
Chapter 8

Samenvatting

Er worden twee gerelateerde onderwerpen behandeld in dit proefschrift. Het eerste

onderwerp gaat over hyperonen1 die geproduceerd worden door leptonen2 te verstrooi-

en aan gepolariseerd atomair 1H of 2H gas. Hiervoor worden gegevens gebruikt die

zijn verkregen in het HERMES experiment dat zich by het Duitse deeltjes fysica in-

stituut DESY in Hamburg bevindt. Als tweede onderwerp wordt een deeltjes detector

beschreven waarmee de acceptatie van de HERMES spectrometer vergroot wordt, zo-

dat er een grotere waarschijnlijkheid is om een Λ0 deeltje waar te nemen. Omdat er

alleen gegevens met een prototype van deze zogenoemde Lambda Wheel detector zijn

verkregen konden er voor de hyperon analyse geen Lambda Wheels gegevens worden

gebruikt.

De voornaamste motivatie voor de beschreven analyses is het verkrijgen van ad-

ditionele informatie over de spinstructuur van nucleonen3. De analyse richt zich in het

bijzonder op het bepalen van de bijdrage van gluonen4 aan de spin van het nucleon. De

theoretische motivatie start met een korte introductie in diep-inelastische verstrooiing,

waarna het foton-gluonfusieproces wordt beschreven. Dit proces stelt ons in staat om

de gluonspin contributie aan de spin van het nucleon te bepalen omdat in dit proces

juist één gluon wordt uitgewisseld tussen het foton en de quarks in het nucleon. Een

aantal achtergrondprocessen die van invloed zijn op de metingen worden ook beschre-

ven.

Het HERMES experiment wordt kort beschreven voor een beter begrip van de ana-

1Hyperonen zijn deeltjes zoals de Λ0 met een structuur die lijkt op die van het proton of een

neutron (de bouwstenen van de atoomkern) waarin één van de up of down quarks vervangen is door

en strange quark.
2Leptonen zijn in dit verband elektronen of positronen.
3Nucleon is een verzamelnaam voor protonen en neutronen.
4Gluonen dragen de sterke kernkracht over en zorgen voor de binding van de quarks in een nucleon.
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lyse en de nieuw ontwikkelde Lambda Wheels. Belangrijke delen van het experiment

komen aan de orde zoals de stroom van gepolariseerd atomair gas dat het mogelijk

maakt atomen van een zeer hoge polarisatie te gebruiken, de spoorreconstructiekamers,

deeltjes-identificatiedetectoren, een detector voor het bepalen van de luminositeit, een

systeem dat de meting initieert en een systeem voor het verzamelen van de meetgege-

vens.

De analyse gaat over baryonen, d.w.z. deeltjes bestaand uit drie quarks, die in een

Λ hyperon en een π meson vervallen. De gegevens voor de analyse zijn verkregen door

verstrooiing van leptonen aan een gepolariseerd proton gas (in 1997) en een gepolari-

seerd deuterium gas (in de jaren 1998, 1999 en 2000).

Voor de eerste keer zijn de Ξ en Σ? deeltjes waargenomen in meetgegevens verkregen

met behulp van het HERMES experiment. Uit een vergelijking van de waargenomen hoe-

veelheid deeltjes met een voorspelling gedaan met behulp van het PYTHIA Monte Carlo

programma volgt dat PYTHIA een te grote opbrengst voorspelt. Voor het Σ?+ deeltje,

dat in een Λ0 en een π+ deeltje vervalt, geeft PYTHIA een 7.3 keer te grote opbrengst.

De gegevens zijn ook gebruikt om dubbele spin-asymmetrieën te bepalen voor de Ξ

hyperonen. In vrijwel alle gevallen bleek deze asymmetrie consistent met nul te zijn.

Uitzondering is het Σ
?+

deeltje waarvoor een positieve asymmetrie is gevonden van

0.44 ± 0.19. Er is geen verklaring gevonden voor deze waarneming.

