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Samenvatting g 

Ditt proefschrift beschrijft de meting van de differentiële fe-jet productie werkzame 
doorsnede,, gebruikmakend van een muon tag, bij een botsingsenergie van 1.96 TeV. 
Dezee werkzame doorsnede is eerder gemeten bij een energie van 1.8 TeV door de D0 de-
tectorr gedurende Run I, en bleek ongeveer een factor twee hoger te zijn dan de theo-
retischee voorspellingen. Deze analyse bevestigt dat resultaat. 

Dee huidige staat van de theoretische berekening verschaft een hogere orde bereken-
ingg van de 6-jet werkzame doorsnede. Het gebruik van 6-jets in plaats van 6-quarks 
heeftt het voordeel dat fragmentatie effecten zijn meegenomen in het jet reconstructie al-
goritme.. De dominante fout op de theoretische berekening van de werkzame doorsnede 
vloeitt voort uit de keuze van de renomalisatie en factorisatie schalen, en tot op mindere 
hoogtee van de fout op de massa van het fr-quark. 

Dee meting van de 6-jet werkzame doorsnede in pp botsingen vereist een complex 
systeemm van versnellers en detectoren. De Tevatron versneller op Fermilab versnelt 
protonenn en anti-protonen tot een energie van 980 GeV, wat resulteert in een botsings 
energiee van 1.96 TeV, welke voor de botsingen gebruikt kan worden. De D0 detec-
torr gebruikt een veelvoud van componenten om deze bosingen te detecteren, waarvan 
voorall  het muon systeem en de calorimeter het meest van belang zijn voor deze analyse. 

Dee hoge frequentie van botsingen in het centrum van de detector vereist een complex 
systeemm van triggers welke de interessantste events selecteren. Er zijn drie niveaus van 
dezee triggers ontworpen, maar slechts het eerste niveau trigger, welke een muon en een 
jett vereist in het event, is gebruikt voor deze analyse. 

Elkk geselecteerd event moet worden gereconstrueerd om de werkelijke fysica ob-
jectenn die in de botsingen worden geproduceerd, zoals muonen en jets, te verkrijgen. De 
jetss worden gereconstrueerd met 100% efficiëntie boven een energie van 20 GeV, maar 
dee energie resolutie waarmee ze worden gereconstrueerd wordt niet goed beschreven 
doorr de Monte Carlo simulatie. De muonen worden gereconstrueerd door alleen ge-
bruikk te maken van het lokale muon systeem, zonder de centrale tracker te gebruiken. 
Hoewell  de reconstructie efficiëntie van de muonen vergelijkbaar is met wat door de 
Montee Carlo simulatie wordt voorspeld, beschrijft deze simulatie de data niet goed in 
termenn van de richting en energie resolutie. 

Omm de b-jet werkzame doorsnede te meten in de data, gebruiken we een data set 
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welkee genomen is met de D 0 detector in de periode 28 februari tot 10 mei 2002. Deze 
collectiee komt overeen met een totale geïntegreerde luminositeit van 3.4 pb_ 1 en bevat 
361.0377 botsingen. 

Ui tt deze collectie wordt eerst de differentiële /i+jet werkzame doorsnede berekend, 
alss functie van de jet ET- Vervolgens wordt de relatieve impuls van het muon met 
betrekkingg tot de gecombineerde [i+jet, een variabele welke Pjel genoemd wordt, ge-
bruiktt om de relatieve hoeveelheid fr-jets in de data te bepalen. Door deze hoeveelheid 
tee vouwen met de gemeten yu+jet differentiële werkzame doorsnede berekenen we de 
fr-jetfr-jet werkzame doorsnede, gemeten als functie van de transversale jet energie in de 
calorimeter. . 

Omm deze werkzame doorsnede te kunnen vergelijken met de theoretische voorspellin-
genn moeten er een aantal correcties op worden toegepast. De belangrijkste correcties 
zijnn voor de resolutie van de calorimeter en de energie welke wordt weggedragen door 
hett muon en het neutrino komend van het 6 —  n + v verval. Als deze correcties worden 
meegenomenn kunnen we de 6-jet werkzame doorsnede als functie van de werkelijke b-jet 
EETT berekenen, welke direct met de theorie vergeleken kan worden. 

Dee gemeten data punten liggen een factor 1.7 tot 2.2 hoger dan de centrale voor-
spellingg van de theorie. Een \ 2 vergelijking met de theorie resulteert in een \ 2 per 
vrijheidsgraadd van 1.31 voor de centrale voorspelling, wat correspondeert met een 
waarschijnlijkheidd van 15.0%. De gemeten data punten komen beter overeen met de 
bovenstee band van de theorie, welke namelijk resulteert in een \ 2 Per vrijheidsgraad 
vann 0.61, wat correspondeert met een waarschijnlijkheid van 33.5%. 


