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Samenvatting g 

Elementairee deeltjesfysica is de studie van de fundamentele bouwstenen van de natuur en van 
hunn onderlinge interacties. All e materie is opgebouwd uit quarks en leptonen welke onderhevig 
zijnn aan een of meer van de vier fundamentele krachten, namelijk de zwaartekracht, 
elektromagnetismee en de zwakke en sterke kernkrachten. Deze laatste drie zijn verenigd in één 
theoriee genaamd het Standaard Model. Deze is voor het grootste deel in staat om met een hoge 
nauwkeurigheidd de experimentele gegevens die vandaag de dag beschikbaar zijn te verklaren. 

Dee definitie van massa in het Standaard Model is gebaseerd op de spontane breking van 
dee symmetrie tussen elektromagnetisme en de zwakke kernkracht door middel van het 
zogenaamdee Higgs mechanisme. Dit resulteert in de voorspelling van een nieuw deeltje, het 
Higgss boson, welke met zijn voorspelde massa tussen de 109 en 215 GeV buiten het bereik van 
allee huidige experimenten is gebleven. De waarneming van de Higgs is dan ook een van de 
belangrijkstee redenen voor de huidige ontwikkeling van een nieuwe versneller en bijbehorende 
detectorenn op het Europees Laboratorium voor Deeltjesfysica (CERN) bij Genève, Zwitserland. 

Inn dit proefschrift is de reconstructie van muonen in één van deze detectoren genaamd 
ATLA SS bestudeerd. De ontwikkeling van de reconstructie software heeft plaatsgevonden 
gebruikk makend van alles wat object oriëntatie (oo) en C++ te bieden hebben. De kern van de 
softwaree wordt gevormd door een ATLAS specifiek programma genaamd AMBER. Het is 
verantwoordelijkk voor de bouw van de detector beschrijving, voor het inlezen van de events, 
hethet definieert het reconstructie algoritme en verzorgt de uitvoer van de resultaten naar een 
grafischh scherm of naar een bestand. 

Volgenss de richtlijnen van een goede OO ontwikkeling zijn alle klassen welke niet 
specifiekk zijn voor de reconstructie van events in de ATLA S muon spectrometer afgesplitst in 
eenn aantal algemene pakketten. De meest belangrijke zijn de Detector Reconstruction Toolkit 
(DRT)) en de Generic Dataview Library (GDL). De eerste is precies wat zijn naam al zegt, 
namelijkk een gereedschapskist vol met algemene reconstructie klassen zoals sporen, fit 
algoritmess en de propagatie van sporen door een magneetveld. Naast AMBER wordt het ook 
gebruiktt door andere ATLAS pakketten en zelfs door de DO software. 

Hett tweede pakket, de GDL, borduurt voort op het iterator concept van de Standard 
Templatee Library. Zijn dataviews zijn iterator adapters die in een willekeurige volgorde met 
elkaarr kunnen worden verbonden zodat hele dataflow netwerken ontstaan. Bovendien is het 
doorr zijn generiekheid volledig onafhankelijk van het type data dat het verwerkt. Naast de 
architectuurr levert de GDL ook een aantal standaard dataviews voor het uitvoeren van de meest 
voorkomendee taken zoals het filteren en sorteren van data en het creëren van combinatorials. 

Hett reconstructie algoritme binnen AMBER is volledig gedefinieerd in termen van deze 
tweee pakketten. Het begint met het aanwijzen van interessegebieden uit de hits in de trigger 
kamers,, gevolgd door de patroon herkenning van de precisie hits die in die gebieden vallen, 
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enn het eindigt met een globale fit door beide type hits. De prestaties van dit algoritme zijn 
geëvalueerdd in een drietal verschillende omgevingen van oplopende complexiteit. 

