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Samenvatting g 
Zwakkee wisselwerkingen spelen een rol in processen zoals kernfusie in de zon en radioactief 
verval.. Het is opmerkelijk dat een consistente theorie van deze zwakke wisselwerkingen 
slechtss verkregen kan worden door de zwakke kernkracht onder één noemer te brengen met 
electromagnetischee krachten: het Standaard Model voor electrozwakke wisselwerkingen. In 
ditt model worden de zwakke wisselwerkingen gedragen door massieve deeltjes: de geladen 
WW bosonen en het neutrale Z boson. Beide zijn in 1983 in proton-antiproton botsingen 
ontdektt op CERN. Met de komst van de electron-positron versneller LEP op CERN in 1989 
werdenn verdere metingen mogelijk gemaakt. 

Inn de eerste fase van LEP was de zwaartepuntsenergie afgesteld op ongeveer de massa 
vann het Z boson. Hierdoor was het mogelijk om uit een botsing van een electron op een 
positronn een Z-boson te maken. In deze periode, die tot 1995 duurde, zijn op deze wijze de 
eigenschappenn van het Z boson uitgebreid bestudeerd. In 1996 werd de zwaartepuntsenergie 
verhoogdd tot de drempelwaarde voor W paar productie en vervolgens tot energieën boven 
dezee drempelwaarde in de jaren daarna. In deze fase van LEP konden de eigenschappen 
vann het W boson en het productieproces van dit deeltje worden bestudeerd. Deze periode, 
enn dan met name de tijd van 1996 tot 1998, is het onderwerp van mijn proefschrift. In dit 
proefschriftt beschrijf ik de meting van de werkzame doorsnede van W boson productie en 
eenn meting van de massa van het W boson. In beide gevallen beperk ik me tot gevallen 
waarbijj  de W-bosonen ieder in twee quarks vervallen. Deze quarks worden in de detector 
zichtbaarr als nauwe bundels van hadronen, de zogenaamde jets. 

Ditt proefschrift bestaat uit verscheidene delen. In hoofdstuk twee geef ik een samenvat-
tingg van de relevante theorie. Vervolgens beschrijf ik in hoofdstuk drie de LEP versneller en 
dee L3 detector. Hoofstuk vier beschrijft hoe de informatie uit de verschillende subdetectoren 
wordtt gecombineerd. In dit hoofstuk beschrijf ik ook de bepaling van de energie van clusters 
andd jets en worden de eigenschappen van individuele W's bepaald. 

Inn hoofdstuk vijf wordt beschreven hoe ik het signaal van W paar productie probeer te 
onderscheidenn van de achtergrond. Dit is nodig omdat er ook veel gevallen zijn die erg 
üjkenn op W paar gevallen. Op de drempelenergie voor W paar productie is de belangrijkste 
achtergrondd zelfs een factor 100 groter dan het signaal! Omdat ik zoek naar een eindtoestand 
mett vier quarks begint de selectie met de eis van een duidelijk vier jet geval. Deze selectie 
iss 92% efficient voor het signaal en reduceert de achtergrond aanzienlijk. 

Dee overblijvende achtergrond lijk t heel erg op het signaal en daarom wordt er vervolgens 
eenn neuraal net gebruikt om het signaal verder te scheiden van de achtergrond. Dit neurale 
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netwerkk geeft uiteindelijk één variable met een lage waarde voor achtergrond-achtige 
gevallenn en een hoge waarde voor signaal-achtige gevallen. De resultaten voor de werkzame 

doorsnedenn voor de verschillende zwaartepuntsenergieên worden gegeven in de tabellen 5.2 
enn 5.4, en worden grafische weergegeven in figuur 5.13 op pagina 80. 

Doordatt de werkzame doorsnede voor W paar productie op de drempelwaarde sterk 
afhangtt van de W massa, kan de gemeten waarde voor de werkzame doorsnede worden 
vertaaldd naar een W massa. De waarde voor de W massa die op deze manier is bepaald is 
mww = 81.33lJ;g GeV. 

Inn hoofdstuk zes wordt de W massa direct bepaald door gebruik te maken van de metin-
genn van de W vervalsprodukten. Dit gebeurt met behulp van een zogenaamde Monte Carlo 
simulatie.. Dit is een verzameling gesimuleerde gevallen, die er net zo uitzien als de echte 
metingenn en dus in feite een soort namaak data zijn. De W massa wordt nu bepaald door 
meerderee sets namaakdata te maken met verschillende W massa's. Door nu te kijken welke 
sett hett beste overeenkomt met de echte data wordt de W massa bepaald. Een groot deel van 
hoofdstukk zes wordt in beslag genomen door systematische studies naar de kwaliteit van de 
Montee Carlo simulatie, en de mogelijke invloeden daarvan op de W massa meting. Ik vind 
uiteindelijkk het volgende resultaat: 

mww =80.57 3 GeV. 

Dee implicaties van deze metingen worden besproken in hoofdstuk zeven. Verschillende 
alternatievenn voor het Standaard Model voorspellen onder andere een andere werkzame 
doorsnedee voor W paar productie. Met de gemeten werkzame doorsnede voor W paren 
kunnenn er uitspraken gedaan worden over de waarschijnlijkheid van deze theorieën. Zo is 
onderr andere gekeken naar de manier hoe bepaalde deeltjes aan elkaar koppelen, bijvoor-
beeldd naar de manier hoe een Z boson naar twee W bosonen kan vervallen. Er zijn geen 
aanwijzigingenn gevonden voor afwijkingen van het Standaard Model. 

Doorr gebruik te meken van de werkzame doorsnedes voor W paar productie waarin een 
vann de twee W's vervalt in een lepton en een neutrino, kan bepaald worden hoe waarschijnlijk 
hett is dat de W naar twee quarks vervalt. We vinden dat dit in 68.2  0.8% van de gevallen 
gebeurt. . 

Dee W massa die in dit proefschrift is bepaald kan worden gebruikt als een test voor 
dee geldigheid van het Standaard Model. In Figuur 7.6 worden de direct gemeten W-boson 
enn top quark massa's vergeleken met de voorspellingen die zijn berekend met behulp van 
eenn grote hoeveelheid andere metingen. De overeenkomst tussen deze heel verschillende 
bepalingenn is een mooie bevestiging van de consistentie van het Standaard Model. 

Eenn andere benadering is om de geldigheid van het Standaard Model niet te testen, maar 
juistt aan te nemen. Alle metingen van Standaard Model grootheden, waarvan de in dit proef-
schriftt gemeten mass mw er een is, kunnen dan gecombineerd worden. Dit geeft vervolgens 
eenn voorspelling voor de massa mH van het op dit moment nog niet waargenomen Higgs 
boson: : 

mAllDataa = g 5+54 G e y 
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