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SAMENVATT ING

Ondanks dat het misschien wat poëtisch klinkt, ben ik al mijn hele leven gefascineerd door
het universum en al haar mysteries. Als kind al was ik onder de indruk van de ontelbare
sterren in onze Melkweg en door zwarte gaten. En ondergedompeld in de wereld van science
fiction dagdroomde ik ervan om ooit zelf het heelal te kunnen onderzoeken. Maar jammer
genoeg heeft de mensheid de warp drive nog steeds niet uitgevonden, dus acht ik de kans
klein dat ik ooit de ruimte door zal zoeven aan boord van een Enterprise...

En hoewel het natuurlijk veel spannender zou zijn om wormgaten van dichtbij te bekijken,
kan je het universum ook hier onderzoeken, op onze eigen vertrouwde thuisplaneet. Als
PhD-onderzoeker had ik het geluk om te mogen werken aan de grootste "microscoop" op
aarde, die ons in staat stelt om de structuur van tijd en ruimte zelf te bestuderen - de Large
Hadron Collider (LHC) op CERN in Genève. De LHC is een cirkelvormige versneller die
protonen versnelt tot hoge energie en ze vervolgens laat botsen. Op die manier worden
de condities nagebootst die een miljardste van een seconde na de oerknal heersten, en zo
kunnen we bestuderen waaruit ons heelal is opgebouwd en hoe het ooit is ontstaan.

De titel van mijn PhD-onderzoek is Fusing the vector bosons; Higgs production through VBF
and WW scattering at the current and future LHC, en in de volgende paragrafen zal ik dat
onderzoek samenvatten.

Het standaardmodel is de theorie die de deeltjeswereld beschrijft. Dit model maakt onder-
scheid tussen materiedeeltjes en deeltjes die betrokken zijn bij hun onderlinge interacties. De
bouwstenen van materie zijn deeltjes als het elektron (e), elektronneutrino’s (ne) en quarks
(u, d, s, c, t, b), waarbij de laatste zogenoemde hadronen vormen, zoals protonen en neutronen.
De onderlinge interacties kunnen worden opgedeeld in drie fundamentele krachten: de wel-
bekende elektromagnetische kracht met als bijbehorend deeltje het foton (g), de zwakke
kernkracht, die een belangrijke rol speelt bij het vervallen van atoomkernen en gepaard gaat
met zogeheten "vectorbosonen" zoals het W deeltje en het Z deeltje, en als laatste de sterke
kernkracht die atoomkernen bij elkaar houdt via gluonen (g). Al de deeltjes in het standaard-
model staan weergegeven in figuur 96.

In de afgelopen tientallen jaren hebben verschillende experimenten het bestaan bevestigd
van de deeltjes zoals ze worden voorspeld door het standaardmodel. Tevens bleken hun
eigenschappen zeer nauwkeurig te kloppen met de theorie. Toch had de eerste formulering
van het standaardmodel één fundamentaal zwak punt. Het ging er namelijk van uit dat
alle deeltjes zoals weergegeven in figuur 96 massaloos zijn, volkomen in tegenstelling met
onze waarnemingen. Dit probleem werd al in 1964 opgelost door de introductie van het
higgsmechanisme, dat sinds die tijd als onderdeel van het standaardmodel wordt gezien. Het
higgsmechanisme voorspelt het bestaan van een alomtegenwoordig higgsveld. De zogen-
oemde excitaties van dit veld vormen de higgsdeeltjes, ook wel higgsbosonen genoemd. Als
de deeltjes uit het standaardmodel interacties aangaan met dit higgsveld, verkrijgen ze hun
massa. Je zou het higgsveld kunnen zien als een siroopachtige substantie dat ons heelal vult.
Hoe meer deze "higgssiroop" aan de deeltjes "kleeft", hoe meer weerstand de deeltjes voelen
terwijl ze door het veld bewegen. Op die manier worden de deeltjes "zwaarder", terwijl
deeltjes die geen interactie hebben met het higgsveld massaloos blijven.

Om de werking van dit higgsmechanisme aan te tonen, en daarmee ook de juistheid van
het standaardmodel, hebben deeltjesfysici jarenlang naar het higgsdeeltje gezocht. In de
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Figure 96.: De deeltjes in het standaardmodel en hun eigenschappen. Figuur komt oorspronkelijk
uit [172]. De waarden voor de massa’s komen uit [12].

zomer van 2012 was het zover: de twee grote experimenten van de LHC, ATLAS en CMS
geheten, bevestigden het bestaan van een higssboson met een massa van mH ⇡ 125 GeV 1

met een nauwkeurigheid van meer dan 5 standaarddeviaties2. Na deze ontdekking heeft
men de eigenschappen van dit nieuwontdekte deeltje bestudeerd om te bevestigen dat het
hier inderdaad om het higgsboson gaat zoals voorspeld door het standaardmodel, of dat het
hier misschien een nieuw raadsel betreft dat opgelost moet worden.

