
Nederlandse samenvatting

“Alles wat enige status heeft, heeft namelijk ook een vorm van macht en macht

corrumpeert altijd. Het moet geridiculiseerd kunnen worden, als dat niet

meer kan, dan krijg je enge toestanden, een dictatuur of zoiets. En daarom

moet dat gebeuren.”

- Hans Teeuwen

M ET dit hoofdstuk wil de auteur hulpvaardig een samenvatting geven voor

een leek van hetgeen dat in deze dissertatie beschreven is. We zullen hier
en daar wat technische details weglaten en af en toe wat vrijheden nemen

met feiten zodat we een coherent begrijpbaar verhaal kunnen leveren. Eenieder die

meer informatie wenst zal dit kunnen vinden in elk willekeurig tekstboek over moderne
deeltjesfysica of kwantumveldentheorie. Het wordt gehoopt dat de lezer, na het lezen

van deze samenvatting, zich een beter beeld kan vormen van het werk dat de auteur

verricht heeft.

De natuur en het higgsmechanisme

ALLE dingen rondom ons, stoelen, tafels, vliegtuigen, dieren, en zelfs jij en ik, zijn
opgebouwd uit moleculen. Deze moleculen bestaan op hun beurt weer uit atomen.

Een atoom is een verzameling van nog kleinere deeltjes: neutronen en protonen die

samengeklonterd de atoomkern vormen en omringt zijn door een zwerm van elektronen.
Zover wij weten bestaat het elektron niet uit kleinere deeltjes; het is een zogenaamd

elementair deeltje. Protonen en neutronen bestaan wel uit kleinere deeltjes, de quarks.
Quarks zijn wel elementaire deeltjes, zie figuur A.5.6. Naast deze deeltjes bestaan er

ook nog andere elementaire materiedeeltjes. Deze zijn allemaal of instabiel†, of moeilijk

waar te nemen, en daarom komen we ze in het dagelijks leven niet vaak tegen. Van deze
deeltjes vereist enkel het b-quark enige aandacht van ons. Dit deeltje is verwant aan

de quarks die men kan vinden in het binnenste van protonen en neutronen met de

uitzondering dat het veel zwaarder en instabiel is. Het kan daarom alleen gevonden
worden in hoogenergetische deeltjesbotsingen.

†Dit houdt in dat het deeltje zeer snel uit elkaar valt in een aantal lichtere deeltjes.
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Figure A.5.6: Schematische tekening door de auteur. Linksboven wordt een atoom

weergegeven, met gele protonen en rode neutronen in de kern omcirkelt door

blauwe elektronen. Rechtsbeneden wordt een neutron vergroot weergegeven.

Zichtbaar zijn de twee down-quarks en de ene up-quark die het samen het neu-

tron vormen. De tekening is niet op schaal. Als dat wel het geval zou zijn, was

de atoomkern totaal onzichtbaar geweest ten opzichte van de grootte van de

elektronbanen.

Hiernaast zullen we ook een snelle blik moeten werpen op de manier waarop de fun-

damentele natuurkrachten behandeld worden in de moderne deeltjesfysica. Daar wor-

den natuurkrachten boodschapperdeeltjes toebedeeld, welke de natuurkracht dragen.
Neem als voorbeeld de elektromagnetische kracht, verantwoordelijk voor dingen zoals

magnetisme, elektriciteit, licht, maar ook alle scheikunde. Deze kracht wordt overge-
dragen door het foton. Dit is een stabiel massaloos deeltje welke koppelt aan deeltjes

die een elektrische lading hebben. Twee objecten met een tegengestelde elektrische lad-

ing trekken elkaar, bijvoorbeeld, aan. Dit gebeurt omdat deze twee objecten fotonen
uitwisselen.

In de natuurkunde kunnen we vier van deze fundamentele natuurkrachten identifi-

ceren: elektromagnetisme, zwaartekracht, en de zwakke en sterke kernkrachten. Alle
andere krachten der natuur kunnen uit deze vier afgeleid worden. De zwakke kernkracht

is gerelateerd aan radioactiviteit en deeltjesverval, en wordt overgedragen doormassieve
instabiele deeltjes genaamd de W - en Z-bosonen. De sterke kernkracht heeft als bood-

schapperdeeltje het massaloze gluon en is verantwoordelijk voor het samenhouden van

de neutronen en protonen in de atoomkern. Het doet zijn werk door interactie aan te
gaan met de quarks die zich in deze deeltjes bevinden.

