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SEen Lied over Bomen en Pinguı̈ns

Beste lezer,
In de volgende pagina’s zou ik jou graag meenemen naar de wereld waarin ik de
afgelopen jaren geleefd heb. Deze wereld wordt bewoond door de allerkleinste
objecten, elementaire deeltjes. Desondanks vinden we deze wereld overal om ons
heen, en strekt het zich uit tot in de verste uithoeken van ons Heelal. Het is een on-
gelooflijk complexe wereld. Hoe meer we ons er in verdiepen, hoe meer verborgen
raadsels we ontdekken, en hoe meer we ertoe aangetrokken worden. Deze wereld
is voor jou misschien moeilijk te doorgronden, maar dat is het ook voor mij. Dat
weerhoudt ons er echter niet van om op ontdekkingstocht te gaan. In tegendeel, de
uitdagingen en onbeantwoorde vragen motiveren ons om steeds verder te zoeken.
Omdat ik, net als jij, niet alles kan bevatten, heb ik de vier jaar van mijn doctoraat
toegewijd aan één speciaal wezentje dat in deze wereld terug te vinden is. Het leeft
in de koude en ijzige delen van mijn wereld, en wordt maar zelden gezien. Toch
weten we dat het er moet zijn. Laat ons daarom samen op zoek gaan.

Het Standaardmodel

Onze reis door de wondere wereld van de deeltjesfysica vertrekt rechtstreeks van-
uit jouw luie zetel. De voorwerpen die je dagdagelijks tegenkomt zijn misschien
niet altijd spectaculair, maar ze zijn complexer dan je op het eerste zicht zou
denken. Als we er ver genoeg op blijven inzoomen, dan merken we dat ze zijn
opgebouwd uit miljarden kleinere bouwstenen: moleculen. Moleculen zijn op hun
beurt opgebouwd uit atomen, die zelf weer bestaan uit een kern van protonen en
neutronen, met daar omheen een wolk van elektronen. Maar dit is nog steeds niet
het einde van het verhaal, want protonen en neutronen kunnen weer opgesplitst
worden in quarks. In het bijzonder, twee soorten quarks: de up en de down quark.
Samen vormen de elektronen en quarks de meest elementaire bouwstenen van ons
Heelal (voor zover we nu weten).

Hoewel alles om ons heen opgebouwd is uit elektronen, up en down quarks,
hebben we de afgelopen honderd jaar geleerd dat er eigenlijk veel meer elemen-
taire deeltjes bestaan in de Natuur. De meeste van deze fundamentele deeltjes zijn
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echter exotisch en leven maar heel kort[a], wat het moeilijker maakt om ze waar te
nemen. We hebben grote deeltjesversnellers nodig, die of door de mens gebouwd of
kosmisch van origine zijn, om de energie niveaus te bereiken die nodig zijn om ze
te produceren. Door de botsingen van deze versnelde deeltjes te bestuderen, leren
we veel over de wereld van de elementaire deeltjes. Zo hebben we, bijvoorbeeld,
zes verschillende soorten quarks geı̈dentificeren. Gerangschikt naar hun massa
zijn dat de up, down, strange, charm, bottom (of beauty, als je wil) en top. We ken-
nen nu ook drie op elektronen gelijkende deeltjes: het elektron, het muon en het
tau deeltje. En we vonden drie spookachtige deeltjes, ook wel neutrino’s genoemd,
die gerelateerd zijn met de elektronen, muonen en tau deeltjes. Tezamen noemen
we de zes laatst genoemde deeltjes de leptonen. Maar alsof dat nog niet genoeg
is, heeft elk van de bovenstaande deeltjes ook nog een partner, het antideeltje,
dat als zijn antagonist fungeert. Deeltjes en antideeltjes hebben dezelfde massa,
maar verder precies tegenovergestelde eigenschappen. Als het deeltje bijvoorbeeld
blauw en positief geladen is, dan zou zijn antideeltje anti-blauw (oftewel geel vol-
gens het kleurenwiel) en negatief geladen zijn. Om een deeltje–antideeltje paar te
creëren heb je energie nodig. Omgekeerd, wanneer een deeltje en zijn antideeltje
elkaar ontmoeten, annihileren ze elkaar en veranderen ze terug in energie. In ons
Heelal is antimaterie zeldzaam geworden. Het annihilatie procedé vindt dus bijna
nooit plaats en al helemaal niet op de schaalgrootte van dagdagelijkse voorwer-
pen. Desondanks wordt antimaterie regelmatig geproduceerd (wat bijvoorbeeld
gebruikt wordt in medische PET scanners), maar dat is altijd in kleine hoeveelhe-
den. Het overgrote deel daarvan annihileert bijna onmiddellijk. Het bestuderen
van de relatie tussen deeltjes en hun antideeltjes is een belangrijk onderdeel van
mijn onderzoek.

