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Samenvatting 

In de natuur onderscheiden we vier fundamentele krachten, de electromagnetische, 
zwakke en sterke wisselwerking en de zwaartekracht. Deze krachten domineren de 
natuurkunde ieder op een bepaalde lengte schaal. De belangrijkste kracht in ons da
gelijks leven bijvoorbeeld, is de electromagnetische wisselwerking tussen atomen en 
moleculen. Aan de andere kant, op het meest fundamentele niveau, in bijvoorbeeld 
protonen, wordt de natuurkunde gedomineerd door de sterke kern kracht. Dit is het 
domein van de quarks en gluonen. Deze elementaire bouwstenen kunnen niet direct 
worden waargenomen; ze kunnen alleen worden gedetecteerd in paren of drietallen, 
genaamd hadronen. Dit fenomeen wordt confinement (opsluiting) genoemd. 

De eigenschappen van deze samengestelde deeltjes kunnen worden berekend met 
behulp van de theorie die de sterke wisselwerking beschrijft, de Quantum Chromody
namica (QCD). Door de karakteristieke kenmerken van de sterke kracht, 'confinement' 
en de grote waarde van de koppeling constante, zijn de analytische methodes niet toe
pasbaar om de berekeningen te doen. Daarom neemt men zijn toevlucht tot numerieke 
oplossingsmethoden. Deze bestaan uit het beschrijven van de continue wereld door 
middel van een discreet ruimte-tijd rooster. Hierdoor worden de berekeningen die men 
moet uitvoeren eindig en wordt het gebruik van een computer mogelijk., maar het heeft 
ook tot gevolg dat men de natuurkunde alleen kan beschrijven in een begrensd volume 
en met een eindige resolutie. Om nog steeds een systeem te simuleren wat zoveel mo
gelijk op de echte wereld lijkt moet het rooster zowel groot alsmede fijn zijn. Door 
deze voorwaarden vergen de berekeningen erg veel tijd en wordt het gebruik van su
percomputers, waarvan meerdere processoren tegelijkertijd gedurende enkele maanden 
berekeningen uitvoeren, noodzakelijk. Door middel van zulke numerieke methoden 
zijn de massa's en vervalstijden van hadronen met behulp van de onderliggende the
orie met behoorlijk succes berekend. In dit proefschrift hebben we onderzocht hoe 
fotonen (lichtdeeltjes) met het lichtste hadron (het pion) een interactie aangaan. Uit 
deze berekening kunnen we dan de vormfactor bepalen, welke op zijn beurt informatie 
over de interne structuur van het pion verschaft. De methoden en resultaten van dit 
onderzoek zullen hieronder wat uitgebreider worden samengevat. 

Na verloop van jaren is QCD door de indrukwekkende overeenkomst tussen exper
iment en theorie, de correcte theorie van de sterke wisselwerking gebleken. Hoewel 
veel resultaten verkregen zijn door middel van storingsrekening, zijn er relatief weinig 
die betrekking hebben op de fysica op de schaal van een hadron. De storingsrekening 
is niet geldig in dit bereik en daarom moeten we andere methoden gebruiken. In dit 
proefschrift gebruiken we rooster-ijk methoden om de structuur van hadronen, een 
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typisch fenomeen waar de storingsrekening niet toepasbaar is, te onderzoeken. De 
basis van deze methode bestaat uit het discretiseren van ruimte-tijd. Deze discret-
isatie functioneert als een regulator die ervoor zorgt dat alle observabelen eindig zijn. 
Het aantal vrijheidsgraden is gelimiteerd en dus kunnen numerieke methoden voor de 
berekening van de pad integraal worden toegepast. De immense hoeveelheid rekentijd 
die hierbij komt kijken maakt parallelle toepassingen, en daarmee ook het gebruik van 
supercomputers, noodzakelijk. 

In dit proefschrift hebben we de structuur van het pion bestudeerd, waarbij de nad
ruk op de electromagnetische vormfactor en de ladingsstraal lag. Deze eigenschap
pen hebben een directe relatie met de ruimtelijke uitgestrektheid van fenomenen die 
niet met de storingsrekening te berekenen zijn, in het bijzonder het intrigerende 'con
finement' van de QCD. Het is daarom van groot belang om dit zonder aannames 
en modellen met behulp van de fundamentele theorie te bepalen. Rooster QCD is 
natuurlijk niet geheel vrij van benaderingen, maar het belangrijkste voordeel boven 
andere niet-pertubatieve methoden is dat er in principe geen ad hoc veronderstellingen 
gemaakt hoeven te worden. Wij hebben gebruik gemaakt van een rooster met afmetin
gen 243 x 32 en een koppelingsconstante [3 = 6.0 (o « 0.105 fm) voor ons onderzoek 
bij T = 0. Daarbij hebben we de 'quenched approximation' toegepast. We hebben 
onze simulaties uitgevoerd bij vijf verschillende (valentie) quark masss's. Bij eindige 
temperatuur hebben we een rooster met grootte 323 x 8 gebruikt, maar voor de andere 
parameters hebben we dezelfde waarden gekozen. 

