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Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft de resultaten van mijn onderzoek naar de bepaling van
de massa van het Higgs boson en de productiesterkte van het signaal in het vier-

lepton vervalskanaal. De meting is gebaseerd op de data die verzameld is in het jaar
2011 en 2012 door het ATLAS experiment gedurende de eerste run van de Large Hadron
Collider (LHC) . De productie van het Higgs boson is een zeldzame gebeurtenis. Om
zo’n deeltje te kunnen maken is de LHC zo ontworpen dat protonen botsen met een
massamiddelpuntenergie die hoger is dan ooit daarvoor, 14 TeV. De dataset die in dit
proefschrift geanalyseerd is is verzameld op een massamiddelpuntsenergie van 7 TeV
(18%) en 8 TeV (82%). Bij deze energieën wordt er ongeveer eens per 2 · 1011 botsingen
een Higgs boson geproduceerd.

Het Higgs boson is elektrisch neutraal en heeft een extreem korte levensduur. De
enige manier om het bestaan ervan te onthullen is door de invariante massa van zijn
vervalsproducten te reconstrueren. Omdat het Higgs boson koppelt aan alle deeltjes in
het Standaard Model3 die massa hebben is er een grote hoeveelheid aan vervalsmoge-
lijkheden. De keuze voor een specifiek vervalsproces om te analyseren wordt gedreven
door de kans dat zo’n verval plaatsvindt (de zogenaamde vertakkingsverhouding) en
de hoeveelheid achtergrond voor die eindtoestand. Het verval dat we in dit proefschrift
bestuderen is die waarbij er 4 leptonen worden geproduceerd4

H ! ZZ⇤ ! `+`-` 0+` 0- met `, ` 0 = e,µ.

In dit proces vervalt het Higgs boson naar 2 neutrale zwakke-vectorbosonen (waarvan
er een virtueel is) die op hun beurt weer vervallen naar een paar leptonen van dezelfde
soort met tegenovergestelde elektrische lading: e+e- of µ+µ-. Hoewel de kans op dit
specifieke verval erg klein, ongeveer ⇠ 10-4, zijn ook de processen in het Standaard
Model die dezelfde eindtoestand opleveren uitermate zeldzaam. het is om die reden
dat het uiteindelijk toch lukt om na een selectie een signaal-ruis verhouding te halen die
groter is dan 1.

Omdat er geen deeltjes in het verval betrokken zijn die een interactie ondergaan on-
der de sterke-kracht aangaan (hadronen) kan de eindtoestand met vier leptonen mak-
kelijk onderscheiden worden van de grote hoeveelheid deeltjes die in een proton-proton
botsing bij de LHC geproduceerd worden. Dit zijn namelijk voornamelijk hadronen,
gemaakt in de fragmentatie van de componenten van een van de botsende protonen.
Omdat het zo lastig is een hadronisch signaal te onderscheiden van de achtergrond heb-
ben we het verval van een Z boson naar ⌧+⌧- niet meegenomen in onze analyse. Het ⌧
lepton vervalt namelijk in 75% van de gevallen naar hadronen.

3Het Standaard Model is het theoretisch model voor de beschrijving van de interacties tussen elementaire
deeltjes.

4Ter herinnering: een lepton is een deeltje dat alleen via de electromagnetische en de zwakke kracht een
wisselwerking met andere deeltjes aangaat.
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De electronen en muonen die geproduceerd worden in het verval van een Higgs bo-
son worden vervolgens gemeten door de ATLAS detector. De ATLAS detector is een
van de vier deeltjesdetectoren die gesitueerd zijn in elk van de vier punten waar de
LHC bundels op elkaar botsen. Om de detectie-mogelijkheden te maximaliseren rond
het interactiepunt heeft de ATLAS detector een vorm van een bijna hermetisch gesloten
cilinder om de LHC buidelpijp heen. Het bestaat uit drie groepen subdetectoren die
zich steeds verder van het interactiepunt bevinden: de Inner Tracker, de Electromag-
netische en de Hadronische Calorimeter en de Muon Spectrometer. Om electronen en
muon te reconstrueren wordt informatie uit elk van de subdetectoren gebruikt. In de
ATLAS detector bevinden zich twee magnetische velden. Het eerste is een solenoı̈de
veld die de Inner Tracker omvat. De impuls van electronen en muonen wordt bepaald
uit de kromming van het spoor van de deeltjes in het vlak loodrecht op de buidelpijp.
Deze meting wordt gecombineerd met de meting van de energie van het deeltje in de
Calorimeter (voor de electronen) en de impulsmeting van de Muon Spectrometer (voor
de muonen). De Muon Spectrometer bevindt zich in de spoelen van een magneet dat
een toroidaal veld levert waardoor de deeltjes daar in het horizontale vlak afbuigen.

