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Samenvatting

Deeltjesfysica en het Standaard Model

In de loop van de geschiedenis zijn wetenschappers bezig geweest met het maken van classificaties
van de natuur. De moderne beschrijving van atomen kwam goed op gang in de 19e eeuw, toen
Mendeleev een versie van het periodiek systeem der elementen publiceerde [1, 2], alhoewel er eerder
ook al voortgang op dit onderwerp was gemaakt door anderen. Zelfs in de 21e eeuw wordt het periodiek
systeem der elementen nog steeds uitgebreid met nieuwe atomen, aangezien wetenschappers nieuwe
kunstmatige elementen kunnen maken die niet voorkomen in de natuur. In dit periodiek systeem
der elementen zijn alle atomen gesorteerd in rijen en kolommen, afhankelijk van hun (chemische)
eigenschappen. Alhoewel het indertijd onbekend was, komen deze chemische eigenschappen voort
uit hun interne structuur, aangezien atomen samengestelde objecten zijn. Aan het begin van de 20e
eeuw werd in experimenten namelijk aangetoond dat atomen bestaan uit een atoomkern omgeven
door een wolk van elektronen [4]. Elektronen waren al eerder ontdekt [3] en zijn er verantwoordelijk
voor dat atomen chemische bindingen aangaan om moleculen te vormen. Ze spelen ook een rol
in elektromagnetische verschijnselen. Elektronen zijn elementaire deeltjes en hebben derhalve geen
interne structuur. Het is dan ook niet mogelijk om deeltjes te vinden waaruit een elektron kan worden
opgebouwd.

Atoomkernen zijn aanzienlijk kleiner dan atomen. Waar moleculen en atomen nog bij elkaar worden
gehouden door elektromagnetische krachten, is dit niet het geval voor atoomkernen. Atoomkernen
bevatten protonen (met een positieve elektrische lading) en neutronen (zonder elektrische lading).
Deeltjes met dezelfde lading stoten elkaar af. Het blijkt dat op deze kleine lengteschalen kernkrachten
een rol beginnen te spelen. Deze zijn aanzienlijk sterker dan de elektromagnetische krachten, aangezien
ze atoomkernen bij elkaar kunnen houden. Het is de sterke kernkracht, ook wel de sterke wisselwerking
genoemd, die hiervoor verantwoordelijk is. We komen hier later op terug, aangezien het onderzoek
in dit proefschrift de sterke kernkracht betreft. Er bestaat ook een zwakke kernkracht of zwakke
wisselwerking. Zoals de naam al suggereert is de zwakke wisselwerking aanzienlijk zwakker dan de
sterke wisselwerking. De zwakke kernkracht is er bijvoorbeeld voor verantwoordelijk dat bepaalde
atomen kunnen vervallen, wat zich manifesteert in de vorm van radioactieve processen. Protonen
en neutronen zijn samengestelde deeltjes, opgebouwd uit quarks en gluonen. Deze laatste twee zijn
volgens de laatste inzichten elementaire deeltjes. Deeltjesfysica gaat over elementaire deeltjes en hun
interacties. Een overzicht van alle elementaire deeltjes is weergegeven in Tabel F.1.

Vrijwel alle zichtbare materie in het heelal (er bestaan ook nog donkere materie en donkere energie,
maar dat is een verhaal op zichzelf) kan geconstrueerd worden uit slechts drie elementaire deeltjes,
namelijk het elektron e en de u en d quarks. Er bestaan drie generaties van de elementaire deeltjes
in de natuur. De quarks in de tweede generatie zijn aanzienlijk zwaarder dan de quarks in de eerste
generatie en de quarks in de derde generatie, in het bijzonder de top quark t, zijn werkelijk massief in
vergelijking met de eerste twee generaties quarks. Eenzelfde verhaal gaat op voor het gedrag van de

141



142 NEDERLANDSE SAMENVATTING

1e 2e 3e

q
u
a
rk

s u c t γ

d s b Z
le

p
to

n
en νe νµ ντ W H

H
ig

g
s

e µ τ g

ij
k
b
o
so

n
en

Tabel F.1: De deeltjes in het Standaard Model, zie de hoofdtekst voor een toelichting.

zwaardere versies van elektronen. Deze zwaardere deeltjes worden ook geproduceerd in deeltjesversnel-
lers. Overigens zijn alle quarks en leptonen fermionen, waarvoor er ook corresponderende antideeltjes
bestaan. Het positron e+ is bijvoorbeeld het antideeltje van een elektron en de anti-up quark u is het
antideeltje van de up quark u.

