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S U M M A RY

Why does our universe contain primarily matter, and hardly any anti-matter? This question of
baryogenesis is the main motivation for the analyses described in this thesis. New physics
with a substantial contribution to cp-violating processes can explain the baryon asymmetry.
In this thesis, Searches for new physics through single top, two analyses are presented that
search for such new physics processes: a direct search for an excited b quark that realizes
additional cp-violation, and a model-independent search for cp-violation in the top quark
production and decay vertex.

The analyses use data recorded with the atlas detector, which is one of the largest
physics experiments ever built. Situated at one of the interaction points of the Large
Hadron Collider at cern, Geneva, it is designed to measure the products of billions of
proton-proton collisions a second, in search of the rare collisions where something special
happens. The creation of a top quark is an example such a rare occasion. While pairs
of a top quark and an antitop quark are produced relatively often, single top quarks are
produced on average less than once a second. Isolating these rare events is done with
numerous requirements on the properties of the events.

The top quark was discovered two decades ago, and its mass, production cross section
and decay modes have been studied extensively. Nevertheless, the top quark remains a
very interesting research subject due to its very high mass and the potential to find new
physics in processes involving the top quark.

Both analyses described in this thesis focus at single top processes, processes where a
single top quark is produced, and look for new physics, or physics beyond the Standard
Model.
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Figure 50: Feynman diagram of b⇤ production and
decay.

The first analysis is a search for an excited
bottom quark (b⇤) which decays to a W bo-
son and a top quark, providing a signature
similar to that of Wt-channel single top.
The b⇤ is produced through chromomag-
netic fusion of a bottom quark and a gluon,
which provides a relatively high cross sec-
tion. A Feynman diagram of the process is
shown in figure 50.

The analysis is performed on 4.7 fb-1

of
p
s = 7 TeV/c2 data collected by atlas

in 2011, and focuses on the single lepton channel. A stringent selection is used to reduce
the number of background events to roughly 30 000. The total invariant mass of the events
is used to discriminate signal from background. A template fitting method is then used to
set limits on the strength of the b⇤ couplings as a function of its mass.
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The results are combined with the results of a similar search in the dilepton chan-
nel, yielding a 95% credibility level exclusion of b⇤ quarks with masses below mb⇤ =
870 GeV/c2 for unit size chromomagnetic and sm-like electroweak b⇤ couplings. The
limits have also been calculated as a function of the coupling strengths.

t-channel and cp-violation
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Figure 51: Feynman diagram of single top
t-channel production.

The second analysis focuses on the t-
channel, of which a Feynman diagram is
shown in figure 51. At the lhc, this chan-
nel has the highest cross section of all sin-
gle top channels, and is especially inter-
esting because the produced top quark is
polarized.

This analysis uses 20.28 fb-1 of data
with

p
s = 8 TeV/c2, collected by atlas

in 2012. First a selection is made to isolate
leptonic t-channel events, in which the W

boson decays to an electron or a muon. This selection results in a signal-to-background
ratio of S/B = 1, and selects about 3500 signal events out of roughly 2 million produced
in 2012. Using this selection, a cut and count cross section measurement is performed,
yielding a cross section of �t-channel = 100.1± 2.22(stat)+13.3

-13.3(sys)+19.1
-19.1(th) pb.

The uncertainty of this measurement is dominated by the mc generator uncertainty.
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Figure 52: Angle between the momentum of the
lepton in the W boson rest frame and
the normal axis, as defined in the top
quark rest frame.

In the second part of the analysis, the
rest frames of the W boson and the top
quark are reconstructed. By calculating
the angle between the lepton and the
light quark (q 0) in the top rest frame,
the polarization of the top quark can be
measured with a folding method and
likelihood fit, resulting in P = 0.924 ±
0.068(stat)+0.178

-0.191(sys)+0.106
-0.122(th). The

fit simultaneously determines the t-
channel cross section, resulting in a
measurement comparable to the one
described above: �t-channel = 101.9 ±
2.8(stat)+10.0

-10.2(sys)+4.7
-3.7(th) pb Also in this

measurement the uncertainty is dominated by the mc generator uncertainty. Also
the angle of the lepton in the normal frame, which is defined in figure 52, is calcu-
lated. This is then used to measure the forward-backward asymmetry in the normal
frame: AN̂

FB = -0.018± 0.044(stat)+0.019
-0.018(sys)+0.005

-0.005(th). All measurements are consistent
with the Standard Model.

