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Samenvatting

Langverwachte botsingen

In maart 2010 is het ATLAS experiment in de Large Hadron Collider LHC op CERN
begonnen aan de langverwachte, en tot nu toe zeer succesvolle periode van data verzame-
len. Bijna drie decennia na de eerste conceptuele studies naar de ontwikkeling en bouw,
is het grootste deeltjesversneller-experiment dat ooit gebouwd is in gebruik genomen en
begonnen met het vastleggen van proton-proton botsingen met een botsingsenergie van
7 TeV. De extra tijd die nodig was voor de bouw en het in gebruik nemen van de LHC
is goed gebruikt door het team van ATLAS. Met behulp van Monte Carlo-simulatie en
kosmische muonen werd de uitlijning van de detector verbeterd, en de software voor het
reconstrueren en identificeren van deeltjes in de data onderzocht en verfijnd. De detector
en reconstructie software waren dus in goede staat op het moment dat de eerste data
gemeten werd in 2010. Toch zijn grondige studies van de prestaties van alle onderdelen
van de detector en de software op basis van de gemeten gegevens cruciaal voor elke com-
plexe natuurkundige analyse.

In ATLAS wordt een magneetveld gebruikt om de impuls van muonen te meten. We
hebben de prestaties van de sensoren die dit magneetveld meten bestudeerd. Daarnaast
hebben we de eerste ATLAS data gebruikt om een belangrijk algoritme voor muon-
identificatie – de muon-segment-tagger, MuTagIMO – te onderzoeken.

Muonen in de eerste ATLAS-data

Bij de analyse van de allereerste ATLAS-data werden voor de identificatie van muonen
met een hoge transversale impuls (pT > 8 GeV) meestal geen muon-segment-taggers,
maar gecombineerde algoritmes (combined algorithms) gebruikt. De kans op een foutieve
tag (een ‘false positive’) was te hoog, waardoor de set gevonden muonen niet voldoende
betrouwbaar bleek, ondanks de hoge efficiëntie. Met gedetailleerde studies van zowel data
als simulatie hebben we de prestaties van MuTagIMO aanzienlijk kunnen verbeteren door
het verlagen van de kans op een foutieve tag met ongeveer een factor twee, met behoud
van de hoge efficiëntie van het algoritme. In de analyse zoals beschreven in het laat-
ste hoofdstuk van dit proefschrift hebben we laten zien dat de verbeterde MuTagIMO
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segment-tagger een waardevolle aanvulling is op de bestaande gecombineerde algoritmes,
zelfs voor de identificatie van muonen met hoge transversale impuls.

Er zijn naast MuTagIMO vijf andere, onafhankelijke algoritmes om muonen in ATLAS te
identificeren. Ook worden combinaties van algoritmes gebruikt om een betere identificatie-
efficiëntie te behalen. Voor het verkrijgen van gedetailleerd inzicht in de prestaties van
zowel de individuele algoritmes als de veel gebruikte combinaties hiervan, is hun efficiën-
tie gemeten in de data. Een tag-and-probe-methode gebaseerd op de meting van het
J/ψ-deeltje stelde ons in staat om de afhankelijkheid van deze efficiëntie ten opzichte
van bepaalde variabelen te meten. Zo hebben we een compleet beeld verkregen van de
individuele identificatie-efficiëntie. Door de muonen die in de calorimeter getagged zijn te
gebruiken als ‘probes’, in plaats van sporen in de Inner Detector, is de meting de meest
nauwkeurige in zijn soort in ATLAS. De resultaten uit de eerste data zijn vergeleken met
de overeenkomstige efficiënties in simulatie en schaalfactoren afhankelijk van de transver-
sale impuls en de pseudorapiditeit zijn bepaald. We concludeerden dat de Muid-algoritmes
gemiddeld een hogere identificatie-efficiëntie bereiken en dat MuTagIMO het meest effi-
ciënte algoritme voor muonidentificatie in ATLAS is.

Meting van de werkzame doorsnede van W +W− met

muonen

De uitstekende prestaties van zowel de LHC als de ATLAS-detector in 2010 en 2011 hebben
de meest optimistische voorspellingen ruim overtroffen. De hoeveelheid en kwaliteit van
de gemeten data in 2011 maakte het mogelijk om een belangrijke meting te doen die niet
alleen een cruciale test van het Standaard Model is, maar ook essentieel voor het bereiken
van een van de belangrijkste doelstellingen van het experiment: de ontdekking of uitsluit-
ing van het Standaard Model Higgs-boson.

De productie van W+W−-events omvat drievoudige ijkkoppelingen, die voortvloeien uit
de niet-Abeliaanse structuur van de zwakke kracht. Een nauwkeurige meting van de
W+W−-productiedoorsnede is dus gevoelig voor een elementair onderdeel van het Stan-
daard Model. Los daarvan vertegenwoordigen Standaard Model W+W−-events de groot-
ste en niet te reduceren achtergrond voor de zoektocht naar het Higgs-boson in het
H → W+W−-kanaal, het dominante vervalskanaal als de Higgs massa groter blijkt dan
135 GeV [66]. Een zoektocht naar het Higgs-deeltje in dit belangrijke kanaal vereist dus
een gedetailleerd begrip en nauwkeurige meting van de W+W−-productie. We hebben de
Standaard Model W+W−-productiedoorsnede gemeten met de ‘di-muon’-eindtoestand,
W+W− → µ+µ−νµν̄µ, zodat we konden profiteren van onze ervaringen met muonen. Hier
kwamen onze verbeteringen van de muon segment-tagger MuTagIMO van pas, omdat
hierdoor onze selectie efficiënter werd. Naar aanleiding van eerdergenoemde resultaten
kozen we ervoor om voor onze W+W−-kandidaten één muon te selecteren dat is gevonden
door Muid Combined, en één muon dat is gevonden door MuTagIMO of Muid Combined.
Figuur 7.2 illustreert de mogelijkheden van MuTagIMO. Dit is een weergave van een kan-
didaat voor een W+W−-event waarin een muon (pT = 55.6 GeV, η = −0.06) wordt gemist
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Figure 7.2: Weergave van een kandidaat voor een W+W−-event in ATLAS (zijaanzicht).
Het spoor van het gecombineerde muon is weergegeven in het rood, het muon uit de
segment-tagger in het groen. De zwarte pijl geeft de Emiss

