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Samenvatting

Het Standaardmodel, dat in de afgelopen veertig jaar is ontwikkeld, beschrijft alle elementaire
deeltjes en hun interacties. Ondanks dat dit model zeer veel juiste theoretische voorspellingen
doet, is het Standaardmodel een verre van complete theorie. Een aantal verschijnselen blijft
namelijk onverklaard, zoals de vraag waarom deeltjes een specifieke massa hebben, de oorsprong
van donkere materie en donkere energie, neutrino-oscillaties en de asymmetrie tussen materie
en antimaterie. Antwoorden op deze vragen worden door fysici gezocht in uitbreidingen van het
Standaardmodel of zelfs alternatieven van het Standaardmodel.

Van de genoemde onverklaarde verschijnselen, beperkt dit proefschrift zich tot de asymmetrie
tussen materie en antimaterie. In het Standaardmodel wordt aangenomen dat tijdens de Big
Bang gelijke hoeveelheden materie en antimaterie zijn gevormd. Maar in de wereld om ons heen
en in het universum in het algemeen zien we voornamelijk materie. Waar is alle antimaterie dan
gebleven? Hoe kunnen we de onbalans tussen materie en antimaterie verklaren?

Hiertoe moet het concept van CP-schending gëıntroduceerd worden, een begrip dat samen-
hangt met de combinatie van twee behouden grootheden: lading (C, staat voor het Engelse
’charge’) en pariteit (P, staat voor het Engelse ’parity’). CP-symmetrie betekent dat de wet-
ten van de fysica onveranderd blijven als een deeltje wordt vervangen door zijn antideeltje (een
C-operatie) en als de ruimtecoordinaten worden gespiegeld (een P-operatie). Het bestaan van
CP-schending tijdens de eerste seconden na het ontstaan van ons universum, tezamen met nog
andere voorwaarden3, zou in principe de huidige waargenomen onbalans tussen materie en an-
timaterie kunnen verklaren vanuit een aanvankelijke evenwichtssituatie.

Het is duidelijk dat iets deze asymmetrie moet hebben veroorzaakt. Als dat niet zo was,
dan waren protonen geannihileerd met anti-protonen, elektronen met positronen enzovoorts, en
dan zouden we nu een universum moeten hebben dat alleen bestaat uit straling, en dat is zeker
niet het geval.

Hoe kan nu bewijs gevonden worden voor CP-schending? Het Standaardmodel kent drie mo-
gelijke bronnen van CP-schending: in de zwakke wisselwerking tussen quarks en tussen leptonen
en daarnaast in de sterke wisselwerking. Bij de sterke wisselwerking wordt dit niet naargenomen,
hetgeen bekend staat als “het sterke CP probleem”. Toekomstige experimenten zullen de mogeli-
jkheid van CP schending in neutrino oscillaties onderzoeken. Het LHCb experiment bij de LHC
is ontworpen om te zoeken naar CP-schending in de quark-interacties; de detector is geoptimal-
izeerd om vervallen van zogenoemde B-mesonen te detecteren, waar bewijzen van CP-schending
geobserveerd kunnen worden.

Waarom zijn B mesonen nu zo bijzonder? Het is bekend dat neutrale B mesonen spontaan
oscilleren tussen hun deeltjes- en hun antideeltjestoestand voordat ze vervallen, en dat maakt
ze zeer geschikt om studies te doen naar CP-schending. Het LHCb experiment heeft aange-
toond [77] dat dit soort vervallen naar specifieke deeltjes- en antideeltjestoestanden niet iden-
tiek verlopen. Dat zou kunnen helpen verklaren waarom er in ons universum ook een dergelijke
asymmetrie tussen materie en antimaterie bestaat.

Eerdere studies naar CP-schending zijn uitgevoerd bij de Tevatron versneller en bij de ex-
perimenten BaBar en Belle. Maar omdat relatief minder B mesonen geproduceerd worden, zijn

3Deze worden de Shakharov-voorwaarden genoemd.
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Samenvatting

metingen aan zeldzame vervallen zeer moeilijk. Echter, na de start van de LHC is een nieuw
tijdperk aangebroken voor de hoge-energiefysica.

