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-  Wat is deeltjesfysica ? 
-  Wat doen ze op CERN ?   
-  Toepassingen 

Om te onthouden: 



Ivo van Vulpen 

Wie ben ik 

1991 studie natuurkunde en sterrenkunde  in Utrecht 

eigen internet-bedrijf 

consultancy/banking ? 

promotie bij Nikhef in 
de deeltjesfysica 

Post-doc CERN 

docent bij de UvA 
honourscoordinator natuurkunde 
onderzoeker bij het Nikhef 

? 
? 

Nikhef = Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica (Amsterdam Science Park) 



CERN in Genève, Zwitserland 

theoreten 

ATLAS experiment 

directeur hotel 

vergaderen 
kantine 

Mijn oude huis 



atoom                                kern                                      

Wat zijn de bouwstenen van de dingen om ons heen ? 

Welke krachten beschrijven hun interacties ? 

10-15 m 

Deeltjesfysica 



Wat zijn de spelregels ? 
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Zwaartekracht 
drukt gas ineen 

warmer 

2H  He + straling stralingsdruk > zwaartekracht 

kouder 

Zwaartekracht > stralingsdruk 

Fusie stopt 

Gas uit elkaar  

Hoe brandt de zon en waarom brandt hij als een lontje ?  

Dit wist niemand 100 jaar geleden, … dus ook Albert Einstein niet 



Van wat naar hoe 

DNA: GTCA-nucleotiden 

pa     ma          kans op oogkleur baby 

=       ? 

oogkleur ouders en kind  



Hoe beweegt een slinger ? 

Klassieke mechanica 
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Algemeen: 

Bewegingsvergelijking 



Pioneer ruimtevaartuig 

Lastige wiskunde en veel rekenen niet belangrijk …..inzicht in de 
natuurwetten, daar gaat het om! 

Klassieke mechanica 



1)  De elektronen vallen niet op de kern 

2) De kerndeeltjes kleven aan elkaar 
kern 

- 

+ 

electron 

3) Patroon aantal elektronen per baan 

De atoomwereld 
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nucleus 

- 

+ 

electron 

Satelliet 
elke willekeurige afstand 

Atoom 

vaste afstanden 

Waarom:   geen idee! 

Idee (en observatie) in 1913 
Extra regel:  snelheid x afstand is gequantiseerd  quantummechanica 



“Quantum mechanica en begrip van 
 atomen cruciaal voor transitors.” 

Quantum mechanica ?  

Niels Bohr 

Quantummechanica  … nuttig ? 



Snelheid  ? 

  20      299.792.458 

De snelheid van een tennisbal en een lichtstraal gezien vanuit 
de ogen van een bewegende waarnemer 

   bal       lichtstraal 

v = 20 [m/s] 

v = 299.792.458 [m/s] 

Hoe verandert dit als de waarnemer zelf beweegt ?  

Rela%viteitstheorie	  
“structuur	  van	  %jd	  en	  ruimte”	  	  	  	  	   



relatieve snelheid 
bal       lichtstraal 

v = 20 [m/s] 
v = 299.792.458 [m/s] 

v = 20 [m/s] 
v = 299.792.458 [m/s] 

v = 20 [m/s] 
v = 299.792.458 [m/s] 

v = -10 [m/s] 

v = +10 [m/s] 

“de snelheid van het licht is  
constant voor elke waarnemer” 

Idee (en observatie) 

Albert Einstein 

Consequenties: 
Ruimte en tijd verbonden, gelijktijdigheid  
niet uniek gedefiniëerd, … 

Speciale/algemene relativiteitstheorie: 
tijd langzamer in een gravitatieveld ….  

  20 299.792.458 

  30 299.792.458 

  10 299.792.458 

Waarom:   geen idee! 



“Zonder relativiteitstheorie zit de 
 GPS er 10 km per dag naast!” 

Relativiteitstheorie ?  

Relativiteitstheorie … nuttig ? 
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Newton                                

Maxwell 

Einstein                                

Relativiteitstheorie 

Quantummechanica 

Bohr                               

Zwaartekracht en Electromagnetisme 

“zelfde krachten … nieuwe modellen” 



De kernkrachten 

10-10 m 

10-15 m 

1] Positieve deeltjes stoten 
    elkaar toch af ? 

2] Wat houdt de neutrale 
    deeltjes bij elkaar ? 

