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I I 
Samenvatting g 

Aann het begin van de 20ste eeuw was men de mening toegedaan dat al het stoffelijke 
inn deze wereld slechts was opgebouwd uit protonen, neutronen en elektronen. Deze 
bouwstenenn die ondeelbaar of fundamenteel geacht werden, liggen aan de basis van 
bijvoorbeeldd het Periodiek Systeem der Elementen van Mendelejev. Dit beeld bleek 
echterr te eenvoudig en halverwege dezelfde eeuw vond men bij experimenten in de 
Verenigdee Staten het onweerlegbare bewijs dat het proton geen fundamenteel deeltje 
is,, maar een interne structuur bezit. Ook het neutron bleek minder fundamenteel 
dann altijd aangenomen. Beide deeltjes zijn complexe objecten met een interne struc-
tuur.. Het proton en het neutron zijn niet de enige 'samengestelde' deeltjes, ook wel 
hadronenn genoemd. Tot op heden zijn er meer dan 300 hadronen gevonden en naar 
hett zich laat aanzien is het einde nog niet in zicht. Het proton en het neutron zijn 
uniekk door het feit dat zij stabiel zijn1 en daardoor de atoomkernen kunnen vormen. 
Rondd de atoomkernen bewegen elektronen als planeten rond de zon. Gezamenlijk 
vormenn zij de stabiele wereld om ons heen. 

Mett de ontdekking van de structuur in het proton verdwenen het proton en het 
neutronn van het toneel van de fundamentele bouwstenen van de natuur, de kleinste 
blokjess waarmee materie in elkaar gezet kan worden. Hiervoor zijn de ongrijpbare 
deeltjess die men quarks noemt in de plaats gekomen, naast het (nog altijd) funda-
mentelee elektron en zijn broeders het muon en het tau. Een proton en een neutron 
bestaann uit quarks. Er zijn tot op heden zes van deze quarks 'gezien': up, down, 
strange,strange, charm, beauty en top. Dit 'zien' gebeurt niet met het blote oog, zoals men 
naarr een schilderij van Monet zou kunnen kijken, maar door het minutieus bestude-
renn van complexe patronen van uitelkaar vallende deeltjes. De reden dat we op een 
dergelijkee (indirecte) manier naar quarks moeten kijken is eenvoudigweg dat quarks 
niett alléén voorkomen in de natuur, maar altijd in paren van 2 of 3 (of mogelijk zelfs 
5). . 

Dee eerste quarkmodellen van het proton gingen ervan uit dat er slechts drie quarks 

1Hett neutron an sich heeft een levensduur van 15 minuten, maar door samenspel met het proton 
iss het neutron in atoomkernen stabiel. 
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inn een proton zouden zitten. Echter, in een proton zitten niet alleen deze drie quarks 
maarr ook gluonen: de 'lijm'-deeltjes die de quarks in een proton binden. In zekere 
zinn is een proton te vergelijken met een geleipudding met sukade: de gelei houdt 
dee sukade bij elkaar. Maar in het geval van een proton is de pudding niet statisch, 
zoalss men mag hopen van een gewone geleipudding, maar bewegen gelei en sukade 
inn een complexe dans, binnen de vorm van de pudding. In deze dans worden continu 
nieuwee quark-antiquark paren en gluonen gemaakt die kort daarop weer verdwijnen 
(annihileren)om(annihileren)om plaats te maken voor nieuwe stellen op de dansvloer van de proton 
balzaal.. De specifieke eigenschappen van het proton worden gegeven doordat er altijd 
nettonetto drie quarks in het proton zitten: 2 up-quarks en 1 down-quark (voor het neutron 
iss het 2 down-quarks en 1 up- quark). 

Quantumm Chromo Dynamica is de theorie die beschrijft hoe quarks en gluonen 
mett elkaar 'communiceren'. Deze theorie vertelt ons hoe het beeld verandert als we 
naarr kleinere afstanden binnen het proton kijken. Maar QCD is niet in staat ons te 
vertellenn hoe de precieze structuur van het proton eruit ziet, alleen hoe de structuur 
verandert.. Dit betekent dat de structuur van het proton gemeten moet worden. De 
metingenn kunnen dan gebruikt worden om voorspellingen te doen over wat er te zien 
zall  zijn als we nog dieper in het proton gaan kijken. Nauwkeurige metingen laten 
zienn dat QCD inderdaad de juiste voorspellingen geeft voor de structuur dieper in 
hett proton. Ze heeft deze proef glansrijk doorstaan. 

Naastt de voorspellingen voor de evolutie van de structuur van het proton geeft 
QCDD ook voorspellingen over hoe de zware charmquarks gemaakt worden bij bot-
singenn tussen een proton en een elektron. Het interessante aan deze charmquarks is 
datt ze zwaar zijn, zwaarder zelfs dan het proton. Toch kunnen in het proton paren 
vann charm en anticharm gemaakt worden door een eigenschap van de quantumme-
chanicaa gecombineerd met 's werelds beroemdste natuurkundige formule, E = me2. 
Dee (quantummechanische) onzekerheidsrelatie van Heisenberg stelt dat energie niet 
bepaaldd is op korte tijdsintervallen. Einstein legde reeds in 1905 de relatie bloot die 
energiee gelijk stelt aan massa: E = me2. Het gevolg van deze twee relaties is dat, 
hoewell  een charmquark zwaarder is dan een proton, het toch in een proton kan voor-
komen,, vermits voor zeer korte tijd en tezamen met een anticharmquark, als paar. 
Eenn elektron kan een dergelijk kort levend quark raken en uit het proton schieten, 
zodatt het quark gedetecteerd kan worden. Wat er vervolgens overblijft van het proton 
valtt uiteen in nieuwe hadronen. 

