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Samenvatting

Alle elementaire deeltjes die momenteel bekend zijn en hun interacties worden beschreven
door het Standaard Model. Hoewel sommige van deze deeltjes, zoals het electron, in groten
getale om ons heen te vinden zijn, zijn de zwaardere deeltjes van Het Standaard Model
instabiel en vallen ze vrijwel meteen nadat ze geproduceerd worden uit elkaar. Om deze
deeltjes te bestuderen moeten ze eerst gemaakt worden in botsingen van deeltjes. Dit kan
bijvoorbeeld gedaan worden met behulp van deeltjesversnellers.

Momenteel is de Large Hadron Collider (LHC) op CERN, dichtbij Genève, de krachtig-
ste versneller ter wereld. De LHC botst protonen op elkaar met een energie van 7 TeV
en is in staat om deeltjes te produceren met massa’s tot enkele TeV. Gezien het zwaarste
deeltje uit het Standaard Model, de top-quark, een massa heeft van 175 GeV (0.175 TeV),
betekent dit dat de LHC alle deeltjes van het Standaard Model kan produceren. Daar-
naast kan de LHC worden gebruikt om te zoeken naar theoretische deeltjes die voorspeld
worden door een heel aantal mogelijke uitbreidingen van het Standaard Model. Om de
geproduceerde deeltjes te bestuderen, zijn de regio’s rondom de botsingen in de LHC
omgeven door detectoren. In dit proefschrift analyseren we botsingen geregistreerd met
de ATLAS detector.

Omdat de meeste deeltjes, inclusief de meerderheid van de voorgestelde niet-Standaard
Model deeltjes, vrijwel direct vervallen, bereiken enkel de stabielere vervalproducten de
detector. We hebben gekozen om ons in dit proefschrift te richten op één van de mogelijke
vervalproducten, het muon. Dit semi-stabiele deeltje kan tot enkele honderden meters
afleggen voordat het vervalt, en verliest slechts een klein gedeelte van zijn energie terwijl
het door materiaal heen beweegt. Het is dan ook het enige geladen deeltje dat de buitenste
rand van de detector bereikt en daarom is het relatief makkelijk te identificeren. Omdat
muonen geproduceerd kunnen worden in het verval van een breed scala aan verschillende
deeltjes, zijn ze een essentieel onderdeel van veel analyses. In dit proefschrift bestuderen
we eerst de muon reconstructie prestaties in ATLAS gedurende de eerste paar maanden na
het opstarten van de LHC. Vervolgens beschrijven we twee methoden die gebruikt kunnen
worden om de bijdrage van verschillende muon productie mechanismes te classificeren.
Tenslotte bestuderen we botsingen in ATLAS met twee muonen met gelijke lading, met
als doel het zoeken naar nieuwe fysica voorbij het Standaard Model.

Muon reconstructie prestaties

Voordat muonen in fysische analyses gebruikt kunnen worden, is het belangrijk om te
weten hoe goed de prestaties van de muon reconstructie procedure in ATLAS zijn. Dit
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bëınvloed niet alleen de nauwkeurigheid van zulke fysische analyses, maar het levert ook
nuttige informatie over en validatie van onze huidige kennis over de detector. Een van
de belangrijkste benchmarks voor het bepalen van de prestaties is het schatten van de
nauwkeurigheid waarmee de ATLAS reconstructie software de impuls van de muonen
reconstrueerd: de muon impuls resolutie.

In Hoofdstuk 3 beschrijven we een methode om de muon implus resolutie te bepalen
gebaseerd op het gegeven dat muonen in ATLAS onafhankelijk door twee subdetectoren
worden gemeten: de Inner Detector en de Muon Spectrometer. Omdat beide subdetectoren
een onafhankelijke schatting voor de impuls geven, kan het relatieve verschil tussen de
twee metingen gebruikt worden als een maat voor de impuls resolutie, verondersteld dat
beide subdetectoren hetzelfde deeltje hebben gemeten. Dit is het geval als het muon
geproduceerd werd voordat het de binnenste detector heeft bereikt. Helaas bevat een
selectie van lage impuls muonen, de enige selectie die beschikbaar was met de eerste
maand aan botsingsdata, ook een grote fractie muonen die geproduceerd zijn in het verval
van lang levende deeltjes, zoals pionen en kaonen, die vaak enige afstand door de detector
afleggen voor ze vervallen. In deze gevallen is de baan die door de Inner Detector is
gereconstrueerd niet geproduceerd door het muon, maar door zijn moederdeeltje en heeft
het een andere (grotere) impuls dan de baan in de Muon Spectrometer. Het gemeten
impulsverschil voor deze achtergrond-muonen levert daarom geen nauwkeurige maat voor
de impuls resolutie.

Om het effect van de signaal-muonen, geproduceerd voor het bereiken van de Inner
Detector, en eerdergenoemde achtergrond-muonen te scheiden, bestuderen we de verdeling
van het relatieve impulsverschil tussen de metingen van de Inner Detector en de Muon
Spectrometer en fitten we deze verdeling met behulp van aparte functies die de bijdragen
van het signaal en van de achtergrond modelleren. Twee voorbeelden van dergelijke fits
zijn te zien in Figuur 3.3. De impuls resolutie wordt verkregen uit de vorm van de signaal
verdeling.