De sterke kernkracht leidt ook tot de enorme bindingsenergie† gevonden in een atoomk-
ern die wordt ontketend in de explosie van een atoomwapen, of wordt uitgebuit in een

nucleaire reactor. Deze bindingsenergie levert ook een groot deel van de massa van

†Als deeltjes een wisselwerking hebben kunnen ze een binding vormen (denk wederom aan objecten met
een tegengestelde lading die elkaar aantrekken). Om deze binding te breken is energie nodig, de bindingsen-
ergie.



Figure A.5.7: Schematische tekening door de auteur die laat zien hoe een vierkant sym-

metrisch is (er hetzelfde uitziet) onder rotaties van negentig graden.

een proton of neutron. Een proton bijvoorbeeld bestaat uit drie quarks†, maar deze
zijn slechts verantwoordelijk voor een kleine fractie van de totale massa van het proton.

De rest wordt geleverd door de bindingsenergie die voortkomt uit de quark-gluon inter-
acties. Deze energie vertaalt zich via Einstein’s bekende formule, E = mc2, in extra

massa. Deze formule laat zien dat massa niets anders is dan een verschijningsvorm

van energie.

De regels van de fundamentele natuurkrachten worden beschreven door het zogenaamde

Standaardmodel. De achterliggende wiskunde van dit model is gebaseerd op symme-

trieën. Een symmetrie is een eigenschap van een object dat hetzelfde blijft onder een
bepaalde operatie. Beschouw als voorbeeld het vierkant getekend in figuur A.5.7. Het

vierkant ziet er (aangenomen dat het vierkant perfect is, en niet een slecht getekende
kopie zoals in dit figuur) hetzelfde uit wanneer we het 90 graden draaien. Het zit er na

een 180 graden rotatie nog steeds hetzelfde uit, en evenzo na 270 graden, of inderdaad

een willekeurig aantal van 90 graden draaiingen. We zeggen dat het vierkant invariant
is onder rotaties van 90 graden. Hetzelfde principe kan worden toegepast op de wetten

der natuur. De wetten zijn bijvoorbeeld overal in het universum hetzelfde. Dit houdt in

dat de wetten invariant zijn onder translatie.

Natuurkundigen realiseerden zich in de jaren zestig dat de symmetrieën van de natu-

urwetten zelfs gebruikt kunnen worden om enkele van deze wetten te verklaren. Het
kan bijvoorbeeld worden aangetoond dat translatie invariantie leidt tot de wet van het

behoud van (lineaire) impuls. Op dezelfde manier kan behoud van energie afgeleid wor-

den uit het gegeven dat de natuurwetten niet veranderen in de tijd. Met behulp van
deze symmetrieën zijn ook de eigenschappen van de boodschapperdeeltjes, zoals het

foton en het gluon, af te leiden. En ook hoe deze deeltjes interactie hebben met de ma-
teriedeeltjes. Dit gebruik van symmetrieën is krachtig; we vervangen een groot aantal

eigenschappen van de natuurkrachten door een handjevol symmetrieën.

Helaas werd er vrij snel gerealiseerd dat zich een addertje onder het gras bevond welke
op het punt stond roet in het eten te gooien. Dit is het probleem van massa. We weten

van metingen die gedaan zijn aan elementaire deeltjes dat een groot aantal van hen

een massa heeft. Het probleem nu is dat de symmetrie waaruit de zwakke kernkracht
zou volgen niet toestaat dat deze deeltjes een massa hebben. Of anders gezegd: deeltjes

†Om iets preciezer te zijn zullen we vermelden dat deze drie quarks bekend staan als de valentiequarks.
Het proton is een zeer gecompliceerd object die niet enkel uit drie valentiequarks bestaat, maar ook uit een
virtuele soep van andere quarks en gluonen. Op deze details zullen we hier verder niet ingaan.



metmassa sluiten de zwakke kernkracht symmetrie uit. Omdat we wel degelijk deeltjes
zien die een massa hebben, zou dit dus betekenen dat de zwakke kernkracht niet uit te

leggen is zijn met behulp van een symmetrie.