In vergelijking met eerdere rooster-ijk studies van de pion vorm factor, hebben wij 
verbeterde technieken toegepast om de discretisatie fouten in onze berekeningen te 
verminderen. Om ervoor te zorgen dat de resterende fouten van de orde a? zijn, 
hebben we alleen gebruik gemaakt van niet-perturbatief bepaalde 'verbeterings' en 
renormalisatieconstanten. In dit proefschrift is er ook onderzoek gedaan naar het effect 
van de verbetering van de stroomoperator op de vormfactor. Er kwam naar voren dat 
de resultaten gebaseerd op de verbeterde stroom significant lager zijn dan die gebaseerd 
op de meestal gebruikte behouden stroom. Het verschil met de genormaliseerde lokale 
stroom, ook wel continue stroom genoemd, bleek erg klein te zijn. Gebruik makend 
van een andere verbeteringsconstante uit de literatuur, lieten onze resultaten zien dat 
de 0(a2) discretisatie effecten nog steeds ongeveer 10% kunnen bedragen. 

Bij de eerdere bepalingen van de vormfactor werd gebruik gemaakt van pionen met 
een massa van om en nabij 1 GeV. De door ons gebruikte massa's variëren van 1 
GeV tot 360 MeV, slechts 2.5 keer de fysische massa van het pion. Onze bereken
ingen laten zien dat de vormfactor afneemt met de massa en dat de resultaten van 
het lichtste pion dicht in de buurt kwamen van de experimenteel gemeten waarden. 
Bovendien kan men zien dat de theoretische berekeningen dezelfde Q2 afhankelijk 
vertonen. Door deze overeenkomsten is het duidelijk dat zeer niet-perturbatieve ei
genschappen bepaald kunnen worden met behulp van rooster QCD. Met onze bereken
ingen hebben we, slechts gebruikmakend van de fundamentele theorie, dus aangetoond 
dat uit puntachtige quarks een deeltje met eindige grootte en interne structuur gebouwd 
kan worden. 
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Er is ook aangetoond dat een monopool vorm, geïspireerd op het VMD model, als 
parameterisatie onze data goed beschrijft. Gebruikmakend van deze monopool vorm 
als fit aanname hebben we zonder verdere aannames de ladingsstraal uit het lage Q2 

gedrag van de vormfactor kunnen bepalen. De op bovenstaande wijze verkregen straal 
laat een duidelijke massa afhankelijkheid zien, in tegenstelling tot de straal berekend 
uit de minder betrouwbare Bethe-Salpeter methode. We hebben de resultaten naar 
de chirale limiet geëxtrapoleerd en hebben zodanig een fysische waarde voor de straal 
verkregen. De meest betrouwbare extrapolatie leverde (r2) = 0.36(2) fm2 op. Deze 
waarde ligt onder de experimentele waarde van (r2) = 0.439(8) fm2, maar dit komt 
neer op een verschil van slechts 10 % in het geval van de straal. 

Het blijft de vraag hoe we met rooster-ijk methoden het overgebleven verschil tussen 
theorie en experiment kunnen wegwerken. Het simpel verder verlagen van de pion 
massa is niet de juiste weg. Ten eerste wordt het steeds moeilijker om de fermion matrix 
te inverteren en ten tweede krijgt men, door de verbeterde methode die wij hebben 
gekozen, steeds meer last van exceptionele configuraties. Het blijft dus noodzakelijk 
de extrapolatie naar de fysische massa uit te voeren. Een uitbreiding van het huidige 
onderzoek dat meer vruchten af zal werpen, is het gebruik van dynamische (zee) quarks. 
De effecten van het gebruik van zulke fermionen is onderzocht met behulp van dichtheid
dichtheid correlatie functies. Het bleek dat de effecten in het geval van het pion klein 
zijn. Desalniettemin is meer onderzoek op dit gebied noodzakelijk. Omdat Wilson 
quarks geen chirale symmetrie bezitten, zou het gebruik van chiraal symmetrische 
acties ook een verbetering betekenen. Deze effecten worden onderzocht door andere 
onderzoekscollaboraties. 

In het tweede deel van dit proefschrift hebben we gekeken naar de temperatuursaf-
hankelijkheid van bovenstaande eigenschappen. Dit is gebeurd met betrekking tot 
de relativistische zware ionen botsingen. In deze experimenten worden atoomkernen 
zodanig op elkaar geschoten dat er een heet en zeer dicht medium ontstaat. Wanneer 
de energiedichtheid van deze zogenaamde vuurbal hoog genoeg is, zal het voorspelde 
quark-gluon plasma worden gevormd. In zo'n plasma bestaan er geen hadronen meer. 
In plaats daarvan vormen de 'bevrijde' (anti)quarks en gluonen een collectief wissel
werkend systeem waarin de ze bijna vrij bewegen. 

