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Stellingen behorende bij het proefschrift
“Muon Performance studies in ATLAS towards
a search for the Standard Model Higgs boson”

1. Bij het bespreken van de waarde van elementaire deeltjesfysica dient
afstand genomen te worden van de gangbare definitie van waarde puur
in termen van economisch rendement op de korte termijn.

2. Het Higgs mechanisme is een elegante en aantrekkelijke oplossing voor
enkele grote problemen in het Standaard Model. Desalniettemin dient
men zich ervan bewust te zijn dat het in feite slechts een hypothese is.

3. Een analyse van de sagitta van kosmische muonen gemeten met de
ATLAS Muon Spectrometer laat significante verschillen zien tussen grote
en kleine muon kamers. Deze discrepantie is verwacht en te verklaren
door een verschil in de hoeveelheid materiaal welke een muon passeert.
Voor zowel grote als kleine kamers toont de analyse een tekort aan
detector materiaal aan zoals dat gebruikt is in simulaties.
Dit proefschrift.

4. Muon momentum studies met kosmische data laten voor standalone
muonen, d.w.z. muonen gereconstrueerd op basis van alleen Muon Spec-
trometer informatie, een slechtere resolutie zien dan uit simulaties en
berekeningen werd verwacht. Verschillende oorzaken, zoals de gebruikte
kalibratie constanten, uitlijning en materiaal beschrijving, liggen ten
grondslag aan deze discrepantie.
Dit proefschrift.

5. Het welbekende Z → µ−µ+ verval is een fysisch proces wat uitstekend
gebruikt kan worden voor studies naar de prestaties van de Muon Spec-
trometer met proton-proton botsingen. Muon momentum resolutie re-
sultaten voor gecombineerde muonen, d.w.z. muonen gereconstrueerd
aan de hand van Inner Detector én Muon Spectrometer informatie, stem-
men overeen met de resultaten zoals verkregen uit de analyse van kos-
mische data. De methode met Z → µ−µ+ verdient de voorkeur vanwege
het grotere bereik in pseudorapiditeit η. Hiermee zijn problemen in de
gebruikte kalibratie, uitlijning en materiaal beschrijving te lokaliseren.
Dit proefschrift.



6. Door toepassing van een zogenaamde tag-and-probe methode is met
behulp van Z → µ−µ+ verval een muon reconstructie efficiëntie van
gecombineerde muonen in data (simulatie) gemeten van 0.960 ± 0.003
(0.966 ± 0.002). Voor de categorie van tight muonen is deze efficiëntie
0.977±0.003 (0.977±0.002). Tight muonen zijn uitstekend te gebruiken
in fysica analyses die gebruik maken van muonen.
Dit proefschrift.

7. De analyse van di-muon eindtoestanden na lood-lood botsingen laat
een significante afname in J/ψ productie zien als functie van de multi-
pliciteit van deeltjes na de botsing. Dit zou kunnen duiden op suppressie
van quarkonium gebonden toestanden, zoals J/ψ, door het quark-gluon
plasma. Voor Z productie is een dergelijk effect niet waargenomen.
Dit proefschrift.

8. De snelle analyse en publicatie door ATLAS van de hierboven genoemde
lood-lood resultaten toont aan dat er zeer snel mooie resultaten behaald
kunnen worden wanneer een kleine, toegewijde groep van experts samen
komen. Het toont ook de waarde aan van publicatie procedures in het
heetst van de (competitie) strijd.

9. In 1 fb−1 van proton-proton botsingen bij een botsingsenergie van 7 TeV
is, in het vervalskanaal naar vier muonen, geen Standaard Model Higgs
boson ontdekt. Daarentegen is dit signaal ook niet uitgesloten door onze
analyse.
Dit proefschrift.

10. Wetenschap bestaat bij de gratie van de samenleving. Wetenschap in het
algemeen, en fundamentele wetenschap in het bijzonder, doet er daarom
goed aan breed en open te communiceren over het huidige onderzoek.
Deze communicatie verdient permanente aandacht.

11. Sparta is dé club van Rotterdam.


