
Summary

The large tt̄ dataset which was delivered in 2011 and 2012 by the Large Hadron Collider
to the CMS experiment is used within this thesis to perform very precise measurements of
some top-quark properties. Hereby proton-proton collisions are used where a top quark pair
was produced which decayed in the `+jets channel (tt̄ → bb̄W +W− → bb̄qq̄′`ν`). The
invariant mass of the hadronically decaying top quark is estimated via the Ideogram method
which is interfaced to a kinematic fit. With this method several top-quark mass related
measurements are performed. This allows stringent tests of the Standard Model of ele-
mentary particle physics, since the top-quark mass is one of its important input parameters
which needs to be measured in data.

With 19.7 fb−1 of collision data taken at a centre-of-mass energy of 8 TeV a top-quark
mass value of

mt = 172.51± 0.13 (stat.)± 0.97 (syst.) GeV = 172.51± 0.98 GeV

was measured by using only jets with pT > 30 GeV within |η| < 1.3. This is the first top-
quark mass measurement with a total uncertainty below 1 GeV. The systematic uncertainty
on this measurement is completely dominated by two components, namely the jet energy
scale uncertainty and the uncertainty on the modelling of radiation. Compared to previous
measurements of the top-quark mass the systematic uncertainty due to colour reconnection
is significantly reduced, since no combined measurement of the top-quark mass and the jet
energy scale is performed within this thesis.

Exactly the same analysis method is also applied in bins of several kinematic quanti-
ties like for example the invariant mass of the tt̄ system, the kinematics of the hadronic
top-quark system and the ∆R distances between the decay products. In general a good
description of the kinematic dependence of the measured top quark mass on the event
kinematics is observed. Except in some kinematic regions where significant disagreements
were observed with respect to the theoretical predictions with a modified modelling of the
radiation, and with respect to theoretical predictions not including colour reconnection.

Finally the mass difference between the top and the antitop quark was also measured,
resulting in a difference of

∆mt = −155± 191 (stat.)± 91 (syst.) MeV = −155± 212 MeV.
This measurement is in excellent agreement with the expectation from CPT symmetry,
which requires no mass difference between a particle and its antiparticle. The uncertainty
on this value is still dominated by the statistical uncertainty, since the systematic effects
which influence the absolute top-quark mass measurement have a significantly reduced
impact on this mass difference because they alter the individual masses of the top and
antitop quarks in a fully correlated way.
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Samenvatting

Meting van de top-quark massa en van het verschil in
massa tussen top en antitop quarks aan de LHC

De grote tt̄ dataset die in 2011 en 2012 geproduceerd werd door de Large Hadron
Collider en gedetecteerd werd door het CMS experiment wordt in deze thesis gebruikt om
enkele zeer precieze metingen van de eigenschappen van de top quark te doen. Hiervoor
worden proton-proton botsingen gebruikt waarin een top-quark paar werd geproduceerd dat
vervalt in het `+jets kanaal (tt̄ → bb̄W +W− → bb̄qq̄′`ν`). De invariante massa van
de hadronisch vervallende top quark wordt geschat met behulp van de Ideogram methode,
die gecombineerd wordt met een kinematische fit. Met deze methode worden verschillende
top-quark massa gerelateerde metingen gedaan. Deze laten zeer precieze tests van het
Standaard Model van de elementaire deeltjesfysica toe, aangezien de top-quark massa een
van de belangrijkste parameters is die experimenteel moet worden gemeten.

Met 19.7 fb−1 aan botsingsgegevens, die werden genomen bij een energie van 8 TeV,
werd een top-quark massa waarde van

mt = 172.51± 0.13 (stat.)± 0.97 (syst.) GeV = 172.51± 0.98 GeV

gemeten. Hierbij werden enkel jets met pT > 30 GeV en |η| < 1.3 gebruikt. Dit is de eerste
meting van de top-quark massa met een totale onzekerheid die kleiner is dan 1 GeV. De
systematische onzekerheid op deze meting is volledig gedomineerd door twee componenten,
namelijk de jet energie calibratie onzekerheid en de onzekerheid op de emissie van extra
straling. Deze meting heeft een sterk gereduceerde systematische onzekerheid door de
beschrijving van colour reconnection in vergelijking met vorige metingen van de top-quark
massa, aangezien er in deze thesis geen gecombineerde meting van de top-quark massa en
de jet energie calibratie werd uitgevoerd.

Exact dezelfde methode werd ook toegepast in bins van verschillende kinematische
grootheden, zoals bijvoorbeeld de invariante massa van het tt̄ systeem, de kinematica
van het hadronische top-quark systeem en de ∆R afstand tussen de vervalproducten. In
het algemeen werd er een goede beschrijving van de kinematische afhankelijkheid van de
gemeten top-quark massa vastgesteld. Behalve in enkele kinematische regio’s waar een
significant verschil werd waargenomen ten opzichte van de theoretische voorspellingen met
een gewijzigde emissie van extra straling en ten opzichte van de theoretische voorspelling
zonder colour reconnection.

Tenslotte werd ook het massa verschil tussen de top en de antitop quark gemeten, wat
resulteerde in een verschil van

∆mt = −155± 191 (stat.)± 91 (syst.) MeV = −155± 212 MeV.
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Deze meting is in goede overeenkomst met de verwachting van CPT symmetrie, die geen
verschil in massa tussen een deeltje en zijn antideeltje toelaat. De onzekerheid op deze
waarde is nog steeds gedomineerd door de statistische onzekerheid, aangezien de meeste
systematische effecten die de meting van de top-quark massa beinvloeden een kleinere
impact hebben op dit verschil in massa. Dit is een rechtstreeks gevolg van het feit dat deze
effecten dezelfde invloed hebben op de individuele massa’s van de top en antitop quarks.


