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SAMENVATTING

In deze samenvatting zal ik proberen, op een voor een algemeen publiek leesbare
wijze, uit te leggen waar dit proefschrift over gaat. Het is hiervoor verhelderend
om eerst op de context in te gaan.

Een interessante ontwikkeling in de hedendaagse fundamentele natuurkunde
is het samenkomen van de fysica van de hele grote afstanden, de kosmologie en
de hele kleine afstanden, de subatomaire fysica. Deze gebieden lijken op het eerste
gezicht weinig met elkaar te maken te hebben, maar zoals zal blijken is voor het
begrijpen van de één de ander nodig. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift
heeft zodoende ook toepassingen in beide velden.

Een zeer belangrijke ontdekking, die aan de basis staat van de moderne kos-
mologie is de observatie door Edwin Hubble in 1929 dat, naarmate sterrenstelsels
verder van ons weg staan, ze steeds harder van ons af bewegen. Deze observatie
heeft uiteindelijk geleid tot het “hete oerknal model”. Dit beschrijft, simpel gezegd,
het vroege heelal als een reusachtige explosie, die in feite nu, circa 15 miljard jaar
later, nog steeds doorgaat. Uitdijende gaswolken koelen af, en vergelijkbaar koelt
ook het uitdijende het heelal af. Als we dus teruggaan in de tijd wordt het steeds
heter en neemt de dichtheid steeds verder toe. In deze richting gaande worden
ook de typische deeltjes steeds kleiner: vaste stoffen vallen uit elkaar in losse mo-
leculen en atomen in de vorm van gassen, bij nog hogere temperaturen vallen de
atomen uit elkaar en vormen een plasma van losse kernen en elektronen. Bij nog
weer hogere temperaturen vallen ook de kernen uit elkaar in losse protonen en
neutronen. Ook deze protonen en neutronen vallen uiteindelijk uit elkaar en vor-
men dan een plasma van quarks en gluonen (gluonen zijn de dragers van de sterke
kernkracht, zoals fotonen, oftewel licht, de dragers zijn van de elektromagnetische
kracht). Naar dit quark gluon plasma wordt op dit moment hard gezocht, o.a. bij
de RHIC in Brookhaven en straks bij de LHC van het CERN bij Genève. Er zijn
inmiddels al aanwijzingen voor het bestaan gevonden op grond van eerdere expe-
rimenten met de SPS eveneens van het CERN. Later in deze samenvatting zal ik
nog kort terug komen op het quark gluon plasma.

De hierboven genoemde overgangen worden faseovergangen genoemd en de-
ze gebeurtenissen zijn belangrijk omdat ze vaak leiden tot waarneembare signalen.
Zo dateert bijvoorbeeld de Kosmische Microgolf Achtergrondstraling van de over-
gang van een plasma van kernen en elektronen naar neutrale atomen, circa 300 000
jaar na de oerknal, en is het hete oerknal model in staat de relatieve dichtheden
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van de lichte elementen zoals waterstof en helium, gevormd circa 3 minuten na de
oerknal, correct te voorspellen met als enige vrije parameter de netto hoeveelheid
baryonen (protonen plus neutronen). Met netto wordt hier bedoeld baryonen mi-
nus antibaryonen: van alle (elementaire) deeltjes bestaat ook een antiversie, met
exact dezelfde massa, maar o.a. tegengestelde lading.

Dit netto aantal baryonen blijkt zeer klein te zijn. Een belangrijk onderzoeks-
gebied is het voorspellen en begrijpen van dit kleine maar belangrijke getal, dat
wederom met een faseovergang te maken moet hebben: bij lage temperaturen is
de levensduur van het proton vele malen de leeftijd van het heelal, maar bij hoge
temperaturen wordt het instabiel. Dit gebeurd rond de “elektrozwakke faseover-
gang”, die plaats vond toen de temperatuur van het heelal circa 1015 Kelvin was.
Bij die overgang kregen alle deeltjes hun massa, via het zogeheten Higgs mecha-
nisme en moet ook het netto baryongetal zijn ontstaan, baryogenese: boven de
overgang wordt het netto baryongetal nul door interacties, hier onder kan het niet
veranderen.

