
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Study of the LHCb pile-up trigger and the Bs→J/ψφ decay

Zaitsev, N.Y.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Zaitsev, N. Y. (2000). Study of the LHCb pile-up trigger and the Bs→J/ψφ decay. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/study-of-the-lhcb-pileup-trigger-and-the-bsj-decay(3ee76eb8-2bf0-45c1-bb75-19d0e3efc425).html


Samenvatting Samenvatting 

Ditt proefschrift geeft een beschrijving van een aantal voorbereidingen voorde LHCb. De LHCb 
iss een experiment, dat metingen /al verrichten aan schending van CP-symmetrie bij de nieuw te 
bouwenn proton-proton versneller op het CERN. Het Standaard Model (SM) levert het kader voor 
dee beschrijving van de schending van CP symmetrie. De Lagrangiaan. die /wakke vervallen van 
quarkss beschrijft, bevat namelijk een 3x3 quark-mengmatrix. De/e matrix, de 
Cabbibo-Kobayashi-Maskawaa (CKM) matrix genaamd, kan een complexe fase bevatten, die 
ervoorr kan zorgen dat CP-symmetrie geschonden wordt. De CKM matrix is een unitaire matrix, 
waarvann de niet-diagonale elementen klein zijn. De unitariteit leidt tot relaties tussen de 
elementenn van de CKM matrix (en zijn complex geconjugeerde). Deze relaties kunnen worden 
gevisualiseerdd in de vorm van driehoeken. De grootte van de drie hoeken van de driehoeken 
kunnenn door metingen aan vervallen van deeltjes en de daarbij optredende CP-schending worden 
bepaald.. Binnen het SM vindt men de grootste effecten van CP-schending bij de vervallen van 
mesonenn die b-quarks bevatten. 

Verschillendee vervallen kunnen informatie leveren over de drie hoeken. De unitariteit van de 
CKMM matrix vereist dat de som van de drie hoeken in de driehoeken 180 graden is. Meetbare 
afwijkingg hiervan betekent een bijdrage aan CP-schending van buiten het SM. Om B-mesonen in 
voldoendee aantallen te maken om de verwachte kleine effecten in enkele vervallen, die zelf kleine 
vertakkingsverhoudingenn hebben, te kunnen waarnemen zijn proton-proton (pp) botsingen bij 
hogee energie en hoge intensiteit (of luminositeit) nodig. De nieuwe pp-collider, de LHC, zal 
protonenn van 7 TeV op protonen van 7 TeV botsen. Bij deze energie is de werkzame doorsnede 
voorr produktie van paren van b en anti-b quarks van de orde van 500 microbarn. Dit betekent dat 
bijj  een luminositeit van 21032 cm"2 s"1 (ruim onder het maximum van 10?4cm"2 s') 1012 />anti-/? 
parenn per jaar geproduceerd worden. Om dergelijke grote aantallen aan te kunnen is het 
belangrijk,, dat het experiment optimaal ontworpen wordt en over een zeer efficient trigger en 
data-acquisitiee systeem beschikt. Aangezien de productie van b-quarks sterk in de voorwaartse 
richtingg is gepiekt, kan de detectie apparatuur geconcentreerd blijven in een hoekgebied beneden 
dee 300 mrad ten opzicte van de bundel. 

Naa een introductie over CP-schending in Hoofdstuk 1 werd in Hoofdstuk 2 een beschrijving 
gegevenn van de LHCb detector. Deze detector is geoptimaliseerd voor preciesie metingen van 
CP-schendingg in het B-meson systeem. De verschillende detector elementen en hun verwachte 
gedragg werden samengevat. Ook werden de criteria, waarmee B-mesonen geselecteerd worden, 
enn hun bijbehorende trigger algoritmes en het data acquisitie systeem beschreven. De trigger 
bevatt de zogenaamde "pile-up" trigger. 

Inn Hoofdstuk 3 werden de proeven, die aan de proto-type silicon detectoren gedaan zijn. 
beschreven.. Het gedrag van de detectoren werd met een speciaal ontwikkeld Monte Carlo 
programmaa vergeleken en er werd zeer goede overeenkomst gevonden tussen data en simulatie. 
Hierdoorr is het mogelijk betrouwbare voorspellingen te geven van het gedrag van de detectoren 
bijj  de LHC. Jn de LHC worden de protonen in de machine opgeslagen in bunches, die om de 
255 ns met elkaar in botsing worden gebracht. Bij de luminositeiten van de LHC is het niet 
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onwaarschijnlijkk dat bij een kruising meerdere interacties plaatsvinden. Deze multi-interactie 
bundell  kruisingen zijn zeer problematisch voor het schoon selecteren van B-meson 
gebeurtenissen.. Het is daarom noodzakelijk om deze zeer snel te herkennen en te verwijderen. 
Hiervoorr wordt de "pile-up" trigger gebruikt. 

Dezee trigger is een van de hoofd onderwerpen van dit proefschrift en werd in Hoofdstuk 4 
beschreven.. We hebben de verschillende ontwerpmogelijkheden belicht. Door het toevoegen 
vann enkele silicon detectoren in de achterwaartse richting en het gebruik van een speciale 
uitlezingg en trigger algoritme bleek het mogelijk multi-interactie kruisingen van kruisingen met 
eenn enkele interactie te onderscheiden met zeer hoge efficiëntie. Ook werd aangetoond dat het 
gebruikk van deze trigger leidt tot een toename van 4()c/c van bruikbare gebeurtenissen. Het 
ontwerpp werd getoetst door het variëren van de karakteristieken van de silicon detektoren. de 
uitlezingg en het algoritme. De trigger blijkt zeer stabiel te zijn. 

Inn Hoofdstuk 5 werd het gebruik van de pile-up trigger als monitor van de luminositeit van de 
LHCC onderzocht. In Hoofdstuk 6 bestudeerden we het verval B,—>JAV§. Dit verval levert de 
mogelijkheidd om via een analyse van de hoekverdelingen in het verval een meting the doen aan 
dee CP-schending in dit verval. De zwakke fase. delta-gamma, kan met redelijke preciesie 
wordenn bepaald. De achtergronden voor dit verval werden onderzocht. Het pile-up project werd 
doorr de schrijver van dit proefschrift begonnen, en is mede dankzij de resultaten, die in dit 
proefschriftt beschreven zijn nu opgenomen in het ontwerp van de LHCb. De mogelijkheid van 
metingg van de zwakke fase. delta-gamma, is bij 1999 CERN Workshop on "The Standard Model 
Physicss (and more) at the LHC" gepresenteerd. 
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