Naast de quarks en leptonen ontdekten we ook een groep deeltjes die nodig
zijn voor het overdragen van drie van de vier fundamentele krachten in de Natuur:
elektromagnetisme, en de sterke en zwakke kernkracht. Elektromagnetisme is ve-
rantwoordelijk voor licht, elektriciteit, magnetisme, en houdt de elektronen in een
baan om de atoomkern. Het geassocieerde krachtdragende deeltje is het foton. De
sterke kernkracht werkt als lijm die de quarks bij elkaar houdt in protonen en neu-
tronen. Het wordt overgedragen door gluonen. De zwakke kernkracht is verant-
woordelijk voor het verval van onstabiele deeltjes, zoals bij radioactiviteit. Daarbij
worden de W en Z bosonen uitgewisseld. De sterke en zwakke kernkracht spelen
alleen een rol op de schaalgrootte van atomen en kleiner. Ze zijn daarom minder
prominent aanwezig in ons leven. Als laatste is er naast de quarks, leptonen en
krachtdragende deeltjes ook nog het Higgs deeltje. Het heeft te maken met het
mechanisme dat verantwoordelijk is voor de massa van de fundamentele deeltjes.

[a]Neutrino’s zijn een uitzondering op deze regel. Maar door de zwakke interactie met andere ma-
terie, is het nog steeds heel moeilijk om ze waar te nemen.
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Maar in detail uitleggen wat dit juist is en waarom het er is, gaat een beetje te ver
voor deze samenvatting.

Om inzicht te krijgen in al deze deeltjes en hoe ze zich gedragen, ontwikkelden
fysici een theorie die de elementaire deeltjes en hun interacties beschrijft: het Stan-
daardmodel. Het enige wat ontbreekt aan deze theorie is een beschrijving van de
vierde en meest opvallende fundamentele kracht, de zwaartekracht. Die kan sim-
pelweg niet beschreven worden met dezelfde mathematische formules als de drie
andere krachten. Maar dat is niet het enige probleem waar we in de deeltjesfysica
tegenaan lopen. Het Standaardmodel is opmerkelijk succesvol in het beschrijven
van de data die we verzameld hebben met experimenten die gebruik maken van
kosmische straling en deeltjesversnellers, maar het kan de oorsprong en eigen-
schappen van sommige andere, gevestigde waarnemingen niet verklaren. Ter il-
lustratie, enkele voorbeelden. Kosmologische waarnemingen bevatten een enorme
hoeveelheid informatie over de inhoud van ons Heelal en haar evolutie sinds de
Oerknal, een gigantische explosie van energie die gezien wordt als de geboorte
van ons Heelal. Uit deze waarnemingen concluderen we dat het Heelal maar voor
4% uit gewone materie, dat zijn atomen en moleculen, bestaat. De overige 96%,
beschreven met geheimzinnige namen zoals donkere materie en donkere energie,
is momenteel onverklaarbaar. Bovendien nemen we aan dat er bij de oerknal even-
veel materie als antimaterie werd geproduceerd. Als we het Heelal vandaag de dag
bekijken, is de antimaterie echter bijna volledige verdwenen. Hoe kan dat? Om
hierop een antwoord te vinden, verdiepen we ons in het verschil in gedrag tussen
deeltjes en hun antideeltjes bestuderen.