The measurements of the top quark polarization and the forward-backward asymmetry
in the normal frame are then combined to a measurement of the imaginary part of
the right-handed tensor coupling (=(gR)), which is sensitive to cp-violation. The result
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is =(gR) = -0.030± 0.074(stat)+0.025
-0.023(sys)+0.008

-0.008(th), which is also fully compatible with
the Standard Model. Therefore no cp-violation is observed.

In conclusion, neither analysis described in this thesis has found any deviation from
the Standard Model. However, the Wtb vertex can still provide a significant source of
cp-violation and the hypothesis for the baryogenesis is not yet ruled out. It may well be
that future lhc data provides the answer to this big question.
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S A M E N VAT T I N G

Waarom bevat ons universum voornamelijk materie, en nauwelijks antimaterie? Deze kwestie
van baryogenesis is de belangrijkste motivatie voor de analyses die dit proefschrift zijn
bescreven. Nieuwe fysica met een substantiële contributie aan lp-schendende processen
zou de baryon-asymmetrie kunnen verklaren. Dit proefschrift, Searches for new physics
through single top, presenteerd twee analyses die zoeken naar zulke nieuwe fysica: een
directe zoektocht naar een aangeslagen b-quark, en een modelonafhankelijke zoektocht
naar lp-schending in de productie- en vervalsvertex van het top-quark.

De analyses gebruiken data die opgenomen zijn met het atlas-detector, dat een van
de grootste natuurkundige experimenten is ooit gebouwd is. Het is gelegen aan een
van de interactiepunten van de Large Hadron Collider bij cern, Genéve, en ontworpen
om miljarden proton-proton botsingen per seconde te meten, op zoek naar de zeldzame
botsingen waar iets bijzonders gebeurt. De productie van een top-quark is een voorbeeld
van zo’n zeldzame gelegenheid. Hoewel paren van een top-quark en een antitop-quark
relatief vaak voorkomen, worden enkele top-quarks gemiddeld minder dan één keer per
seconde geproduceerd. Het isoleren van deze zeldzame gebeurtenissen wordt gedaan
door tal van eisen te stellen aan de eigenschappen van de gebeurtenissen.

Het top quark werd twee decennia geleden ontdekt, en zijn massa, productiedoorsnede
en vervalmodi zijn uitgebreid bestudeerd. Toch blijft het top-quark een zeer interessant
onderzoeksobject vanwege de zeer hoge massa en de potentie om nieuwe fysica vinden in
de processen van het top-quark.

Beide analyses in dit proefschrift zijn gericht op enkele-topprocessen, processen waarbij
een enkel top-quark wordt geproduceerd, en zoeken naar nieuwe fysica, of natuurkunde
voorbij het Standaardmodel.
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Figuur 53: Feynmandiagram van b⇤-
productie en -verval.

De eerste analyse is een zoektocht naar een aange-
slagen bottom-quark (b⇤) dat vervalt naar een W-
boson en een top-quark, zodat een signaal vergelijk-
baar aan dat van het Wt-kanaal enkele-top ontstaat.
De b⇤ wordt geproduceerd door middel van chro-
momagnetische fusie van een bottom-quark en een
gluon, wat een relatief hoge productiedoorsnede
mogelijk maakt. Een Feynmandiagram van het pro-
ces is weergegeven in figuur 53.

De analyse is uitgevoerd op 4,7 fb-1 p
s =

7 TeV/c2 door atlas in 2011 verzamelde data, en
richt zich op het enkele-leptonkanaal. Een strenge selectie wordt gebruikt om het aantal
achtergrondgebeurtenissen te reduceren tot ongeveer 30 000. De totale invariante massa
van de gebeurtenissen wordt gebruikt om het signaal te onderscheiden van de achtergrond.
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Een sjabloon-fittingmethode wordt vervolgens gebruikt om limieten op de sterkte van de
b⇤-koppelingen te zetten als een functie van de massa.