2 nieuwe natuurkrachten: 

   - zwakke kernkracht 

   - sterke kernkracht 
atoomkern 



kernkrachten 



1)  De elektronen vallen niet op de kern 

2) De kerndeeltjes kleven aan elkaar 
kern 

- 

+ 

electron 

3) Patroon aantal elektronen per baan 

De atoomwereld 

WETMATIGHEID: quantisatie 

KRACHT: zwakke & sterke  

EIGENSCHAP: spin 
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De stand van zaken op 20 september 2012 

http:// pdg.lbl.gov 



up 

down 

elektron 

De elementaire deeltjes 

Proton 

up 
up 

down 

Neutron down 
down 

up 

+ 4 natuurkrachten 
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periodiek systeem 
van Mendeleev 

Wat kan je maken met deze 3 bouwstenen ? 

Alles! 

Alles wat we nodig hebben ! 
Edward Witten 



Deeltjes 

Quarks 

Leptonen 

Krachten 

1) Electromagnetisme 

2) Zwakke kernkracht 

3) Sterke kernkracht 

Anti-
Quarks 

Anti-
Leptonen 

Anti-deeltjes 
neutrino 

electron 

Bouwstenen van protonen/neutronen 



Standaard Model Lagrangiaan Bladmuziek (J.S. Bach) 
bladmuziek 

Abstrac%e	  in	  de	  wetenschap	  



Wat snappen we nog niet: 



… gaan we vandaag niet oplossen 

Is het volume van heelal eindig en hoe 
kan het ooit ontstaan zijn ? 

Is de tijd ooit begonnen ? 
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    80% van de materie in het heelal is onbekend 
           donkere materie 

    Waar is alle anti-materie gebleven ? 

     Higgs boson (hoe krijgen deeltjes massa) ? 

-  waarom past gravitatie niet in SM, extra dimensies, waarom 3 families, fermionen fundamentele 
  deeltjes, supersymmetrie,  protonen stabiel, quantisatie electrische lading, exploderende 
  quantumcorrecties, kleine neutrino massa’s, string theorie, … 

Paar ‘kleine’ dingetjes: 

1 

2 

3 



Het Standaard Model 

deeltjes anti-deeltjes 



3 Het Higgs boson 



Comes	  at	  a	  price:	  extra	  scalar	  
par0cle	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  The	  Higgs	  boson	  	  

€ 

SU(2)L ⊗U(1)Y ⊗ SU(3)C

Het Standaard Model: 

Theorie Realiteit 

Massieve (kracht-)deeltjes Massieve (kracht-)deeltjes 

≠ 
Beschrijft alle fenomenen in de natuur 



Het Higgs boson                          Paris Hilton 

(In)famous Higgs boson 

Beroemd zijn is niet hetzelfde als belangrijk 
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-‐	  September	  1964	  -‐	  	  

Higgs veld in het vacuum 

“Als ik gelijk heb moet er ook een nieuw 
deeltje bestaan: het Higgs boson” 

= 

Het Higgs mechanisme 

Comes	  at	  a	  price:	  extra	  scalar	  
par0cle	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  The	  Higgs	  boson	  	  

€ 

SU(2)L ⊗U(1)Y ⊗ SU(3)C

Het Standaard Model: 

Theorie Realiteit 

Massieve (kracht-)deeltjes 



Het	  laatste	  puzzelstukje	  



  0  50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

De massa van het Higgs boson 

Higgs boson massa (GeV) 

1 GeV    massa proton = massa Waterstof atoom 

W/Z deeltje 

alpha deeltje 

Goud atoom 



Deeltjesfysica	  	  

atoom                          kern                                      

10-15 m 

Hoe bekijk je dingen op deze afstanden eigenlijk ? 

Hoe maak je nieuwe deeltjes ? 



Kijken zonder je ogen te gebruiken 



IR             UV                                   
        10-6 m                                         

1] Kijken met licht 
Licht verstrooit aan objecten die groter zijn dan zijn golflengte 

Met je oog kan je niks zien 
dat kleiner is dan 10-6 m 
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Quantummechanica: deeltjes zijn golven  

 microscoop voor zeer kleine afstanden: 
    - klein:    elektronen microscoop 
    - kleinst:  protonen micsoscoop 

IR             UV                                  Röntgen  
 Energie 

       10-6 m                                         10-11 m 

2] Kijken met deeltjes 

Licht verstrooit aan objecten die groter zijn dan zijn golflengte. 

De Broglie: 
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1] Kijken met licht 



bovenaanzicht 

? 

Hoe ketsen de kogels af ? 

onbekend voorwerp achter een gordijn 
… en 100 kogeltjes 



? 

? 

? 

? 

Situatie 1 

Situatie 2 



? 

? 