Een aparte categorie deeltjes wordt gevormd door de ijkbosonen. Deze deeltjes zijn de dragers van
de fundamentele krachten in de natuur. Elektromagnetische krachten worden gëınstigeerd door fotonen
γ. Telkens als er iets elektromagnetisch gebeurt zijn er fotonen bij betrokken op de kwantumschaal.
De sterke kernkracht wordt gëınstigeerd door gluonen g, krachtdragers van de sterke kernkracht en
worden beschreven door de kwantumchromodynamica (QCD). Een ander deeltje in het Standaard
Model is het Higgsboson (dit is geen ijkboson). Alhoewel het bestaan van dit deeltje pas recent werd
aangetoond in de ATLAS en CMS experimenten op CERN [5,6], werd het bestaan ervan al voorspeld
in de jaren 60 van de 20e eeuw [7–10]. Het bijbehorende Higgsveld is er bijvoorbeeld verantwoordelijk
voor dat elementaire deeltjes massa hebben. Het Standaard Model van de deeltjesfysica beschrijft de
deeltjes in Tabel F.1, de interacties tussen deze deeltjes en de fenomenen die voortkomen uit deze
interacties.

Nucleonen: protonen en neutronen

Zoals eerder beschreven zijn protonen geen fundamentele deeltjes, maar samengestelde deeltjes opge-
bouwd uit quarks en gluonen. Aangezien de wereld om ons heen driedimensionaal is, is het een logische
gevolgtrekking dat we protonen ook als driedimensionale objecten moeten beschouwen, maar dan wel
op een veel kleinere lengteschaal. Voordat we hier verder over uitweiden, moet er eerst duidelijk wor-
den gemaakt wat er wordt bedoeld met ‘driedimensionale structuren’. In dit proefschrift bestuderen
we de driedimensionale structuur van de nucleonen in de impulsruimte.

Elke QCD interactie tussen quarks en gluonen vergt de aanwezigheid van ladingen. Ter vergelijking,
elektrische ladingen zijn nodig in elektromagnetische interacties, waar deeltjes ofwel een positieve of
negatieve lading hebben dan wel elektrisch neutraal zijn. Voor de sterke kernkracht zijn ook ladingen
nodig, alhoewel er in dat geval sprake is van kleurladingen in plaats van elektrische ladingen. De
‘kleur’ heeft niets te maken met de kleur van licht. In QCD is er namelijk een kleine complicatie,
in die zin dat er sprake is van drie aparte ladingen tegelijk in plaats van een enkele lading en voor
elk van deze ladingen bestaat er ook een ‘antilading’. De kleurladingen van de quarks heten ‘rood’,
‘groen’ en ‘blauw’, terwijl de kleurladingen van de antiquarks ‘antirood’, ‘antigroen’ en ‘antiblauw’
heten. Quarks hebben exact één van de drie kleurladingen. Het kan op dit punt niet worden gezegd
welke lading dit is, het kan elk van de drie zijn. Gluonen, de krachtdragers, vervoeren tegelijkertijd
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(a) (b) (c)

Figuur F.1: (a) De elementaire kleuren voor licht, waar de combinatie van rood, groen en blauw een wit
(kleurloos) licht geeft. (b) Een proton bestaat uit drie valentiequarks, bij elkaar gehouden door gluonen.
Aangezien protonen kleurloos zijn hebben de drie quarks alle drie een andere kleurlading nodig. (c) Stel dat
de gele schijf een proton is die beweegt in de richting P , de langste pijl. Focus nu op een quark in dit proton.
Aangezien deze quark een impulscomponent in dit proton heeft is een gedeelte van zijn impuls in de zogenaamde
transversale richtingen. Deze richtingen zijn in het vlak loodrecht op de beweging van het proton, bijvoorbeeld
langs de pijl genaamd pT .

zowel een kleurlading als een antikleurlading en gedragen zich als transporteurs van kleurladingen.
Een gezamenlijke naam voor alle deeltjes die zijn opgebouwd uit quarks en gluonen is ‘hadron’.

