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Úvod

Neutrina jsou pro nás jedny z nejzáhadn¥j²ích a nejmén¥ interagujících £ástic ve
Vesmíru. Pokud bychom byli schopni získat bliº²í informace o jejich vlastnostech,
mohli bychom nalézt odpov¥di na doposud nezodpov¥zené d·leºité otázky týka-
jící se vývoje Vesmíru, jako jsou: Jaký je p·vod hmoty ve Vesmíru? Jaký existuje
vztah mezi v²emi známými p°írodními silami? Jak vypadá zrod £erné díry? A jaký
je vlastn¥ p·vod na²í existence? Práv¥ Deep Underground Neutrino Experiment
(DUNE) si klade za cíl nalézt odpov¥di na tyto sloºité otázky.

DUNE je mezinárodní neutrinový experiment za²tít¥ný Fermiho národní labo-
rato°í, USA. Bude se skládat ze t°í hlavních £ástí, jimiº jsou zdroj neutrinového
svazku, blízký detektor a vzdálený detektor. V první kapitole této bakalá°ské práce
je stru£n¥ popsán fyzikální program a ony t°i hlavní £ásti experimentu DUNE.

Citlivý objem vzdáleného detektoru bude pln¥n kapalným argonem, který je vý-
borný scintilátor. Ten bude udrºován na teplot¥ p°ibliºn¥ -184 °C. P°i interakci na-
bité £ástice ve scintilátoru vznikají scintila£ní fotony. Ty je pot°eba sebrat na fotocit-
livém prvku - fotodetektoru. Ve vzdáleném fotodetektoru budou jako fotosenzitivní
prvky pouºity k°emíkové fotonásobi£e SiPM. Druhá kapitola této bakalá°ské práce se
proto v¥nuje stru£nému popisu nejpouºívan¥j²ích fotodetektor·. Dále jsou detailn¥ji
popsány charakteristiky k°emíkových fotonásobi£· a vliv teploty na jejich provoz.

V poslední kapitole této práce jsou popsána m¥°ení volt-ampérových charakte-
ristik SiPM pro vzdálený detektor experimentu DUNE, která byla provád¥na na
Fyzikálním ústavu AV �R. Volt-ampérové charakteristiky byly m¥°eny p°i pokojové
teplot¥ k ov¥°ení údaj· uvedených výrobcem a v kapalném dusíku, jehoº teplota je
podobná teplot¥ kapalného argonu. M¥°ení v kapalném dusíku jsou d·leºitá z toho
d·vodu, ºe SiPMs b¥ºn¥ nejsou vyráb¥ny pro pouºití p°i tak nízké teplot¥, proto je
pot°eba znát, jak takto nízká teplota ovliv¬uje jejich charakteristiky.
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1. Experiment DUNE

Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) je mezinárodní neutrinový ex-
periment. V této kapitole bude stru£n¥ popsán jeho fyzikální program a detektory.

1.1 Fyzikální program

Pro£ p°evaºuje hmota nad antihmotou? Jaká je dynamika neutrin emitovaných
p°i výbuchu supernov? Dochází k rozpadu proton·? Toto jsou klí£ové otázky, jejichº
zodpov¥zením bychom mohli pochopit rané stádium vývoje Vesmíru, jeho sou£asný
stav a jeho budoucí vývoj. Práv¥ experiment DUNE se zam¥°uje na jejich zodpov¥-
zení.

Neutrina se nachází ve t°ech stavech (v·ních) a mohou mezi sebou oscilovat
z jedné v·n¥ na druhou. Objev oscilace neutrin indikoval nenulový rozdíl jejich
hmotností a ukázal na existenci teorie mimo rámec standardního modelu [13]. Expe-
riment DUNE p°isp¥je ke zp°esn¥ní znalostí této teorie. Hlavní potenciální p°ínosy
experimentu jsou vysv¥tlení nepom¥ru mezi hmotou a antihmotou, coº je zp·so-
beno naru²ením nábojov¥-prostorové symetrie (CPV), zp°esn¥ní stanovení rozdílu
hmotností neutrin a jejich oscila£ních parametr·. Krom¥ neutrin produkovaných
urychleným svazkem proton·, bude DUNE schopen také shromaº¤ovat a analyzovat
neutrina pocházející z výbuchu supernov v Mlé£né dráze, díky £emuº bychom mohli
mít vzácnou p°íleºitost nahlédnout do nitra nov¥ vytvo°ené neutronové hv¥zdy, £i
pozorovat zrod £erné díry. Teorie velkého sjednocení p°edpokládá ur£itou st°ední
dobu ºivota proton·. Vzhledem k moºnostem experimentu by tato doba na n¥m
mohla být ov¥°ena.

1.2 Detektory a podp·rná za°ízení DUNE

Hostitelskou organizací experimentu DUNE je Fermi National Accelerator Labo-
ratory (Fermilab), sídlící ve stát¥ Illinois, USA. Sestává ze t°í hlavních £ástí, jimiº
jsou zdroj neutrinového svazku, vzdálený detektor (Far Detector FD), jeº se nachází
v Sanford Underground Research Facility (SURF) v Jiºní Dakot¥, USA a z blízkého
detektoru (Near Detector ND) instalovaného v blízkosti neutrinového zdroje. Na
obrázku 1.1 je zobrazeno rozloºení t¥chto £ástí.
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Obrázek 1.1: Schéma rozloºení experimentu DUNE (p°evzato z [13])

1.2.1 Produkce neutrinového svazku

Nízký ú£inný pr·°ez neutrin zp·sobuje, ºe interagují pouze velmi z°ídka. Z toho
d·vodu jich bude pot°eba ohromné mnoºství, aby jich DUNE mohl zachytit dosta-
te£ný po£et. Long-Baseline Neutrino Facility (LBNF) má na starost produkci svazku
neutrin. Proces jeho produkce za£ne v urychlova£i zvaném PIP-II, který bude do-
dávat svazek proton· o výkonu od 1 do 1,2 MW [13]. Tento svazek bude urychlen
urychlova£em zvaným �Main Injector� a následn¥ zam¥°en na válcový gra�tový ter£.
Energie proton· ve svazku se bude pohybovat od 60 do 120 GeV [13]. Sráºkou pro-
tonového svazku s ter£em vznikne sekundární svazek z kladných a záporných pion·
a dal²ích £ástic. Magnety zvané �Horns� zam¥°í kladn¥ nabyté piony do tenkého
svazku. Ty se pak samovoln¥ rozpadnou na kladné miony a neutrina. Nov¥ vzniklý
svazek sloºený z mion· a neutrin narazí do beton-ocelového bloku, který absorbuje
miony. Tím vznikne neutrinový svazek. P°epólováním magnet· mohou být namísto
kladných pion· zam¥°eny záporné piony, £ímº vznikne svazek antineutrin. Na ob-
rázku 1.2 je zobrazeno schéma produkce neutrinového svazku.

Obrázek 1.2: Produkce svazku neutrin a hala s blízkým detektorem DUNE
(p°evzato z [13])

1.2.2 Vzdálený detektor

Vzdálený detektor se bude nacházet v jeskyni vzdálené 1300 km od blízkého de-
tektoru, 1,5 km pod zemí [13]. Toto umíst¥ní umoºní odstínit kosmické zá°ení a jiné
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zemské vlivy. Detektor bude sloºen ze £ty° LArTPC (Liquid Argon Time Projection
Chamber) detektorových modul·, z nichº kaºdý bude obsahovat p°ibliºn¥ 10 kt ka-
palného argonu (LAr) udrºovaného na teplot¥ p°ibliºn¥ -184 °C. Detek£ní modul
p°edstavuje citlivý objem detek£ní soustavy. Kaºdý LArTPC modul bude vsazen do
kryostatu o rozm¥rech 15,1 m (²) x 14 m (v) x 62 m (d) a celkové hmotnosti LAr
p°ibliºn¥ 17,5 kt.

TPC je typ dráhového detektoru £ástic, který pouºívá kombinaci elektrických
polí a snadno ionizovatelného citlivého objemu k trojrozm¥rné rekonstrukci trajek-
torie, nebo interakce £ástice [12]. Nabité £ástice p°i pr·chodu TPC ionizují atomy
citlivého objemu podél své trajektorie. Vzniklé elektrony driftují k anodové rovin¥,
kde jsou detekovány. Touto detekcí jsou získány ale pouze dv¥ ze t°í pot°ebných
sou°adnic k trojrozm¥rné rekonstrukci. T°etí sou°adnice se ur£í z rekonstrukce £asu
driftu elektronu citlivým objemem. V p°ípad¥ LArTPC se jako citlivý objem pouºívá
kapalný argon, který je zárove¬ dobrým scintilátorem. Scintila£ní sv¥tlo se pouºívá
ke stanovení £asu p°íletu £ástice.

V sou£asné dob¥ jsou vyvíjeny dv¥ technologie LArTPC: jednofázová (single-
phase SP), ve které budou v²echny detek£ní prvky uvnit° kryostatu pono°eny v ka-
palném argonu a dvoufázová (dual-phase DP), v níº n¥které detek£ní prvky budou
pracovat ve vrstv¥ plynného argonu nad kapalinou. Ob¥ tyto technologie budou po-
drobn¥ji popsány dále v textu. Aktivní oblast LArTPC je de�nována elektrodami
udrºujícími homogenní elektrické pole (tzv. ��eld cage�).

Argon emituje fotony o vlnové délce 126,8 nm [13]. Tyto fotony budou po posunu
do oblasti vlnových délek viditelného sv¥tla sbírány fotodetektory. Porovnáním £asu
vzniku on¥ch foton· s £asem jejich dopadu na fotodetektor lze zrekonstruovat událost
v sou°adnici driftu £ástice.

Single-phase modul

Na obrázku 1.3 je zobrazen opera£ní princip modulu single-phase (SP) LArTPC.
Nabité £ástice p°i pr·chodu TPC komorou ionizují molekuly argonu. Vzniklé ioni-
zované elektrony driftují vlivem elektrického pole k anodovým rovinám. SP modul
se bude skládat ze £ty° driftových oblastí, p°i£emº kaºdá oblast bude vystavena
elektrickému poli o gradientu 500 V/cm [13].

SP modul bude tvo°en t°emi sestavami anodových rovin (APA) [13]. Kaºdá ano-
dová rovina bude 6 m vysoká a 2,3 m ²iroká. Jedna sestava se bude skládat z 50
anodových rovin ( 2 APA vysoká a 25 APA ²iroká). Kaºdá APA bude sloºena ze t°í
vrstev hliníkových drát· tvo°ících m°íºku, viz obr. 1.3. Dráty v rovinách U a V bu-
dou navle£eny pod úhly 35,7 ° a v rovin¥ X budou navle£eny svisle. Toto uspo°ádání
drát· bylo zvoleno z toho d·vodu, aby byla sníºena nejednozna£nost rekonstrukce
události. Relativní nap¥tí mezi jednotlivými vrstvami bude nastaveno tak, aby byla
zaji²t¥na transparentnost v·£i elektron·m, které driftují v prvních dvou vrstvách
U a V. Poslední vrstva X bude shromaº¤ovat driftující elektrony, coº povede ke
vzniku unipolárního signálu (ve vrstvách U a V vzniká bipolární signál).

Fotony budou sbírány v za°ízeních zvaných X-ARAPUCA1, které budou umíst¥ny
mezi anodovými rovinami. Jedna X-ARAPUCA se skládá z vrstev dichronického �l-

1 �Arapuca� je p·vodn¥ jihoamerická pta£í past, zde je tento název pouºit jako analogie p°ístroje
ur£eného k záchytu foton·.
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tru a posunova£e vlnových délek, které posouvají dopadající scintila£ní sv¥tlo do
viditelné oblasti a to je sbíráno na k°emíkových fotonásobi£ích. Na obr. 1.4 je zobra-
zeno sloºení jedné X-ARAPUCA bu¬ky. Jak je vid¥t z obrázku, jedna X-ARAPUCA
bude obsahovat ²est k°emíkových fotonásobi£· [13].

Dual-phase modul

Opera£ní princip modulu dual-phase (DP) je zobrazen na obr. 1.5, je velmi po-
dobný opera£nímu principu SP modulu [13]. Nabité £ástice procházející aktivní ob-
lastí LArTPC ionizují molekuly argonu a produkují tak scintila£ní sv¥tlo a ionizované
elektrony. Vzniklé elektrony driftují vertikáln¥ k anodám (coº je rozdíl oproti SP,
kde elektrony driftují v horizontálním sm¥ru), kde zanecahjí svojí energii. Scintila£ní
sv¥tlo je detekováno ve fotonásobi£ích.

Ionizované elektrony driftují k extrak£ní m°íºce, která se nachází t¥sn¥ pod roz-
hraním kapalina-plyn, viz obr. 1.5. Po dosaºení této m°íºky je siln¥j²í elektrické pole
vytáhne do plynné £ásti modulu. V této £ásti se elektrony srazí s molekulami plynu
v oblastech s vysokou intenzitou pole a dojde tak k lavinovému zesílení náboje.
Tento náboj bude poté sebrán na 2D anod¥ sloºené ze dvou sad pozlacených m¥d¥-
ných pásk·, které poskytnou x-ové a y-ové sou°adnice události. �ada fotonásobi£·,
pokrytá posunova£em vlnové délky, bude umíst¥na pod katodou k záznamu £asu
vzniku a pulsní charakteristiky dopadajícího sv¥tla

Kryostat

Vzdálený detektor bude sestávat ze £ty° kryostat·, kaºdý kryostat bude obsahovat
jeden ze £ty° modul· vzdáleného detektoru DUNE [13]. Kryostaty budou mít duální
membránový systém (viz obr. 5), tzn. ºe v izola£ní vrstv¥ bude usazena vloºka
z vlnité nerezové oceli vt¥snaná mezi hliníkové plechy. Více vrstev bude udrºovat
argon v chladu a na stálém míst¥.

1.2.3 Blízký detektor

Ú£elem blízkého detektoru je omezení systematických chyb experimentu, m¥°ení
po£áte£ních je²t¥ neoscilujících neutrin a zkoumání energetických spekter elektro-
nových neutrin a odpovídajících antineutrin. Tato m¥°ení v porovnání s m¥°eními
na vzdáleném detektoru pomohou rozklí£ovat r·zné energeticky závislé efekty, jeº
modulují spektrum svazku a díky nim bude nejspí²e moºné sníºit systematické nejis-
toty na úrove¬ pot°ebnou k zp°esn¥ní nábojov¥-prostorové symetrie. Dal²í d·leºitou
úlohou blízkého detektoru bude zkoumání interakcí neutrin jak s plynným, tak s ka-
palným argonem s vysokou p°esností.

Blízký detektor se bude nacházet 574 m od ter£e (vznik svazku neutrin), p°ibliºn¥
v 60 m pod zemí [13]. V sou£asné dob¥ se p°edpokládá, ºe se bude skládat ze t°í
hlavních £ástí, jimiº jsou LArTPC zvaná ArgonCube, TPC pln¥ná plynným argonem
o vysokém tlaku, obklopená elektromagnetickým kalorimetrem, spole£n¥ zvané jako
multiú£elový detektor (MPD) a monitor svazku umíst¥ný v jeho sm¥ru , tzv. System
for on-Axis Neutrino Detection (SAND). Sloºení blízkého detektoru je zobrazeno na
obr. 1.7. Blízký detektor se stále vyvíjí, proto se jeho sloºení m·ºe je²t¥ zm¥nit.
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Obrázek 1.3: Opera£ní princip modulu single-phase (p°evzato z [13])

Obrázek 1.4: V levé £ásti je zobrazena jedna X-ARAPUCA bu¬ka, v pravé £ásti
jsou zobrazeny jednotlivé £ásti této bu¬ky, kde modrý plát p°edstavuje posunova£
vlnových délek a ºluté pláty jsou dichronické �ltry, £erné £tvere£ky p°edstavují

jednotlivé k°emíkové fotonásobi£e. (p°evzato z [13])
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Obrázek 1.5: Opera£ní princip modulu dual-phase (p°evzato z [13])

Obrázek 1.6: Schéma duálního membránového systému odd¥lujícího kryostaty
(p°evzato z [13])
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Obrázek 1.7: Sloºení blízkého detektoru. Osu svazku p°edstavuje modrá £erchovaná
£ára p°icházející ve sm¥ru zprava. Vpravo je umíst¥na LarTPC, uprost°ed MPD a

nalevo se nachází monitor svazku. (p°evzato z [13])
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2. Fotodetektory

Energie ionizujícího zá°ení, která je absorbována ve scintila£ních/�erenkovových
detektorech, se projeví emisí foton·, jejichº vlnová délka obvykle náleºí do viditelné
£i modré oblasti sv¥tla. Tento jev se nazývá luminiscence. S objevem t¥chto detektor·
bylo pot°eba vynalézt vhodný fotocitlivý prvek, který by emitované fotony sbíral a
díky fotoelektrickému jevu je p°evád¥l na elektrický signál. K tomuto ú£elu byli
vyrobeny fotodetektory.