Omwille van bovenstaande tekortkomingen (en anderen die moeilijker te be-
schrijven zijn), nemen fysici aan dat het Standaardmodel slechts een goede be-
nadering van de werkelijkheid is; een speciale limiet[b] van een completere, maar
nog onbekende theorie over elementaire deeltjes. Het is ons doel, als deeltjesfysici,
om een bewijs te vinden voor deze “grootse theorie der elementaire deeltjes”, en
inzicht te krijgen in haar eigenschappen. Om te slagen in deze missie, onderzoeken
we verschillende mogelijkheden: we zoeken naar nieuwe elementaire deeltjes, of
naar nieuwe manieren van interactie tussen de deeltjes, of . . . Al deze manifestaties
van de completere theorie worden omschreven met de algemene naam nieuwe fys-
ica. Tot nu toe hebben we nog geen duidelijk bewijs voor nieuwe fysica gevon-
den. Dat betekent dat afwijkingen van het Standaardmodel klein of moeilijk te
detecteren zullen zijn, wat verdere inspanningen van zowel de experimentele als
de theoretische deeltjesfysica gemeenschap vraagt.

[b]Denk bijvoorbeeld aan Newtoniaanse zwaartekracht, wat een goede benadering van Einstein’s Al-
gemene Relativiteitstheorie is voor voorwerpen met lage snelheid.
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De Zoektocht naar Nieuwe Fysica

Onze belangrijkste instrumenten in de zoektocht naar experimenteel bewijs voor
nieuwe fysica zijn de hoge energie deeltjesversnellers. Zij versnellen elektronen
en/of protonen tot bijna de lichtsnelheid, om ze vervolgens op specifieke plaatsen
te laten botsen. Rond deze interactiepunten hebben we grote deeltjesdetectoren
gebouwd. Deze detectoren zijn vergelijkbaar met enorme camera’s die foto’s nemen
van de botsingen, maar dan miljoenen keren per seconde. Door de foto’s te analy-
seren, hopen we meer te weten te komen over wat er gebeurt op de allerkleinste
lengteschalen. Dat kan dan leiden tot nieuwe resultaten, die niet verklaard kun-
nen worden door het Standaardmodel. Omwille van deze zoektocht naar nieuwe
fysica, bouwen we versnellers die een steeds hogere energie bereiken, zodat nog
niet onderzocht gebied toegankelijk wordt. Daar houden nieuwe, fundamentele
deeltjes zich mogelijk nog schuil. De nieuwste en meest energetische versneller
die deze taak op zich genomen heeft, is de Large Hadron Collider (LHC), terug
te vinden bij CERN in Genève, Zwitserland. De LHC heeft vier interactiepunten,
waar de grote detectoren genaamd Atlas, Alice, CMS en LHCb zijn gebouwd. Deze
detectoren leverden reeds vele interessante resultaten op. Maar het hoogtepunt
van de LHC is ongetwijfeld de ontdekking van het Higgs deeltje door de Atlas en
CMS experimenten.

In mijn onderzoek speelt de LHCb detector een belangrijke rol. Aanvullend op
de hoge energie limiet die verkend wordt door Atlas en CMS, focust LHCb zich op
precieze metingen van gekende fysische verschijnselen die te maken hebben met
het verval van deeltjes die een beauty of charm quark bevatten. Met deze metingen
hopen we indirect bewijs te vinden voor nieuwe fysica, wat zich manifesteert als
afwijkingen van de voorspellingen die gemaakt worden door het Standaardmodel.
Gegeven de huidige situatie kunnen dergelijke observaties van nieuwe fysica alleen
gemaakt worden wanneer de theoretische nauwkeurigheid op de voorspellingen
voor de gemeten grootheden even precies is als die op de experimenteel gemeten
waarden. Met als gevolg dat we de theoretische aannamen die nodig zijn om de
experimentele observabelen te koppelen aan de parameteres van het Standaard-
model, herevalueren.

