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Samenvatting

Azimuthale spin asymmetrieën in hadronische processen

Het onderzoeksgebied dat soms wordt aangeduid als ‘spinfysica’ houdt zich bezig

met de studie naar de rotatie-eigenschappen van kerndeeltjes. Het is een onderzoeksge-

bied dat in recente jaren een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. In dit proefschrift

wordt specifiek ingegaan op die ontwikkelingen die te maken hebben met de intrinsieke

bewegingen van de quarks en gluonen, de bouwstenen van de kerndeeltjes, in samenspel

met de ijksymmetrie van de onderliggende bewegingsvergelijkingen.

De deeltjesfysica onderzoekt de structuur van de materie in termen van de elemen-

taire bouwstenen. De materie om ons heen is opgebouwd uit ruim honderd atomen, die

weer bestaan uit positief geladen atoomkernen en negatief geladen elektronen die om de

atoomkernen heen ‘bewegen’. In de eerste helft van de twintigste eeuw is men zich gaan

realiseren dat de atoomkernen bestaan uit positief geladen protonen en ongeladen neutro-

nen. Deze deeltjes hebben echter nog een fijnere substructuur en zijn op hun beurt weer

opgebouwd uit quarks en gluonen. Deze worden ook wel met de verzamelnaam ‘par-

tonen’ aangeduid. Op dit moment zijn er geen experimentele aanwijzingen dat de quarks

en gluonen uit nog weer andere deeltjes zijn opgebouwd. In het standaardmodel van de

deeltjesfysica worden ze dan ook beschouwd als elementaire deeltjes, samen met de elek-

tronen, de muonen en tauonen (de zwaardere broertjes van de elektronen), neutrino’s, de

fotonen en de zogenaamde zwakke ijkbosonen. Deeltjes die net als de protonen en neutro-

nen zijn opgebouwd uit quarks en gluonen worden hadronen genoemd. De hoge energie

fenomenologie, het vakgebied waarbinnen dit proefschrift zich afspeelt, houdt zich bezig

met de vraag hoe de eigenschappen van de hadronen voortvloeien uit het samenspel van

de quarks en gluonen.

Een belangrijke complicerende factor hierbij is dat een hadron geen gebonden systeem

is van een vast aantal elementaire deeltjes. Een hadron is meer een soort van borrelende

zee waar voortdurend nieuwe quarks en gluonen verschijnen en verdwijnen. Dit maakt

de studie naar hun structuur bij uitstek lastig, maar tegelijkertijd ook erg interessant en

uitdagend. Om de structuur van de kerndeeltjes met typische afmetingen van een tien-

miljoenste deel van een millimeter te onderzoeken zijn microscopen nodig die vele malen

krachtiger zijn dan de conventionele lichtmicroscopen. De ‘microscopen’ van de deel-

tjesfysica zijn grote deeltjesversnellers waar genoeg energie opgewekt kan worden om tot

de structuur van de kerndeeltjes door te dringen. In deze versnellers worden deeltjes met

hoge energieën op elkaar geschoten. Die zullen vervolgens in het algemeen fragmenteren

in bundels (ofwel ‘jets’) van deeltjes. Door te observeren wat de resultaten van dergelijke

129



130 samenvatting

botsingsexperimenten zijn en door dit te vergelijken met theoretische voorspellingen voor

de werkzame doorsnede (de waarschijnlijkheid van het proces) is veel te leren over de

structuur van de kerndeeltjes.

Een uitdagend onderwerp is de vraag waar de polarisatie van de hadronen vandaan

komt. Veel van de subatomaire deeltjes hebben een eigenschap genaamd ‘spin’. Dit is

een soort rotatie beweging, een intrinsieke beweging die zelfs in de afwezigheid van een

translationele beweging nog aanwezig is (in zekere zin te vergelijken met de rotatie van

een tol om zijn as). De interesse in de vraag hoe de spin van het proton voortvloeit uit

de bewegingen van de quarks en gluonen komt met name door de verassende observatie

dat de spins van de quarks slechts ongeveer dertig procent van de spin van het proton

veroorzaken. Sinds deze observatie is veel experimenteel zowel als theoretisch onderzoek

erop gericht de rotatie-structuur van het proton te ontrafelen.

