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Samenvatting

Voor het onderzoek dat hier gepresenteerd is, werden 1fb−1 van geselecteerde hoge
transverse momentum dimuon data bekeken, welke verzameld waren met de D∅ detec-
tor. Deze waren verkregen uit proton-antiproton botsingen in de Tevatron versneller
te Fermilab bij een energie van

√
s = 1.96 TeV.

In deze data werd gezocht naar resonanties bovenop het Drell-Yan spectrum met een
invariante massa veel hoger dan de Z boson massa. Zulke resonanties worden voor-
speld door verschillende modellen van nieuwe fysica; in dit werk werden de bevin-
dingen geïnterpreteerd voor Standaard Model-achtige Z ′ modellen, generieke U(1)
extensies van het Standaard Model, “little Higgs” modellen en het gekromde extra
dimensie model van Randall en Sundrum.
Door de schone eigenschappen van de dimuon eindtoestand kon de reduceerbare
achtergrond grotendeels verwijderd worden door een combinatie van snedes van welke
de efficïentie bepaald werd op de Z → µ+µ− piek, waarvan de werkzame doorsnede
en massa bekend zijn. Om de achtergrond van Z → µ+µ− gebeurtenissen met een
veel te hoog gereconstrueerde dimuon massa te reduceren werd een kinematische fit
uitgevoerd, gebruikmakende van het gegeven dat de totale transverse energie in een
botsing op moet tellen tot nul.
Het gevonden massa spectrum werd vervolgens vergeleken met de verwachte verdel-
ing, met inachtneming van de systematische onzekerheden op de Standaard Model
werkzame doorsnede, de detector efficïenties en de transverse momentum resolutie.
Hierbij werd voor elk model en Z ′ massa onder beschouwing een eindselectie op de
invariante dimuon massa gemaakt die de gevoeligheid van een tel experiment voor de
aanwezigheid van een signaal maximaliseert.
Aangezien er geen significant overschot op de voorspelling werd gevonden, zijn er
bovenlimieten gesteld op de productie van een hypothetisch nieuw boson maal de
vervalbreedte naar dimuonen voor elk van de modellen, uitgezet tegen de massa van
het hypothetische nieuwe deeltje. Voor een Standaard Model-achtige Z ′ werd een
onderlimiet op de massa gevonden vanMZ′ > 838 GeV/c2; voor het Randall-Sundrum
model werd een onderlimiet gevonden van MG[1] > 693 GeV/c2 voor k/M̄Pl = 0.1.
Hiermee werden de tot op heden meest beperkende limieten op σ(pp̄ → Z ′ + X) ×
BR(Z ′ → µ+µ−) en σ(pp̄→ G[1] +X)× BR(G[1] → µ+µ−) gesteld.
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