Fotony ze scintila£ních/�erenkovových detektor· je t°eba p°enést na fotocitlivý
prvek a na n¥m je sebrat s co nejmen²ími ztrátami [3]. U scintilátor· je pot°eba
pokrýt jejich vrstvu re�ektujícím materiálem, aby byly fotony sebrány beze ztrát,
jelikoº vyletují z místa svého vzniku izotropn¥. U �erenkových detektor· to není
pot°eba, jelikoº fotony vyletují z místa svého vzniku v ur£itém sm¥ru. Fotodetek-
tor bývá nej£ast¥ji p°ipojen k podstav¥ scintila£ního/�erenkova detektoru optickým
kontaktem. Indexy lomu scintila£ního/�erenkova detektoru a k n¥mu p°ipojenému
fotodetektoru by si m¥ly být velmi blízké, aby nedocházelo ke ztrát¥ foton·. Na
jejich rozhraní se ale mohou tvo°it vzduchové bubliny, proto se mezi rozhraní vklá-
dají silikonové oleje, silikonové gely, £i silikonové podloºky. Krom¥ vhodného indexu
lomu je dal²ím d·leºitým poºadavkem na materiál optického kontaktu dobrá (nejlépe
konstantní) propustnost emitovaných foton· v celé oblasti jejich vlnových délek.

Fotoelektrický jev

Fotodetektory fungují na principu fotoelektrického jevu. Podle typu fotodetektoru
v nich probíhá bu¤ vn¥j²í, nebo vnit°ní fotoelektrický jev. Tento jev je absorp£ní pro-
ces, p°i kterém dopadající foton p°edá ve²kerou svou energii vázanému atomárnímu
elektronu a uvolní ho z atomu. Takto uvoln¥ný elektron je nazýván fotoelektron.

Vn¥j²í a vnit°ní fotoelektrický jev se odli²ují místem vzniku fotoelektronu [15].
Vn¥j²í fotoelektrický jev probíhá na povrchu materiálu, vzniklé fotony jsou pak uvol-
¬ovány z místa svého vzniku do okolí. Vyuºívá se ve fotonásobi£ích. Schéma vn¥j-
²ího fotoelektrického jevu je zobrazeno na obr. 2.1. U vnit°ního fotoelektrického jevu
z·stávají vzniklé fotoelektrony v materiálu a zp·sobují v n¥m vnit°ní elektronové
p°echody, ty zvy²ují vodivost materiálu. Schéma vnit°ního fotoelektrického jevu je
zobrazeno na obr. 2.2. Vyuºívá se ve fotodiodách.

2.1 Základní veli£iny

K popisu vlastností a porovnání jednotlivých typ· fotodetektor· je pot°eba de�-
novat jejich základní veli£iny. Bude tomu tak u£in¥no v této kapitole.
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Obrázek 2.1: Vn¥j²í fotoelektronová emise a) z kovu, b) z polovodi£e (p°evzato
z [15])

Obrázek 2.2: Vnit°ní fotoelektrický jev (p°evzato z [15])
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Kvantová ú£innost η (λ) (%) - je de�nována jako pom¥r po£tu fotony gene-
rovaných nosi£· náboje za jednotku £asu, které p°ispívají k výstupnímu signálu, ku
po£tu foton· dopadajících na sv¥tlocitlivou £ást fotodetektoru za jednotku £asu [14].
Vyjad°uje tedy pravd¥podobnost, ºe foton dopadající na fotocitlivý prvek vygeneruje
jeden elektron-d¥rový pár. Kvantová ú£innost (η) závisí na vlnové délce dopadajícího
sv¥tla λ. Je-li nap°íklad vlnová délka dopadajícího sv¥tla p°íli² krátká, dochází k je-
jímu poklesu, jelikoº dojde k absorpci v¥t²iny foton· u povrchu fotodetektoru, kde
generované nosi£e náboje rekombinují d°íve, neº mohou být odvedeny do obvodu
[15]. Závislost η(λ) na vlnové délce pro r·zné typy fotodetektor· je zobrazena na
obrázku 2.3.

Obrázek 2.3: Typická kvantová ú£innost r·zných druh· fotodetektor· v závislosti
na vlnové délce (p°evzato z Hamamatsu Photonics)

Fotonová detek£ní ú£innost PDE - de�nuje se jako podíl foton· které do-
padly na fotodetektor ku po£tu vzniklých fotoelektron· [14]. Vyjad°uje tedy zlomek
p°íchozích foton·, které p°ispívají k výstupnímu signálu. Je p°ímo úm¥rná kvantové
ú£innosti.

Spektrální zá°ivá citlivost E(λ) (A/W) - ú£innost, se kterou fotodetektor
p°evádí dopadající zá°ení o jisté vlnové délce na proud. Mezi ní a kvantovou ú£inností
η platí empirický vztah [3]:

E(λ)
.
= λ · η(λ) · 0, 806 · 10−5 (2.1)

Zisk - je dán podílem výstupního proudu fotodetektoru ku proudu, jeº je p°ímo
produkovaný dopadajícími fotony.

Energetická rozli²ovací schopnost (eV) - je m¥°ítkem p°esnosti stanovení
absorbované energie [3]. Pro její ur£ení uvaºujeme, ºe na detektor dopadá mono-
energetické zá°ení. Vlivem statistických �uktuací proces· v detektoru a ²umu vy-
hodnocovacího za°ízení nemá amplitudové spektrum tvar delta funkce, ale blíºí se
Gaussov¥ k°ivce. Zavádí se veli£ina FWHM, která udává plnou ²í°ku v polovin¥
maxima této k°ivky, ta ur£uje energetickou rozli²ovací schopnost detektoru.
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Náb¥ºná doba impulsu (s) - doba £asového spektra odezvy fotodetektoru
m¥°ená mezi 10 % a 90 % maxima signálu [3].

�í°ka frekven£ního pásma fotodetektoru B (Hz) - je de�nována jako

B =
1

4t
, kde 4t je náb¥ºná doba impulsu [15]. Udává rozsah frekvencí, p°i kterých

je detektor schopen pracovat.

Doba pr·chodu signálu (transit time) (s) - poloha maxima £asového spektra
je posunuta o dobu pr·chodu signálu systémem. Tato doba se nazývá transit time
[3].

�asové rozli²ení (transit time jitter) (s) - udává £asovou rozli²ovací schop-
nost v polovin¥ maxima £asového spektra [3]. Je obdobou FWHM p°i amplitudové
analýze.

�um N - ²umem jsou nazývány náhodné �uktuace m¥°eného signálu [6]. Lze ho
charakterizovat pomocí histogramu detekovaných puls· r·zných vý²ek (ty závisí na
po£tu foton·), tento histogram m·ºe být p°ibliºn¥ �tován Poissonovým rozd¥lením.
Poissonovo rozd¥lení pro ²um má pak následující tvar:

Px(k) =
mk · e−m

k
(2.2)

kde m je o£ekávaný po£et detekovaných foton· a je roven st°ední hodnot¥ a
sm¥rodatná odchylka je de�nována jako odmocnina z m. �um, jehoº chování lze
popsat Poissonovým rozd¥lením, se nazývá shot ²um. �um m·ºe být zp·soben nap°.
termálním pohybem nosi£· ve fotodetektoru i v obvodových sou£ástkách vznikem
nadbyte£ných elektron-d¥rových pár·, které pozd¥ji rekombinují a dal²ích.

Signál S - vstupním signálem je ozna£ováno mnoºství sv¥tla, které je pot°eba
detekovat. Jeho spektrální distribuce se nej£ast¥ji udává ve form¥ maxima jeho vl-
nové délky [6]. Mnoºství vstupního signálu m·ºe být m¥°eno bu¤ ve wattech, nebo
v po£tu foton·.

Pom¥r signál/²um (S/N) - základní de�nice pom¥ru S/N je dána pomocí
vztahu:

S/N =
Sinput · PDE√

N2
fotonshot +N2

darkshot +N2
output

(2.3)

kde Nfoton je ²um zp·sobený fotony, Ndark ²um zp·sobený temnými impulzy a
Noutput je ²um vzniklý na výstupu generovaný zesilova£em [6].

Ekvivalentní ²umový výkon NEP (W/
√
Hz ) - p°i m¥°ení, £i p°i výb¥ru

vhodného fotodetektoru je ²um d·leºitou vlastností fotodetektoru. Jednou z moº-
ností, jak ho kvanti�kovat je pomocí veli£iny NEP. De�nicí veli£iny NEP je mnoho,
jednou z nich je tato: NEP udává výkon vstupního signálu, jehoº výsledkem je, ºe
pom¥r S/N je roven jedné p°i ²í°ce frekven£ního pásma rovné 1 Hz [5]. Jinými slovy,
NEP vyjad°uje míru nejslab²ího optického signálu, který lze detekovat.

Linearita odezvy fotodetektoru - stanovuje se jako rozsah hodnot, p°i kte-
rém fotodetektor zachovává lineární vztah mezi vstupním zá°ením a jeho výstupní
odezvou [6].
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Dynamický rozsah fotodetektoru - je dán pom¥rem nejvy²²ího a nejniº²ího
mnoºství vstupního signálu, p°i kterém si detektor zachovává lineární odezvu [6].
Spodní limit je dán ²umem fotodetektoru, horní limit je dán nasycením fotodetek-
toru.

2.2 Druhy fotodetektor·

2.2.1 Fotonásobi£e

Fotonásobi£e ( anglicky Photo Multipliers PM) jsou velmi hojn¥ vyuºívané fo-
todetektory [3]. P°evád¥jí scintila£ní/�erenkovy fotony na impulsní elektrický sig-
nál, p°i m¥°ení dávkového p°íkonu ho p°evád¥jí na proudový. Detekují fotony ve
velmi ²iroké oblasti vlnových délek sv¥tla. N¥které druhy mají i schopnost detekce
jednotlivých foton·. Pouºívají se ve scintila£ní technice, fotometrii, laserové fyzice,
astrofyzice, kalorimetrii a dal²ích. Jejich výroba je pom¥rn¥ technologicky náro£ná,
z toho d·vodu se parametry typov¥ stejných fotonásobi£· li²í.

Fotonásobi£e se nej£ast¥ji konstruují ve form¥ vakuové trubice sloºené z fotoka-
tody, dynodového násobícího systému a anody [3]. Úkolem fotokatody je konverto-
vání foton·, které na ní dopadly, na fotoelektrony. Dynodový násobící systém násobí
po£et vzniklých elektron·, ty se sbírají na anod¥. Schéma fotonásobi£e je zobrazeno
na obr. 2.4. Fotonásobi£ je b¥ºn¥ provozován p°i nap¥tích °ádov¥ kV [16].

Obrázek 2.4: Schéma fotonásobi£e se scintilátorem (p°evzato z [16])

Výstupní proud fotonásobi£e je závislý na intenzit¥ a £asových charakteristikách
dopadajícího sv¥tla. R·zné typy fotonásobi£· se odli²ují velikostí, strukturou dy-
nod, spektrální odezvou, maximálním ziskem, £asovými charakteristikami, odolností
k magnetickým polím a dal²ími. Na obr. 2.5 jsou n¥které typy fotonásobi£· zobra-
zeny.

Fotokatoda

Princip £innosti fotokatody je zaloºen na vn¥j²ím fotoelektrickém jevu. Energie
dopadajících foton· musí být v¥t²í nebo rovna vazebné energii elektron· materiálu
fotokatody.
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Obrázek 2.5: R·zné typy fotonásobi£· (p°evzato z Hamamatsu Photonics)

U fotokatod ur£ujeme dlouhovlnnou hranici spektrální charakteristiky, která
p°edstavuje mezní vlnovou délku sv¥tla, p°i níº p°estává fotoelektrická emise [3]. Dále
se je²t¥ ur£uje krátkovlnná mez spektrální charakteristiky. Ta je ur£ena spektrální
propustností vstupního okénka fotonásobi£e a má vliv na jeho spektrální odezvu.

Nej£ast¥ji pouºívané materiály fotokatod jsou: Sb-Cs (citlivá v UV a viditelné
oblasti), Cs - K -Sb a Cs - Rb - Sb (vhodné pro scintila£ní techniku, mají v¥t²í
odezvu v modré oblasti sv¥tla a niº²í ²um), Na - K - Sb ( schopna provozu aº
do teplot 150 °C díky malé termické emisi, vhodná pro m¥°ení malých sv¥telných
intenzit) [3]. Nej£ast¥ji je fotokatoda napa°ena p°ímo na okénko fotonásobi£e, tzv.
£elní konstrukce. Dále mohou být fotokatody napa°eny na st¥ny fotonásobi£e. Toho
se ale p°íli² nevyuºívá (pouze pro velké toky foton·), jelikoº sb¥r foton· je zde málo
ú£inný.

Elektronový násobící systém

Elektronový násobící systém slouºí k zesílení proudu z fotokatody [3]. K onomu
zesílení vyuºívá jevu sekundární emise. Sb¥r elektron· na první dynod¥ by m¥l být
tém¥° 100 % ú£inný a homogenní. Potenciál mezi ostatními dynodami dále urychluje
vytvo°ené elektrony. Kaºdý z t¥chto elektron· p°i dopadu na dal²í dynodu vyrazí
pr·m¥rn¥ δ nových elektron·. δ je linérn¥ závislé na V s, kde V je potenciál, kte-
rým byl urychlen primární elektron a s je sou£initel sekundární emise. Opakováním
tohoto procesu lze docílit zisku °ádov¥ aº 108.

Elektronový násobící systém se obvykle skládá z 10 - 14 dynod, které jsou nej£as-
t¥ji potaºeny povlakovými vrstvami SbCs a BeO [3]. Dynody jsou uspo°ádány tak,
aby k úniku elektron· ze systému docházelo co nejmén¥. R·zná uspo°ádání dynod
mají vºdy jiné výhodné vlastnosti, kterými mohou být nap°. malé rozm¥ry, rychlá
odezva, odolnost k magnetickým polím a dal²í. Na obr. 2.6 jsou zobrazena jejich
£ty°i základní geometrická uspo°ádání. Vytvo°ené elektrony jsou z poslední dynody
sbírány na anod¥.
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Obrázek 2.6: Schéma uspo°ádání struktur dynodových systém·. a) lineární, b)
kompaktní, c)ºaluziové, d) krabi£kové (p°evzato z [3])

2.2.2 Fotodiody

Dal²ím typem fotodetektor· jsou polovodi£ové fotodiody (anglicky Photo Diodes
PD). Oproti fotonásobi£·m mají ur£ité nevýhody, jako jsou nap°. malá citlivá plo-
cha, malý výstupní signál a k n¥mu relativn¥ velký ²um [3]. I p°es tyto nevýhody
se ale hojn¥ vyuºívají. Jejich p°ednostmi jsou malé napájecí nap¥tí, kompaktnost,
mechanická odolnost, odolnost k magnetickým polím a niº²í cena. Mezi dva hlavní
druhy fotodiod se °adí konven£ní fotodiody a lavinové fotodiody. R·zné druhy
fotodiod jsou zobrazeny na obr. 2.7.

Obrázek 2.7: R·zné typy fotodiod (p°evzato z Hamamatsu Photonics)

PN a PIN p°echod

Fotodiody jsou obdobou polovodi£ových k°emíkových diod, jejichº struktura je
zaloºena na PN p°echodu. Proto bude v následujících odstavcích vysv¥tlen jeho
princip.
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PN p°echod se vytvo°í dopováním jedné £ásti intrinsického1 krystalu bu¤ prvky
atom· V. skupiny, tzv. donory, nebo prvky III. skupiny, tzv. akceptory [3]. K°emík
krystalizuje v kubické soustav¥ a díky tomu v²echny £ty°i jeho valen£ní elektrony
zprost°edkují kovalentní vazbu. P°i dopování atomy V. skupiny zprost°edkují £ty°i
z p¥ti valen£ních elektron· kovalentní vazbu a pátý valen£ní elektron z·stane volný.
Ten termicky p°ejde do vodivostního pásu, £ímº vznikne kladn¥ nabitý iont ale ne-
vzniká díra. Majoritními nosi£i náboje se pak stávají elektrony. Dopováním atomy
III. skupiny zprost°edkují v²echny t°i valen£ní elektrony kovalentní vazbu a £tvrtá
vazba z·stane neobsazena. Neobsazená vazba bude zapln¥na elektronem z okolí,
£ímº vznikne záporný iont a volná díra, ale nevznikne vodivostní elektron. Majorit-
ními nosi£i náboje se v tomto p°ípad¥ stávají díry. Takto vzniklé oblasti P (anoda)
a N (katoda) se ozna£ují jako extrinsické. Mají mnohem men²í odpor oproti intrin-
sickému krystalu. Dopování m·ºe být provád¥no pomocí iontové implantace, nebo
difúze.

