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Polarisatie-effecten in
proton-protonbotsingen binnen het
Standaardmodel en daar voorbij
Nederlandse samenvatting

Alle 60 miljoen bekende scheikundige stoffen kunnen worden opgebouwd uit niet meer dan
118 bouwstenen, atomen genaamd. Door atomen op verschillende manieren met elkaar te ver-
binden ontstaat materie met totaal verschillende eigenschappen, van water en zand tot genees-
middelen als ibuprofen. Net zoals legosteentjes is maar een zeer beperkt aantal verschillende
bouwstenen nodig om een gigantisch grote verscheidenheid aan producten te kunnen maken.

Als we kijken naar waar de atomen zelf uit opgebouwd zijn, dan zien we dat slechts drie
verschillende bouwstenen nodig zijn: elektronen, up-quarks en down-quarks. De quarks vormen
protonen en neutronen waaruit de atoomkern bestaat. De elektronen vormen vervolgens een wolk
om deze atoomkern heen. Door de materie op kleinere en kleinere lengteschalen te bekijken,
hebben we 60 miljoen stoffen gereduceerd tot slechts drie bouwstenen.

In de deeltjesfysica, de wetenschappenlijke discipline die zich bezighoudt met onderzoek naar
de kleinste bouwstenen van de natuur, is daarom de leidende gedachte dat de natuur eenvoudiger
wordt door te kijken op steeds kleinere lengteschalen wat overeenkomt met hogere energie. Hoe
kleiner de lengteschaal (en dus hoe hoger de energie) waarop de natuur onderzocht wordt, hoe
minder verschillende vormen van materie er zijn en hoe meer symmetrie de natuur heeft. Men
verwacht daarom dat de natuur bij zeer hoge energie (korte afstandsschalen) te beschrijven valt
met een eenvoudige theorie waaruit alle fenomenen die plaatsvinden bij lage energie (en lange
afstandsschalen) af te leiden zijn.

In hun poging om de natuur te onderzoeken bij voortdurend hogere energie maken deeltjes-
fysici gebruik van deeltjesversnellers die deeltjes versnellen in tegenovergestelde richtingen tot
almaar dichter bij de lichtsnelheid om ze vervolgens op elkaar te laten botsen. Door te onder-
zoeken welke verschillende nieuwe deeltjes gemaakt worden in de botsingen kunnen conclusies
getrokken worden over hoe de natuur zich gedraagt bij grote energie. Vooruitgang in de deeltjes-
fysica heeft voornamelijk geleund op steeds hoog-energetischere (en grotere) deeltjesversnellers.

De deeltjesversnellers die de hoogste energie kunnen behalen maken gebruik van protonen om
te versnellen. De reden hiervoor is dat protonen veel minder energie verliezen dan elektronen als
ze worden afgebogen. Protonversnellers hebben daarom bijna altijd het energierecord in handen
gehad en momenteel is dit record in handen van een protonversneller met de naam Large Hadron
Collider (LHC) die deel uitmaakt van het onderzoekscentrum CERN in Genève.
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Een notoir probleem met protonversnellers is de moeilijkheid om protonbotsingen theoretisch
nauwkeurig te beschrijven. Zulke theoretische beschrijvingen van wat er in een botsing gebeurt
zijn noodzakelijk om de gegevens die uit de experimenten komen te interpreteren. De moeilijk-
heid van de beschrijving zit hem in het feit dat protonen geen elementaire deeltjes zijn, maar
gebonden toestanden van quarks waarvan de exacte structuur, tot op heden, niet uitgerekend
kan worden.

Om toch een beschrijving te kunnen geven van de botsingen, kan het proton voorgesteld
worden als een collectie partonen (quarks, anti-quarks en gluonen) die allemaal in dezelfde
richting bewegen als het proton en daarbij een fractie x van de impuls van het proton bij
zich dragen. De hoeveelheid partonen bij een gegeven impulsfractie x wordt beschreven door
een zogenaamde partondistributiefunctie, die niet te berekenen is en daarom in experimenten
gemeten moet worden. Dit simpele empirische model is bedacht door de natuurkundige Feynman
en wordt het partonmodel genoemd. Inmiddels is dit empirische model uitgebreid en op een
solide theoretische basis gebracht binnen het raamwerk van de quantumveldentheorie. Er wordt
nu aan gerefereerd als collineaire factorisatie en het vormt de basis voor de meeste theoretische
beschrijvingen van proton-protonbotsingen.

De daadwerkelijke beweging van de partonen binnenin een proton is echter complexer en een
beschrijving waarin alle partonen collineair met het proton bewegen volstaat dan ook niet altijd.
Voor sommige observabelen in een protonbotsing is het noodzakelijk om ook de transversale
beweging van de partonen te beschouwen. Het theoretische raamwerk waarin dit gebeurt is de
zogenaamde Transverse Momentum Dependent (TMD) factorization, wat voornamelijk gebruikt
zal worden in dit proefschrift.

