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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift wordt een analyse beschreven van elektron-positron botsingen bij hoge energie, 
waarbijj  vier (of meer) sproeiers van deeltjes ('jets') gecreëerd worden. Deze botsingen, met een 
zwaartepuntsenergiee tussen de 183 en 209 GeV, worden bewerkstelligd door de grote Europese 
deeltjesversnellerr LEP bij CERN in Genève en de deeltjes die in deze botsingen worden gepro-
duceerdd worden gedetecteerd door de DELPHI detector. De geïntegreerde luminositeit is 665 
pb"1. . 

Hett doel van dit proefschrift is om botsingen (gebeurtenissen) te ontdekken die toegeschreven 
kunnenn worden aan het enige nog ontbrekende deeltje in het Standaard Model, het Higgs bo-
son.. Dit deeltje speelt een cruciale rol in dit model, dat de wereld van de elementaire deeltjes 
beschrijft.. Het Higgs deeltje verklaart niet alleen hoe deeltjes hun massa verkrijgen, maar boven-
dienn zorgt het ervoor dat met dit model nauwkeurige voorspellingen kunnen worden gedaan over 
hunn gedrag. Hoewel de massa van het Higgs boson niet voorspeld wordt in het model, wor-
denn verdere eigenschappen ervan dat wel. Als het kinematisch mogelijk is, wordt bij LEP het 
Higgss boson voornamelijk samen met een Z boson geproduceerd. In dit proefschrift zijn we 
voorall  geïnteresseerd in de gebeurtenissen waarbij zowel het Z boson als het Higgs boson in een 
quarkk anti-quark paar uiteenvalt en waarbij er dus vier quarks in de eindtoestand aanwezig zijn: 
e+e~~ —* ZH —> qqqq. Deze volledig hadronische Higgs gebeurtenissen (~ 2/3 van alle mogelijke 
eindtoestanden)) hebben zeer specifieke eigenschappen. Helaas, zelfs als de Higgs geproduceerd 
wordt,, verwachten we slechts een klein aantal van deze gebeurtenissen. Daarbij komt nog de 
extraa moeilijkheid dat hoe zwaarder het Higgs boson is, hoe minder van deze speciale botsingen 
err plaatsvinden. De voornaamste uitdaging is dan ook om kandidaatgebeurtenissen te selecteren 
uitt een groot aantal 'normale' multi-jet botsingen. 

Eenn analyse wordt gepresenteerd die tegelijkertijd gevoelig is voor Higgs gebeurtenissen en voor 
anderee Standaard Model processen die vier quarks produceren. Dit wordt bereikt door, voor 
iederee gebeurtenis apart, de eigenschappen die experimenteel zijn gemeten te vergelijken met 
watt verwacht wordt voor de verschillende processen. In deze vergelijking worden de verwachte 
eigenschappenn waar mogelijk analytisch beschreven, hetgeen het mogelijk maakt om optimaal 
dee veranderende eigenschappen van het Higgs boson als functie van de (onbekende) massa mee 
tee nemen in de analyse. Voor elke gebeurtenis wordt een compatibiliteitsmaat met elk van de 
mogelijkee hypotheses vastgesteld. De beschreven analyse-methode verschilt van andere Higgs 
analysess voornamelijk in de manier waarop de massa-informatie gebruikt wordt en de manier 
waaropp experimentele informatie met een zeer uiteenlopende mate van complexiteit gecombi-
neerdd wordt. Het voornaamste voordeel van deze methode is dat de inherente ambiguïteit die in 
multi-jett botsingen aanwezig is bij het paarsgewijs samenvoegen van de jets niet opgelost hoeft te 
worden.. Dit maakt het mogelijk een vollediger en consistenter beeld van een botsing te verkrijgen 
enn daarmee gevoeliger te zijn voor Higgs (en andere) gebeurtenissen. 
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ZZ boson paarproductie, waarbij beide Z bosonen in een quark anti-quark paar uiteenvallen (e+e~ 
—>> ZZ — qqqq) is zowel in experimenteel opzicht als in werkzame doorsnede vergelijkbaar met 
Higgss gebeurtenissen. Dit proces is daardoor uitermate geschikt om de analyse-methode te 'ca-
libreren',, hoewel het voor de zoektocht naar het Higgs boson als achtergrond wordt gezien. De 
werkzamee doorsnede voor dit proces is voor elke LEP2 zwaartepuntsenergie apart bepaald en er 
iss vastgesteld dat deze zeer goed in overeenstemming is met de voorspelling vanuit het Standaard 
Model.. De (gerelateerde) meting van de volledig hadronische werkzame doorsnede van ZZ pro-
ductie,, waarbij er minstens twee b-quarks in de eindtoestand aanwezig zijn (~ 0.2 pb), toont een 
goedee overeenstemming tussen de voorspelling en de meting wanneer de volledige LEP2 data-set 
gebruiktt wordt: 