De methodes die we ontwikkeld hebben om theoretische berekeningen uit te
voeren in de deeltjesfysica zijn gebaseerd op een reeksontwikkeling. Daarbij vormt
elke nieuwe term in de reeks een kleine correctie op de vorige term. Dus, hoe meer
termen van de reeks we in acht nemen, hoe nauwkeuriger het resultaat wordt.
Echter, elke nieuwe term is ook steeds moeilijker om te berekenen. Voor vele ex-
perimentele metingen houden we daarom alleen rekening met de eerste (paar)
term(en) van de serie. Door de verbeterde nauwkeurigheid die het LHCb exper-
iment kan bereiken, volstaan deze benaderingen niet meer voor enkele van de be-
langrijke observabelen die door LHCb gemeten worden.
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Figure S.1: Grafische illustratie van een zogenaamd pinguı̈n diagram. Het kwan-
tificeren van de impact van dit diagram op de precisie metingen van B meson ver-
vallen, is het hoofddoel van deze thesis.

Over Bomen en Pinguı̈ns

Deze thesis brengt verslag uit van mijn studie naar de impact van dergelijke hogere
orde correcties voor twee zeer specifieke processen. Deze processen hebben te
maken met het verval van zogenaamde neutraal geladen B mesonen. B mesonen
zijn zware deeltjes die bestaan uit een bottom antiquark en een down (B0) of een
strange (B0

s ) quark. Zij zijn onstabiel, en leven slechts voor een zeer korte periode
(enkele miljardsten van een seconde), waarna ze vervallen in lichtere deeltjes. We
hebben al meer dan 250 verschillende combinaties van vervalsproducten gevon-
den, maar voor deze thesis beperken we ons tot de twee vervalskanalen B0→ J/ψK0

S

(uit te spreken als B-nul-naar-jee-psaai-K-short) en B0
s → J/ψφ (B-s-naar-jee-psaai-

faai). In deze vervalsmodi vervalt het B meson in een J/ψ deeltje, dat bestaat uit
een charm en een anticharm quark, en een K0

S deeltje, dat bestaat uit een strange
antiquark en een down quark, of een φ deeltje, dat een strange en een antistrange
omvat. Je mag dit alles ook zien als een raadselachtige code die deeltjesfysici ge-
bruiken om over bepaalde vervalsprocessen te spreken.

De eerste term in de reeksontwikkeling die de B0→ J/ψK0
S en B0

s → J/ψφ ver-
vallen beschrijft, staat bekend als de boom amplitude omwille van de gevorkte
grafische voorstelling van het mechanisme waarmee de vervallen plaatsvinden.
Daarnaast kunnen deze vervallen ook plaatsvinden via complexere vervalspaden
die bekend staan als pinguı̈n diagrammen, zoals geı̈llustreerd in Fig. S.1. In de
B0→ J/ψK0

S en B0
s → J/ψφ vervalskanalen zijn de bijdragen van de pinguı̈n dia-

grammen sterk onderdrukt in vergelijking met de meer prominente boom ampli-
tude. Desalniettemin hebben we een experimentele precisie bereikt op de observa-
belen die geassocieerd worden met de B0→ J/ψK0

S en B0
s → J/ψφ vervallen waarbij

deze kleine correcties merkbaar worden. Ze moeten daarom gekwantificeerd wor-

5



S. Een Lied over Bomen en Pinguı̈ns

den. Het is het hoofddoel van deze thesis om methoden te onderzoeken die dit
kunnen verwezenlijken.

Omwille van sterke interacties waarbij weinig energie uitgewisseld wordt tussen
de quarks die betrokken zijn met het vervalsproces, is het moeilijk om de pinguı̈n
contributies theoretisch te berekenen. De laag energetische dynamica tussen
quarks en gluonen kan niet volledig beschreven worden met onze standaard meth-
oden. Om de effecten toch te kwantificeren, grijpen we daarom naar alternatieve
methoden die de impact van deze diagrammen afschatten met behulp van experi-
mentele data. Symmetriën spelen daarbij een belangrijke rol.

