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Samenvatting g
Tegenwoordigg wordt het proton gezien als een dynamisch systeem van drie
valentie-quarkss in een "zee" van quarks en anti-quarks die ghionen afstralen en
gluonenn die zich opsplitsen in quark anti-quark paren of twee gluonen. De theoriee die deze processen beschrijft is de theorie van de sterke wisselwerking, de
quantumm chromo dynamica. Via diep inelastische verstrooiing van elektronen 2
aann protonen kan informatie verkregen worden over de structuur van het proton.
Err kunnen twee typen diep inelastische verstrooiing onderscheiden worden: neutralee stroom verstrooiing en geladen stroom verstrooiing. In het neutrale stroom
verstrooiingsprocess é^p — e X wordt een foton of een Z deeltje uitgewisseld
tussenn het inkomende elektron en een (anti-)quark in het proton. De werkzame
doorsnedee van dit proces geeft informatie over alle quarks en anti-quarks tezamenn in het proton, en kan daardoor gebruikt worden voor een directe meting
vann de structuur van het proton. In geladen stroom verstrooiing wordt een W+
off W~ deeltje uitgewisseld tussen het inkomende elektron en een (anti-)quark in
hett proton en verandert het elektron (positron) in een neutrino (anti-neutrino).
Doordatt het W deeltje geladen is doen alleen bepaalde combinaties van quarks
enn anti-quarks mee in de interactie en kan er informatie worden verkregen over
specifiekee (anti-)quark verdelingen in het proton: in e~p —* vX dragen alleen
positieff geladen (anti-)quarks bij aan de werkzame doorsnede, in e+p > vX
dragenn alleen de negatief geladen (anti-)quarks bij.
Inn dit proefschrift worden de metingen beschreven van de werkzame doorsnedee van de diep inelastische geladen stroom verstrooiingsprocessen e~p —> vX
enn e + p —> vX voor Q2 > 200 GeV2 bij een zwaartepuntsenergie van 318 GeV.
Dee werkzame doorsneden zijn gemeten met de ZEUS detector. ZEUS is een
detectorr bij HERA, een elektron-proton versneller bij DESY, in Hamburg. De
metingenn van de e~p geladen stroom werkzame doorsnede zijn gebaseerd op een
dataa verzameling van 16.4 p b _ 1 en de e+p geladen stroom werkzame doorsnede
metingenn zijn gebaseerd op een data verzameling van 60.9 p b - 1 .
Omm de geladen stroom werkzame doorsnede te meten worden botsingen ge2

Elektronn kan gelezen worden als positron, tenzij anders vermeld.
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selecteerdd die een neutrino, afkomstig van het inkomende elektron, in de eindtoestandd bevatten. Doordat het neutrino uit de detector "ontsnapt" zonder
datt het gemeten wordt, is een grote missende transversale impuls karakteristiek
voorr deze botsingen: deze eigenschap wordt gebruikt in de on-line selectie. Na
dezee selectie is echter het merendeel van de geselecteerde botsingen geen geladenn stroom botsing. Deze achtergrondbotsingen afkomstig van verschillende
interacties,, sommige met een veel hogere werkzame doorsnede dan de werkzamee doorsnede van de geladen stroom interactie, moeten verwijderd worden.
Specialee selectiecriteria worden ontwikkeld om de botsingen afkomstig van fotoproductiee en neutrale stroom interacties te verwijderen. In principe kunnen
allee deeltjes in de eindtoestand van deze botsingen worden gemeten en zouden
dezee botsingen geen missende transversale impuls moeten hebben. Desondanks
kann er missende transversale impuls ontstaan, bijvoorbeeld door fluctuaties in
dee energiemeting. Ook niet-ep interacties vormen een substantiële achtergrond.
Bundel-gass botsingen, botsingen van het inkomende proton met rest gasmoleculenn in de bundelpij p, kunnen een grote missende transversale impuls hebben
doordatt er veel energie ontsnapt via de bundelpijp. De selectiecriteria voor het
verwijderenn van deze achtergrond zijn gebaseerd op eigenschappen van de deeltjessporenn in een botsing. Een speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld computerprogrammaa wordt gebruikt om parallel aan de bundelpijp bewegende muonen
enn kosmische muonen te verwijderen. Deze muonen veroorzaken meestal een
missendee transversale impuls en worden door het computerprogramma verwijderdd door te zoeken naar karakteristieke patronen van muonen die de detector
doorkruisen.. Na alle selectiecriteria worden de overgebleven botsingen visueel
beoordeeldd en zijn er nog een aantal botsingen met een muon verwijderd. Meer
dann een miljoen e~p en e+p kandidaten voor geladen stroom botsingen zijn verzameldd door de detector. De uiteindelijke verzameling botsingen die gebruikt
wordtt voor de metingen van de werkzame doorsneden bestaat uit 627 e~p botsingenn en 1456 e+p botsingen. Het geschatte aantal ep achtergrondbotsingen is
kleinerr dan 2% in het gehele kinematische gebied; alleen voor Q2 < 400 GeV is
dee achtergrond groter, namelijk ~ 10%; deze wordt voornamelijk veroorzaakt
doorr fotoproductie botsingen.
