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S A M E N VAT T I N G

Kijk eens naar de de volgende figuren:

Het linkerplaatje is met een microscoop gemaakt en toont een menselijke cel. Een
cel is van de orde van grootte van een micrometer (µm), 10−6 m, ofwel een miljoen-
ste van een meter. Het rechterplaatje is gemaakt met een elektronenmicroscoop en
laat een DNA-helix zien. We zijn hier op de nanometerschaal (nm), oftewel 10−9

m, een miljardste meter.
Cellen en DNA zijn niet alleen onderdeel van ons lichaam, maar ook deel van

ons denken. Hoewel onze huid op het eerste gezicht vlak en naadloos lijkt, weten
we inmiddels dat huid, net als planten, dieren en alle andere materie, samengesteld
is uit kleinere componenten. Veel van deze componenten zijn te klein om waar te
nemen met het blote oog en kunnen alleen met specifieke instrumenten worden
bestudeerd. Deze componenten kunnen we ordenen naar relatieve grootte, en zo
krijgen we een beeld van de “relatieve schaal van de materie”:

Het onderzoek dat in dit proefschrift gepresenteerd wordt, behandelt objecten die
nog kleiner zijn dan cellen en DNA, en die op het uiterste einde van de relatieve
schaal van de materie staan. Atomen zijn niet de meest elementaire componenten
van materie, maar zijn opgebouwd uit subatomaire (kleiner dan een atoom) deelt-
jes die we protonen, neutronen en elektronen noemen. Zij vormen de basis van
alle materie om ons heen. Een voorbeeld: ongeveer 60% van ons lichaam bestaat
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uit water: één molecuul water (H2O) bestaat uit twee waterstofatomen en één zu-
urstofatoom. Het waterstofatoom is het simpelste atoom in de natuur en bestaat uit
slechts één proton en één elektron. Het is lastig om over de grootte van subatomaire
deeltjes te praten, maar op de schaal kunnen we ze plaatsen bij de femtometer (fm),
10−15 m, of kleiner. Protonen en neutronen zijn zelf ook opgebouwd uit elemen-
taire deeltjes die we quarks noemen. We kunnen nu de relatieve schaal uitbreiden
met de deeltjesfysica:

Op dit moment is het (theoretisch) kader dat de elementaire deeltjes beschrijft en
de krachten die ze bij elkaar houden bekend als het Standaardmodel. Het bestaat
uit 6 verschillende ’smaken’ quarks die tot dusver ontdekt zijn. Protonen en neu-
tronen zijn samenstellingen van de twee lichtste quarks (up and down), terwijl de
andere vier quarks (charm, strange, beauty en top) alleen voorkwamen in het begin
van het universum. Deze laatste vier kunnen vandaag de dag alleen nog worden
gecreëerd in het lab. Daarnaast plaatst het Standaardmodel het elektron (e) in een
familie van elementaire deeltjes (leptonen) samen met muonen (µ), tau’s (τ) and
neutrino’s (ν).

Deze schets illustreert de verschillende deeltjes:

Voor elk materiedeeltje is er een corresponderend antimateriedeeltje dat volkomen
identiek is, maar een tegenovergestelde lading heeft. Sommige antimateriedeeltjes,
zoals het positron (anti-elektron) en het anti-neutrino, komen voor in de natuur, bi-
jvoorbeeld als gevolg van radioactief verval. Antimaterie kan echter ook gegenereerd
worden in laboratoria. Laten we gaan kijken hoe dat gebeurt.
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Anti(deeltjes) in het lab: een deeltjesexperiment
Eeuwenlang al wordt de aard van materie onderzocht met deeltjesfysica-experiment-
en. Ondanks het feit dat het Standaardmodel extreem succesvol is in het beschri-
jven van de geobserveerde fenomenen in deze experimenten, blijven er ook nog
veel open vragen. Sommige van deze vragen relateren aan het begin en de evolutie
van het universum en antwoorden liggen misschien niet in het Standaardmodel,
maar in modellen die we “Nieuwe Fysica” noemen.