De fysica die belangrijk is in het vroege heelal is dus die van elementaire deel-
tjes en fundamentele krachten bij zeer hoge temperaturen en rond faseovergan-
gen. De deeltjes en krachten (behalve de zwaartekracht) worden beschreven met
het zogeheten Standaard Model, dat in staat is gebleken tot zeer grote precisie de
experimenten in de deeltjesversnellers, zoals bij het CERN, te beschrijven. Fase-
overgangen goed beschrijven is echter een lastig probleem. Het Standaard Model
is beschreven met behulp van quantum veldentheorie. Een veel gebruikte techniek
bij berekeningen hierin is storingsrekening. Deze werkt echter niet goed voor het
beschrijven van faseovergangen, zoals ik hieronder zal uitleggen. Verder is het voor
bijvoorbeeld het beschrijven van baryogenese, maar ook de vorming van het quark
gluon plasma, nodig om het systeem te volgen in de tijd, het is niet in evenwicht,
wat een verdere reductie van het aantal beschikbare technieken betekent.

Voor het beschrijven van een klassiek mechanisch systeem is het in principe
voldoende om de potentiaal en de begintoestand te specificeren (klassiek geeft de
potentiaal de hoeveelheid potentiele energie die het deeltje heeft en maakt het mo-
gelijk op een zeer elegantie manier de bewegingsvergelijkingen af te leiden). Klas-
siek, dat wil zeggen niet quantummechanisch, zal een niet bewegend deeltje zich
in een minimum van de potentiaal bevinden. Quantummechanisch kan echter een
deeltje niet stilstaan op een precieze plaats, men kan niet plaats en snelheid onbe-
perkt nauwkeurig bepalen en de deeltjes zullen fluctueren om een minimum van de
potentiaal. Het is daarom een stuk lastiger om toch verwachtingswaardes van fysi-
sche grootheden uit te rekenen. Men maakt hierbij vaak gebruik van storingsreke-
ning: voor een beperkt aantal potentialen kan ook in de quantummechanica exact
worden uitgerekend hoe de verwachtingswaarde van grootheden afhangt van de
potentiaal. Door de fysische potentiaal te schrijven als zo’n exact oplosbare poten-
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tiaal plus een verschil- of storingsterm kan een benadering worden gemaakt van
de verwachtingswaarde in de fysische potentiaal.

In veldentheorie is de zaak wat ingewikkelder, ook daar wordt het systeem ge-
specificeerd door potentiaal en beginvoorwaarden, maar een veld heeft op iedere
plaats in de ruimte een waarde. Dit leidt er toe dat in quantum velden theorie ei-
genlijk alleen de meest simpele situatie nog oplosbaar is, die van een vrije theorie,
beschreven door een harmonische potentiaal (het veldentheoretische analogon van
een deeltje aan een veer). Het verschil tussen de exacte potentiaal en de harmoni-
sche potentiaal is in het algemeen niet geschikt voor storingsrekening. Door alleen
in de buurt van een minimum van de potentiaal te kijken kan dit probleem verhol-
pen worden. Hiervoor is het dus wel nodig dat de fluctuaties rond dat minimum
niet te groot zijn en is het essentieel dat de configuraties rond één minimum fluctu-
eren. Dit is in het algemeen niet het geval bij faseovergangen, wat het gebruik van
storingsrekening drastisch beperkt.

In klassieke veldentheorie is het stukken eenvoudiger om de evolutie van sys-
temen te berekenen. Heel simpel gezegd is het effect van quantum mechanica op
klassieke mechanica het toevoegen van quantum fluctuaties rond de klassieke op-
lossing. Zodoende kunnen we in quantum veldentheorie ook een expansie rond
de klassieke oplossing maken. De niet in storingsrekening te vangen effecten wor-
den beschreven door de klassieke oplossing, terwijl de kleine quantum fluctuaties
eromheen beschreven worden in storingsrekening. De in dit proefschrift gebruikte
Hartree benadering is ook zo’n soort benadering, en is daarmee beter in staat om
processen te beschrijven die niet noodzakelijkerwijs in de buurt van een minimum
van de potentiaal plaats vinden. Een andere benadering is het geheel negeren van
de quantum fluctuaties. Vooral bij hoge temperaturen, zoals in het vroege heelal,
is dit een verdedigbare benadering. Hoewel het op het eerste gezicht slechter lijkt
dan de Hartree benadering, is dat niet per se het geval.