Symmetriën en CP Schending

De correcties die we proberen te kwantificeren, kunnen bepaald worden met be-
hulp van observabelen die het verschil in gedrag tussen deeltjes en antideeltjes
parametriseren. Deeltjes en hun antideeltjes zijn aan elkaar gerelateerd door het
uitvoeren van zowel de ladingssymmetrie transformatie als de pariteit transfor-
matie. De ladingssymmetrie (C, van het Engelse charge) transformatie verwisselt
de positieve en negatieve ladingen van de fundamentele deeltjes. Pariteit (P ) keert
de richtingen die we geven aan de ruimtelijke dimensies om, d.w.z. het maakt de
transformaties x → −x, y → −y en z → −z. Hoewel het Heelal CP -symmetrisch
begonnen is, met evenveel materie als antimaterie, is de wereld om ons heen nu
exclusief uit materie opgebouwd. Antimaterie is zeer schaars geworden. Dit is
alleen mogelijk wanneer deeltjes zich niet exact hetzelfde gedragen als antideelt-
jes, d.w.z. de CP symmetrie is gebroken. De sterke[c] en elektromagnetische inter-
acties zijn invariant onder CP transformaties, maar de zwakke kernkracht is dat
niet. De grootte van de CP schending die gemeten wordt in zwakke interacties
is echter onvoldoende om de vastgestelde onbalans tussen materie en antimaterie
in het Heelal te verklaren. Er moeten dus nog extra bronnen van CP schending
zijn die niet beschreven worden door het Standaardmodel. Door vervalsprocessen,
zoals B0→ J/ψK0

S en B0
s → J/ψφ, te bestuderen, hopen we nieuwe fysica te vinden

die ons kan helpen om de CP schending in het Heelal te begrijpen.
In het Standaardmodel wordt CP schending geparametriseerd door complexe

fasen. Zonder een uitgebreide introductie in de wiskunde achter complexe getallen
te geven, stel je je simpelweg voor dat de wiskundige beschrijving van het Stan-
daardmodel gebruik maakt van getallen die bovenop hun grootte ook nog een kom-
pasrichting hebben: een fase. Door observabelen te meten die de (CP ) asymmetrie
parametriseren tussen de vervalsprocessen van aan de ene kant B0 en B0

s mesonen,
en aan de andere kant B0 en B0

s antimesonen, bepalen we deze kompasrichtingen.

[c]De sterke kernkracht hoeft niet invariant te zijn onder CP transformaties, maar experimentele
waarnemingen suggereren dat dat wel zo is. Deze raadselachtige situatie staat bekend als het sterke CP
probleem.
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Via de B0→ J/ψK0
S en B0

s → J/ψφ vervalskanalen meten we twee van dergelijke CP -
schendende complexe fasen. Ze worden aangeduid als φd en φs. Als we de kleine
bijdragen van de pinguı̈n diagrammen negeren, en dus aannemen dat de twee ver-
vallen alleen via het boom diagram plaatsvinden, dan is de relatie tussen de geme-
ten CP asymmetriën en de fasen φd en φs redelijk eenvoudig. Nemen we ook de
pinguı̈n effecten mee, dan wijzigen deze relaties en moeten we rekening houden
met correcties, die we in dit doctoraat parametriseren met de verschuivingen ∆φd
en ∆φs. Deze correcties beı̈nvloeden de waarden van de gemeten CP asymmetriën.
Bijgevolg kunnen deze asymmetriën ook gebruikt worden om de correcties te be-
heersen. In B0→ J/ψK0

S en B0
s → J/ψφ is de invloed van de pinguı̈n amplitudes

klein. Hun impact op de CP asymmetriën is dus moeilijk waar te nemen. We
zoeken daarom andere vervalskanalen waarin het effect op de CP asymmetriën is
uitvergroot.

