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Samenvatting

Het Standaard Model van de Elementaire Deeltjes is een van de grootste successen van de
moderne Natuurkunde. Dit model geeft een elegante beschrijving van de fundamentele
bouwstenen van de natuur en de krachten tussen deeltjes. Het Standaard Model heeft het
bestaan van verscheidene deeltjes voorspeld die later door experimenten daadwerkelijk
zijn gemeten. Het enige deeltje dat door het Standaard Model wordt voorspeld en nog
niet gemeten is, is het Higgs boson.

Metingen aan het Standaard Model worden gedaan door deeltjes te versnellen tot
hoge energieën met behulp van een deeltjesversneller, en deze vervolgens op elkaar te
laten botsen. Hierbij ontstaan zwaardere, instabiele deeltjes die in zeer korte tijd ver-
vallen in stabiele, lichtere deeltjes die we kunnen waarnemen met speciale detectoren.
Hoe hoger de energie is waarmee de deeltjes op elkaar botsen, hoe zwaarder de deeltjes
kunnen zijn die bij de botsingen ontstaan.

Om het zware Higgs boson te kunnen produceren, is een sterke deeltjesversneller
nodig. Om de deeltjes te kunnen meten bij het verval van het Higgs boson gemaakt
worden zijn zeer nauwkeurige detectoren nodig. De Large Hadron Collider (LHC) op
het CERN deeltjes laboratorium te Genève, Zwitserland, is de grootste deeltjes versneller
ter wereld. De LHC botst protonen op protonen met een zwaartepunts energie van 14
TeV. Deze energie is hoog genoeg om het Higgs boson te produceren. Als het Higgs
boson niet gevonden wordt bij de LHC versneller, kan het Standaard Model zoals we
deze nu kennen niet kloppen.

De ATLAS detector is één van de LHC detectoren. Bij het ontwerpen van de ATLAS
detector is speciaal aandacht besteed aan het meten van de vervalsproducten van het
Higgs boson. Het Higgs boson kan op verscheidene manieren vervallen in verschillende
deeltjes. De kans op het ontdekken van het Higgs boson is (onder andere) afhankelijk
van hoe goed we de vervalsproducten kunnen meten. Een van de meest veelbelovende
manieren om het Higgs boson te meten is het reconstrueren van het verval van het Higgs
boson in vier muonen. De ATLAS detector is uitgerust met een sporen detector, de In-
ner Detector. Deze staat rondom het punt waar de botsingen plaats vinden. Rondom
de Inner Detector staan Calorimeters, detectoren die de energie van deeltjes kunnen
meten. Tenslotte is ATLAS uitgerust met een Muon Spectrometer, speciaal ontworpen
om efficiënt en met hoge precisie muonen te detecteren. Het Nikhef instituut in Ams-
terdam heeft meegewerkt aan het ontwerpen, produceren en het installeren van de grote
muonen kamers, een van de onderdelen van de Muon Spectrometer. Ook is dit instituut
actief in het ontwikkelen van software algorithmes die de elektronische signalen van de
ATLAS detector omzetten naar gemeten sporen van de muonen.
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Het onderwerp van dit proefschrift is de identificatie van muonen in ATLAS. Om
muonen te meten in de ATLAS detector, moeten zowel de detector onderdelen van de
Muon Spectrometer als de software algorithmes zorgvuldig worden getest. Deze tests
worden uitgevoerd met muonen afkomstig van botsingen die in de atmosfeer plaats vin-
den. Deze muonen worden cosmische muonen genoemd. Met deze deeltjes worden de
detector onderdelen en de software algorithmes getest. Een hoofdstuk in dit proefschrift
is gewijd aan de ingebruikneming van de muonen kamers en het testen van deze detec-
toren met behulp van cosmische muonen.

Het reconstrueren van muonen gaat in een aantal stappen. De signalen uit de detec-
toren worden gelocaliseerd in de ruimte. Deze hits worden door een patroonherkenning
algorithme gegroepeerd tot patronen. Deze patronen worden als uitgangspunt genomen
voor het reconstrueren van segmenten. De segmenten worden op hun beurt weer gecom-
bineerd tot een spoor in de Muon Spectrometer. Sporen in de Muon Spectrometer
kunnen worden gecombineerd met sporen in de Inner Detector om muonen met een
hogere precisie te reconstrueren.

In dit proefschrift ligt het zwaartepunt op de ontwikkeling en prestaties van een nieuw
muon identificatie algorithme: MuTagIMO. Dit algorithme is ontwikkeld om Inner Detec-
tor sporen te identificeren als muonen, gebruik makende van spoorsegmenten gemeten
in de Muon Spectrometer. MuTagIMO heeft als voordeel dat zeer efficiënt muonen gëı-
dentificeert kunnen worden, zelfs muonen met een lage impuls. Ook is dit algorithme
in staat om in de regionen waar de Muon Spectrometer weinig hits registreert, muonen
efficiënt te identificeren. Tenslotte is de methode robuust en blijft de efficiëntie hoog
in het geval dat delen van de Muon Spectrometer zouden uitvallen. Tegenover deze
voordelen, heeft het algorithme als nadeel dat het de Inner Detectoren sporen die niet
van muonen komen, soms fout als muon identificeert.

Het succesvol identificeren van muonen in ATLAS is afhankelijk van vele factoren. Zo
moeten de muonen kamers goed gecalibreerd zijn, en zowel het materiaal in de ATLAS
detector als het magneetveld waardoor de geladen deeltjes heen gaan nauwkeurig bepaald
zijn. In het begin tijdperk wanneer de LHC aan zal gaan, zal nog niet aan al deze
voorwaarden voldaan zijn. Het algorithme is bij uitstek geschikt voor het identificeren
van muonen in de begindagen van de LHC en ATLAS.

Ten tijden van het schrijven van dit proefschrift, waren nog geen botsingen in de LHC
beschikbaar. Voor de evaluatie van de identificatie efficiëntie van het algorithme is ge-
bruik gemaakt van cosmische muonen. Deze gemeten cosmische muonen zijn vergeleken
met gesimuleerde cosmische muonen. Een efficiëntie van 98.3 ± 0.2 % is gemeten met
cosmische data en simulatie. Het verlies van 1.7 % efficiëntie wordt veroorzaakt door het
ontbreken van detectoren in bepaalde gebieden van de Muon Spectrometer. Dit effect is
waargenomen in de cosmische data en simulatie. Dit geeft vertrouwen dat de modellen
die we hanteren om deeltjes in ATLAS te simuleren, een nauwkeurige weergave van de
werkelijkheid zijn.

Deze cosmische muon metingen zijn echter maar tot op een zekere hoogte te verge-
lijken met de muon metingen van botsingen in de LHC. Zo komen cosmische muonen
vanuit de atmosfeer en niet vanuit het hart van ATLAS waar de LHC botsingen plaats
vinden. De prestaties van het identificatie algorithme zijn ook geëvalueerd op muonen
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van gesimuleerde LHC botsingen. Ook hier is het algorithme zeer efficiënt, ook voor
muonen met een lage impuls en muonen in regionen waar de Muon Spectrometer maar
weinig hits registreert. Het algorithme blijft efficiënt muonen identificeren als detector
onderdelen van de Muon Spectrometer uitgeschakeld zijn. Tenslotte is aangetoond dat
de mate waarin het algorithme de Inner Detector sporen fout als muon identificeert,
goed begrepen en onder controle is.

Met het MuTagIMO algorithme zijn we goed voorbereid op het identificeren van muo-
nen bij toekomstige botsingen in het ATLAS experiment.
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