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Samenvatting

Uit het dagelijks leven weten we dat materialen in verschillende fases kunnen voorkomen.
Water komt bijvoorbeeld voor als vloeibaar water, waterdamp en ijs. Behalve deze beken-
de drie zijn er nog meer fases mogelijk; zo zijn er minstens 15verschillende soorten ijs,
allemaal met een andere kristalstructuur. Externe parameters, zoals druk en temperatuur,
bepalen de toestand waarin het water zich bevindt. Bij andere materialen kunnen ook
andere parameters een rol spelen, zoals bijvoorbeeld de sterkte van een magneetveld bij
een magnetisch materiaal.

In dit proefschrift, getiteld “Effecten van instantoninteracties op de fases van quark-
materie”, wordt materie onderzocht bij extreme dichtheden, ongeveer een triljoen (1 met
18 nullen) kilogram per kubieke meter, en extreme temperaturen, rond de twee biljoen (2
met 12 nullen) graden Celsius. Deze extreme omstandighedenkomen (of kwamen) voor
in de oerknal, hoog-energetische botsingen van zware ionenen in de kern van neutronen-
sterren. Om te begrijpen wat er gebeurt met materie in deze gevallen zullen we eerst in de
volgende paragraaf kort bespreken hoe men tegenwoordig denkt dat materie opgebouwd
is.

Bouwstenen van de natuur

Alle materie rondom ons heen is opgebouwd uit atomen, die weer bestaan uit positief ge-
laden atoomkernen en negatief geladen elektronen. Een elektron is een elementair deeltje.
Dit betekent dat het niet meer opgedeeld kan worden. Atoomkernen zijn wel opgebouwd
uit andere deeltjes, namelijk protonen en neutronen. Protonen zijn positief geladen, neu-
tronen hebben geen lading. Protonen en neutronen zijn geen elementaire deeltjes, zij
bestaan weer uit quarks. In totaal zijn er zes “smaken” quarks, maar in de materie om ons
heen komen maar twee smaken voor: up en down. Het proton bestaat uit twee up-quarks
en een down-quark, bij het neutron is het omgekeerd. Een up-quark heeft een lading van
+2/3e en het down-quark heeft een lading van−1/3e, waarbije de lading is van het elek-
tron. Voor zover bekend hebben quarks geen interne structuur, het zijn dus elementaire
deeltjes. Onder normale omstandigheden komen quarks in de natuur niet vrij voor. Ze
kunnen alleen voorkomen als gebonden toestanden, zoals in protonen en neutronen.

Behalve deze “gewone” materie, bestaat er ook materie die jein het dagelijkse leven
nooit tegenkomt. Materie bestaande uit de andere smaken quarks is een voorbeeld, maar
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er bestaan nog meer soorten elementaire deeltjes. In de twintigste eeuw is er een model
ontwikkeld dat al deze deeltjes en hun onderlinge krachten beschrijft; het Standaard Mo-
del. Dit model beschrijft drie van de vier fundamentele krachten: de zwakke kernkracht,
de sterke kernkracht en de elektromagnetische kracht. Hoe ook de zwaartekracht opge-
nomen kan worden is nog steeds onbekend. Dit proefschrift beperkt zich tot de sterke
kernkracht, de kracht die de quarks in protonen en neutronenbij elkaar houdt.

Maar de natuur zit nog complexer in elkaar. Er bestaan namelijk ook antideeltjes.
Dit zijn deeltjes met dezelfde massa als hun corresponderende deeltje, maar met een te-
gengestelde lading. Het antideeltje van het elektron is bijvoorbeeld het positief geladen
positron. Het antideeltje van het up-quark is het anti-up-quark enzovoorts. In de na-
tuur komen ook gebonden toestanden van een quark met een antiquark voor, zogenaamde
mesonen. De gebonden toestanden van drie quarks, zoals protonen en neutronen, heten
baryonen.

De theorie die de sterke kernkracht beschrijft is de quantumchromodynamica (QCD).
De theorie bevat twee typen deeltjes: quarks en gluonen. De quarks zijn hierboven al
besproken, de gluonen zijn de krachtoverbrengende deeltjes van de theorie. Op hoge
energieën kunnen allerlei verschijnselen binnen QCD beschreven worden door middel
van storingstheorie, waarbij grootheden worden geëxpandeerd in de koppelingsconstante1

van de theorie. Om technische redenen werkt bij (relatief) lage energieën deze methode
niet meer. Daarom worden in dit proefschrift effectieve theorieën en modellen voor QCD
gebruikt.

