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Samenvatt ing 

Tijdens het schrijven van dit proefschrift keek ik vaak hoc mijn zoon Tristan met 
zijn speelgoed speelde. Wat hij het leukste vond. was om een paar speeltjes op te 
pakken en die hard tegen elkaar aan te laten botsen om te kijken wat er zou gebeuren. 
Als er eentje kapot ging, keek hij verwonderd naar de brokstukken, en nadat hij ze een 
poosje grondig had bestudeerd, pakte hij ze opnieuw om ze weer tegen elkaar aan te 
botsen. Dit alles deed hij intuïtief, zonder dat iemand het hem had voorgedaan. Voor 
mij was het verbazingwekkend om te zien hoe de honger naar kennis zom essentieel 
deel vormt van de menselijke natuur. 

Deze aangeboren nieuwsgierigheid heeft ons in de loop van de geschiedenis doen 
ontdekken dat materie niet constant is, maar dat zij bestaat uit atomen die op hun 
beurt weer bestaan uit kleinere deeltjes, zoals de protonen en neutronen die deel 
uitmaken van de atoomkern, en de elektronen die daar omheen cirkelen. Omdat de 
protonen een positieve elektrische lading hebben en de neutronen een neutrale, zou 
de atoomkern uit elkaar moeten vallen vanwege de elektromagnetische kracht. De 
reden dat de kern toch bijeen blijft, is het bestaan van een kracht die intenser is 
dan de elektromagnetische, en die ervoor zorgt dat de kerndceltjcs elkaar onderling 
aantrekken: de sterke kracht. 

Om nog dieper in te kunnen gaan op de structuur van de materie is het noodzake
lijk om te begrijpen wat de sterke kracht is. Sinds halverwege de vorige eeuw is het 
principe dat men is gaan gebruiken om deze kracht te bestuderen in wezen hetzelfde 
als dat van mijn zoon Tristan. Dat wil zeggen: objecten laten botsen en kijken wat 
er gebeurt. Alleen laten wij geen speeltjes met elkaar botsen, maar kerndeeltjes -
elektronen, of zelfs ionen - van zware atomen zoals die van goud of lood. Dit gebeurt 
bij snelheden dichtbij die van het licht, binnen in cirkelvormige deeltjesversnellers met 
een diameter van enkele kilometers zoals die van het CERN (Geneve). DESY (Ham
burg) of RHIC (Brookhaven, New York). Bovengenoemde experimenten hebben ons 
niet alleen de aard van de sterke kracht beter doen begrijpen, maar bovendien hebben 
zij het bestaan van een aanzienlijk aantal nieuwe deeltjes onthuld. Zowel de sterke 
interactie als het verschijnen van deze nieuwe deeltjes kunnnen we verklaren als we 
aannemen dat zowel deze deeltjes als de kcrndecltjes bestaan uit andere, meer ele
mentaire, deeltjes genaamd quarks. De quarks interageren onderling sterk, waarbij 
ze giuonen uitwisselen op dezelfde manier als de elektronen hun elektrische lading 
doen springen waarbij ze fotonen uitwisselen die verantwoordelijk zijn voor de elktro-
magnetische kracht. Op deze manier, dankzij de uitwisseling van giuonen tussen de 
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quarks waaruit ze bestaan, blijven de protonen en neutronen van de kern bijeen. 
Het belangrijkste verschil tussen de sterke kracht en de elekromagnetische is dat 

de eerste niet afneemt bij het vergroten van de afstand, maar juist toeneemt. Op 
dezelfde manier geldt: des te dichter de quarks bij elkaar zijn. des te zwakker is de 
kracht. De lading die geassocieerd wordt met de sterke kracht krijgt de naam van 
een "kleur" en komt voor in drie soorten: rood. groen en blauw. De uitwisseling 
van gluonen tussen twee quarks kan bovendien hun desbetreffende kleur veranderen. 
Vandaar dat de theorie die de interactie beschrijft tussen quarks door middel van 
de uitwisseling van gluonen quantumchromodynamica heet (de Engelse afkorting is 
QCD) . Desalniettemin s taa t deze theorie ons alleen toe experimenten te beschrijven 
die zich afspelen in de versnellers bij omstandigheden waarin de kracht die de gluonen 
dragen zwakker is. Dat wil zeggen: als de quarks dicht bij elkaar zijn. Om situaties 
te beschrijven waar de interactie sterker is. zijn krachtige computers nodig. En dan 
nog blijven vele vragen onbeantwoord. Eén van de meest fundamentele vragen, en 
waarvan men nog het minste begrijpt, is waarom quarks nooit alleen voorkomen. 
Ze komen altijd voor in groepsverband, op zo'n manier dat de kleurlading die een 
bepaald deeltje heeft (zoals de proton of de neutron) neutraal is (in kleurternien: 
neu t raa l=wi t ) . Dit fenomeen heet quark-opsluiting. 

