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VOORWOORD

Op mei liep ik in de Vughterstraat in ’s - Hertogenbosch een elektronicazaak binnen, ik weet niet meer
waarom ook alweer. In die tijd kwam het regelmatig voor dat computerschermen doorbrandden als je te lang bij je
computer wegbleef zonder het scherm uit te zetten, zodat je de rest van het leven van dat scherm kon zien wat je
aan het doen was toen je vergeten was die uitknop in te drukken. Dus waren schermbeveiligers noodzakelijk, en ik
zocht af en toe naar leuke nieuwe versies.

Ik maakte een praatje met de verkoper omdat ik me verbaasde over een bijzonder soort schermbeveiliger
op een computer achter hem, één met bijzondere kleuren, bestlelijk eigenlijk, en dus raadselachtig voor een
schermbeveiliger. Maar tegelijkertijd leek het iets te doen. Ik vroeg de verkoper ernaar, en hij vertelde dat dat
Seti@home was, de ‘Search for Extraterrestrial Intelligence’, een schermbeveiliger die de vrije tijd van je computer
gebruikte om voor het Seti Instituut gegevens door te rekenen van metingen die waren gedaan met de Arecibo radio-
telescoop.

Het was de tijd van verhalen over ‘alien obductions’, dus hetleek me leuk om daar dan iets wat meer verant-
woords aan bij te dragen. En jawel, als op jouw computer de gegevens verwerkt zouden worden waarin een aanwij-
zing voor buitenaards leven werd gevonden, zou je genoemd worden in de publicaties.

De schermbeveiliger van het ‘klassieke’ Seti@home. Dit is nep, want ik heb toen nooit een schermprint gemaakt.
Hoewel Seti@home gedistribueerde gegevensverwerking populair gemaakt heeft zijn er (nog) geen signalen van

buitenaardsen opgevangen. Of dat jammer is of niet is een ander verhaal.

Zo werd ik een van de ‘crunchers’ van de ‘Class of -  - ’. Mijn tweedehands appeltje crunchte
niet zo erg hard, over de eerste werkeenheden rekende het meer dan vijftig uur, terwijl mijn computer er tegen-
woordig maar een paar uur over doet. En hoewel ik de schermprint in elkaar geknutseld heb, heb ik mijn gegegens
er wel zo goed mogelijk in geplakt.

In de loop van ging Seti@home over naar BOINC, de Berkeley Open Infrastructure for Network Com-
puting. In de WayBack Machine is een pagina bewaard waarop telezen staat:Thanks to all original SETI@home
participants for their tremendous dedication to the project. You made SETI@home into something of lasting signi-
ficance. [1] Dat geldt dus ook voor mij⌣̈ .

Via BOINC kon er aan meerdere projecten tegelijk gerekend worden, en naast een aantal andere projecten
ging ik op  november meedoen met SixTrack van LHC@home. SixTrack simuleerde deeltjesbundels in
CERN’s LHC, de Large Hadron Collider van het voormalige Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire,
tegenwoordig, in het Nederlands, het Europees Laboratorium voor Deeltjesfysica, om zo de stabiliteit van de banen
van de deeltjes in de ringen van de versneller te bestuderen voordat de experimenten werkelijk zouden beginnen.



Er werden per keer deeltjes gesimuleerd die honderdduizend keer, en soms een miljoen, in de ringen van de
LHC rondvlogen. De website zei:[2] “Dat klinkt misschien veel, maar in de echte wereld is dat minder dan se-
conden. Toch is dat voldoende om te testen of de bundel gedurende een veel langere tijd in een stabiele baan zal
blijven, of dat hij het risico loopt oncontroleerbaar te worden en uit de baan in de wanden van de vacuümbuis te
vliegen. Zo’n bundelinstabiliteit zou een ernstig probleem zijn dat tot gevolg zou kunnen hebben dat de machi-
ne stilgelegd zou moeten worden voor reparaties als het in het echte leven zou gebeuren.” De resultaten van het
LHC - project maakten dus ook in het echte leven een verschil,en daar wilde ik wel aan meedoen, natuurlijk!

De schermbeveiliger van LHC@home Six Track, een ‘artist’s impression’ van de bundel die door de LHC zou
gaan lopen. Dit is een momentopname; op het scherm zag je de deeltjes alsof je zelf net achter ze aan door de
buizen van de versneller ging, en soms zag je er één gevaarlijk buiten de bundel raken en daarna (meestal?)

weer terugkomen. Een intrigerend gezicht.

De eerste simulatieronde had ik gemist, maar tot nu toe heb ik ‘cobblestones’ meegerekend. Volgens
een tester / moderator op een van de BOINC - fora:A Cobblestone of computation is supposedly0 .86 trillion
floating - point operations, but the reality bears only casual resemblance to the theory.

Van rekenen op een grafische kaart had ik in nog nooit gehoord, en toen ik in mee ging rekenen
bij de Collatz Conjecture, een project over een wiskundig probleem dat gebruik maakte van mijn grafische kaart,
stegen mijn credits in korte tijd van enkele honderdduizenden tot in de paar miljoen. Maar waar ik al helemaal
nooit van gehoord had was van Virtual Boxes.

Op  Aug  las ik op de webpagina van de BBC een artikel[3] over een tweede @home project van
CERN, ‘LHC@home allows public to help hunt for Higgs particle.’ Op de ‘LHC@home 2.0’ website stond,[4]

“Het Test 4 Theory@home project zoekt vrijwilligers om theoretisch - fysische berekeningen te doen voor de Large
Hadron Collider bij CERN.” Omdat ik natuurlijk niet de enigewas die dit artikel las werd dit ook de dag dat
Test 4 Theory problemen kreeg. Hun nieuws van die dag was,[5] * PROBLEM WITH JOB SUPPLY FROM CERN*.
Kort na middernacht schreven ze, * PLEASE REBOOT YOUR VM NOW*, en later die dag * Postmortem report:
technical summary of problems encountered on.. *.

Daar waar ze eerst dachten dat ‘boosaardige systemen’ met opzet hun wachtrijservers leegzogen zodat er geen
werk meer aangeboden kon worden, kwamen zij snel achter wat wij al wisten; dat onder andere de BBC mensen
had opgeroepen mee te doen met het nieuwe Test 4 Theory project.

De volgende dag was het nieuws een heel stuk blijer:WOW! We are flabbergasted! Interest in LHC@home 2.0
has exceeded our wildest dreams, following the huge press coverage that a brief mention in a CERN press release
got us. Thank you, everyone! Yesterday we reached nearly8000 registered volunteers, which pushed the number of
computers simultaneously connected to our server well over1000 . To give you an idea, with just100 simultaneous
connections we had already reached the equivalent of all thecomputing power at CERN that Test 4 Theory project
physicists have access to. So getting more than10 x that in just a few days boggled our minds – and also bogged
down our servers!

Maar er waren wel degelijk ook ‘boosaardige systemen’ aan het werk. Het LHC@home2.0 team had waar-
schijnlijk niet in de gaten dat ze, na de eerste testfase afgesloten te hebben, in de tweede testfase te maken kregen
met de mindere nerds; in de fora bleek dat ik lang niet de enigewas die nog nooit gehoord had van een Virtual
Box, en ik heb het niet opgebiecht. Als doorgewinterde BOINCgebruiker had ik, gewend als ik was om een project
zonder meer toe te voegen aan mijn BOINC lijst, ‘hoezo richtlijnen lezen, het is toch BOINC?’, dat nu ook gedaan.
Ik kreeg een werkeenheid binnen, en die crashte meteen. Het systeem vroeg een nieuwe, die kreeg ik binnen een
paar seconden, en ook die crashte. Ik was zo’n boosaardig systeem dus.



Toen ik begreep hoe erg het misging heb ik het project snel gestopt en veel fora gelezen, terwijl ik leerde over
Virtual Boxes, een mooie manier om op je computer een stukje af te schermen en daar een virtuele machine te
laten draaien onder een ander besturingssysteem. De werkeenheden van Test 4 Theory worden zo op een virtuele
Linux machine berekend ook al heb je geen Linux besturingssysteem op je computer. Helaas heb ik door een vakje
niet aan te vinken nog een flink aantal werkeenheden gecrasht, soms na al een halve dag rekenen jammer genoeg.
Excuses.

Links Oracle’s Virtual Box met daarin de BOINC_ VM van CERN, rechts (een impressie van) de Virtual Machine
op mijn computer. De tweeling - Tux laat zien dat ook dit niet helemaal echt is.

Maar nu doet alles het, en sta ik terwijl ik dit schrijf zelfs eerste van Nederland. En zo wist ik ook ineens dat
dit essay moest gaan over het beantwoorden van mijn eigen vraag: “Wat zoeken ze eigenlijk daar bij CERN, het
‘laatste deeltje van het Standaardmodel voor de elementaire deeltjes’?”

Nu schijnen ze er ook nog een leuke schermbeveiliger bij gemaakt te hebben maar daar heb ik niet meer naar
gekeken, schermen branden tegenwoordig toch nauwelijks meer door.

Eerste van Nederland, nog wel.
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HET STANDAARDMODEL

[ . . . ] the road to a knowledge of the stars leads through the atom; and important knowledge of the
atom has been reached through the stars.

— Sir Arthur Eddington

Zelfs de idiootste ideeën moet je uitwerken en wanneer je datmaar systematisch genoeg doet komt er
altijd wel iets bruikbaars uit.

— Simon van der Meer

1. 1 KRACHTEN EN DEELTJES

Het Standaardmodel van de deeltjesfysica gaat uit van het bestaan van twaalf elementaire deeltjes, en van vier
fundamentele krachten, of eigenlijk interacties tussen die deeltjes. De reden om aan te nemen dat er niet meer
krachten zijn is simpelweg dat een vijfde niet is ontdekt, ener geen reden is gevonden waarom een vijfde nodig
zou zijn.[6] Dat lijkt misschien geen hele goede reden, maar voorlopig zullen we het daarmee moeten doen.

De vier krachten zijn de sterke kernkracht, de zwakke kernkracht, de elektromagnetische kracht en de zwaar-
tekracht. Misschien zijn er maar drie krachten, want over dezwaartekracht is nog veel niet duidelijk, en er is zelfs
een theorie in de maak waarin zwaartekracht helemaal geen gewone kracht is.[7] Maar hoewel dit essay eigenlijk
gaat over de vraag hoe materie aan haar massa komt is het voldoende te weten dat er zwaartekracht is, we kunnen
massa’s ook meten en met elkaar vergelijken zonder te begrijpen op welke manier wat voor kracht er precies op
werkt. Dat doen we al duizenden jaren.