Een kandidaat Higgs boson botsing moet een eindtoestand hebben die twee paar
electronen of muonen bevat met tegengestelde lading. Het paar met een massa dat het
dichtst bij de nominale massa van het Z boson ligt wordt geı̈dentificeerd als het leidende
lepton paar. Als de massa van het Higgs boson, mH, kleiner is dat twee keer de Z boson
massa mZ ' 91 GeV dan is een van de twee Z bosonen off-shell geproduceerd met een
massa van ongeveer mH-mZ. Deze kenmerken, samen met de verwachte distributie van
de impuls van de vier leptonen in een verval via twee Z bosonen, worden gebruikt om
de bijdrage van andere Standaard Model processen die dezelfde eindtoestand opleveren
te onderdrukken. Naast deze processen zijn er ook botsingen die door de detector fou-
tief gezien worden als een vier-lepton botsing. Deze processen worden gekarakteriseerd
door de aanwezigheid van hadronen die in muonen kunnen vervallen of een experimen-
tele signatuur als electron kunnen nabootsen. De bijdrage van dit type botsingen wordt
onderdrukt door te eisen dat de leptonen in de eindtoestand geı̈soleerd zijn en dat hun
spoor terugwijst naar het primaire botsingspunt. Als een botsing aan alle selectiecriteria
voldoet wordt de invariante massa van de 4 leptonen, m4`, opgeslagen. Als we ver-
volgens al deze botsingen analyseren die door de LHC geproduceerd en door ATLAS
gereconstrueerd zijn dan krijgen we de distributie zoals in Figuur S.1. Een overschot aan
geobserveerde botsingen bovenop de verwachting van het Standaard Model is zichtbaar
in het gebied rond 125 GeV en is samengevat in Table S.1. De waarschijnlijkheid van
dit overschot om afkomstig te zijn van een pure achtergrond hypothese is kleiner dan
10-13, wat overeenkomt met een Gaussische significantie van 8�.

In dit proefschrift nemen we aan dat het proces H ! ZZ⇤ ! 4` verantwoordelijk
is voor het geobserveerde overschot en we gebruiken de geselecteerde botsingen om
de massa, de productiesterkte en de vervalsbreedte van het Higgs boson te bepalen.
De beste schatting van deze parameters wordt verkregen uit een unbinned maximum
likelihood fit aan de data. Een meting van deze dataset is al eerder gepubliceerd in [1]
en [2]. In dit proefschrift introduceer ik een methode om deze meting te verbeteren door
gebruik te maken van de onzekerheid op de vier-lepton massa, merr

4` , die uniek is voor
elke botsing.

Het signaalmodel dat in de publicatie gebruikt wordt bestaat uit Monte Carlo sjablo-
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nen voor de m4` verdeling. Om de scheiding tussen signaal en achtergrond te verbete-
ren worden vier verschillende sjablonen gebruikt die gekozen worden afhankelijk van
de waarde van een multivariate discriminant.
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Figuur S.1: Distributie van de vier-lepton invari-
ante massa van de H ! ZZ⇤ ! 4` kan-
didaten die voldoen aan alle selectiecri-
teria.

De strategie die in dit proefschrift
gepresenteerd wordt gebruikt ook de
informatie van de multivariate dis-
criminant, maar zal in plaats van
Monte Carlo sjablonen gebruik ma-
ken van analytische waarschijnlijk-
heiddichtheidsverdelingen (PDF). De
PDFs voor elk gebied van de multi-
variate discriminant wordt beschreven
door een som van analytische functies
die opgebouwd worden uit een convo-
lutie van een exponentiele functie met
die van een Gauss. De meest waar-
schijnlijke waarde van de exponentiele
functie in de convolutie representeert
de schatting van de massa van het
Higgs boson. Het gebruik van een ana-
lytische functie staat toe dat we de merr

4`
variabele in het model introduceren.

De breedte van de signaal PDF voor
een specifieke botsing is dan gerela-

teerd aan de onzekerheid op de vier-lepton invariante massa voor die specifieke botsing.
Het gevolg daarvan is dat botsingen met een grote onzekerheid met een lager gewicht
worden meegenomen in de likelihood dan de botsingen waarin de meting van m4` met
hoge precisie is bepaald. De vorm van het model is verkregen uit een grote dataset dat
we verkregen hebben door het proces H ! ZZ⇤ ! 4` en de detector reconstructie te
simuleren.