Het Λ+
c deeltje is waargenomen in het vervalskanaal Λ+

c → Λ0π+. Wanneer dit

deeltje voornamelijk wordt geproduceerd door het foton-gluonfusieproces, dan is de

dubbele spin-asymmetrie van gëıdentificeerde Λ+
c deeltjes te gebruiken voor het bepalen

van de polarisatie van gluonen in het nucleon. In de gegevens verkregen door verstrooi-

ing van leptonen aan gepolariseerde deuteriumatomen met zijn 15.9 ± 7.0 Λ+
c deeltjes

gevonden. Onder de aanname dat het productieprocess van deze Λ+
c deeltjes correct

gesimuleerd kan worden door het AROMA PGF Monte Carlo programma kan een accep-

tatie van het HERMES experiment bepaald worden. Op basis hiervan kan een werkzame

doorsnede bepaald worden voor electroproductie van Λ+
c deeltjes

σlN→Λ+
c X = (14 ± 6 stat ± 5 syst) nb.

Uit de electroproductie werkzame doorsnede is een foton productie werkzame doorsnede

van

σγN → Λ+
c X = (538 ± 231stat ± 188syst) nb

voor een gemiddelde foton energie van 15.5 GeV afgeleid. Een vergelijking van deze

werkzame doorsnede voor foton productie met uit de literatuur bekende totale open
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charm werkzame doorsneden geven aan dat de hier gevonden waarde aanzienlijk hoger

is. Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat

de totale open-charm werkzame doorsneden zijn afgeleid uit gemeten D-meson werk-

zame doorsneden. Om van de D-meson werkzame doorsnede naar de totale open charm

werkzame doorsnede te komen is er gebruik gemaakt van het Lund fragmentatie model

waarvan niet bekend is of dat in het drempelgebied voor Λ+
c productie gebruikt mag

worden. De gevonden hogere Λ+
c werkzame doorsnede voor foton-productie is mogelijk

het gevolg van een onderschatting in het Lund model van de fractie van het aantal c

quarks dat in een Λ+
c deeltje fragmenteren.

Het aantal gevonden Λ+
c deeltjes in het vervalskanaal Λ+

c → Λ0π+ is onvoldoende

voor het bepalen van een dubbele spin-asymmetrie. Er is daarom gekozen om andere

vervalskanalen (Λ+
c → Λ0π+X) mee te nemen voor de bepaling van de asymmetrie,

zodat de totale vertakkingsverhouding een factor 15 groter wordt. Het is nu niet moge-

lijk om het Λ+
c deeltje compleet te reconstrueren omdat het deel X niet waargenomen

wordt en daarom spreken we over partiële reconstructie.

Asymmetrieën ongelijk aan nul zijn er gevonden voor partieel gereconstrueerde

Λ+
c deeltjes indien de transversale impulsen PT,Λ0 en PT,Λ+

c
voldoende hoog worden

gekozen. Uit simulaties gedaan met Monte Carlo programma’s blijkt dat de gevoelig-

heid om PGF gëınduceerde gebeurtenissen waar te nemen inderdaad toeneemt in het

gebied van de (PT,Λ0 ,PT,Λ+
c
)-ruimte waar een asymmetrie wordt gevonden. Wanneer de

opbrengst verkregen met het AROMA Monte Carlo programma wordt genormaliseerd

op het aantal gevonden Λ+
c deeltjes en de opbrengst verkregen met het PYTHIA Monte

Carlo programma op het aantal gevonden Σ?+ deeltjes kan worden aangetoond dat het

PGF proces dominant is in het hoge PT,Λ0 , PT,Λ+
c

domein. Om deze reden is er voor

gekozen om de waargenomen asymmetrie in dit bereik te associëren met de gluon po-

larisatie. Na de juiste normalisatie van de gebruikte Monte Carlo programma’s wordt

er een waarde voor de gluon spin-bijdrage aan het nucleon van

∆G

G
= 0.92 ± 0.38 stat ± 0.40 syst

voor een gemiddelde Q2 van 0.31 GeV2 gevonden. Deze waarde is consistent met de

waarde gevonden in een eerdere HERMES analyse waarin er twee deeltjes die een hoge

transversale impuls hebben worden geeist. Dit mag men opmerkelijk noemen vanwege

het feit dat er in beide analyses een grote afhankelijkheid is van de gebruikte Monte

Carlo programma’s. Door het verschil in analyses is er echter geen wederzijdse afhanke-

lijkheid in de gebruikte Monte Carlo programma’s onderling. Verder is de gevonden

waarde ook consistent met de waarde ∆G/G=0.63+0.20
−0.19 voor Q2 = 1 GeV2 verkregen

uit een fit aan alle beschikbare gegevens van inclusieve spinafhankelijke verstrooiing
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gebruikmakend van de Altarelli-Parisi vergelijkingen.