Symmetrieën

Als alle deeltjes in antideeltjes zouden worden omgezet en vice versa, zouden de ster-
ke kernkracht en de elektromagnetische kracht daar niets van merken. De hypothetische
transformatie van alle deeltjes in hun corresponderende antideeltjes wordt ladingsconju-
gatie (afgekort C) genoemd. Daarom wordt gezegd dat de sterke kernkracht en de elek-
tromagnetische kracht invariant of symmetrisch zijn onderC. De zwakke kernkracht is
niet invariant onder C en gedraagt dus anders in de “normale”wereld dan in de getrans-
formeerde wereld.

Afgezien van de hierboven besproken ladingsconjugatie zijn er nog andere transfor-
maties belangrijk voor elementaire deeltjes, zoals bijvoorbeeld de pariteitstransformatie
(afgekort P). In het geval van P wordt alles in de theorie gespiegeld; van een rechtshandig
assenstelsel wordt overgegaan naar een linkshandig assenstelsel. Wederom zijn de sterke
en elektromagnetische kracht invariant onder P en de zwakkekracht niet. De transforma-
tie die van belang is voor dit proefschrift is de combinatie van C en P, kortweg CP. Net als
C en P afzonderlijk is alleen de zwakke kracht niet invariantonder CP.

Het is echter onbegrepen waarom de sterke kernkracht invariant is onder CP. In prin-
cipe is het voor deze kracht wel mogelijk om CP-invariantie te schenden. De theorie bevat
een CP-schendende parameterθ, de vacuümhoek van QCD. Dankzij het bestaan van ob-

1De koppelingsconstante geeft de sterkte van de interactie aan.
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jecten binnen QCD genaamd instantonen2 worden meetbare grootheden afhankelijk van
de hoekθ. Als θ ongelijk is aan 0 (modπ) schendt de theorie CP-invariantie. Experimen-
ten geven aan datθ kleiner is dan 10−10. Dit theoretisch onbegrepen feit wordt het sterke
CP-probleem genoemd. Het is echter interessant omθ effecten te bestuderen, aangezien
er theoretische aanwijzingen zijn dat CP misschien geschonden wordt in QCD onder hoge
temperaturen in botsingen van zware ionen. Zulke schendingen van CP zijn te beschrijven
door aan te nemen datθ effectief een waarde krijgt ongelijk aan 0.

Effecten van eindigeθ en instantonen kunnen niet waargenomen worden in storings-
theorie, zodat ze moeilijk theoretisch te onderzoeken zijn. Ook computersimulaties met
eindigeθ zijn op dit moment niet mogelijk, maar de effecten kunnen wel in effectieve the-
orieën en modellen onderzocht worden. Vooral chirale storingstheorie is in de literatuur
veel gebruikt. Helaas kan chirale storingstheorie alleen bij hele lage energieën gebruikt
worden. In dit proefschrift worden daarom modelberekeningen gebruikt, met name het
Nambu–Jona-Lasinio-model (NJL-model). In zulke modellenworden de effecten van in-
stantonen nagebootst door een extra interactie, de ’t Hooftdeterminantinteractie.

Materie onder extreme omstandigheden

Zoals hierboven al besproken komen quarks in normale materie altijd per twee of drie
voor. Dit verandert echter bij extreem hoge temperaturen endichtheden. De protonen
en neutronen beginnen dan als het ware te overlappen. In die situatie kunnen de quarks
relatief vrij bewegen. Daarom wordt deze materie quarkmaterie genoemd.

Vlak na de oerknal waren de temperatuur en de dichtheid van het universum zo hoog
dat de quarks zich nog vrij konden bewegen en dus bestond het universum uit quarkma-
terie. Na ongeveer 10 microsecondes vond er een faseovergang plaats naar de huidige
toestand van materie, zonder vrije quarks. De situatie van de oerknal wordt experimen-
teel onderzocht door middel van botsingen van zware ionen. Bij deze experimenten wordt
de oerknal als het ware gesimuleerd door zware ionen, zoals goud, koper en lood, te ver-
snellen tot bijna de lichtsnelheid en dan op elkaar te laten botsen. Er zijn zeer sterke
aanwijzingen dat in zulke botsingen quarkmaterie wordt geproduceerd. Dergelijke experi-
menten worden tegenwoordig uitgevoerd in de Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) in
Brookhaven en in de toekomst in de Large Hadron Collider (LHC) van CERN in Genève.
Ten slotte is in neutronensterren de dichtheid van de kern zohoog dat er waarschijnlijk
quarkmaterie voorkomt.