1. 1. 1 ELEMENTAIRE DEELTJES

Volgens het Standaardmodel is alle materie opgebouwd uit leptonen en quarks, de elementaire deeltjes, waar-
van een overzicht te zien is in figuur 1.1. Deze deeltjes hebben, voor zover bekend, geen interne structuur.

De leptonen bestaan voor de helft uit deeltjes met één elementaire ladingseenheid, waarvan het elektron de
bekendste is. Deze leptonen hebben geen speciale naam, ze worden gewoon ‘geladen leptonen’ genoemd. De
andere helft heeft geen lading, deze leptonen worden neutrino’s genoemd.

De geladen leptonen zijn, naast het bekende elektron dat aangeduid wordt mete−, het muonµ−, en het
tauon τ−. Ze hebben alledrie een lading van− 1 maal de elementaire lading e. Het muon en het tauon zijn
kortlevende deeltjes die alleen gezien worden bij botsingen met hoge energieën, zoals wanneer kosmische straling
botst tegen atomen in de atmosfeer, of in processen in deeltjesversnellers. Zij zullen in deeltjesprocessen snel
vervallen naar elektronen, die van deze drie de minste massahebben.

De drie geladen leptonen hebben elk een bijbehorend neutrino, het elektronneutrinoνe , het muonneutrinoνµ ,
en het tauonneutrinoντ . Neutrino’s zijn zo moeilijk te meten dat nog niet goed begrepen is wat hun massa is, en
ook hun levensduren zijn niet goed bekend. In elk geval zijn er neutrino’s die zo stabiel zijn dat een aanzienlijk
deel van de materie in het heelal uit neutrino’s bestaat, en ook is het mogelijk om ze in zulke grote aantallen
te laten ontstaan dat er experimenten mee gedaan kunnen worden. Daarbij reageren neutrino’s zo weinig met
andere materie dat een neutrinobundel door de aarde heen naar een detector gestuurd kan worden die op honderden
kilometers afstand staat.

Er zijn zes verschillende quarks, waarvan het opquark de minste massa heeft. Voor de symbolen van de quarks
wordt de eerste letter van de Engelse naam aangehouden, zodat het opquark het symboolu heeft voor ‘up quark’
en het neerquarkd voor ‘down quark’. Deze twee quarks zijn de bouwstenen voor alle gewone atoomkernen,
in paragraaf 1. 1. 5 wordt hier verder op ingegaan. De Nederlandse namen van de vier andere quarks zijn tover,
vreemd, bodem en top, de Engelse namen en symbolen zijn charmc , stranges , beauty (bottom)b , en truth
(top) t ; deze quarks komen alleen in deeltjesprocessen voor als onderdeel van samengestelde, kortlevende deel-
tjes. De op - , tover - en topquarks hebben ladingen van2

3
, de neer - , vreemd - en bodemquarks van− 1

3
maal de

elementaire lading. Quarks zijn nooit gezien als vrije deeltjes.
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Figuur 1.1:De elementaire deeltjes zijn de quarks en leptonen. De op - enneerquarks vormen samen met de
elektronen de bouwstenen van de alledaagse materie, en dus ook van onszelf. In dit plaatje verwijzen de quark-
decoraties naar de vrijwel tegelijkertijd getheoretiseerde ‘aces’. Waarom het uiteindelijk toch ‘quarks’ zijn gewor-

den is misschien om de toverachtige naam, die komt uit het boek Finnegans Wake.[8 ]

1. 1. 2 BEHOUDSWETTEN

In de verschillende deeltjesprocessen waarbij deeltjes verdwijnen en andere ontstaan, zoals gebeurt bij bot-
singen van deeltjes op elkaar in versnellers of bij het verval van onstabiele deeltjes, moet de totale energie altijd
behouden zijn. Omdat verval een spontane gebeurtenis is kunnen alleen deeltjes ontstaan met lichtere massa’s
dan dat van het vervallende deeltje. Maar tegelijk wordt, bekeken vanuit het referentiekader van het vervallende
deeltje, waarin het ‘stilstaat’ en dus geen kinetische energie heeft, een deel van de massa van het vervallende deel-
tje omgezet in kinetische energieën van de vervalproducten, waarbij de omrekening tussen massa en energie gaat
volgensE = mc2 . Daarom kan in het referentiekader van het vervallende deeltje de som van de massa’s van
de nieuwe deeltjes en hun kinetische energieën niet groter zijn dan de rustmassa van het vervallende deeltje. In
botsingsprocessen kunnen daarentegen wel deeltjes ontstaan die zwaarder zijn dan de massa’s van de botsende
deeltjes samen omdat, naast de massa’s, ook de kinetische energie die de botsende deeltjes ten opzichte van elkaar
hebben kan worden omgezet in massa’s van deeltjes die ontstaan.

Omdat het elektron van de drie geladen leptonen de minste massa heeft is er vanwege energiebehoud geen
ander geladen lepton waarnaar het kan vervallen. En omdat lading niet in het niets kan verdwijnen, wat uitgedrukt
wordt door de ‘wet van behoud van lading’, kan het elektron ook niet naar de ongeladen leptonen, de neutrino’s,
vervallen. Tenslotte kunnen leptonen ook niet zomaar verdwijnen, wat uitgedrukt wordt door de ‘wet van behoud
van leptongetal’. Het elektron kan dus nergens naar vervallen omdat elke vorm van verval wordt verhinderd door
de behoudswetten, en dus is het stabiel.

Voor quarks geldt ook een behoudswet, de ‘wet van behoud van quarkgetal’, er is nooit een waarneming gedaan
waarbij quarkgetal geschonden werd. Wel kunnen quarks net als leptonen naar elkaar vervallen, een bodemquarkb
kan bijvoorbeeld vervallen naar een toverquarkc , of naar een opquarku , waarbij ook andere deeltjes moeten
ontstaan vanwege ladingbehoud. Maar vanwege energiebehoud en behoud van quarkgetal kan het lichtste quark,
het opquark, niet verder vervallen en is het dus, net als het elektron, stabiel.

1. 1. 3 ANTIDEELTJES

Bij elk deeltje hoort een antideeltje. Deze deeltjesparen lijken erg veel op elkaar, ze hebben dezelfde massa en
levensduur, maar hun ladingen, bijvoorbeeld, zijn tegengesteld. Antideeltjes worden doorgaans aangeduid door een
balkje boven hun symbool, zo is bijvoorbeeld het op antiquark ū het antideeltje van het opquarku. Ook worden,
in geval van geladen deeltjes, het deeltje en het bijbehorende antideeltje soms aangeduid met hetzelfde symbool
maar tegengestelde lading, zoals het elektrone− en het positrone+ .

Als deeltjes en antideeltjes elkaar tegenkomen vernietigen ze elkaar, maar ook deze interacties moeten voldoen
aan de behoudswetten. Een elektron bijvoorbeeld, dat leptongetal 1 en lading− 1 heeft, en een positron, met
leptongetal− 1 en lading+1 , kunnen elkaar zodanig annihileren dat er alleen fotonen ontstaan, die ongeladen
zijn en leptongetal0 hebben; fotonen zijn geen leptonen. Zo is het ontstaan van fotonen na annihilatie in overeen-
stemming met de behoudswetten van lading en leptongetal. Ten slotte komt het energiebehoud tot uitdrukking in
de frequenties van deze fotonen, waarbij hogere frequenties hogere energieën betekenen.

Via dezelfde redenering als bij het elektrone− is vanwege de behoudswetten het positrone+ stabiel; als een
deeltje vanwege de behoudswetten niet kan vervallen, kan het bijbehorende antideeltje dat ook niet, en is dat dus
ook stabiel. Maar omdat er in het heelal veel meer materie voorkomt dan antimaterie komen antideeltjes na hun
ontstaan doorgaans vrijwel direct gewone materie tegen en worden ze weer geannihileerd, wat de reden is dat ze
onder normale omstandigheden niet gezien worden.

Doordat antideeltjes in principe eigenlijk ook gewoon materiedeeltjes zijn is het mogelijk om bundels van
antideeltjes te maken zolang dat maar in een vacuüm gebeurt,zodat de deeltjes niet meteen weer door gewone
materie geannihileerd worden.
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In  zijn door een satelliet antideeltjes gevonden die zijn ontstaan bij botsingen van kosmische straling
op atmosferische atomen en die daarna werden ingevangen door het magnetisch veld van de aarde, waarbij ze
waarschijnlijk een gordel van antimaterie rond de aarde vormen.[9] Op de vraag waarom ons heelal overwegend
uit materie bestaat en niet uit antimaterie, hoewel dat volgens het Standaardmodel ook gekund had, is nog geen
eensluidend antwoord gevonden.

Figuur 1.2:Ook bij onweersbuien kan antimaterie ontstaan. Boven de buiontstaan elektrische velden die elek-
tronenbundels omhoog schieten. Bij afbuiging van hun banen(geel) door atmosferische moleculen zenden de
elektronen fotonen uit in de vorm van gammastraling (roze).Als zo’n gammafoton interacteert met de kern van
een atmosferisch atoom verandert hij in een elektron - positronpaar, waarbij de atoomkern nodig is voor behoud
van energie en impuls, zie pagina 17. Een positron uit zo’n elektron - positronbundel reageerde met een elek-
tron in NASA’s Fermi Gamma-ray Space Telescope die daardooreen signaal waarnam dat kenmerkend is voor

positron annihilatie.

Om te voldoen aan het behoud van leptongetal gaat het ontstaan en verdwijnen van geladen leptonen steeds
samen met het ontstaan van neutrino’s en antineutrino’s. Leptongetal is behouden per leptonfamilie, waarbij de
families de drie ondergroepen zijn die in figuur 1.1 zijn aangegeven door de dunne lijnen. Als, bijvoorbeeld, een
muon µ− verdwijnt moet er een muonneutrinoνµ ontstaan, en als er vóór een proces geen muon was, moet erna
het totale muongetal ook nul zijn. In zo’n geval gaat het ontstaan van een muonµ− gepaard met het ontstaan van
een antimuonneutrinōνµ omdat zij tegengesteld muongetal hebben.

