
Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Pavel Bažant

Využití laseru při testování polovodičových
detektorů

Ústav částicové a jaderné fyziky

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Peter Kodyš, CSc.

Studijní program: FOF

10.8.2006



Děkuji své mámě, která obětavě kompenzovala chaotičnost mého způsobu
života ve třetím ročníku. Dále děkuji vedoucímu práce RNDr. Petrovi Kody-
šovi, CSc. za cenné rady a ochotu diskutovat se mnou problematiku i mimo
pracovní dobu a zaměstnancům UČJF za ochotu při zajištění pracovních
podmínek.

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci napsal samostatně a výhradně
s použitím citovaných pramenů. Souhlasím se zapůjčováním práce a jejím
zveřejňováním.

V Praze dne Pavel Bažant

2



Obsah

1 Úvod 5

2 Základní principy detekce vysokoenergetických částic 6

3 Křemíkové detektory 8
3.1 Užívané geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2 Elektrické charakteristiky u stripových detektorů . . . . . . 9
3.3 Provozní podmínky, zásady při manipulaci . . . . . . . . . . 9

4 Testování modulu laserem 11
4.1 LaserTest — výhodný způsob testování stripových Si detektorů 11

5 Měření reflektivity povrchu a monitoring paprsku 13
5.1 Mechanicko-optická část . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.2 Čtecí elektronika pro fotodiody . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.3 Analýza šumů a odpovídající optimální algoritmus zpracování 17

6 Závěr 20

Literatura 21

3



Název práce: Využití laseru při testování polovodičových detektorů
Autor: Pavel Bažant
Katedra (ústav): Ústav částicové a jaderné fyziky
Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Peter Kodyš, CSc.
e-mail vedoucího: Peter.Kodys@mff.cuni.cz

Abstrakt: Předložená práce popisuje systém pro měření reflektivity povrchu
stripových Si detektorů v rámci testovacího systému LaserTest. Do uspořá-
dání LaserTestu byla přidána optická hlavice umožňující monitorovat inten-
zitu testovacího paprsku a zároveň určovat reflektivitu. Byla ukázána výhod-
nost kombinace pulzujícího testovacího paprsku a integrujícího zesilovače z
hlediska odstupu signálu od šumu. Integrující zesilovač byl zanalyzován po
stránce frekvenční a šumové. Byl napsán program implementující výhodný
algoritmus pro zpracování signálů.
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Kapitola 1

Úvod

Mezi různými druhy detektorů částic hrají významnou úlohu detektory kře-
míkové. Po přehladu hlavních druhů detektorů se v této práci věnujeme
problematice testování křemíkových detektorů za pomoci laseru a otázce
nutnosti měření reflektivity povrchu těchto detektorů během testování. Po-
píšeme zvolený systém pro měření reflektivity a monitoring paprsku a vy-
světlíme, co nás vedlo k volbě daného uspořádání optiky a elektroniky. Tento
systém je integrován do testovacího systému LaserTest, o němž také v krát-
kosti pojednáme.
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Kapitola 2

Základní principy detekce
vysokoenergetických částic

Pojem detekce zahrnuje stanovování různých parametrů letících částic. Děje
se tak za pomoci interakce částic s citlivou částí detekčního zařízení – detek-
toru. Změny v detektoru v důsledku interakce s částicemi umožňují s určitou
přesností určit počet částic, které v určitém časovém intervalu do citlivé zóny
detektoru vletěly. V závislosti na druhu detektoru může měření zahrnovat
i další parametry částic – dobu trvání průletu, trajektorii, hybnost, náboj
a/nebo druh částic. Dále uvádím charakteristiky několika v minulosti nebo
v současnosti používaných detektorů.
Mlžná komora [1] je nádoba obsahující směs dvou plynů za takových pod-

mínek (koncentrace, tlak, teplota), aby se směs nacházela v blízksti fázového
přechodu jednoho z plynů do kapalné fáze. Adiabatickou změnou objemu lze
směs dostat do přesyceného stavu. Při průletu komorou nabitá částice ioni-
zuje některé atomy na své dráze, vzniklé ionty se chovají jako kondenzační
jádra a s určitým zpožděním je trajektorie částice makroskopicky viditelná
v podobě řetízku kapiček. Hustota kapiček je závislá na velikosti náboje čás-
tice a na její rychlosti. Provoz komory je cyklický, mezi měřeními je nutno
zajistit vypaření kapiček.
Tzv. difuzní mlžná komora pomocí teplotního gradientu při vhodném