K detekci ionizujícího zá°ení se vyuºívá PN p°echodu zapojeného v záv¥rném
sm¥ru. P°es p°echod p°i tomto zapojení procházejí pouze minoritní nosi£e náboje,
jejichº koncentrace je velmi nízká. Zapojením PN p°echodu v záv¥rném sm¥ru vniká
tzv. vyprázdn¥ná oblast, která p°edstavuje citlivý objem detektoru.

�í°ka vyprázdn¥né vrstvy má vliv na fotosenzitivitu a frekven£ní odezvu diody. Se
zv¥t²ující se ²í°kou roste její citlivost na del²í vlnové délky sv¥tla, sniºuje se kapacita,
zlep²uje se frekven£ní odezva, ale také se bohuºel zvy²uje po£et temných impuls·
[6].

Frekven£ní odezvu a ²í°ku frekven£ního pásma lze je²t¥ zlep²it p°idáním intrin-
sického krystalu k°emíku mezi PN p°echod, coº vede ke vzniku PIN diody. P°idáním
této vnit°ní oblasti se diod¥ zmen²í kapacita na jednotku její plochy, a tím se zvý²í
její ²í°ka frekven£ního pásma a frekven£ní odezva [6]. Díky t¥mto vlastnostem jsou
PIN diody vhodné pro vysokofrekven£ní pulzní aplikace. Jejich zisk nabývá jedné,
proto jsou vhodné pro detekci relativn¥ silných sv¥telných signál·.

Pokud není fotodioda ozá°ena, má její volt-ampérová (V-I) charakteristika stejný
pr·b¥h jako u b¥ºné diody, viz obr. 2.8. Po ozá°ení dochází vlivem vnit°ního fo-
toelektrického jevu k nár·stu elektrického proudu v záv¥rném sm¥ru. Fotodioda je
schopna reagovat velmi rychle na zm¥ny osv¥tlení (°ádov¥ 10−6 - 10−9 s) [6]. PIN
fotodioda je schopna reagovat na zm¥nu osv¥tlení je²t¥ rychleji [2].

Konven£ní fotodiody

Konven£ní fotodiody jsou obdobou k°emíkových polovodi£ových detektor· [3].
V konven£ních fotodiodách nedochází k zesílení a znásobení elektron-d¥rových pár·,
proto výstupní signál není nijak velký. Se zv¥t²ující se plochou konven£ních fotodiod
dochází k nár·stu jejich ²umu. Z tohoto d·vodu je velikost jejich plochy omezena na
max. 1 cm2. Jejich obvyklá tlou²´ka se pohybuje v rozmezí 300 - 500 µm. Hlavními
zdroji ²umu jsou jejich kapacita a nenulový proud protékající p°i zapojení v záv¥r-
ném sm¥ru, který má negativní vliv na rozli²ovací schopnosti fotodiod. Rozli²ovací
schopnost lze zlep²it jejich chlazením (dojde k poklesu proudu tekoucím v záv¥rném

1Intrinsická oblast je taková oblast, ve které je ustálena rovnováha mezi po£tem nosi£· náboje.
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Obrázek 2.8: VA charakteristika neozá°ené diody

sm¥ru).

Konven£ní fotodiody provozované v proudovém reºimu se vyuºívají ve výpo£etní
tomogra�i.

Lavinové fotodiody

V lavinových fotodiodách (anglicky Avalanche Photo Diodes APD) dochází k ná-
sobení po£tu nosi£· náboje tzv. lavinovým procesem, p°i n¥mº se driftující nosi£e
náboje mnoºí zp·sobem p°ipomínajícím lavinu [6]. Lavina m·ºe nastat, pouze pokud
je elektrické pole natolik silné, ºe se v krystalu vyskytnou dostate£n¥ energetické no-
si£e náboje schopné ionizace atom· krystalické m°íºky. Ionizací uvolní alespo¬ jeden
dal²í elektron-d¥rový pár p°i kaºdém nárazu. Hlavní výhodou lavinového procesu je
zesílení p·vodního signálu na takovou úrove¬, která je schopna p°ekonat ²um ode£í-
tacího mechanismu. Nosi£e náboje se v lavin¥ mnoºí náhodn¥, díky £emuº dochází
k �uktuacím ²í°ení energie v lavin¥ a kolísá celkový vnit°ní zisk APD.

Celkový zisk APD závisí na vlnové délce dopadajícího sv¥tla, zvy²uje se se záv¥r-
ným nap¥tím a klesá s teplotou [6]. Pokles zp·sobují zvý²ené vibrace fonon·2, díky
nim dochází k £ast¥j²ím kolizím nosi£· náboje v lavin¥ s atomy, a nosi£e tak ztrácejí
více své kinetické energie. V²echny tyto závislosti jsou zobrazené na obrázcích 2.9 a
2.10.

Lavinovou fotodiodu lze zkonstruovat ve dvou strukturách: bu¤ N-na-P, nebo
P-na-N [6]. Tyto dv¥ struktury se li²í svým ziskem v závislosti na vlnových dél-
kách dopadajícího sv¥tla. Struktura N-na-P má v¥t²í zisk a je lépe fotocitlivá na
del²í vlnové délky. Naproti tomu struktura P-na-N dosahuje vy²²ího zisku a lep²í
fotocitlivosti na krat²í vlnové délky.

2Fonon je kvazi£ástice ²í°ící vibra£ní kvantum v krystalové m°íºce.
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Obrázek 2.9: Vpravo závislost zisku APD na vlnové délce dopadajícího sv¥tla.
Vlevo závislost zisku APD na velikosti záv¥rného nap¥tí (p°evzato z [6])

Obrázek 2.10: Závislost zisku APD na teplot¥ (p°evzato z [6])

Lavinové fotodiody lze krom¥ b¥ºného reºimu provozovat také v pr·razném re-
ºimu, kdy záv¥rné nap¥tí je vy²²í neº pr·razné nap¥tí [3]. Tento reºim je ozna£ován
jako Geiger·v. Výsledný zisk lavinové fotodiody v Geigerov¥ reºimu nezávisí na po-
£áte£ním po£tu foton· na ni dopadajících, coº z ní d¥lá tzv. digitální fotodetektor.
Jeho odezva je binární, tzn. ºe má schopnost ur£it pouze zda byl detekován signál
nebo ne.

Obvod lavinové fotodiody je schematicky tvo°en paralelní kombinací kondenzá-
toru se sériovou kombinací spína£e, zdroje nap¥tí a odporu, viz obr. 2.11 [6]. Dojde-li
k absorpci fotonu, vytvo°í se pár nosi£· náboje elektron-díra, p°i£emº jeden z t¥chto
nosi£· spustí lavinu. V okamºiku spu²t¥ní laviny se za£ne vybíjet kondenzátor. Po
ukon£ení laviny se kondenzátor za£ne op¥t nabíjet, tato doba se nazývá doba zota-
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vení. Po tento £asový interval není lavinová fotodioda schopna detekovat p°icházející
impulzy.

Obrázek 2.11: Obvod APD v Geigerov¥ reºimu (p°evzato z [6])

Provozováním APD v Geigerov¥ reºimu je dosahováno velmi vysokých hodnot
jejího zisku, °ádov¥ 105− 106 [6]. Toho se vyuºívá v aplikacích, kde se pracuje s níz-
kými intensitami sv¥tla. K tomuto ú£elu byly vyvinuty speciální lavinové fotodiody
pracující v Geigerov¥ reºimu (GAPD). Jejich nevýhodou je v²ak znemoºn¥ní detekce
b¥hem doby zotavení a nelineární odezva. Tyto nedostatky daly za vznik k°emíko-
vým fotonásobi£·m.

K°emíkové fotonásobi£e

Obrázek 2.12: K°emíkový fotonásobi£ (p°evzato z Hamamatsu Photonics)

K°emíkový fotonásobi£ (anglicky Silicon Photo Multiplier SiPM), n¥kdy je téº
ozna£ován jako MPPC (Multi-Pixel Photon Counter), se skládá z mnoha paraleln¥
zapojených pixel·, viz obr. 2.12. Pixel je tvo°en lavinovou fotodiodou pracující v Ge-
igerov¥ reºimu a zhá²ecím rezistorem, viz obr. 2.13. Stejn¥ velké pixely bývají na-
skládány do tvaru obdélníku. Velikost jednotlivých pixel· se pohybuje v rozmezí
10 - 100 µm a jejich po£et se m·ºe pohybovat v °ádu stovek aº desítek tisíc [14].
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Obrázek 2.13: Struktura SiPM (P°evzato z Hamamatsu Photonics)

Kaºdý pixel generuje p°i dopadu fotonu pulz se stejnou amplitudou, tudíº p°i
dopadu n foton· sou£asn¥ bude výsledná amplituda signálu rovna vý²ce n super-
ponovaných pulz·. Kaºdý jednotlivý pixel je ale schopen vydat pouze jeden impuls
i v p°ípad¥, ºe na n¥j dopadne více foton· sou£asn¥.

P°i zvý²ení provozního nap¥tí dochází ke zvý²ení elektrického pole uvnit° fotode-
tektoru a zlep²uje se tím jeho zisk, fotonová detek£ní ú£innost a jeho £asové rozli²ení
[14]. Zárove¬ se tím ale sniºuje pom¥r S/N. Napájecí nap¥tí se obvykle pohybuje
mezi 20 - 100 V.

SiPMs mají ²irokou oblast vyuºití v závislosti na vlnových délkách sv¥tla [6].
�asto se pouºívají nap°. v £ásticové fyzice, pozitronové emisní tomogra�i, nukleární
medicín¥ a dal²ích. Jejich výhodami jsou nap°íklad odolnost k magnetickým polím,
niº²í provozní nap¥tí, niº²í cena a dal²í. N¥kterými nevýhodami jsou naopak men²í
aktivní oblast, vy²²í ²um a teplotní závislost.

Volt-ampérové charakteristiky SiPMs jsem zkoumala v praktické £ásti této baka-
lá°ské práce, proto bude o SiPMs je²t¥ podrobn¥ji hovo°eno v následující kapitole.

2.2.3 Hybridní fotonásobi£e

Hybridní fotonásobi£e (HPMT) se poprvé objevily v pr·b¥hu 90. let 20. století
[3]. Jsou kombinací fotonásobi£e a k°emíkové PIN diody. Fungují na následujícím
principu: emitované fotony dopadají na fotokatodu a vyráºejí z ní fotoelektrony
o energii 10 - 15 keV, ty jsou následn¥ fokusovány elektrickým polem a poté dopadají
na k°emíkovou diodu. Kaºdý fotoelektron vytvá°í asi 3000 - 5000 elektron-d¥rových
pár·, které jsou sbírány na diod¥. Vzniká tak elektrický signál. Schéma HPMT je
zobrazeno na obr. 2.14.

Ve srovnání s fotonásobi£i mají HPMT men²í výstupní signál, lep²í energetic-
kou rozli²ovací schopnost a uplat¬uje se u nich men²í vliv zm¥ny nap¥tí na zesílení
[3]. Je-li HPMT vystaven velmi malým záblesk·m sv¥tla, pak ve výstupním spek-
tru m·ºeme pozorovat píky odpovídající dopadu aº 14 elektron·, zatímco u b¥ºných
fotonásobi£· nelze o£ekávat výsledek lep²í neºli 1,2 a 3 píky odpovídající fotoelektro-
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Obrázek 2.14: Schéma hybridního fotonásobi£e spojeného se scintilátorem
(p°evzato z [3])

novým ekvivalent·m3. Dal²ími výhodami jsou men²í poºadavky na stabilitu zdroje
nap¥tí oproti b¥ºným fotonásobi£·m a vynikající £asové vlastnosti (lze dosáhnout
rozli²ovací doby aº 100 ps).

2.3 Výb¥r vhodného fotodetektoru

P°i výb¥ru vhodného fotodetektoru se ohlíºíme na £ty°i základní atributy de-
tekovaného sv¥tla a to konkrétn¥ na spektrální sloºení, intensitu a na £asovou a
prostorovou charakteristiku [9]. Dal²ím d·leºitým kritériem p°i výb¥ru vhodného
fotodetektoru je samoz°ejm¥ také jeho cena. V této kapitole budou mezi sebou po-
rovnány charakteristiky fotonásobi£·, fotodiod, lavinových fotodiod a k°emíkových
fotonásobi£·.

Charakteristiky PMT PD APD SiPM
Spektrální odezva (nm) 115 - 1700 190 - 13000 190 - 1700 320 - 900

Pík QE (η) (%) < 40 < 90 < 90 < 40 (PDE)
Aktivní oblast (mm2) < 12000 < 100 < 100 < 10

Zisk (µ) 105 - 106 1 < 100 105 - 106
NEP ( W√

Hz
) > 2 ·10−17 > 6 · 10−16 > 1 · 10−15 > 6 · 10−16

Náb¥ºná doba impulzu (ns) > 0,15 > 0,23 > 0,35 > 1
�í°ka frekven£ního pásma (GHz) < 2 < 1,5 < 1 NA

�asové rozli²ení (ns) > 0,05 NA > 0,2 > 0,2

Tabulka 2.1: Hodnoty charakteristik pro dané fotodetektory (p°evzato z [9])

3Jeden fotoelektronový ekvivalent odpovídá velikosti výstupního impulzu zp·sobeného jedním
fotoelektronem
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Výb¥r na základ¥ vlnové délky

V prvním kroku p°i výb¥ru vhodného fotodetektoru je nutné porovnat, zda spek-
trum pozorovaného sv¥tla koresponduje se spektrální odezvou fotodetektoru [9].
K tomu slouºí veli£ina kvantová ú£innost, nebo p°ípadn¥ spektrální zá°ivá citli-
vost daného fotodetektoru. Tyto veli£iny jsou v¥t²inou výrobcem udávány ve form¥
grafu, viz obr. 2.15.

Obrázek 2.15: Závislost spektrální zá°ivé citlivosti na vlnové délce PIN fotodiody
(p°evztao z [9])

V prvním °ádku tabulky 2.1 je porovnaná spektrální odezva pro dané fotodetek-
tory. Z tabulky lze pozorovat, ºe ºádný z daných fotodetektor· není fotocitlivý na
vlnovou délku λ < 115 nm. Nej²ir²í spektrální odezvu mají podle tabulky 2.1 fotodi-
ody, ty jsou citlivé aº do infra£ervené oblasti. V této oblasti je ale vºdy vyºadováno
jejich chlazení (v n¥kterých p°ípadech aº na teploty kapalného dusíku) [9].

Ve druhém °ádku tabulky jsou porovnána maxima kvantové ú£innosti. Kvanto-
vou ú£innost fotodetektoru ovliv¬uje fyzická struktura detektoru a typ pouºitého
fotosenzitivního materiálu [9]. Hodnoty uvedené v tabulce ukazují, ºe polovodi£ová
za°ízení mají vy²²í kvantovou ú£innost ve srovnání s fotonásobi£i.

Výb¥r na základ¥ intensity dopadajícího sv¥tla

V dal²ím kroku p°i výb¥ru vhodného fotodetektoru je t°eba odhadnout pom¥r
S/N na výstupu detektoru pro dané dopadající sv¥tlo. Cílem je dosáhnout co nejvy²²í
hodnoty.

Na výstupní signál m·ºe být pohlíºeno jako na chronologickou sekvenci proudo-
vých impuls·, p°i£emº kaºdý impuls pochází od jednoho fotoelektronu [9]. Po£et
fotoelektron· ve fotodetektoru je p°ímo úm¥rný energii dopadajícího sv¥tla. Vy²²í
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hodnoty S/N lze dosáhnout zvý²ením vstupního signálu a to bu¤ zv¥t²ením ener-
gie dopadajícího sv¥tla, nebo výb¥rem fotodetektoru s v¥t²í aktivní oblastí. S/N lze
také zvý²it sníºením ²umu a to bu¤ výb¥rem fotodetektoru s niº²ím inherentním
(termickým) ²umem, nebo omezením náb¥ºné doby impulsu.

Fotodetektory se £asto srovnávají na základ¥ veli£iny NEP, která se udává pro
maximum vlnové délky sv¥tla [9]. Fotodetektor s niº²ím NEP poskytuje vy²²í vý-
stupní S/N pro danou sílu dopadajícího sv¥tla.

Na obrázku 2.16 je zobrazena vhodnost výb¥ru r·zných typ· fotodetektor· v zá-
vislosti na vlastnostech vstupního sv¥tla. Horní osa odpovídá ozá°ení fotonem (po£et
foton· na mm2 za s). Osa pod ní ukazuje odpovídající ozá°ení ze p°edpokladu mo-
nochromatického sv¥tla s vlnovou délkou 550 nm. Spodní osa udává vzdálenost R od
zdroje o výkonu 1W, který produkuje odpovídající ozá°ení uvedené na ose vý²e.
�ervená úse£ka na obrázku p°edstavuje reºim, kdy jsou proudové impulsy £asov¥
rozli²itelné a detekují se jednotliv¥ (po£ítání foton·). Fotonásobi£ je nejvíce vhodný
pro nízkou úrove¬ dopadajícího sv¥tla. P°i zvy²ování jeho úrovn¥ se stávají vhodné
k°emíkové fotonásobi£e, lavinové fotodiody a nakonec konven£ní fotodiody.

