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7
Samenvatting

Ons moderne begrip van deeltjesfysica, waar dit proefschrift een kleine bijdrage aan
probeert te leveren, is gebaseerd op een geïntegreerde set wiskundige modellen dat
gezamenlijk bekend staat als het Standaard Model (SM). Om een indruk te krijgen
van de inhoud van deze dissertatie, is het dan ook nodig om enigszins bekend te
zijn met de opbouw van dit model. Vergelijkbaar met het periodiek systeem van ele-
menten dat een ieder waarschijnlijk kent uit de scheikunde zoals die wordt gegeven
op de middelbare school, ordent het SM alle ons bekende deeltjes in een regelma-
tig systeem. Zoals de chemie een onderscheid maakt tussen atomen als fundamen-
tele bouwstenen en moleculen als samenstellingen van die atomen, zo maken fysici
een onderscheid tussen wat elementaire deeltjes worden genoemd en samengestelde
deeltjes die bestaan uit meerdere elementaire deeltjes. Het aantal elementaire deel-
tjes is – voor zover wij dat op dit moment in kunnen schatten – veel kleiner dan
het aantal atomen. Kennen we zo’n honderd chemisch verschillende elementen, zo
zijn er minder dan twintig fundamenteel verschillende elementaire deeltjes1. Deze
beperkte groep elementaire deeltjes kent daarentegen wel een grote verscheidenheid
aan interacties en de specifieke rol van de verschillende deeltjes loopt zeer ver uiteen.

Laten we daarom beginnen met het neerzetten van enkele fundamentele begrip-
pen uit het SM. Een eerste, zeer belangrijk onderscheid is dat tussen de zogenaamde
‘fermionen’ en de ‘bosonen’2. De fermionen zijn deeltjes die misschien nog het meest

1Natuurlijk met een slag om de arm – zo hebben bijvoorbeeld veel deeltjes een soort spiegelbeeldig
anti-deeltje, dan in eigenschappen goeddeels identiek is, maar tegenovergestelde ladingen heeft. Ook
zijn er twee soorten W-bosonen en maar liefst acht verschillende typen gluonen. Zou men deze alle apart
meetellen, dan ligt het genoemde aantal natuurlijk hoger. Het precieze getal is voor de verdere redenatie
echter van weinig belang.

2Vernoemd naar, respectievelijk, Enrico Fermi (1901-1954) en Satyendra Nath Bose (1894-1974).
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voldoen aan de klassieke voorstelling van deeltjes. Een belangrijk (en bekend) voor-
beeld van een elementair fermion is het elektron: een deeltje met een elektrische
lading dat een grote rol speelt in chemische processen en waarvan de bewegingen
ten grondslag liggen aan alle elektronica, zoals dat woord al impliceert. Andere
voorbeelden van fermionen zijn de ‘quarks’, die een belangrijk onderwerp van dit
proefschrift zijn. Tegenover de fermionen staan de fundamentele bosonen. Binnen
het SM zijn de bosonen de deeltjes die geassocieerd worden met interacties tussen
verschillende deeltjes. In de relativistische en kwantummechanische beschrijving
van de natuur kan een kracht tussen ladingen worden gezien als de uitwisseling van
een bijzonder deeltje, specifiek geassocieerd met die kracht. Dit klinkt – en is – ab-
stract, maar velen zullen toch bekend zijn met de zogenaamde ‘fotonen’, de deeltjes
die geassocieerd zijn met zichtbaar licht3. Het foton is een elementair boson bin-
nen het SM, dat de basis vormt van elektromagnetische interacties: de elektrische en
magnetische krachten tussen twee elektrisch geladen deeltjes worden veroorzaakt
door de onderlinge uitwisseling van fotonen. Een relevant voorbeeld van een ander
boson is het ‘gluon’4. De uitwisseling van gluonen tussen deeltjes ligt aan de basis
van een in het dagelijks leven minder duidelijk aanwezige interactie, namelijk de
sterke kernkracht. Op deze uitwisseling komen we zo dadelijk nog terug.