Met behulp van deze methode concluderen we dat in het voorjaar en in de zomer van
2010 de muon impuls resolutie behaald door het ATLAS experiment dicht bij de verwachte
resolutie ligt, voor muon banen die door het middelste gedeelte van de detector gaan. In
de voorwaartste regio was het verschil tussen de resolutie verkregen uit de data en die uit
de simulaties groter. Dit is niet onverwacht, gezien op dat moment de detector in deze
voorwaartste regio niet zo goed was uitgelijnd, wat leidt tot een grotere onnauwkeurigheid
in de schatting van de impuls. Met behulp van de resultaten van deze analyse zijn we in
staat geweest om aan te geven welke gedeeltes van de detector het meest bëınvloed werden
door de foutieve uitlijning, wat hielp om de detector beter te begrijpen en wat betekent dat
we in de toekomst een betere impuls resolutie kunnen behalen. Inmiddels is het grootste
gedeelte van het verschil in impuls resolutie tussen data en simulaties gecorrigeerd.

Muon productie processen

Een breed scala aan verschillende processen kan muonen produceren in ATLAS. De over-
grote meerderheid van de muonen worden geproduceerd of in het verval van b- en c-quarks,
die zich doorgaans enkele milimeters verplaatsen alvorens te vervallen, of, zoals hierboven
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besproken, in het verval van pionen en kaonen. Hoewel muonen die geproduceerd zijn uit
b- en c-quarks gebruikt kunnen worden om de smaak van de quarks te identificeren, richten
de meeste analyses omtrent muonen zich puur op muonen die direct op het interactiepunt
worden geproduceerd, de zogenaamde prompte muonen, bijvoorbeeld uit het verval van
Z- en W-bosonen. Het is daarom nuttig om onderscheid te maken tussen muonen op basis
van hun herkomst.

Hoewel het normaal gesproken niet mogelijk is om de herkomst van een individueel
muon te bepalen, is het wel mogelijk om de relatieve bijdrage van de verschillende muon
types in de algemene muon selecties te kwantificeren. Bijvoorbeeld, de methode om de
muon impuls resolutie te schatten, zoals hierboven genoemd, fit het relatieve impuls ver-
schil tussen de impuls metingen van de Inner Detector en de Muon Spectrometer. Deze
verdeling is significant anders voor muonen uit het verval van pionen en kaonen dan voor
alle andere muonen. Door deze verdeling te fitten met behulp van verschillende sjablonen
die de vorm van de twee onafhankelijke bijdrages beschrijven, maar de relatieve normal-
isatie vrij laten, kunnen we de fractie van muonen in een selectie die geproduceerd zijn
door verval van pionen en kaonen bepalen. In Hoofdstuk 4 gebruiken we deze methode,
uitgebreid om ook gebruik te maken van verschillen tussen banen in de Inner Detector,
om een schatting te maken van de bijdrage van pion en kaon verval in botsingen met twee
muonen in ATLAS.

Voor muonen met een hoge impuls neemt de relatieve bijdrage van pion en kaon verval
snel af en zijn we meer gëıntereseerd in het scheiden van prompte muonen en muonen die
geproduceerd zijn in het verval van b-quarks, c-quarks en taus. Omdat al deze muonen ge-
produceerd worden voordat ze de Inner Detector bereiken, kan het impuls verschil tussen
de Inner Detector en de Muon Spectrometer niet worden gebruikt om deze bijdragen te
scheiden. In plaats daarvan maken we gebruikt van het feit dat een gemeten baan van een
niet-prompt muon, wanneer deze terug naar de interactie regio geëxtrapoleerd wordt, niet
in de richting van de botsingslocatie wijst. De kleinste afstand tussen de geëxtrapoleerde
baan en de botsingslocatie wordt de impact parameter genoemd. De impact parameter
significantie, dat wil zeggen, de impact parameter gedeeld door zijn onzekerheid, is een
maat voor de waarschijnlijkheid dat de baan is begonnen bij het interactiepunt. Om-
dat b-quarks, c-quarks en taus verschillende levensduren hebben en daarom verschillende
afstanden afleggen alvorens te vervallen, verschillen de impact parameter significantie
verdelingen van deze drie types muonen en die van prompte muonen flink. Een sjabloon
fit methode gebaseerd op deze parameter kan daarom worden gebruikt om de fractie van
prompte muonen te schatten. Deze methode wordt beschreven en getest in Hoofdstuk 5.

Werkzame doorsnede van prompte same-sign muonen paren

We gebruiken onze kennis over het scheiden van de bijdragen van verschillende muon
types om de werkzame doorsnede van botsingen met twee prompte muonen met gelijke
elektrische lading, same-sign muonen, te schatten. Volgens het Standaard Model komen
same-sign muonen alleen voor bij de productie van tenminste twee bosonen, W-bosonen, Z-
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bosonen of off-shell fotonen, waar beide bosonen vervallen naar muonen3. Hoewel dergeli-
jke botsingen plaatsvinden, is de bijbehorende werkzame doorsnede klein. Aan de andere
kant is er een breed scala aan theorieën voor fysica voorbij het Standaard Model die voor-
spellen dat extra deeltjes mogelijk resulteren in een verhoogde productie van same-sign
muonen paren in de LHC.

Gebruikmakend van de sjabloon fit methodes die in dit proefschrift zijn beschreven
hebben we de werkzame doorsnede voor prompte same-sign muonen met hoge impuls4 in
ATLAS geschat op:

σfid
SS = 50+24

−11(stat)
+43
−20(syst) fb.

Dit is in overeenstemming met de theoretische werkzame doorsnede in het Standaard
Model van

σfid
SS:SM = 39.3±4.5 fb,

wat geen bewijs voor fysica voorbij het Standaard Model laat zien.

3Twee W-bosonen met tegenovergestelde elektrische lading kunnen niet leiden tot een paar van same-
sign muonen.

4De precieze selectie criteria zijn genoemd in Hoofdstuk 6.




