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Samenvatting

Bij het nauwkeurig bestuderen van materie kunnen we inzoomen via moleculen
en atomen naar de kleinste bouwstenen van materie, de subatomaire deeltjes.
Een eerste uitdaging in deze subatomaire omgeving is het begrijpen van de wis-
selwerking tussen deze deeltjes. Natuurkundigen hebben theoriën ontwikkeld
om deze wisselwerkingen te verklaren en hebben experimenten uitgevoerd om
deze te onderzoeken. De tot nog toe meest succesvolle theorie die de wisselw-
erkingen tussen subatomaire deeltjes beschrijft, is het Standaard Model. On-
danks het feit dat deze theorie uiterst zorgvuldig getest is, blijven er toch een
aantal vragen onbeantwoord: Waarom bevat het heelal geen antimaterie? Wat
is donkere materie eigenlijk? De zoektocht naar natuurkundige verschijnselen
die niet verklaarbaar zijn binnen het Standaard Model gebeurt onder andere
door het doen van nauwkeurige metingen aan het verval van B-mesonen.

B-mesonen worden geproduceerd door protonen met hoge energie op elkaar
te laten botsen. Dit gebeurt in de Large Hadron Collider op CERN waar de
botsende protonen een zwaartepuntsenergie van maar liefst 13 TeV kunnen
bereiken. Bij dergelijke botsingen ontstaan, naast andere deeltjes, grote ho-
eveelheden B-mesonen die van het botsingspunt wegspatten onder een kleine
hoek ten opzichte van de inkomende bundels. De B-mesonen leggen gemid-
deld 1 cm af vanaf het productiepunt tot aan het punt waar ze vervallen.. Het
eerste punt noemt men de primaire vertex en het tweede punt de secundaire
vertex. De levensduur van het B-meson wordt bepaald uit de afstand tussen
de primaire en secundaire vertices en deze levensduur gebruikt men om het B-
meson te identificeren. Een ander belangrijk kenmerk van neutrale B-mesonen
is dat ze periodieke wisselingen ondergaan van deeltje naar antideeltje. Deze
zogenoemde oscillaties vinden gedurende hun levensduur gemiddeld negen keer
plaats. Het onderzoek naar deze snelle oscillaties vereist een scherpe tijd en
positieresolutie van de vertex detector.

Het LHCb-experiment op CERN is speciaal gebouwd om B-mesonen te
bestuderen. De detectoropstelling van LHCb bestaat uit een systeem voor
spoorreconstructie (tracking) en een systeem voor de identificatie van deelt-
jes. Een van de trackingdetectoren is de Vertex Locator (VELO). De VELO
is een silicium stripdetector en speelt een centrale rol bij het bestuderen van
de eigenschappen van B-mesonen zoals de afstand tussen hun botsings- en
vervalspunt.
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Om in de toekomst steeds meer data te verzamelen, zullen de LHCb-detectoren
straks bij een hogere intensiteit moeten kunnen werken. Zo zal er er een nieuwe
procedure worden gebruikt voor het selecteren van de interessante botsingen
waarvoor betere detectoren nodig zijn. Deze vernieuwing brengt een aan-
tal uitdagingen met zich mee. De nieuwe vertex detector, VELO, moet alle
gegevens van elke botsing uit kunnen lezen, een goede tijdsresolutie hebben
en betrouwbaar blijven functioneren zelfs na blootstelling aan straling met een
fluentie die op kan lopen tot wel 8 ⇥ 10

15
1 MeV n

eq

/cm2. Om aan deze eisen
te voldoen wordt de nieuwe VELO detector gemaakt met speciaal ontwikkelde
silicium pixeldetectoren.

De nieuwe siliciumdetector maakt gebruikt van een nieuw ontwikkelde geïn-
tegreerde schakeling voor pixeldetectoren, de VeloPix ASIC. Deze ASIC bestaat
uit een pixelmatrix van 256 pixels bij 256 pixels met een onderlinge afstand van
55 µm en is geproduceerd in een 130 nm CMOS technologie. Om de hoeveel-
heid materiaal te minimaliseren, is de ASIC verdund tot een dikte van slechts
200 µm. Als de door een passerend deeltje vrijgemaakte lading groter is dan
een bepaalde drempelwaarde wordt de aankomsttijd (Time of Arrival, ToA)
ervan gemeten met een tijdsresolutie van 25 ns en samen met de pixelpositie
geregistreerd.

Een kenmerk van een spoor van een enkel deeltje dat uit een B-meson verval
voortkomt is de waarde van de impact parameter: de kortste afstand naar
het botsingspunt. Nauwkeurige bepaling van deze impact parameter (IP) is
cruciaal voor een betrouwbare berekening van de vervaltijd.

De bepaling van de impact parameter wordt minder nauwkeurig naarmate
een deeltje meer materiaal moet passeren. Ook hangt de nauwkeurigheid af van
de positieresolutie van de detector, van de deeltjesimpuls en van de extrapolatie
vanuit de gemeten punten op een spoor naar de bundellijn.. In het nieuwe
ontwerp zullen de positieresolutie en hoeveelheid materiaal waar de deeltjes
doorheen gaan iets ongunstiger uitvallen. Echter, omdat rand van de sensoren
van de nieuwe VELO 3 mm dichter bij de deeltjesbundels geplaatst worden,
zal de extrapolatiefout in zijn geheel afnemen.

