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Samenvatting 

De Standaard Model theorie voor de zwakke wisselwerking voorspelt het bestaan van de spin-1 
bosonen: het foton -,, het neutrale Z boson en het geladen W boson. De Z en W bosonen zijn 
op het CERN in 1983 ontdekt in pp botsingen. Het W boson is een deeltje met een massa. Deze 
massa wordt echter niet voorspeld door de theorie. Het moet experimenteel bepaald worden. In 
dit proefschrift worden de massa en vervalbreedte van het W boson bestudeerd. 

Een van de fysische hoofddoelen van de Large Electron Positron (LEP) versneller was het 
meten van de massa en vervalbreedte van het W deeltje. Gedurende de eerst fase van LEP was de 
zwaartepuntsenergie ongeveer gelijk aan de massa van het Z boson. In deze eerste fase werden de 
eigenschappen van het Z boson geanalyseerd. Tijdens de tweede fase van LEP werd de zwaarte
puntsenergie verhoogd naar de grens waar W-paar productie mogelijk is en hoger. Bij deze hoge 
energieën is het mogelijk om de eigenschappen van het W deeltje direct te meten. 

In dit proefschrift wordt de meting van de massa en vervalbreedte van de W beschreven. De 
data opgeslagen in de periode van 1998 tot en met 2000 is geanalyseerd hierin. Tijdens deze 
periode is de zwaartepuntsenergie verhoogd van 189 tot 208 GeV. De totale luminositeit voor 
deze jaren is 629.3 pb _ 1 . 

Het W boson is een instabiel deeltje met een korte levensduur. Slechts de vervalproducten 
van de W worden waargenomen in de detector. Het W deeltje kan vervallen naar een lepton-
antineutrino of naar een quark-antiquark paar. De vier vervalkanalen, qqev, qqfiu, qqrv, en qqqq 
zijn geanalyseerd. De eerste drie kanalen zijn de zogenaamde semi-leptonische kanalen en de 
vierde is de volledig hadronische kanaal. Deze processen zijn geselecteerd uit een scala van 
processen die erg veel lijken op de gewenste gebeurtenis. Elk kanaal is afzonderlijk geselecteerd 
naar gelang de specifieke eigenschappen en geanalyseerd. 

Uit de invariante massaverdeling van deze geselecteerde gebeurtenissen wordt de W massa 
bepaald. De invariante massa wordt berekend aan de hand van de energie- en hoekinformatie van 
een gebeurtenis. De meting van parameters in de detector hebben een eindige precisie. Resolutie 
effecten smeren de meetwaarden en verslechteren de reconstructie en daarmee de totale meting. 
In hoofdstuk 4 wordt de kinematisch fit toegepast om dit probleem op te lossen. 

Met behulp van een maximum likelihood methode fit aan de invariante massadistributie van 
de geselecteerde gebeurtenissen is de massa bepaald. De likelihood functie hangtaf van de werk-
zamedoorsnede en de differentiële werkzamedoorsnede. Deze zijn bepaald met behulp van de 
boxmethode. Omdat één Monte Carlo bestand beschikbaar is per dataset met een gegeven massa 
en vervalbreedte, moet deze Monte Carlo herwogen worden om Monte Carlo's met een ande
re massa en breedte te simuleren. Deze herweging gebeurt door voor iedere gebeurtenis uit de 
Monte Carlo een gewichtsfactor te berekenen. 

Systematisch onzekerheden in de meting komen van de meting en van fysische processen. 
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Samenvatting 

Mogelijke bronnen van systematische fouten zijn: Monte Carlo statistiek, achtergrond processen, 
de meting van de lepton en jet, initial en final state straling, fragmentatie, colour reconnection, 
Bose-Einstein correlatie en onzekerheden in de bepaling van de bundelenergie. Deze effecten en 
de resultaten zijn in hoofdstuk 6 gegeven. 

De combinatie van alle metingen van de semi-leptonische en volledig hadronische vervalka-
nalen en systematische effecten voor de data die in dit proefschrift zijn geanalyseerd is: 

M w = 80.323 ± 0.047(atot) ± 0.051(syst) GeV, 

r w = 2.27 ± 0.12(sraf) ± 0.07(syst) GeV, 

waarbij de eerste onzekerheid de statistische fout is en de tweede de onzekerheid afkomstig is van 
systematische effecten. De systematische fout wordt voornamelijk gedomineerd door de colour 
reconnection, een proces dat tussen twee quarks kan plaats vinden, en van de fragmentatie, die de 
evolutie van een geproduceerde quark naar de waargenomen jet beschrijft. 

De volgende generatie versnellers zullen in staat zijn om dieper in de structuur van materie te 
gaan kijken. Er zullen twee type complementerende versnellers zijn: de Large Hadron Collider 
(LHC) en een mogelijke hoog energetisch hoog luminositeits electron-positron lineair versneller. 
Deze versnellers zullen de meting van de massa van het W boson significant verbeteren. 
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