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Samenvatting 

Het neutrino is een van de bekende fundamentele deeltjes. Het ondergaat 

alleen zwakke wisselwerking met materie, daarom is het moeilijk waar te nemen. 

Sedert tientallen jaren worden in experimenten over de hele wereld neutrino's 

gebruikt voor onderzoeken en ze worden zelf onderzocht op hun eigenschappen. 

Het CHORUS experiment in CERN is ontworpen voor het zoeken naar 

neutrino oscillaties van het type v^ ~> uT. Het gebruikt 720 kg kern-emulsie 

zowel als trefplaat als voor het meten van deeltjessporen in drie dimensies met 

sub-/xm oplossend vermogen. De emulsiegegevens worden gecombineerd met de 

informatie afkomstig van de electronische detectoren, bijvoorbeeld de energie-

en impulsmeting. 

Dit proefschrift beschrijft een studie van charmproductie door neutrino's. 

Hoewel niet direct samenhangend met het hoofddoel van het CHORUS exper

iment, kon dit werk worden opgenomen in het CHORUS programma. Het 

kon gebruik maken—en mogelijk bijdragen aan—de metingen en technieken 

ontwikkeld ten behoeve van het zoeken naar neutrino oscillaties. CHORUS en 

E531 in het Fermilab (VS) zijn de enige experimenten waarbij gecharmeerde 

deeltjes direct in emulsie kunnen worden waargenomen zowel bij de productie 

vertex als bij het hadronische verval. 

Twee verschillende productiemechanismen van gecharmeerde deeltjes door 

neutrino's worden geanalyseerd: deep-inelastische en diffractieve productie. 

Om alle achtergrond te onderdrukken concentreert de studie van diep-

inelastische charmproductie zich op de kanalen met muonisch verval van ge

charmeerde hadronen. Dit resulteert in een verzameling meetgegevens voor 

132 waargenomen gevallen van charm verval. Met deze verzameling wordt de 

fractionele charmproductie (met muonisch verval) per geladen-stroom interactie 

gemeten als (4.6 ± 0.4 ± 0.7) x 10"3. De charmproductie als functie van de 

neutrino energie is in overeenstemming met andere experimenten. De verhoud

ing van reactiedoorsneden voor neutrale en geladen gecharmeerde hadronen als 
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functie van de neutrino-energie vertoont bij lage energie de tendens van een 

toegenomen productie van geladen t.o.v. neutrale gecharmeerde hadronen. 

Het beschrijven van de reactiedoorsnede voor charmproductie met het 'slow 

rescaling' model, resulteert in een charm-quark-massa van mc = (1.6 ± 0.8) 

GeV. Parametrisering van de charmhadronisatie met het fragmentatiemodel van 

Peterson geeft voor de fragmentatieparameter ep = 0.12 ± 0.02 ± 0.06. De 

geïntegreerde strangeness-down verhouding in het nucléon wordt gemeten als 

s/d = 0.024 ± 0.011 ± 0.008. Het combineren van gegevens van E531 betref

fende geladen charmproductie met onze gevonden verhouding voor neutrale en 

geladen charmproductie leidt tot een waarde voor de menghoek van de zwakke 

wisselwerking Vcd = 0.247 ± 0.028. 

Het zoeken naar diffractieve productie richt zich op £>* mesonen met ver

val Dl —> Ds —> T —» (i. In dit proefschrift geven we voor het eerst een 

waargenomen gebeurtenis weer van charmproductie in een geladen-stroom inter

actie van een neutrino, waarbij deze unieke vervals-signatuur zichtbaar is. Een 

volledige analyse van deze enkele gebeurtenis is mogelijk dankzij de uitzonder

lijke mogelijkheden van de CHORUS hybride emulsiedetector om deeltjessporen 

te bepalen. Bij de primaire vertex wordt geen kern-breakup waargenomen. De 

structuur van het geheel aan waarnemingen bij de gebeurtenis, de gemeten 

Q2 = (0.8 ± 0.1) GeV2 en \t\ = (1.1 ± 0.4) GeV2 wijzen op diffractieve 

productie aan een nucléon. De waarneming van een enkele gebeurtenis wordt 

uitgedrukt in een bovengrens voor de reactiedoorsnede per geladen-stroom in

teractie van 4.6 x 10"3 bij 90% CL. 

Onze resultaten tonen aan dat de CHORUS meetgegevens significant kun

nen bijdragen aan de kennis van charmproductie door neutrino's. Zij motiveren 

een op charm toegesneden studie, inclusief de kanalen van hadronisch verval. Dit 

kan leiden tot een tienmaal grotere verzameling charm gegevens gebruikmakend 

van de Phase II CHORUS emulsie-scanning en analyse. Voor het eerst wordt 

het dan ook mogelijk tegelijk diep-inelastische en diffractieve charmproductie 

door neutrino's in detail te bestuderen. 


