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Samenvatting
Geactiveerd dﬀﬀr �� -schending
Realtime SeleΔtie en ReΔonstrﬀΔtie
ﬁan Verﬁallen ﬁan het Tﬄpe Bs → J/ψ φ

Als ﬂe ﬁer genoeg inzoomen op dingen om ons heen of op ons zelf, zien ﬂe
steeds kleinere strﬀΔtﬀren. Onze ledematen en organen Γestaan ﬀit Δellen, die
Δellen Γestaan ﬀit moleΔﬀlen en die moleΔﬀlen Γestaan ﬂeer ﬀit atomen. Atomen
Γestaan op hﬀn Γeﬀrt ﬀit een kern, met daaromheen een ﬂolk elektronen, en
de kern Γeﬁat elektrisΔh geladen protonen en neﬀtrale neﬀtronen. Lang ﬂerd
gedaΔht dat protonen en neﬀtronen net als elektronen elementaire deeltjes
ﬂaren, deeltjes die niet ﬀit andere deeltjes Γestaan. Eind jaren zestig ﬂerd eΔhter
dﬀidelijk dat protonen en neﬀtronen ﬂel degelijk ﬀit andere deeltjes Γestaan, de
zogenaamde qﬀarks [1].
In 1928 stelde Paﬀl DiraΔ ﬁoor dat er ﬁoor elk deeltje een zogenaamd antideeltje Γestaat [2], dat dezelfde massa maar een tegenoﬁergestelde lading heet.
In 1932 ﬂerd als eerste antideeltje, het antideeltje ﬁan het elektron ontdekt: het
positron [3]. Daarna is dﬀidelijk geﬂorden dat er ﬁoor alle deeltjes een antideeltje
Γestaat.
Naast deeltjes Γestaan er in de natﬀﬀr ﬁier fﬀndamentele ﬂisselﬂerkingen
tﬀssen elementaire deeltjes: zﬂaartekraΔht, elektromagnetisΔhe kraΔht, zﬂakke
kernkraΔht en sterke kernkraΔht. Een Γelangrijke eigensΔhap ﬁan de elektromagnetisΔhe en sterke kernkraΔhten is dat ze op deeltjes en op antideeltjes preΔies
hetzelfde e eΔt heΓΓen (C sﬄmmetrie). Dit geldt ook ﬁoor deeltjes en deeltjes
ﬂaarﬁan alle rﬀimtelijke Δoördinaten zijn geïnﬁerteerd (x → -x), met andere
ﬂoorden ﬁoor deeltjes en hﬀn spiegelΓeeld (P sﬄmmetrie).
Voor de zﬂakke kernkraΔht ﬂerd tot 1956 aangenomen dat dit ook het geﬁel ﬂas, hoeﬂel dat tot dan toe niet eﬃperimenteel geﬁeri eerd ﬂas. Toen de
daartoe door Lee en Yang in dat jaar ﬁoorgestelde meting [4] ﬂerd ﬀitgeﬁoerd
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[5], Γleek dat de zﬂakke kernkraΔht niet hetzelfde is ﬁoor deeltjes en hﬀn spiegelΓeeld, maar zelfs maﬃimaal ﬁersΔhillend. Verﬁolgens ﬂerd ﬁoorgesteld dat de
ΔomΓinatie ﬁan de C en P sﬄmmetrie, de CP sﬄmmetrie, ﬂel Γehoﬀden zoﬀ zijn;
met andere ﬂoorden dat alle kraΔhten ziΔh hetzelfde gedragen ﬁoor deeltjes en
gespiegelde antideeltjes. In 1964 Γleek ook dit niet het geﬁal te zijn toen ﬂerd gemeten dat de kans dat een neﬀtraal kaon in een anti-kaon oﬁergaat niet preΔies
gelijk is aan de kans dat het omgekeerde proΔes plaatsﬁindt [6].
Vanaf de jaren zestig is er een model opgesteld dat de elektromagnetisΔhe
kraΔht, zﬂakke kernkraΔht en sterke kernkraΔht ΓesΔhrijt: het Standaard Model
ﬁan de deeltjes fﬄsiΔa. CP sﬄmmetrie sΔhending ﬁindt in dit model zijn oorsprong
in de aanﬂezigheid ﬁan één Δompleﬃe parameter, . De ﬂaarde ﬁan deze parameter Γeïnﬁloedt ﬁele ﬂaarneemΓare proΔessen, en dit Γetekent dat zodra de ﬂaarde
ﬁan is gemeten met Γehﬀlp ﬁan Γepaalde proΔessen, er ﬁoorspellingen kﬀnnen
ﬂorden gedaan ﬁoor andere proΔessen. Als een meting aan een dergelijk proΔes
met ﬁoldoende zekerheid niet in oﬁereenstemming is met haar ﬁoorspelling, is
dat direΔt Γeﬂijs ﬁoor de onﬁolledigheid ﬁan het Standaard Model en het Γestaan
ﬁan fﬄsiΔa die er niet door ΓesΔhreﬁen ﬂordt. De meting die in dit proefsΔhrit
ΓesΔhreﬁen ﬂordt, is een dergelijke meting.