Het belangrijkste doel van de hedendaagse deeltjesfysica is om bewijzen te vin-
den die eventuele modellen voor Nieuwe Fysica ondersteunen. Een manier om
dat te doen is het creëeren van experimenten waar deeltjes met nog hogere en-
ergiën op elkaar botsen. Bij dit soort experimenten zullen dan deeltjes ontstaan
zoals voorspeld door het Standaardmodel (waaronder ook zwaardere quarks en
leptonen), maar misschien zelfs compleet nieuwe onontdekte deeltjes, die mogelijk
alleen voorkwamen in eerdere stadia van het universum.

Om bij zulke hoge energieën te kunnen werken hebben we deeltjesversnellers ge-
bouwd. Dit zijn machines die in staat zijn gewone materiedeeltjes te versnellen
tot extreem hoge snelheden en op elkaar te laten botsen met enorm hoge energie.
En daarbij geldt: hoe meer energie we de deeltjes geven, des te meer we van de
onderliggende structuur kunnen zien. De Large Hadron Collider (LHC) is de groot-
ste en meest energetische circulaire deeltjesversneller ter wereld. In 2012 versnelde
deze machine protonen tot ongeveer de lichtsnelheid, wat resulteerde in een bots-
ingsenergie tot 8 teraelektronvolt (1012 eV).

Wat gebeurt er bij de botsing? De protonen breken uiteen in de samenstellende
quarks, bij een proces dat we “proton-proton interactie” noemen. Daarbij worden
andere deeltjes gegenereerd door de energieoverdracht. Zo kan er bijvoorbeeld
een quark van het type “strange” (s) en een anti-quark van het type “beauty” (b̄)
gecreëerd worden. Deze kunnen samen een gebonden toestand vormen, een an-
der deeltje dus, dat we ook wel een “B0

s meson” noemen. Zo’n B0
s meson bestaat

voor ongeveer een miljoenste van een seconde, waarbij het door de ruimte beweegt
dankzij de energie die het kreeg bij de botsing. Aan het eind van zijn leven zal het
desintegreren in lichtere en uiteindelijk stabielere toestanden in een proces dat we
verval noemen.

Het interactieproces en het daaropvolgende verval worden gekarakteriseerd door
tracks (de “baan” van het deeltje door de detector) en vertices, verkregen door de
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kruising van verschillende tracks. De primaire vertex identificeert het punt van
de botsing, terwijl de vervals- (of secundaire) vertex correspondeert met het punt
waarop het ontstane deeltje verviel.

Om een “kiekje” van de botsing te maken en het verval van deeltjes te meten,
maken we gebuik van een deeltjesdetector. Eigenlijk is zo’n detector het equiva-
lent van een microscoop die om kan gaan met de enorm kleine schalen waarop
de deeltjesfysica zich afspeelt. Detectoren zijn gebouwd rondom het punt van
de botsing en verzamelen informatie over verschillende meetbare variabelen van
deeltjes, waaronder snelheid, massa en lading. Al deze informatie samen zorgt er
uiteindelijk voor dat we deeltjes kunnen identificeren. Moderne deeltjesdetectoren
bestaan uit lagen van subdetectoren, elk uitgerust om een specifieke eigenschap of
specifiek deeltje te observeren.

Een voorbeeld van een deeltjesversneller en -detector uit het alledaagse leven
is de beeldbuis in oude TV’s. Deze versnelt elektronen en bombardeert ze op
fosformoleculen op het scherm; de botsing resulteert in een lichte plek, of pixel, op
je TV-scherm.