Situatie 1 

Situatie 2 



Röntgen foto 

Het zichtbaar maken van (niet-)afgeketste deeltjes 

Hypothese: 
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6 MeV alfa deeltje: zeer korte golf 

Het atoom: Rutherford scattering 

dit bleek te kloppen 
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80 µm 

300 µm 

Borstkanker cel Microelectronisch systeem 

Mier Rode bloedlichaampjes 



? ? 

Situatie 3 

1)  Kleine kogels maken:        Deeltjesversneller 
2)  Berekenen wat je verwacht voor een hypothese:  Theorie   
3)  Afgeketste deeltjes kunnen bekijken:    Detector 

Quantum-model 
en kernkrachten 

‘Kijken’ naar sub-atomaire structuren: 

Je kan ook nieuwe 
deeltjes maken 
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Energie en massa zijn equivalent  

 je kan nieuwe deeltjes maken 





De grootste microscoop op aarde 
de Large Hadron Collider (LHC)  

op CERN bij Genève  
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De Large hadron collider 

ATLAS 

CMS 

LHCb 

Alice 



LHC: 27 km 

Genève Leiden 

De Large Hadron Collider 



Hoge energie: 7, 8, 14 TeV 

    Productie van zware deeltjes (paar TeV) 

Hoge intensiteit: 40 miljoen / seconde 

     Gevoelig voor zeldzame processen 



2005: 1232 blauwe dipool magneten 



Logistieke nachtmerrie 

    maar gelukt 
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De LHC is rond ! 

“Op 10 september 2008 hebben bundels 
  protonen een rondje in LHC gemaakt” 

doorsnede LHC bundel 



Energie 1 proton (LHC) 

Bundel 1 

Bundel 2 

Doorsnede LHC 
bundelpijp 

Energie LHC bundel 

3000 x 100.000.000.000 protonen 



Bundel 1 

Bundel 2 

40 miljoen botsingen per seconde 



Klassiek botsen 

Quantummechanisch botsen 
proton proton 



Wat verwacht  je ? 

                         Klopt het ? 

Inderdaad nieuwe deeltjes ? 
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Heel vaak botsen 



proton 

proton 

quark 
neutrino 

elektron 

quark quark 

quark 

Simulatie top quark productie 

Hoe zien die botsingen er nou uit ? 



Onze ‘fototoestellen’ 



De vier experimenten 

ATLAS  

LHCb  

Alice  

CMS  



Een gat in de grond … ongeveer 100 meter diep 
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ATLAS detector 

Paleis op 
de dam 



De Atlas detector bestaat echt 

huidige baas 

oude baas 



80 MegaPixel camera 40.000.000 foto’s per seconde 

De Atlas pixel detector 
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Medische toepassingen 

Nog veel meer toepassingen in industrie:  
uitlijning, electronica, seismologie, data-verwerking, …  

medipix Hadron-therapie 

protonen 

fotonen 

Diepte in ‘water’ [cm]  

S
tra

lin
gs
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os

is
 



… het echte werk! 



µ+ 

µ- 

‘foto’ van een 
echte botsing 



Pixel detector 

Transition Radiation Tracker 

SemiConductor Tracker 

deeltje 

Het ene deeltje is het andere niet 

Waarom is die ATLAS detector nou zo complex ? 



Konijn, auto of mens ? 
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Geladen deeltjes 

CSI CERN 

Trigger 

B-quarks 

electronen 

Quarks (jets) 

Muonen 

Neutrino’s 



2-muonen gezien in de ATLAS detector 

proton 

proton 

muon 

muon 

Hoe bewijs je dat er een Z-deeltje bestaat ?  
Afwijking van de voorspelling in een model zonder Z-boson 

Z-deeltje ? 
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di-muon mass (GeV) 

di-muon mass 

Z-boson:    voornamelijk op 1 plek 
‘gewoon’:   geen structuur 

‘gewoon’ 

Z-boson 

A
an

ta
l  
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nd

id
at

en
 

2-muon invariante massa 

2-muon invariante massa (GeV)  

2-muon invariante massa 



Uitdagingen: LHC is geen rustige omgeving 

Aantal interacties per bundelkruising Z µ+µ- botsing met 20 vertices 

µ+ 

µ- 

µ+ 

µ- 

Vertex regio 

2011 2012 



Als het Higgs boson bestaat: 

1) Dan vervalt hij in 2 fotonen   

   zie je meer 2-foton botsingen dan je verwacht ? 
       zie je een piekje ?  

75/100 



Extra: Higgs boson ?  