⊲ Opmerking
Eigenlijk zou er dus ook een behoudswet moeten zijn die de ‘wet van behoud van leptonfamiliegetal’ zou heten.
Maar deze wet zou niet een echt ‘harde’ wet zijn zoals energie- of ladingbehoud, of behoud van quarkgetal; de
wet van behoud van leptonfamiliegetal zou alleen een harde wet zijn als de neutrino’s massaloos zijn. In dat geval
zou er volgens het Standaardmodel geen ‘menging’ zijn tussen de leptonfamilies, er zouden geen reacties kunnen
zijn zoals een muonµ− dat vervalt naar een elektron en een foton.[10] Het feit dat zulke reacties wel voorkomen
wijst erop dat neutrino’s massa hebben, al is het waarschijnlijk weinig. Overigens is ook de wet van behoud van
leptongetal zelf al minder hard dan de wetten van behoud van energie, impuls, lading en quarkgetal; een tauonτ−

kan vervallen in een proces waarin geen lepton voorkomt als vervalproduct, hoewel dit slechts voorkomt in fracties
van ordes kleiner dan10−5. [11] ⊳

1. 1. 4 INTERACTIEDEELTJES

In het Standaardmodel worden krachten geïnterpreteerd alsvelden. De krachten worden overgebracht tussen
de quarks en leptonen door zogenaamde interactiedeeltjes,die niet ‘reëel’ zijn, ze zijn excitaties of verstoringen
van de krachtvelden en worden ‘virtuele’ deeltjes genoemd.Waarom ze virtueel genoemd worden zal besproken
worden in paragraaf 1. 5. In figuur 1.3 is te zien welke reële deeltjes onderworpen zijn aan welke krachten, of,
anders gezegd, welke reële deeltjes wisselwerken met welkevirtuele deeltjes.

Quarks worden bij elkaar gehouden door de sterke kernkracht, waarvan de interacties worden verzorgd door
gluonen. De theorie die deze interacties beschrijft is quantumchromodynamica, maar in dit essay zal de sterke
kernkracht verder niet aan de orde komen. De elektromagnetische interacties tussen de geladen leptonen wordt
verzorgd door virtuele fotonen, en omdat ze lading hebben voelen ook de quarks de elektromagnetische kracht.

De zwakke kernkracht wordt overgebracht door deW+ , W− en Z0 deeltjes. DeW± deeltjes zijn elkaars
antideeltje en hebben dus gelijke massa maar tegengesteldelading, hetZ0 deeltje is ongeladen, en zwaarder dan de
W± deeltjes. Een voorbeeld van een reactie waarbij de zwakke wisselwerking een rol speelt is het zogenaamde
bèta - of neutronverval, het verval binnen een atoomkern waarbij een elektron wordt uitgestoten; hoe dit werkt
wordt besproken in paragraaf 1. 2. De zwakke kernkracht wordt door alle elementaire deeltjes gevoeld.

De zwaartekracht beïnvloedt alle deeltjes met massa, en omdat het via het krommen van de ruimte ook de
banen beïnvloedt waarlangs de massaloze deeltjes zich met de lichtsnelheid bewegen ondergaan ook deze deel-
tjes de invloed van de zwaartekracht. De zwaartekracht is zoveel zwakker dan de andere drie krachten dat het op
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deeltjesniveau vrijwel geen rol speelt. Mocht blijken dat de zwaartekracht toch een ‘echte’ interactie is, dan zou het
overgebracht worden door gravitonen, maarevenals anders dan het Higgsdeeltje, dat volgens het Standaardmodel
verantwoordelijk is voor de massa van deeltjes, is het graviton nog niet gevonden.

Figuur 1.3:De quarks en leptonen zijn onderworpen aan de vier verschillende krachten. Allemaal reageren ze
op de zwaartekracht en de zwakke kernkracht, de geladen leptonen en de quarks reageren daarbij op de elektro-

magnetische kracht, en de quarks ten slotte ook nog op de sterke kernkracht.

1. 1. 5 SAMENGESTELDE DEELTJES

Samengestelde deeltjes die uit meerdere quarks bestaan worden hadronen genoemd. Er zijn twee soorten
hadronen; mesonen die uit twee, en baryonen die uit drie quarks bestaan. Zij kunnen positief of negatief geladen,
of ongeladen zijn. Antihadronen bestaan uit antiquarks, enook de antihadronen hebben dus dezelfde massa, maar
tegengestelde lading als hun normale partners.

Quarks komen alleen voor in combinaties waarbij ze samen eeninteger maal de elementaire lading hebben.
Omdat mesonen steeds uit één quark en één antiquark bestaan,en quarks− 1

3
of + 2

3
maal de elementaire lading

hebben, hebben mesonen als totale lading− 1, 0 of +1 maal de elementaire lading. Baryonen bestaan uit drie
quarks, en hebben dus− 1, 0, +1 of +2 maal de elementaire lading.

Het lichtste baryon is het proton, dat bestaat uit twee opquarks en een neerquark. Deze quarks hebben+ 2

3

respectievelijk− 1

3
maal de elementaire lading, zodat het proton+1 maal de elementaire lading heeft. Het op een

na lichtste baryon, het neutron, wordt gevormd door twee neerquarks en een opquark en is dus ongeladen. Omdat
gewone atoomkernen opgebouwd zijn uit neutronen en protonen, en atomen bestaan uit kernen met elektronen
eromheen, bestaat uiteindelijk alle gewone materie, en wijdus ook, uit opquarks, neerquarks en elektronen.

Figuur 1.4:Wat reëlere beelden van deeltjes, die eigenlijk veel quarksen antiquarks bevatten. In beide figuren
staan de veren voor de gluonen, de overbrengers van de sterkekernkracht. In de linker figuur, een baryon, zijn
de paarse deeltjes de quarks, de groene de antiquarks. De drie quarks waarvoor geen antideeltje voorhanden is,
de valentiequarks, bepalen de configuratie van het baryon. De rechter figuur is ook een hadron, waarbij de grote
zwarte pijl de totale draaiimpuls van het deeltje voorstelt; dit is de som van de spins van de individuele quarks, zie
paragraaf1 .3 , en de draaiing van de quarks om elkaar, weergegeven door de dunne groene cirkelpijl. Deze totale

draaiimpuls wordt de spin van het samengestelde deeltje genoemd.
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Hoewel het zeer nuttig is als model is de bovenstaande eenvoudige voorstelling van protonen en neutronen
niet erg in overeenstemming met de werkelijkheid, die waarschijnlijk meer zou lijken op figuur 1.4. Steeds ver-
schijnen en verdwijnen paren quarks en antiquarks, in de figuur zijn er nog steeds veel minder getekend dan er in
werkelijkheid zijn. De reden dat het proton toch de samenstelling u u d heeft is te zien in het linkerdeel van de
figuur; in dit baryon is er voor drie quarks geen antiquark voorhanden waardoor deze drie quarks als ‘overschot’
aanwezig zijn, in het geval van een proton dus twee opquarks en één neerquark.

Mesonen bestaan volgens het simpele model uit een quark en een antiquark, maar uiteraard geldt voor hen het-
zelfde als voor baryonen, ze zullen meer lijken op een ‘soep’van gluonen, quarks en antiquarks. Mesonen ontstaan
in allerlei hoge - energieprocessen waarbij quarks betrokken zijn, zoals bij botsingen van kosmische straling op
protonen in de dampkring en natuurlijk in versnellers. Zoals gezegd kunnen mesonen geladen of ongeladen zijn,
zo bestaan bijvoorbeeld de als eerste gevondenπ - mesonen of kortweg pionen, uit opquarks, neerquarks en hun
antideeltjes. Hetπ+ meson bestaat uit een opquark en een antineerquark, hetπ− meson uit een neerquark en een
anti - opquark, en hetπ0 , een neutraal pion, uit een op - of neerquark en haar bijbehorende antiquark.

Alle mesonen zijn onstabiele, kortlevende deeltjes en zullen dus snel na hun ontstaan weer vervallen naar
andere deeltjes, waarbij allerlei vervalproducten en kinetische energieën mogelijk zijn zolang ze zijn toegestaan
binnen de grenzen van de behoudswetten. Omdat mesonen bestaan uit een quark en een antiquark komen in deze
vervalproducten relatief veel leptonen en fotonen voor, quarkloze deeltjes, wat in overeenstemming is met behoud
van quarkgetal omdat een quark en een antiquark samen quarkgetal 0 hebben. Ongeladen pionen vervallen bijna
altijd naar twee fotonen;[12] omdat verval in feite een gesloten systeem is, is naast energie ook impuls behouden,
en zo kan er beredeneerd worden dat er bij dit verval inderdaad niet één, maar twee fotonen moeten ontstaan om
aan zowel energie - als impulsbehoud te voldoen.

⊲ Opmerking
Fotonen staan niet helemaal op gelijke voet met deeltjes, eris geen behoudswet voor fotonen als deeltjes. De ener-
gie van fotonen kan, bijvoorbeeld, in een interactie met eenander deeltje helemaal worden omgezet in kinetische
energie van dat deeltje. Ook kunnen fotonen overgaan in paren van deeltjes en hun bijbehorende antideeltjes die op
hun beurt weer kunnen samenvloeien tot een foton, zoals schematisch is voorgesteld in figuur 2.2. Waarin fotonen
zich wel weer gedragen als deeltjes is bij botsingen met andere deeltjes. Dat is in een bellenvat, te zien in figuur 1.5,
te herkennen aan sporen van deeltjes die daarbij ontstaan, ook al zijn de fotonsporen zelf niet te zien omdat de
fotonen ongeladen zijn. Ook kunnen bij hoge energieën door foton - foton botsingen allerlei deeltjes ontstaan omdat
de energie van de fotonen omgezet kan worden in massa.⊳

Figuur 1.5:Een bellenvatfoto van de botsing van een K− meson op een proton. Omdat het proton positief geladen
is, is de som van de ladingen vóór de botsing nul, en die van de botsingsproducten dus ook. De doorgetrokken lijnen
zijn ingekleurde zichtbare sporen van geladen deeltjes, enze zijn gekromd omdat het proces in een magnetisch veld
plaatsvond. De stippellijnen zijn de rechte banen van ongeladen deeltjes, op de foto onzichtbaar. Uit hetΞ 0

deeltje ontstaan eenΛ0 deeltje en een ongeladen pion. Ditπ0 deeltje leeft zo kort, ongeveer10−17 s, dat het
pad nauwelijks te meten valt. De twee fotonen die ontstaan bij het verval van hetπ0 worden omgezet in elek-
tron - positron paren. Het bestaan, en de paden, van de ongeladen deeltjes zijn berekend met behulp van energie -

en impulsbehoud.
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1. 2 BEHOUDSWETTEN EN DEELTJESVERVAL

Het opquark en het elektron zijn de enige stabiele elementaire deeltjes. Maar hoewel ze stabiel zijn omdat ze
niet spontaan kunnen vervallen, kunnen ze wel ontstaan en verdwijnen in deeltjesprocessen. Zo kan, bijvoorbeeld,
een opquark in een versneller botsen met een anti - opquark waarbij stralen van andere deeltjes worden geprodu-
ceerd, en kan een elektron ontstaan wanneer een foton interacteert met een atoomkern en wordt omgezet in een
elektron - positron paar, zoals beschreven bij figuur 1.2 en te zien in figuur 1.5. Ook bij deze processen blijven de
behoudswetten ongeschonden.