Om de processen en fenomenen die gedurende en direct na de creatie van de vuurbal 
voorkomen te kunnen beschrijven, moeten we weten hoe statische eigenschappen van 
hadronen door veranderingen in de omgeving modificeren. Gebruikmakend van rooster 
methoden hebben wij, als eerste, de vormfactor van het pion bij eindige temperatuur 
berekend. Omdat men ervan uit gaat dat de veranderingen pas dicht bij de kritische 
temperatuur plaatsvinden, hebben wij onze berekeningen bij T = 0.93 Tc gedaan. 

De parameterisatie van het pion-foton matrix element in termen van vormfactor(en) 
is ingewikkelder bij eindige temperaturen. Niet alleen zijn er nu meer vormfactoren, 
ze hangen ook van meer scalaire variabelen af. Omdat de afmeting in tijdsrichting 
verkleind is om de temperatuur te verhogen, wordt het nu onmogelijk, of op zijn minst 
erg moeilijk om grootheden uit de correlatie functies in de tijdsrichting te halen. We zijn 
daarom overgegaan op correlatie functies in een van de ruimtelijke richtingen. Deze stap 
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introduceerde extra afhankelijkheden in de vormfactoren door de veranderde structuur 
van de dispersie relatie. We hebben dezelfde specifieke restricties aan de kinematica 
opgelegd als bij de T = 0 berekeningen. Hierdoor werd het aantal vormfactoren ter
uggebracht en zodoende de analyse vereenvoudigd. Om de invloed van de impuls van 
een pion in een warmtebad op de vormfactor te onderzoeken, hebben we voor onze 
berekening drie verschillende pion impulsen gekozen. Voor de analyse werden dezelfde 
technieken als voor de T = 0 data gebruikt. 

De berekeningen laten zien dat de vormfactor afhankelijk is van de impuls van het 
pion, zij het dat het 'breken' van de Lorentz symmetrie als gevolg van de aanwezigheid 
van het warmtebad duidelijker is voor lagere pion massa's. De vormfactor resultaten 
voor de laagste twee pion impulsen konden niet van elkaar worden onderscheiden. 
Het lijkt er dus op dat de afhankelijkheid slechts van belang wordt bij hogere pion 
impulsen. Dit beeld wordt bevestigd door de resultaten voor de electromagnetische 
straal, welke we weer uit het lage Q2 gedrag van de vormfactor hebben bepaald. De 
monopool vorm, geïnspireerd op het VMD model, bleek ook bij eindige temperatuur 
een redelijke beschrijving van onze data te zijn. De data voor de beide kleinere impulsen 
zijn samengevoegd om de fit aan de monopool vorm te vergemakkelijken. De straal 
bepaald uit de resulaten van deze gecombineerde impulsen is significant groter dan de 
straal van het pion met de hogere impuls. Een pion dat met de kleinere impuls door 
een stilstaand warmtebad beweegt heeft een straal van (r2) = 0.39(2). Wanneer het 
met de hogere impuls beweegt is de straal (r2) = 0.28(3). 

Om verschillende redenen zijn de resultaten bij eindige temperatuur niet direct 
vergelijkbaar met de T = 0 data. Ten eerste zijn de resultaten afkomstig van correlatie 
functies in de tijds- en ruimterichting niet noodzakelijk gelijk door mogelijke veran
deringen in de dispersie relatie. Dit is wel het bij T = 0. Ten tweede hebben we, door 
een specifiek referentie frame te kiezen en daarmee de Lorentz symmetrie te breken, 
een extra afhankelijkheid van kinetische variabelen geïntroduceerd. De vergelijking 
van een stilstaand pion in een warmtebad met een pion bij T = 0 zou waarschijnlijk 
de meest natuurlijke zijn. Met onze methoden zijn wij helaas niet in staat de straal 
van een pion zonder impuls te bepalen. Wat wel zou kunnen is het berekenen van 
de vormfactor voor een pion met verschillende impulsen en vervolgens de resultaten 
extrapoleren. Met onze data en statistiek is dit helaas niet mogelijk. Desondanks laten 
de data die we wel hebben zien dat de straal van een stilstaand pion iets groter is dan 
die van een pion met de lagere impuls. Dit betekent ook dat een stilstaand pion bij 
T = 0.93 Tc iets groter is dan een vrij pion bij T = 0. 

De vergelijking van de vormfactor bij T = 0.93 Tc met de T = 0 resultaten leidt tot de 
algemene conclusie dat de veranderingen nogal klein zijn. De fouten marges overlappen, 
maar de verschillen zijn systematisch en daarom significant. Over het algemeen kunnen 
we concluderen dat dicht bij de kritische temperatuur de veranderingen klein zijn en 
dus dat de fase overgang snel verloopt. 
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