Om de sterke kracht volledig te begrijpen is het noodzakelijk om te weten hoe het 
opsluiting van de quarks in zijn werk gaat . Eén van de manieren om na te gaan 
waarom het gebeurt , is het toepassen van dezelfde strategie als mijn zoon Tristan 
gebruikt met zijn speelgoed. Dat wil zeggen: de kerndeeltjes hard laten botsen om te 
kijken of de kracht die de quarks van binnenuit groepeert gebroken kan worden. Als er 
veel kerndeeltjes gecomprimeerd worden in een botsing, neemt de kracht af. en daarom 
zou het . in theorie, mogelijk zijn om de opsluiting te breken. Deze nieuwe staat , die 
lijkt op een soort soep waarin de quarks niet gegroepeerd zijn en zich bijna vrijelijk 
bewegen, krijgt de naam quark-gluon plasma, in R.HIC doet men experimenten met 
het botsen van ionen van zware atomen met als eloel deze nieuwe staat van de materie 
te produceren. Maar toch. hoewel het in het laboratorium lukt om het quark-gluon 
plasma te produceren, is één van de uitdagingen - zowel experimentaal als theoretisch 
- vast te stellen hoe je kunt weten of het plasma daadwerkelijk is onts taan. Daarvoor 
is het noodzakelijk om de mogelijke sporen te identificeren die een dergelijk plasma 
kan achterlaten, en dat deze zichtbaar zijn voor de detectoren. 

Vanuit theoretisch oogpunt vereist dit te weten hoe de verschillende deeltjes die 
onts taan zijn in de botsing, zich gedragen in het plasma. Bij het doorkruisen van het 
plasma, dat erg warm en stroperig is. interageren deze deeltjes met de veelheid aan 
quarks en gluonen die het plasma vormen. Eén van de manieren om dit te bestuderen 
is om een effectieve"theorie te formuleren die vanaf het begin rekening houdt met 
de belangrijkste processen die zich in het plasma voordoen bij het botsen. In mijn 
proefschrift heb ik een theoretische methode bestudeerd om effectieve theorien te 
formuleren die rekening houden niet deze processen. Deze methode resulteert in een 
grootheid die 2PI effective action heet en die in staat is de verspreiding van de deeltjes 
in het plasma te beschrijven. 

Het toepassen van de methoden die gebaseerd zijn op de 2PI effective action op 
theorieën als QCD is erg moeilijk. Om de methode goed te begrijpen is het beter om 
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de methode eerst toe te passen op makkelijkere theorien, ook al hebben die niet zo n 
heel directe natuurkundige relevantie. Daarom is het leeuwendeel van mijn proef
schrift gewijd aan het bestuderen van de kenmerken van deze methode, hoofdzakelijk 
in relatie tot de genoemde scalaire theorieën die veel eenvoudiger zijn dan QCD. Deze 
theorieën zijn belangrijk voor het bouwen van modellen die het fenomeen van plotse
linge expansie beschrijven waarvan men denkt dat het heelal het heeft ondervonden in 
de eerste fractie van een seconde van haar bestaan. Bovengenoemde expansie draagt 
de naam inflatie. In mijn proefschrift heb ik het gedrag van de scalaire theorieën 
bestudeerd vanuit het oogpunt van de 2PI effective action, in situaties vergelijkbaar 
met die waarin de kerndeeltjes zich bevinden tijdens de botsingen die plaatsvinden 
in de versnellers. Dat wil zeggen: buiten het evenwicht. De methoden die gebaseerd 
zijn op de 2PI effective action kunnen heel interessante natuurkundige fenomenen 
beschrijven zoals het opwarmen of de overgang van de ene fase in de andere. De cor
recte beschrijving van deze fenomenen is noodzakelijk als men in QCD wil beschrijven 
wat er gebeurt tijdens een botsing van kerndceltjes. In het geval van QCD komen 
we een bijkomstig obstakel tegen, namelijk de gauge-afhankelijkheid. Deze zorgt voor 
meerduidigheid bij het beschrijven van de sterke kracht. In mijn proefschrift heb 
ik beoordeeld hoezeer de gauge-afhankelijkheid de verkregen resultaten beïnvloedt bij 
het gebruik van deze methoden. Wat nog rest is het gebruik van de op de 2PI effective 
action gebaseerde methoden om de sterke kracht op kwantitatieve wijze te beschrij
ven, waarbij men gebruik maakt van krachtige computers om te identificeren welke 
natuurkundige mechanismen het belangrijkst zijn die plaatsvinden in een botsing van 
zware ionen zoals dat gebeurt in de versnellers, en het verkrijgen van meer informatie 
over de staat van het quark-gluon plasma dat. naar men aanneemt, zich vormt tij
dens deze experimenten. Op deze manier - door te weten waaruit de materie bestaat 
- zullen wij onze aangeboren nieuwsgierigheid een beetje meer kunnnen bevredigen. 
En zo zullen wij de vraag van mijn zoon Tristan kunnen beantwoorden die hij vaak 
stelt: wat gebeurt er als ik deze twee speeltjes heel heel heel heel hard tegen elkaar 
aan bots (zó hard om er quark-gluon plasma van te maken)? 
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