Deze meting ﬂordt ﬁerriΔht door het Γepalen ﬁan een parameter, ϕs , die gerelateerd is aan en ﬂaarﬁan het Standaard Model zeer naﬀﬂkeﬀrig ﬁoorspelt
dat de ﬂaarde diΔht Γij nﬀl ligt [7]. Om ϕs te Γepalen ﬂord de ﬁerﬁaltijd- en
hoekahankelijke ﬁerﬁalkans ﬁan B0s mesonen naar een J/ψ en een φ meson gemeten. Een meson is een deeltje dat Γestaat ﬀit tﬂee qﬀarks. De ﬁerﬁaltijd die
ﬂordt geΓrﬀikt, is de tijd tﬀssen prodﬀΔtie en ﬁerﬁal ﬁan het B0s meson, Γepaald in
zijn rﬀststelsel. De gemeten hoeken zijn gede nieerd aan de hand ﬁan de riΔhtingen ﬁan de ﬀiteindelijke ﬁerﬁalprodﬀΔten ﬁan de J/ψ en mesonen: tﬂee mﬀonen
( + − ) en tﬂee geladen kaonen (K+ K− ).
B0s mesonen ﬂorden geprodﬀΔeerd Γij Γotsingen tﬀssen protonen in de Large
Hadron Collider op Cern. Omdat deze mesonen ﬁooral ﬂorden geprodﬀΔeerd in
ﬁoor- en aΔhterﬂaartse riΔhtingen langs de protonΓﬀndels, is de LHCΓ deteΔtor
geoptimaliseerd om in de ﬁoorﬂaartse riΔhting de sporen en eigensΔhappen ﬁan
deeltjes, zoals de mﬀonen en kaonen ﬁan een Bs → J/ψ φ ﬁerﬁal, te meten.
In 2011 en 2012 krﬀisten de Γﬀndels elkaar ongeﬁeer 15 miljoen keer per seΔonde. Van die 15 miljoen Γﬀndelkrﬀisingen per seΔonde ﬂaren er ongeﬁeer 12
miljoen ﬂaarΓij ten minste één Γotsing tﬀssen tﬂee protonen plaatsﬁond. De deteΔtor prodﬀΔeerde ﬁoor elk ﬁan die krﬀisingen ongeﬁeer 60 kiB aan data, ﬂat
neerkﬂam op ongeﬁeer 700 GiB data per seΔonde. SleΔhts een fraΔtie ﬁan alle
proton-proton Γotsingen resﬀlteert eΔhter in de prodﬀΔtie ﬁan een B0s of B0s meson
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en ﬂeer een fraΔtie ﬁan de geprodﬀΔeerde mesonen ﬁerﬁalt ﬁolgens Bs → J/ψ φ,
ﬂaardoor het niet nodig is om alle data op te slaan. De data ﬁan alle krﬀisingen
ﬂordt daarom in tﬂee opeenﬁolgende stappen ge lterd, om alleen data ﬁan interessante krﬀisingen op te slaan. De eerste ﬁan deze tﬂee lters is geïmplementeerd met Γehﬀlp ﬁan programmeerΓare Δhips en de tﬂeede stap als een sotﬂare
appliΔatie die draait op PC serﬁers. Deze tﬂeede stap heet de High Leﬁel Trigger
(Hoog Niﬁeaﬀ Filter), of HLT.
De HLT is op zijn Γeﬀrt ook ﬁerdeeld in tﬂee stappen. De eerste stap (HLT1)
is geΓaseerd op algemene seleΔtieΔriteria, zoals de aanﬂezigheid ﬁan tﬂee gereΔonstrﬀeerde mﬀonen met dezelfde oorsprong, om de hoeﬁeelheid te analﬄseren
krﬀisingen snel te redﬀΔeren tot ongeﬁeer taΔhtigdﬀizend per seΔonde. De tﬂeede
stap (HLT2) kan daarna meer tijd in Γeslag nemen en meer informatie geΓrﬀiken om met een zo hoog mogelijke e Δiëntie data ﬁan interessante krﬀisingen
te seleΔteren.
