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De Russische Igonkina werkt sinds 
januari 2008 voor FOM-Nikhef. Haar 
carrière in de hoge-energie natuur-
kunde startte in Moskou, waar ze 
promoveerde op een Hera-B-experi-
ment. Via een postdoc van drie jaar in 
de USA belandde ze op CERN, bij het 
ATLAS-experiment. “Ongeveer de helft 
van de 20.000 hoge-energiefysici werkt 
in Genève. FOM-Nikhef bood me een 
vaste aanstelling aan, die in eerste 
instantie met het FOM/v-subsidie-
programma tot stand kwam. Dat was 
mooi, want in deze nieuwe job kreeg ik 
de gelegenheid me verder te ontwikke-
len, met een grotere groep en meer 
verantwoordelijkheden. Nederland was 
voor mij en onze kinderen niet 
onbekend, omdat mijn man Nederlan-
der is. Ik ervaar Nikhef als een 
gezellige, en mede daardoor, produc-
tieve werkomgeving.” 

Records

Regelmatig moet Igonkina op stel en 
sprong naar CERN in Genève. De 
records van de LHC volgen elkaar in 

rap tempo op en hebben gevolgen voor 
het verzamelen van data. Ze werkt als 
Trigger Menu Coördinator van het 
ATLAS-experiment, waarbinnen 
tweeduizend mensen uit achtendertig 
landen werken. In haar functie is 
Igonkina eindverantwoordelijk voor de 
selectie van data. Slechts tweehonderd 
van de inmiddels 40 miljoen botsingen 
per seconde die de LHC oplevert, 
kunnen worden opgenomen. Ze legt 
uit: “ATLAS is een groot experiment, 
dat vele natuurkundeonderwerpen 
beslaat. Tijdens de proefperiode zijn we 
gestart met het verzamelen van data 
en dat zal de komende tien jaar nog 
doorgaan. In deze fase ligt de focus op 
het naar behoren draaien van de 
detector en het op een foutloze manier 
verzamelen van gegevens. De LHC 
genereert nu 1 miljoen botsingen per 
seconde en dat zal toenemen tot 800 
miljoen. Je moet dus heel kritisch zijn 
op welk event je selecteert, wat je 
weggooit en welke gegevens je wilt 
opnemen. Dat heet trigger. Er is een 
afspraak tussen alle partijen die aan 

ATLAS werken over prioriteiten in 
triggers. We discussiëren er met 
twintig mensen over, maar ik ben 
degene die beslist. Het is uitdagend, 
want naast de inhoud van de op te 
nemen data moeten we eveneens het 
brede fysische spectrum in de gaten 
houden voor de langere termijn. Denk 
aan Higgs, supersymmetrie, of 
exotische modellen. ‘Standaard’ 
natuurkunde hoort daar ook bij, want 
we moeten er ons immers van verzeke-
ren dat onze data overeenkomen met 
die al bekend zijn uit andere experi-
menten. Daarnaast verzamelen we 
gegevens voor het monitoren van de 
detectoren, om te checken of een effect 
niet toevallig een afwijking is.”
 
Belangrijke data

De LHC levert meer en meer data op, 
terwijl het maximum gelijk blijft, 
omdat opslag een dure kwestie is. Eén 
ATLAS-event beslaat 1.6Mb, en per uur 
wordt dus 1Tb weggeschreven. 
Igonkina: “Het impliceert dat de keuze 
van die tweehonderd events per 
seconde, de ‘200’-cap, steeds ingewik-
kelder wordt en je je besluiten continu 
moet aanpassen. Inderdaad kun je 
door dergelijke selecties andere enorm 
belangrijke data missen. Dat is mijn 
nachtmerrie. Gelukkig is er een grote 
groep mensen die dit probeert te 
voorkomen en fouten kunnen in de tijd 
nog gerepareerd worden. Geloof me, als 
het Higgsdeeltje bestaat, zullen we het 
op CERN vinden. Het verschil in werk 
met pakweg een half jaar geleden is 
echter groot: afgelopen mei konden we 
eenvoudig nog alle events opnemen. 
Met die zogenaamde ‘niet-gebiaste’ 
data bereiden we publicaties voor over 
bekende processen zoals W- en 
Z-boson productie. Het is belangrijk om 
zulke processen goed te begrijpen 
omdat zij een achtergrond vormen 
voor nieuwe ontdekkingen. Onze 
kracht is dat we veel resultaten 