Om te bepalen in hoeverre deze factoren de IP resolutie beïnvloeden zijn
er simulaties van de nieuwe VELO uitgevoerd. De slechtere detectorresolutie
en de grotere stralingsdikte van de nieuwe VELO blijken slechts een klein
negatief effect op de IP resolutie te geven. Daarentegen geeft de verminderde
extrapolatiefout een verbetering van de IP resolutie. De verwachting is dat de
nieuwe VELO wat betreft de IP resolutie beter zal presteren dan de huidige.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe VELO vormen de siliciumsensoren.
De basisuitvoering van de sensor is er een met n-op-p type diodes en heeft een
dikte van 200 µm. Naast deze uitvoering zijn er ook alternatieve ontwerpen
met verschillende diktes en type diodes getest.
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Prototype siliciumsensoren met bovengenoemde kenmerken zijn geproduceerd
door VTT, Hamamatsu en Micron. Een aantal van deze sensoren zijn bij JSI in
Ljubljana met neutronen bestraald tot de hoogste fluentie die voor de nieuwe
VELO wordt verwacht. Idealiter zouden al tijdens de testen alle prototype
sensoren met de VeloPix ASIC uitgelezen moeten worden maar de VeloPix
was tijdens deze prototypetests nog niet beschikbaar.

In plaats daarvan zijn de meeste prototypesensoren met Timepix3 ASICs
verbonden. Vervolgens zijn ze bij de SPS op CERN in een bundel protonen
en pionen met een energie van 180 GeV geplaatst. Om gedetailleerde studies
van deze sensoren mogelijk te maken is een telescoop met 8 Timepix3 detec-
toren gebouwd. De Timepix3 meetvlakken zijn gelijk verdeeld over de twee
telescooparmen. Elke prototype sensor werd als testobject tussen de twee tele-
scooparmen geplaatst, waar de resolutie van de spoorreconstructie beter is dan
2 µm. Deze resolutie maakt het mogelijk de pixelsensoren te bestuderen met
een nauwkeurigheid die veel beter is dan het formaat van een pixel.

Voor het bepalen van de efficiëntie van de spoorreconstructie en van de effi-
ciëntie van de ladingscollectie, werden de sensoren loodrecht ten opzichte van
de bundel geplaatst. Dankzij de hoge resolutie van de telescoop kon de detectie-
efficiëntie van de rand van de VTT-sensoren met actieve rand nauwkeurig
bepaald worden. Deze sensoren zijn ongeveer 100% efficiënt in de gehele pixel
matrix en meer dan 99% efficiënt tot op een afstand van 10 µm van de fysieke
rand.

De sensoren van de nieuwe VELO zullen tijdens gebruik, blootgesteld zijn
aan straling. De ladingscollectie neemt na bestraling af ten gevolge van ver-
schillende effecten zoals bijvoorbeeld ladingstransport in de sensor. Bij de max-
imale spanning van 1000 V moet een minimale ladingsopbrengst van 6000 e�

gewaarborgd zijn, zelfs na blootstelling aan de maximale fluentie
8 ⇥ 10

15
1 MeV n

eq

/cm2. De ladingsopbrengst van de bestraalde sensoren
is gemeten om te bepalen of er aan bovenstaande eis voldaan wordt. De be-
straalde sensoren leveren 7000 e� bij een spanning van 1000 V en voldoen dus
aan de eisen van de VELO upgrade.

Een aantal precisiemetingen zijn uitgevoerd waarbij de sensor onder een
grote hoek ten opzichte van de bundel geplaatst was, zodanig dat een deeltje
door meerdere pixels gaat. Bij een bekende invalshoek kan de in de sensor
afgelegde weglengte tot aan een bepaalde pixel omgerekend worden naar een
diepte in de sensor. Met behulp van deze techniek is de ladingsopbrengst en
de snelheid van de ladingstransport als functie van de diepte van de ladings-
depositie gemeten.

Uit het ladingsprofiel van de zwaarst-bestraalde sensoren volgt dat het meren-
deel van gemeten lading dicht bij de pixel electrode verzameld wordt. Het
gevoelige, verarmde gebied van de sensor reikt niet tot aan achterkant van de
sensor, zelfs al wordt de sensor bedreven met een spanning van 1000 V. Om
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de vorm van het ladingsopnameprofiel te begrijpen moet er rekening worden
gehouden met de ladingstransport van zowel elektronen als gaten.

Naast dit ladinsprofiel is ook de snelheid van het ladingtransport onderzocht.
De tijd die lading nodig heeft om naar de sensor elektrodes bewegen en een
drempelwaarde te overschrijden kan berekend worden door de tijd zoals geme-
ten door de sensor (t

hit

) af te trekken van de tijd gemeten door de telescoop
(t

track

). Een simulatie van deze tijd-tot-drempel, gebaseerd op de stelling
van Ramo, geeft een goede beschrijving van de gemeten waarden van niet-
bestraalde sensoren, maar geeft een slechte beschrijving van de resultaten voor
bestraalde sensoren. Wanneer echter het effect van het zogenaamde "time-
walk" effect in de simulatie meegenomen wordt komt het gesimuleerde profiel
van de bestraalde sensoren goed overeen met de gemeten waarden.

Beide types sensoren van Hamamatsu en Micron voldoen aan de ontwer-
peisen voor de nieuwe VELO wat betreft de ladingsopbrengst en de snelheid
van het ladingstransport. Aanvullende metingen zullen meer informatie ver-
schaffen over de invloed van stralingseffecten op de ladingsopbrengst.

De weg is vrij voor nieuwe, spannende resultaten met VeloPix-prototypes en
voor de voltooiing van de VELO detector.
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