Het diagram geeft een schematisch overzicht van de fermionen en bosonen in
het SM. In dit overzicht zien we ook een onderscheid aangebracht tussen de reeds
genoemde ‘quarks’ en de zogenaamde ‘leptonen’. Beide groepen bestaan uitsluitend
uit fermionen, maar er is een cruciaal verschil in het type lading dat de twee groepen
dragen. Het type lading van een deeltje bepaalt welke bosonen het deeltje uit kan
wisselen, zodat bijvoorbeeld alleen elektrisch geladen deeltjes gevoelig zijn voor de
elektromagnetische velden die het gevolg zijn van de uitwisseling van fotonen. Maar
terwijl zowel de quarks als een deel van de leptonen elektrisch geladen zijn, zijn het
alleen de quarks die de lading dragen die geassocieerd is met de sterke kernkracht
en de uitwisseling van gluonen. Het zijn de speciale eigenschappen van de sterke
kernkracht die de quarks tot een aparte groep maken.

Anders dan bij de elektromagnetische interactie gaat het bij de sterke kernkracht
niet louter om een enkele soort (positieve of negatieve) lading, maar zijn er drie
verschillende soorten lading. We zijn deze varianten ‘kleur’ gaan noemen, naar ana-
logie van de manier waarop wij licht waarnemen, en de quarks kunnen dan ook een
‘groene’, ‘rode’ of ‘blauwe’ lading dragen. Het mag duidelijk zijn dat deze benamin-
gen verder niets met de kleuren te maken hebben. Bij de enkele soort elektrische
lading hoort ook maar één soort foton. Bij de gluonen ligt dat ingewikkelder: tus-
sen quarks met verschillende soorten lading worden verschillende soorten gluonen
uitgewisseld, waarbij we uiteindelijk acht soorten kunnen tegenkomen6. Deze merk-

3Het woord ‘foton’ is dan ook afgeleid van het Griekse woord voor ‘licht’.
4Naar het Engelse woord voor lijm, zoals we later zullen zien een treffende naam gegeven de specifieke

rol die deze deeltjes spelen.
6De exacte telling is wat ingewikkelder dan in deze schematische beschrijving duidelijk kan worden

gemaakt. De verschillende combinaties die meegenomen dienen te worden zijn die tussen de drie ver-
schillende ladingen en de tegenovergestelde ladingen van de anti-quarks, waarbij sommige combinaties
geschreven kunnen worden als gecompliceerde samenstellingen van andere. Er blijven uiteindelijk acht
onafhankelijke gluon soorten over.
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Figuur 7.1 Een schematisch overzicht van de elementaire deeltjes zoals we die kennen binnen
het Standaard Model. Niet alle in het diagram vermelde deeltjes worden besproken in de tekst.
De bosonen zijn betrokken bij de verschillende interacties: fotonen dragen de elektromagne-
tische interactie, gluonen de sterke interactie en de Z- en W-bosonen de zwakke interactie.
Fermionen zijn massa-deeltjes die verschillende ladingen kunnen dragen. De quarks zijn
geladen onder alle interacties, de leptonen alleen onder de zwakke en elektromagnetische in-
teracties. In dit overzicht zijn de corresponderende anti-deeltjes niet opgenomen, zijn de twee
soorten W-bosonen als één enkel deeltje geschreven en is het (tot nog toe niet waargenomen)
Higgs-boson niet opgenomen.

waardige constructie heeft grote gevolgen, want het betekent dat gluonen zelf ook
een kleur lading dragen en dus op hun beurt nieuwe gluonen kunnen uitwisselen.
En omdat ook die gluonen weer een kleur lading hebben, kan er een soort waterval
van gluonen ontstaan.

Hoe meer deeltjes er worden uitgewisseld tussen geladen deeltjes, des te sterker
wordt de interactie. Als je twee elektrisch geladen deeltjes uit elkaar trekt, kunnen er
steeds minder fotonen uitgewisseld worden en wordt de aantrekkingskracht steeds
kleiner. Maar bij quarks met een kleur lading, gebeurt precies het tegenovergestelde.
Hoe verder de quarks uit elkaar getrokken worden, hoe meer gluonen er geprodu-
ceerd worden en hoe sterker de aantrekkingskracht. In dit opzicht lijkt het alsof de
quarks met elkaar verbonden zijn middels een veer, die ook steeds moeilijker uit te
rekken is. Hierdoor kun je nooit hard genoeg trekken om de quarks voorgoed uit
elkaar te trekken en is het principieel onmogelijk om een enkele quark ooit te iso-
leren7. Dit verschijnsel staat bekend als ‘confinement’ (ofwel ‘opsluiting’) van de