In de LHC botsen protonen met een energie van 8 TeV; een energie die nog niet eerder is bereikt
bij een deeltjesfysica-experiment. Deze omstandigheden zorgen voor een zeer hoge productie
van b-quarks, die kunnen hadronizeren in verschillende typen langlevende B hadronen. Deze
hadronen worden in paren gevormd en zullen, vanwege hun kleine massa ten opzichte van de
energie van de LHC, voornamelijk in de voorwaartse en achterwaartse richting ’vliegen’. Het
LHCb experiment is speciaal ontworpen om de fysica van zogeheten beauty quarks (b-quarks)
en charm quarks (c-quarks) te bestuderen. Deze fysica wordt ook wel flavour physics genoemd
naar de verschillende ’smaken’ van de quarks. In tegenstelling tot bij-voorbeeld de ATLAS de-
tector en de CMS detector dekt de LHCb spectrometer niet de volledige ruimtehoek af, maar is
geconstrueerd in de voorwaartse richting ten opzichte van het botsingspunt.

Naast de optimalisatie in geometrie (vanwege de grote bb̄ werkzame doorsnede) is de LHCb
detector geoptimaliseerd om precisie studies te verrichten voor flavour physics. Om de zeer
snelle B0

(s)-oscillaties te meten, moet de vervalstijd zeer precies bepaald worden. Dit betekent
dat onder andere de vertex resolutie zeer goed moet zijn om de secundaire vertices, veroorzaakt
door het verval van B0

(s) mesonen, te kunnen onderscheiden van de primaire vertices die worden
veroorzaakt door pp-interacties.

Het bepalen van de vertex posities waar B0
(s) mesonen worden geproduceerd en vervolgens

vervallen wordt gedaan door de VErtex LOcator (VELO); een silicium detector die, als de LHC
in bedrijf is, slechts 7 mm verwijderd is van de protonenbundels.

Het werk in dit proefschrift is verdeeld in twee onderdelen: het eerste onderdeel is het in
bedrijf stellen van de VELO detector en het monitoren van de kwaliteit van de data. Het tweede
onderdeel richt zich op de bepaling van de aard (deeltje of antideeltje) van het neutrale B0

(s)
meson tijdens productie. Dit is een noodzakelijke ingrediënt voor de studie van CP-schending
in vervallen van het type B0

s → D∓
s K

±. Ik zal in de volgende paragrafen verder ingaan op deze
twee onderdelen.

Zoals al eerder gezegd is de VELO detector van LHCb verantwoordelijk voor het meten van
de vertex posities waar B-mesonen worden geproduceerd en vervolgens vervallen. Deze metingen
moeten zo nauwkeurig mogelijk zijn om de vervalstijd van de deeltjes goed te bepalen. Om dit
te bereiken moet de detector niet alleen optimaal werken, maar moet men er ook zeker van zijn
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dat de data die wordt uitgelezen door de detector betrouwbaar is. De eerste stap daartoe is het
opzetten van de foutencontrole van de VELO detector. Deeltjes worden gedetecteerd als een ho-
eveelheid lading in de siliciumstrips van de VELO. De digitale representatie van deze data moet
correct zijn, om uiteindelijk nauwkeurig deeltjessporen te kunnen reconstrueren. Daartoe zijn de
mogelijke bronnen van fouten bestudeerd tijdens de opeenvolgende stadia van data-acquisitie en
op die manier zijn verschillende problemen gëısoleerd. Zodra deze verschillende type problemen
bekend zijn, worden waar mogelijk deze fouten gecorrigeerd en wordt problematische output
gelabeled zodat deze data niet zal worden gebruikt voor de uiteindelijke fysica analyses. Boven-
dien is een systeem van online controle opgezet; dit betekent dat terwijl de data binnenkomt,
deze op mogelijke fouten wordt gecontroleerd en deze fouteninformatie ook wordt opgeslagen.

