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Reconstructie van geladen deeltjes in het LHCb experiment

Deeltjesfysici bestuderen de elementaire deeltjes en hun interacties. De elektro-

magnetische, zwakke en sterke krachten werken tussen de verschillende leptonen

en quarks, afhankelijk van hun elektrische lading, zwakke isospin en kleur lading,

middels ijkbosonen. In het Standaard Model worden de elektromagnetische inter-

acties door het GSW model behandeld en wordt de sterke kracht beschreven door

QCD. In sommige zwakke interacties worden ladingsconjugatie en pariteit geschon-

den, zowel als hun gecombineerde werking. CP schending is één van de Sakharov

voorwaarden voor een materie-antimaterie onbalans, zoals geobserveerd is in het

universum.

CP schending zit ingebed in de smaakstructuur van de zwakke geladen-stroom

interacties. Die interacties converteren omhoog-type quark massa-eigentoestanden

in een superpositie van omlaag-type quark elektrozwakke-eigentoestanden, en an-

dersom, zoals voorgeschreven door de CKM matrix. In de Wolfenstein parame-

terisatie wordt deze matrix beschreven door drie rotatie hoeken en één imaginaire

fase, waarvan de laatste de bron van CP schending is. Neutrale B mesonen kun-

nen van en naar hun antideeltjestoestand oscilleren, waar naar gerefereerd wordt als

mixen. Dit gebeurt in zwakke neutrale interacties, waar de massa-eigentoestanden

lineaire combinaties van zwakke-eigentoestanden zijn. Een verschil tussen massa-

en zwakke-eigentoestanden leidt tot een verschillende overgangswaarschijnlijkheid

van meson naar antimeson dan van antimeson naar meson, wat CP schending in

mixen is. CP schending in verval vindt plaats zodra de vervalsamplitude van CP-

geconjugeerde toestanden ongelijk zijn. Een derde vorm van CP schending wordt

gevonden in de interferentie tussen de amplitudes van mixen en verval.

De LHC zal proton-proton botsingen verzorgen voor tests van het Standaard

Model en voor zoektochten naar extra fysica bij een energie van 14 TeV in het

massazwaartepunt en bij een ontwerpluminositeit van 1034cm−2s−1. LHCb spe-

cialiseert zich in zware-smaak fysica, waaronder de zoektocht naar nieuwe fysica in

CP schending en naar zeldzame vervallen van beauty en charm hadronen. Het is de

intentie van LHCb om gedetailleerde metingen te doen van B0
s − B0

s mixen, waarbij

kanalen zoals B0
s → D−s π

+, B0
s → J/ψφ en B0

s → J/ψη gebruikt zullen worden

om de parameters ∆Ms, ∆Γs en φs precies te bepalen. LHCb richt zich er op om

de kennis van de hoek γ te verbeteren, tegelijkertijd met het zoeken naar tekenen

van nieuwe fysica. Een aanpak waarbij metingen van γ van enkel boomniveau B

vervallen, zoals B0
s → D∓s K±, B0

→ D0K∗0 en B± → D0K±, gecombineerd worden

met metingen van vervalskanalen die vierkant of pinguïn bijdragen hebben, zoals

B0
→ π+π− en B0

s → K+K−, wordt aangenomen. Een verschil tussen deze
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metingen van γ kan veroorzaakt worden door nieuwe fysica, die dan aanwezig is in

de vorm van virtuele deeltjes in kringdiagrammen. Vanuit dit perspectief zullen de

B0
s → D∓s K±, B0

s → J/ψφ en B0
(s)
→ h+h′− vervallen worden geïnspecteerd.

De relevante vervalsproducten zijn hoofdzakelijk aanwezig in twee identieke

kegels rond de bundelpijp, wat aanleiding geeft tot een spectrometerontwerp met

één arm. LHCb heeft een silicium sporendetector of VELO om de primaire en se-

cundaire vertices te vinden. Een geïntegreerd magneetveld van 4 Tm wordt gebruikt

om geladen deeltjes af te buigen, wiens paden verder geregistreerd worden door de

TT, IT en OT sporendetectoren. Dit maakt het mogelijk om het impuls en de lading

van een deeltje te bepalen. Deeltjesidentificatie en energiebepaling worden ver-

zorgd door twee RICH detectoren, door de elektromagnetische en de hadronische

calorimeters en door het muonsysteem.

Zowel tijdens het ontwerp van de detector als in de ontwikkeling van de soft-

ware voor het LHCb experiment, is Monte Carlo software gebruikt. Het biedt een

voorbeschouwing van hoe echte data er uit kan zien en van de prestatie van de de-

tector in verschillende scenarios. Dit maakt fijnafstelling van reconstructiesoftware

mogelijk en geeft inzicht in het fysicapotentieel van LHCb.

