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Samenvatting g 
NiemandNiemand kan bevatten wat zich afspeelt onder de zon. 

OndanksOndanks al zijn inspanningen om het uit te vorsen, 

kankan de mens de betekenis ervan niet ontdekken. 
ZelfsZelfs als een wijze beweert het te weten, 

kankan hij het niet werkelijk doorgronden. 

Predikerr 8:17 

Hett 'Standaard Model' van elementaire deeltjes is de laatste decennia een bijzonder succesvolle 
theoriee gebleken en heeft elke experimentele test doorstaan. Het bevat de Glashow-Weinberg-
Salamm theorie van de elektro-zwakke wisselwerking en de quantum-chromo-dynamica theorie van 
dee sterke wisselwerking, en omvat daarmee, op de zwaartekracht na, alle bekende krachten tussen 
elementairee deeltjes. Het Standaard Model geeft massa aan deeltjes via het Higgs mechanisme. Dit 
mechanismee vereist echter het bestaan van het 'Higgs boson'. Dit is het enige deeltje van het 
Standaardd Model dat ontsnapt is aan experimentele observatie, ondanks de vele inspanningen van 
dee laatste vier decennia. De huidige indirecte metingen van de experimenten van de LEP versnel-
lerr op het CERN geven aan dat de massa van het Higgs deeltje met een waarschijnlijkheid van 
90%% ligt tussen de 114 en 196 Ge V/c2. 

Dee LEP versneller en zijn detectoren worden op dit moment ontmanteld om te worden vervangen 
doorr de krachtigere LHC versneller en zijn vier nieuwe experimenten (genaamd ATLAS, CMS, 
ALICEE en LHCb). Deze nieuwe versneller is een proton-proton botsingsmachine met een 
zwaartepuntsenergiee van 14 TeV, en wordt operationeel in 2007. Eén van de hoofdingrediënten 
vann het LHC onderzoeksprogramma is de jacht op het Higgs deeltje van het Standaard Model, om-
datt het één van de hoekstenen van het model is. Vele Higgs deeltjes zullen worden geproduceerd 
doorr de LHC, als het deeltje tenminste bestaat. Zijn ontdekking zou mogelijk moeten worden door 
hett verzamelen van metingen gedurende een paar jaar. 

Ditt proefschrift is gewijd aan ATLAS, één van de twee general-purpose detectoren van de LHC. 
Hett richt zich op de sub-detector die een cruciale rol zal spelen in de analyse van het Higgs vervals 
kanaall  H -> 7P7P -» u+u-u+u-: de muon spectrometer. Dit Higgs verval is een belangrijk ontdek-
kingskanaal,, vanwege de duidelijke kenmerken die de vervalsproducten achterlaten in de detector. 
Ditt proefschrift behandelt de belangrijkste bijdragen aan de precisie waarmee de impuls van de 
muonenn kan worden gemeten. Het beperkt zich tot het 'barrel' gedeelte van de muon spectrometer. 

Dee impuls van een muon wordt bepaald door de afbuiging van het deeltje in een magnetisch veld 
tee meten. Dit wordt gedaan door drie segmenten langs het deeltjesspoor te meten. De impuls is één 
opp één gerelateerd aan de 'sagitta', die is gedefinieerd als de afstand van het middelste segment tot 
dee lijn die de buitenste twee segmenten met elkaar verbindt. Hoe nauwkeuriger de sagitta wordt 
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gemeten,, des te nauwkeuriger wordt de impuls bepaald. Voor muonen met een grote impuls 
(11 Te V/c) wordt de precisie van de impulsmeting bepaald door deze sagitta meting. Voor muonen 
mett een kleine impuls (< 100 Ge V/c) echter, wordt de precisie van de meting gelimiteerd door 
meervoudigee verstrooiing van het muon in het materiaal van de detector en door variaties in het 
energieverliess in de calorimeters (twee van de andere ATLAS sub-detectoren). Dit proefschrift 
presenteertt resultaten van de twee belangrijkste bijdragen aan de precisie van de sagitta meting: de 
precisiee van de individuele segmenten gemeten langs het spoor (d.w.z. lokaal) en de precisie van 
dee relatieve uitlijning van de detectorelementen die de segmenten meten (d.w.z. globaal). 

Dee beoogde precisie van de impulsmeting is 10% voor een muon met een impuls van 1 Te V/c. Dit 
vertaaltt zich in een beoogde precisie van de sagitta meting van 50 UJTI. Deze precisie is 
opgebouwdd uit een beoogde precisie van 40 |im voor de bijdrage van de metingen van de 
segmenten,, en een beoogde precisie van 30 (im voor de bijdrage van de uitlijning. 

Dee coördinaten van de individuele segmenten in de afbuigingsrichting van het muon worden 
gemetenn door Monitored Drift Tube (MDT) kamers. Een MDT is een aluminium buis met een 
diameterr van 30 mm. Met een precisie van 7 |im zit in het midden van de buis een 50 \xm dun 
draadje.. De MDTs worden heel nauwkeurig samengelijmd tot kamers van verscheidene 
afmetingen.. Het grootste type barrel kamer ('BOL', gemaakt door het NIKHEF) bijvoorbeeld, 
bestaatt uit 432 buizen, elk 5 m lang, gerangschikt in tweemaal drie lagen van 72 buizen. 

