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Samenvatting 

Het  Standaard  Model  van  de  deeltjesfysica  is  zeer  succesvol  gebleken  in  het 
identificeren  van  drie  generaties  van  quarks,  leptonen  en  verscheidene  bosonen  als  de 
fundamentele en elementaire bouwstenen van materie. Het blijft een uitdagende puzzel om 
de  onderliggende  mechanismen  te  begrijpen  die  verantwoordelijk  zijn  voor  de 
eigenschappen  van  hadronen,  zoals  protonen  en  neutronen,  de  bouwstenen  van 
atoomkernen. Hadronen die charm quarks bevatten zijn veelbelovende laboratoria, die de 
geheimen kunnen onthullen van de sterke interactie op grote afstanden. Deze interactie is 
relevant  voor  de  structuur  van  hadronen.  Van  groot  interesse  is  het  spectrum  van 
charmonium,  bestaande  uit  een  charm  c  en  een  anti-charm  c  quark,  Nauwkeurige 
metingen  van  de  massa,  de  breedte  en  vervaltakken van  alle  charmonium staten  zullen 
informatie  geven  over  de  quark-beperkende  potentiaal  en  zijn  spin-afhankelijkheid  (zie 
Figuur  1,  linker  paneel).  De  charmonium  staten  boven  de DD drempels  zijn  slecht 
onderzocht.

Berekeningen met de gediscretiseerde sterke interactie (QCD) op een ruimte-tijd rooster 
(LQCD) voorspellen de aanwezigheid van nog niet waargenomen samengestelde deeltjes, 
zoals “glueballs” (zie Figuur 1, rechter paneel). Lichte glueballs zijn experimenteel moeilijk 
te identificeren, omdat zij kunnen mengen met de gewone mesonen. Daarom zouden zware 
glueballs met exotische kwantum getallen gemakkelijker op te sporen zijn.

cdddd

Figuur 1: Links: Spectrum van charmonium staten en overgangen volgens de aangegeven 
legenda. Rechts: Voorspellingen uit LQCD berekeningen van de massa mG van glueballs met 
verscheidene PC kwantumgetallen. 

Om de sterke interactie in het niet-perturbatieve regime van QCD te bestuderen, is het 
PANDA experiment voor proton-antipron annihilaties ontworpen. Met anti-proton bundels 
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in  het  impuls  bereik  van  1.5  tot  15 GeV/c,  beschikbaar  gesteld  door  FAIR  Darmstadt, 
kunnen staten met exotische kwantum getallen worden aangeslagen, zoals voorspeld door 
LQCD.  Het  fysica  programma  van  het  PANDA experiment  richt  zich  op  charmonium 
spectroscopie en de zoektocht naar hybride-staten, dat zijn mesonen met charm quarks en 
een  sterke  gluon  bijdrage,  en  glueballs  (zie  Figuur  2).  Bovendien  zal  een  grote 
verscheidenheid aan andere fysica onderwerpen [6], zoals de studie van hyperkernen, in het  
bijzonder die met twee hyperonen, en metingen van de tijdsachtige form factor van het 
proton worden bestudeerd.

Figuur  2: Massa  bereik  van  hadronen  die  toegankelijk  zullen  zijn  met  het  PANDA 
experiment. De bovenste schaal geeft de bijbehorende antiproton impulsen aan.

Het ruime fysica programma vereist een compact en multifunctioneel detectorsysteem 
met als hoofdcomponent een elektromagnetische calorimeter (EMC) met hoge resolutie. Dit 
proefschrift richt zich op het optimaliseren van de EMC voor de meest gevoelige studies bij 
een hoge frequentie van geobserveerde gebeurtenissen (events). Hoge precisie studies van 
zeldzame processen vereisen een snelle,  complexe en veilige selectie  van veelbelovende 
events. Daarom moet de uitleeselektronica, met bijbehorende logische componenten, in staat 
zijn, om in korte tijd gevoelige informatie te verstrekken, zoals de invariante massa van 
neutrale mesonen of de vertices van vervallende mesonen. De eerste en belangrijkste stadia 
van deze uitleeselektronica voor de PANDA EMC zijn ontwikkeld, getest en geëvalueerd in 
het kader van dit proefschrift.

