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Samenvatting

Muon prestatie studies in ATLAS op weg naar een
zoektocht naar het Standaard Model Higgs boson

Op 30 maart 2010 heeft de experimentele deeltjes fysica een nieuw tijdperk betreden. Op
die dag leverde de“large hadron collider”(LHC) voor de eerste keer proton-proton botsin-
gen, bij een niet eerder vertoonde botsingsenergie van 7 TeV, aan de vier experimenten
rond de LHC. Bij deze recordbrekende botsingsenergie kan de leidende theorie van de
deeltjes fysica, het Standaard Model, bestudeerd worden bij de TeV schaal. Bestudeerd,
bevestigd, uitgebreid, of misschien zelfs weerlegd! Het Standaard Model doet precieze
voorspellingen van de eigenschappen van elementaire deeltjes, en hun onderlinge in-
teracties, bij energieën tot de TeV schaal. De LHC creëert een omgeving waarin deze
voorspellingen getest kunnen worden. Bovendien kan een mechanisme getest worden wat
verantwoordelijk wordt gehouden voor de massa van deeltjes: het Higgs mechanisme.
Als het Higgs mechanisme, voorgesteld in 1964 door Higgs, Brout en Englert, inderdaad
beschrijft hoe de natuur in elkaar steekt, dan moet er een nieuw deeltje bestaan als
gevolg hiervan: het Higgs boson.

Het Higgs boson is een instabiel deeltje dat, in principe, gëıdentificeerd kan worden
door zijn vervalsproducten te bestuderen. Op het moment van schrijven is het Higgs
deeltje nog niet geobserveerd bij vorige experimenten noch bij de LHC. Dit komt niet
omdat men niet hard genoeg zoekt, maar doordat de massa van het Higgs deeltje helaas
buiten het bereik ligt van eerdere deeltjesversnellers. De massa van het Higgs boson
wordt niet voorspeld door de theorie. Met de massa van het Higgs boson veranderen
ook de verwachte vervalsproducten, of vervalskanalen. Als de massa van het Higgs
boson bekend zou zijn, dan kunnen enkele precieze Standaard Model voorspellingen
gedaan worden over de verschillende vervalskanalen en hun relatieve frequenties. De
eerste stap is daarom de ontdekking van het Higgs boson. Daarna is de massa bekend
en kunnen de precieze Standaard Model voorspellingen getest worden. Deze twee zaken
vormden belangrijke motivaties voor het plannen en bouwen van de LHC en zijn vier
experimenten, zo’n 25 jaar geleden.

Hoe detecteer je een deeltje dat niet eerder is geobserveerd, met een detector die uniek
is, zonder echt te weten waar je moet zoeken? Twee van de vier LHC experimenten,
ATLAS en CMS, zijn zogenaamde “algemene” detectoren, gebouwd om een breed scala
aan mogelijke fysica signalen te meten, waaronder Higgs verval. In dit proefschrift pre-
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Samenvatting

senteren we resultaten van een Higgs zoektocht met de Muon Spectrometer van ATLAS.
Voordat een dergelijke zoektocht uitgevoerd kan worden is een hoop moeite gedaan om
zeker te weten dat de detector zich gedraagt zoals verwacht. De enige manier om dit
te doen is door gebruik te maken van andere fysica signalen met goed bekende eigen-
schappen. Met behulp van deze processen kan de detector gekalibreerd worden. Door
te verifiëren dat de bekende processen gedetecteerd worden zoals verwacht kan met
vertrouwen gezocht worden naar nieuwe, en misschien ook onverwachte, signalen.

Vanaf dag één met proton-proton botsingen heeft de ATLAS detector zeer goed
gepresteerd. De Muon Spectrometer van ATLAS vormt hierop geen uitzondering. De
goede prestaties zijn deels te danken aan het werk dat gedaan is met muonen vanuit
kosmische straling, voordat er proton-proton botsingen beschikbaar waren. De prestaties
van de Muon Spectrometer met muonen van kosmische straling zijn gepresenteerd in
Hoofdstuk 4. De relatieve momentum resolutie wordt daarin geparametriseerd als

σpT
pT

=
P0

pT
⊕ P1 ⊕ P2 · pT ,

waarin drie contributies kunnen worden herkend. De onzekerheid van energieverlies
correcties wordt genoteerd als P0, de term van meervoudige verstrooiing als P1 en de
intrinsieke resolutie term als P2. De waarden zoals verkregen uit fits aan de kosmische
stralings data (simulatie) in de barrel regio zijn 0.35 ± 0.02 (0.35) GeV, 0.038 ± 0.001
(0.035) % and 2.0± 0.3 10−4 (1.2) GeV−1 voor respectievelijk P0, P1 and P2. De term
voor de meervoudige verstrooiing wordt onderschat door een gebrek aan materiaal in
de beschrijving van de detector in de simulatie. Voor muonen met een transverse mo-
mentum, pT , lager dan 40 GeV is er een goede overeenkomst tussen data en simulatie.
Bij hogere waarden van pT is er in de data een slechtere resolutie zichtbaar door ver-
schillende oorzaken, waaronder kalibratie, de uitlijning van detector componenten en de
beschrijving van het magnetische veld (cf. Hoofdstuk 4).