Het andere probleem van het beschrijven van faseovergangen is hun niet-even-
wichts karakter. Als een systeem in evenwicht is, en in het bijzonder bij hoge tem-
peratuur, kunnen allerlei extra benaderingsmethodes gebruikt worden, zoals bij-
voorbeeld Monte Carlo simulaties. Als echter ook de dynamica beschreven moet
kunnen worden, is dit niet langer mogelijk. De klassieke en de Hartree benadering
zijn dan enkele van de weinige resterende mogelijkheden.

Zoals alle benaderingen heeft ook de Hartree benadering zijn beperkingen. Eén
van deze beperkingen is het beschrijven van de gang naar evenwicht. De bena-
dering is goed voor een kort tijdje, maar daarna niet meer. Eén van de oorzaken
hiervoor is dat het te veel van de interacties weggooit. In dit opzicht is de klassie-
ke benadering beter dan de Hartree benadering, en is daarom op haar beurt wel
in staat om de gang naar evenwicht te beschrijven, zij het dan klassiek evenwicht.
Men kan nu hopen dat een geschikte “combinatie benadering” in staat zou zijn om
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de gang naar een quantum evenwicht te beschrijven.
In Hoofdstuk 1 wordt zo’n combinatie benadering geı̈ntroduceerd, de Hartree

ensemble benadering. We bestuderen deze benadering in een eenvoudig model,
waarbij de ruimte beperkt is tot een lijn. In Hoofdstuk 2 wordt vervolgens gekeken
of en hoe deze benadering de gang naar evenwicht kan beschrijven. In Hoofdstuk
3 wordt gekeken of dit evenwicht ook vastgehouden kan worden als het eenmaal
bereikt is, en wordt een vergelijking gemaakt met de puur klassieke benadering.

In deze eerste paar hoofdstukken blijkt dat het beschrijven van equilibratie veel
beter gaat in de zogeheten gebroken fase, dan in de symmetrische fase. Dit begrip
heeft te maken met de vorm van de potentiaal. De potentiaal die we beschouwen
is een zeer veel gebruikte en wordt, naar zijn wiskundige vorm, de φ4 potentiaal
genoemd. Deze potentiaal kan één of twee minima hebben, afhankelijk van een
parameter en de temperatuur. Bij hoge temperaturen, boven een zekere faseover-
gang, is er altijd slechts één minimum. In Hoofdstuk 4 kijken we naar de potentiaal
die voor alle temperaturen slechts één minimum heeft, de symmetrische situatie.
Voor equilibratie is het nodig dat er genoeg interactie is, maar het blijkt dat er in de
symmetrische situatie te weinig zijn om de gang naar evenwicht goed te kunnen
beschrijven in de Hartree benadering.

In Hoofdstuk 5 wordt tenslotte gekeken naar een toepassing van de benade-
ringsmethode in de andere fase van het systeem, die met twee minima. Zoals hier-
boven zeer kort uitgelegd, wordt in storingsrekening gekeken naar de fluctuaties
rond een van de minima. In het geval er twee minima zijn, zal er eentje gekozen
worden. De aanvankelijke symmetrie tussen beide breekt spontaan. Dit kan gezien
worden als het plaatsen van een bal precies op de top van een berg, met aan twee
kanten een dal. De meest minimale verstoring zal het in een van beide laten terecht-
komen, maar welke is niet bij voorbaat vast te stellen, de symmetrie zal spontaan
breken. In veldentheorie is er niet sprake van één deeltje dat op één plaats is, maar
sprake van een veld dat op alle plaatsen een bepaalde waarde heeft (zoals de tem-
peratuur in een kamer). In veldentheorie is spontane symmetriebreking daarmee
ingewikkelder, het veld hoeft niet overal in de ruimte in het zelfde minimum van de
potentiaal terecht te komen. Zo’n veldconfiguratie, waarin het veld op één plaats
in het ene minimum zit en verderop in het andere, wordt een kink genoemd.

In een zeker opzicht kunnen deze kinks gezien worden als de deeltjes die in
deeltjesversnellers op elkaar worden geschoten. Net als die deeltjes hebben ook
kinks hun antiversie en kunnen ze annihileren. In het laatste hoofdstuk wordt ge-
keken naar dit soort botsingsprocessen en wordt gekeken in hoeverre de Hartree
ensemble benadering toegepast op de φ4 theorie kan fungeren als een zeer versim-
peld model voor de zware-ion botsingen bij RHIC en LHC.