Gelukkig werd er op den duur een oplossing bedacht door diverse mensen. De meest
bekende onder dezen zijn François Englert, Peter Higgs, en Robert Brout†, en de oploss-

ing zou bekend worden onder de naam van het higgsmechanisme. Dit mechanisme

voorspeld het bestaan van een nieuw elementair deeltje, het higgsdeeltje, en een alles-
doordringend higgsveld. Alle andere deeltjes danken hun massa dan aan dit veld. Om

te zien hoe dit werkt zullen we eerst het concept van een deeltjesveld moeten introduc-

eren.

Het Standaardmodel is een vorm van kwantumveldentheorie (KVT). In KVT is een

deeltje niets meer dan een excitatie van een onderliggend veld. Het elektron bijvoor-

beeld is een golf in, of een verstoring van, iets dat een elektronveld heet. Dit veld strekt
zich uit over het gehele universum. Deze stand van zaken is te vergelijken met het

klassieke concept van een magnetisch veld; het bestaat overal, het is alleen dat het in

de buurt van een magneet verstoord en vervormt wordt. Feitelijk is het magnetisch veld
een vorm van het elektromagnetisch veld, wat uiteindelijk gewoon het fotonveld is.

Net zoals in het klassieke voorbeeld der magnetisme is het zo dat het veld zelf energie

kan bevatten. Deze energie is gerelateerd aan de veldsterkte, en deze relatie heet de
potentiaal. Voor de meeste velden, en zeker zo voor het elektromagnetisch veld, is de

energie in een veld nul zodra de veldsterkte ook nul is. Dit klinkt zeer redelijk; een

magnetisch veld met veldsterkte nul is zo’n beetje hetzelfde als de afwezigheid van het
veld, en zonder veld is er ook niets om de energie in op te slaan.

In het vroege heelal, vlak na de oerknal, was het universum zeer heet en heel erg com-

pact. In deze krappe omstandigheden zat er een hoop energie opgeslagen in de diverse

velden die het universum rijk is. Echter, terwijl het heelal uitdijde en afkoelde verde-
ween deze energie totdat de minimale energie werd bereikt die elk veld kan bevatten.

Deze minima corresponderen op hun beurt met een verdwijnende veldsterkte, zie de
linkerzijde van figuur A.5.8. Dit is vergelijkbaar met een magnetisch veld dat al zijn

energie verloren is en nu een veldsterkte van nul heeft.

Het higgsmechanisme introduceert een nieuw veld, het higgsveld, wiens excitaties de

higgsdeeltjes zijn. Dit veld volgt niet de normale regel waar de veldsterkte en de en-
ergie in het veld simultaan nul zijn. De higgspotentiaal heeft wel energie minima, en

het heelal zal zich in één van deze punten bevinden na afkoeling, maar deze minima

corresponderen niet een veldsterkte van nul. Dit betekent dat zelfs in ons huidige tijd-
perk het heelal nog steeds doorgeven is van een niet-nul higgsveld, zie de rechterzijde

van figuur A.5.8.

Als bepaalde deeltjes door dit veld reizen zullen ze interageren met het niet-nul hig-
gsveld en met deze interactie gaat een bindingsenergie gepaard. Wederom zal deze

energie zich via Einstein’s E = mc2 manifesteren als een massa. Hierdoor krijgen alle

deeltjes die een interactie hebben met het higgsveld een massa die proportioneel is aan
de sterkte van deze interactie. Voor de verschillende deeltjes is de sterkte van deze inter-

actie verschillend waardoor deze deeltjes allemaal een andere massa hebben. Sommige

†Robert Brout heeft helaas, in tegenstelling tot de twee anderen, zijn Nobelprijs nooit ontvangen. Hij
overleed in 2011, te vroeg voor de uitreiking die in 2013 plaatsvond en ook voor de ontdekking van het
higgsdeeltje in 2012.



Figure A.5.8: Schematische tekening door de auteur die links de foton (elektromagnetisch)

potentiaal weergeeft, welke een functie is van de veldsterkte in termen van de

temperatuur van het heelal. De veldsterkte gaat naar nul bij de minimale

temperatuur en energie. Rechts word de Higgs potentiaal weergegeven. Hier

is de veldsterkte niet nul bij de minimale energie. Merk op dat een keuze moet

worden gemaakt voor één van de twee minima zodra de energie laag genoeg

wordt.

deeltjes, zoals het foton, hebben geen directe interactie met het higgsveld, en blijven

daarom massaloos.

