
 
 
  

  Het Standaard Model van de deeltjesfysica beschrijft materie en de 
interactie tussen materie op het meest elementaire niveau. 
Resultaten van hoge-energiefysica experimenten worden met hoge 
precisie beschreven door het Standaard Model, maar astronomische en 
kosmologische waarnemingen wijzen op de nood aan fysica buiten het 
Standaard Model. Een voorbeeld van zo’n extensie is donkere materie.  
  De Large Hadron Collider (LHC) aan het CERN is de meest krachtige 
deeltjesversneller ooit gebouwd. Het Compact Muon Solenoid (CMS) 
experiment, dat zich aan één van de interactiepunten van de LHC 
bevindt, is een ideaal platform om het Standaard Model te 
onderzoeken en eventueel nieuwe fysica te ontdekken. Het werk dat 
hier gepresenteerd wordt, bestaat uit twee delen: een zoektocht naar 
‘sexaquarks’ in  data van het CMS experiment en de upgrade van de 
CMS sporendetector voor de High Luminosity LHC. 
  Sexaquarks zijn tot op heden niet-geobserveerde deeltjes met 
potentieel voor het verklaren van de aard van donkere materie. In dit 
onderzoek wordt gezocht naar signalen van anti-sexaquarks, 
geproduceerd in protonbotsingen, die kunnen annihileren op 
neutronen in materiaal binnen de CMS detector. Dit proces kan 
uiteindelijk resulteren in geladen deeltjes die reconstrueerbaar zijn 
met de CMS  sporendetector. De reconstructie geeft toegang tot de 
massa van het sexaquark en zijn interactielocatie.  
  De huidige CMS sporendetector zal nog operationeel zijn tot 2023 
waarna een nieuwe sporendetector nodig zal zijn om in 2026 data te 
nemen aan een geüpgradede LHC, de ‘High Luminosity LHC’ (HL-LHC). 
Deze nieuwe sporendetector zal CMS in staat stellen om hoge kwaliteit 
data te nemen bij de uitdagende condities van de HL-LHC. De nieuwe 
detector moet onder andere een hogere resistentie hebben tegen 
stralingsschade en moet ook input geven tot het eerste triggersysteem 
van CMS. Dit systeem beslist of de volledige CMS detector al dan niet 
wordt uitgelezen. CMS zal dit verwezenlijken met behulp van een 
uniek design van de  detectormodule, gebaseerd op silicium sensoren. 
Duizenden van deze modules zullen uiteindelijk worden gebruikt in de 
sporendetector. Deze modules bevatten verschillende uitleeschips om 
het signaal te verwerken alvorens de data uit te sturen naar het 
triggersysteem of de centrale data-acquisitie. Tijdens het onderzoek 
werd bijgedragen tot een opstelling voor het testen van prototype 
chips, geassembleerde elektronica componenten en prototypes van de 
detectormodules. Het onderzoek beschrijft het testen van chips bij 
hoge stralingsdosis, het testen van modules in test beams en de 
onderlinge werking van de uitleeschips. 
 

Abstract van het doctoraatsonderzoek 

Titel van het proefschrift: 

The Upgraded Outer Tracker for the CMS Detector at the High 
Luminosity LHC and Search for Composite Standard Model Dark 

Matter with CMS at the LHC 

Promotor:  

Prof. Dr. Steven Lowette 

De verdediging heeft plaats op  

Dinsdag 28  Januari 2020 om 16h00 

in Auditorium  D.2.01 (Promotiezaal) op de 

Campus Etterbeek van de Vrije Universiteit 
Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Elsene, en zal 
worden gevolgd door een receptie 

Samenstelling van de jury 

Prof. Dr. Jorgen D’Hondt (VUB, voorzitter) 
Prof. Dr. Krijn De Vries (VUB, secretaris) 
Prof. Dr. ir. G. Vandersteen (VUB) 
Prof. Dr. Pascal Vanlaer (ULB) 
Prof. Dr. Nadia Pastrone (INFN Torino) 

Jarne De Clercq studeerde in 2015 
af met grootste onderscheiding aan 
de Universiteit Gent met een 
Master of Science in de fysica en 
de sterrenkunde. Vervolgens 
startte hij een doctoraat in de 
experimentele deeltjesfysica aan 
de Vrije Universiteit Brussel. 
Binnen de context van het CMS 
experiment werkte hij aan twee 
projecten: een zoektocht naar een 
donkere materie kandidaat in data 
van het CMS experiment en 
ontwikkeling van een testsysteem 
en het testen van prototypes voor 
de upgrade van de CMS 
sporendetector. 

Curriculum vitae 

De Onderzoeksgroep 

Elementaire Deeltjes Fysica 

nodigt U graag uit op de openbare verdediging van het proefschrift van 

Jarne DE CLERCQ 

ter behaling van de graad van Doctor in de Wetenschappen 


