
Posudek oponenta na bakalářskou práci Vojtěcha Zabloudila
„Konstrukce a zprovoznění detektoru FDD“

V předložené bakalářské práci autor velmi detailně popisuje konstrukci, testování a zprovoznění
detektoru FDD (Forward Diffractive Detector) pro experiment ALICE na LHC.

Práce je napsána v angličtině a na úroveň bakalářské práce je poměrně obsáhlá, 85 stran. V tomto
případě  to  ale  rozhodně není  na  škodu.  Text  je  velmi  čtivý,  vyjma několika  drobných překlepů v
podstatě  bez  gramatických  chyb.  Taktéž  strukturování  práce  je  logické  a  přehledné.  Grafické
zpracování obrázků je poněkud neobvyklé, ale velmi povedené. Podařilo se tak do práce vložit velké
množství doprovodné grafiky. U některých obrázků bych možná ocenil větší velikost.

První kapitola stručně popisuje experiment ALICE s důrazem na systémy, které mají souvislost s
konstruovaným  detektorem.  Pouze  na  straně  25  se  zdá,  že  byl  omylem  vynechán  text  popisu
centrálního systému pro spouštění vyčítání (Central Trigger Processor).

Druhá  kapitola  se  věnuje  fyzice  ultraperiferálních  srážek  a  to  včetně  popisu  základů  jako  je
standardní model a základní veličiny. Toto je samozřejmě velmi obsáhlé téma a je tudíž přiměřeně
zkráceně popsáno. V některých případech to však vede k drobným nepřesnostem. Kupříkladu na straně
30 je řečeno, že  αQEM je v podstatě definováno jako 1/137. Stejně tak i popis integrované luminosity
(2.3)  není  úplně  korektní.  Co mi  trochu vadí  je,  že  na  straně  32  jsou zavedeny pojmy rapidity  a
pseudorapidity, které ale v následném textu již nikde nejsou použity. Přitom ale na následující straně  je
ukázán jeden z několika obrázků týkajících se fyziky (obr 2.2), kde se ale předpokládá znalost veličin x
a Q2. Z hlediska fyziky jsou nejzajímavější kapitoly 2.3 a 2.4. Ty jsou však poměrně krátké.

Třetí  a  čtvrtá  kapitola  se  věnuje  tematice  dvou  základních  komponent  detektoru  FDD  a  to
scintilátorům a fotonásobičům. Text je velmi povedený. Některé doplňující otázky k této části jsou
uvedeny v příloze. Pátá kapitola velmi detailně popisuje konstrukci, testování a instalaci samotného
detektoru FDD. Text je velmi podrobný a je doplněn velkým množstvím fotografií. Z textu je naprosto
jasné,  že student sám byl jedním z hlavních lidí,  kteří  se podíleli  na výrobě detektoru,  a to již od
prvních fází  až po samotnou instalaci.  Tento text  může v podstatě  sloužit  jako detailní  návod pro
výrobu detektoru. Šestá kapitola pak popisuje testování a kalibraci fotonásobičů pomocí dvou metod a
zmiňuje i  pokus o třetí  způsob. Je vidět,  že autor se na práci přímo podílel  a bylo změřeno velké
množství dat. V tomto místě je samotný text trochu méně přehledný a není tak úplně jasné, jaké jsou
závěry z této kapitoly. Toho se týká i poslední otázka v příloze.

Celkově se dle mého názoru jedná o  velmi povedenou  práci,  ze které je naprosto jasně vidět, že
autor se velkou měrou podílel na vývoji detektoru. Tomu pak také odpovídá kvalita samotné bakalářské
práce, ke které mám v podstatě pouze marginální připomínky. Je naprosto zřejmé, že autor splnil cíl
práce. Doporučuji ji tudíž k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit stupněm A-výborně. 

V Praze dne 18.8.2021 RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
FJFI ČVUT v Praze



Otázky:

1.  Na straně 37 zmiňujete linearitu jako důležitý parametr scintilátoru a na straně 46 pak linearitu 
fotonásobiče. Jak moc je pro tento konkrétní detektor důležitá linearita odezvy?

2. Je pro tuto konkrétní aplikaci důležitá radiační odolnost použitých materiálů? Vzhledem k umístění 
detektoru bych očekával jistou postupnou radiační zátěž a tím pádem i poškození. Bylo toto nějakým 
způsobem studováno? To znamená  ve smyslu změny optických vlastností scintilátorů, popřípadě 
mechanických vlastností jako křehnutí použitých lepidel a podobně. Jak dlouhá se očekává životnost 
celého detektoru?

3. Strana 52: Jak moc pomůže vytvoření mezery mezi scintilátorem a posunovačem při sběru světla?

4. Co znamenají jednotlivé parametry v tabulce 6.1? Očekává se, že budou výsledky z kapitoly použity 
pro kalibraci detektoru?

 