Op dit moment zou de lezer de natuurkundigen kunnen beschuldigen van valsspelen.

Herinterpreteren zij niet gewoon de massa’s van deeltjes? Met deze extra massa wordt

de zwakke kernkracht symmetrie nog steeds onmogelijk gemaakt te bestaan! Het lijkt
alsof het Higgs mechanisme het oorspronkelijke probleem helemaal niet oplost! Tech-

nisch gezien is dit waar, maar wat het Higgs mechanisme ons brengt is de mogelijkheid

om deze symmetrie spontaan te breken. De natuurwetten zijn symmetrisch onder de
gevraagde symmetrie, het is alleen zo dat de grondtoestand, d.w.z. de laagste energi-

etoestand, dat niet is. Dus zodra het heelal voldoende is afgekoeld zal de symmetrie
breken en op dat moment krijgen deeltjes hun massa. Dit zorgt ervoor dat we in staat

zijn zowel het symmetrieprincipe te behouden alsmede deeltjes een massa te geven.

We hebben sterke indicaties dat dit beeld van de werkelijkheid juist is. In 2012 werd

het higgsboson ontdekt in de Large Hadron Collider (LHC) op CERN nabij Genève,

door twee verschillende experimenten: de Compact Muon Solenoid (CMS) and A Large

Toroidal LHC ApparatuS (ATLAS). De LHC is een deeltjesversneller waar protonen tot

hele hoge energie worden versnelt alvorens ze op elkaar te laten botsen waarbij veel

nieuwe deeltjes gecreëerd worden. Deze ontdekking laat zien dat het higgsveld bestaat,
maar het laat niet zien dat die higgsveld de eigenschappen bezit die nodig zijn om een

massa te geven aan andere deeltjes. Om dit laatste wel aan te tonen zullen we de vorm
van de higgspotentiaal moeten meten en laten zien dat het minima heeft waarbij de

veldsterkte niet nul is.



Fenomenologie en motivatie

HET meten van de higgspotentiaal is helaas niet zo eenvoudig. De cruciale param-
eter die gemeten dient te worden om de vorm van de potentiaal vast te stellen is

de zogenaamde ’Higgs trilineaire koppelingsconstante’, λ3h. Deze constante bepaalt hoe

sterk het higgsdeeltje interageert met zichzelf. De moeilijkheid zit hem in het gegeven
dat om λ3h te meten we niet alleen een higgsdeeltje moetenmaken in de LHC (een kunst

op zich), maar dat dat higgsdeeltje vervolgens een ander higgsdeeltje zal moeten uitzen-

den. Zo’n gebeurtenis is heel erg zeldzaam, en we zullen het ook nog eens vaak genoeg
moeten doen om voldoende data te verzamelen. Daarnaast is het ook nog eens zo dat

vele processen die door de LHC gegenereerd kunnen worden er uit kunnen zien als zo’n
gebeurtenis maar het niet zijn. Men zal manieren moeten vinden om deze zogeheten

achtergronden te kunnen filteren.

In deze dissertatie hebben we eerst gekeken naar welke botsingen het meest veel-
belovend zijn om naar te kijken als we λ3h zouden willen meten. We moeten dit doen

omdat we het higgsdeeltjes niet direct kunnen waarnemen. Het is een instabiel deeltjes
dat vervalt in andere deeltjes voordat het de detector bereikt. We hebben twee higgs-

deeltjes nodig, één origineel, en een andere die aangemaakt wordt door de eerste. Deze

zullen beiden vervallen, en niet noodzakelijk op dezelfde manier. We hebben gevonden
dat een proces waarbij één van de twee deeltjes vervalt naar een b-quark paar, en het

andere naar een fotonpaar, de minste achtergronden heeft. Dit houdt in dat er maar

weinig processes zijn die er hetzelfde uitzien voor een deeltjesdetector waardoor het
eenvoudiger te onderscheiden is.

