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Samenvatting g 

Dee structuur van het nucleon kan worden onderzocht met verstooiingsexperimenten. 
Diepp inelastische verstrooiing kan worden beschreven als elastische verstrooiing aan de 
quarkss in het nucleon. Neutrino's, ongeladen leptonen met een éénduidige heliciteits-
toestand,, reageren alleen via de zwakke kracht en maken het mogelijk om de quark-
enn antiquark-samenstelling van het nucleon te onderscheiden. 

Eenn groot aantal neutrino en antineutrino botsingen is geregistreerd met de CHORUS 
detectorr in 1998. De neutrino's ontstaan bij het verval van pionen en kaonen, aange-
maaktt in hadronische interacties van 450 GeV protonen op een trefplaat van beryllium 
enn gefocusseerd met twee gepulseerde toroidale magneten. Het focusseringssysteem 
maaktt het mogelijk om de lading van de geproduceerde mesonen te selecteren, en zo-
doendee een bundel van voornamelijk neutrino's of antineutrino's aan te maken. 

Dee CHORUS lood-scintillator calorimeter werd gebruikt als een actieve trefplaat, 
waarmeee ook de energie van de hadronische eindtoestand werd gemeten. De impuls 
enn verstrooiingshoek van het uitgaande muon werden gemeten in een spectrometer 
vann gemagnetiseerd ijzer. Scintillatoren, ingelegd in het ijzer, werden gebruikt om het 
calorimetrischh systeem uit te breiden. De absolute energieschaal van het calorimetrisch 
systeemm werd gekalibreerd door middel van bundels pionen die op impuls geselecteerd 
waren. . 

Neutrino'ss met een energie tussen 10 en 200 GeV zijn geselecteerd voor de ana-
lyse.. Ongeveer 1,1 miljoen neutrino botsingen en 230 duizend antineutrino botsingen 
voldoenn aan de selectie criteria. 

Eenn snelle Monte Carlo simulatie is ontwikkeld om te corrigeren voor de acceptantie 
enn de experimentele resolutie. Het model voor de werkzame doorsnede is gebaseerd op 
dee GRV94LO parton verdelingen, met aanpassingen voor de longitudinale bijdrage en 
nucleairee effecten. Een fenomenologische correctie is ingevoerd om de beschrijving van 
dee experimentele gegevens bij lage Q2 te verbeteren. 

Aangezienn de flux en het energie-spectrum van de inkomende neutrino's niet a-
priorii  bekend zijn met voldoende nauwkeurigheid, zijn deze gemeten aan de hand van de 
geregistreerdee neutrino-botsingen en de totale werkzame doorsnede van (anti)neutrino's 
opp nucleonen. Zowel de neutrino component als de antineutrino component van de bun-
dell  zijn gemeten voor de neutrino bundel, de antineutrino bundel en de ongefocusseerde 
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bundel.. In het algemeen komen de resultaten overeen met de voorspellingen van een 
bundell  simulatie, gebaseerd op de FLUKA97 hadronische interactie generator. Echter, 
dee vergelijking wijst uit dat het focusseringssysteem minder effectief is dan in de sim-
ulatiee wordt verondersteld en dat de opbrengst van antineutrino's ongeveer 10% lager 
iss dan in de simulatie. 

Dee differentiële werkzame doorsnedes van neutrino's en antineutrino's zijn gemeten 
inn het bereik 0.01 < x < 0.7, 0.05 < y < 0.95, 10 < Ev < 200 GeV. De dominante 
systematischee onzekerheden worden veroorzaakt door een onzekerheid van 5% op de 
hadronischee energieschaal en een onzekerheid van 2,5% op de muon impulsschaal. De 
gemetenn ^-afhankelijkheid blijkt significant te verschillen van de metingen uitgevoerd 
doorr CDHSW. 

Neutrino-nucleonn structuurfuncties zijn bepaald met gebruik van de gemeten dif-
ferentiëlee werkzame doorsnede, na het toepassen van stralingscorrecties en correcties 
voorr de afwijking van isoscalairiteit van de calorimeter. Drie verschillende methoden 
zijnn toegepast om structuurfuncties te bepalen. Volgens de eerste methode worden 
dee structuurfuncties 2xFi, F2 en xF3 tegelijkertijd bepaald voor neutrino's en voor 
antineutrino's.. Deze methode is onafhankelijk van het gebruikte model, maar resul-
teertt in sterk gecorreleerde resultaten en matige statistische nauwkeurigheid. Vol-
genss de tweede methode worden de structuurfuncties 2z.Fi, F2 en xF$, gemiddeld over 
neutrino'ss en antineutrino's, bepaald, gebruikmakend van de relaties_2xF1" = 2xF{, 
F%F% = F%, en door het vastleggen van de waarden van AxF3 = xF£-xF£. Aan de hand 
vann deze methode is een meting van R = (TL/VT gedaan. Het resultaat is in redelijke 
overeenstemmingg met de SLAC R1990 parametrisatie. In de derde methode worden 
dee waarden van R gelijkgesteld aan de SLAC R1990 parametrisatie. Deze methode 
resulteertt in de statistisch meest nauwkeurige waarden van F2 en xF$. De huidige 
resultatenn zijn vergeleken met die van twee andere neutrino experimenten: in het ge-
biedd waar de metingen samenvallen, verschillen die sterk van CDHSW, maar zijn in 
overeenstemmingg met de resultaten van het CCFR experiment. 
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