De belangrijke observatie op dit punt is dat alle objecten die in de natuur bij de huidige energie-
niveaus van het heelal kunnen bestaan kleurloos, oftewel kleurlading-neutraal zijn. Ze bevatten ofwel
helemaal geen kleurladingen (zoals elektronen), of ze bevatten ze wel, maar op zo’n manier dat de
effecten op de langere afstandsschalen teniet worden gedaan. Uit de groepentheorie (wiskunde) volgt
dat er twee manieren zijn om uit gekleurde bouwstenen kleur-neutrale objecten in QCD te maken.
Allereerst kan een gekleurd deeltje met een antigekleurd deeltje worden gecombineerd, aangezien er
niet alleen materie bestaat, maar ook antimaterie. Deeltjes dat van dit type zijn worden mesonen
genoemd. Indien drie quarks worden gecombineerd, elk met een andere kleurlading, dus één ‘rode’
quark, één ‘groene’ quark en één ‘blauwe’ quark, dan is de combinatie ook kleurloos. Het is dus mo-
gelijk om een kleurloos of kleurlading-neutraal object te maken door drie verschillende kleurladingen
te combineren. Deeltjes van dit type worden baryonen genoemd. Voorbeelden van baryonen zijn
protonen en neutronen.

Er bestaat een analogie voor dit QCD kleurgedrag in een andere context, namelijk in de situatie
waar licht van verschillende kleuren met elkaar wordt gemengd. Dit keer wordt met ‘kleuren’ wel de
‘kleur’ zoals we hem met onze ogen zien bedoeld. Stel dat gekeken wordt naar een beeldbuis van een
televisie of naar een LCD scherm, dan is te zien dat het scherm niet gewoon wit licht uitzendt wanneer
er een wit object in beeld is, maar een combinatie van rood, groen en blauw licht. Tezamen manifesteert
zich dit als wit licht. Alhoewel kleur dus aanwezig is op de kleinere lengteschalen is het in dit specifieke
voorbeeld afwezig in onze waarnemingen op de grotere lengteschalen. De situatie voor het mengen van
licht met verschillende kleuren is gëıllustreerd in Fig. F.1a. Wanneer dit wordt teruggekoppeld naar
QCD, dan volgt uit groepentheorie dat protonen, de deeltjes die werden gëıntroduceerd in de vorige
sectie, opgebouwd worden uit drie valentiequarks, elk met een andere kleurlading. Dit is gëıllustreerd
in Fig. F.1b. We hebben het hier over ‘valentiequarks’ in plaats van ‘quarks’, aangezien er in het
proton in principe voortdurend quark-antiquark paren kunnen worden gecreëerd. Het getal drie is dus
slechts een netto resultaat.

Een uitdaging in de beschrijving van protonen is de aanwezigheid van polarisatie. Een proton heeft
twee spintoestanden. Deze kunnen gecombineerd worden om de spin te beschrijven in de longitudinale
en transversale richtingen. Voor een verzameling protonen (bijvoorbeeld in een bundel deeltjes) bepaalt
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Figuur F.2: Illustratie van twee botsende deeltjes. Zie de hoofdtekst voor een toelichting.

de mate waarin de spin van de protonen in dezelfde richting staat hun polarisatie. Als een groot deel
inderdaad in dezelfde richting staat is er sprake van longitudinale dan wel transversale polarisatie.
Als de spinrichtingen willekeurig verdeeld zijn spreekt men van een ongepolariseerde bundel protonen.
Quarks hebben eveneens meerdere polarisatie modi, dus er kan sprake zijn van ongepolariseerde,
longitudinaal gepolariseerde en transversaal gepolariseerde quarks, terwijl voor gluonen de situatie iets
anders ligt. Als gevolg van het combineren van de polarisatie modi van aan de ene kant het proton
en aan de andere kant de quarks en de gluonen zijn er acht leidende bijdragen, aangezien sommige
polarisatiecombinaties geen leidende bijdrage hebben. Deze zijn gëıllustreerd in de Tabellen 2.1 en 2.2
in dit proefschrift. Elke polarisatie mode wordt gerepresenteerd door een andere functie (deze zullen
later worden gëıntroduceerd als TMDs), die experimentatoren kunnen extraheren. Experimenten
hiertoe worden nagestreefd in meerdere laboratoria wereldwijd.