7Om iets preciezer te zijn: het is niet mogelijk om een quark voldoende energie mee te geven om het
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quarks. Quarks worden daardoor in de praktijk altijd gevonden als onderdeel van
samengestelde deeltjes, waarvan de bekendste zonder twijfel het proton en neutron
zijn, de bouwstenen van atoomkernen. Er bestaan echter veel meer van dergelijke
composieten, die ‘hadronen’ worden genoemd. Alle quarks hebben een kleur lading
en voor ieder soort quark bestaan er varianten met elk van de drie kleuren. Maar
daarnaast zijn de zes soorten quarks – ook wel aangeduid als verschillende smaken,
ofwel ‘flavours’ – wel degelijk van elkaar te onderscheiden. Hadronen bestaande uit
verschillende quarks hebben andere massa’s, elektrische ladingen en levensduur.

De interacties tussen quarks die uiteindelijk de eigenschappen van de hadronen
bepalen zijn niet eenvoudig om door te rekenen. Dat is een consequentie van het be-
schreven cascade-effect, waarbij de gluonen zelf weer nieuwe gluonen kunnen uit-
wisselen. Ook de interacties van fotonen zijn op dit kwantummechanische niveau
niet eenvoudig, maar vaak kan via een wiskundige omschrijving van het model een
eenvoudiger effectieve beschrijving worden gevonden. Voor de elektromagnetische
kracht zijn dat op een hoog niveau bijvoorbeeld de wetten van elektriciteit en mag-
netisme zoals wij die leren op de middelbare school. Op laag niveau kennen we een
efficiënte beschrijving, die gebruik maakt van het feit dat de interactie tussen twee
elektrisch geladen deeltjes heel behoorlijk beschreven wordt door het uitwisselen
van een enkel deeltje, terwijl het effect van het uitwisselen van een toenemend aan-
tal deeltjes een steeds kleinere correctie geeft. Omdat er bij de sterke interactie over
het algemeen zeer veel gluonen betrokken kunnen zijn, werkt deze zelfde aanpak
daar veel minder goed. Ondanks een grote hoeveelheid onderzoek en enkele suc-
cessen is er voor de wisselwerking tussen quarks en gluonen nog steeds geen goede
beschrijving gevonden die het toelaat om accurate berekeningen uit te voeren met
pen en papier. Daarom is in de afgelopen decennia een alternatieve aanpak gegroeid
in populariteit: het berekenen van sterke interacties door middel van simulaties op
(veelal) supercomputers.

De wiskundige structuur van de theorie is zodanig, dat het numeriek behandelen
van de interacties van gluonen zeer efficiënt is. De quarks, daarentegen, zijn veel las-
tiger om mee te nemen in dergelijke simulaties. Het bleek gelukkig al snel dat men
de quarks in eerste instantie kan verwaarlozen in de berekeningen om tot een min
of meer correcte benadering van veel experimenteel meetbare resultaten te komen.
Lange tijd werd dan ook gewerkt in de zogenaamde ‘quenched approximation’ –
ofwel ‘onderdrukkende benadering’ – waarbij de quarks weggelaten worden. Maar
de toegenomen precisie van en hogere eisen aan de resultaten van simulaties hebben
recentelijk geleid tot de noodzaak van de introductie van zogenaamd ‘dynamische
quarks’: quarks die volledig meetellen in de berekening. Het in dit proefschrift be-
schreven onderzoek kijkt naar het gedrag van simulaties van de sterke interactie
wanneer meer en meer quarks meegenomen worden.

In hoofdstuk 1 wordt een samenvatting gegeven van de punten waarop de ge-
noemde quenched approximation te kort schiet en de redenen voor de introductie
van dynamische quarks. Ook wordt een overzicht gegeven van de recente litera-