Dit proces kan geschreven worden als pp → hh → bb̄γγ, waar p staat voor een proton,
h voor een higgsdeeltje, γ voor een foton, en b voor een b-quark. b̄ staat voor het an-

timaterie partnerdeeltje van het b-quark, maar dat detail is niet echt belangrijk voor

deze samenvatting. Een schematische weergave van dit proces kan gevonden worden
in figuur A.5.9. We hebben ook gevonden dat de gevoeligheid voor λ3h het grootst is als

de interactie-energie gelijk is aan de massa van het higgsdeeltje.

Helaas bleek dit proces te zeldzaam om gevonden te kunnen worden in de data die
door de ATLAS-detector (dit was het experiment met welke de auteur verbonden was)

is opgenomen. Maar het bleek ook dat de grootste achtergrond voor elke λ3h meting
in pp → hh → bb̄γγ grote theoretische onzekerheden heeft. Dit wil zeggen dat de voor-

spelling die het Standaardmodel geeft voor hoe vaak dit proces zou moeten voorkomen

geplaagd wordt door significante onzekerheden in de berekeningen. Vaak zijn zulke
berekening erg complex en moeten soms benaderingen worden gebruikt. Deze achter-

grond, pp → bb̄γγ, heeft leidt tot dezelfde deeltjes als het originele proces (daarom is het

een achtergrond), maar in dit geval is het niet noodzakelijk dat deze deeltjes afkomstig
zijn van het verval van twee higgsdeeltjes. Dit proces is ook zeldzaam, maar niet zo

zeldzaam als die voor het λ3h proces. Elke toekomstige meting aan λ3h zal met deze
achtergrond te maken krijgen, en dus werd het noodzakelijk geacht dit proces goed te

bestuderen en te meten precies hoe vaak het voorkomt in de LHC.



Figure A.5.9: Schematische tekening door de auteur van het pp → hh → bb̄γγ proces.

Links botsen twee protonen op elkaar waarbij, bijvoorbeeld, twee gluonen

samensmelten tot een Higgs deeltje (h in het plaatje). Het Higgs deeltje splitst

dan in twee, en dit is het onderdeel dat gevoelig is voor λ3h. Daarna vervalt

één Higgs deeltje naar een fotonpaar (photons), en het andere naar een b-quark

paar.

De eigenlijke analyse

ONZE analyse probeert te meten hoe vaak het pp → bb̄γγ proces zich voordoet in de

LHC. De belangrijkste objecten in onze analyse zijn dus fotonen en jets. Jets zijn

een grote collectie deeltjes die de detector binnentreden op een lawine-achtige manier
en zijn gemakkelijker te beschrijven als een singulier composiet object dan als individu-

ele deeltjes. De eigenschappen van een gegeven jet kunnen worden onderzocht om er

achter te komen wat voor een soort deeltje de oorzaak ervan was. In ons geval zijn we
geïnteresseerd in het vinden van jets die van b-quarks afkomen. Deze jets worden b-jets

genoemd, en de onderzoeksmethode om deze te vinden wordt b-stempeling genoemd.

De ATLAS-detector en -software maken soms fouten tijdens de reconstructie van een
proton-proton botsing, en deze fouten vormen de voornaamste achtergrond† tot onze

analyse. We hebben te maken met elektronen die verkeerd gereconstrueerd worden als
fotonen, en ook jets die zich voordoen als fotonen. Hier bovenop bevindt zich ook een

achtergrond van niet-b-jets die toch een b-stempel krijgen.

De elektronen werden onder de loep genomen in een ander proces waarbij er veel meer

elektronen dan fotonen voorkomen en dan te kijken hoe vaak deze elektronen eruit
zien als fotonen voor de detector. Gewapend met deze kennis konden we een aantal

vergelijkingen opstellen die voorspellen hoeveel botsingen we zouden moeten zien met
ons proces waarbij zich twee fotonen vormen, of twee elektronen, of een elektron en een

†Een achtergrond is een signaal dat lijkt op hetgene we willen meten maar het eigenlijk niet is. Het is
zaak deze tot een minimum te beperken om zo verwarring te voorkomen.



foton. Uit dit stelsel van vergelijkingen kan dan de grootte van de elektronachtergrond
worden afgeleid. Deze kwam neer op 5.3%.

