
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Single Top Quark Production at the LHC. Date Processing and Cross Section 
Measurement 
H. Lee 

 

 
 



Samenvatting

In dit proefschrift worden botsingen tussen protonen bij de LHC deeltjesversneller
bestudeerd waarin een individueel top-quark wordt geproduceerd door de elektro-
zwakke wisselwerking. Deze zeldzame processen zijn belangrijk voor het testen het
Standaard Model van elementaire deeltjes en leiden wellicht tot de ontdekking van
nieuwe processen.

Deze analyse gebruikt de meetgegevens die zijn opgenomen door de ATLAS detector
in 2011 en concentreert zich op de studie van individuele top quark processen in het
zogeheten Wt-kanaal. Door de LHC zou het mogelijk moeten zijn om een glimp van
dit kanaal op te vangen, maar de achtergronden van andere processen zijn groot en
dat is een grote uitdaging voor deze analyse. Een andere uitdaging is de benodigde
rekenkracht om de gegevens te verwerken. In de eerste stap moeten zoveel mogelijk
botsingen worden gereconstrueerd in een beperkt tijdsbestek, waarna een eerste selectie
kan worden gemaakt. Bovendien wordt na verdere analyse de reconstructie verfijnd en
moeten de geselecteerde gegevens wederom worden verwerkt. Deze stap wordt een
aantal keer herhaald tot de analyse volledig is geoptimaliseerd.

De reconstructie van de botsingen worden, wegens de grote omvang, uitgevoerd op een
zogenaamd “grid” systeem. In 2011 hebben 78 miljoen computing “jobs” rond de 48
duizend proccessor-jaren aan rekenwerk op dit grid systeem uitgevoerd, verspreid over
honderden grid “sites” wereldwijd. Deze schaal is bereikt door voldoende aandacht
aan “operations” te besteden, waardoor het effect van onvermijdelijke onderbrekingen
(die er altijd zijn in gedistribueerde systemen) beperkt wordt. Het operations-werk
laat feilloos zien welk gebieden verbeterd moeten worden in volgende generaties van
het grid systeem.

De “throughput” van de data analyse, hier gedefineerd als het aantal door het grid
verwerkte events per tijdseenheid van een individuele data analyse, wordt in dit
proefschrift bestudeerd. Het blijkt dat de throughput in principe hoog is, maar in
geval van simultaan analyse door vele gebruikers, neemt deze snel af door een sterke
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onderlinge competitie in de verdeling van de hardware. Deze invloed van competitie
valt nauwlijks te voorspellen waardoor de benodigde tijd om een data analyse op het
grid af te ronden als onzeker bestempeld moet worden.

Een alternatieve aanpak is gerealiseerd in het zogenaamde “cloud systeem”, gebaseerd
op virtualisatie van de hardware. Dit systeem garandeert een constante beschikbaarheid
van de (virtuele) hardware en heeft dus voordelen bij het halen van deadlines. Voor
analyse op kleine schaal is aangetoond dat een hogere throughput behaald kan worden
dan met het grid. Voor een grote analyse, zoals de natuurkundige analyses van LHC
data, is echter aangetoond dat dit cloud systeem niet in dezelfde mate opgeschaald
kan worden als het grid. Dit proefschrift toont aan dat het BigGrid HPC cloud
systeem een factor 5 minder goed schaalt dan het grid. Deze factor zal nog overwonnen
moeten worden om het cloud systeem succesvol te laten zijn voor gelijktijdige grote
analyses.

Het tweede deel van dit proefschrift geeft een uitgebreide beschrijving van de meting
van het eerder genoemde Wt-kanaal. Om het Wt signaal uit de data te isoleren is het
noodzakelijk de bijdrage van multijet QCD en events waarbij W bosonen met jets
worden geproduceerd goed af te schatten. Zowel de matrix-methode als het jet-lepton
model worden gebruikt om de distributie van QCD events te bepalen met de data zelf.
De grootte van de W+jets bijdrage in de data wordt bepaald door gebruik te maken
van de asymmetrie van de productie van W+ en W� bosonen bij de LHC. Hierbij
wordt rekening gehouden met de quark flavor compositie.

Om de signaal versus achtergrond bijdrage te verbeteren wordt een likelihood discrimi-
nant samengesteld uit 5 observabelen. Deze observabelen zijn nauwkeurig geselecteerd
om het signaal zo goed mogelijk te isoleren en tegelijkertijd systematische onzekerheden
onder controle te houden. Het Wt signaal wordt bepaald door een fit van de distributie
van de likelihood discriminant. Op deze manier is de Wt werkzame doorsnede bepaald
voor proton-proton verstrooiing bij 7 TeV. Het resultaat is

�pp!Wt = 16.2 ± 5.8 (stat.) ± 12.1 (syst.) pb.

De centrale waarde van deze meting ligt dichtbij de theoretische voorspelling van
15.7 ± 1.1 pb, hoewel de onzekerheid 83% bedraagt. Door gebruik te maken van
de hele 2011 data set is de statistische onzekerheid niet de limiterende factor, maar
wordt de meting gedomineerd door systematische onzekerheden. De onzekerheid van
de top-anti-top quark paar productie, W+jet productie, en het modelleren van de
QCD straling in het proces leveren de belangrijkste bijdragen aan de systematische
onzekerheid. De significantie van het signaal slechts 1.35 �. Hiermee kan de boven
limiet voor de werkzame doorsnede in het Wt-kanaal is worden bepaald op

�pp!Wt < 41.8 pb

bij 95% CLs.
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Verbeteringen in de toekomst zijn noodzakelijk om de systematische fouten te verkleinen.
Dit resultaat is echter een eerste meting van het Wt-kanaal en toont tegelijkertijd aan
dat de uitdagingen op het gebied van rekenkracht zijn gerealiseerd. Het eindresultaat
van dit werk levert de basis voor verder onderzoek van dit top quark proces bij de
LHC.
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