Het enige stabiele baryon is het proton. Een vrij proton zou vanwege energiebehoud alleen kunnen verval-
len naar lichtere deeltjes, maar omdat er geen lichter baryon is om naar te vervallen, is het proton stabiel onder
de ‘wet van behoud van baryongetal,’ dat eigenlijk het behoud van het onderliggende quarkgetal is. Omdat elk
baryon, dat baryongetal+1 heeft, uit drie quarks bestaat, heeft elk quark een baryongetal + 1

3
. Antibaryonen

en antiquarks hebben dus− 1 respectievelijk− 1

3
. Het baryongetalB van een deeltje kan berekend worden

via B = 1

3
(nq − nq̄) , met nq het aantal quarks ennq̄ het aantal antiquarks, en zo is direct duidelijk dat een

meson, dat uit een quark en een antiquark bestaat, baryongetal nul heeft.
Een neutron is iets zwaarder dan een proton, en daarom zal eenvrij neutron al na een paar minuten vervallen

naar een proton, een elektron en een anti - elektronneutrino, zie figuur 2.5. In deze reactie vervalt één van de
neerquarks naar een opquark, waardoor het neutron vervalt naar een proton. Omdat het neutron ongeladen is moet
vanwege ladingbehoud de lading na het verval ook nul zijn zodat naast het proton, dat een elementaire lading
heeft van+1 , een elektron ontstaat met lading− 1 . Dit elektron wordt uitgestoten, en dat moet op zijn beurt,
vanwege behoud van leptonfamiliegetal dat vóór het neutronverval nul was, gepaard gaan met de uitzending van
een anti - elektronneutrino.

Hoewel een vrij neutron instabiel is, zijn de in een stabieleatoomkern gebonden neutronen dat niet. Een stabiele
kern die alleen zou kunnen vervallen als er energie toegevoegd zou worden kan dat dus niet spontaan doen, en
weerhoudt daarmee het verval van de neutronen in de kern zodat ook de neerquarks in die neutronen niet kunnen
vervallen naar opquarks. Op deze manier zijn neutronen en neerquarks stabiel als de situatie dat voorschrijft, zo is
ook een neerquark dat gebonden is in een proton stabiel omdathet proton stabiel is. Baryonen zwaarder dan het
neutron zijn instabiel en vervallen snel naar lichtere baryonen, maar het vervalproces zal steeds eindigen bij een
proton, of bij een neutron mits dat dan in een uiteindelijk stabiele kern gebonden is. Zo schrijven dus de wetten van
behoud van ernergie, impuls, lading, en van baryon - , quark -en leptongetal, voor wat er kan vervallen en wat niet.

Figuur 1.6:Een uitgebreid isotopendiagram. In het eerste kwadrant vanhet N - Z - vlak, metN het aantal neu-
tronen enZ het aantal protonen, staan normale isotopen van waterstof -, helium - , lithium - en berylliumkernen.
Een vlak hoger zijn onstabiele kernen te zien die eenΛ deeltje in zich hebben, een ongeladen baryon met quark-
combinatieu d s , vandaar de naamS van de verticale as, van ‘strangeness’. In het derde kwadrant staan de
antikernen. Eigenlijk heeft eenΛ deeltje strangeness− 1 , wat stamt uit de tijd dat men niet wist wat strange-
ness was. Maar het op deze manier tekenen is wel wat overzichtelijker dan wanneer het in het eerste kwadrant
omlaag getekend zou zijn. EenΛ deeltje, dat zwaarder is dan een neutron, kan vervallen naarbijvoorbeeld een
neutron,u d d , en een ongeladen pion,π0 , dat baryongetal0 heeft. In dat geval vervalt een vreemdquark naar
een neerquark, en als de kern daardoor vervalt naar een stabiele isotoop is dat neerquark daarna dus ook stabiel.
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1. 3 SPIN

Elementaire deeltjes zoals elektronen, of samengestelde zoals protonen, hebben een quantummechanische
eigenschap die spin wordt genoemd, en die een magnetisch effect veroorzaakt zoals dat van een geladen voor-
werp dat om haar as tolt. Binnen zo’n voorwerp, zoals bijvoorbeeld de nikkel - ijzer kern van de aarde, beschrijven
geladen deeltjes in feite een baan rond de rotatieas, en het magnetisch effect is een gevolg van de baanimpuls
van deze geladen deeltjes; hoe sneller het voorwerp tolt, hoe groter hun baanimpuls, en hoe sterker het daardoor
opgewekte magnetisch moment.

Hoewel ook het magnetisch moment van elementaire deeltjes het resultaat lijkt van tollen om een innerlijke as
kan het toch niet zo klassiek voorgesteld worden. Elementaire deeltjes hebben namelijk voor zover bekend geen
innerlijke structuur, er is dus ook geen lading aan te wijzendie om een as roteert.

Figuur 1.7:De aarde heeft draaiimpuls zowel door het draaien om de zon als door het tollen om haar eigen
as. De nikkel - ijzer kern van de aarde wekt door dit tollen, of‘spinnen’, een magneetveld op dat ons beschermt
tegen de zonnewind. Toch lijkt dit spinnen meer op het draaien van de aarde rond de zon dan op de spin van
elementaire deeltjes omdat de materie waaruit de aarde bestaat rond de ‘spin’ - as draait. Bij een elementair en
dus waarschijnlijk structuurloos deeltje kan dat niet, er is geen innerlijke as waar de lading omheen draait. Spin
van een elementair deeltje verschilt dus wezenlijk van de spin van de aarde hoewel het deeltje net als de aarde een

magnetisch moment heeft.

De magnetische momenten van deeltjes worden veroorzaakt door hun zogenoemde spinimpuls,S , en bij
metingen worden daarvoor, anders dan bij klassieke draaiimpuls, alleen een strict aantal waarden gevonden. Deze
spinimpuls is dus inderdaad geen gevolg van een gewone rotatie, maar het is wel een vorm van draaiimpuls,
met dezelfde dimensies. De waarden die de spinimpulsS kan aannemen zijn~

√

s(s + 1) , met s ‘de spin’
van de gemeten deeltjes,h de constante van Planck, en~ = h

2π de constante van Dirac. Voors geldt dat
s ∈ {0, 1

2
, 1, 3

2
, 2, · · · }, en alle deeltjes hebben hun eigen waarde voor spins . Het is een vaste eigenschap, net

zo onveranderlijk als hun lading of massa; deeltjes kunnen niet ‘sneller’ of ‘langzamer’ gaan spinnen.
Negatief spin is niet gedefinieerd, maar wel worden bij metingen verschillende richtingen van het magnetisch

moment gevonden. Spinimpuls wordt dan beschreven door een willekeurig assenstelsel te kiezen met het deeltje in
de oorsprong, en op één van de assen de grootte van de spinimpuls S van het deeltje te projecteren, zie figuur 1.8.
Bij keuze van deZ - as, de standaard keuze, is dat dus de component vanS in de z - richting, uitgedrukt doorSz .
Ook metingen van deze component,Sz , leveren alleen een strikt aantal bepaalde waarden op, maarin tegenstelling
tot S zelf kunnen deze waarden wel negatief zijn. Het aantal mogelijke waarden blijkt steeds precies twee maal de
waarde van de spin van het gemeten deeltje plus één te zijn,Sz = m ~ met m ∈ {− s, − s + 1, · · · , s − 1, s}.
Er zit dus tussen elke mogelijke waarde voorm een geheel getal, waarden daartussenin zijn er niet.

Figuur 1.8:De rode lijn is de projectie op deZ - as van de spinimpulsS van een spin1/2 deeltje, bijvoor-
beeld een elektron. Met voorSz het aantal mogelijke waarden2 s + 1 zijn dat er voor een spin1/2 deeltje dus
maar twee. Hier is de projectie op de positieveZ - as getekend, als de hoek3

2
π + ϑ zou zijn, dan zouS op de

negatieveZ - as geprojecteerd worden met een waarde van− 1
2

~ .



1. 3. SPIN 11

Met 2 s + 1 het aantal mogelijke waarden voorSz zijn er voor deeltjes met spinimpulsS = 1

2

√
3 ~ =

√

1

2
( 1

2
+ 1) ~ , en dus spins = 1

2
, twee waarden voorSz = m ~ , namelijk spin ‘neer’ metm = − 1

2
en

spin ‘op’ met m = + 1

2
. Voor deeltjes metS =

√
2 ~ =

√

1(1 + 1) ~ , en duss = 1 , zijn er drie waarden,
met m = − 1 , m = 0 en m = +1 . Deeltjes met halftallig spin,s = 1

2
, 3

2
, 5

2
, · · · , worden fermionen

genoemd, deeltjes met heeltallig spin,s = 0, 1, 2, · · · , worden bosonen genoemd. Fermionen zijn bijvoorbeeld
de elementaire quarks en leptonen die spin1/2 deeltjes zijn, bosonen zijn bijvoorbeeld de interactiedeeltjes van de
zwakke kernkrachtW± en Z 0 die spin1 deeltjes zijn.

1. 3. 1 SPIN - EN BAANIMPULS

Binnenin een samengesteld deeltje kunnen de quarks om elkaar heen draaien, of samen om een denkbeeldige
as, en in dat geval hebben de quarks naast spinimpuls ook baanimpuls. In klassieke beschrijvingen van fysische
systemen zijn alle waarden voor baanimpuls toegestaan, maar voor deeltjes gaat dat niet meer op. Omdat deeltjes
kunnen worden voorgesteld als golven met bij die deeltjes behorende golflengtes kan hun baanimpuls alleen hele
waarden aannemen; als een deeltje als een golf in een baan om een of andere as zichzelf zou ‘tegenkomen’ met
een verschil van meer of minder dan een hele golflengte zou de golf zichzelf gedeeltelijk of geheel uitdoven, het
deeltje zou ‘minder dan zichzelf’ worden of verdwijnen. Datkan natuurlijk niet en daarom is het aantal mogelijke
banen beperkt; een elektron dat rond een kern draait kan dat alleen doen in banen die lengtes hebben van precies
een geheel aantal maal de golflengte van het elektron, en het kan dus voorgesteld worden als een staande golf.