Obrázek 2.16: Citlivost r·zných druh· fotodetektor· - PMT (fotonásobi£), PD
(fotodioda), APD (lavinová fotodioda) a SiPM, na vlnovou délku sv¥tla. (p°evzato

z [9])

Výb¥r na základ¥ £asových vlastností dopadajícího sv¥tla

Intensita dopadajícího sv¥tla m·ºe být závislá na £ase [9]. Konstantní proud sv¥tla
má konstantní intensitu. Pokud proud sv¥tla v £ase kmitá, je jeho intensita v £ase
prom¥nlivá. Pulsní dopadající sv¥tlo p°ichází ve form¥ diskrétních balí£k· foton·.
Konstantní proud sv¥tla nijak neovliv¬uje parametry fotodetektoru. Naopak u kmi-
tajícího a pulsního proudu sv¥tla ovliv¬ují kapacita PN p°echodu a parazitní, nebo
termické impulsy parametry náb¥ºné doby, £asového rozli²ení a ²í°ku frekven£ního
pásma fotodetektoru. Tyto parametry jsou porovnány v tabulce 2.1.

Se zvy²ující se ²í°kou frekven£ního pásma se zvy²uje ²um fotodetektoru [9]. Pro
náb¥ºnou dobu impulzu fotodetektoru tr (ns) a jeho frekven£ní ²í°ku pásma B (GHz)
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platí aproximativní vztah:

B =
0, 35

tr
(2.4)

Nam¥°ená hodnota tr závisí na provozních podmínkách detektoru. V p°ípad¥ foto-
násobi£e tato hodnota klesá se zvy²ujícím se nap¥tím. U fotodiod a SiPMs klesá tato
hodnota s r·stem záv¥rného nap¥tí. Náb¥ºná doba impulzu je také je²t¥ ovliv¬ována
detek£ní elektronikou nap°. zesilova£em.

Výb¥r zaloºený na prostorových charakteristikách dopadajícího sv¥tla

Fokusa£ní optika dokáºe zvý²it energii dopadajícího sv¥tla a tím i zlep²it pom¥r
S/N, pokud je sv¥tlo kolimováno [9]. V p°ípad¥, ºe je ale dopadající sv¥tlo difúzní
(rozptýlené), fokusa£ní optika není schopna energii zvý²it. V p°ípad¥ difúzního sv¥tla
je jedinou moºností, jak zlep²it pom¥r S/N, výb¥r fotodetektoru s v¥t²í aktivní
oblastí.

Výb¥r fotodetektoru na základ¥ ceny

Pokud poºadovaným vlastnostem p°i výb¥ru vhodného fotodetektoru vyhovuje
více neº jeden fotodetektor, m·ºe být rozhodujícím faktorem jeho cena. P°i srovnání
typických zástupc· od nejdraº²ích po nejlevn¥j²í platí: PMT, SiPM, APD, PD [9].
Ceny mezi jednotlivými modely v daných skupinách fotodetektor· se ale mohou
zna£n¥ li²it.

Dal²ími kritérii p°i výb¥ru vhodného fotodetektoru mohou být jeho robustnost,
odolnost v·£i vn¥j²ím magnetickým polím, kompaktnost, snadné pouºití a p°izp·-
sobení atd.
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3. K°emíkový fotonásobi£ SiPM

K°emíkový fotonásobi£ se °adí k polovodi£ovým detektor·m. Konverguje absor-
bované fotony na proudové impulsy trvající desítek nanosekund, obsahující 105 - 106

elektron· [14].Na obr. 3.1 je zobrazená typická struktura jednoho SiPM. Aktivní
oblast SiPM se pohybuje v rozmezí 1 - 6 mm2. Jsou spektráln¥ citlivé od ultra�alové
do infra£ervené oblasti.

Obrázek 3.1: Schéma zapojení SiPM (p°evzato z [14])

P°ep¥tí 4V p°edstavuje hlavní nastavitelný parametr, který kontroluje chod za-
°ízení [6]. Je dáno rozdílem mezi napájecím nap¥tím systému a pr·razným nap¥tím.
SiPM je analogový p°ístroj, který produkuje v £ase prom¥nlivý výstupní signál m¥-
°ený v reálném £ase.

Hlavní charakteristiky m¥°ené u k°emíkových fotonásobi£· jsou pr·razné nap¥tí,
zhá²ecí odpor, závislost zisku v·£i p°ep¥tí, fotonová detek£ní ú£innost, pravd¥po-
dobnosti p°eslech· a zpoºd¥ných pulz· (crosstalky a afterpulsy) a temné impulzy.

V posledních letech za£ali SiPMs nahrazovat fotonásobi£e v mnoha optických
aplikacích [6]. Na rozdíl od fotonásobi£· pracují p°i niº²ích nap¥tí, jsou odolné
k magnetickým polím, jsou více robustní a odoln¥j²í a jsou men²í. SiPMs se po-
uºívají nap°. v pozitronové emisní tomogra�i, k detekci radiace ve fyzice vysokých
energií, nebo v dálkovém m¥°ení vzdálenosti - metoda LIDAR.

3.1 Provozní principy a charakteristiky

V této kapitole budou popsány základní provozní principy a charakteristiky k°e-
míkových fotonásobi£·.

Obdobn¥ jako lavinové fotodiody lze SiPMs vyrobit ve dvou strukturách bu¤
N-na-P, nebo P-na-N [6]. Kaºdá z t¥chto struktur je citlivá na jiné vlnové délky. Od-
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li²ná citlivost je zp·sobena rozdílnou vzdáleností, kterou musí elektron urazit p°es
vyprázdn¥nou vrstvu p°edtím, neº je nashromáºd¥n. Co se tý£e struktury N-na-P
fotony o del²ích vlnových délkách generují páry elektron-díra v oblasti P kv·li v¥t-
²ím absorp£ním hloubkám t¥chto vlnových délek v k°emíku. Ve struktu°e P-na-N
jsou generovány páry elektron-díra fotony o krat²ích vlnových délkách téº v oblasti
P, zde je to p°í£inou niº²ích absorp£ních hloubek on¥ch vlnových délek v k°emíku.
Fotoelektron, který je generován na stran¥ P vyprázdn¥né vrstvy pak driftuje p°es
PN p°echod v opa£ném sm¥ru, neº je sm¥r elektrického pole ve vyprázdn¥né vrstv¥.
Del²í dráha elektronu a jeho vy²²í ioniza£ní ú£innost mají za následek v¥t²í pravd¥-
podobnost iniciace laviny a s tím spojené detekce.

Zhá²ecí odpor RQ slouºí k ukon£ení Geigerova výboje v pixelu [7]. Jeho hod-
nota má vliv na amplitudu jednoho fotoelektronového pulsu a spolu s kapacitou
ovliv¬uje dobu zotavení. Ke zhá²ení by nemohlo dojít, pokud by hodnota zhá²e-
cího odporu byla p°íli² malá (pod ur£itou hranicí), pixel by byl neustále ve stavu
Geigerova výboje a nebyl by citlivý na dopadající sv¥tlo.

Na obr. 3.2 je zobrazen zjednodu²ený obvod zapojení SiPM [14]. Nedopadá-li na
n¥j sv¥tlo je p°epína£ otev°ený a nap¥tí na kapacit¥ CJ je rovno VBIAS. Dopadající
foton vytvo°í pár elektron-díra, p°i£emº jeden z nich driftuje do oblasti tvorby lavin.
Jakmile je lavina spu²t¥na, p°epína£ se uzav°e, coº zp·sobí vybíjení kapacity p°es
rezistor RS . Nap¥tí na kapacit¥ postupn¥ klesá a zmen²uje tak pravd¥podobnost
nárazové ionizace. Pro ur£itou hodnotu RQ bude pravd¥podobnost nárazové ionizace
nakonec tak malá, ºe dojde ke zhá²ení laviny. V tento moment se spína£ otev°e a
VBIAS za£ne nabíjet kapacitu s £asovou konstantou RQCJ . Na obr. 3.3 je znázorn¥n
pr·b¥h proudu p°i popsaném procesu, p°i£emº v £ase ti dochází ke vzniku laviny a
v £ase tmax za£íná zhá²ení.

Obrázek 3.2: Obvod SiPM napájený vn¥j²ím zdrojem nap¥tí VBIAS, RQ je zhá²ecí
odpor, CJ kapacita, S p°epína£, VBD zdroj nap¥tí a RS je rezistor p°edstavující

odpor lavinové fotodiody. (p°evzato z [14])

Fotonová detek£ní ú£innost PDE SiPM je závislá na teplot¥ [6]. Závisí na
kvantové ú£innosti k°emíku, která roste se zvy²ující se teplotou. Je to d·sledkem
vy²²ích vibrací fonon·, které usnad¬ují p°echod elektron· do vodivostního pásu a
d¥r do valen£ního pásu, £ímº se zlep²uje fotocitlivost k°emíkového krystalu. Nao-
pak pravd¥podobnost vzniku laviny klesá se zvy²ující se teplotou. Ve výsledku je
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Obrázek 3.3: Pr·b¥h proudu protékajícího SiPM p°i absorpci fotonu (p°evzato
z [14])

tedy PDE ovliv¬ována dominantn¥j²ím faktorem ze zmín¥ných dvou. V ur£itých
teplotních rozmezích m·ºe PDE z·stat stabilní.

Zisk SiPM klesá se zvy²ující se teplotou, je to analogií k lavinovým fotodiodám.

Na obrázku 3.4 jsou zobrazeny závislosti zisku a PDE SiPM na p°ep¥tí.

Obrázek 3.4: Závislost zisku (v pravo) a PDE (v levo) SiPM na p°ep¥tí (p°evzato
z [6])

Temné impulsy jsou náhodné ²umy, které se objevují spole£n¥ s pravými im-
pulsy od foton· [6]. Jsou závislé na teplot¥. �kodí v aplikacích, kde se SiPM vyuºívá
pro po£ítání jednotlivých foton·. Temné impulsy v t¥chto aplikacích nep°edstavují
tak velký problém pokud je £asový interval, b¥hem n¥jº jsou interakce jednotli-
vých foton· nejpravd¥podobn¥j²í, dostate£n¥ krátký a detek£ní systém je schopen
jej znát. Mohou být dále sníºeny termoelektrickým chlazením p°ibliºn¥ na polovinu
p°i ochlazení o 10 °C. V aplikacích s v¥t²ím mnoºstvím foton· lze temné impulsy
eliminovat zvý²ením diskrimina£ní hladiny.

U k°emíkových fotonásobi£· pozorujeme je²t¥ dal²í dva druhy ²um·, jsou jimi
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zpoºd¥né impulsy (afterpulsy) a p°eslechy (crosstalky) [6].

1. Afterpulsy - b¥hem lavinového procesu se malé mnoºství nosi£· náboje v la-
vin¥ zachytí v pastech ( vznikají díky p°ítomnostem r·zných ne£istot v krys-
talu). Tyto nosi£e mohou být z pasti uvoln¥ny poté, co p°ijmou dostate£né
mnoºství energie, coº m·ºe trvat 1-10 ns. Poté znovu vstoupí do vodivostního
nebo valen£ního pásu. Nosi£e uvoln¥né z pastí iniciují nové laviny, které jsou
v²ak opoºd¥ny oproti p·vodním lavinám. Na obr. 3.5 jsou afterpulsy zobrazeny.
Zpoºd¥ný impuls se také m·ºe uvolnit b¥hem doby zotavení. V tomto p°ípad¥
bude jeho amplituda men²í, neº amplituda b¥ºného pulsu. Díky tomu m·ºe
být odli²en od pravých impuls· pulsní vý²kovou analýzou (PHA). Uvolní-li
se ov²em po dob¥ zotavení, pak jeho amplituda bude mít plnou vý²ku jako
amplituda výstupního impulsu.

Obrázek 3.5: K°ivka ukazující afterpulsy (p°evzato z [6])

2. Optické crosstalky (OC) - ve²kerá kinetická energie nosi£· náboje v lavin¥
nemusí nutn¥ p°ispívat ke tvorb¥ nových nosi£·. �ást energie se m·ºe ztrácet
jako teplo vibracemi fonon·. �ást se ale také m·ºe uvolnit ve form¥ foton·.
Takto vzniklé fotony mohou dopadnout na sousední pixely a iniciovat v nich
laviny. Tento jev se nazývá optický crosstalk. Crosstalky jsou zobrazeny na
obr.3.6. Lze je odstranit pouze zvý²ením diskrimina£ní hladiny za°ízení, které
slouºí k po£ítání jednotlivých foton·. Z toho d·vodu jsou crosstalky obzvlá²t¥
²kodlivé p°i m¥°ení nízkých intenzit sv¥tla. Nap°íklad �rma Hamamatsu Pho-
tonics ale implementuje kolem kaºdého pixelu tzv. �optický p°íkop� , £ímº je
foton·m znemoºn¥n p°ístup k vedlej²ím pixel·m.

Výstupní signál Soutput SiPM lze vypo£ítat pomocí vstupního signálu Sinput

následujícím vztahem:

Soutput(e−) = (Sinput(fotony) ·QE · CE ·M) + Sdark(e−) (3.1)

kdeM je zisk detektoru, CE je ú£innost sb¥ru náboje, QE kvantová ú£innost, Sdark

je výstupní signál detektoru zp·sobený nábojem, jeº nevznikl fotoelektrickým jevem
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Obrázek 3.6: K°ivka ukazující optické crosstalky (p°evzato z [6])

p°i m¥°ení [6]. CE lze ur£it jako sou£in pravd¥podobnosti vzniku laviny a tzv. �ll
faktoru, coº je pom¥r aktivní plochy jednoho pixelu ku celkové plo²e v²ech pixel·.

K°emíkové fotonásobi£e mají binární odezvu, proto lze ve vzorci (2.3) zanedbat
£len Noutput [6]. Pom¥r S/N je pak pro SiPM dán vztahem:

S/N =
Nfoton · PDE√

(Nfoton · PDE) +Ndark

(3.2)

kde sou£in Nfoton · PDE udává po£et detekovaných fotoelektron· a Ndark je po£et
temných impulz· na výstupu detektoru. Vztah (3.2) je pouhým zjednodu²ením,
jelikoº neuvaºuje tvorbu crosstalk·.

3.2 Vliv teploty na provoz SiPM

Zm¥na teploty zna£n¥ ovliv¬uje práci v²ech polovodi£ových za°ízení, tedy i k°e-
míkových fotonásobi£·. Se zm¥nou teploty se m¥ní koncentrace nosi£· náboje v do-
pované a intrinsické oblasti. Koncentrace nosi£· náboje má dopad na odpor za°ízení,
interakce elektron-fonon a díra-fonon a na mnoºství tepeln¥ generovaných nosi£· ná-
boje, tedy ovliv¬uje výstupní temný proud. V této kapitole budou popsány dopady
zm¥ny teploty na hlavní opto-elektronické vlastnosti SiPM.

Zhá²ecí odpor

Zhá²ecí odpor lze ur£it z I-V charakteristiky v propustném sm¥ru [7]. Na obr.3.7
je nalevo zobrazena I-V charakteristika a napravo je vynesena závislost zhá²ecího
odporu na teplot¥ pro jeden k°emíkový fotonásobi£ od �rmy Hamamatsu Photonics.
Hodnoty zhá²ecího odporu v pravé £ásti obrázku byly získány z lineárního �tu z levé
£ásti (zobrazeno jako £ervené £áry). Z pravé £ásti obrázku lze pozorovat, ºe v rozmezí
teplot -40 °C aº 40 °C klesá zhá²ecí odpor lineárn¥ s teplotou.
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Obrázek 3.7: Na levo je zobrozena I-V charakteristika v propustném sm¥ru p°i
r·zných teplotách �tovaná lineární p°ímkou (£ervené p°ímky). V pravé £ásti jsou
zobrazeny odpovídající hodnoty zhá²ecího odporu získané z pravé £ásti v závislosti

na teplot¥ (p°evzato z [7])

Na obrázku 3.8 jsou porovnány zhá²ecí odpory v závislosti na teplot¥ v rozmezí
od -175 °C do 55 °C pro dva r·zné k°emíkové fotonásobi£e od �rmy Hamamatsu
Photonics. Jak je z obrázku patrné p°i takto velkém rozp¥tí teplot uº není závislost
lineární [7].

