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REZUMATUL PROIECTULUI 

 

Obiectivul principal al proiectului face parte din strategia colaborarii RD50, a subgrupului 

Caracterizare de Materiale si Defecte. Directorului proiectului este liderul echipei NIMP, implicata 

in colaborarea CERN RD-50 si convener-ul acestei directii de cercetare in cadrul colaborarii RD-

50. Obiectivul principal al proiectului il reprezinta imbunatatirea la radiatie a diferitelor tipuri de 

senzori de siliciu, ce vor fi instalati in viitoarele experimente ATLAS si CMS (structuri planare, 

pixeli si strip, structuri LGAD si HVCMOS), pe baza de siliciu standard de tip p sau folosind 

ingineria de defecte. In urma iradierii detectorilor de siliciu de tip p (dopat cu Bor) sunt afectate 

proprietatile electrice ale acestora, in special concentratia de dopaj datorita generarii centrilor de 

captura BiOi, astfel proiectul isi propune abordarea a doua directii: (i) implantarea cu Carbon in 

volumul detectorilor de siliciului de tip p, cu scopul de a schimba procesele de generare a defectelor 

in timpul iradierii, prin scaderea concentratiei de Bor in timp ce se creaza alte defecte care contin 

atomi de Carbon si care au un  impact mult mai mic asupra proprietatilor electrice ale detectorilor la 

temnperatura de operare; (ii) doparea siliciu de tip p cu Galiu in loc de Bor.  

Proiectul are ca scop investigarea, analiza si modelarea generarii si cineticii de defecte induse de 

iradiere in siliciu standard dopat cu Bor/co-dopat cu Carbon/implantat cu Si si dopat cu Galiu. 

Utilizarea principalelor tehnici de investigare (spectroscopie de nivele adanci, curenti 

termostimulati, curenti de relaxare, microscopie de inalta rezolutie, caracterizari I-V si C-V) va 

permite determinarea parametrilor de defecte ce vor fi folositi in modele teoretice de calcul (numeric 

si in unele cazuri analitic) pentru a determina impactul defectelor induse de iradiere asupra 

proprietatilor electrice a diferitelor tipuri de detectori de siliciu folositi in diferite scenarii de operare 

cat si determinarea generarii si a cineticii defectelor in prezenta diferitelor tipuri de impuritati. 

Scopul Final al proiectului este de a avea o intelegere cat mai amanuntita a defectelor induse de 

iradiere si a mecanismelor ce vor fi folosite in final pentru a putea imbunatati taria la radiatie a 

detectorilor cu structuri planare, LGAD si HVCMOS. Pe baza studiilor de inginerie de defecte, vor 

fi obtinute modele teoretice viabile care descriu si prezic procesele de generare si evolutie a 

defectelor in prezenta impuritatilor adaugate intentionat. Astfel, pe parcursului proiectului va fi 

posibila dezvoltarea strategiei de optimizare a continutului de impuritati determinand, astfel, 

performantele necesare fiecarui tip de senzor de siliciu de tip p. Aceste studii vor fi facute pe structuri 

deja fabricate sau in plan de a fi produse in urmatoarele luni, structuri planare, LGAD si HVCMOS. 

La inceputul anului 3 de proiect, sensori de siliciu de tip p optimizati vor fi produsi in cadrul 

colaborarii RD-50, pe baza rezultatelor obtinute pana la acel moment in cadrul proiectului. Viitoarele 

experimente utilizand detectori de siliciu optimizati vor avea loc in ultimul an de proiect si este 

asteptat ca rezultatele sa confirme predictiile generate de modelarile si rezultatele experimentale. 

Daca rezultate nu vor fi conform obiectivelor, acestea vor fi imbunatatite si vor fi folosite pentru 

corectii ale modelelor anterioare pentru a livra noi solutii optime ce vor fi luate in considerare 

dincolo de prezentul proiectul. 

 