Inn dit proefschrift worden de bevindingen van mijn onderzoek van de productie 
vann het charmquark beschreven. Dit onderzoek valt in twee delen uiteen. Het eerste 
deell  is de meting van de productie van deze charmquarks in harde botsingen tussen 
elektronenn en protonen. Het tweede deel bevat de analyse van de resultaten van 
ditt onderzoek, gecombineerd met eerder gepubliceerde onderzoeksresultaten over dit 
proces,, in de context van de QCD. 

Dee meting van charm-productie wordt gedaan door de identificatie van het elek-
tronn dat geproduceerd kan worden als het anticharmquark vervalt. De meting is 
uitgevoerdd aan de hand van botsingen in de HERA versneller in Hamburg, Duitsland 
diee zijn waargenomen met de ZEUS detector. De HERA versneller jaagt bundels van 
positronenn (anti-elektronen) en protonen door ruim 6 kilometer lange buizen, 25 me-
terr onder de grond. De deeltjes gaan met een snelheid die de lichtsnelheid benadert 
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rondd en worden op verschillende plaatsen op elkaar gericht om botsingen tussen de 
elektronenn en protonen te veroorzaken. Op één van deze plaatsen staat de ZEUS 
detector.. De ZEUS detector is een complex apparaat van 20x12x12 meter. Bij de 
besturingg van deze detector is een internationale collaboratie betrokken van ongeveer 
4000 fysici uit 15 landen. 

Uitt een groot aantal in de PC opgeslagen botsingen worden diegene geselecteerd 
diee voldoen aan de criteria voor wat we diep inelastische verstrooiingen noemen. Dit 
zijnn het type botsingen waarbij het proton zo hard geraakt wordt, dat het uit elkaar 
geslagenn wordt. Het elektron krijgt hierdoor ook een zwiep en belandt vervolgens in 
dee calorimeter. Het vinden van een (hoog) energetisch elektron in de calorimeter is 
hètt kenmerk van deze botsingen. 

Naa selectie blijf t een verzameling van ongeveer 2 miljoen botsingen over. Het is 
vervolgenss zaak om in deze verzameling de elektronen uit het semileptonische verval 
vann anticharmquarks te vinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigenschappen 
vann elektronen gemeten door de calorimeter. Omdat het produceren van elektronen 
eenn relatief zeldzaam verschijnsel is, vergeleken bij de productie van lichte hadronen, 
iss er een grote achtergrond. 

Uitt de gemeten elektronen is nog meer informatie te halen. Door te kijken naar 
dee afhankelijkheid van de productie van bijvoorbeeld de totale massa van de verza-
melingg van de bij de botsing geproduceerde hadronen of de verstrooiingshoek van het 
semileptonischee elektron wordt de dynamica van de onderliggende interactie verder 
blootgelegd.. Dit levert extra vergelijkingsmateriaal op om de theorie mee te confron-
teren.. Door de afhankelijkheid van de productie van de energie van het foton en de 
snelheidd van het geraakte quark in het proton te bestuderen zijn we direct gevoelig 
voorr de bijdrage die charmquarks leveren aan de structuur van het proton. Het blijkt 
datt bij voldoende hoge energie van het foton charmquarks rond 30% van de struc-
tuurr van het proton voor hun rekening nemen. Dit is een aanzienlijke bijdrage, zoals 
duidelijkk moge zijn! 

Dee tweede analyse die gepresenteerd wordt in dit proefschrift behelst het bepalen 
vann de massa van het charmquark gecombineerd met een verfijning van van het 
hadronisatiemodel.. De massa van het charmquark is een van de fundamentele, a 
prioripriori onbekende, parameters van het Standaard Model van de deeltjesfysica. Het 
Standaardd Model is de combinatie van QCD en de electrozwakke wisselwerking, welke 
bijvoorbeeldd voor het verval van het neutron verantwoordelijk is. Het is voor het eerst 
datt charm-productie data uit diep inelastische verstrooiing gebruikt worden om de 
charmquarkk massa te bepalen. Om de technieken te ontwikkelen gebruiken we de door 
dee ZEUS en Hl collaboraties gepubliceerde data van D**- productie, een hadron met 
eenn charm quark. Om deze bepalingen te doen zijn vele honderden berekeningen met 
hett HvQDiS-programma nodig. Elk van deze berekeningen heeft tussen de 8 en 24 
uurr nodig op een moderne (personal) computer. De drie datasets worden vervolgens 
gecombineerdd om tot een eindresultaat te komen dat concurreert met de traditionele 
methodenn om de charm massa te bepalen. Tevens stelt deze analyse vast dat er, 
gegevenn de huidige experimentele nauwkeurigheid, geen reden is om aan te nemen 
datt de QCD beschrijving van zware quark productie in diep inelastische verstrooiing 
vann positronen aan protonen onvolledig is. 
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