Obrázek 3.8: Zhá²ecí odpor v závislosti na teplot¥ pro dva SiPM od �rmy
Hamamatsu Photonics, �tované závislostí a+ bT 1/2ec/T , kde T je teplota a a, b, c

jsou volitelné parametry. (p°evzato z [7])

Pr·razné nap¥tí

Pravd¥podobnost vzniku laviny klesá s rostoucí teplotou, ke kompenzaci je proto
nutné zesílit elektrické pole a to zvý²ením záv¥rného nap¥tí. Z toho d·vodu je pr·-
razné nap¥tí závislé na zm¥n¥ teploty.
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Pr·razné nap¥tí lze ur£it z I-V charakteristiky v záv¥rném sm¥ru [7]. Na ob-

rázku 3.9 je v jeho levé £ásti vynesena závislost
dln(I)

dV
na nap¥tí. Maximum zobra-

zených k°ivek odpovídá pr·raznému nap¥tí p°i dané teplot¥. V pravé £ásti obrázku
jsou vynesena pr·razná nap¥tí získaná z levé £ásti v závislosti na teplot¥. Zde je
moºno pozorovat, ºe v rozmezí teplot od -40 °C do 40 °C stoupá pr·razné nap¥tí
lineárn¥ s teplotou.

Obrázek 3.9: V levé £ásti jsou zobrazeny k°ivky
dln(I)

dV
v závislosti na nap¥tí pro

r·zné teploty, p°i£emº maxima t¥chto k°ivek udávají pr·razná nap¥tí. V pravé
£ásti jsou vynesena ona pr·razná nap¥tí v závislosti na teplot¥ (p°evzato z [7])

Na obrázku 3.10 je pak vynesena závislost pr·razného nap¥tí na teplot¥ ve v¥t²ím
rozsahu teplot, konkrétn¥ od -222,15 °C do 47,8 °C. V tomto velkém rozmezí teplot
jiº není závislost lineární. Pokud se ale omezíme pouze na malé intervaly teplot,
závislost pak p°ibliºn¥ lineární je.

Obrázek 3.10: Závislost pr·razného nap¥tí Vbr(V ) na teplot¥ (p°evzato z [7])
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Zisk a kapacita p°echodu

Se zm¥nou teploty je pot°eba zajistit stabilitu zisku SiPM [7]. Toho lze docílit
p°izp·sobením napájecího nap¥tí s ohledem na zm¥nu pr·razného nap¥tí a p°ípadn¥
i kapacity p°echodu. Míra závislosti kapacity p°echodu na teplot¥ se pro konkrétní
SiPM m·ºe zna£n¥ li²it, ale zm¥ny nejsou nikdy p°íli² velké.

Tvar signálu

Tvar výstupního signálu je závislý na zhá²ecím odporu a kapacit¥ p°echodu [7].
Jelikoº se se zm¥nou teploty m¥ní jejich hodnoty, m¥ní se i tvar signálu, viz obr. 3.11.
Zvý²ením teploty se zkracuje doba zotavení SiPM, ale zárove¬ se zvy²uje po£et
temných impuls·, £ímº se sniºuje senzitivita SiPM.

Obrázek 3.11: Závislost tvaru výstupního signálu na zm¥n¥ teploty. �ást
a) odpovídá rozm¥r·m SiPM 1 x 1 mm2 a £ást b) 3 x 3 mm2 (p°evzato z [7])

Temné impulsy

V levé £ásti obrázku 3.12 je zobrazena závislost po£tu temných impuls· na re-
lativním p°ep¥tí p°i r·zných teplotách. V pravé £ásti tohoto obrázku je vynesena
závislost relativní zm¥ny £etnosti temných impuls· v závislosti na teplot¥ v intervalu
od -40 °C do 40 °C pro pevn¥ danou hodnotu p°ep¥tí. Tato závislost se zdvojnásobuje
s kaºdými 5,3 °C pro ono m¥°ené SiPM [7].
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Optické crosstalky

Pravd¥podobnost p°ímého optického crosstalku1 vzr·stá se zvy²ujícím se p°ep¥-
tím [7]. Uvaºujeme-li pevn¥ dané p°ep¥tí, pak závisí pravd¥podobnost vzniku optic-
kého crosstalku na kapacit¥ PN p°echodu, která ov²em není nijak velká. Na obr. 3.13
lze pozorovat, ºe závislost pravd¥podobnosti optického crosstalku na p°ep¥tí se se
zm¥nou teploty p°íli² nem¥ní, coº odpovídá malé závislosti kapacity PN p°echodu
na teplot¥.

Se zm¥nou teploty se zna£n¥ m¥ní pracovní charakteristiky SiPM. Nejvíce závis-
lými parametry jsou pr·razné nap¥tí, které s rostoucí teplotou roste, zhá²ecí odpor,
který s rostoucí teplotou klesá a po£et temných impuls·, který s rostoucí teplotou
prudce roste. Vy²²í po£et temných impuls· zvy²uje hranici detekovatelné energie,
proto je nutné v aplikacích nízkých intensit sv¥tla SiPM chladit. Pro stabilní zisk je
t°eba udrºovat konstantní teplotu, nebo m¥nit napájecí nap¥tí s ohledem na zm¥nu
pr·razného nap¥tí.

1P°ímý crosstalk vzniká poté, co foton z primárního výboje dopadne na vedlej²í pixel a v n¥m
vyvolá lavinu.
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Obrázek 3.12: V levé £ásti je zobrazena závislost temných impuls· na relativním
p°ep¥tí p°i r·zných teplotách. V pravé £ásti je vynesena závislost relativní zm¥ny

temných impuls· na zm¥n¥ teploty (p°evzato z [7])

Obrázek 3.13: Pravd¥podobnost vzniku optického crosstalku v závislosti na p°ep¥tí
pro r·zné teploty (p°evzato z [7])
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4. Testování SiPM pro experiment
DUNE

V roce 2019 se DUNE Single Phase Photon Detection system (SP-PDS) kon-
sorcium dohodlo se spole£nostmi Fondazione Bruno Kessler (FBK) a Hamamatsu
Photonics (HPK) na produkci SiPMs pro experiment DUNE [11]. Oba výrobci op-
timalizovali vybrané technologie SiPMs pro pot°eby DUNE a otestovali, ºe fungují
p°i teplotách 87 K a 77 K . Tyto technologie jsou:

� Hole Wire Bond technologie v S13360 chipu se silikonovým obalem od HPK.
Tato technologie spo£ívá v elektrickém zapojení SiPM p°es drát procházející
dírou v jeho st°edu. Výhodami této technologie jsou niº²í cena, malé pr·razné
nap¥tí, vy²²í kapacita a zisk a nízká tepelná závislost.

� NUV-HD-Cryo (citlivá oblast blízká UV - �vysoká hustota� pixel· v SiPM -
kryogenní) technologie od FBK implementovaná v SMD obalu epoxidové prys-
ky°ice. V této technologii jsou jednotlivé pixely odd¥leny p°íkopy zaji²´ujícími
elektrickou isolaci, jsou napln¥ny SiO2 a díky rozdílnému lomu sv¥tla k°emíku
také zaji²´ují £áste£nou optickou isolaci mezi pixely [4].

V²echny SiPMs jsou produkovány ve velikosti 6×6 mm2 [11].

Cílem p°edproduk£ní fáze je výb¥r jednoho typu SiPM od výrobce a produkce
3000 SiPMs od FBK i HPK [11]. Od FBK byly dodány dva typy SiPM vyrobeny tech-
nologií NUV-HD-Cryo. Jeden s velikostí jednoho pixelu 30 µm a s dobou zotavení
400 ns p°i 87 K, tento typ se nazývá Standard DUNE split (FBK). Jelikoº nejsou
p°íkopy pln¥ny kovovou vrstvou, p°edstavují relativn¥ vysoké £etnosti crosstalk·
hlavní nevýhodu tohoto typu. K jejich redukci byl vyroben druhý typ zvaný triple
trench split (FBK), ten obsahuje t°i SiO2 propasti k potla£ení crosstalk·. V tomto
typu má jeden pixel velikost 50 µm.

Firma Hamamatsu navrhla jako Standard DUNE split (HPK) SiPMs zaloºené
na nízko kapacitním £ipu S13360 s pixely o velikosti 50 µm, tento typ je ozna£ován
jako 6050HS-LRQ [11]. Jeho doba zotavení je p°ibliºn¥ 30 ns p°i 87 K. Dále dodala
stejný typ pouze s v¥t²í velikostí pixel· a dobou zotavení - 75 µm a 65 ns p°i 85 K.
Tento typ se ozna£uje jako 6075HS-LRQ. Hlavní nevýhodou t¥chto dvou typ· je
velká amplituda afterpuls· díky krátkým dobám zotavení. Z toho d·vodu dodala
�rma Hamamatsu je²t¥ dal²í dva typy s velikostí pixel· 50 µm a 75 µm, které se
ozna£ují jako 6050HS - HRQ a 6075HS - HRQ. Díky vylad¥ní jejich tlou²´ky a sloºení
kovového odporu se doby zotavení t¥chto typ· p°ibliºn¥ pohybují kolem 117 ns a
254 ns.
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V první fázi v roce 2020 jsme provád¥li testy na 25 samostatných SiPMs, z nichº
4 byli typu Standard DUNE split od FBK a od �rmy HPK jsme obdrºeli 8 SiPMs
typu 6050HS - LRQ a 13 typu 6075HS - HRQ. V druhé fázi jsme obdrºeli 120 SiPMs,
konkrétn¥ typ 6075HS-HRQ (HPK). Tyto SiPMs uº nebyly dodány samostatn¥, ale
byly umíst¥ny na 20 desti£kách po ²esti. Na desti£kách byly umíst¥ny z toho d·vodu,
ºe se takto budou dosazovat do X-ARAPUCA bun¥k v produk£ní fázi, viz obr. 1.4
v kapitole 1.2.2.

4.1 Popis provedených test·

V první fázi bylo d·leºité zjistit, jak se jednotlivé SiPMs chovají p°i teplot¥ 77 K,
coº je p°ibliºná teplota kapalného dusíku (LN2). Nejprve byly provedeny testy p°i
pokojové teplot¥ k ov¥°ení údaj· uvedených výrobcem (ur£ení pr·razného nap¥tí a
zhá²ecího odporu). Z I-V k°ivky p°i zapojení v propustném sm¥ru byl ur£en zhá²ecí
odpor. Z I-V k°ivky v záv¥rném sm¥ru bylo de�nováno pr·razné nap¥tí, fotoelektro-
nová odezva, mnoºství temných proud· a korelovaný ²um. Aby byli SiPMs vhodné
pro pouºití na experimentu DUNE, musejí vydrºet dvacet a více termálních cykl·.
Jejich odezva by m¥la po t¥chto cyklech z·stat nezm¥n¥na, jinak by nebyli k pouºití
vhodné.

M¥°ení byla tedy provedena nejprve p°i pokojové teplot¥ a p°i prvním pono°ení
do kapalného dusíku. Poté bylo provedeno devatenáct cykl·, p°i£emº v kaºdém cyklu
jsme nechali p°íslu²né SiPMs nejprve 3 minuty zchladit v dusíkatých parách a poté
jsme je na deset minut pono°ili do kapalného dusíku. Po cyklování jsme op¥t zm¥°ili
charakteristiky SiPMs v kapalném dusíku a p°i pokojové teplot¥. Kv·li £asové tísni
se v první fázi cyklovala pouze £ást dodaných SiPMs od �rmy HPK. V p°ípad¥
SiPMs od �rmy FBK se z £asových d·vod· cyklování neprovád¥lo.

Ve druhé fázi probíhala m¥°ení obdobn¥ jako ve fázi první. Byla ale vynechána
m¥°ení p°i pokojové teplot¥ po cyklování, ta totiº nejsou pro experiment d·leºitá.
V této fázi bylo klí£ové ur£it rozptyl nam¥°ených hodnot jednotlivých SiPMs na
jedné desti£ce.

4.1.1 Aparatura

Na²e m¥°ící aparatura sestává z Dewarovy nádoby, pln¥né kapalným dusíkem,
uzav°ené £erným plastovým víkem. Víko obsahuje vyvrtanou díru, jíº jsou prostr-
£eny napájecí kabely a optické vlákno p°ipojené k LED diod¥. Díra byla ut¥sn¥na
tmavou plastelínou, aby byl omezen pr·nik sv¥tla do nádoby. Dewarovu nádobu
jsme je²t¥ p°ikryli sv¥tlot¥snými £ernými látkami. SiPMs byla do nádoby poná°ena
v £erném pouzd°e (sarkofágu), viz obr. 4.1. Tato aparatura byla p°ímo p°ipojena
k source metru Keithley 6430. M¥°ení bylo °ízeno pomocí aplikace napsané v pro-
gramu Labview a data byla dále zpracována pomocí programu ROOT a tabulkového
editoru.

V následujících kapitolách budou popsány zp·soby m¥°ení a stanovení pr·razného
nap¥tí a zhá²ecího odporu SiPMs pro experiment DUNE, které jsem m¥°ila v této
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Obrázek 4.1: V levé £ásti je zobrazen sarkofág pouºitý pro m¥°ení jednotlivých
SiPMs v první fázi m¥°ení. V pravé £ásti je sarkofág pouºívaný v druhé fázi m¥°ení

spolu s jednou desti£kou obsahující ²est SiPMs.

bakalá°ské práci.

4.1.2 M¥°ení pr·razného nap¥tí

Zp·sob· stanovení pr·razného nap¥tí Vbr je mnoho, záleºí na m¥°icí aparatu°e a
na r·zných metodách vyhodnocení nam¥°ených dat. Na obrázku 4.2 je znázorn¥no
moºné zapojení m¥°icí aparatury p°i m¥°ení pr·razného nap¥tí. V tomto zapojení
je SiPM p°ímo spojené se source metrem, výstupní proud je jednodu²e ode£ítán.
Výstupní proud se ode£ítá pro r·zná nap¥tí, z £ehoº se získá I-V k°ivka, která je
analyzována na po£íta£i.

Obrázek 4.2: Zapojení aparatury m¥°ení pr·razného nap¥tí (p°evzato z [6])

Pr·razné nap¥tí m·ºe být z I-V charakteristiky ur£eno nap°íklad stanovením in-
�exního bodu funkce log(I) [6]. Tohoto zp·sobu je vyuºíváno na obrázku 4.3, kde
jsou znázorn¥ny nam¥°ené I-V k°ivky pro r·zné úrovn¥ osv¥tlení pocházející ze sv¥-
telného zdroje pro jeden SiPM. Z tohoto obrázku lze pozorovat, ºe úrove¬ osv¥tlení
SiPM ovliv¬uje polohu in�exního bodu I-V k°ivky, a tedy ovliv¬uje i stanovení pr·-
razného nap¥tí. V praxi by proto m¥l být experimentáln¥ ur£en vhodný jas LED
diody, p°i£emº by se m¥lo zabránit nadm¥rnému osv¥tlení SiPM.

Dal²ím zp·sobem stanovení Vbr je de�nování maxima k°ivky I−1
dI

dV
. Tento zp·-

sob doporu£ilo DUNE SP-PDS konsorcium a pouºila jsem ho p°i zpracování nam¥-
°ených dat. Tvar této k°ivky a nam¥°ené I-V charakteristiky je zobrazen na obr. 4.4
pro jeden námi m¥°ený SiPM.
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Obrázek 4.3: M¥°ení A-V k°ivky ke stanovení pr·razného nap¥tí (p°evzato z [6])

Obrázek 4.4: Vlevo naho°e - nam¥°ená I-V k°ivka v záv¥rném sm¥ru, vpravo
naho°e - totoºná k°ivka s logaritmickou ypsilonovou osou, vlevo dole - k°ivka

I−1
dI

dV
, jejíº maximum udává hodnotu Vbr. Tyto k°ivky odpovídají konkrétn¥

jednomu SiPM (ozn. 2) z desti£ky £.1 z druhé fáze m¥°ení.
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V první fázi m¥°ení se m¥°ila I-V charakteristika p°i pokojové teplot¥ v rozmezí
nap¥tí 39 - 60 V s krokem 0,1 V pro SiPMs od �rmy HPK. M¥°ení t¥chto SiPMs
v kapalném dusíku byla provedena v rozmezí 30 - 50 V také s krokem 0,1 V. Pro
SiPMs od �rmy FBK byla m¥°ení I-V charakteristiky p°i pokojové teplot¥ provedena
v rozmezí 20 - 40 V a v kapalném dusíku v rozmezí 15 - 35 V, ob¥ s délkou kroku
0,1 V. Ve druhé fázi m¥°ení byly zvoleny stejné intervaly a délka kroku jako p°i
m¥°ení SiPMs od �rmy HPK v první fázi.

Z d·vodu velmi malého proudu p°i m¥°ení v kapalném dusíku jsme na SiPM
svítili. Míru osv¥tlení jsme p°ibliºn¥ stanovili tak, ºe p°i napájecím nap¥tí 45 V
protékal proud 500 µA. Testy ukázaly, ºe v rámci p°esnosti m¥°ení tato míra osv¥tlení
neovliv¬uje hodnotu Vbr.