De totale draaiimpuls van een deeltje,~J , is de som van de spinimpulsS en baanimpulsL . Het is een
vectoriële optelling omdat zowel spinimpuls als baanimpuls een grootte en een richting hebben, en zij moeten
dus eigenlijk ook als vectoren geschreven worden,~J = ~S + ~L . Zo stellen in het rechterdeel van figuur 1.4 de
pijlen door de quarks hun spinimpuls~S voor, en is de som van hun baanimpuls~L weergegeven door de groene
cirkelpijl. Ten slotte stelt de zwarte pijl de totale draaiimpuls ~J voor, de som van de spinimpuls van alle quarks
en hun totale baanimpuls. Deze som wordt misschien wat verwarrend ook spinimpuls genoemd, de spin van het
samengestelde deeltje, hoewel dat toch ook weer niet zo vreemd is want beide vormen, spin - en baanimpuls,
dragen bij aan het totale magnetisch moment van het deeltje.

Hoewel anders dan in het klassieke geval op deeltjesniveau de spin - en baanimpuls dus gequantiseerd zijn,
is net als in het klassieke geval de totale draaiimpuls ook hier behouden. Dat betekent~S en ~L in elkaar kunnen
overgaan zolang de totale draaiimpuls~J maar ongewijzigd blijft.

Figuur 1.9:Een moment uit een webcollege[13 ] over baanimpulsL , spinimpulsS , en de som daarvan,J .
Hoewel de spinimpulsS =

√

s(s + 1) ~ geen werkelijke rotatie vertegenwoordigt doet baanimpulsL =
√

l(l + 1) ~ dat wel, waarbij l vanwege de golfaard van deeltjes alleen integere waarden kan aannemen.
J , waarvoor ook geldt datJ =

√

j(j + 1) ~ , is de totale draaiimpuls van een deeltje, de vectoriële optel-
ling ~J = ~L + ~S . Net als spin zijn voor deeltjes ook baan - en draaiimpuls alleen positief gedefinieerd, wat
betekent datj alle waarden kan aannemen tussen| l − s | en | l + s | , met integere tussenstappen. Omdat

spin s naast hele ook halve waarden kan aannemen, kanj dat dus ook.

1. 3. 2 AANGESLAGEN TOESTANDEN

De baanimpuls van een elektron in bijvoorbeeld een waterstofatoom is, naast heeltallig, ook variabel, en afhan-
kelijk van de situatie. Als het atoom in de grondtoestand is,is de baanimpuls nul. Als het atoom er energie bij krijgt,
ten gevolge van een botsing met een ander deeltje, absorptievan energie doordat het atoom blootgesteld wordt aan
fotonen, of een ander energetisch proces, leidt deze extra energie binnen het atoom tot een hogere baanimpuls van
het elektron. Daarbij moet de hoeveelheid opgenomen energie wel precies gelijk zijn aan het verschil in energie-
niveau tussen twee mogelijke waarden voor de baanimpuls. Een toestand van hogere energie dan de grondtoestand
wordt een aangeslagen toestand genoemd.
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Ook samengestelde deeltjes kunnen in aangeslagen toestanden raken. Een proton, bijvoorbeeld, een spin1/2

deeltje, is in de grondtoestand als de baanimpuls nul is, of eigenlijk, als de spin - en baanimpuls samen1

2
zijn, en

daaroml = 0 . Een aangeslagen toestand van het proton zou dus een deeltjezijn met dezelfde quarksamenstelling
maar hoger spin,l + 1

2
, met l de waarde van de baanimpuls. Deze deeltjes bestaan inderdaad, en worden nucleon

resonanties genoemd. Ze hebben eigennamen alsN(1680) , een deeltje dat in zowel positief geladen vorm als
ongeladen voorkomt, met quarksamenstellingu u d of u d d maar met spin5/2 ; omdat drie spin1/2 deeltjes
hoogstens spin3/2 kunnen vormen moet er dus ook rotatie zijn. Een nog hoger aangeslagen vorm isN (2190) dat
spin7/2 heeft, of N (2600) met11/2 . De waarden tussen haakjes zijn de massa’s, en het is te zien dat een hoger
energieniveau gelijk is aan hogere massa. Overigens zal eendeeltje in een aangeslagen toestand doorgaans snel
vervallen naar een toestand met lagere energie.

1. 4 DE DEELTJESTUIN

Een heel aantal namen van de onstabiele deeltjes die gevonden worden in versnellers, of in de producten van
botsingen van kosmische straling op atomen in de atmosfeer,is gegeven voordat het bestaan van quarks bekend
was. Ook spinvariaties en aangeslagen toestanden van stabiele deeltjes kregen eigen namen, zoals bijvoorbeeld
het ∆+ baryon dat dezelfde quarksamenstelling heeft als het proton, maar een spin3/2 deeltje is.

Het proton, dat quarksamenstellingu u d heeft, is een spin1/2 deeltje, hoewel het uit drie quarks bestaat en
dus in theorie ook spin3/2 zou kunnen hebben. De reden dat het proton toch spin1/2 heeft is het zogenaamde
uitsluitingsprincipe, dat zegt dat twee gelijksoortige fermionen niet tegelijk in dezelfde quantumtoestand mogen
zijn. Door dit uitsluitingsprincipe voor fermionen, en dusook voor quarks, kunnen de twee opquarks niet beide
spin ‘op’ hebben. Ze hebben dus tegengesteld spin,mu+u = 0 en de spin van het proton wordt bepaald door de
spin van het neerquark. De enige waardenm voor het neerquark zijn− 1

2
en + 1

2
, en daarom is het proton een

spin1/2 deeltje.
⊲ Opmerking

Bosonen, deeltjes met heeltallig spin, kunnen wel tegelijken in grote hoeveelheden in één quantumtoestand zijn;
ze kunnen samenvloeien tot één enkele massa, een zogenaamd Bose - Einstein condensaat.⊳

Nu heeft het onstabiele∆+ baryon dezelfde quarksamenstelling als het proton, maar istoch een spin3/2

deeltje. Alle drie quarks hebben gelijkgericht spin en dus lijken de twee opquarks in dezelfde quantumtoestand te
zijn, wat niet zou moeten kunnen. De verklaring ligt bij de overbrengers van de sterke kernkracht, de gluonen, die
een zogenaamde ‘kleurlading’ hebben; het verschil in quantumtoestand van de samenstellende quarks zit in het
hebben van een verschillende kleur. Daar zal hier niet verder op ingegaan worden omdat de sterke kracht in dit
essay geen rol speelt.

Hoewel er maar zes hoofdsoorten baryonen zijn,N, ∆, Λ, Σ, Ξ en Ω , zijn er dus veel kortlevende variaties
van deze baryonen, met allerlei spin variaties; de zes quarks kunnen op meerdere manieren gecombineerd worden.
Bovendien kunnen deeltjes, zowel baryonen als mesonen, al dan niet baanimpuls hebben, en daarom kunnen de
variaties ook als aangeslagen toestanden voorkomen.

Er zijn zo veel quarkcombinaties mogelijk dat ook tijdens het schrijven van dit essay nieuwe deeltjes werden
gevonden door onderzoekers van CERN’s Large Hadron Collider. Eén was een aangeslagen, ongeladen beauty
baryonΞ∗0

b , [14] daarnaast waren er twee aangeslagen toestanden van hetΛ0
b deeltje, ook een beauty baryon, met

quarksamenstellingu b d ; aangeslagen toestanden daarvan waren nog niet eerder waargenomen.[15] Deze deeltjes
worden beauty baryonen genoemd omdat één van de samenstellende quarks een bodemquark is, in het Engels een
beauty - of bottom quark. En dan is de naam beauty baryon natuurlijk wel wat aansprekender dan bottom baryon,
of het Nederlandse bodembaryon.

Figuur 1.10:Het verval van het beauty baryonΞ∗0
b . De CMS Collaboration, van het Compact Muon Solenoid

experiment bij de LHC van CERN, meldde in april2012 de eerste waarneming van dit nieuwe beauty baryon,
een aangeslagen toestand van hetΞ0

b baryon met quarksamenstellingu s b . In dit vervalproces is hetJ/ψ een
c c̄ meson, dat snel weer vervalt naar eenµ− en eenµ+ .
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1. 5 VIRTUELE DEELTJES

1. 5. 1 DE MASSASCHIL

Deeltjes worden virtueel genoemd als zij ‘niet op de massaschil zitten’, waarbij de ‘massaschil’ de verhouding
is tussen impuls en energie van een deeltje met massam , zie figuur 1.11. Omdat vrije deeltjes zich met hoge
snelheden bewegen speelt op deeltjesniveau de speciale relativiteitstheorie altijd een rol, en zijn voor energie en
impuls van deeltjes de relativistische formules van toepassing,

p = γ mv en E = γ mc2 , met γ =
1

√

1 −
(

v
c

)

2

. (1. 1)

In het geval van kleine snelheden kan de klassieke uitdrukking voor kinetische energie,Ekin = 1

2
mv2 ,

gevonden worden met behulp van een eerste orde benadering,

E = γ mc2 =

(

1 −
(v

c

)2
)−

1

2

mc2 ≈ mc2 + 1

2
mv2 =⇒ E − E0 ≈ Ekin , (1. 2)

waar E0 = mc2 de zogenoemde rustenergie is, de energie die een deeltje heeft in haar eigen referentiekader,
waarin het dus stilstaat.

Bij relativistische snelheden, waarbijv een zekere fractie is vanc , dus v = α c met 0 ≤ α < 1, gaat de
verhouding tussen energie en impuls naar een constante,

E

p
=

γ mc2

γ mα c
=

c

α
=⇒ E =

p c

α
. (1. 3)

Hoe groter de snelheid, hoe dichterα naar 1 gaat, en hoe meer de energiep c benadert. Dit geldt duidelijk niet
voor het klassieke regime; bij kleine snelheden gaatα naar0 en daarmee de verhouding tussen energie en impuls
naar oneindig.