Verdere detector prestatie studies zijn uitgevoerd met data van proton-proton botsin-
gen. Hoofdstuk 5 geeft de resultaten van onze studies met het Z → µ−µ+ verval, een van
de fysica signalen met goed bekende eigenschappen waar we eerder aan refereerden. De
reconstructie efficiëntie is bestudeerd met een zogenaamde“tag-and-probe”methode. De
efficiëntie voor gecombineerde muonen in data (simulatie) is 0.960±0.003 (0.966±0.002).
De categorie van “tight” muonen heeft een efficiëntie van 0.977± 0.003 (0.977± 0.002).
Deze toename is voornamelijk gelokaliseerd in de |η| regio boven de 1.05 en bij |η| ≈ 0.
In deze regio’s dragen de tagger algoritmes bij aan de reconstructie efficiëntie.

Het Z → µ−µ+ verval is ook gebruikt voor studies naar de momentum schaal en
resolutie. Een beschrijving van de di-muon invariante massa is opgesteld en gefit aan
simulatie. Vervolgens zijn detector effecten aan de beschrijving toegevoegd en zijn fits
aan distributies uit data uitgevoerd. Zowel de momentum schaal als de resolutie zijn
bestudeerd voor gecombineerde (CB), standalone (SA) of Inner Detector (ID) track
parameters. De momentum schaal voor ID en CB parameters liet een asymmetrie zien
in positieve en negatieve endcaps. De asymmetrie wordt voornamelijk toegewezen aan
een uitlijnings problemen in de ID. De resoluties voor CB, SA en ID parameters laten
allen hogere waarden zien in data, voor alle η regionen. Dit is deels te wijten aan missend
materiaal in de detector beschrijving van de simulatie. Verdere uitlijnings problemen
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en het gebruik van een symmetrische magnetisch veld beschrijving dragen ook bij aan
de geobserveerde discrepanties. De resolutie van CB parameters in de barrel regio is in
overeenstemming met onze resultaten in kosmische straling data.

De observatie van di-muon eind toestanden in zware-ionen (lood-lood) botsingen
zijn gepresenteerd in Hoofdstuk 6 van dit proefschrift. De werkzame doorsnedes van
het J/ψ → µ−µ+ en Z → µ−µ+ verval zijn bestudeerd als functie van de multipliciteit
van deeltjes na de botsing. Een afnemende werkzame doorsnede is geobserveerd voor
het J/ψ verval. Het effect is significant sterker dan de statistische en systematische
onzekerheden. De afname kan verklaard worden in termen van J/ψ suppressie door het
quark-gluon-plasma. In het Z verval is geen afname gezien, hoewel de beperkte statistiek
ons weerhoudt van definitieve conclusies in dit geval.

Ten slotte presenteerden we, in Hoofdstuk 7 van dit proefschrift, een zoektocht naar
het Standaard Model Higgs boson in een eindtoestand met vier muonen. We hebben
hiervoor 1 fb−1 van de 2011 ATLAS data-set gebruikt. Figuur 1 laat een van de geob-
serveerde kandidaten zien. In totaal waren er 10 kandidaten, waar er 5.52 verwacht
werden van Standaard Model achtergrond processen. De significantie van dit teveel aan
kandidaten is geëvalueerd voor mogelijke Higgs massa’s van 115-500 GeV. We hebben
aangetoond dat er geen ontdekking of uitsluiting geclaimd kon worden. De werkzame
doorsnede van het signaal is opgeschaald om te bepalen op welk moment een claim van
uitsluiting verwacht wordt. De grootste gevoeligheid is bij een Higgs massa van 200 GeV,
waar we verwachten een signaal met 3.5 keer de Standaard Model werkzame doorsnede
te kunnen uitsluiten. De geobserveerde limiet bij deze massa is 6.4 keer de Standaard
Model werkzame doorsnede. De verdere ontwikkelingen in deze, en andere Higgs zoek-
tochten, zullen spannende volgende stappen zijn in een beslissende fase van de zoektocht
naar dit beroemde deeltje. Zal het tijdperk van de Higgs hypothese snel eindigen? De
tijd (en LHC data) zal het leren.

Figuur 1: Een van de Higgs kandidaten zoals geobserveerd in de data.
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