kunnen produceren. 
Vervolgens komt het er 
natuurlijk op aan om die 
resultaten van studies 
om te zetten in aanspre-
kende publicaties.” 

Prioriteiten en 
wensen 

De trigger-groep 
probeert de prioriteiten 
van ATLAS en de wensen 
van de onderzoeksgroe-
pen op elkaar af te 
stemmen. Krijgen de 
brutaalste deelnemers 
daarin eerder hun zin? 
Igonkina (lacht): “Tot 
dusver was de discussie 
niet moeilijk, ondanks 
de ingewikkelde 
besluiten. De twintig 
collega’s vertegenwoor-
digen allen een 
onderzoeksgroep. Als 
wensen moeilijk te 
vervullen zijn, proberen 
we alternatieve 
oplossingen te vinden. 
Er is nog een lange weg 
te gaan voor we 800 

miljoen botsingen per seconde kunnen 
verwerken, maar we maken stappen in 
de goede richting. Wij staan in de 
startblokken.”

Impulsief of conservatief? 

Igonkina kijkt uit naar de vijfdaagse 
workshop die ze vanuit FOM-Nikhef 
voor haar ‘110 ATLAS trigger-collega’s’ 
van CERN organiseert. Van 18 tot en 
met 22 oktober komen ze naar 
Purmerend: “Eens in de twee jaar vindt 
een dergelijke workshop plaats. In alle 
rust evalueren we grote beslissingen. 
Zijn we te impulsief of juist te 
conservatief? Ook bedenken we voor 
welke soorten fysica we aan de slag 
gaan. Zijn aanpassingen nodig in 
relatie tot nieuwe aanvragen? Daar-
naast laten we zien wat wij op Nikhef 
doen en promoten trots de Nederland-
se bijdrage aan ATLAS. Tijdens de 
workshop worden vele ideeën geboren, 
ook aan de bar en in de lunchpauzes. 
Daarom doen we het in Purmerend, dat 
net ver genoeg van Amsterdam 
vandaan is.” 

Elke dag iets nieuws

Hoe ziet Igonkina’s nabije toekomst er 
uit? Haar antwoord is even enthousiast 
als haar voorgaande relaas: “LHC en 
ATLAS vertegenwoordigen allebei een 
doorbraak in de wereldtechnologie. Het 
is geweldig om daar deel van uit te 
maken. Elke dag gebeurt er iets nieuws. 
Zoals nu recent een belangrijke stap 
dat protonen in treintjes van tien door 
de versneller gaan. Dat levert nieuwe 
inzichten op. Er is nog zoveel te 
begrijpen. Voor de ontdekking van 
supersymmetrie moet enorm veel 
gemeten en geanalyseerd worden. 
Misschien is het wel te veel werk voor 
de tweeduizend mensen van ATLAS, 
want observatie is slechts het begin.” 
(AvS)  

Stel je voor dat je aan de knoppen zit op CERN in Genève en dat de ontdekking 
van het Higgsdeeltje door een keuze van jou nog geruime tijd op zich laat 
wachten? “Het is een nachtmerrie”, lacht Olga Igonkina. “Ja, ik heb veel 
verantwoordelijkheid, ook in het vooruithelpen van mijn onderzoek en dat van 
de collega’s.”
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Dagelijks besluiten over 200 events 
Olga Igonkina selecteert bij Nikhef data 
uit het ATLAS-experiment 
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