Jammer genoeg is het niet triviaal om QCD te gebruiken op de energieschalen van de massa van een
proton, aangezien QCD op die energieschalen een beschrijving op alle ordes in storingsrekening vereist.
Dit betekent dat perturbatieve berekeningen niet haalbaar zijn en dientengevolge zijn berekeningen aan
de interne structuur van protonen niet altijd mogelijk. Er zijn daarom andere methodes ontwikkeld,
wat leidt tot parton distributie functies, ook wel PDFs genoemd. PDFs beschrijven de verdeling van
quarks en gluonen in een proton. De interacties met een ander hadron of met een elektron bestaat dan
uit een quark-quark of quark-elektron interactie, waarvoor perturbatieve QCD wel werkt. De PDFs
moeten experimenteel bepaald worden. Indien alle polarisatiemogelijkheden worden meegenomen
beginnen de transversale impulscomponenten van de quarks en gluonen een rol te spelen. Quarks en
gluonen in een proton kunnen relatief ten opzichte van dit proton bewegen. Voor een versneld proton
is de verwachting dat de grootste component van de quarkimpuls in de richting van de beweging
van het proton is (we zullen dit de collineaire richting noemen). Aangezien protonen samengestelde
deeltjes zijn, zal een gedeelte van de quarkimpuls in de richting loodrecht op de bewegingsrichting van
het proton zijn. Dit is gëıllustreerd in Fig. F.1c, waar de collineaire richting het label xP heeft en de
transversale component pT heet. PDFs die deze transversale richtingen meenemen worden transverse
momentum dependent PDFs of TMDs genoemd.

Deeltjes en hun interacties worden bestudeerd met behulp van deeltjesversnellers, zoals de Large
Hadron Collider (LHC), die ontworpen zijn om protonen of andere deeltjes met ultra-relativistische
energieën te laten botsen. In deze botsingen worden nieuwe deeltjes gemaakt, zoals het Higgsboson
dat recent is ontdekt in de ATLAS en CMS experimenten bij de LHC [5,6]. Bij hadronische interacties
is ten minste één hadron betrokken. We gebruiken Fig. F.2 als illustratie voor een botsing van twee
protonen in een deeltjesversneller. In de hoogenergetische botsingen is er sprake van een wisselwerking
tussen de quarks en gluonen in het eerste proton met de quarks en gluonen in het tweede proton.
Deze quarks en gluonen, gezamenlijk partonen genoemd, kunnen relatief ten opzichte van de protonen
bewegen. Aangezien de protonen langs de versnellerbuis versneld worden, betekent dit dat transversale
richtingen nodig zijn om de quark- en gluonimpulsen te beschrijven. Transversaal betekent in deze
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context loodrecht op de versnellerbuis.

In de botsing worden andere deeltjes gemaakt, die typisch tevoorschijn komen in de vorm van
jets van deeltjes. In het voorbeeld in Fig. F.2 is er sprake van twee van zulke jets. Als alleen naar
de protonen wordt gekeken dan is de verwachting dat deze jets als gevolg van impulsbehoud in het
transversale vlak back-to-back moeten zijn. Dit betekent dat de richtingen van de jets precies 180
graden zouden moeten verschillen. Aangezien protonen samengestelde deeltjes zijn, komen de jets
echter voort uit interacties tussen quarks en gluonen. Deze quarks en gluonen bewegen in het proton
ook in transversale richtingen die loodrecht op de bewegingsrichting van het proton staan. Aangezien
de quarks en gluonen niet in precies dezelfde richting bewegen als de protonen, hoeven de jets niet
meer precies back-to-back te zijn. Transversale impulseffecten verschijnen typisch als hoekcorrelaties
tussen de geproduceerde deeltjes, in Fig. F.2 aangegeven door de hoek δφ.