zich te laten gedragen als een vrij deeltje. Probeer je dit toch te doen, dan bereik je al snel het punt waarop
er genoeg energie beschikbaar is om twee extra quarks aan te maken, wat dan ook direct gebeurt. In
plaats van twee losse quarks, heb je dan twee setjes quarks.
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tuur op het gebied van de invloed van meerdere quark flavours op simulaties van
de sterke kernkracht. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het effect van de in-
troductie van de quarks die we kennen uit het SM, maar ook naar de vorm van de
theorie bij introductie van veel grotere aantallen flavours: tot zestien quark flavours
of zelfs meer. Quarks in zulke grote hoeveelheden kunnen interfereren met het wa-
terval effect van de gluonen dat ze normaal gesproken gevangen weet te houden. De
hamvraag is hier wat er gebeurt met de sterke interactie wanneer er nog net niet ge-
noeg quarks zijn om te ontsnappen, maar al teveel voor de gluonen om ze echt vast
te kunnen houden. Met behulp van verschillende, soms zeer ingenieuze, analytische
benaderingen zijn hier de afgelopen jaren een grote hoeveelheid voorspellingen over
gedaan, maar alleen numerieke simulaties, zoals de berekeningen beschreven in dit
proefschrift, kunnen achterhalen of de gebruikte benaderingen uiteindelijk hout snij-
den.

De resultaten beschreven in hoofdstuk 2 zijn onderdeel van een langlopend pro-
ject van een samenwerkingsverband dat bekend staat als de European Twisted Mass
Collaboration (ETMC). Dit initiatief verenigt een grote groep wetenschappers, werk-
zaam aan verschillende Europese universiteiten, die gezamenlijk grote (en kostbare)
simulaties uitvoert. Tot zeer recent werkte het ETMC met simulaties waarin slechts
de twee meest relevante van de zes quarks in het SM (up en down) waren inbegre-
pen. Om te kunnen komen tot de bepaling van enkele bijzonder gevoelige waarden
– en om de algemene betrouwbaarheid van resultaten te verhogen – probeert zij nu
echter het aantal dynamische flavours te verhogen tot vier: up, down, strange en
charm. Dit hoofdstuk is gebaseerd op een publicatie waarin wordt gedemonstreerd
dat simulaties gedaan na het technisch gecompliceerde proces van het toevoegen van
twee extra flavours resultaten produceren die consistent zijn met eerder behaalde
resultaten. In het bijzonder laten de gegevens zien dat enkele bekende fysische wet-
matigheden rond de massa’s van de verschillende quarks, die ook zeer belangrijk
zijn voor de interpretatie van simulaties, precies gereproduceerd worden.

Hoofdstuk 3 gaat voorbij aan het SM zelf en begint te kijken naar het effect van
het toevoegen van grote hoeveelheden quarks. Hier wordt specifiek gekeken naar
het effect van acht flavours, waarover in de literatuur verwarring was ontstaan. In
de jaren zeventig en tachtig was gespeculeerd dat in theorieën met specifieke aantal-
len quarks een dynamisch evenwicht zou kunnen ontstaan tussen de aantrekkende
kracht van gluonen en het uitdijende effect van de quarks. In zo’n situatie zou de
aantrekkingskracht tussen twee quarks altijd even groot zijn, onafhankelijk van de
afstand. En omdat voor een elementair deeltje afstanden alleen gemeten kunnen
worden in termen van de interacties met andere deeltjes, zou dat betekenen dat voor
hen het hele concept van afstand eigenlijk niet meer zou bestaan. Een wereld die
er op alle afstanden hetzelfde uitziet is symmetrisch op een bijzondere manier, die
‘conformeel’ wordt genoemd. Een eigenschap van zo’n wereld is dat ook een tem-
peratuur niet meer goed gedefinieerd kan worden. Enkele vroege simulaties van
dergelijke systemen met acht flavours hadden, zeer onverwacht, indicaties gegeven
van de aanwezigheid van conformele symmetrie. In dit hoofdstuk worden echter
resultaten gepresenteerd, die aantonen dat de theorie een fase overgang heeft bij een
specifieke temperatuur, analoog aan het bevriezen van water bij nul graden Celsius.
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Dat impliceert dat de quarks en gluonen wel degelijk weet hebben van het bestaan
van zoiets als een temperatuur, zodat de theorie niet conformeel symmetrisch kan
zijn.

