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Samenvatting g 

Diepp inelastische verstrooiing (DIS) van leptonen aan protonen is een van de meest directe 
methodenn om meer te weten te komen over de structuur van het proton. Er bestaan twee 
verschillendee soorten DIS: neutrale stroom verstrooiing, waar een foton of een Z-deeltje uit-
gewisseldd wordt, en geladen stroom verstrooiing, waar het uitgewisselde deeltje een H -̂boson 
is.. In tegenstelling tot neutrale stroom interacties waaraan alle quark- en antiquarksmaken 
bijdragen,, doen alleen bepaalde combinaties van quarks en antiquarks mee in geladen stroom 
DIS.. Beide processen zijn uitvoerig bestudeerd in "fixed target" experimenten. Sinds 1992 is in 
Hamburgg de HERA versneller operationeel, een unieke machine omdat het de eerste positron-
protonn botser ter wereld is. HERA maakt het mogelijk om het kinematische gebied waarin DIS 
bestudeerdd wordt, uit te breiden met twee ordes van grootte in Q2 en 1/x in vergelijking met 
"fixedd target" experimenten. 

Inn dit proefschrift wordt een analyse gepresenteerd van geladen stroom interacties zoals 
diee met de ZEUS detector zijn gemeten in de jaren 1994 tot en met 1997. In deze periode 
verzameldee ZEUS een geïntegreerde luminositeit van 47.53 pb_1 bij een zwaartepuntsenergie 
vann 300 GeV. Omdat de werkzame doorsnede voor geladen stroom DIS interacties erg klein 
iss vergeleken met de werkzame doorsnede voor andere ep processen, is de selectie van geladen 
stroomm events een van de grootste uitdagingen in deze analyse. Veel aandacht wordt besteed 
aann het verbeteren van de selectie van events bij hoge x. In dat gebied gaan de geproduceerde 
hadronenn sterk in de voorwaartse richting waar de acceptantie van de dradenkamers bijna nihil 
is.. In totaal worden er uit de data 1047 geladen stroom events geselecteerd, terwijl er 1,3 
miljoenn events "online" geselecteerd zijn als mogelijke kandidaten voor geladen stroom events. 

Eenn karakteristieke eigenschap van geladen stroom events, die ook gebruikt wordt in de on-
linee eventselectie, is een aanzienlijke missende transversale impuls in de detector die veroorzaakt 
wordtt door het ontsnappende antineutrino. Er zijn echter nog andere sneden nodig om de grote 
hoeveelheidd achtergrond te reduceren die nog steeds in het sample aanwezig is. In de eerste 
plaatss vormen halomuonen en kosmische stralen een substantiële achtergrond. Deze events wor-
denn verwijderd met behulp van een "muonzoeker" die speciaal voor deze analyse ontwikkeld is. 
Dee werking ervan is gebaseerd op het opsporen van het karakteristieke patroon van energiede-
positiess en sporen dat door een muon veroorzaakt wordt, als het de detector doorkruist. Ook 
epep processen zoals neutrale stroom DIS en fotoproductie vormen een achtergrond. Om dit soort 
eventsevents te verwijderen zijn speciale sneden ontwikkeld. Na alle selectiesneden is de geschatte 
hoeveelheidd achtergrond die nog in het sample aanwezig is, typisch kleiner dan 1%. De achter-
grondd is alleen aanzienlijk, ongeveer 20%, in het lage Q2 gebied en wordt daar voornamelijk 
doorr fotoproductie gevormd. 

Dee reconstructie van de kinematische variabelen die geladen stroom events beschrijven, 
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maaktt gebruik van metingen aan de hadronische eindtoestand van die events. Door verlies 
vann energie in inactief materiaal en ongeïnstrumenteerde delen van de detector zijn er echter 
grotee verschillen tussen de gemeten en de echte waarden. Een nieuwe reconstructiemethode 
wordtt besproken die de energie van individuele clusters van calorimetercellen, eilanden geheten, 
corrigeert.. Met deze eilanden worden dan de kinematische grootheden berekend. Het resultaat 
vann deze correctie is dat de gemiddelde afwijking van de echte waarde verwaarloosbaar klein 
wordtt in het grootste deel van het kinematische bereik. Dit gaat bovendien gepaard met een 
verbeteringg in de resolutie. 