In het geval van botsingen van zware ionen en neutronensterren kunnen ook nog
enorm sterke magneetvelden worden gecreëerd, zodat het ook van belang is te begrijpen
hoe quarkmaterie zich gedraagt in reusachtig sterke magneetvelden.

2Het QCD-vacuüm is topologisch niet-triviaal. QCD heeft namelijk oneindig veel vacua, elk gekarakteri-
seerd door een windingsgetal. Instantonen zijn objecten die tunnelen tussen deze vacua. Het “echte” QCD-
vacuüm is een superpositie van al deze windingsgetal-vacua en kan worden gekarakteriseerd met behulp van de
hoekθ. Voor een meer gedetailleerde discussie zie paragraaf 1.1.
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Overzicht en resultaten van dit proefschrift

Het proefschrift begint met een motivatie en een algemene inleiding op QCD, instantonen
en de hoekθ. Daarna volgt een korte inleiding op chirale storingstheorie (χPT), de effec-
tieve theorie voor QCD bij lage energieën. Ook wordt besproken hoe instantoneffecten
kunnen worden meegenomen inχPT. Deze uitbreiding is in de literatuur veel gebruikt om
te bestuderen wat er gebeurt bij eindigeθ, zo kan gebruikmakend vanχPT en experimen-
tele resultaten afgeleid worden datθ ≈ 0. Ten slotte wordt de mogelijkheid besproken dat
in botsingen van zware ionen toestanden worden gecreëerd die CP-invariantie schenden.
Zulke toestanden kunnen worden beschreven met een effectieveθ ongelijk aan 0 en zijn
de aanleiding om de effecten van eindigeθ te onderzoeken.

De introductie gaat verder in hoofdstuk 2, waarin de verschillende fases van de sterke
kernkracht worden besproken. Allereerst worden een aantalalgemene aspecten van fase-
diagrammen en de drie mogelijke typen faseovergangen besproken: eerste-orde, tweede-
orde en gladde overgangen. Bij een eerste-orde-overgang komt warmte vrij of wordt er
warmte geabsorbeerd tijdens de overgang, waardoor hij experimenteel relatief makkelijk
waar te nemen is. Bovendien divergeren een aantal thermodynamische grootheden op het
punt van de overgang. In het geval van een tweede-orde-overgang is er geen sprake van
het absorberen of vrijkomen van warmte, maar nog steeds divergeren bepaalde thermo-
dynamische grootheden. Bij gladde overgangen treden helemaal geen divergenties op,
waardoor ze relatief moeilijk experimenteel te bepalen zijn.

Na deze korte inleiding op faseovergangen wordt het fasediagram van de sterke in-
teractie als functie van temperatuur en baryon-chemische potentiaal (een maat voor de
baryondichtheid) besproken. Bij hoge dichtheden en temperaturen is de fase een quark-
gluonplasma, maar er zijn nog meer exotische fases mogelijk, zoals bijvoorbeeld kleursu-
pergeleiding bij lage temperaturen en hoge baryon-chemische potentiaal.

In dit hoofdstuk worden ook de drie fysische systemen waarbij quarkmaterie een rol
speelt geı̈ntroduceerd: de oerknal, botsingen van zware ionen en de kern van neutronen-
sterren. Vervolgens worden een aantal theoretische methodes besproken die men gebruikt
om het fasediagram te bestuderen. Tot slot worden een aantalminder bekende fasedia-
grammen besproken, zoals het fasediagram als functie van dequarkmassa’s en de isospin-
chemische potentiaal (een maat voor het verschil in up- en down-quarkdichtheid), waarbij
ook weer nieuwe fases voorkomen. Sommige van deze diagrammen zijn alleen van be-
lang voor theoretische studies, terwijl andere ook relevant zijn voor het begrip van de drie
hierboven genoemde systemen. Een voorbeeld is het gedrag als functie van de isospin-
chemische potentiaal, waarbij de mogelijkheid van pioncondensatie ontstaat. In de rest
van dit proefschrift worden waar mogelijk de resultaten metdeze diagrammen vergeleken.