Een speciale rol in deze studie spelen de azimuthale spin asymmetrieën. Azimuthale

asymmetrieën zijn een maat voor de spin-afhankelijkheid van verstrooiingsprocessen.

In het algemeen zijn deze observabelen gedefinieerd als het verschil van de werkzame

doorsneden met tegenovergestelde polarisaties, oftewel spin oriëntaties, gedeeld door hun

som. Als gevolg van een polarisatie van één of meerdere van de botsende hadronen kan

een niet-uniforme verdeling van eindtoestanden ontstaan, zodat de azimuthale asymme-

trieën een waarde ongelijk aan nul kunnen aannemen. Als zodanig zijn het uitgelezen

observabelen om de polarisatiestructuur van de hadronen te onderzoeken.

De studie van de transversale (= loodrecht op de bewegingsrichting) polarisatie eigen-

schappen kreeg een belangrijke stimulans toen grote azimuthale asymmetrieën werden

geobserveerd in processen waar twee protonen met hoge energie op elkaar werden gebotst.

Dit soort asymmetrieën werden ook geobserveerd voor deeltjes met een grote impulscom-

ponent loodrecht ten opzichte van de bundel-as. Dat is een belangrijk gegeven, omdat in

dat geval wordt verwacht dat het hadronische proces gezien kan worden als een partonisch

verstrooiingsproces vermenigvuldigd met de waarschijnlijkheidsverdelingen om de par-

tonen in de hadronen te vinden. Deze verdelingsfuncties worden parton distributie en

fragmentatie functies genoemd. Er wordt verondersteld dat deze functies universeel zijn,

dat wil zeggen, onafhankelijk van het specifieke verstrooiingsproces. De voorspellende

waarde van dit theoretische model leunt in belangrijke mate op deze aanname. Immers,

als de distributiefuncties in een specifiek proces gemeten zijn, dan kunnen die resultaten

gebruikt worden om voorspellingen te doen voor andere processen.

Dit is een model dat voor ongepolariseerde hadronische verstrooiingsprocessen al erg

succesvol is gebleken. De intuı̈tieve verantwoording van dit gezichtspunt gaat ervan uit

dat bij hoge energieën de golflengtes van de verstrooiiende deeltjes klein genoeg worden

om afzonderlijke partonen te ‘zien’. Echter, dit beeld op zich kan het ontstaan van azi-

muthale spin asymmetrieën niet verklaren. Dat kan wel als er wordt aangenomen dat de

partonen nog extra zachte gluonen (dat zijn gluonen met een verwaarloosbaar kleine im-

puls) uitwisselen voordat of nadat ze de hoog energetische verstrooiing ondergaan. Deze

zachte gluonen zorgen er tegelijkertijd voor dat de golffuncties van de quarks een fase

factor, ookwel Wilson lijn genoemd, oppikken. Dat is een essentiële observatie, omdat de

Wilson lijnen vereist zijn om de definities van de parton distributie functies onafhanke-

lijk te maken van ijktransformaties. De quarks en gluonen hebben een quantumgetal dat
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‘kleur’ wordt genoemd. De onderliggende veldentheorie die de bewegingseigenschappen

van de partonen beschrijft is onafhankelijk van rotaties van dit quantumgetal. Het model

voor hadronische verstrooiingsprocessen moet deze ijksymmetrie daarom ook hebben.

Het is een belangrijk gegeven dat de zachte gluonen die ervoor zorgen dat dit inderdaad

het geval is tegelijkertijd ook een bron zijn voor azimuthale spin asymmetrieën.

In de jaren negentig van de twintigste eeuw zijn er enkele mechanismen voorgesteld

voor het verklaren van azimuthale spin asymmetrieën. Het Sivers en het Boer-Mulders

effect zijn mechanismen waarbij de asymmetrie gezien wordt als het gevolg van een inter-

actie tussen de intrinsieke beweging van de partonen en de polarisatie van het proton of de

quark. Het bestaan van het Sivers en het Boer-Mulders effect berust op de aanwezigheid

van de zachte gluonen en de Wilson lijnen. Echter, de zachte gluonen leiden wel tot op-

merkelijke conclusies aangaande de universaliteit van de parton distributie functies die

deze effecten beschrijven. Het volgt dat ze niet universeel zijn in de strikte zin dat ze