100        110         120         130         140        150         160 

2-photon mass (GeV) 

# 
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achtergrond 
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2-photon mass (GeV) 

# 
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2-foton mass 
- background - 2-foton massa’s 

~ 200 events 

2-foton mass 
- Higgs signal -  

unconverted 

converted 
 
 

Higgs boson bestaat niet   
~ 60,000 events 



De ATLAS data 
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De ATLAS data 

7 TeV + 8 TeV 
data 

Is dit toeval ?  Quantifiseer het overschot  



Zoek naar meer bewijs 



Als het Higgs boson bestaat: 

1) Dan vervalt hij in 2 fotonen   

       zie je meer 2-foton botsingen dan je verwacht ? 
       zie je een piekje ?  

2) Dan vervalt hij ook in 4 muonen 

       zie je meer 4-muon botsingen dan je verwacht ? 
       zie je een piekje ?  

80/100 



Higgs boson kandidaat 

muon 

muon 

muon 
muon 
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Interpretatie overschot in ATLAS 

Kans op toevallige fluctuatie zoals ge- 
observeerd kleiner dan 1 op 1 miljoen 

Claim pas ontdekking als: 

8 keer 6 gooien achter elkaar 



Een ontdekking in slow-motion 

dec/11 

jul/11 

dec/11 

jul/11 mar/12 
dec/11 

jul/11 mar/12 

jul/12 

dec/11 

jul/11 mar/12 

aug/12 

jul/12 

Time-line higgs ontdekking 



The ATLAS collaboratie 



‘Are you sure Ivo ?’ 
‘Yes Diederik, we’re pretty sure’ 

‘Independent cross-check ?’  ‘ Yep!’ 



We hebben 2 experimenten op CERN: ATLAS en CMS 

Conclusie in juli 2012: 
2 experimenten zien een nieuw deeltje  
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4 juli 2012: feest !! 



5 juli 2012:  wat nu ? 



Als de marslander 
leven vindt … 

… heb je 1000 
nieuwe vragen 
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-  80% van de materie in het heelal is onbekend 
           donkere materie 

-   
   Waar is alle anti-materie gebleven ? 

   Higgs boson 

-  waarom past gravitatie niet in SM, extra dimensies, waarom 3 families, fermionen fundamentele 
  deeltjes, supersymmetrie,  protonen stabiel, quantisatie electrische lading, exploderende 
  quantumcorrecties, kleine neutrino massa’s, string theorie, … 

Paar ‘kleine’ dingetjes: 

1 

2 

3 



1 Donkere materie 



0% ANTI  
      MATTER 

Slechts 4% is normale materie… 



2013 

 Het Standard Model is ‘effectief’ deel van 
een meer fundamentele theorie  

 Model verliest voorspellende waarde rond 
1-10 TeV 

Supersymmetrie ? 

Extra dimensies ? 

Edward Witten’s 
laatste inzicht. 

String theorie ? 

Nieuwe fenomenen bij  ~ 10-19 m 



Nieuwe	  modellen,	  nieuwe	  krachten	  ??	  

2	  	  krachten	  
Newton/Maxwell	  

2	  krachten	  
Einstein/	  Bohr	  

4	  krachten	  
Standaard	  Model	  

10-‐10	  m	   10-‐15	  m	   10-‐19	  m	  

?	  

We	  gaan	  kijken	  wat	  de	  natuur	  
voor	  ons	  in	  peOo	  heeP	  

…	  en	  wiens	  model	  werkt	  	  

	  	  	  E.	  Verlinde	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L.	  Randall	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  R.	  Dijkgraaf	  	  	  	  	  	  	  	  E.	  WiJen	  

Verfijnen	   Nieuwe	  krachten	  
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deeltjes anti-deeltjes 

supersymmetrische-deeltjes 



deeltjes 

Super-symmetrie: elk deeltje heeft 
een zwaar broertje 

Theoretisch idee: Supersymmetrie: 

Anti-deeltjes 

Donkere Materie zelf maken 

Bij de LHC kunnen we deze super- 
deeltjes produceren.  

De lichtste is misschien stabiel:  
donkere materie 

Direct:    LHC + Xenon + … 
Indirect: astro-fysica   



Hunting dark matter 
underground experiments dark matter particle 

Patrick Decowoski 

Xenon experiment 



deeltjes anti-deeltjes 

De natuur zit vol vreemde spelregels 

De LHC werkt!  

Het Standaard Model werkt prima! 

Hoe krijgen (kracht-) deeltjes massa 

Wat weten we wel: 

Waarom de spreiding in massa’s ? 

Waar is donkere materie van gemaakt ? 

Waarom is gravitatie zo anders ? 

Waar is alle anti-materie gebleven ? 

Wat weten we nog niet: 

Ivo.van.Vulpen@nikhef.nl 

Schitterend avontuur de komende jaren! 