In hoofdstuk 3 wordt het model dat het meest in dit proefschrift gebruikt wordt geı̈ntro-
duceerd, het NJL-model. Het NJL-model bevat enkel quarks. Dit proefschrift beperkt
zich tot de twee quarksmaken met de kleinste massa, het up- enhet down-quark. Effecten
van de gluonen worden meegenomen door middel van effectieve vierpuntsinteracties. Dit
geldt ook voor de effecten van instantonen, die leiden tot de hierboven genoemde’t Hooft
determinantinteractie. De sterkte van deze interactie kanruw geschat worden, maar is
niet precies bekend. De fysische gevolgen hangen wel sterk van deze interactiesterkte af.
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Na een korte bespreking van de historische ontwikkeling vanhet NJL-model wordt de
vacuümstructuur van het model besproken. Deze structuur zorgt voor een grote effectieve
massa van de quarks in vacuüm. Verder worden de gebonden toestanden van het model
behandeld, die te interpreteren zijn als mesonen. Het hoofdstuk eindigt met een discussie
van een aantal lage-energie relaties, die kunnen worden gebruikt om de parameters van
het model vast te leggen.

Hoofdstuk 4 bevat een gedetailleerde studie over het spontaan schenden van CP-
invariantie binnen het NJL-model opθ = π. Dit hoofdstuk is te zien als een uitbreiding
op hoofdstuk 2. Eerst wordt de volledigeθ-afhankelijkheid van het vacuüm bekeken. In
het bijzondere gevalθ = π is spontane schending van CP-invariantie mogelijk, maar deze
mogelijkheid is afhankelijk van de sterkte van de instantoninteractie. Uit de gepresenteer-
de analyse kan geconcludeerd worden dat als deze sterkte groter wordt dan een kritische
waarde, het model CP-invariantie schendt. Verder blijkt dat de kritische sterkte afhangt
van de waardes van de quarkmassa’s. Ook blijken mesonen zichkwalitatief anders te ge-
dragen als CP-schending optreedt. Dit levert een extra argument op waarmee aangetoond
kan worden datθ in de natuur gelijk is aan 0 en niet aanπ.

Vervolgens wordt het fasediagram bestudeerd als functie van de quarkmassa’s, waarbij
de sterkte van de instantoninteractie constant wordt gehouden. Er wordt een gebied van
quarkmassa’s gevonden waarin spontane schending van CP-invariantie optreedt. In het
onderzochte NJL-model wordt zowel een onder- als bovengrens gevonden. In tegenstel-
ling tot twee-smaken-χPT, onderzocht door Tytgat (2000), waarin alleen een ondergrens
is gevonden. De NJL-analyse toont aan dat bij hogere temperatuur het gebied met spon-
tane CP-schending kleiner wordt, totdat het uiteindelijk helemaal verdwijnt. Dit betekent
dat de metastabiele CP-schendende toestanden op hoge temperatuur, gesuggereerd door
Kharzeev, Pisarski, and Tytgat (1998), misschien niet voorkomen in de natuur.

Behalve de massa-afhankelijkheid wordt ook de temperatuurafhankelijkheid en de
afhankelijkheid van de baryon-chemische potentiaal van despontane CP-schending on-
derzocht. In paragraaf 4.6 worden fasediagrammen gepresenteerd als functie van deze
parameters op één as en de sterkte van de instantoninteractie op de andere. Het blijkt dat
de spontane CP-schending verdwijnt in de vorm van een twee-orde-overgang als de tem-
peratuur of baryon-chemische potentiaal groter worden daneen kritische waarde. Hieruit
kan de conclusie getrokken worden dat de spontane CP-schending een laag-energetisch
verschijnsel is.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met het bestuderen van het fasediagram als functie van
de isospin-chemische potentiaal en de sterkte van de instantoninteractie. In dit diagram
blijkt een nieuwe fase voor te komen meta±0 -condensatie.

Zoals hierboven al gezegd, is de CP-herstellende faseovergang in het NJL-model
tweede-orde. Dit in tegenstelling tot de resultaten van Mizher and Fraga (2009), die het
vergelijkbare lineaire sigma-model gekoppeld aan quarks (LSMq) hebben onderzocht.
Zij hebben een eerste-orde-faseovergang gevonden. Hoofdstuk 5 gaat over de overeen-
komsten en de verschillen van deze twee modellen. Gebruikmakend van de methode
van Eguchi (1976) wordt aangetoond dat als het NJL-model “gebosoniseerd” wordt, een
lineair sigma-model wordt verkregen.