Samenvattend, TMDs kunnen experimenteel bestudeerd worden door het bestuderen van hoekcor-
relaties tussen geproduceerde jets in botsingen van deeltjes in deeltjesversnellers. Vanuit een theore-
tisch oogpunt zijn er een aantal effecten die ook meegenomen moeten worden. Zoals ik in de volgende
sectie nader zal toelichten gaat het onderzoek dat ik in dit proefschrift presenteer over de theoretische
beschrijving van hadronen, waarbij de effecten als gevolg van kleur, polarisatie en de transversale
impuls pT worden meegenomen.

Dit proefschrift

In dit proefschrift hebben we TMDs bestudeerd. Het zou verwacht kunnen worden dat na een meting
van TMDs (of liever gezegd een extractie van TMDs) in een gegeven hadronisch proces de TMDs
voor eens en voor altijd bekend zijn en dat ze vervolgens gebruikt kunnen worden voor alle an-
dere hadronische processen die van dan af aan bestudeerd worden. Dit blijkt helaas niet zo te zijn.
Neem bijvoorbeeld de distributie van ongepolariseerde quarks in een transversaal gepolariseerd pro-
ton, beter bekend onder de naam Sivers functie. Stel nu dat we deze functie in twee verschillende
processen zouden bestuderen, namelijk in Drell-Yan, wat een proces beschrijft waarin twee protonen
botsen en een virtueel foton geproduceerd wordt en in SIDIS, waarin een elektron op een proton ver-
strooit. Metingen van de Sivers functie zouden een verschillend resultaat geven voor de twee hierboven
beschreven processen (de metingen moeten gedeeltelijk nog uitgevoerd worden). Ter verduidelijking,
als een specifiek proces steeds opnieuw wordt bestudeerd, bijvoorbeeld meerdere metingen in SIDIS,
dan zou men steeds opnieuw dezelfde Sivers functie verkrijgen. De verschillen manifesteren zich pas
wanneer verschillende types botsingen in ogenschouw worden genomen. In de studie van protonen
zou de structuur dus afhangen van de manier waarop er naar het proton wordt gekeken, het hangt er
namelijk van af welk proces bestudeerd wordt wat de interne structuur van protonen is. We noemen
dit fenomeen proces-afhankelijkheid.

Proces-afhankelijkheid van de functies die de structuur van protonen beschrijven is potentieel
problematisch, aangezien de voorspelbaarheid van de theorie daarmee verdwijnt. Als in elk proces een
andere functie gemeten zal worden, dan gaat de interpretatie van TMDs als een ‘eigenschap van een
proton’ verloren. De oplossing van dit probleem rust in de oorzaak van de proces-afhankelijkheid. Het
blijkt namelijk dat de gluonen die in protonen aanwezig zijn aan alle objecten koppelen die ze kunnen
vinden. In de hoogenergetische interacties waarbij een proton botst met een ander object, verbinden
ze de bouwstenen van een proton met alle andere quarks en gluonen die in de botsing aanwezig zijn.
Dit is weergegeven met Feynman diagrammen in Hoofdstuk 3 van dit proefschrift. Zonder in te gaan
op de details van hoe dit soort gluonen precies beschreven moeten worden kan het gezegd worden dat
deze gluonen als het waren praten met de andere deeltjes die aanwezig zijn in een hadronisch proces
dat bestudeerd wordt. Aangezien in verschillende processen ook verschillende deeltjes betrokken zijn,
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Figuur F.3: Gebruik maken van kleur om in te zoomen op quarks en gluonen in een proton. Protonen
zijn kleurloos, terwijl dit niet het geval is voor quarks en gluonen. Inzoomen op kleurloze objecten brengt
dan kleurstructuren aan het licht, zoals (voor de expert) de Pretzelosity functie h⊥1T . Een analogie met een
fenomeen in de macroscopische wereld is een oude televisie beeldbuis of een LCD scherm. Indien een LCD
scherm een wit object in beeld brengt, zal het scherm eigenlijk bestaan uit rode, groene en blauwe pixels indien
van dichtbij bekeken. Uiteraard is hier sprake van een andere soort kleur (kleur als in ‘licht’ en kleur als in
de kwantum eigenschap), zie de hoofdtekst. Het illustreert echter wel dat kleurloze objecten kleurstructuren
kunnen bevatten.

zullen de gluonen in ieder proces op een andere manier met de overige deeltjes praten. Berekeningen
wijzen uit dat zulke bijdragen uitmaken voor metingen van TMDs. Het moet echter worden opgemerkt
dat deze gluonen niet alleen voor complicaties zorgen, maar dat ze ook daadwerkelijk nodig zijn. Hun
aanwezigheid is vereist voor een ijkinvariante beschrijving van protonen, doordat ze bijdragen aan
Wilsonlijnen (ook wel ijklinks genoemd), welke in meer detail worden toegelicht in Hoofdstuk 3. Deze
Wilsonlijnen geven aanleiding tot proces-afhankelijkheid voor TMDs. Dit kan ook berekend worden.

