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Samenvatting

Studie van de B-meson levensduur en van de eigenschappen van
de LHCb Outer Tracker

De "Large Hadron Collider" (LHC) proton versneller, gebaseerd in CERN, zal
dit jaar naar verwachting voor het eerst proton-proton botsingen produceren met
een energie van 14 TeV in het zwaartepuntssysteem en met een luminositeit van
1034 cm−2s−1. In deze botsingen zullen met hoge frequentie zware B-mesonen
(gebonden toestanden van een b-quark en een licht antiquark) geproduceerd wor-
den. Dit staat toe met hoge precisie metingen te doen van lading-pariteitsschending
("charge-parity", CP) inB toestanden, alsmede zeldzame vervallen vanB-mesonen
te bestuderen. Het LHCb experiment is specifiek ontworpen om deze mogelijkheid
te exploiteren.
Het onderzoek in dit proefschrift behandeld twee vraagstukken: de overall perfor-
mance van de LHCb buitenste sporen-detectoren ("Outer Tracker", OT), bepaald in
kwaliteitscontroles en tijdens test bundel metingen; de studie van de levensduur van
B+ en B0 mesonen in LHCb.
Het OT detectorsysteem van LHCb bestaat uit drie stations, die op hun beurt zijn
opgebouwd uit lagen strootjes detectoren ("straw-tubes") met verticale en niet-verti-
cale (±5 graden) oriëntatie. Het basisonderdeel van de OT stations is de module,
een onafhankelijke gas-detectoreenheid, opgebouwd uit een reeks straw-tube drift
cellen, gevuld met een mengsel van Ar (70%) en CO2 (30%).
De kwaliteit van de OT modules werd tijdens de productie strikt gecontroleerd
(Hoofdstuk 3). Om te garanderen dat er geen afwijkingen van de ontwerpspeci-
ficaties waren [52], werden verschillende kwaliteitscontroles uitgevoerd: inspectie
van de anodedraadkwaliteit, controle van de wrijvingsparameters van de draad fi-
xaties in de straw-tube, controle van de positie van de draad in de straw-tube, sys-
tematische meting van de draadspanning, systematische meting van de stroom in
elke draad in lucht onder hoogspanning (HV), systematische meting van de gas-
dichtheid van elke OT module, HV training van alle kanalen van de module in
een telgas ("counting gas") en de uiteindelijke validatie van de module met een ra-
dioactieve bron en met telgas. De resultaten van deze tests, gepresenteerd in deze
dissertatie, demonstreerden dat de performance van de OT detector aan de vereisten
voldoet. De uiteindelijke validatie van de OT modules met een 90Sr radioactieve
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bron demonstreerden een homogene respons binnen ±10% van de modules over
het gehele actieve oppervlak.
In 2005 werden de OT modules getest in de bundelfaciliteit aan het DESY labora-
torium. Vier OT modules, uitgerust met uitleeselektronica, werden met een elektro-
nenbundel van 6 GeV bestraald. De analyse van de bundeltest data (Hoofdstuk 4),
toonde een hoge detector efficiëntie (∼ 98%), een coördinaat resolutie beter dan
200 µm, aanvaardbare hoeveelheden detector ruis ≤ 10 kHz/draad en een beschei-
den signaal overspraak ("cross talk") (< 5%).

Ter verrichting van de studies beschreven in het tweede deel van deze dissertatie
werden gesimuleerde data gebruikt. De laatste werden geproduceerd als onderdeel
van de LHCb 2004 data uitdaging ("data challenge").
Het eerste deel van deze studies (Hoofdstuk 5) werd gewijd aan het modeleren van
het gedrag van de resolutie van de "proper time" van de B-mesonen. Deze resolutie
is een belangrijk ingrediënt in de meting van de tijd-afhankelijke (CP) asymme-
trieën. De studie werd verricht met B+ en B0 mesonen en maakte gebruik van de
B+ → J/ψ(µ+µ−)K+, de B0 → J/ψ(µ+µ−)K∗(K+π−), zowel als de corres-
ponderende geconjugeerde vervalskanalen. Het resolutiemodel is gebaseerd op de
"proper-time" residuen en de corresponderende "per-event" fouten. De parameters
van het model werden op twee manieren bepaald: met gebruik van de kennis van
de residuen in de gesimuleerde data en met enkel het gebruik van de "proper-time"
(m.a.w. met enkel het gebruik van experimenteel toegankelijke data). Naast de
nauwkeurige bepaling van de parameters van het resolutiemodel, kan de methode
tevens gebruikt worden voor de optimalisatie van de LHCb Monte-Carlo (MC) al-
goritmen.
De meting van B-meson levensduren is een cruciaal onderdeel in het testen van
de theorie. Het Zware Quark Uitbreidingsmodel (Heavy Quark Expansion model,
HQE) met name, voorspelt een verschil in de B+ en B0 levensduren. Volgens
het HQE model τB+/τB0 = 1.06 ± 0.02 [30]. Het laatste hoofdstuk van deze
dissertatie (Hoofdstuk 6) concentreerde zich op de bepaling van de verhouding
τB+/τB0 met aanwezigheid van achtergronds processen. Dezelfde B+ en B0 ver-
valskanalen werden gebruikt, zowel als het ontwikkelde resolutiemodel. De ver-
houding τB+/τB0 = 1.0826± 0.0106 werd bepaald, in goede overeenkomst met de
invoerwaarde van 1.0879, gebruikt in de simulatie. Er werd tevens gedemonstreerd
dat met de data genomen in 1 jaar, bij nominale luminositeit en in de afwezigheid
van andere systematische fouten, het LHCb experiment de levensduur van B+ en
B0 mesonen kan bepalen met een resolutie van 1.71 ± 0.03 fs en 1.92 ± 0.01 fs,
respectievelijk. Dit resulteert in een gevoeligheid van 0.0017 in de meting van de
verhouding τB+/τB0 .


