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SAMENVATTING

In dit proefschrift worden resultaten gepresenteerd van experimenten waar-
mee de quarkstructuur van de materie is onderzocht. De metingen zijn
gedaan door elektronen van zeer hoge energie te laten vertrooien aan de
quarks in de kernen van zowel deuterium atomen (opgebouwd uit een pro-
ton en een neutron) als waterstof atomen (bestaande uit een proton). Deze
experimenten werden uitgevoerd met het HERMES experiment bij de HERA
elektron- en proton- versneller van het Duitse instituut voor hoge-energiefysica
DESY in Hamburg. Twee analyses van de meetgegevens worden beschreven.

De eerste analyse is gebaseerd op metingen van de verhouding van de
werkzame doorsnedes voor elektron-quark verstrooiing aan deuterium en wa-
terstof. Deze verhouding van werkzame doorsnedes is gebruikt om te zoeken
naar aanwijzingen voor het bestaan van correlaties tussen quarks. Deze
mogelijke verschijnselen staan bekend onder de naam ‘higher twist’ effecten
en worden gekarakteriseerd door de uitwisseling van een extra gluon tussen
quarks tijdens het diep-inelastische verstrooiingsproces.

Bij het gebruik van meetgegevens verkregen op deuterium kan geen on-
derscheid gemaakt worden tussen verstrooiingsprocessen aan quarks in het
proton of het neutron. Om diep-inelastische verstrooiing aan quarks in
het neutron te isoleren moeten theoretische correcties toegepast worden die
niet ondubbelzinnig bepaald kunnen worden. Enige tijd geleden is het idee
gelanceerd om in dergelijke experimenten het ‘toeschouwer-proton’ van een
interactie tussen het elektron en een quark in het neutron in deuterium waar
te nemen. Hiermee kan vastgesteld worden dat de verstrooiing aan een quark
in een neutron plaatsvond. De tweede analyse die in dit proefschrift wordt
gepresenteerd omvat een studie, die uitgevoerd is om vast te stellen of dit
‘toeschouwers-proton’ model toegepast kan worden in diep-inelastische ver-
strooiing. Hiervoor is een prototype terugstoot (of ‘recoil’) detector gebouwd,
waarmee deze ‘toeschouwer-protonen’ kunnen worden waargenomen. Door
gebruik te maken van deeltjestellers gemaakt van silicium halfgeleiders kan
de energie van deze protonen ook bepaald worden.

Voor de eerste analyse zijn 25 miljoen gebeurtenissen geselecteerd van de
HERMES metingen die tussen 1995 en 2000 verkregen zijn. De verhouding
van de werkzame doorsneden voor diep-inelastische verstrooiing aan deu-
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terium en waterstof laat een goede overeenkomst zien met eerdere resultaten
verkregen op CERN (NMC) en SLAC als functie van de kinematische va-
riabelen x en Q2. De variabele x representeert de fractie van de impuls van
het nucleon die gedragen wordt door het geraakte quark. De variabele Q2 is
de gekwadrateerde 4-impuls van het virtuele photon dat uitgewisseld wordt
tussen het elektron en het quark. Het verschil met eerdere metingen is dat
bij gelijke waarde van x het HERMES experiment een gebied bestrijkt met
lagere waarden van Q2. Omdat de eerder genoemde quarkcorrelaties meer
prominent zullen zijn bij lagere Q2, kan een vergelijking van de HERMES
data met eerdere metingen mogelijk aanwijzingen geven voor het bestaan
van deze correlaties.

De gemeten werkzame doorsnedes bestaan uit een longitudinaal en een
transversaal deel. In deze studie is niet alleen de som van beide delen
bestudeerd, maar ook het verschil ∆R en de ratio R van de twee delen.
De verhouding R is bij lage waarden van x gevoelig voor de eerder genoemde
‘higher twist’ effecten. Om de ratio R voor deuterium ten opzichte van
de ratio R voor waterstof te bepalen zijn de HERMES en NMC metingen
gecombineerd. In een procedure die verwant is aan de Rosenbluth metho-
de, kan uit deze gecombineerde verzameling meetgegevens, de verhouding
Rd/Rp bepaald worden. De verkregen waarden zijn in overeenstemming met
1, zoals ook al bleek uit eerdere resultaten. De huidige metingen strekken
zich echter uit naar lagere Q2 bij lage x. Ook in dit nieuw onderzochte kine-
matische domein zijn geen aanwijzingen gevonden voor ’higher twist’ effecten
die verschillend zijn voor deuterium t.o.v. waterstof.

Om te onderzoeken of er bij hoge x mogelijk quarkcorrelaties bestaan
die verschillend zijn voor up en down quarks zijn de HERMES en NMC
metingen ook samengevoegd in dit kinematische gebied. In dit geval zijn
de data vergeleken met quantum chromodynamica (QCD) berekeningen, die
gebaseerd zijn op parton-distributiefuncties die bepaald zijn bij zeer hoge
bundelenergie waar ‘higher twist’ effecten verwaarloosd kunnen worden. Er
kan geconcludeerd worden dat geen van beide resultaten eenduidige aan-
wijzingen leveren voor ‘higher twist’ effecten bij hoge x. Kennelijk zijn de
quarkscorrelaties vrijwel gelijk in het proton en het neutron.

