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Samenvatting g 

Dee LHCb-detector zal worden geplaatst bij een van de botsingspunten van de Large 
HadronHadron Collider (LHC). de nieuwe protonenversneller die momenteel wordt gebouwd 
opp het CERN. De LHC zal met een hoge frequentie B-mesonen produceren. Dit maakt 
hett mogelijk om gedetailleerde studies te doen naar C P-schending bij B-mesonen. De 
LHCb-detectorr is ontworpen om optimaal gebruik te maken van deze mogelijkheid. Dit 
proefschriftt is het verslag van onderzoek dat is verricht naar het reconstrueren van de 
sporenn van geladen deeltjes in de LHCb-detector en naar het effect van inefficiënties in 
dezee reconstructie op de meting van CP-schendingsparameters. 

Hett eerste deel van dit proefschrift geeft een kort overzicht van C P-schending en hoe 
hett is opgenomen in het Standaardmodel van de deeltjesfysica. Het bestaan van CP-
schendingg is reeds in 1964 aangetoond bij het verval van neutrale kaonen. De verwachting 
iss dat bij het verval van neutrale B-mesonen een veel grotere CP-asymmetrie optreedt. 
Recentee metingen in de Babar en Belle experimenten bevestigen dit in de meting van 
dee CP-schendingsparameter sin 2/3 ~ 0.78. Het feit dat de theoretische onzekerheid in 
berekeningenn met de fe-quarks kleiner is dan met de veel lichtere s-quarks, maakt neutrale 
P-mesonenn een interessant gebied om de interne consistentie van het Standaardmodel 
tee testen en om mogelijke fysische processen te vinden die buiten dit model vallen. 

Dee LHC is een cirkelvormige deeltjesversneller met een omtrek van ongeveer 27 kilo-
meterr waarin men twee protonenbundels met een frequentie van 40 MHz op elkaar 
laatt botsen met een massamiddelpuntsenergie van 14 TeV. Een P-meson gebeurtenis 
onderscheidd zich door het bestaan van een tweede vervalpunt. Bij de geplande LHC 
luminositeitt van 1034cm~2s_1 zullen gemiddeld 27 interacties plaats vinden per botsing. 
Omdatt het bij dergelijke omstandigheden moeilijk is om de interacties te onderscheiden 
heeftt LHCb-er voor gekozen om te opereren met een luminositeit van 2 x 1032cm~2s_1 

enn om alleen enkelvoudige botsingen toe te laten. 
P-mesonenn worden altijd paarsgewijs geproduceerd. Uit simulatie blijk t dat beide 

P-mesonenn meestal worden geproduceerd onder dezelfde kleine openingshoek (t.o.v. de 
bundelas).. In het ontwerp van de LHCb-detector is hiermee rekening gehouden door 
dezee uit te voeren als enkelzijdige voorwaartse spectrometer. De primaire positiedetec-
torenn leveren de gegevens waarmee de banen van de geladen deeltjes gereconstruceerd 
kunnenn worden. De impuls van de deeltjes wordt bepaald door meting van de krom-
mingg van de deeltjesbanen in het magnetisch veld van een grote dipoolmagneet. Verder 
bestaatt de LHCb-detector uit een vertexdetector die de banen van deeltjes vlak bij het 
interactiepuntt meet, twee Ring Imaging Cherenkov (RICH) detectoren die de deeltjes 
identificeren,, een calorimeter om de energie van elektronen, fotonen, en hadronen te 
meten,, en tenslotte een muondetector om muonen te identificeren. 
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Hett primaire positiedetectiesysteem is opgebouwd uit negen tracking stations (TI -
TO).. De deeltjesintensiteit nabij de bundelas is veel hoger dan onder een grote openings-
hoek.. Dit is de reden waarom LHCb-gebruikt maakt van twee verschillende detectietech-
nologieën.. De inner tracker (binnenste detector) is gebaseerd op siliciumtechnologie en 
meett in het gebied waar de deeltjes intensiteit het hoogst is. De outer tracker (buitenste 
detector)) is opgebouwd uit strootjes gevuld met een dnftgas en beslaat het overige 
gebied. . 

Hett tweede deel van dit proefschrift geeft een verslag van de tests en ontwerpkeuzes 
diee hebben geleid tot het ontwerp van de outer tracker zoals gepresenteerd in het LHCb-
outerouter tracker design report. Na een kort overzicht van de werking van driftgas-detectoren 
wordtt de keuze van het gasmengsel bediscussieerd. Het hoofdbestanddeel van het gas-
mengsell  is argon en C02 wordt gebruikt als quencher. Om het gas voldoende snel te 
makenn wordt er CF4 toegevoegd. Om een geschikt kathodemateriaal te vinden zijn er 
uitgebreidee verouder ingst est s verricht voor diverse materialen. De metingen wezen uit 
datt het. polymeer Kapton-XC voldoende stralingsbestendig is. Onderzoek van de elek-
trischee eigenschappen laat zien dat de toevoeging van een aluminiumlaag op de kathode 
dee elektrische geleiding significant verbetert en de overspraak (cross talk) vermindert. 

Gedurendee het onderzoek zijn er diverse prototype detectoren, met verschillende 
eigenschappen,, gebouwd. In de periode van 1998 tot 2001 zijn enkele van deze proto-
typess getest in een deeltjesbundel. De meetresultaten voor diverse eigenschappen van de 
detectorenn bij verschillende soorten gasmengsel, hoogspanning en magnetisch veld wor-
denn beschreven. Metingen en computersimulaties tonen aan dat de geometrie van de 
buizenn moet bestaan uit strootjes met een doorsnede van 5 mm. Voor een prototype op 
waree grootte (2 x 1.6 m) is een gemiddelde cel-efficiënt ie van 97.2%, een positieresolutie 
vann ongeveer 200 ^m en een overspraakniveau van minder dan 6% gemeten. Verder is 
gemetenn dat de maximale drifttij d in deze detectoren 32.5(40.9) ns is bij een magnetisch 
veldd van 0.0(1.4) T. Deze eigenschappen voldoen ruimschoots aan de eisen die gesteld 
zijnn aan de outer tracker. 