Jelikoº jsem Vbr stanovila jako maximum k°ivky I−1
dI

dV
, pak p°esnost jeho stano-

vení odpovídá délce kroku m¥°ení. Pro v²echna provedená m¥°ení jsou tedy pr·razná
nap¥tí ur£ena s p°esností 0,1 V.

4.1.3 M¥°ení zhá²ecího odporu

Nejb¥ºn¥j²í metodou stanovení zhá²ecího odporu RQ je m¥°ení proudu v propust-
ném sm¥ru p°i zapojení zobrazeném na obrázku 4.5 se sepnutým I-V spína£em [10].
S vyuºitím p°edpokladu, ºe zhá²ecí odpor je mnohem v¥t²í neº sériový odpor PN
p°echodu a je stejný pro kaºdý pixel, lze zhá²ecí odpor stanovit jako:

RQ =
N

k
(4.1)

kde k p°edstavuje sklon lineární oblasti I-V k°ivky a N je po£et pixel· daného SiPM
[8].

Obrázek 4.5: Obecné zapojení I-V a C-V m¥°ení. Cq je zhá²ecí kapacita, Rq zhá²ecí
odpor, Cd kapacita pixelu, Rl parametrizuje temný proud a Ls je efektivní

induktance [10])
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Obrázek 4.6: V horní £ásti je zobrazena V-I k°ivka �tovaná lineární p°ímkou
v rozmezí od -6 mA do -5,2 mA, ve spodní £ásti je zobrazena I-V k°ivka �tovaná
lineární p°ímkou v rozmezí od -1,5 V do -1,1 V. Ob¥ tyto k°ivky odpovídají

konkrétn¥ jednomu SiPM (ozn. 2) z desti£ky £.19 z druhé fáze m¥°ení, p°i m¥°ení
v pokojové teplot¥.

Zhá²ecí odpor jsem stanovila t°emi zp·soby. První dva spo£ívali ve �tování zm¥-
°ené k°ivky lineární p°ímkou v ur£ité oblasti nap¥tí, jde o zp·sob zmi¬ovaný o od-
stavec vý²e. Rozdíl v t¥chto dvou zp·sobech spo£ívá v nam¥°ené k°ivce, kdy jedna
je typu I-V (se zm¥nou nap¥tí se m¥°í proud) a druhá typu V-I (se zm¥nou proudu
se m¥°í nap¥tí). V p°ípad¥ stanovení RQ z V-I k°ivky se tvar vzorce (4.1) zm¥ní na
RQ = kN. Ukázky t¥chto �t· jsou zobrazeny na obr. 4.6

Zp·sob stanovení RQ z �tu V-I k°ivky byl pouºit z toho d·vodu, ºe ho �rma HPK
uvedla jako referen£ní, jeho hodnoty byly tedy porovnány s hodnotami obdrºenými
od �rmy HPK, ale pouze pro m¥°ení p°i pokojové teplot¥.

Jako t°etí zp·sob stanovení zhá²ecího odporu jsem pouºila �tování nam¥°ené
I-V k°ivky Shockleyho rovnicí ideální diody, která popisuje diodu v propustném
i záv¥rném sm¥ru (já jsem jí pouºila pouze pro �t propustného sm¥ru). Shockleyho
rovnice ideální diody má tvar:

I = I0

e UUT − 1

 (4.2)

kde I0 je satura£ní proud (proud v záv¥rném sm¥ru), UT je teplotní nap¥tí, které
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je p°i pokojové teplot¥ p°ibliºn¥ rovno 25,84 mV, U je p°iloºené nap¥tí na diod¥
[1]. Shockleyho rovnice nepopisuje oblast zp¥tného pr·razu diody a zanedbává její
vnit°ní odpor. Rovnice p°edpokládá, ºe v diod¥ p·sobí pouze drift nosi£· náboje,
jejich difúze a rekombinace. Pro �tování nam¥°ených dat Shockleyho rovnicí bylo
ale pot°eba do ní zahrnout je²t¥ zhá²ecí odpor RQ. Rovnice (4.2) je vyjád°ena jako
závislost proudu na nap¥tí. Zatímco proud je stejný v celém obvodu, nap¥tí je rozd¥-
leno mezi odpor PN p°echodu R a RQ. Proto bylo nutno si rovnici (4.2) p°epsat jako
závislost nap¥tí na proudu. Do té uº se jednodu²e zahrnul i odpor diody. Výsledná
rovnice pouºitá pro �t má tedy tvar:

U = UT ln

(
1 +

I

I0

)
+RQI (4.3)

Výhodou této rovnice je, ºe nepopisuje, na rozdíl od p°edchozích dvou zp·sob·,
pouze lineární oblast I-V k°ivky ale i oblast jejího �kolene� , viz obr. 4.7.

Obrázek 4.7: Nam¥°ená I-V k°ivka �tovaná Shockleyho rovnicí (4.3) (pro lep²í
p°ehlednost jsou zde nam¥°ená data vynásobena -1). Tato k°ivka odpovídá SiPM

HRQ £.4 z první fáze m¥°ení.

V první fázi m¥°ení se m¥°ila I-V charakteristika p°i pokojové teplot¥ v rozmezí
od -2 do 0 V s krokem 0,01 V pro v²echny typy SiPMs. M¥°ení v kapalném dusíku
byla provedena v rozmezí od -3 do 0 V, také s krokem 0,01 V. Fit t¥chto m¥°ení byl
proveden v oblasti od -1,5 do -1,1 V. M¥°ení V-I charakteristik byla provedena vºdy
v intervalu od -6,2 do -5 mA s délkou kroku 0,1 mA. Fit t¥chto m¥°ení byl proveden
v intervalu od -6 do -5,2 mA. Ve druhé fázi m¥°ení byly zvoleny intervaly m¥°ení
I-V charakteristik p°i pokojové teplot¥ od -2 do 0 V a v kapalném dusíku od -2 do
-1 V vºdy s délkou kroku 0,01 V. Fitovány byly v oblasti od -1,5 do -1,1 V. M¥°ení
V-I charakteristik a jejich �t byl proveden obdobn¥ jako v první fázi.

4.2 Nam¥°ené výsledky

V obou zmín¥ných fázích testování jsem zpracovala výsledky m¥°ení ke stanovení
pr·razného nap¥tí a zhá²ecího odporu v programu ROOT. V²echna m¥°ení probí-
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hala na Fyzikálním ústavu AV �R. Získané výsledky jsou uvedeny v následujících
kapitolách.

4.2.1 První fáze - 25 SiPMs

Pr·razné nap¥tí

Pr·razná nap¥tí pro jednotlivá SiPMs od obou výrobc· v²ech m¥°ení jsou uve-
dena v tabulkách 4.2 - 4.4.

P°i porovnání pr·razných nap¥tí za tepla a v kapalném dusíku p°ed a po cyklování
obou typ· SiPM od HPK, lze pozorovat, ºe se jejich hodnoty v rámci sm¥rodatné
odchylky neli²í a z hlediska pr·razného nap¥tí jsou tedy vhodné k dal²ímu testování.

Zhá²ecí odpor

Zhá²ecí odpory pro jednotlivé SiPMs od obou výrobc· pro v²echna m¥°ení jsou
uvedeny v tabulkách 4.5 4.7. Zvolená oblast �tování I-V charakteristiky není pro
m¥°ení v kapalném dusíku lineární viz obr. 4.8. Proto jsem provedla �t je²t¥ v oblasti
nap¥tí od -2 V do -1,5 V, tyto dva �ty pro vybraná SiPMs typu HRQ (HPK) jsou
uvedy v tabulce 4.1. Z tabulky je patrné, ºe hodnoty zhá²ecího odporu m¥°ené p°i
pokojové teplot¥ se pro ony dv¥ oblasti �tu lineární p°ímkou li²í minimáln¥. Je to
z toho d·vodu, ºe ob¥ vybrané oblasti jsou p°i pokojové teplot¥ lineární a zvolená
oblast �tu tak nemá na hodnotu RQ velký vliv. Naopak hodnoty RQ pro m¥°ení
v kapalném dusíku se pro ony dv¥ oblasti �tování výrazn¥ li²í. Z toho lze usoudit, ºe
tento zp·sob ur£ení RQ je siln¥ závislý na linearit¥ �tované oblasti, proto je d·leºité
zvolit vhodn¥ onu �tovanou oblast. Pro na²e m¥°ení by byla více vhodná oblast
vy²²ích nap¥tí.

Obrázek 4.8: I-V k°ivka pro SiPM typu 6075HS-HRQ (HPK) proloºená
polynomem stupn¥ jedna v oblasti od -1.5 V do -1.1 V
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Z hodnot RQ p°ed a po cyklování v obou prost°edí pozorujeme, ºe jejich hodnoty
se v rámci sm¥rodatné odchylky cyklováním nem¥ní.

RQ (Ω)
p°ed cyklováním po cyklování

za tepla LN2 za tepla LN2

[-1,5:-1,1 V] [-2:-1,5 V] [-1,5:-1,1 V] [-2:-1,5 V] [-1,5:-1,1 V] [-2:-1,5 V] [-1,5:-1,1 V] [-2:-1,5 V]
HRQ8 85,84 84,91 473,33 364,10 88,37 85,15 474,12 368,01
HRQ9 86,79 82,43 444,43 348,15 87,19 82,79 446,97 344,47
HRQ10 88,85 85,54 473,52 368,51 88,96 85,58 476,63 371,76

Tabulka 4.1: Porovnání hodnot RQ pro dv¥ oblasti �tu lineární p°ímkou I-V
charakteristiky pro vybraná SiPMs typu HRQ.

4.2.2 Druhá fáze - 120 SiPMs

Pr·razné nap¥tí

Na obrázcích 4.9 - 4.10 jsou zobrazena pr·razná nap¥tí pro jednotlivé SiPMs po
desti£kách spolu s jejich st°ední hodnotou a sm¥rodatnou odchylkou.

Ze stanovených hodnot Vbr lze pozorovat, ºe jejich hodnoty m¥°ené v kapalném
dusíku se cyklováním nezm¥nili. Z t¥chto obrázk· lze dob°e pozorovat, jaký mají
rozptyl hodnoty Vbr jednotlivých SiPMs na jedné desti£ce.

V tabulce A.1 v p°íloze jsou uvedeny konkrétní hodnoty Vbr pro v²echna m¥°ená
SiPMs.

Zhá²ecí odpor

Na obrázcích 4.11 - 4.13 jsou zobrazeny zhá²ecí odpory pro jednotlivé SiPMs po
desti£kách spolu se st°ední hodnotou a sm¥rodatnou odchylkou, krom¥ m¥°ení I-V
p°i pokojové teplot¥ p°ed cyklováním, jelikoº bylo provedeno pouze pro dv¥ desti£ky.

Na obrázku 4.14 jsou zobrazeny zhá²ecí odpory pro jednotlivé SiPMs po desti£-
kách spolu se st°ední hodnotou a sm¥rodatnou odchylkou získané z �tu upravenou
Shockleyho rovnicí (4.3) pro m¥°ení v kapalném dusíku p°ed a po cyklování.

Na obrázcích 4.15 - 4.18 jsou porovnány pom¥ry zhá²ecích odpor· získaných
z V-I m¥°ení ku hodnotám získaných z lineárního �tu a �tu Shockleyho rovnicí I-V
charakteristiky pro v²echna m¥°ení.

I pro hodnoty zhá²ecích odpor· nepozorujeme jejich zm¥nu v rámci sm¥rodatné
odchylky zp·sobenou cyklováním. Porovnáme-li hodnoty RQ získané ze Shockleyho
rovnice s ostatními hodnotami, pozorujeme, ºe jsou nejniº²í. To je zp·sobeno tím,
ºe �továním dat rovnicí (4.3) nezahrnujeme do hodnoty zhá²ecího odporu sériový
odpor diody, o který je zhá²ecí odpor SiPM zv¥t²en p°i ur£ování RQ druhými dv¥ma
metodami. M¥li bychom teoreticky dostat p°ímo zhá²ecí odpor, av²ak je t°eba brát
v úvahu, ºe Shockleyho rovnice je rovnicí ideální diody a má ur£ité p°edpoklady,
které nejsme schopni p°i m¥°ení zajistit.

P°esné hodnoty zhá²ecích odpor· jsou uvedeny v tabulce A.2 v p°íloze.
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Vbr (V)
p°ed cyklováním po cyklování
za tepla LN2 za tepla LN2

HRQ1 52,65 42,55 − −
HRQ2 51,95 41,85 − −
HRQ3 51,85 41,85 − −
HRQ4 52,45 42,55 − −
HRQ5 51,75 41,55 − −
HRQ6 52,25 42,25 − −
HRQ7 52,55 42,45 − −
HRQ8 52,05 41,85 51,95 41,85
HRQ9 52,55 42,35 52,45 42,35
HRQ10 52,15 41,95 52,15 41,95
HRQ11 51,85 41,65 − −
HRQ12 52,05 41,95 − −
HRQ13 51,95 41,75 − −
pr·m¥r 52,16 42,04 52,18 42,05

sm¥rodatná odchylka 0,29 0,33 0,21 0,22
relativní sm¥r. odch. 0,006 0,008 0,004 0,005

Tabulka 4.2: Pr·razná nap¥tí SiPMs typu HRQ p°ed cyklováním i po cyklování p°i
pokojové teplot¥ a v kapalném dusíku

Vbr (V)
p°ed cyklováním po cyklování
za tepla LN2 za tepla LN2

LRQ1 52,55 42,45 − −
LRQ2 51,65 41,65 − −
LRQ3 51,65 41,75 − −
LRQ4 52,65 42,65 − −
LRQ5 52,85 42,55 − −
LRQ6 52,55 42,35 52,55 42,35
LRQ7 51,85 41,85 51,95 41,85
LRQ8 51,95 41,75 51,65 41,85
pr·m¥r 52,21 42,13 52,05 42,02

sm¥rodatná odchylka 0,46 0,39 0,37 0,24
relativní sm¥r. odch. 0,009 0,009 0,007 0,006

Tabulka 4.3: Pr·razná nap¥tí SiPMs typu LRQ p°ed cyklováním i po cyklování p°i
pokojové teplot¥ a v kapalném dusíku
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Vbr (V)
p°ed cyklováním
za tepla LN2

FBK1 33,15 27,05
FBK2 33,15 27,15
FBK3 33,15 27,15
FBK4 33,15 27,15
pr·m¥r 33,15 27,13

sm¥rodatná odchylka 0,00 0,04
relativní sm¥r. odch. 0,000 0,002

Tabulka 4.4: Pr·razná nap¥tí SiPMs typu FBK p°ed cyklováním p°i pokojové
teplot¥ a v kapalném dusíku

RQ (Ω)
p°ed cyklováním - teplo p°ed cyklováním - LN2 po cyklování - LN2 po cyklování - teplo
I-V Shockley V-I I-V Shockley V-I I-V Shockley V-I I-V Shockley V-I

HRQ1 86,14 79,52 88,89 456,07 318,69 326,20 − − − − − −
HRQ2 85,66 80,66 87,37 460,92 326,47 335,53 − − − − − −
HRQ3 89,23 83,67 90,82 478,25 342,63 350,78 − − − − − −
HRQ4 86,04 79,65 89,10 452,76 315,84 322,30 − − − − − −
HRQ5 86,02 82,53 88,16 489,19 336,77 345,86 − − − − − −
HRQ6 88,40 82,22 90,35 476,01 332,24 335,74 − − − − − −
HRQ7 88,53 79,54 90,52 443,94 312,33 316,82 − − − − − −
HRQ8 85,84 82,70 88,22 473,33 337,77 338,39 474,12 338,77 346,79 88,37 82,93 89,92
HRQ9 86,79 77,65 89,18 444,43 323,10 322,12 446,97 313,68 321,11 87,19 80,26 89,59
HRQ10 88,85 83,21 89,03 473,52 346,80 342,44 476,63 351,56 349,96 88,96 83,29 90,67
HRQ11 89,30 83,58 90,60 491,03 349,61 339,89 − − − − − −
HRQ12 89,26 83,53 91,33 481,33 346,63 344,26 − − − − − −
HRQ13 89,52 83,77 91,30 488,78 352,07 344,71 − − − − − −
pr·m¥r 87,66 81,71 89,60 469,97 333,92 335,77 465,91 334,67 339,29 88,17 82,16 90,06

sm¥rodatná odchylka 1,51 1,97 1,24 16,00 13,02 10,25 13,43 15,73 12,92 0,74 1,35 0,45
relativní sm¥r. Odch 0,017 0,024 0,014 0,034 0,038 0,030 0,029 0,047 0,038 0,008 0,016 0,005