We weten dus dat het standaardmodel veel fysische concepten nauwkeurig beschrijft, en
toch weten we tegelijkertijd ook dat het niet de meest complete en ultieme theorie van ons
universum is. Zo weten we niet hoe we de zwaartekracht in het model van de deeltjesinter-
acties kunnen inpassen en we hebben ook geen idee wat donkere materie precies is. Dit soort
open vragen wijzen erop dat er "Nieuwe Fysica" zou moeten zijn.

Er zijn twee manieren om deze tot nu toe onzichtbare bijdragen van Nieuwe Fysica tóch te
detecteren. Allereerst kunnen we op zoek gaan naar nieuwe interacties en/of nieuwe deeltjes.
Een andere manier zou zijn om heel precies de eigenschappen van het higgsdeeltje en andere
deeltjes uit het standaardmodel te meten, zoals hun productie- en vervalsnelheden, en zo op
zoek te gaan naar afwijkingen van hun theoretische voorspellingen.

Het standaardmodel voorspelt verschillende productie- en vervalmechanismen voor het
higgsboson. Zoals gezegd moet elk van deze mechanismen nauwkeurig onderzocht worden
om met zekerheid vast te stellen dat het nieuwontdekte deeltje inderdaad het higgsboson
is. De twee meest voorkomende productiemechanismen in de LHC (oftewel, degene met de

1 De electronvolt, of eV, is een eenheid van energie overeenkomend met 1.6 · 10�19 J. In de deeltjesfysica rekenen we
vaak in "natuurlijke eenheden", en dan geldt dat c2 = 1. In dat geval kan de eV ook als massaeenheid worden gezien,
overeenkomend met 1.8 · 10�36 kg.

2 Dit betekent dat de waarschijnlijkheid dat deze observatie een toevallig fluctuatie is en dus niet een nieuw deeltje, één
op de 3,5 miljoen is.
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grootste werkzame doorsnede of cross section), zijn gluon-gluonfusie (ggF) en vectorboson-
fusie (VBF). De Feynman-diagrammen van deze processen staan weergegeven in figuur 97.
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with possible flat directions. Still, physics at lower energies is desirable to solve other
mysteries of the universe such as dark matter or the matter-antimatter asymmetry. The
Higgs boson discovery at the LHC leaves all these options open.

II.4. Higgs production and decay mechanisms

Reviews of the SM Higgs boson’s properties and phenomenology, with an emphasis on
the impact of loop corrections to the Higgs boson decay rates and cross sections, can be
found in Refs. [32–38].

II.4.1. Production mechanisms at hadron colliders

The main production mechanisms at the Tevatron and the LHC are gluon fusion,
weak-boson fusion, associated production with a gauge boson and associated production
with top quarks. Figure 11.2 depicts representative diagrams for these dominant Higgs
production processes.
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Figure 11.2: Generic Feynman diagrams contributing to the Higgs production
in (a) gluon fusion, (b) weak-boson fusion, (c) Higgs-strahlung (or associated
production with a gauge boson) and (d) associated production with top quarks.

The cross sections for the production of a SM Higgs boson as a function of
p

s, the center
of mass energy, for pp collisions, including bands indicating the theoretical uncertainties,
are summarized in Fig. 11.3 [39]. A detailed discussion, including uncertainties in the
theoretical calculations due to missing higher order e�ects and experimental uncertainties
on the determination of SM parameters involved in the calculations can be found in
Refs. [36–38]. These references also contain state of the art discussions on the impact of
PDF’s uncertainties, QCD scale uncertainties and uncertainties due to di�erent matching
procedures when including higher order corrections matched to parton shower simulations
as well as uncertainties due to hadronization and parton-shower events.

Table 11.1, from Refs. [36,38], summarizes the Higgs boson production cross sections
and relative uncertainties for a Higgs mass of 125GeV, for

p
s = 7, 8 and 14 TeV.
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Figure 97.: De Feynman-diagrammen voor higgsproductie via gluon-gluonfusie (links) en vectorboson-
fusie (rechts). De zwarte punten stellen de koppelingen voor tussen de zware quarks en het
higgsboson (in het geval van ggF) of tussen de vectorbosonen en het higgsboson (in het geval
van VBF).

