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Samenvatting g 

Ditt proefschrift beschrijft de meting van de s quark voorwaarts-achterwaarts asymmetrie in 
hett verfal van de Z° : 

e +e -- -  Z° -^  ss 

Pariteit,, de symmetrie m.b.t. ruimte inversie, is geschonden in de electrozwakke interac-
tie.. Dit levert een asymmetrische productie van s e ns quarks op m.b.t. de richting van de 
botsingg van de primaire electrons en positrons. Deze voorwaarts-achterwaarts asymmetrie 
wordtt kwantitatief voorspeld door het electrozwakke Standaard Model. 

Inn het eerste hoofdstuk wordt een algemene inleiding gegeven. De werkzame doorsnede 
enn de voorwaarts-achterwaarts asymmetrie van het fermion paar bij de LEP versneller wor-
denn gepresenteerd. In het Standaard Model verwacht men dezelfde asymmetrie voor alle 
"down"-typee (of "up"-type) quarks. De voorwaarts-achterwaarts asymmetrieën voor b en c 
quarkss zijn al gemeten door de experimenten bij LEP, waardoor de meting van de s quark (een 
"down"-typee quark) voorwaarts-achterwaarts asymmetrie een test levert van de voorspelling 
datt de "down"-type quark asymmetrieën gelijk zijn. Dit laat ook zien hoe de voorwaarts-
achterwaartss asymmetrieën, gemeten bij de Z° piek, gevoelig zijn via de electrozwakke cor-
rectiee voor de massa van het top (t) quark en voor de massa van het hypothetische Higgs 
deeltjee (voorspeld door het electrozwakke Standaard Model). 

Hett tweede hoofdstuk beschrijft de DELPHI detector. De detector bestaat uit veel sub-
detectoren,, die een nauwkeurige meting en identificatie van de deeltjes, geproduceerd in de 
e+e~~ interactie, mogelijk maken. Er wordt een korte functionele beschrijving gegeven van 
allee detector bestanddelen en hun uitvoeringen. Het begint met een beschrijving van het 
systeemm van detectoren voor bepaling van geladen deeltjes, vervolgens beschrijft het de met-
ingg van de energie van deeltjes. Als laatste wordt er aangetoond hoe deze deeltjes worden 
geïdentificeerd. . 

Omm geladen deeltjes te identificeren zijn in de DELPHI detector Cherenkov detectoren 
geïnstalleerd,, die worden beschreven in hoofdstuk 3. Het DELPHI Ring-Imaging Cherenkov 
detectorr systeem bestaat uit RICHs met een gas en een vloeibare radiator in de centrale 
(barrel)) en voorwaarts-achterwaartse gebieden. Wij geven uitgebreide details over het ring-
herkenn algoritme, dat werd gebruikt voor de geladen kaon identificatie in deze analyse. 

Hoofdstukk 4 behandelt de selectie van hadromsche gebeurtenissen in het algemeen en, 
mett name, de selectie van de verzameling gebeurtenissen die is verrijkt met .s en ,s quarks 
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geproduceerdd in het Z° verval. De meeste van de zware quark (6 and c) gebeurtenissen 
werdenn geëlimineerd uit de verzameling in het barrel gebied. Daarbij werd de informatie van 
dee vertex detector gebruikt. Dit hoofdstuk behandelt ook de identificatie van de hoge-energie 
kaonenn in de gas-radiator van de voorwaartse en barrel RICHs. De geladen kaonen worden 
geidentificeerdd op een spoor-bij-spoor basis. Om te worden opgenomen in de verzameling 
iss het nodig dat de meest energetische van de geidentificeerde kaonen in de gebeurtenis een 
impulss heeft tussen 10 en 24 Ge V/c. 

Hoofdstukk 5 is gewijd aan de experimentele meting van de voorwaarts-achterwaarts 
asymmetriee voor geladen kaonen AFB. De lading van het kaon is gebruikt om het s quark te 
scheidenn van het s quark. De A B̂ bij een zwaartepunts energie van 91.2 GeV werd bepaald 
alss : 

/^(centraal)) = 0.0405  0.0049 (stat.)  0.0005 (syst.) 

A$A$BB(voorwaarts)(voorwaarts) = 0.0390  0.0090 (stat.)  0.0009 (syst.) 

Dee systematische fout op deze grootheid is erg klein t.o.v de statistische fout. 
Uitt deze meting van AfB is de s quark voorwaarts-achterwaarts asymmetrie AS

FB bepaald. 
Ditt wordt beschreven in hoofdstuk 6. De dominerende systematische fout op AS

FB komt uit 
dee onzekerheid over de kennis van de relatie tussen de lading en richting van het kaon met 
diee van het primaire quark. Een uitvoerige discussie van verschillende bronnen van systema-
tischee effecten wordt gegeven in dit hoofdstuk. Het resultaat voor de s pole asymmetrie A%, 
dee asymmetrie bij de Z° pole, is : 

A%A% = 0.1008 3 (stat.) 0 (syst.) 

Dee systematische fout is ongeveer drie keer zo klein als de statistische fout. Uit deze meting 
concluderenn wij dat de asymmetriën voor s en b quarks (A°y = 0.0990  0.0021) gelijk 
zijnn binnen de experimentele fouten, zoals is voorspeld door het Standaard Model. Uit A% 
bepalenn wij de electrozwakke menghoek : 

s i n2 ^ '' = 0.2321 9 

watt een heel belangrijke parameter van het Standaard Model is omdat die gevoelig is voor 
dee massa van het t quark en voor de massa van het hypothetische Higgs deeltje. De pariteit-
schendendee koppeling van het s quark aan de Z° (die verantwoordelijk is voorde verstoring 
vann de pariteit symmetrie in de electrozwakke interacties) werd bepaald als : 

.4,, = 0.909  0.102 (stat.)  0.036(syst.). 

Ditt resultaat komt goed overeen met de Standaard Model verwachting van 0.935. Als laatste 
iss de $ quark voorwaarts-achterwaarts asymmetrie bepaald bij drie zwaartepunts energieën. 
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Dee resultaten verkregen in dit proefschrift worden kort samengevat en besproken in het 
laatstee hoofdstuk. Alle resultaten zijn in goede overeenstemming met de voorspellingen 
vann het Standaard Model. Het is de meest nauwkeurige meting van de s quark voorwaarts-
achterwaartss asymmetrie en de pariteit-schendende koppeling van het s quark As. 