Voor het onderzoek in dit proefschrift heb ik gebruik gemaakt van de LHCb
detector, een van de deeltjesdetectoren die is gebouwd langs de ring van de LHC.
Het doel is om vervallen van “beauty”-mesonen te observeren, omdat sommige
van deze vervallen nog niet goed begrepen zijn en kunnen dienen als test voor
Nieuwe Fysicamodellen. Omdat b-quarks na een botsing met name in de voor-
waartse richting geproduceerd worden, is de LHCb detector ontworpen als een
voorwaarste detector.
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Ingebruikname van de Pile-Up detector
De protonen die door de LHC ronddraaien worden niet één voor één naar het bots-
ingspunt geleid, maar ze reizen in bundels van elk miljarden protonen. Daarom is
het zeer waarschijnlijk dat vele proton-proton interacties tegelijk worden waargenomen
als twee bundels op elkaar worden gebotst (een zogenaamde bunch-crossing). Botsin-
gen met meer dan één proton-proton interactie worden pile-upbotsingen genoemd
en deze vormen een grote uitdaging voor de data-analyse bij LHCb. De Pile-Up
subdetector is zo ontworpen dat het aantal vertices per botsing geteld kan wor-
den. Als het aantal vertices te groot is om de gegevens van de botsing snel genoeg
te kunnen verwerken, kunnen deze gegevens vervolgens vroegtijdig weggegooid
worden.

De Pile-Up is gepositioneerd vóór alle andere subdetectoren, zoals te zien is in
de vorige schets. De detector heeft twee parallelle meetvlakken; elk vlak bestaat
uit twee ronde sensors met microstrips van silicium. Als een geladen deeltje door
de Pile-Up sensor gaat, kruist het een van de strips (de dikke lijn in de volgende
schets) en genereert hierin een stroompje. Zo wordt de positie van een punt op
de deeltjesbaan bepaald (het kruisje in de schets). Deze positie wordt gemeten in
radiale (r) en longitudinale (z) coördinaten. Door uit alle vier de sensoren deze
(r, z)-informatie te combineren, kunnen we de positie van botsingsvertices bepalen
langs de bundel en ze daarna tellen.

Voor mijn promotieonderzoek heb ik de werking van de Pile-Up getest en de juiste
parameters bepaald voor een correct werkend systeem. Dit wordt ook wel commis-
sioning genoemd, en is het begin van de ingebruikname van de detector.

Eén van mijn projecten richt zich op de ruimtelijke uitlijning van de Pile-Up
sensoren ten opzichte van de VELO detector. Zonder precies te weten waar de
subdetectoren zich ten opzichte van elkaar bevinden, is het onmogelijk om het
vervallen van deeltjes optimaal te reconstrueren.

De positie van de Pile-Up sensoren is eerst “met de hand” gemeten tijdens
de installatie van de subdetector in het LHCb experiment. Om deze meting te
testen hebben we gebruik gemaakt van deeltjessporen die gereconstrueerd zijn
door zowel de VELO detector als de Pile-Up detector. Elke track kruist een sen-
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sor op een bepaald punt en de positie van dat punt kan vergeleken worden met
die van de dichtsbijzijnde strip die een signaal registreert. We verwachten voor
een optimaal gepositioneerde detector dat de afstand tussen deze twee punten nul
is als we deze over alle tracks middelen. Maar in werkelijkheid zien we uit de
verdeling van deze afstanden dat de positie van de sensoren aanpassingen nodig
hebben. Om de vereiste aanpassingen te bepalen hebben we eerst de afhankeli-
jkheid bekeken van deze afstand met betrekking tot de positie waar het deeltje
de sensor geraakt heeft. Hierna hebben we de optimale correcties bepaald die de
afstand minimaliseren.

Na het aanbrengen van de correcties op de positie van de Pile-Up sensoren, kun-
nen we verifiëren dat de positie van de gereconstrueerde vertices door de Pile-Up
gemiddeld dichter bij de positie van de gereconstrueerde vertices door de VELO
zijn dan ervoor. Dit bewijst de effectiviteit van de uitlijningsprocedure en leidt tot
een betere Pile-Up vertexreconstructie.