De resultaten zijn gecombineerd met de resultaten van een soortgelijke analyse in
het dileptonkanaal, wat een exclusie oplevert van b⇤-quarks met massa’s onder mb⇤ =
870 GeV/c2 met een geloofwaardigheidsniveau van 95% voor chromomagnetische kop-
pelingen met sterkte 1 en Standaardmodel-achtige elektrozwakke b⇤-koppelingen. De
limieten zijn eveneens berekend als functie van de koppelingssterkten.

t-kanaal and lp-schending
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Figuur 54: Feynmandiagram van enkele-
top t-kanaal productie.

De tweede analyse richt zich op het t-kanaal, waar-
van een feynmandiagram is weergegeven in fi-
guur 54. Bij de lhc heeft dit kanaal de hoogste pro-
ductiedoorsnede van alle enkele-top-kanalen. Het
is vooral interessant omdat het geproduceerde top-
quark gepolariseerd is.

Deze analyse maakt gebruik van 20,28 fb-1 aan
data met

p
s = 8 TeV/c2 die door atlas is verza-

meld in 2012. Eerst wordt een selectie gemaakt
om leptonische t-kanaalgebeurtenissen, waarbij het
W-boson vervalt tot een elektron of een muon, te
isoleren. Deze selectie resulteert in een signaal- tot-achtergrond verhouding van S/B = 1,
en selecteert ongeveer 3500 signaalgebeurtenissen uit de ongeveer 2 miljoen geproduceerde
in 2012. Met deze selectie wordt een snij-en-tel doorsnedemeting uitgevoerd, waarmee
een doorsnede van �t-kanaal = 100,1+23,4

-23,0 pb wordt gevonden. De onzekerheid van deze
meting wordt gedomineerd door de montecarlogenerator-onzekerheid.
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Figuur 55: Hoek tussen de impuls van
het lepton in het W-boson-
ruststelsel en de loodrechte
as, zoals gedefinieerd in het
top-quark-ruststelsel.

In het tweede deel van de analyse, worden de
ruststelsels van het W-boson en het top-quark ge-
reconstrueerd. Door het berekenen van de hoek
tussen het lepton en het lichte-quark (q 0) in het
top-ruststelsel, kan de polarisatie van het top-
quark worden gemeten met een vouwmethode
en waarschijnlijkheidsfit, wat resulteert in P =

0,924+21,8
-23,7. De fit bepaalt gelijktijdig de t-kanaal-

doorsnede, wat resulteert in een meting te ver-
gelijken met de meting die hierboven is beschre-
ven: �t-kanaal = 101,9+23,5

-23,6 pb. In deze meting
wordt de onzekerheid ook gedomineerd door de
montecarlogenerator-onzekerheid. Ook de hoek
van het lepton in het normale stelsel, zoals gede-
finiëerd in figuur 55, wordt berekend. Dit wordt

daarna gebruikt om de voorwaarts-achterwaartsasymmetrie in het normale stelsel te
meten: AN̂

FB = -0,018± 0,044(stat)+0,019
-0,018(sys)+0,005

-0,005(th). Alle resultaten zijn consistent
met het Standaardmodel.

The metingen van de polarisatie van het top-quark en de voorwaarts-achterwaarts-
asymmetrie in het normale stelsel worden daarna gecombineerd tot een meting van het
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imaginaire deel van de rechtshandige tensorkoppeling (=(gR)), die gevoelig is voor lp-
schending. Het resultaat is =(gR) = -0,030± 0,074(stat)+0,025

-0,023(sys)+0,008-0,008(th), wat
ook volledig compatibel is met het Standaardmodel. Geen lp-schending is waargenomen.

In conclusie: geen van beide analyses die beschreven zijn in dit proefschrift heeft enige
afwijking gevonden van het Standaardmodel. Desalniettemin kan de Wtb-vertex een
belangrijke bron van lp-schending zijn, en de hypothese van baryogenesis is nog niet
verworpen. Toekomstige data van de lhc kan het antwoord op deze vraag geven.
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