Het ggF mechanisme zegt iets over de koppelingen van het higgsboson met de zware
quarks (t,b), terwijl het minder vaak voorkomende VBF mechanisme iets zegt over de kop-
pelingen van het higgsboson met de vectorbosonen, namelijk de W en de Z. Het higssboson
met mH ⇠ 125 GeV vervalt het vaakst in een bb quarkpaar of een paar van vectorbosonen.

Tot nog toe zijn niet alle combinaties van productie- en vervalmechanismen van het higgs-
boson waargenomen. Dit proefschrift bevat het onderzoek naar één zo’n combinatie van
productie en verval: higgsproductie via VBF en het verval naar twee W bosonen, die vervol-
gens uit elkaar vallen naar een lepton-neutrinopaar: H ! WW(⇤) ! `+

n``
�

n̄` .
De VBF analyse bestudeert alle data van proton-protonbotsingen die in 2012 met de ATLAS

detector is verzameld. Gedurende die periode was de botsingsenergie (center of mass) van de
protonbundels 8 TeV. De analyse laat een piek van signaal-events zien van 3,2 standaard-
deviaties ten opzichte van de achtergrond. Daarmee is deze meting het eerste bewijs van
het bestaan van VBF productie in het H ! WW(⇤) vervalskanaal. Figuur 98 (links) laat de
geobserveerde "overmaat" aan data zien in de distributie van de transverse massa mT . Deze
grootheid stelt de invariante massa van de deeltjes in de eindtoestand in het loodrechte vlak
voor en wordt als discriminant gebruikt in de uiteindelijke fit3.

Om te bepalen hoe goed de geobserveerde VBF productiesnelheid overeenkomt met de
voorspelling van het standaardmodel, wordt de signaalsterkte µVBF gedefinieerd, die de ver-
houding weergeeft tussen deze twee grootheden:

µVBF = s

SM
VBF/s

obs
VBF. (124)

Als µVBF = 1, dan geldt dat de data overeenkomt met het standaardmodel. De geobserveerde
signaalsterkte voor de VBF productiemodus in het H ! WW(⇤) kanaal is gelijk aan

µ̂

obs
VBF = 1.27 +0.44

�0.41 (stat.) +0.30
�0.21 (syst.) = 1.27+0.53

�0.45 . (125)

3 De VBF H ! WW(⇤) analyse is op twee onafhankelijke manieren uitgevoerd; de cut-based analyse die signaal-events
selecteert op basis van achtereenvolgende selectiecriteria en de multivariate analyse (MVA). De laatste resulteerde in een
hogere verwachte significantie van het VBF signaal en is daarom gekozen als de nominale VBF H ! WW(⇤) analyse.
De cut-based analyse, die in dit proefschrift beschreven staat, resulteert in een significantie van 3, 0 standaarddeviaties.
De bijbehorende distributie van mT staat weergegeven in figuur 98 (links). De MVA analyse vindt een significantie van
3, 2 standaarddeviaties en is gecombineerd met de ggF productie in de uiteindelijke fit (zie figuur 98, rechts)
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Figure 98.: Links: distributie van de transverse massa na dataselectie voor het higgsboson geproduceerd
door vectorbosonfusie en vervallen naar H ! WW(⇤) ! `+

n``
�

n̄` eindtoestanden. Rechts:
contourplot van de 2D likelihood van µVBF versus µggF. Vergeleken worden de geobserveerde
en voorspelde waarden voor de dataset uit 2012 (met een botsingsenergie van 8 TeV) en
de dataset uit 2011 (met een botsingsenergie van 7 TeV). De waarde voor de beste fit is
aangegeven met een kruisje. Het open rondje is de waarde zoals verwacht door het standaard-
model.

Deze meting is vervolgens gecombineerd met de ggF meting voor de signaalsterkte in het
H ! WW(⇤) kanaal, zie ook figuur 98 (rechts). Uit die combinatie komt

µ

obs
ggF+VBF = 1.09 +0.16

�0.15 (stat.) �0.14
+0.17 (syst.). (126)

De conclusie is dat de gemeten signaalsterkte geen aanwijzing geeft voor het bestaan van
Nieuwe Fysica: binnen de onzekerheden bevestigt deze meting het standaardmodel.

Momenteel worden de signaalsterktes, vooral µVBF, nog gedomineerd door de statistische
onzekerheden, vanwege de kleine dataset. In de komende tientallen jaren zal echter veel
meer data verzameld worden, zal de botsingsenergie toenemen en zullen zowel de LHC als
de LHC-experimenten verschillende upgrades krijgen.