De achtergrond afkomstig van jets was iets moeilijker om mee om te gaan. Vergelijk-

baar met de elektronachtergrond met zijn drie botsingscategorieën hebben we zestien
categorieën gedefinieerd door elke van de twee fotonen in ons proces in te delen in één

van vier categorieën. Omdat we twee fotonen hebben leidt dit tot 4× 4 = 16 botsingscat-

egorieën. De vier fotoncategorieën werden aangemaakt door twee vragen te stellen over
de fotonen. De eerste was of het foton geïsoleerd was, d.w.z. of er andere deeltjes vlak-

bij het foton gevonden werden, en de tweede was of de interactie tussen het foton en

detectormateriaal aan bepaalde kwaliteitseisen voldeed.

Voor elk van deze zestien categorieën schreven we opnieuw een vergelijking op die voor-
spelde hoeveel botsingen we zoudenmoeten vinden in die categorie aangenomen dat een

bepaald aantal daadwerkelijk plaatsvond, alsmede bepaalde andere parameters zoals

hoe vaak een jet eruit ziet als een foton etc. Dit systeem van vergelijkingen was te groot
om direct op te lossen, en dus hebben we een computeralgoritme gebruikt om de beste

oplossing te vinden en hiermee schatten we de totale contributie van deze achtergrond
op zo’n 10%.

De non-b-jet achtergrond werd geschat op de volgende manier. We hebben botsingen

onderverdeeld in vier categorieën gebaseerd op het type jets dat in de botsing gevon-

den werd. Eén van deze is de bb-categorie, wat ons signaal vormt, en de botsingen
in de andere categorieën miste ten minste één b-stempel. Bij het toepassen van een

b-bestempeling krijgt men een getal wat geïnterpreteerd kan worden als de waarschijn-

lijkheid dat een gegeven jet een b-jet is. De distributie van dit getal over vele botsingen
kan bestudeerd worden op computersimulaties die door dezelfde ATLAS reconstruc-

tiesoftware gehaald zijn als de echte data. De distributies voor de twee jets in ons
proces kunnen ook gecombineerd worden tot een enkele distributie en de vorm van deze

distributie kan afgeleid worden voor elk van de vier categorieën met dezelfde computer-

simulaties. Daarna kan dezelfde distributie gemeten worden in de data en vergeleken
worden met de vorm van de vier distributies van de vier categorieën uit de simulaties.

Via een computeralgoritme kan dan bepaald worden met welke fracties elke categorie

zich voordoet in de data. Hiermee vonden we dat slechts 54% van alle botsingen aan de
bb-categorie voldoet.

Nadat alle achtergrond verwijderd zijn, moet men een zogeheten ’unfolding’ doen. Dit

is om effecten die door de detector aan de gemeten data worden opgelegd ongedaan te

maken†. Als we dit niet zouden doen is het onmogelijk onze meting te vergelijken met
een theoretische voorspelling.

Uiteindelijk na al dit werk wordt men beloont met een paar mooie uitziende grafiek-

jes weermee de meting en de theoretische voorspelling met elkaar vergeleken kunnen
worden. We vonden dat de LHC ongeveer 540 echte pp → bb̄γγ botsingen geproduceerd

heeft in 2012, wat een klein aantal is gezien er 100 miljoen proton-proton botsingen

plaatsvonden per seconde gemiddeld door het jaar heen. We vonden ook dat de theo-
retische voorspelling en de gemeten waarden overeenkomen binnen de diverse onzeker-

heden. Een plaatje die de theorie met de werkelijkheid vergelijkt kan gevonden worden

in figuur A.5.10.

†De detector kan, bijvoorbeeld, de energie van foton met een bepaalde factor verkeerd meten. Tijdens de
unfolding deelt men dan door die factor om zo de ware energie terug te krijgen.
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Figure A.5.10: De distributie van de differentiële botsingsdoorsnede (gerelateerd aan de pro-

ductiewaarschijnlijkheid) van pp → bb̄γγ ten opzichte van de transversale

impuls van het leidende foton zoals gemeten in onze analyse vergeleken met

de theoretische voorspelling (MADGRAPH5). De transversale impuls is de

impuls waar de bijdrage van de richting waarlangs de protonen botsen is

weggelaten. Het leidende foton is het foton met de grootste transversale im-

puls.