Schoonheid in de drukte: eerste bewijs van het verval van B0
s → µ+µ−

Het verval van een B0
s meson in twee muonen (geschreven als B0

s → µ+µ−) blijkt
een goed verval om modellen voorbij het Standaardmodel te zoeken. Volgens het
Standaardmodel kan slechts drie op één miljard B0

s mesonen op deze manier ver-
vallen. Juist vanwege die zeldzaamheid is het B0

s → µ+µ− verval een krachtige
test voor Nieuwe Fysica: het meten van meer dan dit verwachte aantal vervallen
zou een eerste teken van Nieuwe Fysica zijn. In sommige modellen bijvoorbeeld,
verwacht men dat de vervalssnelheid veel groter is dan in het Standaardmodel. De
waarneming van het verval en het nauwkeurig meten van het vervalstempo is dan
heel belangrijk.

LHCb is geschikt om te zoeken naar B0
s → µ+µ− vervallen, dankzij de zeer

nauwkeurige reconstructie van vervallen van B-mesonen. Om een B0
s → µ+µ− sig-

naal te meten, moeten we eerst “kandidaten”selecteren die een muonenpaar met
tegengestelde lading bevatten (een muon µ− en een anti-muon µ+). Voor iedere
kandidaat reconstrueren we de energie en impuls van de muonen en combineren
we ze in de invariante massa van het verval. Alle kandidaten kunnen dan in een
distributie van invariante massa geplaatst worden. We spreken van een signaal
als de distributie een (statistisch significante) “piek”laat zien boven de achtergrond
rondom de B0

s massa. De hoogte van deze piek geeft ons ook informatie over het
vervalstempo van het B0

s → µ+µ− signaal dat bestudeerd wordt.
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De B0
s → µ+µ− analyse is een grote uitdaging omdat het verwachte vervalstempo

van het proces zo laag is. Dat vertaalt zich naar een hoge achtergrondruis in de
geselecteerde gegevens en is de reden dat het zo belangrijk is om signaal en achter-
grond van elkaar te scheiden. Mijn onderzoek is gericht op het verbeteren van een
dergelijke statistische scheiding.

In het bijzonder heb ik mij geconcentreerd op de studie van achtergrondver-
vallen, zogenaamde “piekende componenten”. Deze kunnen zich vermommen als
signaal door een piek te creëren in de distributie van invariante massa. Als deze
het signaalgedeelte of aanliggende delen bevolken verandert daardoor de schat-
ting van het vervalstempo. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een B0

s vervalt in een
muon en een ander deeltje dat onterecht wordt gereconstrueerd als een muon.

Door gebruik te maken van gesimuleerde piekende componenten en door infor-
matie te halen uit de gegevens van een foutieve identificatie van deeltjes, hebben
we het aantal onechte B0

s → µ+µ− kandidaten geschat als gevolg van piekende
componenten. De verdeling van kandidaten in de LHCb gegevens van 2012 is hi-
eronder weergegeven.
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Background

We zien een overmaat aan B0
s → µ+µ− signaalkandidaten (een “piek”, in rood)

met betrekking tot de verwachte achtergrond (in gestreept blauw). Door een eval-
uatie van de statistische significantie van deze overmaat, wordt ’s werelds eerste
bewijs voor B0

s → µ+µ− vervallen verkregen. We hebben een corresponderende
vervalsverhouding gemeten van B(B0

s → µ+µ−) = (3.17+1.45
−1.18(likelihood) ± 0.23

(systematics))× 10−9, in overeenstemming met de voorspelling van het Standaard-
model. De meting zet een nog sterkere beperking op sommige Nieuwe Fysicamod-
ellen. Ogenschijnlijk lijkt dit wederom een succesvolle test van het Standaardmodel,
maar de mogelijke bijdrage van Nieuwe Fysica aan dit verval kan nog niet geheel
worden uitgesloten. Daarom zijn nog meer gegevens nodig om de experimentele
nauwkeurigheid van het resultaat te verbeteren en tevens om nieuwe observabelen
te verkennen die dit verval beschrijven.