Om dit te verwezenlijken hebben we nog een symmetrie nodig: de smaaksym-
metrie van de sterke kernkracht. Wanneer we aannemen dat de up, down en
strange quark massaloos zijn, wat een benadering van de werkelijkheid is, dan
kan de sterke kernkracht de drie quarks niet meer van elkaar onderscheiden. Wat
de sterke kernkracht betreft, zien deze deeltjes er precies hetzelfde uit, en gedra-
gen ze zich dus ook op dezelfde manier. Met het oog op de moeilijkheden die
we tegenkomen om de laag energetische dynamica tussen quarks en gluonen te
berekenen is dat een interessante eigenschap om uit te buiten. Deze symmetrie
laat ons toe om vervalskanalen met elkaar te relateren door het verwisselen van
up, down en strange quarks, zonder dat daarbij de laag energetische dynamica die
deze vervalsmodi beschrijft verandert. Dus in plaats van expliciete berekeningen,
gebruiken we de smaaksymmetrie om de parameters die we willen weten te re-
lateren aan soortgelijke parameters uit vervalsmodi waarin deze bepaald kunnen
worden met experimentele data. Uiteraard zijn quarks niet massaloos. Deze sym-
metrie is dan ook niet exact gerealiseerd in de Natuur. Echter, de massa’s van de
up, down en strange quarks zijn klein in vergelijking met het typische energie-
niveau waarop sterke interacties plaats vinden. Voor de sterke kernkracht komen
ze daarom over als massaloos. De smaaksymmetrie is daarom een uitstekend hulp-
middel in de studies over het verval van B0 and B0

s mesonen.

De Jacht op Pinguı̈ns

Laat mij het gebruik van de smaaksymmetrie in meer detail belichten. Door het
met elkaar omwisselen van alle down en strange quarks verandert het B0→ J/ψK0

S

verval in de B0
s → J/ψK0

S vervalsmodus. In de limiet waarbij we perfecte smaaksym-
metrie hebben, zullen de sterke interacties in deze twee vervalskanalen identiek
zijn. De zwakke interacties zorgen echter nog steeds voor verschillen tussen de
twee vervalskanalen. Bijgevolg is de relatieve verhouding tussen de boom en pin-
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guı̈n amplitudes in B0
s → J/ψK0

S anders dan die in B0→ J/ψK0
S . De pinguı̈n am-

plitudes zijn uitvergroot in B0
s → J/ψK0

S . Derhalve is het B0
s → J/ψK0

S verval veel
gevoeliger voor pinguı̈n effecten, en kan het gebruikt worden om hun impact in
B0→ J/ψK0

S te bepalen, d.w.z. om de verschuiving ∆φd te kwantificeren.
De strategie die we daarvoor gebruiken is de volgende: we meten de CP asym-

metriën in B0
s → J/ψK0

S , en gebruiken die om de grootte van de pinguı̈n bijdragen
te bepalen. Dan roepen we de smaaksymmetrie aan om de pinguı̈n bijdragen in
B0
s → J/ψK0

S te relateren aan die in B0→ J/ψK0
S . Eens we de grootte van de pinguı̈n

effecten in B0→ J/ψK0
S kennen, kunnen we de verschuiving ∆φd kwantificeren.

Dat leidt op zijn beurt weer tot een nauwkeurigere bepaling van φd met behulp
van de CP asymmetriën in B0→ J/ψK0

S . Het klinkt alsof we alles onder controle
hebben, maar zo eenvoudig is het uiteraard niet. De pinguı̈n bijdragen zijn dan
wel uitvergroot in B0

s → J/ψK0
S , maar de totale vervalsamplitude is veel kleiner dan

die in B0→ J/ψK0
S . De B0

s → J/ψK0
S vervalsmodus is daarom op experimenteel vlak

moeilijker te bestuderen. Als gevolg daarvan hebben we momenteel nog geen pre-
cieze metingen van de CP asymmetriën in B0

s → J/ψK0
S , en kunnen we de boven-

staande strategie dus nog niet uitvoeren.