Terugkomend op de eerder genoemde Sivers functie, het meenemen van Wilsonlijnen zorgt er in
berekeningen voor dat men kan laten zien hoe de Sivers functie in de verschillende processen tot uiting
komt. In Drell-Yan en SIDIS zullen resultaten worden verkregen die precies van elkaar verschillen via
een minteken. In essentie is het dus dezelfde functie, vermenigvuldigd met een numerieke factor die
afhangt van het specifieke proces. Er zijn meer TMDs die een rol spelen voor quarks, aangezien er meer
polarisatie mogelijkheden zijn. Eén van de bijdragen is de pretzelosity functie die correspondeert met
de tensor bijdrage aan transversaal gepolariseerde quarks in een transversaal gepolariseerd proton. In
plaats van dat deze functie proces-onafhankelijk is, hebben we laten zien dat deze functie ook proces-
afhankelijk is. Voor Drell-Yan en SIDIS zullen de resultaten hetzelfde zijn, maar voor ingewikkeldere
processen zal dit niet langer het geval zijn. In tegenstelling tot de Sivers functie, die in principe bestaat
uit slechts één functie die, afhankelijk van het proces, vermenigvuldigd moet worden met een specifieke
berekenbare numerieke factor, zijn er drie pretzelosity functies. Afhankelijk van het specifieke proces
komen ze in verschillende lineaire combinaties. As een gevolg hiervan is er nog steeds sprake van TMD
universaliteit, alhoewel proces-afhankelijkheid is toegestaan.

De reden waarom er meerdere functies zijn in plaats van slechts één heeft zijn oorsprong in de
kleurconfiguraties van de structuren die een rol spelen in de protonbeschrijving. Het blijkt namelijk
dat de pretzelosity functie een operatorstructuur heeft die net genoeg complexiteit heeft om meerdere
kleurstructuren te bevatten met de gewenste eigenschappen. Voor een correcte beschrijving van een
proton moeten al deze mogelijkheden in beschouwing worden genomen en als een gevolg daarvan
hebben we te maken met drie pretzelosity functies. Op de voorkant van dit proefschrift is precies dit
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fenomeen gëıllustreerd. De pretzelosity functie, symbolisch weergegeven als h⊥1T , wordt hier bestudeerd.
Alle objecten in de natuur zijn QCD kleurloos (wit), maar als maar genoeg wordt ingezoomd op de
quarks en gluonen in een proton dan gaat kleur een rol spelen. Door middel van de kleurstudies van
de pretzelosity functie kan zijn proces-afhankelijkheid worden bestudeerd.

In dit proefschrift bestuderen we niet alleen de eigenschappen van quark TMDs, gluon TMDs wor-
den ook onderzocht. De situatie voor de gluonen is iets gecompliceerder, aangezien deze een rijkere
structuur hebben wat kleur betreft (ze hebben tegelijkertijd zowel een kleur- als een antikleurlading,
terwijl quarks slechts een kleurlading hebben). De structuur van de Wilsonlijnen is ook uitgebreider.
Dit alles gezegd hebbende, we hebben de universaliteitseigenschappen van alle quark en gluon TMDs
bestudeerd. In deze studies kwam naar voren dat een aantal TMDs geschreven kan worden als een
lineaire combinatie van functies, vermenigvuldigd met berekenbare numerieke factoren. Ook zijn de
resultaten voor alle mogelijkheden getabuleerd. Bovendien hebben we laten zien dat voor specifieke
processen een extra complicatie opduikt. Vanwege de kleur die rondstroomt in de hadronische in-
teracties, gaan andere kleurfactoren dan verwacht een rol spelen. Twee specifieke voorbeelden zijn
gëıllustreerd in Hoofdstuk 5.