uspořádání umožňuje vznik zóny, která je trvale v přesyceném stavu, čímž
odpadá cykličnost provozu.
Bublinová komora místo přesycené směsi plynů pracuje s přehřátou ka-

palinou (přehřátí se docílí změnou tlaku). Ionty podél trajektorie částice pak
iniciují tvorbu a růst bublinek. V 50. až 70. letech patřila k nejužívanějším
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detektorům [2].
Křemíkové detektory využívají skutečnosti, že nabitá částice letící polo-

vodičem na své dráze excituje elektrony z valenčního pásu do vodivostního
pásu. Užívá se uspořádání v principu odpovídající fotodiodě. Zanedbáme-li
efekt rekombinace, pak náboj proteklý detektorem je úměrný počtu elek-
tronů excitovaných při dané události.
Kalorimetry [3] jsou detektory pracující s relativně malým prostorovým

rozlišením. Kladou si za cíl stanovit energii částic určitého druhu, které v
daném časovém intervalu do detektoru vstoupily. Děje se tak na základě
pohlcení částic a následné kvantifikace vyvolaného efektu. Tímto efektem
může být např. scintilace vhodného média, avšak pohlcování se může z určité
části dít i pasivní látce, která neposkytuje data ohledně absorbované energie.
Celková pohlcená energie se dá dopočítat, neboť podíl energie pohlcené, ale
nezaregistrované, je (v rámci chyby) konstanta. Energie vstupujících částic
bude však i tak o něco vyšší než stanovená hodnota pohlcené energie, neboť
při interakci mohou vznikat slabě interagující částice, které opustí kalorimetr
a část energie odnesou.
Elektromagnetické kalorimetry slouží k detekci fotonů, elektronů a pozit-

ronů. Při vysokých energiích elektrony a pozitrony interagují s polem jader za
vzniku gamma fotonů. Ty mohou rovněž interagovat s polem jader, avšak za
vzniku elektron-pozitronových párů. Postupně se rozvíjí tzv. elektromagne-
tická sprška [4]. Po určitém počtu generací tohoto procesu již energie nestačí
na tvorbu e-p párů a nastoupí jiné efekty. Účinný průřez interakce některé
ze zmiňovaných částic s polem jádra roste s protonovým číslem. To ovlivňůje
volbu materiálu, neboť je cílem minimalizovat vliv spršek od jiných částic
(což znamená od hadronů).
Hadronový kalorimetr, typicky umístěný za EM kalorimetrem, musí mí

dostatečnou tloušťku, aby pohltil přicházející hadrony. S ohledem na vlast-
nosti interakcí hadronů je většinou nutné aktivní médium prostřídávat po
vrstvách s hustým pasivním médiem o vysoké pohltivosti. Procesy ve vzni-
kající hadronové spršce [5] jsou složitější než u spršky elektromagnetické.
Výpočet energie dopadajících částic zde komplikuje to, že při rozbíjení jader
se její část spotřebuje na překonání vazbové energie.
Scintilační detektory využívají toho, že při interakci s částicemi může

dojít k excitaci nebo ionizaci aktivního média detektoru. Volbou materiálu
se při následné rekombinaci či deexcitaci dosáhne emise ve viditelné oblasti,
která může být detekována např. fotonásobičem.
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Kapitola 3

Křemíkové detektory

Jedná se o vhodně segmentované (pomocí uspořádání elektrod) fotodiody
doplněné zesilovačem. Principy jsou dále vysvětlovány na příkladu struk-
tury ATLAS SCT. Na jednu stranu křemíkové destičky této diody se přiloží
napětí, druhá se uzemní. Jedna strana má elektrodu rozdělenou na mnoho
dílčích elektrod. Každá dílčí elektroda má svůj kanál zesilovače. Náboj vy-
generovaný v daném místě interakcí s částicí pak odteče elektrodou, kterou
má nejblíže. Podle toho, na kterém kanálu se objeví signál, lze stanovit pro-
storovou oblast, uvnitř které někde muselo dojít k průletu částice.
Křemíkové detektory dosahují časové odezvy pod 5ns a prostorového roz-

lišení 5µm [6]. Z velikosti uvolněného náboje lze určit deponovanou energii.
Některé typy zesilovačů však neumožňují přímé stanovení vygenerovaného
náboje, ale jen porovnání s přednastaveným prahem (thresholdem).
Křemíkové detektory se nejčastěji užívají k přesnému stanovení trajek-

torií nabitých částic v blízkosti interakčího centra.