T weer. Sporen in de Inner
Detector met pT > 1 GeV zijn oranje, en de segmenten in het muonsysteem zijn paars
gekleurd. Deze weergave is gebaseerd op ATLAS event 14817677 in run 187811.

door de gecombineerde algoritmes. Dit gebeurt omdat het spoor in het gebied van de voet
van de detector valt, in de buurt van η = 0, een gat in het bereik van het muonsysteem
van ATLAS. MuTagIMO vindt dit muon echter met succes terug ondanks dat slechts één
MDT is geraakt. Samen met het muon van het gecombineerde algoritme met drie seg-
menten (pT = 23.5 GeV, η = 0.5), wordt aan alle eisen voor een W+W−-event voldaan.
De gezamenlijke transversale massa van de twee muonen is mT = 121.4 GeV.

De Standaard Model W+W−-productiedoorsnede bij een effectieve botsingsenergie van
7 TeV is

σpp→WW (
√
s=7 TeV) = (58.0± 7.5 (stat.)± 1.9 (theo.)± 4.3 (exp.)) pb , (7.2)

wat neerkomt op de meest nauwkeurige meting van deze doorsnede in de di-muon-eindtoe-
stand tot nu toe. Ons resultaat is in overeenstemming met de voorspelling van het Stan-
daard Model van (47.0 ± 2.0) pb, hoewel de waargenomen discrepantie in de centrale
waarde leidde tot een discussie over het Higgs boson.

Bestaat het Higgs-deeltje?

In onze meting van de werkzame doorsnede van W+W−-productie houden we geen reken-
ing met het bestaan van een mogelijk Higgs-boson. Het ligt daarom voor de hand om
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te controleren wat de impact van een Higgs-boson op onze meting zou zijn, volgens het
Standaard Model. Om dit te bewerkstelligen, zijn we uitgegaan van een Higgs-boson met
lage massa, de voorkeur van de theorie. We zetten de massa van het Higgs-deeltje op
mH = 130 GeV en hebben dit toegevoegd aan onze achtergronden. De aanwezigheid van
het Higgs-deeltje in de achtergrond verlaagt de gemeten centrale waarde van de W+W−-
productiedoorsnede tot (53.2± 7.5(stat.)± 4.7(sys.)) pb en daarmee is de meting binnen
statistische onzekerheden in overeenstemming met de voorspellingen.

Daarnaast hebben we de werkzame doorsnede van het Higgs-boson afgeschat, in de veron-
derstelling dat het waargenomen verschil tussen onze meting en de voorspelling wordt
veroorzaakt door de aanwezigheid van het Higgs-deeltje. Het resultaat, σpp→H→WW =
(11.0± 9.1) pb is in overeenstemming met de voorspellingen in het Standaard Model
(σpredicted

pp→H→WW = 4.9+0.9
−0.7 pb), maar de onzekerheden zijn te groot zijn voor een sluitende

uitspraak.

We hadden natuurlijk graag een definitief antwoord gegeven op de titelvraag van deze
paragraaf. Maar we konden geen enkel bewijs voor de aanwezigheid van een Higgs-boson
in de geanalyseerde dataset vinden. Terwijl sommigen misschien een hint van of zelfs een
blik op het Higgs-deeltje zien in de gepresenteerde meting, is meer helderheid nodig om
speculatie te voorkomen. Gelukkig draaien de LHC en de ATLAS-detector nog steeds op
volle toeren.

Toegift: DE ONTDEKKING

Op 4 juli 2012 presenteerden de twee LHC-experimenten ATLAS en CMS wereldwijd de
laatste resultaten van de Higgs-zoektocht aan wetenschappers en publieke media. Beide
experimenten nemen een overschot aan events waar, bij een massa van ongeveer 126 GeV
, met een significantie van 5 σ (ATLAS), en 4.9σ (CMS). Dit betekent de ontdekking van
een nieuw deeltje dat lijkt op een Higgs-boson uit het Standaard Model. ATLAS pre-
senteerde de analyse van het di-fotonvervalskanaal en het kanaal met twee Z-bosonen en
hun leptonverval. De analyse van het W+W−-kanaal was nog niet klaar voor publicatie
op 4 juli, maar ook deze meting lijkt de waarneming te bevestigen. De afgeleide pro-
ductiedoorsnede van het ontdekte deeltje komt goed overeen met de voorspellingen voor
een Higgs-boson met mH = 126 GeV in het Standaard Model. Er is echter meer data
nodig om de andere eigenschappen van het ontdekte deeltje te meten voordat definitieve
conclusies over het Higgs-boson kunnen worden getrokken.

Deze ontdekking ondersteunt ook onze bevindingen in het laatste hoofdstuk. De weergegeven
events in Figuur 6.6 en 7.2 zouden dus ook een Higgs-boson dat naar W+W− vervalt kun-
nen zijn.
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