Maar klassieke vergelijkingen moeten ingebed zijn in de relativistische vergelijkingen, dus worden klassieke
energie en impuls daarin gevonden door de snelheden voldoende klein te nemen. Met de machtreeks

1

1 − x
=

∞
∑

n=0

xn = 1 + x + x2 + x3 + · · · (1. 4)

voor | x | < 1 , wat in het geval vanγ2 , en dusx =
(

v
c

)

2 , inderdaad opgaat omdatv altijd kleiner is danc ,
wordt de relativistische impuls in het kwadraat

p2 = γ2 m2 v2 =
m2 v2

1 −
(

v
c

)

2
= m2 v2 + m2

(

v4

c2

)

+ m2

(

v6

c4

)

+ · · · , (1. 5)

waaruit duidelijk is dat hoe kleiner de snelheidv , hoe kleiner de hogere orde termen worden ten opzichte van de
eerste term, en hoe meer de impuls naar de klassieke impuls gaat, p = mv . Op dezelfde manier geldt voor de
energie,

E 2 = γ2 m2 c4 =
m2 c4

1 −
(

v
c

)

2
= m2 c4 + m2 v2 c2 + m2 v4 + m2

(

v6

c2

)

+ · · · . (1. 6)

Hier is direct te zien is dat voor stilstaande deeltjes, dus bekeken vanuit het referentiekader van het deeltje zelf
en daaromv = 0 , inderdaad geldt dat de energie gelijk is aanmc2 , de rustenergieE0 . Deze constante wordt
minder belangrijk als de snelheid groter wordt, maar gaat overheersen als de snelheid kleiner wordt, en dit is de
reden dat de verhouding uit vergelijking (1. 3) wel gebruiktkan worden in het relativistische, maar niet in het
klassieke regime.

Door (1. 5) te vermenigvuldigen metc2 kan (1. 6) geschreven worden als

E 2 = m2 c4 + p2 c2 ⇐⇒ E =

√

m2 c4 + p2 c2 , (1. 7)

en vergelijking (1. 7) geldt dus voor zowel grote als kleine snelheden. Bovendien geldt het voor deeltjes met en
zonder massa, en voor deze laatste kan de verdere vereenvoudiging gemaakt worden,

E =

√

0 + p2 c2 ⇐⇒ E = p c. (1. 8)

Voor de grafiek van de vergelijkingen (1. 7) en (1. 8) zie figuur1.11; met de lichtsnelheidc gesteld op1 zijn
de massaschillen gegeven voor deeltjes met verschillende massa’s.
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Figuur 1.11:De massaschillen voor een deeltje met massam , een zwaarder deeltje met massaM , en een
massaloos deeltjed in the oorsprong. In deze figuur is de lichtsnelheidc op 1 gesteld. Daarmee reduceert(1. 7)

voor deeltjes met massa tot de eenvoudiger formuleE2 = m2 + p2 , en voor massaloze deeltjes totE = p.

1. 5. 2 VIRTUELE DEELTJES EN DE MASSASCHIL

Er is een verschil tussen instabiele, kort levende deeltjes, en virtuele deeltjes. Instabiele deeltjes zijn in principe
reëel en zitten op de massaschil, ze kunnen zoals alle reële deeltjes waargenomen worden. Een ruwe definitie zou
kunnen zijn dat je hun sporen nog moet kunnen zien in een experiment, of, in geval van ongeladen deeltjes, dat
hun verval ergens anders plaatsvindt dan hun ontstaan. In het geval dat hun levensduur zo kort is dat van een spoor
geen sprake meer kan zijn is een goede manier om te bepalen of het over een instabiel deeltje gaat, en niet over een
virtueel deeltje, een aantal maal dezelfde meting te doen. Bij meting van een bepaald soort verval waarbij steeds
dezelfde vervalproducten ontstaan zal de hoeveelheid energie en impuls per meting verschillend zijn. Maar als de
metingen samen een gedeelte van een massaschil blijken te vormen is het deeltje reëel, en kan daaruit een massa
voor het kortlevende instabiele deeltje afgeleid worden.

Virtuele deeltjes verzorgen de interacties tussen reële deeltjes, maar ze zitten niet op de massaschil en kunnen
dan ook niet waargenomen worden, hun ‘bestaan’ wordt alleenafgeleid uit waargenomen processen waarbij ze
nodig zijn voor het behoud van quantumgetallen. Ze kunnen daarom zelfs opgevat worden als tussenstappen in
berekeningen, terwijl die tussenstappen zelf niet iets ‘echts’ voorstellen. Maar het moeten wel virtuele varianten
zijn van reële deeltjes; om een werkbare theorie te hebben moeten ze wel ook in werkelijkheid bestaan.

Het vrij bestaan van fotonen is evident, het vrij bestaan vangluonen in één of andere vorm is voorspeld, maar
niet gevonden, of nog niet gevonden. DeW en Z bosonen van de zwakke kernkracht zijn wel in beide vormen
aangetoond, als virtuele deeltjes en als reële maar onstabiele deeltjes. In het tweede geval zitten ze op de massaschil
en kunnen ze gemeten worden, in het eerste geval is hun bestaan afgeleid.

In  werd voor het eerst eenW boson gevonden, met de Super Proton Synchrotron versnellerbij CERN.
Het bleek, zoals inderdaad voorspeld was,[16] dat het veel zwaarder was dan een neutron, wat betekent dat een
W− boson als tussenstap bij het verval van een vrij neutron, ziefiguur 2.5, nooit reëel kan zijn.

Figuur 1.12:In 1968 werden de elektromagnetische en zwakke interacties samengebracht in de elektrozwakke
theorie. Deze theorie voorspelde hetW− boson om neutronverval te verklaren, en het ongeladenZ boson. De
vondsten van beide bosonen, met de Super Proton Synchrotronversneller bij CERN, werden bekend gemaakt in
1983 . Links de vroegst gevonden sporen van eenW− boson, in een experiment gedaan van oktober tot december

1982 . Rechts een van de eerste opnamen waaruit het bestaan van hetZ boson bleek, gemaakt in april1983 .

Virtueel zijn betekent in het algemeen dat, als vergelijking (1. 7) voor een virtueel deeltje omgeschreven wordt
tot E2 − p2 c2 = m2 c4 , het linkerlid al naar gelang de omstandigheden allerlei verschillende waarden kan
hebben. Hoewel dit lijkt op een schending van de wet van behoud van energie blijkt bij verdere berekening dat
energie toch behouden is.[17] Hoe virtuele deeltjes ook geïnterpreteerd worden, echt zijn ze in elk geval niet.
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1. 6 DRACHT EN LEVENSDUUR

De vier krachten, de zwaartekracht, de sterke en de zwakke kernkracht, en de elektromagnetische kracht,
hebben een zogenaamde dracht, een reikwijdte, de grootste afstand waarop ze nog iets overbrengen tussen twee
deeltjes. Deze dracht is direct gerelateerd aan de levensduren van de krachtoverbrengende deeltjes omdat de dracht
van een kracht afhankelijk is van de afstand die het virtueleinteractiedeeltje kan afleggen in de tijd dat het ‘bestaat’.
Eigenlijk kan natuurlijk in geval van virtuele deeltjes niet gesproken worden van levensduren of massa’s van de
deeltjes, maar er kan wel gerekend worden met eigenschappenvan hun reële varianten. Zo kan bijvoorbeeld de
dracht van de zwakke kernkracht berekend worden met behulp van de massa’s van de reëleW± en Z 0 bosonen,
die intussen redelijk goed bekend zijn.

Massa’s worden in de deeltjesfysica uitgedrukt in eenhedenvan elektronVolts, eV, waarbij1 eV het verschil
in energie is van een elektron na het overbruggen van een spanningsverschil van1 Volt. Met energie uitgedrukt
in J van Joule enm = E / c2 komt 1 eV = 1, 6 · 10−19 J overeen met1, 8 · 10−36 kg. Protonen en neutro-
nen, met een massa van1, 6 · 10−27 kg, hebben in deze eenheden een massa van iets minder dan1 Giga - elek-
tronVolt. De massa van deW± bosonen, die elkaars antideeltje zijn en dus dezelfde massahebben, is80 GeV,
en hetZ 0 boson heeft zelfs een massa van91 GeV.

In het algemeen is de onzekerheid in energie∆E die gemeten wordt in geval van een golfverschijnsel groter
als de tijd ∆t waarin gemeten wordt korter is omdat van een golf, en dus ook van een deeltje als een golf, in een
korte tijd moeilijk vast te stellen is wat precies haar eigenschappen zijn. Dus hoe korter een deeltje leeft, hoe groter
de onzekerheid in de massa; de waarde wordt afgeleid uit de verdeling van gemeten massa’s in een groot aantal
metingen. Zeer kort levende deeltjes, zoals hetW boson, hebben zelfs helemaal geen goed gedefinieerde massa;
de gemeten spreiding in de massa is geen onnauwkeurigheid van de meetapparatuur, het kan gewoon niet preciezer
geweten worden. Dit wordt uitgedrukt door de onzekerheidsrelatie voor tijd en energie,

∆E ∆t ≥ 1

2
~. (1. 9)

Met de onzekerheid in energie∆E , hier de gemeten spreiding in de massa, kan dan∆t gevonden worden, hier
de levensduur van hetW boson; de onzekerheid in energie maal de levensduur is in de orde van grootte van~ .
Met ~ ≈ 10−34 Js, en∆E de spreiding in de massa van het vrije boson∼ 2 GeV ≈ 3 · 10−10 J,[18] is de
gevonden levensduur

∆t ∼ ~

∆E
≈ 3 · 10−25 s. (1. 10)

⊲ Opmerkingen
Strict genomen geeft de onzekerheidsrelatie de minimale levensduur. Dit zijn dan ook ruwe benaderingen.
Omdat ~ een constante is kan de waarde in goed gekozen eenheden gewoon 1 zijn. De enige reden voor de SI
waarde is dat de waarden van lengte, tijd en massa gekozen werden lang voordat het bestaan van deeltjes bekend
werd. SI is het Internationale Systeem van Eenheden, de afkorting is van het Franse Système International.⊳

Met deze levensduur kan vervolgens de dracht van de zwakke kracht gevonden worden. Met de snelheid van de
virtuele W± of Z bosonen een zekere fractie van de lichtsnelheid,v = ∆x

∆t = α c , en c = 3 · 108 m/s, is de
dracht van de zwakke kernkracht in feite de afstand die de bosonen kunnen afleggen in de tijd∆t dat ze kunnen
bestaan,

∆ x = α c∆t ≈ 3 · 108 · 3 · 10−25 = 9 · 10−17 ≈ 10−16 m. (1. 11)

Hoewel het hier om een grove benadering gaat blijkt hieruit wel dat de zwakke kernkracht geen uitwerking meer
kan hebben buiten de atoomkernen, waarvan de diameters in deorde zijn van10−14 of 10−15 m.

Ten slotte

Hier houdt de eenvoud van het hier gebruikte deeltjesmodel ook wel ongeveer op. Hoe ingewikkelder de
samenstellingen en interacties van de deeltjes, hoe complexer de effecten die de deeltjes op elkaar uitoefenen. De
eenvoud hier is dus vooral te danken aan het feit dat de deeltjes in de kosmische straling en in versnellers niet veel
met elkaar doen als ze niet botsen, tijdelijk samenkleven ofvervallen. En dat is natuurlijk meteen ook het mooie
ervan.
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This summer I have discovered something totally useless.