in elk proces exact hetzelfde zijn. Zo hebben ze in elektron-proton verstrooiing met een

pion in de eindtoestand ep→e′πX bijvoorbeeld een omgekeerd teken als in proton-proton

verstrooiing met een elektron-positron paar in de eindtoestand pp→eēX (het positron

is het antideeltje van het elektron). Dit is een belangrijke conclusie die inherent is aan

de veldentheoretische beschrijving van hadronische verstrooiingsprocessen. Het is een

direct gevolg van de intrinsieke beweging van partonen en de ijksymmetrie van het theo-

retische model. Een experimentele bevestiging van deze voorspelling zou een belangrijke

ondersteuning zijn voor de veldentheoretische beschrijving van hadronische spin asym-

metrieën. Het kan bijvoorbeeld geverifieërd worden door de tekens van de azimuthale

spin asymmetrieën in de twee genoemde processen met elkaar te vergelijken. Spin asym-

metrieën in ep→e′πX zijn nu geobserveerd, maar voor het andere proces, pp→eēX, is dat

nog niet het geval. Dat komt doordat de productie van een elektron-positron paar een re-

latief zeldzame gebeurtenis is in proton-proton verstrooiing ten opzichte van bijvoorbeeld

twee-jet of foton-jet productie.

Dit manuscript verbreedt het formalisme waarin het ontstaan van azimuthale spin

asymmetrieën wordt verklaard aan de hand van de interacties met zachte gluonen. Daar-

door is het ook toepasbaar op de genoemde twee-jet en foton-jet productie processen. Er

is geobserveerd dat dit leidt tot erg ingewikkelde structuren voor de Wilson lijnen die de

quark en gluonvelden oppikken in de distributie functies van niet-collineaire partonen.

Het werd beargumenteerd dat voor de distributie en fragmentatie functies van collineaire

partonen (partonen die in dezelfde richting bewegen als het hadron) de gevolgen van de

interacties met zachte gluonen echter heel simpel zijn. In het collineaire geval kunnen de

distributie functies in verschillende processen simpelweg aan elkaar gerelateerd worden

met behulp van kleurfactoren die afhangen van de structuur van het onderliggende par-

tonische verstrooiingsproces. Deze factoren zijn daarom op een natuurlijke manier met

het partonische proces geassocieerd. Als gevolg daarvan wordt het hoog-energetische

partonische subproces van een hadronische verstrooiing niet langer gegeven door par-

tonische werkzame doorsneden, maar door aangepaste werkzame doorsneden die nu extra

kleurfactoren omvatten. Voor azimuthale spin asymmetrieën in processen als twee-jet en

photon-jet productie zijn in het verleden al voorspellingen gedaan die gebruik maakten

van de bekende partonische werkzame doorsneden. Dit wordt soms het gegeneraliseerde
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parton model genoemd. Zoals beargumenteerd in dit proefschrift neemt deze aanpak de

vereiste aanwezigheid van zachte gluonen en Wilson lijnen niet in beschouwing. Door de

aangepaste werkzame doorsneden te gebruiken kunnen deze nu wel meegenomen worden.

Deze aanpak leidt tot andere voorspellingen voor hadronische processen dan het geval zou

zijn in het simpele parton model. Daardoor zijn de twee situaties experimenteel van elkaar

te onderscheiden. In het bijzonder leiden de interacties met zachte gluonen ertoe dat de

azimuthale asymmetrie voor twee-jet productie ongeveer een factor twee kleiner is dan in

het parton model wordt verwacht. In 2006 zijn de eerste metingen voor deze spin asym-

metrie gedaan by RHIC, een deeltjesversneller in de Verenigde Staten. Door de reductie

met een factor twee zijn de theoretische en experimentele resultaten weer consistent met

elkaar, wat niet het geval was met de eerdere theoretische voorspellingen die niet al de

interacties met zachte gluonen in beschouwing namen. Ook foton-jet productie in proton-

proton verstrooiing is onderzocht. Voor dit proces is de conclusie dat de interacties met

zachte gluonen ertoe leiden dat de spin asymmetrie net als in het eerder genoemde proces

pp→eēX van teken omwisselt. Deze resultaten bieden een nieuwe experimentele test voor

het veldentheoretische formalisme voor de beschrijving van azimuthale asymmetrieën.


