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Samenvatting

Onlangs is een langverwacht en baanbrekend tijdperk aangebroken voor het vakgebied
van de deeltjesfysica: de LHC (Large Hadron Collider) is van start gegaan. Deze
deeltjesversneller bevindt zich in een cirkelvormige tunnel onder de grond, nabij Genève
en bestaat uit supergeleidende magneten die ertoe dienen om protonen te versnellen tot
nagenoeg de lichtsnelheid. Twee bundels van protonen bewegen zich in tegenovergestelde
richting door de tunnel en worden op vier locaties op elkaar gericht. Bij de hoogenergetische
botsingen die op deze punten plaatsvinden worden elementaire deeltjes geproduceerd, zoals
elektronen en quarks, in verschillende samenstellingen en met variërende waarschijnlijkheid.
De geproduceerde deeltjes vervallen doorgaans onmiddellijk in nog meer deeltjes die
vervolgens uiterst nauwkeurig gemeten worden door speciaal daarvoor ontworpen detectoren
met afmetingen van tientallen meters in diameter. Eén van die detectoren heet ATLAS en
vormt de context van dit proefschrift.

De ATLAS-detector bestaat uit verschillende lagen van specifieke subdetectoren die ieder
geoptimaliseerd zijn voor het meten van een bepaald type deeltjes. Er is echter één type
deeltjes dat geen enkele interactie aangaat met materiaal en ongemoeid door de ATLAS-
detector vliegt: neutrino’s. Desondanks kan er, door behoud van impuls toe te passen, een
schatting worden gemaakt van de neutrino’s die bij een botsing geproduceerd zijn. In het
vlak loodrecht op de protonbundels wordt de som van impulsvectoren van alle deeltjes uit
de botsing die wél gedetecteerd zijn in evenwicht gebracht met een vector, 6ET. Deze vector
wordt de ontbrekende transversale energie genoemd en wordt geassocieerd met de neutrinos
die geproduceerd zijn.

Alle waarnemingen die tot nu toe bij soortgelijke experimenten gedaan zijn, worden
perfect beschreven door het zogenaamde Standaard Model: een verzameling van formules
die voorspelt welke wisselwerkingen er spelen tussen elementaire deeltjes—de bouwstenen
van alle materie op aarde. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat het Standaard Model niet
voldoet bij de enorm hoge energie waarbij de oerknal plaatsvond en evenmin bij de energie
die momenteel gecreëerd wordt bij de botsingen van de LHC. Verschillende suggesties voor
een uitbreiding van het Standaard Model zijn op papier gezet, welke nu stuk voor stuk in
de praktijk worden getest worden bij de LHC.

De voorspelde samenstelling van geproduceerde deeltjes bij de botsingen volgens de
mogelijke nieuwe modellen bevat vaak hoogenergetische neutrino’s of nieuwe deeltjes die niet
gemeten kunnen worden en evengoed ontbrekende energie veroorzaken. Het is belangrijk
om de nauwkeurigheid van de associatie van de ontbrekende energie met deze deeltjes goed
te bestuderen voordat kan worden geconcludeerd met welk van de hypothetische modellen
de waarnemingen corresponderen. Daartoe is in dit proefschrift een studie gedaan naar de
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nauwkeurigheid van de reconstructie van de ontbrekende energie in botsingen die door het
Standaard Model worden beschreven. In het bijzonder zijn daarvoor botsingen gebruikt
waarin twee ‘top’-quarks worden geproduceerd.

In een aantal geopperde modellen worden zwaardere varianten van de elementaire
deeltjes gëıntroduceerd, zoals het W ′-boson. In dit proefschrift is de mogelijke ontdekking
van dit deeltje met de ATLAS-detector onderzocht door gesimuleerde botsingen te
bestuderen. Doordat het hypothetische W ′-boson zo zwaar is, kan het vervallen in een
‘top’- en een ‘bottom’-quark—de twee zwaarste quarks in het Standaard Model. De ‘top’-
quark vervalt vervolgens in nog een ‘bottom’-quark, een elektron en een neutrino. In de
detector worden dus metingen verwacht die corresponderen met de twee ‘bottom’-quarks
en een elektron, waarbij bovendien ontbrekende energie wordt gereconstrueerd wegens het
neutrino. Het is een uitdaging om het signaal te selecteren uit het totale aantal gemeten
botsingen, waarvan er miljoenen per seconde plaatsvinden. De waarschijnlijkheid dat er
bij een botsing de reeds bekende deeltjes worden geproduceerd is namelijk vele malen
groter. Door gebruik te maken van een geavanceerde selectieprocedure bleek het mogelijk het
signaal te onderscheiden van de overige botsingen. De massa van het W ′-boson kan worden
gereconstrueerd door alle vervalproducten te combineren. Een piek in het massaspectrum
van geselecteerde botsingen zou het bestaan kunnen aantonen van het W ′-boson. Het
onderzoek in dit proefschrift heeft uitgewezen dat, onder aanname van één van de mogelijke
modellen, een hoeveelheid gemeten botsingen die correspondeert met een jaar voldoende
moet zijn om een piek van een W ′- boson waar te nemen. Binnenkort zijn we dus in staat
om ofwel het model te ontdekken dat de complete deeltjesfysica beschrijft ofwel een aantal
van de opties uit te sluiten.
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