— Peter Higgs

We observe in our data clear signs of a new particle [ . . . ] in the mass region around126 GeV.

—ATLAS spokesperson Fabiola Gianotti

[ . . . ] Dick Feynman told me about his ‘sum over histories’ version of quantum mechanics. “The elec-
tron does anything it likes,” he said. “It just goes in any direction at any speed, forward or backward
in time, however it likes, and then you add up the amplitudes and it gives you the wave - function.”
I said to him, “You’re crazy.” But he wasn’t.

— Freeman Dyson

Quantummechanica is de theorie waarin deeltjes weergegeven worden door toestandsvectorenΨ , die al hun
eigenschappen bevatten, zoals massa of lading. Met behulp van deze vector kan bij een toestandsverandering de
waarschijnlijkheid berekend worden waarmee een zekere begintoestand kan overgaan naar een zekere eindtoestand.
Toestandsveranderingen zijn bijvoorbeeld interactie tussen deeltjes of verval.

Het berekenen van de waarschijnlijkheid van een overgang tussen twee toestanden gebeurt door de waarschijn-
lijkheidsamplitudes van alle mogelijke manieren waarop deze overgang kan plaatsvinden bij elkaar op te tellen en
dan te kwadrateren. Omdat er in principe een oneindig aantalmogelijkheden zijn, en de sommaties soms oneindig-
heden opleveren, zijn er manieren bedacht om deze oneindigheden theoretisch op te lossen, want in werkelijkheid
kan de kans op een overgang nooit groter worden dan1 , de kans dat de overgang met zekerheid plaatsvindt. Deze
oplossingen leidden tot de voorspelling van het bestaan vanzowel het toverquark als deZ 0 en Higgs bosonen.

2. 1 FEYNMANDIAGRAMMEN

Een inzichtelijke manier om de waarschijnlijkheidsamplitudes van de mogelijke manieren die gesommeerd
moeten worden te beschrijven zijn de zogenoemde Feynmandiagrammen.[19] Elk diagram representeert één mo-
gelijke manier waarop een zekere begintoestand kan overgaan in een zekere eindtoestand, en werkelijke kansen
worden dus berekend met sommaties van alle bijbehorende diagrammen. In figuur 2.1 zijn zes diagrammen te
zien uit de quantumelektrodynamica, QED, de ’vreemde theorie van licht en materie.’[20]

In deze diagrammen loopt de volgorde van gebeurtenissen vanlinks naar rechts, en de plaats in het diagram
waar een overgangsgebeurtenis plaatsvindt wordt een vertex genoemd. Deeltjes krijgen vóór de gebeurtenis een pijl
in de richting van de vertex en erna daarvanaf, antideeltjeskrijgen omgekeerde pijlen. Quarks en leptonen worden
voorgesteld door ononderbroken lijnen, fotonen door golvende lijnen, en deW en Z bosonen door stippellijnen,
zoals te zien in figuur 2.5. Deeltjes die hun eigen antideeltjes zijn, zoals het foton of hetZ boson, krijgen geen
pijl. Deze diagrammen hebben geen echte tijdas, en ook is er geen echte ruimte - as, het is dus niet van belang waar
de deeltjes precies vandaan komen of waar ze naartoe gaan, alleen of ze links of rechts van de vertex getekend zijn.

Figuur 2.1:Zes diagrammen uit de quantumelektrodynamica. Links een elektron dat een foton uitstoot, rechts
een elektron dat er één absorbeert. Analoog hieraan stellenook de rotaties van een vertex, hier de vier middelste

diagrammen, elk iets anders voor.
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In het eerste diagram van figuur 2.1 is er vóór de gebeurtenis die door de vertex voorgesteld wordt, een
elektron, daarna zijn er een elektron en een foton. Het elektron is blijkbaar in staat een foton uit te stoten, en
de vertex stelt het overgaan naar een lager energieniveau voor. Maar de omstandigheden waaronder dat gebeurt
kunnen heel verschillend zijn, het diagram zegt daar niets over. Het kan een snel elektron zijn dat afgeremd wordt
door een kern en daarbij een foton uitstoot, maar net zo goed kan het een elektron zijn dat juist daarvoor een foton
absorbeerde en daardoor in een aangeslagen toestand raakte, en nu bij het terugvallen weer een foton uitstoot. In
het tweede diagram annihileren een elektron en een positronelkaar, in het derde stoot een positron een foton uit.
In het vierde wordt een foton geabsorbeerd door een positron, in het vijfde verandert een foton in een elektron -
positronpaar, en in het laatste absorbeert een elektron eenfoton.

Toch stelt een enkel diagram geen werkelijke overgang voor,waarvoor het vijfde diagram een goed voorbeeld
is. Het diagram suggereert dat een vrij foton in een elektron- positronpaar kan overgaan. Maar deze overgang kan
vanwege energiebehoud alleen plaatsvinden in nabijheid van bijvoorbeeld een atoomkern die energie en impuls
kan uitwisselen met het foton, omdat er minstens een hoeveelheid energie nodig is die gelijk is aan de massa’s
en de kinetische energieën van het te vormen leptonpaar. Voor een waarnemer die het foton met hoge energie
voorbij ziet komen kan de hoeveelheid energie van dat foton alleen voldoende zijn, maar voor een waarnemer die
met een voldoende fractie van de lichtsnelheid in dezelfde richting reist als het foton, en het vergeleken met de
eerste waarnemer als zeer roodverschoven ziet, heeft het foton te weinig energie voor de creatie van het elektron -
positronpaar. Als het voor deze waarnemer niet kan, kan het voor alle andere waarnemers ook niet.

Elk diagram vertegenwoordigt dus een term in de berekeningen van de waarschijnlijkheid dat een of andere
begintoestand overgaat in een of andere eindtoestand, ze zijn in feite slechts wiskundige hulpmiddelen. Omdat ze
in zichzelf overgangen lijken te illustreren is het visuelevan de diagrammen eigenlijk misleidend, toch maken ze
de berekeningen zoveel inzichtelijker dat gesteld kan worden dat ze voor een enorme vooruitgang in de theorie
gezorgd hebben.[21]

2. 1. 1 CROSSING

Als het eerste diagram van figuur 2.1 vergeleken wordt met hettweede is een verschijnsel te zien dat ‘overste-
ken’, ofwel ‘crossing’ genoemd wordt. Het elektron dat in het eerste diagram na de gebeurtenis verschijnt lijkt in
het tweede diagram overgestoken te zijn naar de andere kant van de vertex, zodat het daar een inkomend positron
voorstelt. Dit oversteken, of het nu van vóór de gebeurtenisis die door de vertex gerepresenteerd wordt naar daarna,
of juist andersom, is altijd toegestaan zolang de behoudswetten niet geschonden worden, maar bij oversteken ver-
andert een deeltje wel in het bijbehorende antideeltje. Ditis in overeenstemming met de afspraak dat deeltjes een
pijl hebben die voor de gebeurtenis naar de vertex toe wijst en antideeltjes er vanaf, en na de gebeurtenis andersom.

Elke vertex die bij een meting gevonden wordt moet, mits er weer aan de behoudswetten voldaan wordt, ook
mogelijk zijn nadat een of meerdere deeltjes zijn overgestoken. In formulevorm zou het bijvoorbeeld betekenen
dat het verval van een neerquark naar een opquark en eenW− boson, zoals te zien in figuur 2.5,

d → u + W− (2. 1)

het bestaan impliceert van

W+ → u + d̄, ū → d̄ + W− , etc. (2. 2)

Deze overgangen zijn inderdaad waargenomen; zo kan bijvoorbeeld elk positief geladen op - , tover - of topquark
door het absorberen van eenW− of het uitzenden van eenW+ boson overgaan in een negatief geladen neer - ,
vreemd - of bodemquark, en omgekeerd.

Het moeten voldoen aan de behoudswetten betekent ook dat de tweede overgang uit vergelijking (2. 2), waarin
het anti - opquark lichter is dan zowel het antineerquark alshet W boson, alleen kan voorkomen in een situatie
waarbij extra energie voorhanden is, zoals in geval van een botsing. Ook kunnen door de behoudswetten niet alle
deeltjes oversteken naar één kant van de vertex, een ‘crossing’ zodat

.. → u + d̄ + W− (2. 3)

onmogelijk is vanwege energiebehoud.
Op deze manier stellen de rotaties in de figuren 2.1 en 2.4 mogelijke ’crossings’ voor.

2. 1. 2 DIAGRAMMEN VAN SAMENGEVOEGDE VERTICES

Meer ingewikkelde diagrammen kunnen gevormd worden door combinaties te maken. In figuur 2.2 zijn dia-
grammen uit figuur 2.1 samengevoegd in de linker twee diagrammen, die daardoor elk twee vertices bevatten. Het
rechter diagram is een combinatie van de linker diagrammen.
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Deeltjes die de diagrammen binnenkomen of verlaten zijn altijd reëel, de verbindingslijnen tussen twee vertices
stellen virtuele deeltjes voor. In het linker diagram is hetfoton virtueel en zijn het elektron en het positron reëel, in
het middelste diagram is het elektron - positronpaar virtueel en het foton reëel. Er wordt geen verder onderscheid
gemaakt tussen reële en virtuele deeltjes, een virtueel foton bijvoorbeeld krijgt dezelfde golvende lijn als een reëel
foton, het onderscheid is alleen af te leiden uit hun pad in het diagram. Alleen de reële deeltjes, dus die het diagram
binnenkomen of verlaten, bepalen wat er voorgesteld wordt;zowel het linker als het rechter diagram van figuur 2.2
geven de interactie van een elektron en een positron weer.

Figuur 2.2:Links een elektron en een positron die een foton uitwisselen, de combinatie van het eerste en het vierde
diagram uit figuur2 .1 . In het midden vormt een foton tijdelijk een elektron - positronpaar, de combinatie van het

vijfde en het tweede diagram. Rechts een combinatie van de linker twee diagrammen, die vier vertices heeft.