Om de statistisch onzekerheden te verkleinen is het nodig om extra metingen te

doen. Om bij gelijke luminositeit toch meer gegevens te kunnen verkrijgen is er een

nieuwe detector in het HERMES experiment ingebouwd. Deze detector, bekend onder de

naam Lambda Wheels is voornamelijk ontworpen om de acceptatie van het HERMES ex-

periment voor de detectie van Λ0 deeltjes te vergroten. Verder is het nu ook mogelijk

om de Λ0 polarisatie met sterk gereduceerde valse asymmetrieën welke een gevolg is

van een onvolledige acceptatie, te bepalen. De Lambda Wheels verminderen de valse

asymmetrie tot op het niveau van enkele procenten. Ook zal het kinematische domein

voor gereconstrueerde Λ0 deeltjes dat toegankelijk is in het HERMES experiment wor-

den vergroot. Gedetecteerde Λ0 deeltjes kunnen nu afkomstig zijn van quarks in het

nucleon die geen interactie met het virtuele foton hebben ondergaan (target fragmen-

tation).

De overwegingen die een rol speelden tijdens het ontwerp en de uiteindelijk gekozen

oplossingen zijn gepresenteerd. Het is gebleken dat het mogelijk is om een systeem

bestaande uit 12 modulen, elk bestaande uit twee aan beide zijden gevoelig silicium,

werkzaam te krijgen in het vacum van de HERA leptonen bundel waarin een hoog stra-

lingsniveau heerst. Van op het NIKHEF gemaakte front-end elektronica, uitleesborden

en analoog-naar- digitaal omzetters is ook aangetoond dat ze werken.

In 2000 is de infrastructuur van de Lambda Wheels gëınstalleerd in het HERMES ex-

periment en een prototype module heeft gedurende een gedeelte van dat jaar gegevens

verzameld. De installatie van het complete wiel heeft pas in 2002 plaatsgevonden. Een

consequentie daarvan is dat er geen gegevens beschikbaar waren gebaseerd op het ge-

hele Lambda Wheels systeem die in dit proefschrift gebruikt hadden konden worden.

De gegevens die met het Lambda Wheel prototype zijn verzameld maken het moge-

lijk om een signaal-over-ruis verhouding van 10 te meten, hetgeen consistentie is met

de specificaties. De gegevens zijn ook voor het ontwikkelen van een algoritme gebruikt

voor de reconstructie van Lambda Wheels sporen welke toegevoegd is in een code die

voor alle detectoren met relatief grote acceptatie dient. Deze code complementeert een

bestaande reconstructie code voor de standaard acceptatie en wordt bijvoorbeeld ook

gebruikt voor de Drift Vertex kamer.

Er is een schatting gegeven van de coördinaat- en hoek-resolutie van Lambda Wheels

sporen onder de aanname dat een deeltje één strip per zijde met een signaal boven de

drempel geeft. Omdat elke module een andere positionering heeft variëren de resolutie

in de x en y richting, ze liggen tussen de 46 en 122 µm. Er is een gemiddelde hoek
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resolutie van 2.1 mrad voor de Lambda Wheels sporen gevonden.

Gebruik makend van de HRC sporen is er een methode ontwikkeld om de efficiëntie

van de siliciumdetectoren te meten. Er is een efficiëntie per vlak van 97% gevonden. De

afhankelijkheid van de efficiëntie op de toegepaste bias voltage en de gestelde drempel-

waarden is ook gemeten.

Met het complete Lambda Wheels gëınstalleerd, zal het aantal gedetecteerde Λ0

deeltjes per luminositeitseenheid een factor vier hoger zijn dan zonder Lambda Wheels.

Als gevolg zal het in de toekomst mogelijk zijn om de Λ+
c werkzame doorsnede met een

hogere significantie te bepalen en zodoende zal ook de statische en systematische fout

voor de gemeten ∆G/G waardes worden verkleind.