Omm een nauwkeurige meting van de werkzame doorsnede te kunnen doen
iss het nodig om de kinematische variabelen, de variabelen die een diep inelastischee verstrooiingsbotsing beschrijven, zo precies mogelijk te bepalen. De
kinematischee variabelen worden gereconstrueerd uit de energie, gemeten door
dee calorimeter, en de positie van de vertex, bepaald met de centrale sporen detector.. Correcties zijn nodig omdat er door detectoreffecten verschillen kunnen
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optredenn tussen de gemeten waarden en de echte waarden. Correcties op de
energiemetingg zijn o.a. correcties voor ruis in de calorimeter, samenvoeging van
energiedepositiess in de calorimeter, en correcties voor energieverlies van deeltjes
inn ongeïnstrumenteerd materiaal tussen de vertex en het oppervlak van de calorimeter.. Door alle correcties zijn de gemiddelde afwijkingen van de gemeten
waardenn van de kinematische variabelen ten op zichte van de echte waarden
verwaarloosbaarr klein geworden.
Dee metingen van de geladen stroom werkzame doorsnede worden gepresenteerdd als de differentiële werkzame doorsneden da/dQ2, da/dx, da/dy en de
gereduceerdee dubbel differentiële werkzame doorsnede a voor e~p interacties
enn e+p interacties. De nauwkeurigheid van de metingen wordt gedomineerd
doorr de statistische onzekerheid. De systematische onzekerheid in de meting
wordtt bepaald door veel bronnen die een systematische fout zouden kunnen
veroorzakenn in detail te onderzoeken. De grootste systematische onzekerheden
wordenn veroorzaakt door de onzekerheid in de energieschaal van de calorimeterr en de onzekerheid in de simulatie van de hadronisatie. De metingen van
dee werkzame doorsneden in e~p botsingen zijn enorm verbeterd ten opzichte
vann de eerder gepubliceerde metingen gebaseerd op slechts 0.82 p b _ 1 . Tevens
iss voor de eerste keer de geladen stroom gereduceerde werkzame doorsnede in
e~pe~p botsingen gemeten. In de metingen van de werkzame doorsneden in e+p
botsingenn zijn de statistische onzekerheden aanzienlijk lager in vergelijking met
dee eerder gepubliceerde metingen en zijn de systematische onzekerheden beter
begrepen. .
Dee resultaten worden vergeleken met de laatste theoretische voorspellingen
diee gebruik maken van recente parametrisaties van de parton dichtheidsvergelijkingenn van CTEQ, MRST en ZEUS. De parameterisaties zijn bepaald uit
fitsfits aan diep inelastische verstrooiings data van verschillende experimenten (geladenn stroom data van HERA experimenten zijn niet in de fits opgenomen).
Inn het gehele kinematische gebied zijn de theoretische voorspellingen in goede
overeenstemmingg met de metingen. De nauwkeurigheid van de metingen maakt
hett mogelijk om de gereduceerde werkzame doorsnede in e~p en e+p interacties
tee meten als functie van (1 — y)2. Dit laat de heliciteitstructuur van de geladen
stroomm interacties zien en is in goede overeenstemming met de voorspellingen
vann het Standaard Model.
Hett werk beschreven in dit proefschrift heeft een grote bijdrage geleverd aan
hett begrijpen van de systematische onzekerheden in de metingen van de geladen
stroomm werkzame doorsneden; de totale onzekerheid in de meting kan slechts
verderr verkleind worden door de statistische fout te verkleinen. In de nabije toe-
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komstt zal HERA, na een luminositeitsverbetering, een veel grotere hoeveelheid
geladenn stroom botsingen gaan produceren en dit zal de statistische onzekerheid
aanzienlijkk verkleinen. De verbeterde metingen van de werkzame doorsnede in
hett interessante gebied van hoge-x en hoge-Q2 zullen dan een zeer waardevollee bijdrage leveren aan de bepaling van de parton dichtheidsvergelijkingen, en
daarmeee aan het begrip van de structuur van het proton.
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