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Samenvatting 

De in dit proefschrift gepresenteerde analyse van twee-jet fotoproductie, is gebaseerd op data 
verzameld in 1995 met de ZEUS detektor. Bij het uitvoeren van de analyse, die betrekking 
heeft op jets met relatief hoge transversale energieën, is veel zorg besteed aan het onderdrukken 
van de theoretische onzekerheden die een rol spelen bij het vergelijken van meting en theorie. 
Deze onzekerheden, waaronder: fragmentatie effecten, jet definities, schaal-onzekerheden en 
onderliggende botsingen, zijn bestudeerd en blijken, in het grootste gedeelte van het kinema
tische gebied waarop de gepresenteerde meting betrekking heeft, onder controle te zijn (typisch 

minder dan 10%). 
Om de experimentele precisie, bereikt in eerdere metingen, te verbeteren, is een nieuwe 

methode toegepast voor de reconstructie van de kinematische variabelen. Deze methode be
helst het combineren van informatie van de ZEUS calorimeter en dradenkamers. Voor de 
correctie van energieverlies van deeltjes in inaktief materiaal voor de calorimeters, hebben we 
energie-correctiefuncties bepaald middels een kinematische aanpassing aan diep inelastische 
positron proton botsingen, gebruik makende van de balans tussen de transversale impuls van 
het verstrooide positron en de hadronische eindtoestand. 

Selectiesneden zijn toegepast op een verzameling twee-jet kandidaat-botsingen, geselecteerd 
met behulp van het ZEUS trigger systeem. Dit resulteert in 8690 twee-jet fotoproductie kan
didaten. De verontreiniging van deze verzameling botsingen door achtergrond processen is 
verwaarloosbaar. De geselecteerde botsingen zijn vergeleken met gesimuleerde botsingen die 
geproduceerd zijn met Monte Carlo programma's. De vorm van diverse verdelingen is in 
overeenkomst met die van de Monte Carlo verdelingen. Voor de normalisatie van de werkzame 
doorsneden is dit niet het geval. Dit laatste is volgens verwachting, aangezien de Monte Carlo 
programma's slechts de matrixelementen in laagste orde bevatten. De Monte Carlo botsingen 
worden hoofdzakelijk gebruikt voor het ontvouwen van de werkzame doorsneden en voor het 
bestuderen van systematische onzekerheden. Hiervoor is de beschrijving van de vorm van de 
differentiële werkzame doorsneden meer van belang dan de correcte beschrijving van de nor
malisatie. De verdelingen in x°bs, de fractionele impuls van het foton die bijdraagt aan de harde 
wisselwerking, en van transversale energie, geven aan dat het voor deze analyse gekozen kine
matische gebied met succes het gebied, waar onderliggende botsingen de meting beïnvloeden, 
vermijdt. De distributie in x°bs laat tevens zien dat door te eisen dat x°bs > 0.75 een verzameling 
botsingen geselecteerd kan worden die sterk verrijkt is met direkte fotoproductie botsingen. 

De werkzame doorsneden zijn vergeleken met hogere orde quantum chromodynamica (NLO 
QCD) berekeningen. In het algemeen geven deze berekeningen een tamelijk goede beschrij
ving van de data. Met name voor botsingen waarbij x°bs > 0.75, is de overeenkomst tussen 
data en theorie goed. Voor de gehele verzameling data geldt echter dat, als de jets voor-
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waarts geproduceerd worden, de gemeten werkzame doorsneden tot 30% procent hoger zijn 
dan de berekeningen. Dit verschil wordt nog groter als een begrensd kinematische gebied met 
0.50 < y < 0.85 wordt bestudeerd. De waargenomen verschillen zijn aanzienlijk groter dan 
de experimentele onzekerheden en zijn tevens groter dan de geschatte theoretische onzekerhe
den. Een mogelijke oorzaak van deze verschillen zou kunnen zijn dat de parametrisaties van de 
parton-verdelingsfuncties in het foton te lage waarden geven in het bestudeerde kinematische 
gebied. Deze parton-verdelingsfuncties, die gebruikt worden in de NLO QCD berekeningen, zijn 
bepaald door verschillende theoretische groepen middels aanpassings procedures aan beschik
bare F^ en 77* —> jets data. Deze data hebben betrekking op een ander gebied in x1 en 
een andere factorisatieschaal, jij, dan de hier gepresenteerde meting. Het moet echter ook 
benadrukt worden dat parton-verdelingsfuncties bij verschillende waarden van x1 and / i / niet 
onafhankelijk zijn. 

Eén van de conclusies van dit proefschrift is daarom dat de procedures die gebruikt worden 
om parametrisaties van de parton-verdelingsfuncties in het foton te bepalen herhaald zouden 
moeten worden, met medeneming van de hier gepresenteerde resultaten. Deze exercitie zal 
duidelijk maken: a) of onze metingen beschreven kunnen worden door NLO QCD wanneer de 
parton-verdelingsfuncties in het foton worden aangepast en b) of deze aanpassingen gemaakt 
kunnen worden zonder de beschrijving van reeds bestaande resultaten te bederven, in het 
bijzonder de beschrijving van resultaten van e+e~ experimenten. 

We wijzen erop dat niet-perturbatieve effecten een belangrijke rol spelen in de fotoproductie 
van jets. Voor de gepresenteerde twee-jet meting, hebben we diverse niet perturbatieve effecten 
onderzocht en gevonden dat de gevoeligheid voor deze effecten beheersbaar is. Desalniettemin, 
is ons begrip van dit type effecten vooralsnog begrensd. Verdieping van dit begrip is van 
groot belang voor het vergelijken van jet fotoproductiemetingen en de bijbehorende theoretische 
voorspellingen. 

Dit proefschrift eindigt met een blik naar de toekomst. Met behulp van de toenemende 
luminositeit die elk jaar geleverd word door HERA, kan de experimentele onzekerheid in jet fo
toproductiemetingen verder gereduceerd worden, terwijl het kinematische gebied bestreken door 
deze metingen uitgebreid kan worden naar hogere transversale energieën. Een voorlopige ana
lyse van data verzameld in 1996 en 1997, die is gepresenteerd in het laatste hoofdstuk, laat zien 
dat de waargenomen discrepantie tussen data en theorie aanhoudt bij hogere transversale ener
gieën, waar we aannemen dat niet-perturbatieve effecten verder gereduceerd zijn. Aangezien 
de waargenomen discrepanties tussen data en theorie groot zijn, vormen deze metingen een 
uitdaging aan het adres van de theorie. In het bijzonder is het mogelijk dat het meenemen van 
deze data in NLO QCD aanpassingen, die gebruikt worden om parton-verdelingsfuncties in het 
foton te bepalen, nieuwe informatie zal verschaffen over de hadronische structuur van het foton. 