3.1 Užívané geometrie

Tzv. pixelové detektory mají elektrody (odpovídající pixelům) obdélníkové
až čtvercové a uspořádané do pravoúhlé sítě. Konkrétní pixel na konkrétní
destičce (tzv. modulu) tedy reprezentuje bod v prostoru o třech souřadnicích.
Tzv. stripové detektory mají elektrody v podobě dlouhých rovnoběžných
pruhů (stripů), tedy určí jen dvě souřadnice místa interakce. Přiložíme-li k
sobě dvě destičky se stripovým uspořádáním tak, aby stripy jedné a druhé
svíraly určitý úhel, lze určovat všechny tři souřadnice bez nutnosti tolika
kanálů jako v případě pixelových detektorů. Rovněž je možné napařit obě
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soustavy stripů na jedinou destičku, každou na jednu její stranu. Princip
může selhat, pokud nastane přiliš mnoho událostí najednou (určení bude
nejednoznačné).
Délka a šířka aktivní části (křemíkové destičky) se pohybuje v řádu cm,

tloušťka pak v řádu desetin mm.
Snižování tloušťky detektoru sice vede ke zlepšení prostorového rozlišení,

ale zároveň ke zvětšení kapacity, což snižuje amplitudu signálu. Snižování
tloušťky navíc vede i ke zmenšení deponovaného náboje.

3.2 Elektrické charakteristiky u stripových
detektorů

V praxi se strana bez stripů (většinou polovodič typu N pokrytý celistvou
kovovou elektrodou) připojuje na kladné napětí řádově 100 V, zatímco ob-
lasti typu P (je jich více, pro každý strip jedna) se přes zátěžové rezistory
o velikém odporu uzemní. Oblasti typu P netvoří souvislou vrstvu, ale sou-
stavu polovodičových stripů (P stripů) pomyslně zapuštěných do substrátu
typu N. Šířka stripů je několikrát menší než vzdálenost mezi nimi. Na tuto
strukturu je napařena vrstva dielektrika, na ni pak kovové stripy kopírující
P stripy a tvořící tak s nimi soustavu kondenzátorů. Náboj uvolněný v de-
tektoru teče k nejbližšímu P stripu, ten se nabije a tím (přes dielektrikum)
indukuje náboj v kovovém stripu, který je připojen k zesilovači. Tato kapa-
citní vazba odfiltrovává stejnosměrnou složku proudu a řeší problém horší
vodivosti P stripů oproti kovu. Vzhledem k nenulové mezistripové kapacitě
existuje určitý přeslech mezi signály sousedních stripů. Jako každá dioda
detektor i v závěrném směru propouští zbytkový proud v důsledku termální
excitace elektronu z valenčního do vodivostního pásu.

3.3 Provozní podmínky, zásady při manipu-
laci

Dvojice polovodičových destiček s vzájemně natočenými stripy je součástí
tzv. modulu, což je celek obsahující také zesilovače a komunikační elektro-
niku s vláknověoptickým výstupem. Ani aktivní část detektoru ani čipy ze-
silovačů nejsou zality, což vyžaduje manipulaci v místnostech s minimální
prašností. Propojky mezi obvody jsou provedeny pomocí vlasových drátků,
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je tedy třeba se vyhnout mechanickému dotyku citlivých částí. Detektor se
chová jako fotodioda o velké ploše, což i při slabém osvětlení vede na značný
proud detektorem. Je třeba se vyvarovat připojení předpětí bez patřičného
zatemnění.
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Kapitola 4

Testování modulu laserem

Amplituda signálu je přímo úměrná vygenerovanému náboji — konstantu
úměrnosti je však nutno zjistit kalibrací. Součástí zesilovače je kalibrační
obvod, který na vstup může vpravit definovaný náboj. Tím se jednak ověří
funkčnost daného kanálu, jednak provede kalibrace. Absenci defektů v de-
tektoru samotném je však nutno testovat nějakou formou ozáření křemíku
samotného. Jěště důležitější je ověření hodnoty kvantové účinnosti — v prin-
cipu ne každý pár elektron-díra přispívá k odteklému náboji. Může být rov-
něž třeba srovnat kvantové účinnosti detektorů od různých výrobců. Sku-
tečnému provozu nejvíce odpovídá ozáření nabitými částicemi, to je však
zbytečne drahé. Alternativní cesta je osvícení světelným nebo IR paprskem.
Při vhodné vlnové délce (něco přes 1 µm) paprsek penetruje do hlubších
vrstev, což lépe odpovídá případu nabité částice prolétající detektorem.