Het pad van een geladen deeltje door de LHCb detetor wordt gereconstrueerd

uit de signalen die het veroorzaakt in de positiegevoelige sporendetectoren. Het

is de functie van de patroonherkenningsalgoritmes om te bepalen welke groepen

van signalen bij individuele deeltjes horen. De logica van de patroonherkenning

bepaalt eerst de stroomopwaartse en stroomneerwaartse beginpunten in de VELO

en in de T stations. Deze zaden worden vervolgens gecomplementeerd met signalen

uit de andere sporendetectoren. In het algemeen streeft de patroonherkenning er

naar om sporen efficiënt te identificeren en daarbij zo weinig mogelijk combinaties

van signalen te inspecteren. Hiervoor worden sneden gebruikt die geijkt zijn met

behulp van Monte Carlo data.

Metingen worden gefit aan een spoormodel met behulp van een kleinste-kwa-

draten methode, geformuleerd als een Kalman filter. Het spoormodel is opgebouwd

uit extrapolatievergelijkingen welke het magnetisch veld verdisconteren en waarop

correcties voor meervoudige verstrooiing en energieverlies worden toegepast. De

fit gebruikt geometrie-informatie om de positie van metingen en materiaallagen te

identificeren. Trajectories vormen een abstractielaag tussen de beschrijving van de

detectorgeometrie en de spoorreconstructiesoftware. Het elimineert de noodzaak

om de reconstructievergelijkingen te herformuleren zodra de geometriebeschrijv-

ing verandert. Het Kalman filter is geformuleerd met een middelingsstap in plaats

van met een gladstrijkstap, waardoor het efficiënter en numeriek stabieler is. De

fitprocedure resulteert in optimale schattingen van de spoorparameters op discrete

posities.

De spoorreconstructie produceert een uiteindelijke verzameling van 85.2±0.05

sporen. Hiervan zijn 25.4±0.05 Lange sporen, welke het belangrijkste type sporen

voor fysica-analyses zijn. Lange sporen bevatten gemiddeld 36.0±0.05 metingen

van de verschillende sporendetectoren. De breedte van residu pull distributies van

deze metingen is gevoelig voor verschuivingen in de detector en bieden daardoor

een indicatie van de detectoruitlijning. De efficiëntie waarmee metingen van Lange
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sporen gevonden worden is 91.9±0.05% na buitenliggerverwijdering, bij een pu-

urheid van 99.3 ± 0.05%. Bij de gereconstrueerde vertex is de impulsresolutie van

een Lang spoor 0.37±0.005% en de positieresolutie 39.0±0.05µm. De coördinaat

en helling pulls zijn 10% te breed en de impuls pull is 25% te breed ter hoogte van

de vertex, wat ruimte voor verbetering open laat. Deze kwestie wordt aangepakt

door de schatting van de meetfouten te verbeteren en door de in Geant4 gebruikte

instellingen voor de inachtneming van materiaaleffecten te bestuderen.

Gereconstrueerde sporen leveren informatie over positie, richting, impuls en

lading als invoer voor fysica-analyses. De nauwkeurigheid van de geschatte hellin-

gen en impulsen ter hoogte van de vervalsvertex beïnvloed de massaresolutie van het

moederdeeltje. In het geval van B0
s → D−s π

+ vervallen wordt de B0
s massaresolutie

van 17.45±0.27 MeV gedomineerd door de impulsresolutie, terwijl de massareso-

lutie van 6.25±0.09 MeV van het D−s gedomineerd wordt door de resolutie van de

hellingen. Het verkeerd identificeren van een pion als een kaon in een B0
s → D−s π

+

verval resulteert in achtergrond voor een B0
s → D∓s K± analyse. De spoorrecon-

structie biedt een 2σ massaverschil tussen de respectievelijke B0
s massapieken ten

behoeve van verwerping van deze achtergrond.

De eigentijdresolutie van het B0
s deeltje in B0

s → D−s π
+ vervallen is 42.1±0.6 fs.

Een kleine eigentijdresolutie is belangrijk voor metingen van de tijdsafhankelijke

CP asymmetrie in het B0
s systeem. Het verwatert de asymmetrie meting met een

factor van 0.78±0.06 voor B0
s → D−s π

+ vervallen. Het fitten van de vervalstijd

maakt het mogelijk om de waarde van ∆Ms met een fout van 0.008 ps te bepalen,

en de waarde van ωtag tot binnen 0.03 te identificeren.


