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Samenvatting g 

Wetenschapperss stellen zich tot doel de onderliggende eenvoud van de natuur te onder-
zoeken.. In de moderne hoge-energïe fysica heeft dit. geleid tot het Standaard Model van 
elementairee deeltjes. Dit model beschrijft met grote nauwkeurigheid de meest funda-
mentelee bouwstenen van materie en de krachten die tussen deze bouwstenen werken. Het 
onderzoekk van deze elementaire deeltjes, die quarks en leptonen worden genoemd, bestaat 
uitt het bepalen van de eigenschappen zoals electrische lading, massa, inwendig impulsmo-
mentt (spin), etc. Tot op heden zijn er zes quarks and leptonen bekend en vier elementaire 
krachtenn die tussen deze deeltjes werken. Deze krachten zijn: elcctromagnetisehe kracht, 
sterkee kracht, zwakke kracht en zwaartekracht. 

Eenn catalogus van elementaire1: deeltjes laat een schijnbare bevredigende eenvoud van 
dee natuur zien. Toch zijn theoretici van mening dat er een hogere mate van unificatie 
mogelijkk is. De ultieme unificatie is een "Theorie van Alles'1. één theorie die alle processen 
inn de natuur beschrijft. Een kandidaat voor de Theorie van Alles is de snaartheorie. Een 
mogelijkee aanwijzing voor deze theorie zou de ontdekking van super symmetrie kunnen 
zijn,, want deze theorie zou als een laag-energetische manifestatie van de snaartheorie 
beschouwdd kunnen worden. Deze manifestatie is een symmetrie1 tussen elementaire deeltjes 
vann verschillende spin. De in de natuur gemeten waarden voor de spin van elementaire1 

deeltjess zijn dise-reet en constant: één type1 hex'ft spin 1/2 (de ze)genaamelei fermionen): een 
tweedee type deeltje heeft spin 1 (ele1 bosoncn). Supersymmetrie houdt in dat behalve de1 

spinn van het deeltje, elk fermion dew'lfde eigenschappen als zijn Lmsemischc partner heeft. 
Dee manier waarop deeltjes met hun supersymmetrische partners een reactie aan zouden 
kunnenn gaan is met de huidige stand van de1 natuurkunde niet. goed te voorspellen. In de 
literatuurr neemt men vaak aan dat ele deeltjes goed gescheiden zijn van hun superpartners. 
Dee ralen hiervoor is dat anders een protein, dat zeer stabiel is. snel zou moeten vervallen 
viaa een supersymmetrisch deeltje. Dit ven-val heet een R-pariteit schendend veTval. Waai-
dee elementaire1 deeltjes van het Standaarel Mexlel een R-pariteit van R = l hebben, hebben 
hunn superpartners een R-pariteit van R—-1. Behoud van R-pariteit wil daarom ze'ggen dat 
err een strikte se'he'iding is van de eleeltjes binnen ieder supermultiplet. De manifestatie van 
supersymmetriee wordt be^hande l̂el in dit proefschrift in de veroneierst exiling dat er wel ven 
R-pariteitt seheneling bestaat. Me't name1 heu. R-pariteit se'henelend ven-val van he't lielitste1 

supersymme'trise'hh eleeltje1 is bestuelexrd. 
De>> meeste1 elementaire1 deeltjes worelen be'stuelevrel me1*  be'hulp van zgn. dtxitjesver-

snellcrs.snellcrs. Dit zijn (vaak gre)te) maehines waarin men egeltjes (e'lectronen e>f pmtemen) e>p 
elkaarr laat beitsen. De1 egeltjes elie1 hierbij vrijke)men zijn e»)k weer elementaire1 eh^ltjes. 
Geavanceerdee eleueeteren zijn gebe)uwd re)iielom een be>tsingspunt. waarmee ele1 vrijgekomen 
eleeltjess kunnen weerden waargonennen. In bot enorme1 aantal vrijgokennem clt̂ Tt jes wordt 
gezochtt naar supersyinmerrische eleeltjes. Helaa.s. is her. bestaan van supersymniotrische1 
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multt iplettem is nog niet aangetoond: van elk nniltiplet is nog maar één deeltje1 bekend. 
DitDit  duidt erop dat als supersymmetric een geldige1 theorie1 is. deze symmetrie gebroken 
moett zijn. Door het breken van de symmetrie1, kunnen deeltjes van hetzelfde multiplet 
\crsee hillenele massa hebben. Het emontdekte deeltje in een nniltiplet zem dan ze>'n hoge 
massaa kunnen hebben, elat hei nog niet in eleeltje-sversnedleTS is gcpnniueeerd. 