In het daaropvolgende hoofdstuk 4 wordt gekeken naar simulaties met nog meer
flavours, namelijk twaalf. De aanwijzingen voor het bestaan van conformele sym-
metrie zijn hier sterker, zowel vanaf de kant van analytische benaderingen als die
van eerdere simulaties. De temperatuur afhankelijke fase overgang die eerder werd
gevonden voor acht flavours bleek hier dan ook niet te vinden. Maar het daadwer-
kelijk aantonen van de afwezigheid van een afstandsschaal is nog niet eenvoudig.
Het fundamentele probleem is het noodzakelijk introduceren van allerlei afstands-
schalen tijdens de simulatie zelf. Zo kan er alleen gerekend worden aan een theorie
in een afgebakend gebied, waardoor er een effectieve grootste afstand wordt geïn-
troduceerd. Daarnaast wordt in principe uitgegaan van quarks die zelf geen massa
hebben, omdat ook een massa gebruikt kan worden om afstanden te simuleren. Bin-
nen een computersimulatie is het echter onmogelijk om exact massaloze quarks te
introduceren, zodat er in de praktijk met een zo klein mogelijke massa wordt ge-
werkt. Maar als er geen andere schalen zijn om de massa mee te vergelijken, is het
ook niet mogelijk om te zeggen dat deze klein genoeg is. Om desalniettemin con-
clusies te kunnen trekken over de eigenschappen van de sterke interactie met twaalf
quarks, is het nodig om het gedrag van de theorie onder kleine veranderingen in
deze kunstmatige schalen te bepalen. De kennis van dat gedrag kan dan gebruikt
worden om te extrapoleren naar de theorie die we daadwerkelijk willen bestuderen.
Dit hoofdstuk maakt in een reeks van dergelijke extrapolaties aannemelijk dat de
theorie met twaalf flavours inderdaad een conformele symmetrie kent.

Natuurlijk is het vinden van conformele symmetrie nog maar het begin. Zo zou
het bijzonder interessant zijn om te zien waar de evenwichtstoestand precies ligt
en hoe deze bereikt wordt. Met deze gegevens kan geprobeerd worden te bepalen
hoeveel flavours er minimaal nodig zijn om conformele symmetrie te laten ontstaan.
Daarom gaat hoofdstuk 5 in op manieren waarop deze eigenaardige toestand verder
kan worden bestudeerd. De problemen die reeds beschreven werden in hoofdstuk 4
maken het nauwkeurig bepalen van eigenschappen geen sinecure. In dit hoofdstuk
wordt daarom gekeken naar de manieren waarop aansluiting gevonden kan wor-
den met alternatieve, analytische benaderingen. De resultaten zijn slechts ten dele
positief. Zo blijkt het nog niet mogelijk om een verbinding te maken met de goed
begrepen ‘storingstheorie’, die de interacties beschrijft als een serie correcties op een
achtergrond van deeltjes die zich vrij kunnen bewegen. Deze beschrijving werkt
goed – dat wil zeggen, er zijn slechts een klein aantal correcties nodig om een nauw-
keurig antwoord te vinden – wanneer de koppeling tussen quarks en gluonen en
gluonen onderling erg losjes is. De gesimuleerde koppeling blijkt echter nog te sterk
te zijn. De vorm van de fase overgang, die in het algemeen afhangt van specifieke
eigenschappen van het systeem, blijkt op opvallende wijze afhankelijk te zijn van de
ingevoerde massa van de quarks. Dit is geheel consistent met de conclusies getrok-
ken in hoofdstuk 4, maar bemoeilijkt de interpretatie van de fase overgang zelf. Een
directe studie van de interactie tussen twee quarks als functie van de afstand blijkt
voldoen aan de verwachtingen en geeft aanvullend bewijs voor het bestaan van een
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exacte conformele symmetrie na extrapolatie.
Samenvattend wil dit proefschrift een kleine bijdrage geven aan het inzicht in

de manier waarop de introductie van quarks het karakter van de sterke kernkracht
wezenlijk kan veranderen. In een serie studies met toenemende aantallen quarks
is aannemelijk gemaakt dat de introductie van flavours zoals die voorkomen in het
Standaard Model leidt tot een consistente beschrijving van de fysische werkelijk-
heid. Voor grotere aantallen lichte flavours wordt bewijs gepresenteerd dat er een
dynamisch evenwicht kan ontstaan tussen quarks en gluonen, van waaruit zich een
interessant systeem met een uitzonderlijk hoge mate van symmetrie ontwikkelt. De
studie van zo’n systeem met behulp van computersimulaties blijkt goed mogelijk, al
blijft de interpretatie van de uitkomsten een technische uitdaging.
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