Hett derde deel van dit proefschrift is gewijd aan methoden om de deeltjesbanen in 
dee LHCb-detector te reconstrueren. Met behulp van gesimuleerde detectordata wordt 
dee impuls, de positie en de richting van deeltjes op diverse belangrijke plaatsen in de 
LHCb-spectrometerr bepaald. Er wordt gebruik gemaakt van vier verschillende detec-
tormetingen:: de inner tracker clusters, the outer tracker hits en twee type vertex detector 
clusters.. De berekeningen maken gebruik van het Kalman Filter formalisme. Het in-
homogenee magneetveld leidt tot een complex model voor het deeltjesspoor. Daarom is 
gebruikk gemaakt van een stapsgewijze 5e-orde Runga-Kutta methode om de baanpa-
rameterss te propageren. 

Omm de precisie van het reconstructief or malisme te bepalen worden de baanparame-
terss vergeleken met de gesimuleerde deeltjes. Een vergelijking van de berekende fout met 
dee werkelijke afwijking leert ons dat de fouten in de reconstructie goed onder controle 
zijn.. Op het punt waar het spoor ontstaat wordt een gemiddelde resolutie van ~ 27^m 
voorr de positie gehaald en 0.18 mrad voor de richting. De impulsresolutie is ongeveer 
0.40%. . 

Voordatt een spoor berekend wordt moeten de metingen van de detector toegewezen 
wordenn aan het bijbehorende deeltje. In dit proefschrift zijn een aantal algoritmes 
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voorr patroonherkenning behandeld die dit probleem oplossen. Het uitvoeren van de 
patroonherkenningg gebeurt stroomopwaarts, dat wil zeggen tegengesteld aan de richting 
waarinn de deeltjes zich bewegen. De procedure is opgesplitst in twee subtaken; track 
seedingseeding en track following. Bij track seeding is het de taak om delen van het spoor te 
vindenn in de stations T6-T9. Bij track following is het de taak om het spoor terug te 
volgenn naar het botsingsgebied door in de stations T1-T5 te zoeken naar metingen die 
overeenkomenn met het deeltje. 

Dee prestatie van de patroonherkenningsalgoritmen is bestudeerd voor deeltjes die 
startenn in het botsingsgebied en de gehele spectrometer door gaan. Het track seeding 
algoritmee heeft een gemiddelde efficiëntie van 96.8  0.1%. De ghost rate, het percen-
tagee van gereconstrueerde banen dat niet gekoppeld kan worden aan een echt deeltje, 
bedraagtt 27.1  0.1%. De gemiddelde efficiëntie van het track following algoritme is 
95.55  0.1% en de ghost rate slechts 1%. De algoritmen achter elkaar uitgevoerd levert 
eenn gemiddelde efficiëntie van 91.4  0.1% en een ghost rate van 15.6  0.1%. 

Hett vierde en laatste deel van het proefschrift is gewijd aan de volledige recon-
structiee van twee referentie S-meson vervalkanalen die relevant zijn voor de meting van 
CPP schending. Een verval met een laag (Bd —> TT+IT~) en met een hoog (Bs —> DfKT 

gevolgdd door Df —» K+K~TT ) aantal vervalproducten is bestudeerd. Het Bd-meson 
inn het verval Bd —  TT+TT~ is gereconstrueerd door het LHCb tracking systeem met 
eenn massaresolutie van 10.7 MeV/c2. Het ös-meson in het verval Bs —> DfKT is 
gereconstrueerdd met een massa resolutie van 21.8 MeV/c2. De trackreconstructie-
inefficiëntiee als gevolg van de patroonherkeningsalgoritmen is bepaald door deze te 
vergelijkenn met een ideaal (100% efficiënt) algoritme. The reconstructie-efnciëntie van 
hett gehele Bd —* 7r+7r- verval is ongeveer 94%. Het verval Bs —  DfK^, dat vier verval-
productenn heeft, wordt in zijn geheel gereconstrueerd met een efficiëntie van 79%. Dit 
laatt het belang zien van een hoge spoorreconstructie-efficiëntie. 

Bijj  de nominale LHCb luminositeit van 2 x 1032cm_2s_1 is het verwachte aantal 
geproduceerdee bh paren per jaar in een enkelvoudige interactie 5  1011. Slechts een 
fractiee van de B-hadronen zal vervallen in een van de referentiekanalen. Ook wordt niet 
elkk verval volledig gereconstrueerd als gevolg van de beperkte LHCb acceptance, trigger-
inefficiëntiee en inefficiëntie bij het reconstrueren van de gebeurtenissen. Al deze effecten 
inn overweging nemend wordt verwacht dat ongeveer 800 Bs —  DfK  ̂ gebeurtenissen en 
52000 Bd —  7T+7r_ gebeurtenissen per jaar volledig worden gereconstrueerd. Het aantal 
gereconstrueerdee gebeurtenissen bepaalt de precisie waarmee C P-schending gemeten 
kann worden met het LHCb-experiment. De verkregen resultaten zijn vergeleken met een 
eerderee studie naar de prestatie van LHCb. Het proefschrift wordt afgesloten met een 
kortee vooruitblik op mogelijke verbeteringen van de algoritmen en de detector. 
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