4.1 LaserTest — výhodný způsob testování
stripových Si detektorů

Uspořádání lasertestu při UČJF na MFF UK užívá laseru ve zmiňované
IR oblasti. Citlivosti detektorů výrobců Hamamatsu a CiS zjištěné v rámci
LaserTestu se zpočátku neshodovaly, což je v rozporu s očekáváním srov-
natelné kvantové účinnosti obou detektorů. Kontrolní měření pomocí β-
zářiče ukázalo naopak shodu. Předpokládáme, že rozdíl pramení hlavně z
rozdílu reflektivit obou povrchů. Rozdíl je důsledkem interferenčních efektů
na ochranných vrstvách. Za účelem ověření našeho ovládnutí problematiky
reflektivit byla provedena simulace dopadu paprsku, avšak dobrá shoda s
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Obrázek 4.1: Fit simulované závislosti reflektivity na vlnové délce (nm) na
experimentální data. Pravé konce shora dolů: Praxe, teorie, korekce na stripy,
diference teorie a praxe. Zdroj: archiv autora.

výsledkem měření na elipsometru nastala jen u detektoru Hamamatsu (obr.
4.1), který má jednodušší strukturu vrstev. Navíc by mohla výrobní techno-
logie připouštět odchylky v tloušťkách vrstev i mezi exempláři od jednoho
výrobce, případně mezi různými místy téhož exempláře.
Co se týče laseru, nelze se zcela vyhnout kolísání výkonu kvůli stárnutí

či změnám teploty. Pro zpřesnění měření je tedy důležitý monitoring do-
padajícího paprsku, nejlépe těsně před dopadem na detektor. Reflektivitu
je zjevně také nutno měřit během testování. Laser je polovodičový a je bu-
zen proudovými impulzy délky řádově 10 ns. Odstupy mezi pulzy je možno
programovat. Jeden impulz vede k emisi zhruba 20000 fotonů, čemuž v de-
tektoru při 100% kvantové účinnosti odpovídá vygenerovaný náboj 3 fC.
Intenzita pulzu je zvolena tak, aby co do velikosti vygenerovaného náboje
simulovala průlet minimálně ionizující částice.
Laser je provozován na zlomku svého nominálního výkonu, k měření pa-

prsků je tedy zapotřebí citlivý detektor.
Výstupní paprsek je navázán do optického vlákna, na jehož druhém konci

je optika uchopená do posuvného stolku. Optika fokusuje paprsek do gaus-
sovskeho spotu na povrchu detektoru, průměr spotu je zhruba 6 µm.
Pro další detaily viz [7].
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Kapitola 5

Měření reflektivity povrchu a
monitoring paprsku

Za účelem monitoringu a měření reflektivity byla zhotovena optická hlavice
připevnitelná k fokusační optice.
Část paprsku se před dopadem na detektor odkloní na jednu fotodi-

odu, část paprsku odraženého od detektoru se odkloní na druhou fotodiodu.
Po zkalibrování např. pomocí Au standardu je možné z intenzit signálů na
fotodiodách určit reflektivitu. Stejnosměrná složka signálu způsobená svě-
telným pozadím je (s využitím pulzního charakteru paprsku) odfiltrována
synchronní detekcí, jak bude upřesněno v sekci o čtecí elektronice.

5.1 Mechanicko-optická část

Schematické znázornění hlavice viz obr. 5.1. Hlavice staví paprsku do cesty
okénko z mikroskopového krycího sklíčka, které s paprskem svírá úhel 45◦.
Geometrie není citlivá na odchylky od kolmého dopadu paprsku na detektor
o velikosti do 10 ◦. Prvky nesoucí fotodiody jsou natřeny černou barvou,
aby se minimalizoval vliv vedlejších odrazů na přesnost měření. Ze stejného
důvodu jsou fotodiody mírně nakloněny. Zanedbáme-li případnou neúplnost
odfiltrování okolního osvětlení a předpokládáme-li lineární chování prvků,
lze signály vyjádřit vztahy

I0 = (a+ br)II ,

I1 = (c+ dr)II ,
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Obrázek 5.1: Schematické znázornění optické hlavice pro monitoring paprsku
a měření reflektivity
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kde II je úroveň incidentního paprsku, I0 je úroveň monitorovacího sig-
nálu, I1 je úroveň signálu pro měření reflektivity a a, b, c, d jsou konstanty,
které lze určit kalibrací pomocí několika standardů s různými reflektivitami.
Zanedbáme-li vedlejší odrazy, můžeme položit 0 = b = c. Potom lze reflekti-
vitu vyjádřit jako

r =
a

d

I1
I0

.