Vervolgenss worden de metingen van de differentiële werkzame doorsneden da/dQ2, dajdx 
enn da/dy gepresenteerd boven een minimum Q2 van 200 GeV2. Ook de dubbel-differentiële 
werkzamee doorsnede da/dxdQ2 is gemeten en wel voor de eerste keer bij HERA. De fout 
opp de gemeten werkzame doorsneden wordt gedomineerd door de statistische fout, hoewel de 
systematischee fout in sommige bins van dezelfde orde van grootte is. De onzekerheid in de 
energieschaall  van de calorimeter en die in de simulatie van hadronische cascades leveren de 
grootstee bijdragen aan de systematische fout. 

Dee gemeten werkzame doorsnede kan in het hele kinematische gebied dat door de metin-
genn bestreken wordt, beschreven worden door de CTEQ4D parton-dichtheidsfuncties. Ook de 
voorspellingenn van een NLO QCD fit komen goed overeen met de data en het lijk t erop dat ook 
dee trends in de data bij hoge x beschreven worden. In dat gebied is de werkzame doorsnede 
namelijkk wat hoger dan de voorspelling van CTEQ4D en dat is ook het geval voor de NLO QCD 
fit .. Het blijkt dat de QCD fit een grotere rf-quarkdichtheid wil dan CTEQ4D. Het is echter 
niett nodig om expliciet een extra bijdrage aan de «i-dichtheid toe te voegen zoals recentelijk 
gesuggereerdd is in de literatuur. Dezelfde stijging kan namelijk ook verkregen worden door in 
dee fit de nieuwste "fixed target" metingen van x{d — ü) bij hoge x mee te nemen. De fout op de 
voorspellingg van d/u is echter vrij groot bij hoge x en bindende conclusies over de (i-dichtheid 
kunnenn nu nog niet getrokken worden. 

Uitt de differentiële werkzame doorsnede da/dQ2 kan de massa Mw van het W-deeltje 
bepaaldd worden. Een fit aan de vorm van de werkzame doorsnede levert een waarde op van 
80.4i2;5(stat)+^(syst)+^(PDF)) GeV, tegenover een wereldgemiddelde van 80.41 0 GeV. 
Dezee meting laat zien dat de massa van het ruimteachtige W-boson hetzelfde is als die van 
dee tijdachtige W, die gemeten wordt bij e+e~- en pp-experimenten. Dit is een belangrijke 
verificatiee van de consistentie van het Standaardmodel. 

Verderr is er gezocht naar events met een groot rapiditeitsgat. Zulke events kunnen op de 
aanwezigheidd van een diffractieve component in de geladen stroom data duiden. Alhoewel er 
eenn handvol veelbelovende events gevonden is, is het gezien de huidige hoeveelheid data nog 
niett mogelijk een meting te verrichten van de diffractieve geladen stroom werkzame doorsnede. 

Tenslottee zijn de geladen en neutrale stroom werkzame doorsneden da/dQ2 met elkaar 
vergeleken.. Over een aantal ordes van grootte kunnen beide werkzame doorsneden beschreven 
wordenn door het Standaardmodel. Toekomstige experimenten met een grotere luminositeit en 
mett afwisselend positron- en electronbundels zullen de statistische fout en mogelijkerwijs ook 
dee systematische fout op de werkzame doorsneden bij hoge x en hoge Q2 voor beide processen 
aanzienlijkk kleiner maken. Dit opent de weg naar een meting van de structuurfunctie xF3 voor 
neutralee stroom verstrooiing. Bovendien wordt het dan mogelijk om de quarkdichtheden direct 
uitt de gemeten dubbeldifferentiële werkzame doorsneden te bepalen. 
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