De metingen zijn tevens gebruikt om de Gottfried som te bepalen. De
Gottfried som relateert het verschil van de werkzame doorsnedes voor diep-
inelastische elektron-quark verstrooiing aan deuterium en waterstof aan de
mogelijke verschillen tussen de bijdrage van de verschillende quarksmaken
(up, down, strangeness en charm) aan de zee van quark-antiquark paren. De
resultaten zijn in overeenkomst met eerder gevonden waarden voor de Gott-
fried som door NMC, waaruit al bleek dat de up-quarks minder prominent
zijn in de quarkzee dan de down-quarks. De overeenkomst tussen de huidige
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bepaling van de Gottfried som en die van NMC impliceert dat de bijdrage
van de verschillende quarks aan de zee niet sterk afhangt van Q2.

Het tweede, gerelateerde, onderwerp beschreven in dit proefschrift om-
vat het onderzoek naar de mogelijkheid om toeschouwers-protonen te iden-
tificeren in diep-inelastische verstrooiingsexperimenten op deuterium. De
gebouwde prototype detector is gebaseerd op het gebruik van stripdetec-
toren van silicium. Deze ‘Silicium Test Counter’ is direct onder de in-
terne gasvormige trefplaat van het HERMES experiment geinstalleerd. Door
deze open cel passeert de zeer intense HERA elektronenbundel. De detec-
tor werkte uitstekend, waarmee aangetoond is dat men nabij een intense
elektronbundel in ultra hoog vacuum met succes silicium detectoren kan
toepassen. Men dient echter wel een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen,
zoals een Faraday kooi om het geheel, koeling en het gebruiken van stralings-
harde uitleeschips. Aangezien het een prototype detector was, zijn er slechts
metingen beschikbaar van een beperkte statistiek. De metingen zijn gebruikt
om de toepasbaarheid te onderzoeken van het proton-toeschouwermechanisme.
De metingen zijn zowel verricht op deuterium als waterstof. Aangezien
er geen toeschouwer-protonen van waterstof afkomstig kunnen zijn, leverde
deze data een maat voor de achtergrond van zogenaamde quark fragmen-
tatieproducten. Deze zijn afgetrokken van de deuterium data. Met de al-
dus opgeschoonde meetgegevens is de proton impulsverdeling in het deu-
terium bepaald. Dit is de eerste keer dat zulke resultaten verkregen zijn in
diep-inelastische elektronverstrooiing. In eerdere neutrino geinduceerde ex-
perimenten, waarbij aanwijzingen gevonden werden voor het toeschouwers-
mechanisme, kon geen expliciete impulsbepaling uitgevoerd worden.

De beperkte statistiek in acht nemend is de verkregen impulsverdeling
in goede overeenstemming met zowel relativistische berekeningen als nauw-
keurige metingen verkregen uit quasi-elastische elektronverstrooiing aan deu-
terium. Dit is een interessant resultaat aangezien de elementaire interactie
in quasi-elastische verstrooiing (aan het proton als geheel) verschillend is van
de interactie in diep-inelastische verstrooiing (aan het quark) in het nucleon.

De resultaten laten tevens zien dat het ‘toeschouwer-mechanisme’ werkt
in diep-inelastische verstrooiing en dat de wisselwerking tussen de uitgaande
deeltjes klein is en weinig verschilt met de vergelijkbare eindtoestandswis-
selwerking in quasi-elastische verstrooiing. De meting van de nucleon im-
pulsverdeling in diep-inelastische verstrooiing betekent dat het mogelijk is
om gemerkte structuurfuncties in diep-inelastische verstrooiing te bepalen.
Voor lage impuls van de ‘toeschouwer-protonen’ is de ratio F n

2 � gemerkt /F
p
2 in

overeenstemmming met de resultaten verkregen uit de eerder vermelde ana-
lyse, gebaseerd op inclusieve diep-inelastische verstrooiing. Tevens stellen
deze metingen ons instaat om de mogelijke nucleon impulsafhankelijkheid
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van de structuurfunctie verhouding F n
2 /F p

2 te onderzoeken.
De ratio F n

2 /F p
2 is bepaald voor twee verschillende impulsgebieden als

functie van x. De ratio van F n
2 /F p

2 voor snelle protonen gedeeld door dezelfde
ratio van F n

2 /F p
2 voor relatief langzame protonen vertoont een afwijking van

1 bij x waarden van ongeveer 0.4. Dit kan geinterpreteerd worden als een
indicatie voor een impulsafhankelijkheid van de structuurfunctie F2. Om-
dat de huidige analyse gebaseerd is op zeer weinig meetgegevens is het niet
mogelijk definitieve conclusies te trekken hierover. Maar wel is het poten-
tieel van deze methode aangetoond, dat door de in ontwikkeling zijnde grote
terugstootdetector bij HERMES kan worden uitgebuit.