Tijdens de analyse en het opzetten van de foutencontrole van de VELO detector, werden ook
negatieve signalen gezien in de siliciumsensoren. Hoewel zeer veel verschillende instrumentele
effecten een rol kunnen spelen, bleek de oorzaak uiteindelijk de koppeling tussen de siliciumstrips
die verbonden zijn via een zogeheten routing line. Een geobserveerd negatief signaal in een
bepaalde strip lijkt te worden veroorzaakt door een hoog signaal dat aanwezig is op andere
strips waarvan de routing line over de strip in kwestie ligt.

Dit proefschrift bevat naast het werk voor de VELO detector ook een fysica-analyse. Eén
van de doelen van het LHCb-experiment is het observeren van CP-schending in het verval van
B-mesonen. Om goede metingen te verkrijgen, is kennis van een aantal experimentele aspecten
vereist. Eén van die aspecten is de zogeheten mistag probability van de algoritmes die de aard
van B-mesonen bij productie bepalen. De mistag probability is het aantal keren dat een meson
dat wordt geproduceerd als B0

(s) (B̄
0
(s)) verkeerd gëıdentificeerd wordt als een B̄0

(s) (B
0
(s)) meson.

Het verval B0
s → D∓

s K
± kan ofwel direct plaatsvinden of via zogeheten mixing. In dat

laatste geval verandert het B-meson eerst in zijn eigen antideeltje voordat het vervalt. De
aanwezigheid van een direct tree-diagram en een tree-diagram met mixing betekent dat CP-
schending mogelijk geobserveerd kan worden in dit kanaal, vanwege de interferentie tussen de
beide vervalsamplitudes.

Teneinde het verschil te bepalen tussen de vervalssnelheid van B0
s en B

0
s, moet de aard

van het deeltje (B0
s of B

0
s) bij productie gemeten worden. Voor een correcte meting is het van

belang dat de waarschijnlijkheid dat deze procedure fout gaat bekend is: de zogeheten wrong
tag fraction.

Deze mistag probability wordt gemeten door gebruik te maken van LHCb data van het
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verval B0
s → D−

s π
+. Dit verval is topologisch identiek aan vervallen van het type B0

s → D∓
s K

±,
met het verschil dat de eerstgenoemde maar een enkele vervalsmogelijkheid toestaat van het
B0

s meson. Dit betekent dat de oscillatie amplitudie van de vaargenomen vervalssnelheid een
maat is voor puurheid van de tag. Op die manier kan de mistag probability zoals gemeten in
B0

s → D−
s π

+ data veilig gebruikt worden in de analyse van B0
s → D∓

s K
± data.

Met behulp van de mistag probability uit B0
s → D−

s π
+ data, kan de gevoeligheid van LHCb

bepaald worden voor metingen van CP-schending. Een voorbeeld is de meting van de zwakke
fase γ op gesimuleerde B0

s → D∓
s K

± data. Deze meting is uitgevoerd op twee Monte Carlo
datasets: één van 10 fb−1 en één van 50 fb−1, die overeenkomen met de verwachte data van voor
en na de upgrade van LHCb, gebruik makend van de huidige en de nieuwe gecalibreerde waarde
van de mistag probability.

Het resultaat in dit proefschrift op 10 fb−1 aan gesimuleerde data laat zien dat een precieze
calibratie van de mistag probability tot een verbetering van de gevoeligheid voor γ leidt van
ongeveer 10%: van γ = (71.1± 10.7)◦ naar γ = (71.1± 9.9)◦. De dataset van 50 fb−1 laat zien
dat met meer statistiek en een precieze waarde van de mistag probability, de fout op γ nog verder
gereduceerd wordt tot ongeveer 2◦. De precisie van slechts een paar graden waarmee de zwakke
fase γ kan worden gemeten levert een strikte test op voor de zoektocht naar CP-schending in
het Standaardmodel.

De eerste meting van de CKM-hoek γ uit vervallen van het type B0
s → D∓

s K
± op 1 fb−1

aan echte data is recentelijk uitgevoerd bij het LHCb experiment. De gevonden waarde is
γ = (122+25

−39)
◦. Deze waarde is nog niet gepubliceerd, maar wel gepresenteerd op de 2014

ICHEP conferentie.
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