Vanwege die upgrades is in dit proefschrift een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de
VBF H ! WW(⇤) signaalsterkte in een toekomstige LHC. Met tien keer zoveel data zal de
precisie van µVBF verbeteren van de huidige ⇠ 42% naar ⇠ 25%. Met 100 keer meer data
wordt ⇠ 15% verwacht.

De systematische onzekerheden hebben een kleiner effect op µVBF. Maar naarmate de
datasets groter worden, neemt het belang van de statistische onzekerheden af, waardoor de
systematische onzekerheden belangrijker worden. Voor een juiste interpretatie van de data is
het daarom noodzakelijk om de verschillende bijdragen van deze onzekerheden te begrijpen
en zo mogelijk te verkleinen.

In dit proefschrift wordt één bepaalde systematische onzekerheid nauwkeurig bestudeerd:
het modelleren van top-quark paarproductie. Dit vormt een grote achtergrond in de VBF
H ! WW(⇤) analyse, die ook wel de top-achtergrond wordt genoemd. Deze systematische
onzekerheid kent verschillende bronnen. Deze bronnen zijn bestudeerd en verder is er een
optimalisatie gedaan van de event-selectie van de top-achtergrond. Naar aanleiding hier-
van bleek dat verschillende bronnen van systematische onzekerheden verwaarloosd kunnen
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worden, waardoor de invloed van deze onzekerheden voor de top-achtergrond verminderd
wordt tot maximaal 50%.

Het higgsmechanisme genereert niet alleen massa’s voor de deeltjes in het standaardmodel,
maar het lost ook andere "problemen" op. Een voorbeeld is de verstrooiingsdoorsnede (scat-
tering cross section) van de twee longitudinaal gepolariseerde W bosonen. Deze neemt toe met
toenemende verstrooiingsenergie en dat zou op een gegeven moment de unitariteit schenden,
als het higssboson deze effecten niet precies ongedaan zou maken. Het nauwkeurig be-
studeren van de WW verstrooiing zou uitsluitsel kunnen geven over de vraag of het inder-
daad alleen het higgsboson is dat verantwoordelijk is voor het onder controle houden van de
WW verstrooiingsdoorsnede, of dat er ook andere, tot nu toe onbekende effecten van Nieuwe
Fysica bijdragen.

Dit proefschrift bestudeert ook de voordelen van een uitgebreidere dekking van de track-
ing-systemen in een toekomstige ATLAS-detector die operationeel moet zijn in 2026. In het
bijzonder wordt dan de WW verstrooiing bekeken en de verbetering in de gevoeligheid voor
de standaardmodel- en de Nieuwe Fysicametingen. Het vergroten van deze dekking4 tot
|h|  4.0 verhoogt de significantie van het standaardmodelsignaal met bijna 100% ten op-
zichte van de huidige dekking van |h| < 2.5, en verbetert de gevoeligheid voor Nieuwe
Fysica met ⇡ 50%.

De eerste periode met botsingen in de LHC ligt achter ons en heeft één van de grootste
ontdekkingen van onze tijd opgeleverd: het higssboson. Alle eigenschappen die we tot nu
toe van dit higgsdeeltje hebben gemeten wijzen erop dat het inderdaad het higgsdeeltje is
zoals voorspeld door het standaardmodel. Desondanks leidt de ontdekking van dit deeltje
met mH ⇠ 125 GeV onmiddellijk tot nieuwe vragen, zoals: is dit het enige higgsdeeltje of zijn
er meer, en waarom dan? Voor mij ligt daar de schoonheid van de natuurkunde: dat voor
elke vraag die we beantwoorden, er meteen weer nieuwe bijkomen. Er is altijd iets nieuws
om te beschrijven, om te ontdekken en om te begrijpen. Het universum is een onophoudelijke
bron van spannende puzzels. Daarom hoop ik dat de herstart van de LHC in het afgelopen
voorjaar met een hogere botsingsenergie van 14 TeV ons nieuwe, verrassende inzichten zal
verschaffen over waaruit het universum is opgebouwd en hoe het ooit is ontstaan.

4 Deze wordt uitgedrukt in de zogeheten pseudorapidity h, de hoek tussen de baan van een deeltje ten opzichte van de
bundelpijp, gedefinieerd als h = � ln tan(q/2). h = 0 betekent dat de baan loodrecht op de bundelpijp staat en h = •
betekent een deeltje dat parallel aan de bundelpijp beweegt.