Op Zoek naar Voetsporen van Pinguı̈ns

Waar past mijn onderzoek in dit plaatje? Wel, op twee punten: het bestaat uit zowel
een theoretisch als een experimenteel gedeelte. Voor de experimentele helft van
mijn onderzoek heb ik het B0

s → J/ψK0
S verval bestudeerd met behulp van de data

verzameld door de LHCb detector. Deze studie bestond uit drie stappen, waarbij
elke nieuwe stap een extra laag in de complexiteit van de analyse toevoegde. In
de eerste stap waren mijn copromotor en ik gefocust op het onderscheiden van de
B0
s → J/ψK0

S vervallen van de veel talrijkere achtergrond gebeurtenissen in de data.
Hiervoor maakten we gebruik van artificiële neurale netwerken. Deze eerste ana-
lyse resulteerde in een meting van de B0

s → J/ψK0
S vertakkingsverhouding, d.w.z.

het aantal keren dat een B0
s meson vervalt naar de specifieke J/ψK0

S eindtoestand.
In de tweede stap keken we ook naar de verdeling van de vervalstijden van de
B0
s → J/ψK0

S gebeurtenissen, en maten we hun gemiddelde levensduur. In de laat-
ste stap zijn dan de CP asymmetriën van het B0

s → J/ψK0
S verval gemeten. Helaas is

de onzekerheid op deze parameters nog te groot om de bovenstaande strategie uit
te voeren. Desondanks feeft het interessante informatie over de toekomstmogeli-
jkheden van dit vervalskanaal.

Aan de theoretische zijde heb ik onderzoek gedaan naar de hierboven beschre-
ven methode, die gebaseerd is op de smaaksymmetrie, om de pinguı̈n effecten
in B0→ J/ψK0

S en B0
s → J/ψφ te bepalen. Aangezien in het geval van B0→ J/ψK0

S

de benodigde informatie nog niet beschikbaar is, hebben mijn promotor en ik
gekeken naar andere vervalskanalen die ook via de smaaksymmetrie gerelateerd
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kunnen worden aan B0→ J/ψK0
S en B0

s → J/ψφ. Om de pinguı̈n verschuiving ∆φd ,
die we in B0→ J/ψK0

S tegenkomen, te bepalen, is een gemeenschappelijke analyse
van de B0→ J/ψK0

S , B0
s → J/ψK0

S , B+ → J/ψK+, B+ → J/ψπ+ en B0 → J/ψπ0 ver-
valskanalen uitgevoerd. Alle vijf deze vervalsmodi hebben vervalsdynamica die
gelijkaardig zijn aan die in het B0→ J/ψK0

S verval, en kunnen dus gebruikt wor-
den om de pinguı̈n bijdrage in B0→ J/ψK0

S te bepalen. Naast de analyse van de
beschikbare data hebben we ook het potentieel van de B0

s → J/ψK0
S vervalsmodus

voor de toekomstige upgrade van de LHCb detector geı̈llustreerd aan de hand van
een voorbeeld scenario. En we hebben een strategie besproken die kan helpen bij
de studie van de correcties op de smaaksymmetrie methode die de sterke interactie
dynamica in de B0→ J/ψK0

S en B0
s → J/ψK0

S vervalskanalen met elkaar verbindt.
De vervalskanalen die gebruikt kunnen worden om de pinguı̈n verschuiving

∆φs in B0
s → J/ψφ te bepalen zijn B0→ J/ψρ0 en B0

s → J/ψK∗0. Ook voor deze
vervalsmodi hebben we de beschikbare data bestudeerd en de daaruit volgende
waarde voor ∆φs bepaald. Daarnaast hebben we ook een voorstel gedaan voor een
nieuwe, gecombineerde analyse van beide vervalskanalen. Deze strategie biedt in-
teressante informatie over de correcties op de smaaksymmetrie methode die de
sterke interactie dynamica in de B0

s → J/ψφ, B0→ J/ψρ0 en B0
s → J/ψK∗0 vervals-

kanalen met elkaar verbindt.

Gefeliciteerd! Je hebt de lange en gevaarlijke tocht door de wereld van bomen
en pinguı̈ns overleefd. Ik hoop dat je daarbij een idee gekregen hebt over wat mijn
onderzoek nu juist inhield en waar ik de afgelopen vier jaar mee bezig ben geweest.
Op zijn minst zou je nu moeten begrijpen waarom ik het steeds over pinguı̈ns heb,
terwijl ik toch geen bioloog ben.

Amsterdam 2015,
Kristof
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