Stačí tedy jen jedno kalibrační měření pro určení konstanty a
d
.

5.2 Čtecí elektronika pro fotodiody

V zájmu maximalizace úrovně signálu jsme zvolili vysokoimpedanční uspořá-
dání. Proud diodou nabíjí parazitní kapacitu diody samotné, měřený signál
je tedy (pokud zanedbáme závislost kapacity fotodiody na napětí a záťe-
žový odpor aproximujeme jako proudový zdroj) integrálem proudu diodou.
Schéma zapojení je na obr. 5.2. Rozdíl hodnot signálu na výstupu zesilovače
těsně před a těsně po světelném pulzu je tedy úměrný množství fotonů v
pulzu. Pro maximální flexibilitu řešení je signál na výstupu zesilovače digiti-
zován pomocí osciloskopové karty National Instruments a následně software-
ově zpracován za účelem minimalizace šumu. Samplovací frekvence karty činí
200MHz. Signál je načítán jen v okolí pulzu. Jako trigger pro načítání je
použit signál z budiče laseru, neboť signál z fotodiod je příliš slabý. Načí-
tají se i hodnoty pulzu předcházející, neboť osciloskopová karta digitizuje
kontinuálně a hodnoty zapisuje do cyklického bufferu.
První stupeň zesilovače má pro střídavou složku (zde zhruba pro f >

10Hz) teoretické zesílení 40, pro stejnosměrnou pak 1. Druhý stupeň slouží k
buzení koaxiálního kabelu a má střídavé zesílení 2, stejnosměrné pak rovněž
1. Jsou použity rychlé nízkošumové CMOS operační zesilovače OPA350 o
tranzitním kmitočtu fT = 40MHz. Tranzitní kmitočet je hodnota, při které
zesílení při otevřené smyčce klesne na 1. Kapacitor pro kompenzaci vstupní
kapacity zesilovače je použit jen u druhého stupně, neboť se v praxi ukázalo,
že u prvního stupně tomuto účelu vyhovujícím způsobem poslouží parazitní
kapacita zapojení.
Odporová síť na vstupu nastavuje ve tmě napětí na 80 % napětí na-

pájecího, s přibývajícím osvětlením tato hodnota klesá až po saturaci při
Uin = 0. Zařízení je nutno provozovat v šeru, což nevadí, neboť stripový
detektor je nutno provozovat téměř v naprosté tmě.
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Doplňkově je rovněž možné měřit stejnosměrnou složku signálů a pře-
počtem přes vstupní impedanci Zin určit fotoproud (při f=0 se parazitní
kapacity neuplatní a z obr. 5.2 je vidět, že Zin = 5

3
MΩ).

Zesilovače byly zhotoveny dva, pro každý kanál jeden. Jejich zesílení se
liší o 5 %, přičemž rozdíl lze vykompenzovat kalibrací na straně softwareu.

5.3 Analýza šumů a odpovídající optimální
algoritmus zpracování

Samotný zesilovaný signál je zatížen výstřelovým šumem způsobeným po-
issonovským charakterem procesu absorbce fotonů. Jelikož uspořádání je
integrující, tento šum se na vstupu zesilovače projeví jako průběh charak-
teru náhodné procházky. Ideální by v tomto případě bylo vzít jako intenzitu
signálu rozdíl napětí před a po pulzu. V praxi však přibývají dva další zdroje
šumu — vstupní šum zesilovače a termální šum odporové sítě. Spektrální
hustota šumového proudu odporu činí

nR =
√

4kBT/R,

kde kB = 1.38 · 10−23 J
K
. Pro odpory zajišťující předpětí fotodiody tato

hodnota za pokojové teploty vychází

nbias
.= 0.1

pA
√

Hz
.