Dee crux is e>m een versneller te1 inaken, elie1 zo krachtig is elat er zee1]- zware1 deeltjes 
ge-maaktt kunnen worden. Een versneller die wellicht krachtig genoeg is. wordt momenteel 
ge'bemwdd op CERN. nabij Geneve1 en wordt de Large H adroit Collider (LUC1) genoemd. In 
elezee versneller laat mem protonen op protonen botsen mei een emgedceMiel hoge energie1. De1 

elevltjess elie1 bij deze be)tsingen vrijkomen, worden gedetecteerd in eemp^xe detectoren. 
Eenn van (leve detectoren. Atlas genaainel, wordt, beschreven in dit proefschrift, waarbij de 
nadrukk ligt e>p het binnenste gexleelte van ele1 eletector. Dit gedeelte1 is de pireUU lector vu 
wordtt gebruikt om spoien van (gtdatlen) deeltjes nabij het be>tsingspunt te reconstrueren. 
De'' research en development aan pixedeleiectoien beslaat een groot gedeelte van elit pre af-
schrift. . 

De11 ontwikkeling van pixeddetectoren in Europa is begonnen op CERN in de1 gre>e'p van 
Erikk Heijne. Een prototype pixeldei eet or. de1 LHCl pix^ltltM-c-ctor. is ontworpen conform 
elee strenge eisen van een LHC-emigeving. Deze1 edsen zijn onder meer: een snelle1 en 
e^friciëntee verw<Tking van he1! signaal, uiiiforinite'i t in verwerking van het signaal in tijd en 
hoogte1,, hoge precisie in spoorreconstnu-tie en stralingsbestemeligheid. Dit laatste1 i)unt is 
belangrijkk omdat er ten e'xtreem hoge1 eleeltjesflux door ele1 elei.ector \crwacht wordt. Deze 
hogee flux kan de1 werking van de sense)! en de uitleeselectremica beschadigen. Hoe)felstuk 3 
<mm d beschrijven ele LHCl j)ixeikleteie*te)rein resultaten van testmetingen. Deve testmetingen 
zijnn uitgevexTd met deeltjes afkomstig van een radio-actieve bron en met eleeltjew van een 
\crsnellerr op CERN. Met behulp van ele radio-ae-tieve brem is ele1 pixelelei ex-tor gekalibreerd: 
eenn brem zendt deeltjes mei een e^xact hekene Ie energie uit waarmee mem kan bepalen wat 
ele11 gevoeligheidsdrempel is van de1 eletex tor. De1 kalibratie houdt dus in elat er <TII relatie1 

woreltt geve)iielen tussen ele ingestelde1 diempedwaanle en ele1 hoevcelheiel energie1 die1 een 
deeltje11 aehte'rlaat in de1 dedector. ()e)k ele uniformiteit in ele1 ingestekle elrempelwaarele van 
allee uit heskanahn in ele1 eletector is genieten: eleve1 waarele1 ligt voor alk1 uitkeskanalen van 
eenn eletector binnem een marge van 10 %. 

Meii  ele1 testbundel is o.a ele edfiedëntie van ele1 pixeleletector en ele1 precisie, waarmee 
eloorr ek1 pixeddetector een deeltjesspoor kan worden gereconstrueerd, bepaald. HieTtoe 
werell  een testeletector in een rij van rofcrentievletectoren geplaatst. Een legist rat ie1 van 
enmm spe>or in de1 ïeferentieekdectoren impliceert elan oe)k een registratie1 in ele1 pixeddetector. 
Hieruitt is elan ele1 efficiëntie1 te bepalen. Eit de metingen blijk t elat de1 pixeddetector meer 
elann 9!J % orfi<-i<;iit is. De1 precisie waarmee1 een spoor in ele1 ])ixeileleiteicte)r kan worden 
geTecemstruecrell  is bepaald e>p een waarde1 van S) tot 14 //m. aflianke-lijk van ele1 he>ek van 
invall  van hei. inkomenele1 deeltje. 