Dee eerste hiervan wordt gevormd door een enkele MDT kamer en dient ervoor om de 
patroonn herkenning te analyseren bij verschillende detector efficiënties en achtergrond 
condities.. Onder nominale omstandigheden is de spoorsegment-reconstructie efficiëntie gelijk 
aann 99.8% voor zowel de 2x3 als de 2x4 kamers terwijl de kans op de reconstructie van valse 
sporenn ruim onder de 1% blijft . Daarnaast is de gereconstrueerde resolutie van een MDT buis 
gelijkk aan de waarde gebruikt in de simulatie. In het ergste geval van een 10% inefficiëntie en 
eenn achtergrond niveau gelijk aan 5 maal de nominale waarde daalt de reconstructie efficiëntie 
tott ongeveer 98.2%, wat overeenkomt met een globale inefficiëntie van 5%. Gelijktijdig stijgt 
hethet aantal foutief gereconstrueerde sporen tot 2% in de 2x4 kamer en tot 3% in het andere type. 
Zonderr toepassing van enige criteria op het goed op elkaar aansluiten van de verschillende 
spoorsegmentenn is dit gelijk aan een 8% kans op het vinden van een onjuist globaal spoor. 

Inn de tweede omgeving, dat van de DATCHA test opstelling, wordt de gecombineerde 
triggerr en precisie-kamer reconstructie in een volledige toren van de muon spectrometer in de 
praktijkk geëvalueerd. Na calibratie bereikt de spoorsegment reconstructie een nauwkeurigheid 
diee overeenkomt met die in de gesimuleerde events. Gebaseerd op de hit residuals van 52,59 
enn 67 |im gevonden in de drie MDT kamers kan een resolutie per buis van tussen de 68 en 86 
u,mm worden afgeleid. Daarnaast kan door het combineren van de segmenten een vergelijking 
wordenn gemaakt met de metingen van de RASNIK uitlijnsystemen. Het waargenomen verschil 
inn sagitta van 15 (lm ligt ruim onder de maximaal toelaatbare waarde van 30 (lm, en kan nog 
wordenn verbeterd door het vergaren van meer statistiek. 

Alss een laatste test is AMBER gebruikt om events in de volledige muon spectrometer te 
reconstrueren.. De verkregen resoluties komen zeer goed overeen met de theoretische 
voorspellingen.. Zo is bijvoorbeeld een pr -resolutie van 1.5% voor 10 GeV muonen gemeten 
welkee vervolgens toeneemt tot 6% bij 1 TeV. Daarnaast zijn ook de gemeten Z en Higgs massa 
resolutiess van respectievelijk 2.7 en 2.5 GeV (voor een Higgs massa van 130 GeV en met de 
Z-massaa constraint toegepast) in overeenstemming met eerder behaalde resultaten. 

Dee verkregen reconstructie efficiënties zijn daarentegen veel lager zijn dan wat wenselijk 
wordtt geacht voor de offline muon reconstructie. Dit komt gedeeltelijk doordat de selectie 
criteriaa van het programma gericht zijn op het optimaliseren van de nauwkeurigheid van de 
reconstructie.. De belangrijkste reden is echter dat er geen multiple scattering in de globale fit 
wordtt meegenomen. Dit is vooral een probleem wanneer een muon één van de kamer- of 
magneetstructurenn doorkruist. Simulaties zonder dit materiaal laten zien dat efficiënties van 
respectievelijkk 96% en 97% voor 10 GeV en 50 GeV muonen gehaald kunnen worden. Dit 
schiett nog steeds iets te kort vergeleken met andere ATLAS resultaten, vandaar dat een verdere 
ontwikkelingg van het reconstructie algoritme en de fit nodig zijn. 

Doorr gebruik te maken van de informatie in de inner detector en de calorimeter kan de 
reconstructiee van het Higgs verval naar 4 muonen verbeterd worden. Daarnaast kunnen dan 
ookk de resultaten van de andere twee eindtoestanden van het H—>41 kanaal er aan toegevoegd 
worden.. Door eisen te stellen aan de isolatie van de leptonen en aan de spreiding in de impact 
parameterss kan de achtergrond van dit kanaal voldoende worden onderdrukt om hoge 
significantiess te halen voor gemiddelde (130 tot 160 GeV) en hoge (180 tot 700 GeV) Higgs 
massa's.. Voor de overige massa's bestaan andere kanalen waardoor de ATLAS detector in staat 
zall  zijn om na drie jaar draaien bij lage luminositeit of al na 1 jaar bij hoge luminositeit het Higgs 
bosonn te vinden met een significantie ver boven de 5a. 