Voor elke eindtoestand, voor elk Higgs boson productieproces en voor elk van de twee
massamiddelpuntsenergieën (

p
s = 7 and 8 TeV) zoals geleverd door de LHC in het jaar

2011 en 2012 is een signaalmodel opgesteld. De waarschijnlijkheiddichtheidsverdeling
voor de achtergrond is verkregen door het wegen van verschillende sjablonen, net als
is gedaan voor recente publicaties. Figure S.2 laat de distributie van de data zien, met

Tabel S.1: Lijst van geobserveerd en verwacht aantal botsingen van signaal en achtergrond pro-
cessen in het massagebied 120 < m4` < 130 GeV.

Signaal verwachting 16.2

Achtergrond verwachting 10.4

Totaal verwacht 26.6

Geobserveerd 37
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daarin de PDF die de beste fit weergeeft.
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Figuur S.2: Distributie van de vier-lepton invari-
ante massa in de data samen met de
PDF die de data het best beschrijft.
De bijdrage van het signaal en de ach-
tergrond zijn weergegeven met de ge-
kleurde gestreepte lijnen.

De resultaten van de meting van de
quantumgetallen van het Higgs boson
zijn weergegeven in Tabel S.2.

Met behulp van de in dit proefschrift
gepresenteerde analyse is de onzeker-
heid op de massa van het Higgs bo-
son verbeterd met ongeveer 6% ver-
geleken met die in de meest recente
publicatie. Het model maakt het ook
mogelijk om een bovenlimiet te zetten
op de breedte van het Higgs boson,
�H, namelijk kleiner dan 3.4 GeV met
95% zekerheid. De bovenlimiet op �H
is verkregen met behulp van de zo-
genaamde CLs methode na convolu-
tie van de signaal PDF met een Breit-
Wigner, de theoretische distributie van
de Higgs boson massa.

Het per-event-error model is een vol-
waardig alternatief voor de methode
die gebruikt wordt in recente publica-
ties, met een robuuste en meer precieze
schatting van de onzekerheden op de
parameters. De strategie die op dit mo-

ment door de ATLAS collaboratie gebruikt wordt maakt geen gebruik van de onzeker-
heid die voor elke botsing toegeschreven kan worden aan de vier-lepton massa. Dit
gebeurt niet hoewel bekend is dat merr

4` asymmetrische verdeeld is met een niet te ver-
waarlozen breedte van O(1 GeV) rond de gemiddelde waarde en dat bovendien geldt
dat bij grote waardes van merr

4` de verdeling van m4` ook breder is. Als gevolg hiervan
leveren botsingen met een grote onzekerheid een minder nauwkeurige schatting van
de massa van het Higgs boson, iets dat meegenomen moet worden in de uiteindelijke
meting.

De methode zoals gepresenteerd in dit proefschrift staat toe alle variaties mee te ne-
men in m4` als functie van merr

4` en de verschillen in de distributie van de onzekerheden
voor de verschillende Higgs boson productieprocessen en achtergrondprocessen. Daar-
naast geldt dat de fit met de per-event-error minder last heeft van problemen die geas-
socieerd zijn met botsingssimulaties. Hoewel de vorm van de PDFs nog steeds bepaald
wordt door gebruik te maken van Monte Carlo sjablonen, de PDFs veranderen nu wel
continu als functie van de meetfout. Dit laat toe dat eventuele verschillen tussen de data
en voorspellingen geabsorbeerd kunnen worden.

De per-event-error methode is klaar om toegepast te worden in de tweede run van de
LHC waar er meer Higgs bosonen te analyseren zullen zijn. Een soortgelijke techniek is
al in gebruik in het H ! ZZ⇤ ! 4` kanaal van het CMS experiment, zoals beschreven
is in [3]. De grotere dataset zal geen onoverkomelijke rekentijdproblemen opleveren
omdat de complexiteit van het model met 3 observabelen gecompenseerd wordt door
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de analytische beschrijving van de signaal PDF die daardoor extreem snel te evalueren
is.

Tabel S.2: Samenvatting van de gemeten waardes van de quantumgetallen van het Higgs boson
in de analyse van de eigenschappen van de H ! ZZ⇤ ! 4` kandidaten met het
model zoals gepresenteerd in dit proefschrift. De gerapporteerde waarde van de totale
vervalsbreedte van het Higgs boson is een bovenlimiet met 95% zekerheid. Het getal
tussen haakjes is de verwachte limiet voor een signaal van een Standaard Model Higgs
boson.

Massa [GeV] 124.55 ± 0.49

Signaal sterkte 1.67+0,42
-0.36

Totale breedte [GeV] 6 3.4 (3.4)
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