Proud za tmy fotodiodou BPW34 činí typicky 2 nA, maximálně 30 nA. Pro
maximální hodnotu je odpovídající šumový proud

nd =
√

2qI .= 0.1
pA
√

Hz
,

zde q
.= 1.6 · 10−19 C. Celkový šumový proud signálu před zesílením (ve

smyslu spektrální hustoty) je dán

nc =
√

n2bias + n2d
.= 0.15

pA
√

Hz

Šumové napětí tohoto signálu je nepřímo úměrné frekvenci, neboť signál
je integrován na parazitní kapacitě. Pro osvětlení poloviční oproti osvětlení
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saturujícímu vstup tato složka šumu dominuje nad šumem ostatních částí
obvodu při frekvencích do 40kHz, tedy při odpovídajících periodách 25µs. —
tato skutečnost byla zjištěna srovnáním spekter šumů ve tmě a při zmíněném
osvětlení.
Zesilovač samotný a rezistory jeho operační sítě k signálu přidávají (ne-

zintegrovaný) bílý šum. Invertující vstup se chová jako virtuální zem, tedy
nás zajímá šum odporů reprezentovaný pomocí šumových zdrojů proudu.
Tyto šumové proudy tečou do virtuální země a zesilovač je přenáší na vý-
stup. Šumový proud rezistoru je nepřímo úměrný odmocnině z hodnoty
rezistoru, což hovoří pro vysokoimpedanční operační síť, proto jsem zvolil
Rfeedback = 20MΩ, viz obr. 5.2.
Protože ve výsledku je šum součtem šumu bíleho a náhodné procházky

(neboli 1/f 2 šumu), není vzetí rozdílu hodnot těsně před a těsně po pulzu
optimální. Pro frekvence odpovídající periodám pod 25µs již dominuje bílý
šum zesilovače a operační sítě, je tedy dobrou strategií vzít rozdíl střední
hodnoty signálu za nějaké období před pulzem a za nějaké období po pulzu,
pokud jsou tato období řádově stejná jako nebo menší než zmiňovaná perioda
25 µs.
V jazyce C byly napsány dvě Win32 konzolové aplikace. Jedna ukazuje

aktuální úrovně signálů v mV a umožňuje provést kalibraci pomocí stan-
dardu. Pro každý pulz je vzat rozdíl středních hodnot přes 5µs před pulzem
a přes stejné období za pulzem. Tyto rozdíly jsou pak průměrovány po-
mocí exponenciálně ubývajícího klouzavého průměru. Druhá aplikace pro-
vede určitý počet měření — měřením zde máme na mysli zachycení 2000
bodů signálu (toto číslo je dáno velikostí a rychlostí paměti osciloskopu).
Do jednoho souboru pak uloží měření poslední a do druhého průměr všech
provedených měření. Výsledkem průměrování je impulzní odezva systému
budič–laser–fotodioda–integrující zesilovač s výrazně redukovaným šumem.
Srovnání jednoho průběhu a průměru 1000 průběhů je na obr. 5.3.
Programy pomocí externích funkcí komunikují s driverem osciloskopu

National Instruments. Je nastaven hranový trigger, lze nastavit požadované
horizontální i vertikální rozlišení osciloskopu. Na vstup triggeru osciloskopu
je přivedena slabší replika signálu, který budí laser či (pro testovací účely)
fotodiodu. V kódu programu lze rovněž nastavovat, kolik samplů před trig-
gerem má být uloženo.
Kód programu je vystaven na adrese:

http://www.ms.mff.cuni.cz/~bazap3am/coh_sum3/coh_sum3.c
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Obrázek 5.3: Odezva systému budič–laser–fotodioda–integrující zesilovač při
budicím pulzu 50 ns. Teoretický průběh je nějaký násobek heavysideovy
funkce. Překmit na začátku je způsoben nepřesnou hodnotou zpětnovazeb-
ního kondenzátoru v zesilovači. Mírný sklon v pravé části průběhu je důsle-
dek konečné hodnoty RC konstatnty fotodiody a zátěžového odporu. Hori-
zontalni osa t [ns], vert. osa U [mV].
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Kapitola 6

Závěr

Vybrali jsme celkovou koncepci monitoringu slabého testovacího paprsku a
měření ferlektivity u stripových detektorů. Navrhli jsme vysokoimpedanční
nízkošumový zesilovač pro fotodiodu, zvolili komponenty, realizovali jej a
odladili ve dvou exemplářích. Oba exempláře vykazují dostatečně se shodu-
jící charakteristiky — zesílení se liší zhruba o 5 %. Navrhli jsme optickou
hlavici pro měření reflektivity. Byl zvolen vhodný algoritmus zpracování sig-
nálů ze zesilovačů a napsán program se základním uživatelským rozhraním,
který tento algoritmus implementuje. V budoucnu zamýšlíme provést měření
přímo na stripovém detektoru a výsledek srovnat s měřením na elipsometru.
Zamýšlíme také rozšířit možnosti programu. Rovněz hodláme provést přes-
nější fotometrické měření a odhadnout dolní mez pro intenzitu signálu, při
které koherentní sumace ještě dává dobré výsledky.
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