PANDA Detector

De PANDA detector (Figuur 3) zal worden geïnstalleerd bij de High-Energy Storage 
Ring (HESR) van FAIR om verscheidene types deeltjes te detecteren na de annihilatie van 
anti-protonen.  De detector  moet  functioneren bij  hoge annihilatie  frequenties  tot  en met 
2⋅107 annihilaties/s,  zal  goed  in  staat  zijn  om deeltjes  te  identificeren,  een  hoge  impuls 
resolutie  hebben,  en moet uitstekend werken voor vertex reconstructie en hoge-resolutie 
calorimetrie. Bovendien zal een nieuwe aanpak voor de event selectie worden gebruikt, om 
de  efficiëntie  en  de  kwaliteit  van  de  dataverzameling te  verhogen.  Alle  detectorkanalen 
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zullen namelijk in “free-running” mode opereren waarbij een goede tijdsmarkering de data-
events  gaat  bepalen  die  alle  nodige  informatie  bevatten.  Deze  informatie  zal  worden 
gebruikt voor de selectie van events op basis van de fysica eigenschappen van de deeltjes,  
zoals de gereconstrueerde invariante massa of een gedetecteerde secundaire vertex. Deze 
aanpak wordt een “triggerloze data-acquisitie” genoemd [28].

Calorimetrie voor de PANDA detector

Een cruciaal onderdeel  van de PANDA detector is de elektromagnetische calorimeter 
(EMC). De EMC zal hoog-energetische elektronen, positronen en fotonen in de eindstaat 
detecteren met een hoge tijds- en energieresolutie en in een groot dynamisch energiebereik 
van 10 MeV tot 10 GeV. De EMC is ontworpen om een vrijwel 4π bedekking te bereiken in 
de target spectrometer (zie Figuur 3). Voor hoge annihilatie frequentie is calorimetrie met 
een  snelle  respons  vereist.  Aan  de  andere  kant  vereist  precisie-spectroscopie  een  hoge 
granulariteit van de calorimeter. Voor dit doel is het PbWO4 (PWO) materiaal gekozen om 
de calorimeter te bouwen. De plaatsing van de detector in een hoog 2 T magnetisch veld 
verhindert  het  gebruik  van  fotomultiplicator  buizen  als  lichtsensoren.  Daarom  zullen 
avalanche  fotodiodes  met  een  groot  oppervlak  worden  ingezet.  De  EMC  zal  worden 
gebruikt  bij  een  temperatuur  van  -25  °C  om  de  lichtopbrengst  van  PWO  kristallen  te 
verhogen en de EMC prestatie te verbeteren.

Figuur 3: De Target Spectrometer (linker deel) en de Voorwaartse Spectrometer (rechter 
deel) van de PANDA detector. De verscheidene sub-detector componenten zijn aangegeven.

Feature-extraction algoritme

Om aan de vereisten van een triggerloos data-acquisitie systeem te voldoen, zullen de 
voorversterkersignalen  continu  worden  gedigitaliseerd  door  sampling  ADC's  en  de 
resulterende  data  on-line  worden  verwerkt  door  een  feature-extraction  algoritme  in  een 
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FPGA: dat is een flexibele processor voor on-line data bewerkingen. Voor de hit-detectie en 
de bepaling van de energie en aankomsttijd van de inkomende events is het feature extractie 
algoritme ontwikkeld in dit proefschrift. Het algoritme bestaat uit verschillende functies, 
zoals Moving-Window Deconvolution (MWD) voor puls filtering, Moving Average (MA) 
voor ruisreductie en Constant Fraction Timing (CFT) voor de bepaling van het tijdsmoment 
van een gemeten signaal. 

Het ontwikkelde algoritme werd geverifieerd door experimenten met EMC prototypes 
[56]. De verkregen resultaten geven aan, dat de EMC, uitgerust met dergelijke elektronica 
en logica, aan de eisen van het fysica programma van het PANDA experiment zal voldoen. 
Het feature-extractie algoritme werd toegepast voor de off-line data genomen met Proto60, 
het prototype van de PANDA EMC. Het experiment werd uitgevoerd met hoog-energetische 
fotonen  vallend  op  een  reeks  van  60  PWO  kristallen.  De  resulterende  energie-  en 
tijdsresoluties  voldoen aan de vereisten en zijn  weergegeven in Figuur 4.  De verkregen 
energie resolutie is 2.4(1)% voor een fotonenergie van 1 GeV en de tijdsresolutie is minder 
dan 1.0(1) ns voor een energieafgifte boven de 100 MeV. Daarnaast maakt de ontwikkelde 
digitale shaping procedure het mogelijk om de hit-respons van de detector te verkleinen. De 
resulterende kortere signalen verminderen de kans op overlappende pulsen (pile-up).