Data die door de HLT is geseleΔteerd ﬂordt daarna ﬁerder ﬁerﬂerkt ﬁoordat de statistisΔhe analﬄse ﬁan de ﬁerﬁalkans ﬂaar ϕs mee ﬂordt Γepaald
kan ﬂorden ﬀitgeﬁoerd. Als eerste ﬂorden alle sporen ﬁan geladen deeltjes gereΔonstrﬀeerd en ﬂorden gesΔhikte mﬀonen en kaonen geseleΔteerd. Die ﬂorden
ﬁerﬁolgens geΔomΓineerd tot kandidaat-ﬁerﬁallen. Het komt ﬁoor dat een ﬂillekeﬀrige ΔomΓinatie ﬁan tﬂee mﬀonen en tﬂee kaonen zodanig lijkt op een
Bs → J/ψ φ ﬁerﬁal dat de ΔomΓinatie door de seleΔtie ﬂordt geaΔΔepteerd. Voor
de analﬄse zijn dit soort kandidaten ongeﬂenst, omdat ze niet met een ﬂerkelijk Bs → J/ψ φ ﬁerﬁal oﬁereenkomen. Dergelijke ﬁerﬁallen ﬂorden met Γehﬀlp
ﬁan een statistisΔhe methode ﬁan de geseleΔteerde data afgetrokken, ﬂaardoor
ze ﬁanaf dat moment in de ﬁerdere analﬄse Γﬀiten ΓesΔhoﬀﬂing kﬀnnen ﬂorden
gelaten.
Om ϕs te Γepalen, ﬂordt de methode ﬁan de meest aannemelijke sΔhating
geΓrﬀikt. Gegeﬁen de data Γepaalt deze methode de meest aannemelijke ﬂaarde
ﬁan ϕs en haar onzekerheid aan de hand ﬁan de ﬀit de theorie ﬁoortﬁloeiende
kansdiΔhtheidsmodel ﬁoor de tijd- en hoekahankelijke ﬁerﬁalkans ﬁan het Bs →
J/ψ φ proΔes.
Voordat de meest aannemelijke sΔhating ﬁan ϕs kan ﬂorden Γepaald, moet
het pﬀﬀr theoretisΔhe model ﬂorden aangepast om, onder andere, seleΔtie-e eΔten
en de geﬁolgen ﬁan meetfoﬀten ﬁan de ﬁerﬁaltijd en -hoeken ΔorreΔt mee te nemen. Zo moet ΓijﬁoorΓeeld aan het model ﬂorden toegeﬁoegd dat de kans dat
een Bs → J/ψ φ ﬁerﬁal ﬂordt gereΔonstrﬀeerd en geseleΔteerd, ahangt ﬁan de
ﬁerﬁaltijd. Daarnaast moeten de ΔaliΓratie en de ΔorreΔtheid ﬁan het model ﬁoor
de onzekerheid ﬁan de gemeten ﬁerﬁaltijd in detail ﬀitgeﬂerkt en geΔontroleerd
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ﬂorden aan de hand ﬁan eΔhte en gesimﬀleerde data.
Zodra er rekening gehoﬀden is met deze en andere faΔtoren, kan de meest
aannemelijke sΔhating ﬁan ϕs ﬂorden Γepaald. Hij ﬂordt gegeﬁen door:
ϕβ = -0⟩057 ± 0⟩051 ± 0⟩007 rad,
ﬂaarΓij de statisΔhe respeΔtieﬁelijk sﬄstematisΔhe onzekerheden afzonderlijk zijn
gegeﬁen. De statistisΔhe onzekerheid ﬁan deze meting is groter dan de sﬄstematisΔhe onzekerheid. Dit Γetekent dat de grotere hoeﬁeelheid data die tijdens Rﬀn
II ﬁan de LHC en met Γehﬀlp ﬁan de ﬁerΓeterde LHCΓ deteΔtor na 2017 zﬀllen
ﬂorden ﬁerzameld, geΓrﬀikt kﬀnnen ﬂorden om de onzekerheid op de meting
ﬁerder te ﬁerkleinen en de naﬀﬂkeﬀrigheid ﬁan de ﬁoorspelling te eﬁenaren.
Het resﬀltaat ﬁan de meting ﬁan ϕs is in oﬁereenstemming met de door het
Standaard model ﬁoorspelde ﬂaarde ﬁan ϕs [7]:
+0.0014
ϕs = -0⟩0363−0.0012

rad,

(D.15)

Aan de hand ﬁan het Γehaalde resﬀltaat kan het Γestaan ﬁan niet door het Standaard Model ΓesΔhreﬁen fﬄsiΔa niet ﬂorden aangetoond.
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