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Abstract

De LHC is een hadron versneller gesitueerd in een circulaire tunnel met een omtrek
van 27 km, die ontworpen is om twee bundels protonen met een energie van 7TeV
per bundel te laten botsen. Het LHCb experiment is één van de vier experimenten
in de interactiepunten. De LHCb detector is een eenarmige voorwaarts gebouwde
spectrometer gemaakt om flavor fysica te bestuderen. De hoofddoelen van het ex-
periment zijn om precisiemetingen uit te voeren van CP-schending en meson mix-
ing, maar ook om zeldzame vervallen te bestuderen van zware quarks, om zodanig
te zoeken naar fysica buiten het standaard model (’nieuwe fysica’) gebruikmakend
van de vervallen van b- en c-hadronen.

Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft de tijdscalibratie van de Outer
Tracker (OT), een van de subdetectoren van LHCb, en bevat de bepaling van t0 en
TR-relatie, alsook signaalpropagatie en calibratie van de resolutie. De ontwikkelde
procedures worden gebruikt in de huidige calibratie van de OT tijden in het LHCb
experiment. De calibratie maakt het mogelijk een waarde voor de tijdsresolutie te
verkrijgen van ongeveer 3 ns, gelijk aan het resultaat verkregen in de testbundel
van 2005.

Het tweede deel presenteert de meting van de productie doorsnede voor ’open
charm’ in D0 en D∗+. De meting is uitgevoerd met 15 nb−1 aan proton-proton
botsingsdata, verzameld in lage ’pile-up’ condities met de LHCb detector bij 7 TeV
botsingsenergie in Mei 2010. De werkzame doorsnedes worden gemeten in ’bins’
van transversale impuls pT en rapiditeit, y. De gemeten werkzame doorsnedes
worden vergeleken met theoretische voorspellingen en blijken compatibel binnen
de theoretische onzekerheden.


