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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

A Study of Track Reconstruction and Massive Dielectron Production in Hera-B

Hulsbergen, W.D.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hulsbergen, W. D. (2002). A Study of Track Reconstruction and Massive Dielectron
Production in Hera-B. [Thesis, externally prepared, 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:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/a-study-of-track-reconstruction-and-massive-dielectron-production-in-herab(a6f758ec-da5c-4169-9bf6-6a6071aee9c5).html


STELLINGE N N 

bekorendebekorende hij het proefschrift 

"AA Study of Track Reconstruction and Massive Dielectron Production in Hera-5" 

doordoor Wouter Donovan Hulsbergen 

1.. De mvera Kalman FUter stap is een belarigrrjkgerc 
detectoren,, omdat deze het mogelijk maakt óp eenvoudige wijze biasloze hhresiduen uit te tekenen. 

2.. 0e dóór het E866 experiment geobserveerde polarisatie vao de T(2S) en T{3S) toestand maakt het aan-
nemelijkk dat er een Xd(3P) toestand bestaat met een massa beneden de drempel voor open B-meson produc-
tie.. Hera-B maakt het mogelijk dit vermoeden in de nabije toekomst te verifiëren. 

C.. N. Brown er at, Phys. Rev. Lett. 86,2529 (2001). 
A.. Kharchilava et al, Phys. Rev. DS»,94023 (1999). 
M.. Beoefee and LZ. Rothstein, Phys. Lett B372,159 (1996). 

3.. Het valt te betreuren dat een deel van de fyskageni^̂  
err tegelijkertijd nieuwe experimenten (zoals r^ïALESN^ gebouwd wsrd^ó^zeK$o^pam^gen̂ grotere 
ambitiee hebben dan Hera-5. 

4.4. Experimenten dienen te worden opgezet vanuft de motivatie dat er rx4angrijke,nieo we kera 
worden,, en niet vanuit de motivatie dat er nieuwe fondsen nodig zijn. 

5.. Atte belangrijke experimentele ontdekkingen in de elerneirtaire-deeltjesfysica— van de kwantisaüe van de 
elektrónladingg tot de massa van neutrino's — zijn tot stand gekomen in experimenten dié zijn opgezet om 
éénn of meerdere relevante hypothesen te toetsen. Daarom dient het fonnnleren van duidelijke, toetsbare 
hypothesenn het uitgangspunt van de deeltjesfysica te blijven. 

T.C.^ambcdw,T.C.^ambcdw, The Method of Multiple Workmg Hypotheses, S<^ 
J.. R. Halt, Strong Inference, Science 14*, 347 (1964). 

6.. Het artikel "Evidence for Neutrinoless Double Beta Decay" door Klapdor-Kfeingrotfaaos et al laat eens te 
meerr zien dat de analyse van experimentele data niet alleen op toegepaste statistiek behoort te berusten, maar 
ookk op gezond verstand. 

H,, V. KlaïxJor-Kleingrothau s et al, Evidence for Neutrinoless Double Beta Decay, hep-phl020123\. 
E.. Fenigiio e/at, Neutrino Oscillations and Signals in 0 and Qvt& Experiments, hep-pWQ20129l. 
CM.Aaise^CM.Aaise^ et al, Comment on "Bvidenccfor Neutrinoless DoubteBeaDeeay",hi%h^ 

7.. Generalisereu en categoriseren staan aan de tesis van alle kennis, rnaar zijn ook de wortels van veel kwaad, 

8.. Naast de zorg om de ethiek en de gevaren van genetische rnampularie is het minstens zo belangrijk om na te 
denkenn over hoe wij willen dat dé mensheid verder evolueert 

9.. Het groen in Nederland valt ten prooi aan de massale vraag raar huizen met toin. Het feit dat veel bewoners 
hunn nieuw verworven biotoop direct met stoeptegels, grind en geasfalteerde oprijlaan begaanbaar maken — 
bijvoorbeeldd om het onderhoud te beperken —, wettigt bet vermoeden dat zij minder planten beheren dan de 
gemiddeldee flatbewoner in zjjn balkonbakkên. 

10.. Als mensen vroeger hardop tegen zichzelf aan het praten waren, kon men meestal de gehele conversatie 
volgen;; nu is dat vaak nog maar de helft 

11.. Véél verwend gedrag wordt geponeerd als grondrecht 

12.. Eco-toerisme doe je het beste thuis. 




