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Samenvatting g 

Quantumm Chromodynamica (QCD) is de theorie die de sterke wisselwerking tussen elemen-
tairee deeltjes beschrijft. Deze theorie is zeer succesvol gebleken zo lang de relatieve energie 
tussenn de deeltjes erg hoog is. Bij lagere energieën is het veel moeilijker om QCD toe te 
passen,, omdat in dit regime de techniek van de storingsrekening niet meer werkt. 
Inn dit proefschrift worden de resultaten van een experimenteel onderzoek beschreven dat 
gerichtt is op het vergroten van onze kennis van QCD bij lagere energieën. Daartoe zijn 
experimentenn uitgevoerd waarin positronen van hoge energie verstrooid zijn aan quarks (de 
bouwstenenn van protonen en neutronen) in verschillende atoomkernen. In deze experimenten 
zijnn naast het verstrooide positron ook de geproduceerde hadronen (een verzamelnaam voor 
uitt quarks opgebouwde deeltjes zoals pionen, kaonen en protonen) waargenomen. Door de 
resultatenresultaten verkregen op kleine en grote atoomkernen zoals deuterium en krypton te verge-
lijkenn kan informatie worden verkregen over de tijdsduur van het hadronformatieproces (na-
datt een quark is geraakt), het mechanisme waardoor quarks energie verliezen als ze door de 
atoomkernn bewegen en de structuur van een bijzondere klasse hadronen, de scalaire meso-
nen. . 
Dee metingen zijn verricht bij het HERMES experiment dat opgebouwd is in de oosthal van 
dee electron-protonbotser HERA bij het onderzoekinstituut DESY in Hamburg. Allereerst 
zijnn metingen geanalyseerd waarin alleen naar het verstrooide positron is gekeken. De ver-
houdingg van de werkzame doorsnedes voor dit "inclusieve" proces op 3He, 14N en ^Kr ten 
opp zichte van D is vergeleken met metingen die eerder verkregen zijn door het NMC exper-
imentt op CERN. Na correctie voor een detectorinefficientie die eerder over het hoofd was 
gezienn is goede overeenstemming gevonden tussen de NMC en HERMES data. Dit resultaat 
verzekerdee dat de normering van de meetgegevens in orde is. 
Vervolgenss is een analyse uitgevoerd waarin ook de hadronische eindtoestand is bestudeerd. 
Opp basis van deze analyse is de verzwakkingsverhouding (attenuation ratio) bepaald van 
electrischh geladen pionen, kaonen, protonen en antiprotonen, voor krypton t.o.v. deuterium. 
Mett behulp van eenvoudige phenomenologische modellen is het mogelijk gebleken een 
schattingg te geven van de formatietijd van deze deeltjes. De resultaten wijzen erop dat de 
formatiee van een proton twee keer zoveel tijd kost als dat van een pion of een kaon. De 
afhankelijkheidd van de verzwakkingsverhouding van het atoomgetal, A, is eveneens onder-
zocht,, waarbij de nieuwe resultaten voor ^Kr en D, gepresenteerd in dit proefschrift, gecom-
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bineerdd zijn met de eerder gepubliceerde HERMES data voor 14N en D. Het resultaat hiervan 
geeftt aan dat de verzwakking een A2/3 afhankelijkheid vertoont die karakteristiek is voor een 
gluon-quarkk interferentie effect voorspeld door QCD. Dit moet vergeleken worden met een 
AA1/31/3 afhankelijkheid, zoals voorspeld door meer klassieke nucleaire absorptiemodellen. 
Behalvee onderzoek naar langlevende deeltjes, zoals pionen, kaonen en protonen, zijn ook 
snellerr vervallende deeltjes onderzocht om bepaalde aspecten van hun QCD structuur beter 
tee leren begrijpen. Eén van de belangrijke onderwerpen op het gebied van hadron structuur 
iss de zoektocht naar deeltjes die theoretisch voorspeld zijn, maar nog niet experimenteel 
zijnn waargenomen, zoals glueballs. Om dat glueballs dezelfde quantumgetallen hebben als 
scalairee mesonen is een zeer precieze kennis nodig van alle scalaire mesonen met een massa 
tussenn 0.9 en 1.8 GeV. In dit proefschrift is het scalaire meson/ö(980) onderzocht. Dit meson 
iss voor het eerst waargenomen in het hier beschreven experiment met een significantie van 
ongeveerr Aa. De resonantie is gezien op 4 verschillende atoomkernen. De A-afhankelijkheid 
vann het aantal gemeten/0(980) deeltjes en de positie van de/0(980) resonantie is onderzocht, 
maarr voor geen van beide is een indicatie gevonden die wijst op een ^-afhankelijkheid. 
Dezee waarneming maakt het zeer onwaarschijnlijk dat het/0(980) meson de structuur heeft 
vann een K^-molecuul zoals wel is voorgesteld. De afhankelijkheid van het aantal gemeten 
/o'ss van Q2, z, P(

2 en —t is vergeleken met een Monte Carlo simulatie, waarbij is aangenomen 
datt deze mesonen ontstaan zijn uit een fragmentatieproces in diep-inelastische vertrooiing. 
Uitt de waargenomen afhankelijkheid van de electroproductie van/0(980) mesonen van deze 
kinematischee variabelen wordt geconcludeerd dat de HERMES data in overeenstemming 
zijnn met de beschrijving van dit meson als een gebonden toestand van een quark en een an-
tiquarkk in een 3F0 toestand. 
Samenvattendd kan gesteld worden dat semi-inclusieve diep-inelastische verstrooiing op 
atoomkernenn een zeer bruikbare methode is om nieuwe inzichten te verkrijgen in niet-pertur-
batievee QCD en eigenschappen van sommige hadronen. In het hier gepresenteerde onder-
zoekk is van deze methode gebruik gemaakt om informatie te verkrijgen over de hadron for-
matietijdd en om mechanismen te onderzoeken die het energieverlies van quarks en gluonen 
inn atoomkernen beschrijven. Ook is aangetoond hoe diep-inelastische verstrooiing, waar-
bijj  gebruik gemaakt wordt van verschillende atoomkernen als trefplaat, een manier biedt 
omm de structuur van scalaire mesonen te onderzoeken. In de nabije toekomst kan het hier 
gepresenteerdee onderzoek uitgebreid worden door gebruik te maken van nieuwe apparatuur, 
zoalss de Lambda Wheels die ook beschreven staan in dit proefschrift. Bovendien zou het 
wenselijkk zijn om de A-afhankelijkheid van de hadron verzwakking preciezer te onderzoeken 
doorr nieuwe metingen te doen aan andere atoomkernen. Hiermee kan de gevonden A2^-
afhankelijkheidd met meer nauwkeurigheid vastgesteld worden. 