Tabulka 4.5: RQ pro SiPMs typu HRQ p°ed i po cyklování p°i pokojové teplot¥ a
v kapalném dusíku, získané z lineárního �tu I-V a V-I charakteristiky a z �tu I-V

char. Shockleyho rovnicí

RQ (Ω)
p°ed cyklováním - teplo p°ed cyklováním - LN2 po cyklování - LN2 po cyklování - teplo
I-V Shockley V-I I-V Shockley V-I I-V Shockley V-I I-V Shockley V-I

LRQ1 29,03 25,68 33,32 96,49 47,30 67,22 − − − − − −
LRQ2 27,42 24,20 31,80 94,23 44,28 61,77 − − − − − −
LRQ3 27,33 24,12 32,01 94,48 44,16 61,47 − − − − − −
LRQ4 28,87 25,57 33,25 96,18 49,18 66,07 − − − − − −
LRQ5 29,02 25,74 33,33 94,51 46,14 65,47 − − − − − −
LRQ6 28,77 25,52 33,18 93,68 46,37 65,86 93,77 46,30 65,64 29,77 26,41 34,02
LRQ7 28,07 24,84 32,76 96,21 45,47 62,84 96,28 43,12 62,79 28,51 25,25 32,97
LRQ8 26,38 23,32 31,10 92,61 42,70 60,07 92,42 40,84 60,72 26,44 23,32 31,08
pr·m¥r 28,11 24,87 32,59 94,80 45,70 63,85 94,16 43,42 63,05 28,24 24,99 32,69

sm¥rodatná odchylka 0,92 0,85 0,80 1,29 1,89 2,46 1,60 2,24 2,01 1,37 1,28 1,22
relativní sm¥r. Odch 0,033 0,034 0,024 0,014 0,041 0,038 0,017 0,052 0,032 0,049 0,051 0,037

Tabulka 4.6: RQ pro SiPMs typu LRQ p°ed i po cyklování p°i pokojové teplot¥ a
v kapalném dusíku, získané z lineárního �tu I-V a V-I charakteristiky a z �tu I-V

char. Shockleyho rovnicí
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RQ (Ω)
p°ed cyklováním - teplo p°ed cyklováním - LN2

I-V Shockley V-I I-V Shockley V-I
FBK1 34,47 33,65 45,85 88,52 73,36 86,70
FBK2 38,92 26,21 57,92 194,21 62,35 106,79
FBK3 30,06 25,50 32,91 91,42 75,83 89,42
FBK4 28,47 25,56 32,77 109,40 83,11 101,76

pr·m¥r 32,98 27,73 42,36 120,89 73,66 96,17
sm¥rodatná odchylka 4,07 3,43 10,44 43,08 7,45 8,36
relativní sm¥r. Odch. 0,124 0,124 0,246 0,356 0,101 0,087

Tabulka 4.7: RQ pro SiPMs typu HRQ p°ed cyklováním p°i pokojové teplot¥ a
v kapalném dusíku, získané z lineárního �tu I-V a V-I charakteristiky a z �tu I-V

char. Shockleyho rovnicí

Obrázek 4.9: Nam¥°ené hodnoty Vbr pro jednotlivé SiPMs po desti£kách p°i
pokojové teplot¥ p°ed cyklováním, £ervený £tverec ozna£uje st°ední hodnotu dané

desti£ky se sm¥rodatnou odchylkou.
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Obrázek 4.10: Nam¥°ené hodnoty Vbr pro jednotlivé SiPMs po desti£kách
v kapalném dusíku, p°ed cyklováním v horní £ásti a po cyklování ve spodní £ásti
obrázku, £ervený £tverec ozna£uje st°ední hodnotu dané desti£ky se sm¥rodatnou

odchylkou.
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Obrázek 4.11: Hodnoty RQ pro jednotlivé SiPMs po desti£kách, pro m¥°ení V-I
charakteristiky p°i pokojové teplot¥ p°ed cyklováním, £ervený £tverec ozna£uje

st°ední hodnotu dané desti£ky se sm¥rodatnou odchylkou.
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Obrázek 4.12: Hodnoty RQ pro jednotlivé SiPMs po desti£kách, pro m¥°ení V-I
charakteristiky v kapalném dusíku, v horní £ásti p°ed cyklováním a ve spodní £ásti

po cyklování, £ervený £tverec ozna£uje st°ední hodnotu dané desti£ky se
sm¥rodatnou odchylkou.
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Obrázek 4.13: Hodnoty RQ pro jednotlivé SiPM po desti£kách, pro m¥°ení I-V
v kapalném dusíku, v horní £ásti p°ed cyklováním a ve spodní £ásti po cyklování,
£ervený £tverec ozna£uje st°ední hodnotu dané desti£ky se sm¥rodatnou odchylkou.
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Obrázek 4.14: Hodnoty RQ pro jednotlivé SiPM po desti£kách získané z �tu rovnicí
(4.3), pro m¥°ení v kapalném dusíku, v horní £ásti p°ed cyklováním a ve spodní
£ásti po cyklování, £ervený £tverec ozna£uje st°ední hodnotu dané desti£ky se

sm¥rodatnou odchylkou.
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Obrázek 4.15: Histogram pom¥ru hodnot RQ z V-I a I-V m¥°ení, m¥°ených
v kapalném dusíku p°ed cyklováním

Obrázek 4.16: Histogram pom¥ru hodnot RQ z V-I m¥°ení a Shockleyho rovnice,
m¥°ených v kapalném dusíku, p°ed cyklováním
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Obrázek 4.17: Histogram pom¥ru hodnot RQ z V-I a I-V m¥°ení, m¥°ených
v kapalném dusíku, po cyklování

Obrázek 4.18: Histogram pom¥ru hodnot RQ z V-I m¥°ení a Shockleyho rovnice,
m¥°ených v kapalném dusíku po cyklování
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5. Záv¥r a diskuze výsledk·

Hlavním cílem této bakalá°ské práce bylo zm¥°ení volt-ampérových charakteris-
tik SiPMs p°i pokojové teplot¥ a v kapalném dusíku pro ú£ely experimentu DUNE.
Nejprve je v této práci stru£n¥ popsán fyzikální program experimentu a jeho t°i
hlavní £ásti: zdroj neutrinového svazku, blízký detektor a vzdálený detektor. Nej-
více d·leºitou £ástí pro tuto práci je vzdálený detektor, který bude sloºen ze £ty°
LArTPC detektorových modul·. Do modulu single-phase budou totiº v za°ízeních
zvaných X-ARAPUCA umíst¥ny práv¥ SiPMs, jejichº funkcí bude sb¥r scintila£ních
foton·. Druhým modulem m¥l být tzv. dual-phase modul, ten se v²ak v práv¥ probí-
hající testovací fázi ukázal jako málo ú£inný. Bude proto nahrazen jiným modulem
zvaným vertical-drift. Ten bude v sob¥ kombinovat single-phase modul a vertikální
sm¥r driftu vzniklých elektron· ke sb¥rným anodám.

Fotony emitované z citlivého objemu scitila£ního/�erenkovova detektoru jsou sbí-
rány na fotodetektorech. Nejvíce pouºívanými fotodetektory jsou fotonásobi£e, fo-
todiody, pod n¥º spadají klasické fotodiody, lavinové fotodiody a SiPMs a hybridní
fotonásobi£e. P°i výb¥ru vhodného fotodetektoru pro danou aplikaci je t°eba se ohlí-
ºet na jeho spektrální odezvu, vlastnosti dopadajícího sv¥tla a v neposlední °ad¥ také
na jeho cenu. V druhé kapitole této bakalá°ské práce jsou popsány základní veli£iny
pot°ebné k charakterizaci zmín¥ných druh· fotodetektor·, tyto fotodetektory jsou
zde stru£n¥ popsány a na základ¥ svých vlastností mezi sebou porovnány.

Dále je podrobn¥ji popsán SiPM a vliv teploty na jeho provoz. V experimentu
DUNE budou SiPMs provozovány v prost°edí kapalného argonu, jeº má velmi nízkou
teplotu. B¥ºn¥ se SiPMs p°i takto nízkých teplotách neprovozují, proto je pot°eba
znát, co lze v takovém prost°edí od jejich chování p°ibliºn¥ o£ekávat.

V poslední kapitole jsou popsána provedená m¥°ení volt-ampérových charakteris-
tik SiPMs p°i pokojové teplot¥ a v kapalném dusíku pro ú£ely experimentu DUNE,
která byla provedena na Fyzikálním ústavu AV �R. Jsou zde uvedeny zp·soby sta-
novení pr·razného nap¥tí a zhá²ecího odporu z on¥ch charakteristik.

M¥°ení byla rozd¥lena do dvou fází. V první fázi se m¥°ily charakteristiky 25
SiPMs dodaných samostatn¥, p°i£emº jsme obdrºeli t°i r·zné typy SiPMs, dva od
výrobce HPK a jeden od výrobce FBK. Ú£elem této fáze bylo prozkoumat, jak se
charakteristiky SiPMs chovají v prost°edí kapalného dusíku. M¥°ení probíhala nej-
prve p°i pokojové teplot¥ pro ov¥°ení údaj· uvedených výrobci, dále byla provedena
p°i prvním pono°ení do kapalného dusíku. Následn¥ bylo s SiPMs provedeno 19
cykl· pono°ení do kapalného dusíku. P°i posledním cyklu byly jejich charakteristiky
v kapalném dusíku zm¥°eny znova, a poté byly op¥t zm¥°eny p°i pokojové teplot¥.
Cyklování z £asových d·vod· prob¥hlo pouze s vybranými konkrétními SiPMs od
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výrobce HPK, s SiPMs od FBK cyklování provád¥no nebylo.

Z výsledk· pr·razného nap¥tí v obou prost°edích p°ed a po cyklování nepozo-
rujeme v rámci sm¥rodatné odchylky zm¥nu jejich hodnot. �ádnou zm¥nu v rámci
sm¥rodatné odchylky nepozorujeme ani pro hodnoty zhá²ecího odporu. Zhá²ecí od-
por byl ur£en t°emi zp·soby. Dva zp·soby spo£ívají v �tu nam¥°ené závislosti line-
ární p°ímkou ve vybrané oblasti. Fitovaly se k°ivky I-V a V-I. Pro hodnoty �tu I-V
k°ivky je oblast �tování lineární p°ímkou klí£ová. Pro m¥°ení p°i pokojové teplot¥
je daná oblast lineární, coº je poºadováno a problém zde tedy nenastává. Naopak
pro m¥°ení v kapalném dusíku oblast jiº zcela lineární není, dostáváme se do ob-
lasti �kolene� k°ivky, coº výsledné hodnoty �tu nadhodnocuje. Pro porovnání jsem
provedla �t nam¥°ené k°ivky lineární p°ímkou je²t¥ v oblasti vy²²ích nap¥tí (mimo
oblast kolene). Porovnáním hodnot �t· v daných oblastech se ukázalo, ºe pro m¥°ení
p°i pokojové teplot¥ se hodnoty li²í minimáln¥, oblast �tu byla v obou intervalech
lineární a neovlivnila tedy výslednou hodnotu. V p°ípad¥ m¥°ení v kapalném dusíku
se ale významn¥ li²í. Hodnoty získané z �tu oblasti vy²²ích nap¥tí jsou výrazn¥ niº²í.
Bylo by tedy nejspí²e vhodné stanovit oblast �tu lineární p°ímkou v oblasti vy²²ích
nap¥tí. Stanovení hodnot zhá²ecího odporu z V-I k°ivky se provád¥lo pro srovnání
hodnot dodaných výrobci. Ob¥ tyto metody stanovení zhá²ecího odporu jsou zá-
vislé na oblasti �tu lineární p°ímkou. Z toho d·vodu jsem �tovala nam¥°ená data
je²t¥ Shockleyho rovnicí ideální diody, která popisuje celou nam¥°enou k°ivku. Hod-
noty zhá²ecích odpor· získané z tohoto �tu jsou nejniº²í oproti ostatním získaným
hodnotám. Je to zp·sobeno tím, ºe zhá²ecí odpor získaný z �tu Shockleyho rovnicí
v sob¥ nezahrnuje sériový odpor diody, na rozdíl od ostatních dvou zp·sob·. Tato
metoda stanovení zhá²ecího odporu by tedy m¥la být nejp°esn¥j²í, av²ak je d·leºité
si uv¥domit, ºe Shockleyho rovnice popisuje ideální diodu a má v sob¥ zahrnuty
p°edpoklady, které nejsme schopni p°i m¥°ení zajistit.

Ve druhé fázi byly m¥°eny charakteristiky 120 SiPMs dodaných na 20 desti£-
kách po ²esti. V²echny dodané SiPMs byly jednoho typu od výrobce HPK. V této
fázi bylo st¥ºejní porovnat rozptyl nam¥°ených hodnot SiPMs umíst¥ných na jedné
desti£ce, jelikoº takto uspo°ádané budou umíst¥ny ve vzdáleném detektoru. Se v²emi
desti£kami se provedla stejná m¥°ení jako s jednotlivými SiPMs v první fázi, aº na
m¥°ení p°i pokojové teplot¥ po cyklování, ta totiº nejsou pro ú£ely DUNE d·leºitá.
Hodnoty pr·razných nap¥tí v kapalném dusíku p°ed a po cyklování z·staly nezm¥-
n¥ny. Zhá²ecí odpor jsem op¥t stanovila t°emi jiº zmín¥nými zp·soby. Z histogram·
pom¥r· zhá²ecích odpor· získaných z �tu V-I k°ivky ku hodnotám z I-V k°ivky a
Shockleyho rovnice lze pozorovat, ºe pom¥r je mén¥ stabilní pro hodnoty získané
z I-V k°ivky. Zde se op¥t naráºí na problém �tované oblasti, která není v kapalném
dusíku zcela lineární.

Rozptyl sledovaných hodnot na jednotlivých desti£kách je vºdy r·zný, s nejv¥t²í
pravd¥podobností bude nejvíce záviset na výrobní ²arºi jednotlivých SiPMs. Tento
problém byl konzultován s výrobci. Z jejich zp¥tné vazby vyplynulo, ºe by m¥li být
schopni zajistit tyto rozptyly výrazn¥ men²í, neº jsou ty sou£asné.
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A. P°íloha

Vbr (V)

desti£ka_#SiPM v teple p°ed cyklováním v LN2 p°ed cyklováním v LN2 po cyklování

1_1 52,35 52,40 42,35 42,35 42,35 42,35

1_2 51,65 51,71 41,65 41,63 41,55 41,59

1_3 52,45 52,51 42,45 42,43 42,45 42,43

1_4 52,35 52,42 42,45 42,46 42,45 42,46

1_5 52,35 52,39 42,35 42,39 42,35 42,38

1_6 52,45 52,52 42,55 42,56 42,55 42,56

2_1 51,95 51,99 42,05 42,05 42,05 42,05

2_2 52,45 52,48 42,45 42,49 42,45 42,49

2_3 52,15 52,19 42,05 42,08 42,05 42,09

2_4 51,75 51,82 41,75 41,74 41,75 41,74

2_5 52,35 52,44 42,35 42,37 42,35 42,37

2_6 51,85 51,88 41,75 41,74 41,75 41,74

3_1 52,25 52,33 42,35 42,34 42,25 42,29

3_2 51,85 51,94 41,85 41,86 41,85 41,86

3_3 52,15 52,20 42,15 42,15 42,15 42,15

3_4 52,45 52,51 42,45 42,46 42,45 42,46

3_5 52,55 52,58 42,45 42,47 42,45 42,47

3_6 52,25 52,34 42,35 42,38 42,35 42,38

4_1 52,55 52,63 42,55 42,56 42,55 42,56

4_2 52,35 52,40 42,45 42,46 42,45 42,46

4_3 51,95 51,99 42,05 42,06 42,05 42,06

4_4 52,35 52,41 42,45 42,47 42,45 42,48

4_5 52,15 52,20 42,15 42,14 42,15 42,15

4_6 51,75 51,78 41,65 41,66 41,65 41,67

5_1 51,95 52,00 42,05 42,05 42,05 42,05

5_2 52,35 52,39 42,45 42,48 42,45 42,48

5_3 52,05 52,10 42,05 42,06 42,05 42,06

5_4 52,15 52,20 42,15 42,16 42,15 42,16

5_5 51,95 51,99 41,95 41,95 41,95 41,95

5_6 52,45 52,50 42,45 42,45 42,45 42,45

6_1 52,05 52,12 42,05 42,06 42,05 42,06

6_2 52,25 52,28 42,15 42,19 42,15 42,19

6_3 51,85 51,88 41,75 41,79 41,75 41,79

6_4 52,05 52,11 42,05 42,07 42,05 42,08

6_5 52,25 52,26 42,05 42,08 42,05 42,08

6_6 52,35 52,45 42,55 42,55 42,55 42,55

7_1 52,35 52,41 42,35 42,36 42,35 42,35

7_2 51,95 52,02 41,85 41,89 41,85 41,88

7_3 51,95 52,04 42,05 42,05 42,05 42,05

7_4 51,95 52,00 41,95 41,99 41,95 41,98

7_5 52,35 52,42 42,45 42,48 42,45 42,48
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7_6 51,65 51,68 41,65 41,66 41,65 41,66