Eenn speciaal meetinstrument, de X-ray tomograph, is op het CERN ontwikkeld om de precisie te 
metenn van de draadposities van een volledige MDT kamer. De tomograph meet de draadposities 
mett een precisie van een paar |xm in een werkruimte van 2.2 x 0.6 m2. Een aantal BOL kamers zijn 
gemetenn met de X-ray tomograph en hebben een precisie van 15 |im op de draadposities. Dit is 
eenn bijzondere prestatie voor een dergelijk groot object (2.2 x 0.5 x 5 m3). Een vergelijking tussen 
dee resultaten van de X-ray tomograph en de kwaliteitscontrole metingen, die worden gedaan 
tijdenss de assemblage van de kamers, laat een overeenkomst zien van beter dan 7 (lm. Dit 
rechtvaardigtt dat slechts een beperkt aantal van de geproduceerde kamers (één op de acht) wordt 
nagemetenn in de X-ray tomograph. 

Naa de constructie van een BOL kamer, wordt deze getest door de kamer te bedrijven in een 
specialee opstelling op het NIKHEF gebruikmakend van cosmische muonen. Met deze opstelling 
kunnenn dode kanalen en kanalen met veel ruis worden gevonden, de detectie-efficiëntie kan 
gemetenn worden, en de uniformiteit wordt gecontroleerd. Uiteindelijk zullen ook de draadposities 
wordenn bepaald met behulp van de cosmische muonen. Deze opstelling wordt ook gebruikt om de 
resolutiee te meten van de MDT driftbuizen en om de precisie te bepalen van het gereconstrueerde 
muonn spoor segment in een enkele BOL kamer. De afstand-tijd relatie van de driftbuizen wordt 
bepaaldd in een auto-calibratie procedure, met een gemiddelde resterende systematisch afwijking 
vann minder dan 3 (lm. De grotere systematische afwijkingen dicht bij de draad (tot 70 |im) vragen 
naderee aandacht, alhoewel ze nog steeds veel kleiner zijn dan de lokale resolutie. De gemeten 
gemiddeldee resolutie van een enkele buis is 82 p.m na correctie voor meervoudige verstrooiing. 
Ditt is inclusief de fouten van de calibratieprocedure en fouten vanwege de beperkte precisie van 
dee draadposities en is daarom de relevante resolutie. De behaalde resolutie is dicht bij de beoogde 
resolutiee van 80 p:m. De methode die wordt gebruikt om de resolutie te bepalen, maakt alleen 
gebruikk van de gegevens van de MDTs zelf. Het resulteert in een vlakke verdeling van de 
waarschijnlijkheid,, hetgeen vertrouwen in de methode geeft. De gemeten precisie van het 
spoorsegmentt is 36 (lm na correctie voor meervoudige verstrooiing. Dit is dicht bij de beoogde 
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precisiee van 32 jam. De detectie efficiëntie van de buizen is voortreffelijk (99.98%). De 
inefficiëntiee van de signalen die op het spoor liggen (5%) wordt gedomineerd door S-electronen 
(veroorzaaktt door het muon zelf) die het muon signaal maskeren. Significante systematische 
variatiess van buis naar buis zijn geobserveerd in het werkpunt. Deze houden verband met het 
(gedeeltelijkk seriële) gas distributie systeem en behoeft nader onderzoek. 

Hett 'tweeling-buis' concept, waarbij twee drift buizen worden doorverbonden aan de kant van de 
hoogspanning,, om in feite een uitlezing te hebben aan beide kanten van de buizen, levert een 
adequatee tweede coördinaat meting op. Daarmee transformeert het de tweedimensionale drift 
buizenn in een waar driedimensionaal spoor volg systeem. Het 'tweeling-buis' concept is niet de 
standaardd oplossing voor ATLAS, maar wordt mogelijk geïmplementeerd in de buitenste kamers 
vann de muon spectrometer. 

Dee precisie van de globale uitlijning van de MDT kamers is getest in een experimentele opstelling 
genaamdd DATCHA, die is opgebouwd op het CERN. Deze opstelling bestaat uit één 'toren' van 
dee ATLAS muon spectrometer, gebruikmakend van prototype detectoren, en is uitgerust met Ras-
nikk uitlijnsysternen. De detectoren worden in bedrijf gezet en cosmische muonen worden gebruikt 
alss referentie om de Rasniks mee te vergelijken. Voor een aantal gecontroleerde verplaatsingen 
vann één MDT kamer, wordt de gemiddelde sagitta van de muon sporen vergeleken met de gemid-
deldee sagitta van de Rasnik systemen. Er wordt aangetoond dat de uitlijnsystemen in staat zijn ve-
randeringenn in de geometry te volgen met een precisie van 11 jim op de sagitta van het muon 
spoor.. Dit resultaat heeft één zwak punt: het is een relatieve test, omdat de Rasniks niet gecali-
breerdd waren. Het moet nog aangetoond worden dat de uitlijnsystemen de absolute correcties kun-
nenn leveren, gebruikmakend van gecalibreerde Rasnik systemen, hetgeen vereist is voor ATLAS. 

Vanuitt het oogpunt van de zoektocht naar het Standaard Model Higgs boson in het vervalskanaal 
HH -» 7P7P —» u+u~u+u~ (aannemende een Higgs massa < 200 GeV), kan de eis op de precisie van 
dee uitlijning eenvoudig worden versoepeld naar 100 jo.m zonder enig significant verlies in de reso-
lutiee van de meting van de impuls van een muon. 
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