Figuur 4: Boven: De energieresolutie voor een 3×3 matrix van PWO kristallen als functie 
van de fotonenergie. Onder: De tijdsresolutie voor verschillende energieafgiftes.
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Performance test van de on-line feature-extractie

Het ontwikkelde feature-extractie algoritme werd geïmplementeerd in VHDL, de taal die 
wordt gebruikt voor het programmeren van de FPGA. De test van de FPGA implementatie 
voor de on-line data-analyse werd uitgevoerd met licht signalen van een LED pulser en voor 
energieafgiftes  door  kosmische  muonen.  Hiervoor  werd  een  testopstelling  met  een 
enkelvoudige kristal gebruikt. 

De resulterende waardes van de energie- en tijdsresoluties voor de on-line en off-line 
data-analyse werden vergeleken. In beide gevallen werden de analyseparameters, zoals de 
differentiatie  en  integratie  van  de  digitale  filters,  vertraging  en  CFT  fractie,  constant 
gehouden. De verkregen correlatie tussen de resulterende waardes van de off-line en on-line 
dataverwerking was 99.9% (zie Figuur 5). De tijdsresolutie van  3.16(3) ns werd gemeten 
met  kosmische  muonen,  corresponderende  met  20  MeV  energiedepositie  in  het  PWO 
kristal, en dit resultaat komt goed overeen met het resultaat verkregen door de software (off-
line) analyse van 3.15(1) ns.

Figuur 5: De resultaten voor energieresolutie /  (links) en tijdsprestatie t mean (rechts) zijn 
met elkaar vergeleken voor de twee manieren van pulsverwerking: on-line (in de FPGA) en 
off-line (via software). De correlatiecoëfficiënt is in beide gevallen 99.9%.

Evaluatie van de PANDA EMC-prestaties

Het  rijke PANDA fysica programma is voornamelijk gericht  op nauwkeurige hadron 
spectroscopie. De breedte van de gereconstrueerde invariante massa van smalle resonanties 
is een belangrijke factor voor de interpretatie van dergelijke staten. Om te onderzoeken hoe 
sterk de invloed van de uitleeselektronica is op de prestaties van de detector, werden Monte 
Carlo simulaties uitgevoerd voor de hc charmonium staat. De kwaliteit van de simulaties 
werd getoetst door de respons van een 3×3 kristal reeks op een enkel foton van 200 MeV te 
onderzoeken. De simulatieresultaten overlappen vrij goed met de experimentele resultaten 
verkregen met de Proto60 setup. Vervolgens werd de hc charmonium staat onderzocht voor 
verschillende  niveaus  van  elektronische  ruis,  enkelvoudige  kristal  drempels  en  cluster 
drempelwaardes.  Als  voorbeeld  staat  in  Figuur  6  de  onderzochte  breedte  van  de  h c 

charmonium staat aangegeven voor de verschillende cluster drempels. De breedte van de hc 

charmonium staat  wordt  significant  groter  bij  hogere  cluster  drempels  evenals  door  de 
toenemende ruis in de uitleeselektronica. hc 
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Figuur 6: De breedte van de hc charmonium staat voor verschillende cluster drempels.

De simulatiestudie van de prestatie van de PANDA EMC heeft aangetoond dat maximale 
prestaties vereist zijn op het gebied van ruisniveau en snelle signaal verwerking, om smalle 
resonanties  efficiënt  te kunnen bestuderen.  De in dit  proefschrift  ontwikkelde methoden 
zullen  dus  bijdragen  tot  optimale  prestaties  van  het  gehele  PANDA detectorsysteem. 
Bovendien  kunnen  de  voorgestelde  methoden  in  verscheidene  andere  experimentele 
situaties, waar een hoog ruisniveau aanwezig is en hoge signaal frequenties vereist zijn, zeer 
voordelig toegepast worden. Mogelijke toepassingen worden door een commercieel bedrijf 
en andere experimentele groepen al bestudeerd.