Eiteineledijkk is ele deteetejr ook be'straakl mei behulp van een gainma-ray machine. 
Zexloemdee kem bepaald worden we'lke1 dosis dejorstaan kan we>relein. voorelat een eledector 
slechtt gaat functkmeren. De1 totale1 eiosis in een eistee tor is stapgewijs epgevoerel. waarbij 
telkenss ele efficiëntie en ele1 uitleessnelhcid is gesmeten. De1 totale1 dosis die1 ele eletector kan 
doorstaann is minde1!- elan 55 krael. 

De11 conclusie is elat ele1 LHCl-pixeddcteetor voleloet aan eiseen ointient effie-iëntie em uni-
formiteit,, maar elat de1 stralingsbe^teiieliglieid nied vedebemele is. Dit kemit zoals verwacht. 
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doordatt do detector niet in een speciale stralings-harde techniek ontworpen is. 
Voorr de Atlas detector die in 2006 in bedrijf gaat is de potentie om supersymme-

triee te ontdekken uitgebreid onderzocht, waarbij in dit proefschrift R-pariteit schendende 
supersymmetryy centraal staat. Om botsingen te simuleren zijn grote softwarepakketten 
(zgn.. eventgeneratoren) in gebruik, die produktie en verval van deeltjes bij een botsing 
simuleren.. Om het geval van R-pariteit schending te simuleren zijn twee reeds bestaande 
eventgeneratorenn gecombineerd. Daarnaast zijn er softwarepakketten die de detector-
responss simuleren. Omdat een zeer gedetaileerde detectorsimulatie teveel computerkracht 
vergt,, is de detectorrespons geparametriseerd. Met zo'n vereenvoudigde; detectorsimulatie 
kunnenn de botsingen en de reconstructie ervan sneller gesimuleerd worden. Daarbij komt 
hett voordeel dat men meer inzicht krijgt in de detectorprecisie van de pixeldetector bin-
nenn de gehele Atlas-detector. Men berekent de precisie van de spoorreconstructie namelijk 
analytisch,, gebruikmakend van de geometrie van de Atlas-detector. 

Eenn analyse van een R-pariteit schendend supersymmetrisch deeltjesverval, waarbij 
dee simulatietechnieken gebruikt worden die in hoofdstuk 5 beschreven zijn, wordt gepre-
senteerdd in hoofdstuk 6. Hier wordt het verval van het lichtste supersymmetrische deeltje 
(LSP)) naar twee quarks en een lepton nader onderzocht. Het is hoogst waarschijnlijk 
datt zwaardere supersymmetrische deeltjes direct geproduceerd worden en daarna ver-
vallenn naar lichtere. Het stapsgewijs verval naar het lichtste supersymmetrische deeltje 
veroorzaaktt een hoge multipliciteit van jets in de detector. Het signaal van het verval 
vann het lichtste deeltje bestaat uit twee jets (afkomstig van de quarks) en een geïsoleerd 
spoorr van een lepton. De levensduur van het lichtste deeltje kan meer dan duizend keer 
langerr zijn dan van andere deeltjes. Daardoor zal het lichtste deeltje een meetbare af-
standd afleggen in de detector. Het blijk t dat dit. signaal goed van achtergrondsignalen 
tee onderscheiden is en dat daardoor de massa van het deeltje goed te bepalen is: tot op 
5%% nauwkeurig. Verder is onderzocht hoe de mate van schending van het behoud van 
R-pariteitt experimenteel vastgesteld kan worden. Dit kan bepaald worden door de afs-
tandd te meten die het LSP afiogd van het botsingspunt (i.e. waar het geproduceerd is) 
tott het punt waar het vervalt. Naarmate het LSP een langere weg aflegt is de R-pariteit 
schendingg zwakker. Voor deze meting is vooral de pixeldetector van belang. 

Uitt de bovengenoemde studies kan geconcludeerd worden, dat supersymmetry relatief 
eenvoudigg ontdekt kan worden in een experiment als Atlas. Dit komt door het hoge; 
aantall  jets dat. het verval van supersymmetrische deeltjes impliceert. Wil men meer over 
dee eigenschappen van die deeltjes leren, dan is de pixeldetector een belangrijk gedeelte 
vann Atlas met name in de analyse van R-pariteit schendende vervallen. 
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