
�rodowisko programistyczne Geant4

• Temat: Paskowy detektor krzemowy.

• Specy�kacja:
Celem projektu jest wykonanie symulacji dziaªania pojedynczego moduªu paskowego detek-
tora krzemowego. Tego typu detektory znajduj¡ obecnie szerokie zastosowanie ze wzgl¦du na
swoj¡ dokªadno±¢ pomiaru pozycji, szybko±¢ dziaªania oraz odporno±¢ na zniszczenia radia-
cyjne. Przykªadem mo»e by¢ ukªad sªu»¡cy do pomiaru pozycji protonów rozproszonych pod
bardzo maªymi k¡tami w eksperymencie STAR (opis detektora mo»na znale¹¢ w podrozdziale
2.3.2 w [1]).
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Moduª zªo»ony jest z warstwy czynnej (krzem) o grubo±ci 400 µm oraz pªytki drukowanej o
grubo±ci 1,5 mm (pªyk¦ drukowan¡ pomijamy w symulacji). Przed pierwszym (symulowanym)
moduªem, w odlegªo±ci ok. 2 cm znajduje si¦ okienko ze stali nierdzewnej o grubo±ci 300 µm. W
warstwie czynnej detektora krzemowego znajduj¡ si¦ elektrody p+ (sygnaªowa) i n+. Elektrody
sygnaªowe s¡ podªu»nymi paskami o szeroko±ci 70 µm, dªugo±ci 48 mm, a ich ±rodki odlegªe
s¡ od siebie o 100 µm (rysunek). W warstwie czynnej znajduje si¦ 756 elektrod sygnaªowych.
Nale»y zaªo»y¢, »e okienko caªkowicie pokrywaja obszar czynny detektora.

• Etapy wykonania projektu

1. Implementacja geometrii detektora (okienko + warstwa czynna detektora).

2. Implementacja odczytu i zapisu do drzewa ROOTa: pozycji hitu, depozytu energii, itp.
(z ka»dego paska oddzielnie).

3. Generacja przypadków z protonami o energii 100 GeV padaj¡cymi pod k¡tem prostym na
stalowe okienko (jednorodnie na powierzchni aktywnej detektora).

4. Analiza rozkªadów krotno±ci, energii i dªugo±ci �klastrów� (zbiorów s¡siaduj¡cych pasków
o depozycie energii powy»ej ustalonego progu)

5. Mody�kacja symulacji (dodanie efektu rozpªywu ªadunku pomi¦dzy s¡siaduj¡ce paski, do-
danie szumów elektroniki) celem dopasowania wyników symulacji do danych otrzymanych
w eksperymencie STAR.
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