^eC02enn (bbqq)/4co2 (bbqq) = 1.05 t°;g(stat) 

Ditt resultaat laat zien dat de analyse inderdaad gevoelig is voor gebeurtenissen die sterk op 
ZHH botsingen lijken. In de data die geanalyseerd zijn is echter geen aanwijzing gevonden voor 
dee aanwezigheid van een extra signaal afkomstig van een Standaard Model Higgs boson. Om-
datt de werkzame doorsnede voor ZH productie kleiner is voor een Higgs boson dat zwaarder 
is,, is de analyse niet langer gevoelig voor een Higgs signaal als de Higgs massa erg groot is. 
Err kan dan niet meer met zekerheid gezegd worden dat zo'n (klein) signaal niet aanwezig is. 
Dee zoektocht naar het Higgs boson wordt daarom samengevat door de grootste Higgs massa te 
gevenn waarvan het signaal nog uitgesloten kan worden met 95% betrouwbaarheid. De verwachte 
enn geobserveerde ondergrens op de massa van het Standaard Model Higgs boson in het 4-quark 
kanaall  is: 

Verwacht:: MH > 112.0 Ge V/c2 (met 95% betrouwbaarheid) 

Geobserveerd:: MH > 112.2 Ge V/c2 (met 95% betrouwbaarheid) 

Hett duidelijkste kenmerk van een Higgs gebeurtenis is de aanwezigheid van twee b-quarks, om-
datt dit het dominante vervalskanaal van het Higgs boson is en omdat jets die afkomstig zijn van 
dee fragmentatie van een b-quark experimenteel goed te identificeren zijn. Er bestaan echter ook 
modellenn waarin de koppeling van het Higgs boson aan b-quarks aanzienlijk zwakker is dan in 
hett Standaard Model en waarin het Higgs boson mogelijk uitsluitend vervalt in twee lichte quarks 
off  gluonen. Om specifieke modellen met de resultaten uit e+e" botsingen te kunnen confronteren 
iss een bovengrens bepaald op de werkzame doorsnede voor de productie van een scalair deeltje 
datt hadronisch vervalt en dat samen met een Z boson geproduceerd wordt. Deze limieten voor 
dee werkzame doorsnede worden gepresenteerd als functie van de massa van dit deeltje. Hiermee 
wordtt een vollediger en meer model-onafhankelijke samenvatting gegeven van de geobserveerde 
data.. Als de werkzame doorsnede gelijk wordt verondersteld aan die van het Standaard Model 
Higgss boson kan de meting vertaald worden naar een ondergrens op de massa van zo'n deeltje. 
Eenn verwachte(geobserveerde) ondergrens van 103.9(106.9) Ge V/c2 is verkregen met 95% be-
trouwbaarheid. . 

Dee LEP-experimenten kunnen niet claimen dat ze een onomstotelijk bewijs voor het Higgs boson 
inn de data hebben waargenomen en de zoektocht naar dit laatste ontbrekende deeltje gaat verder. 
Mett de nieuwe proton (anti-)protonversnellers bij Fermilab en CERN is het zeer waarschijnlijk 
dat,, wanneer het Higgs boson bestaat, het in de komende vijf tot acht jaar ontdekt zal worden. 