Binnen het kader van de TMD-factorisatie is er ruimte voor allerlei ‘nieuwe’ effecten die niet
aanwezig zijn in de collineaire beschrijving van het proton. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat
up-quarks meer naar rechts bewegen en de down-quarks meer naar links binnen een gepolari-
seerd proton (als we de spinrichting omhoog kiezen en kijken in de richting waarin het proton
beweegt), een effect dat bekend staat als het Sivers effect. Ook kan het zijn dat de quarks meer
gepolariseerd zijn naarmate ze meer bewegen in de richting van de spin van het proton, wat we
het worm-gear effect zullen noemen. Weer een ander effect dat afwezig is in de collineaire be-
schrijving is de lineaire polarisatie van gluonen in een ongepolariseerd proton. In dit proefschrift
zijn een aantal van deze nieuwe effecten onderzocht die relevant kunnen zijn voor experimenten
die momenteel gedaan worden bij CERNs LHC en bij de Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC)
op Brookhaven National Laboratory.

Zo is onderzocht wat de invloed is van het genoemde Sivers en worm-gear effect op zoge-
naamde transversale spin asymmetrieën die gemeten gaan worden bij RHIC. Deze effecten waren
al eerder onderzocht, maar daarbij werd ervan uitgegaan dat de analyse uitgevoerd zou worden
in een bepaald referentiestelsel, genaamd het Collins-Soperstelsel. Het gebruik van dat speci-
fieke referentiestelsel is echter niet altijd even praktisch en soms zelfs onmogelijk. We hebben
daarom de effecten uitgerekend in het zogenaamde laboratoriumstelsel dat wel altijd makkelijk
te gebruiken is.

We hebben de invloed van de nieuwe TMD-effecten op spin asymmetrieen in twee verschil-
lende processen berekend, zijnde het Drell-Yan process waarin via een virtueel foton een muon-
paar geproduceerd wordt en productie van W -bosonen met een verval naar neutrinos en geladen
leptonen. Het eerste proces gaat gebruikt worden om de transversale spindistributie van quarks
te bepalen. Onze berekeningen tonen aan dat de invloed van TMD-effecten klein is. Dit is
gunstig, omdat dit betekent dat de analyse uitgevoerd kan worden in het laboratoriumstelsel in



147

plaats van het moeilijker te bepalen Collins-Soperstelsel, wat de analyse vereenvoudigt.
Het andere proces, W -boson productie, kan gebruikt worden om te zoeken naar nieuwe

deeltjes die niet eerder ontdekt zijn. Onze berekeningen laten zien dat de TMD-effecten in
principe eenzelfde signaal kunnen genereren als een nieuw deeltje, maar dat de grootte van het
signaal zodanig klein is dat het niet gemeten kan worden bij RHIC. Ook dit is gunstig, omdat
deze effecten dus niet de zoektocht naar nieuwe deeltjes kunnen verstoren. Ondanks dat de
effecten klein zijn, blijken ze wel vele malen groter te zijn dan wat je in eerste instantie zou
verwachten. Dit is een belangrijke gegeven dat van pas kan komen bij toekomstige berekeningen
van TMD-effecten.

Gegeven het feit dat TMD-effecten klein zijn, kan hetW -boson productieproces dus gebruikt
worden om naar nieuwe deeltjes, ofwel natuurkunde voorbij het Standaardmodel te zoeken bij
RHIC. De vraag die dan rest is natuurlijk: hoe gevoelig zullen deze metingen bij RHIC zijn voor
nieuwe fysica? Om dit te beantwoorden hebben we gekeken naar experimentele observabelen die
gelijksoortige nieuwe fysica begrenzen. We hebben samengevat wat de sterkste, modelonafhan-
kelijke grenzen hierop zijn en concluderen dat RHIC op ontwerpcapaciteit de grenzen niet zal
verbeteren. Wel kan op een onafhankelijke manier de bestaande grens geverifieerd worden. Deze
conclusies kunnen relevant zijn voor het bepalen welke experimenten bij de RHIC versneller
prioriteit dienen te krijgen.

Binnen het raamwerk van de TMD-factorisatie kunnen, zoals eerder gezegd, de gluonen
binnenin het proton lineair gepolariseerd zijn, zelfs als het proton zelf niet gepolariseerd is. Dit is
van belang voor de LHC waar, door ongepolariseerde protonen op elkaar te laten botsen, gezocht
wordt naar het Higgsdeeltje. We hebben daarom onderzocht wat de invloed van gluonpolarisatie
op de productie van Higgsdeeltjes zal zijn.

Onze berekeningen tonen aan dat de totale hoeveelheid Higgsdeeltjes die geproduceerd zal
worden in de LHC niet verandert, maar dat de snelheid die ze zullen hebben wel verandert. Ook
hebben we laten zien dat de snelheidsverdeling voor een Higgsdeeltje zoals voorspeld door het
Standaardmodel anders is dan die van een zogenaamd pseudoscalair Higgsdeeltje dat voorspeld
wordt door andere modellen. Dit is een zeer prettige bijkomstigheid, omdat de snelheidsverdeling
dus in principe gebruikt kan worden om te bepalen of een nieuw gevonden deeltje daadwerkelijk
het Higgsdeeltje uit het Standaardmodel is of iets anders. Deze mogelijkheid was nog niet eerder
bekend en kan de analyse van de LHC data omtrent het Higgsdeeltje aanzienlijk vereenvoudigen.




