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Samenvatting g 

Ditt proefschrift beschrijft zowel theoretisch als experimenteel onderzoek naar top quark 
productie.. Het theoretisch gedeelte bevat een berekening van de werkzame doorsnede 
vann single-top quark productie in hadron botsingen, op Next to Leading Order (NLO) 
nauwkeurigheid.. Het experimentele gedeelte beschrijft een meting van de top paar 
productiee werkzame doorsnede in proton-antiproton botsingen met een zwaartepunts-
energiee van 1.96 TeV. 

Hett theoretisch werk begint met een Leading Order beschrijving van de verschillende 
single-topp quark productie kanalen. Deze beschrijving bevat alle Feynman diagram-
menn die dezelfde eindtoestand hebben als die waar het top quark vervalt naar een 
lcpton,, een neutrino en een bottom quark. Slechts een klein deel van deze diagrammen 
bevatt daadwerkelijk een top quark. Er wordt aangetoond dat in elk van de kanalen 
hett top quark duidelijk te zien is in de distributie van de invariante massa van de 
lepton-neutrino-bottomm combinatie. Ook wordt de geldigheid van de '"narrow width" 
benaderingg voor deze kanalen bestudeerd. 

Dee volgende stap in de berekening, een NLO beschrijving, vereist het tegen elkaar 
wegvallenn van de verschillende infrarood divergenties. De meest geavanceerde methode 
omm dit in het algemene geval te doen is de dipool methode. De uitbereiding van deze 
methodee naar massieve fermionen is in dit proefschrift ontwikkeld. 

Inn het laatste deel van het theoretisch werk worden uitdrukkingen voor de virtuele 
enn stralings bijdragen afgeleid, die nodig zijn voor de NLO berekening. Deze worden 
tezamenn met het dipool formalisme gebruikt om een NLO Monte Carlo programma 
voorr single-top produktie te implementeren. Bovendien zijn er NLO programmas 
geïmplementeerdd die de infrarood divergenties behandelen met behulp van de phase 
spacee slicing methode. All e methoden geven dezelfde distributies voor diverse kinema-
tischee variabelen. Verder zijn er totale en differentiële werkzame doorsnedes berekend 
voorr de Tevatron en LHC versnellers bij verschillende energieën. 

Hett experimentele werk is verricht met data verzameld door het DO experiment 
gelegenn aan de Tevatron versneller op Fermilab. De Tevatron is een versneller die 
protonenn en antiprotonen laat botsen met een zwaartepuntsenergie van 1.96 TeV. De 
DOO detector omringt één van de interactie punten van de versneller. De detector 
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bestaatt uit diverse subdetectoren, van welke de calorimeter het belangrijkst is voor de 
analysee die in dit proefschrift beschreven wordt. 

Omdatt de botsings frequentie zeer hoog is, wordt een trigger systeem (bestaande uit 
driee niveaus) gebruikt om de meest interessante events te selecteren. Er is een trigger 
ontworpenn die events selecteert die een electron en jet activiteit in de calorimeter 
hebben.. De efficiënties voor de verschillende componenten van de trigger en de totale 
efficiëntiee voor de events waar we in zijn geïnteresseerd worden afgeleid. 

Dee experimentele analyse bekijkt het top paar productie process in het geval waar 
éénn van de W's (van de top) leptonisch vervalt, en de ander naar hadronen. Dit ver-
vall  resulteert in een electron, ontbrekende transversale energie (fir)  en vier jets in 
dee eindtoestand. Om de enorme achtergrond van QCD processen in dit vervalskanaal 
tee reduceren, is een electron identificatie nodig die een goede scheiding tussen echte 
enn misgéïndentificeerde electronen geeft. Verscheidene variabelen geven enige discrimi-
natiee tussen echte en misgéïndentificeerde electronen. Een waarschijnlijkheids methode 
iss ontwikkeld die de informatie in zes van deze variabelen combineert om een optimale 
scheidingg te krijgen. 

Dee werkzame doorsnede meting is uitgevoerd op een data set overeenkomend met 
{'enn geïntegreerde luminositeit van 92 p b- 1 . De twee belangrijke achtergronden zijn de 
all  genoemde QCD achtergrond, en de achtergrond van W-fjets events, in welke de W 
vervaltt naar een electron en een neutrino. Beide achtergronden worden afgeschat met 
behulpp van data. De QCD achtergrond wordt geminimaliseerd door een goede kwaliteit 
electronn en fiT te eisen. De overgebleven QCD achtergrond wordt geschat door het 
gedragg van de events te bestuderen onder variatie van de electron identificatie snedes. 
Dee Tï'+jets achtergrond wordt geschat door gebruik te maken van de Berends schalings 
regel,, die het aantal W plus vier jets events voorspelt uit het aantal geobserveerde Ws 
mett een. twee en drie jets. Nadat deze achtergronden zijn afgeschat. wordt een set 
topologischee snedes gebruikt om de signaal significantie te verbeteren. Dit resulteert 
inn een tï werkzame doorsnede meting in dit kanaal van 

6.22 ) j£?(syst) pb . 

Indienn we dit resultaat combineren met metingen in andere vervalskanalen, krijgen we 
eenn gecombineerde tï werkzame doorsnede meting van 

8.11 ^lofstat) +!;;(syst)  0.8(lumi) pb , 

watt consistent is met de Standaard Model voorspelling. 