Het belangrijkste verschil tussen de twee modellen is de behandeling van quarks. In
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het NJL-model worden quarks altijd meegenomen, het is immers een quarkmodel. In het
LSMq-model worden de quarks alleen meegenomen bij eindige temperatuur. De analyse
van hoofdstuk 5 laat zien dat de quarks voor een logaritmische term zorgen opT = 0, die
niet meegenomen wordt in het LSMq-model. Een vergelijkbare logaritmische term komt
van de temperatuursafhankelijkheidvan de quarks. Deze valt weg tegen de term opT = 0.
Het blijkt dat het precies deze term is die het verschil tussen de twee modellen bepaalt.
Als het NJL-model wordt gezien als onderliggende theorie voor het lineaire sigma-model
gekoppeld aan quarks, is er geen goede reden om deze term te verwaarlozen.

In het afsluitende hoofdstuk 6 wordt de gecombineerde invloed van magneetvelden en
de instantoninteractie bijθ = 0 onderzocht. Deze studie is relevant voor het beschrijven
van botsingen van zware ionen en kernen van neutronensterren, waar zeer grote magneet-
velden kunnen optreden.

Sterke magneetvelden kunnen een grote invloed hebben op de structuur van quarkma-
terie. Als namelijk een geladen deeltje, zoals een quark, zich in een heel sterk magneet-
veld bevindt, raakt de impuls loodrecht op het magneetveld gequantiseerd. Dit wordt
Landau-quantisatie genoemd. De twee quarks hebben echter verschillende ladingen,
waardoor hun gedrag in een magneetveld verschilt. Uit de gepresenteerde resultaten blijkt
dat hierdoor op hoge baryon-chemische potentiaal de mogelijkheid ontstaat dat de quarks
sterk verschillende effectieve massa’s hebben. Dit verschil beı̈nvloedt de massa’s en ver-
valtijden van mesonen.

Het effect van de instantoninteractie is tegengesteld aan het effect van het magneet-
veld. De instantoninteractie zorgt ervoor dat de effectieve massa’s aan elkaar gekoppeld
raken, wat leidt tot gelijk gedrag voor de quarks. Bij een kleine waarde voor de sterkte
van deze interactie is er nog steeds een fase aanwezig waarbij de massa’s flink verschillen,
die verdwijnt bij verhoging van de sterkte. Bovendien blijkt dat binnen een gebied van
baryon-chemische potentialen en magneetvelden metastabiele fases mogelijk zijn. Deze
fases verschillen in het aantal gevulde Landau niveaus en demate van symmetriebre-
king. Aangezien de energieën van deze toestanden bijna gelijk zijn aan de energie van de
grondtoestand, kunnen ze niet verwaarloosd worden en zijn dus fysisch relevant.

Ten slotte wordt onderzocht hoe een sterk magneetveld de faseovergang op hoge tem-
peratuur beı̈nvloedt. Dit is relevant in de studie van botsingen van zware ionen. In LSMq
wordt een zwakke eerste-orde-overgang gevonden (Fraga andMizher, 2008). In het NJL-
model wordt een gladde overgang gevonden. De oorzaak van ditverschil is waarschijnlijk
dezelfde als die besproken is in hoofdstuk 5.

De studies gepresenteerd in dit proefschrift maken duidelijk dat instantonen een grote
rol kunnen spelen bij verschijnselen van de sterke interactie bij lage energieën, waarbij
ze de eigenschappen van quarkmaterie kwalitatief kunnen beı̈nvloeden. Om deze rede-
nen is het nuttig om meer gedetailleerde studies dan die in dit werk beschreven staan uit
te voeren. Allereerst zou het nuttig zijn om een methode te vinden om de instantonin-
teractiesterkte te bepalen. Verder is in dit werk alleen hetgeval van twee quarksmaken
onderzocht, het zou interessant zijn om te kijken wat er gebeurt als een derde quark, het
strange-quark, wordt toegevoegd. In de limiet dat alle quarks massaloos zijn, is er na-
melijk een kwalitatief verschil tussen twee of drie quarksmaken (Pisarski and Wilczek,
1984); er is sprake van een tweede- respectievelijk eerste-orde-overgang. Het zou inte-
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ressant zijn om te onderzoeken of dit ook geldt voor de faseovergang die CP-invariantie
herstelt. Ook zouden meer fases bestudeerd kunnen worden, zoals kleursupergeleiden-
de fases en er zou gekeken kunnen worden in hoeverre onze resultaten van de gebruikte
benaderingen afhangen. Een andere richting van vervolgonderzoek is uitzoeken of de
resultaten van dit proefschrift waarneembare gevolgen zouden kunnen hebben voor de
structuur van neutronensterren.
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