8_1 52,35 52,43 42,55 42,54 42,45 42,49

8_2 52,05 52,08 42,15 42,14 42,15 42,14

8_3 52,35 52,39 42,45 42,47 42,45 42,47

8_4 51,55 51,63 41,65 41,63 41,55 41,59

8_5 51,65 51,69 41,65 41,67 41,65 41,66

8_6 51,95 52,04 41,95 41,96 41,95 41,96

9_1 51,55 51,60 41,65 41,64 41,65 41,64

9_2 52,35 52,38 42,35 42,37 42,35 42,37

9_3 52,55 52,57 42,45 42,49 42,45 42,49

9_4 51,65 51,69 41,65 41,65 41,65 41,65

9_5 51,85 51,90 41,85 41,88 41,85 41,88

9_6 51,75 51,84 41,75 41,77 41,75 41,77

10_1 52,45 52,50 42,45 42,48 42,45 42,48

10_2 51,65 51,69 41,65 41,66 41,65 41,66

10_3 52,25 52,31 42,35 42,34 42,35 42,34

10_4 51,85 51,91 41,85 41,84 41,85 41,84

10_5 52,35 52,39 42,45 42,47 42,45 42,46

10_6 52,25 52,28 42,35 42,38 42,35 42,37

11_1 52,25 52,30 42,35 42,36 42,35 42,36

11_2 52,25 52,32 42,45 42,45 42,45 42,44

11_3 52,05 52,13 42,25 42,26 42,25 42,26

11_4 51,65 51,71 41,65 41,67 41,65 41,67

11_5 52,25 52,25 42,15 42,17 42,15 42,17

11_6 51,85 51,88 41,75 41,78 41,75 41,78

12_1 52,05 52,14 42,15 42,15 42,15 42,15

12_2 51,85 51,89 41,85 41,87 41,85 41,88

12_3 52,45 52,49 42,45 42,47 42,45 42,47

12_4 51,65 51,73 41,75 41,75 41,75 41,75

12_5 52,35 52,40 42,35 42,36 42,35 42,36

12_6 51,75 51,80 41,75 41,78 41,75 41,78

13_1 52,45 52,51 42,45 42,48 42,45 42,48

13_2 51,75 51,81 41,75 41,78 41,75 41,78

13_3 52,05 52,10 42,15 42,17 42,15 42,17

13_4 52,35 52,42 42,55 42,54 42,55 42,54

13_5 51,85 51,91 41,85 41,89 41,85 41,89

13_6 51,65 51,68 41,65 41,64 41,65 41,64

14_1 52,05 52,07 42,05 42,06 42,05 42,06

14_2 51,75 51,79 41,75 41,76 41,75 41,77

14_3 51,95 52,01 41,95 41,97 41,95 41,97

14_4 51,75 51,80 41,75 41,79 41,75 41,79

14_5 52,35 52,43 42,45 42,46 42,45 42,46

14_6 51,65 51,68 41,65 41,68 41,65 41,68

15_1 51,65 51,68 41,85 41,86 41,85 41,86

15_2 51,75 51,79 41,95 41,98 41,95 41,98

15_3 51,75 51,79 41,95 41,94 41,95 41,94

15_4 51,75 51,81 41,95 41,95 41,95 41,95

15_5 51,95 51,99 42,05 42,06 42,05 42,06

15_6 52,45 52,49 42,55 42,58 42,55 42,57

16_1 51,75 51,82 41,75 41,77 41,75 41,77

16_2 51,85 51,90 41,85 41,88 41,85 41,87

16_3 51,85 51,91 41,85 41,85 41,85 41,85

16_4 51,75 51,79 41,75 41,75 41,75 41,75

16_5 51,75 51,84 41,95 41,96 41,95 41,95
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16_6 51,75 51,78 41,85 41,88 41,85 41,88

17_1 51,75 51,81 41,85 41,84 41,75 41,80

17_2 51,75 51,81 41,75 41,80 41,75 41,80

17_3 51,65 51,73 41,95 41,93 41,95 41,93

17_4 51,65 51,74 41,95 41,93 41,95 41,94

17_5 51,65 51,70 41,85 41,88 41,85 41,88

17_6 51,85 51,91 41,85 41,87 41,85 41,87

18_1 51,65 51,74 41,75 41,76 41,75 41,76

18_2 51,75 51,81 41,75 41,77 41,75 41,77

18_3 51,65 51,71 41,75 41,74 41,75 41,74

18_4 51,75 51,80 41,75 41,79 41,75 41,79

18_5 51,75 51,82 41,85 41,86 41,85 41,85

18_6 51,85 51,86 41,85 41,86 41,85 41,86

19_1 51,45 51,50 41,55 41,58 41,55 41,58

19_2 51,45 51,53 41,65 41,65 41,65 41,64

19_3 51,45 51,53 41,55 41,58 41,55 41,58

19_4 51,55 51,61 41,65 41,65 41,65 41,65

19_5 51,45 51,49 41,55 41,54 41,55 41,54

19_6 51,75 51,82 41,85 41,85 41,85 41,85

20_1 51,95 51,98 41,75 41,78 41,75 41,77

20_2 51,65 51,71 41,55 41,58 41,55 41,58

20_3 51,65 51,72 41,55 41,57 41,55 41,57

20_4 51,65 51,72 41,55 41,57 41,55 41,56

20_5 51,65 51,70 41,55 41,56 41,55 41,56

20_6 51,55 51,63 41,55 41,57 41,55 41,57

pr·m¥r 51,97 52,03 42,01 42,03 42,01 42,02

σ 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

σrel 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007

Tabulka A.1: Pr·razná nap¥tí 120 SiPMs z druhé fáze m¥°ení

RQ (Ω)
p°ed cyklováním - teplo p°ed cyklováním - LN2 po cyklování - LN2

V-I Shockley I-V V-I Shockley I-V V-I Shockley I-V

1_1 93,18 − − 356,51 310,75 490,71 354,08 310,59 490,59

1_2 92,84 − − 356,53 309,20 497,70 356,40 309,15 497,63

1_3 90,60 − − 340,10 293,40 463,12 340,04 293,46 463,11

1_4 93,97 − − 349,65 304,87 489,62 350,59 304,98 489,53

1_5 94,87 − − 348,49 304,10 486,80 348,89 304,23 486,91

1_6 92,93 − − 356,54 310,26 491,33 357,26 310,12 491,28

2_1 90,42 − − 352,16 303,21 483,51 350,65 303,39 483,78

2_2 93,21 − − 354,06 307,85 490,68 354,04 308,19 490,91

2_3 95,54 − − 381,25 334,05 517,96 381,97 334,23 518,60

2_4 95,14 − − 377,31 328,76 520,16 376,99 329,50 520,61

2_5 94,36 − − 369,57 322,83 504,68 369,38 322,97 505,04

2_6 93,04 − − 366,17 315,66 494,61 365,95 315,82 494,76

3_1 94,30 − − 371,13 324,89 504,12 369,51 324,53 503,56

3_2 93,85 − − 368,11 319,58 500,78 367,54 319,19 500,35

3_3 93,59 − − 359,38 313,05 496,04 357,58 312,78 495,50

3_4 91,26 − − 343,17 296,34 468,76 341,47 296,13 468,53

3_5 91,19 − − 343,16 296,79 470,64 342,42 296,69 470,25

3_6 93,18 − − 348,23 302,24 482,89 347,35 302,03 482,35

4_1 90,90 − − 343,10 298,07 470,54 342,84 298,06 470,65
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4_2 92,45 − − 347,69 302,23 480,65 348,08 302,41 480,84

4_3 90,70 − − 353,39 305,00 484,62 354,27 305,16 484,40

4_4 95,01 − − 354,79 310,03 496,01 355,38 310,16 495,87

4_5 95,68 − − 381,17 333,98 520,02 382,34 334,23 519,83

4_6 95,43 − − 376,64 329,17 522,84 376,19 329,16 522,89

5_1 93,19 − − 366,45 318,21 501,70 365,22 318,68 501,87

5_2 94,70 − − 356,99 312,59 499,17 356,05 313,00 499,46

5_3 95,41 − − 383,32 334,11 519,85 382,95 334,34 520,05

5_4 94,50 − − 374,47 325,96 507,92 373,39 325,99 508,32

5_5 93,58 − − 362,69 315,57 500,74 362,24 315,72 501,27

5_6 91,98 − − 344,81 299,15 475,57 343,16 299,25 476,05

6_1 94,54 − − 373,81 326,96 508,17 375,44 327,11 508,26

6_2 93,25 − − 363,94 315,82 494,35 364,66 315,75 494,35

6_3 93,93 − − 365,43 318,25 504,63 364,39 318,05 504,73

6_4 92,30 − − 352,96 305,19 485,43 352,48 305,13 485,54

6_5 92,97 − − 361,14 311,83 488,67 360,48 311,70 488,73

6_6 92,87 − − 354,49 306,03 487,67 352,19 305,93 487,43

7_1 93,22 − − 361,06 314,45 492,33 359,71 314,68 492,59

7_2 93,21 − − 362,88 313,17 491,37 362,24 313,31 491,72

7_3 92,85 − − 367,04 315,53 500,55 363,57 315,63 500,61

7_4 94,11 − − 375,37 324,84 512,04 373,80 324,93 512,16

7_5 95,80 − − 364,34 317,56 508,90 363,63 317,55 508,92

7_6 91,96 − − 364,02 312,61 505,22 361,38 312,71 505,30

8_1 93,24 − − 354,42 310,31 492,14 358,13 310,67 492,30

8_2 94,89 − − 374,73 327,00 515,48 377,00 327,27 515,44

8_3 96,53 − − 366,23 322,39 515,40 367,82 322,76 515,59

8_4 95,93 − − 380,79 334,13 530,11 383,00 334,32 530,24

8_5 92,41 − − 360,17 310,57 502,35 359,97 310,69 502,35

8_6 94,97 − − 376,82 327,54 510,10 377,90 327,85 510,18

9_1 94,46 − − 373,55 326,51 520,93 372,11 326,19 520,26

9_2 94,50 − − 369,62 322,74 504,38 370,52 322,45 504,06

9_3 93,28 − − 359,53 311,77 490,41 359,95 311,60 489,88

9_4 93,78 − − 362,53 315,29 508,00 362,85 315,10 507,44

9_5 92,97 − − 355,38 308,76 491,43 356,18 308,53 491,08

9_6 93,30 − − 360,03 312,27 490,74 361,26 312,14 490,39

10_1 92,67 − − 353,10 308,26 485,87 355,25 308,37 485,69

10_2 92,36 − − 353,50 306,49 498,58 354,85 306,45 498,14

10_3 92,23 − − 347,13 301,50 480,78 348,35 301,42 480,36

10_4 92,23 − − 356,57 306,35 483,74 356,17 306,22 483,32

10_5 93,97 − − 363,81 316,19 501,69 364,96 316,18 501,56

10_6 97,07 − − 370,53 326,84 526,40 369,10 326,65 525,96

11_1 94,68 − − 366,07 321,02 508,21 365,67 319,51 506,82

11_2 94,53 − − 369,09 323,29 509,99 369,88 322,07 508,50

11_3 97,02 − − 372,78 329,46 530,89 373,08 328,27 529,70

11_4 96,77 − − 384,27 339,51 534,38 386,77 338,96 533,15

11_5 95,12 − − 368,59 324,00 509,13 371,28 323,68 507,99

11_6 92,00 − − 356,74 309,92 481,83 359,46 309,69 480,61

12_1 95,03 − − 369,06 325,45 507,87 367,44 324,89 506,99

12_2 89,90 − − 344,19 295,92 460,12 342,73 295,43 459,04

12_3 92,60 − − 353,54 306,62 484,23 351,99 306,06 483,24

12_4 89,56 − − 341,15 291,20 477,09 339,27 290,56 475,97

12_5 92,61 − − 358,44 308,54 483,65 356,47 307,97 482,77

12_6 89,93 − − 343,59 294,03 466,96 341,96 293,48 465,98

13_1 92,13 − − 349,42 304,54 477,44 348,43 303,93 476,31
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13_2 89,69 − − 341,40 291,42 465,08 339,64 290,80 464,06

13_3 95,28 − − 372,21 324,14 511,92 370,95 323,58 510,80

13_4 93,98 − − 367,14 318,40 503,57 366,02 317,83 502,66

13_5 96,49 − − 383,14 336,03 526,48 383,27 335,59 525,70

13_6 96,63 − − 386,31 338,99 534,75 386,43 338,51 533,88

14_1 97,14 − − 381,44 336,66 526,10 380,07 336,22 525,43

14_2 96,39 − − 383,92 337,10 529,10 381,76 336,61 528,36

14_3 95,27 − − 372,76 326,26 513,33 370,82 325,70 512,52

14_4 90,11 − − 345,63 295,58 464,94 343,71 295,03 464,16

14_5 93,60 − − 354,80 308,46 487,88 353,74 308,08 487,02

14_6 89,79 − − 339,71 290,61 475,32 338,37 290,14 474,58

15_1 100,25 − − 402,55 357,38 568,07 401,83 356,99 567,30

15_2 98,20 − − 398,91 346,27 551,29 394,41 345,76 550,62

15_3 98,64 − − 398,54 347,99 546,18 397,48 347,67 545,34

15_4 97,82 − − 397,01 346,33 541,29 396,48 345,90 540,61

15_5 94,60 − − 372,42 322,84 509,66 373,60 322,45 509,04

15_6 93,32 − − 358,47 313,01 496,29 362,02 312,95 495,75

16_1 93,51 − − 366,90 319,14 494,18 365,28 318,78 493,75

16_2 95,94 − − 385,87 335,40 519,47 384,77 335,07 518,94

16_3 95,57 − − 382,21 332,47 515,26 381,77 332,11 514,88

16_4 94,68 − − 377,44 326,76 507,08 376,53 326,42 506,44

16_5 99,18 − − 404,68 353,51 553,58 404,01 353,01 552,80

16_6 98,17 − − 400,76 349,52 545,82 398,79 349,15 545,03

17_1 97,07 − − 385,40 338,67 528,62 383,88 338,38 528,23

17_2 98,06 − − 387,98 340,84 532,90 388,07 340,61 532,47

17_3 96,77 − − 393,35 341,32 532,36 392,71 341,06 531,75

17_4 96,23 − − 391,97 338,97 527,11 389,14 338,69 526,39

17_5 94,49 − − 379,95 328,44 503,13 379,49 328,14 502,70

17_6 91,69 − − 359,32 308,52 473,57 358,51 308,33 472,97

18_1 94,37 − − 374,98 326,33 501,89 370,27 325,71 501,19

18_2 95,67 − − 384,14 333,15 516,47 381,62 332,59 515,79

18_3 96,27 − − 388,42 337,97 521,57 385,43 337,63 521,03

18_4 96,73 − − 391,18 340,48 525,92 386,44 339,91 525,07

18_5 96,84 − − 390,49 340,28 528,93 387,04 340,14 528,72

18_6 96,89 − − 391,43 340,01 529,34 383,88 339,22 528,56

19_1 93,84 87,17 92,17 372,41 323,65 516,92 371,95 323,24 516,14

19_2 94,96 88,49 93,44 379,47 331,24 522,21 379,56 330,85 521,28

19_3 96,77 90,06 95,37 387,20 339,87 532,69 389,40 339,02 531,86

19_4 98,41 91,33 97,03 390,44 344,44 539,14 393,23 344,10 538,18

19_5 97,62 90,89 96,34 392,67 343,63 538,95 392,56 343,27 537,92

19_6 92,80 86,72 91,47 363,59 317,64 485,33 366,17 317,45 484,39

20_1 94,09 87,75 92,65 381,11 330,93 506,07 373,15 329,97 505,94

20_2 96,43 89,26 94,97 390,81 341,95 531,75 383,95 341,15 531,46

20_3 96,37 89,42 94,95 391,30 342,63 533,59 385,19 341,83 533,22

20_4 96,85 89,86 95,45 393,08 343,80 538,59 387,07 343,27 538,54

20_5 96,15 89,45 94,81 389,15 341,25 535,96 385,93 340,53 535,70

20_6 94,91 88,23 93,54 382,49 334,08 528,92 376,59 354,68 529,04

pr·m¥r 95,77 89,05 94,35 368,96 321,14 505,93 368,17 321,08 505,54

σ 1,59 1,36 1,63 16,15 15,47 22,08 15,70 15,64 22,01

σrel 0,017 0,015 0,017 0,044 0,048 0,044 0,043 0,049 0,044

Tabulka A.2: Zhá²ecí odpory 120 SiPMs z druhé fáze m¥°ení
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