Bij het berekenen van de kans op een of andere toestandsovergang worden de diagrammen voor de mogelijke
manieren waarop dit kan gebeuren bij elkaar opgeteld, en daarbij speelt ook het aantal vertices in de diagrammen
een rol. Zoals te zien in figuur 2.2, kunnen diagrammen met meer vertices gemaakt worden door aan te nemen
dat ook binnenin het diagram deeltjes kunnen ontstaan en verdwijnen. Hoewel een vrij foton niet zomaar kan
overgaan in een vrij elektron - positronpaar, zie pagina, kunnen zowel vrije als virtuele fotonen wél overgaan in
een virtueel elektron - positronpaar omdat dat niet op de massaschil hoeft te zitten. Het onstaan en recombineren
van het virtuele elektron - positronpaar is te zien in het middelste diagram van figuur 2.2, en de samenvoeging
van het linker en het middelste diagram geeft het rechter diagram dat zo meer vertices heeft dan het linker, ook al
stellen ze dezelfde interactie voor.

In deze diagrammen draagt elke vertex een factor bij die kleiner is dan1 , en omdat deze factoren met elkaar
vermenigvuldigd worden geldt dat hoe meer vertices een diagram heeft hoe kleiner zijn bijdrage aan de totale kans
op de overgang van de begintoestand naar de eindtoestand. Het linker diagram levert dus een grotere bijdrage dan
het rechter; de diagrammen met het kleinste aantal verticesvormen een eerste benadering. Voor elke overgang kan
een zeer groot aantal diagrammen getekend worden met een zeer groot aantal vertices, en zo kunnen er, als er een
grotere precisie gewenst is, diagrammen met meer vertices in de berekeningen worden meegenomen.

In het rechter diagram van figuur 2.2 kunnen steeds meer vertices gemaakt worden door bijvoorbeeld aan te
nemen dat het elektron of positron een tweede foton uitstootdat ergens anders weer opgenomen wordt, al dan niet
door hezelfde lepton en al dan niet vóór het uitstoten of opnemen van het eerste foton, maar wel vóór het verlaten
van het diagram; het diagram heeft dan vier vertices. Vindenbeide gebeurtenissen plaats, het tijdelijk vormen van
een virtueel elektron - positronpaar en het uitstoten en weer opnemen van een extra foton, heeft het diagram zes
vertices, als beide fotonen tijdelijk een virtueel elektron - positronpaar vormen heeft het er acht, enzovoort.

Figuur 2.3:Diagrammen van een geladen lepton dat vier maal een virtueelfoton uitstoot. In de tijd dat de fotonen
zijn uitgestoten is ook het elektron virtueel, en er worden dus virtuele lussen gevormd. Hoe meer vertices hoe meer

mogelijkheden, maar zulke diagrammen dragen niet veel meerbij.

2. 1. 3 ONEINDIGHEDEN EN RENORMALISATIE VAN QED

In de virtuele ‘lus’ die bijvoorbeeld ontstaat wanneer een foton tijdelijk overgaat in een elektron - positronpaar,
zoals in het middelste diagram van figuur 2.2, hoeven de deeltjes niet op de massaschil te zitten. Omdat de hele
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lus virtueel is en dus niet zelf gemeten kan worden kan in de lus een willekeurige hoeveelheid energie en impuls
voorkomen. Eén van de virtuele deeltjes zou een enorme hoeveelheid positieve energie kunnen hebben, en het
andere enorm veel negatieve energie; het enige dat moet kloppen is de totale hoeveelheid energie, die gelijk moet
zijn aan dat van het foton. Omdat ook gesommeerd moet worden over alle combinaties van energie en impuls
van de virtuele deeltjes leidt dit tot oneindigheden, en zo worden bij berekeningen meestal oneindige waarden
gevonden.

Deze oneindigheden kunnen opgelost worden omdat zij in QED alleen ontstaan in een eindig aantal diagram-
men met meerdere vertices. De oplossing voor de oneindigheden, waarbij divergerende waarden worden vervangen
door experimenteel gemeten waarden,[22] wordt ‘renormalisatie’ genoemd. Het kan geïnterpreteerd worden als het
toevoegen van diagrammen waarmee de oneindigheden worden gecompenseerd.

2. 2 DIAGRAMMEN VAN DE ZWAKKE KRACHT

Bij de zwakke kracht worden de interacties verzorgd door deW± en Z bosonen. Deze bosonen vervallen
vooral naar leptonen en quarks; de eerste diagrammen van figuur 2.4 laten het verval zien van eenW+ boson,
linksboven naar een een positron en een elektronneutrino, linksonder naar een opquark en een antineerquark. Net
als in figuur 2.1 vertegenwoordigen ook de rotaties van de eerste diagrammen mogelijke gebeurtenissen.

Figuur 2.4:Diagrammen van de zwakke kracht. Linksboven het verval van een W+ boson naar leptonen, links-
onder naar quarks. Deze twee vertices zijn hier getekend samen met hun rotaties. In beide rijen diagrammen
kunnen ook alle deeltjes omgezet worden in hun antipartners, de linker diagrammen stellen dan een vervallend

W− boson voor.

Een samengesteld diagram voor de zwakke kracht is het vervalvan het neutron dat quarksamenstellingu d d
heeft, tot een proton met samenstellingu u d , een elektron en een anti - elektronneutrino, met hetW− boson als
het krachtoverbrengende interactie deeltje. Dit is het eerder besproken neutronverval, te zien in de figuur hieronder.
De W bosonen, die elkaars antideeltje zijn, leven zo kort dat er vrij gekozen kan worden welke van de twee het
antideeltje genoemd wordt, hier is dat hetW− boson.

Figuur 2.5:Bij neutronverval blijven een op - en een neerquark onveranderd, dit zijn de bovenste twee lijnen. Het
derde quark, een neerquark, vervalt naar een opquark waarbij een W− boson wordt uitgestoten dat vervolgens
vervalt naar een elektron en een anti - elektronneutrino. Dit diagram bestaat uit een combinatie van het vijfde

diagram in de onderste rij van figuur2 .4 en de antivorm van het linker diagram in de bovenste rij.

Zoals in subparagraaf 2. 1. 1 al genoemd was, laat het neutronverval van figuur 2.5 inderdaad zien dat bij de
zwakke kracht een quark van ‘soort’ kan veranderen. Als een van de positief geladen quarks, dus met lading2

3
e ,

eenW+ boson uitstoot ontstaat er vanwege ladingbehoud een negatief geladen quark, met lading− 1

3
e . Anders-

om kan een negatief geladen quark eenW− boson uitstoten zodat er een positief geladen quark ontstaat. Dit is
uitsluitend een eigenschap van de zwakke kracht omdat alle andere interactiedeeltjes ongeladen zijn.
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Naast de vele mogelijkheden tot verval, emissie en absorptie van deW bosonen zoals te zien in figuur 2.4,
kunnen deW bosonen omdat ze geladen zijn ook reageren op het elektromagnetisch veld door interacties met
fotonen. Daarom kunnen in bovenstaande diagrammen en combinaties daarvan ook virtuele fotonen ontstaan en
weer verdwijnen, wat hogere orde diagrammen oplevert. Het ongeladenZ boson reageert niet op fotonen, het
vervalt hoofdzakelijk naar een deeltje en het bijbehorendeantideeltje, dit kunnen zowel quarks als leptonen zijn.
Een vrij W of Z boson kan niet vervallen naar een topquark omdat dat zwaarder is dan beide bosonen; met een
massa van ongeveer173 GeV is het topquark het zwaarste elementaire deeltje dat nu bekend is.

⊲ Opmerking
De quarkproductie die bij verval vanW en Z bosonen optreedt wordt waargenomen in de vorm van hadronstralen,
‘jets’ van samengestelde deeltjes zoals in figuur 1.12, omdat quarks zich niet vrij kunnen bewegen. Om te vinden
wat er bij het verval precies gebeurde moeten de stralen samengestelde deeltjes helemaal onderzocht worden.⊳

De W en Z bosonen kunnen, ten slotte, ook met elkaar en met zichzelf interacteren. De mogelijkheden
in het Standaardmodel zijn de drievoudige koppelingenW W γ en W W Z , en de viervoudige koppelingen
W W W W , W W Z Z , W W γ γ , W W Z γ en Z Z γ γ . [23]

Figuur 2.6:Drie- en viervoudige koppelingen. Links vervalt eenZ boson naar eenW+ - en eenW− boson,
wat alleen mogelijk is als hetZ boson virtueel is, of in een hoogenergetische gebeurtenis;een vrij Z boson zou
daarvoor niet voldoende massa hebben. Eén van de rotaties iseenW+ boson dat eenZ boson uitstoot, ook dit
kan niet bij een vrijW boson omdat dat lichter is dan eenZ boson. Rechts de interactie van eenW+- en eenW−

boson, en een rotatie daarvan; ‘crossing’ van de tweeW− bosonen geeft een interactie van vierW+ bosonen.

2. 3 ONEINDIGHEDEN BIJ DE ZWAKKE KRACHT

In de late jaren ’40 van de vorige eeuw werd gevonden hoe QED gerenormaliseerd kon worden, maar tot de
jaren ’60 kende de theorie van de zwakke kracht nog oneindigheden die niet renormaliseerbaar waren op dezelfde
manier, namelijk het toevoegen van diagrammen met bekende deeltjes waarmee ze werden gecompenseerd.

⊲ Opmerking
Wat hierna volgt kan op geen enkele manier een accuraat historisch overzicht zijn van de ontwikkeling van de
deeltjesfysica in die jaren, omdat gedeelten uit de theoriehier niet besproken zijn. Maar het geeft wel een idee over
waarom nieuwe deeltjes nodig waren.⊳

Een manier om te zien waar deze oneindigheden optreden is hetzogenaamde ‘power counting’[24], in het
Nederlands ‘machten tellen,’ een zeer eenvoudige methode die evenwel voldoet voor een grove benadering. Daarin
worden aan de hand van het gedrag bij hoge energieën aan de verschillende deeltjes in een diagram factoren
toegekend die evenredig zijn met de energie van het te beschouwen systeem.[25] In tabel 2.1 is te zien welke
deeltjes welke factoren krijgen voor het machten tellen.

Spin In / Uit Virtueel

0 1 E −2

1/2
√

E E −1

1 E 1 *

* Deze term isE −2 als het spin1 boson aan beide kanten verbonden is aan reële deeltjes
zoals bijvoorbeeld in neutronverval, te zien in figuur 2.5 enhierna kort uitgewerkt.

Tabel 2.1:In - en uitgaande, en dus reële, deeltjes krijgen andere factoren dan hun virtuele varianten. Het doel
van dit machten tellen is niet om precies te weten wat de bijdrage van een diagram is aan de totale kans, maar

om in te schatten of er bij steeds hogere energieën oneindigheden zullen optreden.
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In een theorie waarin werkelijke gebeurtenissen beschreven worden zou de kans op een zekere gebeurtenis
niet mee mogen stijgen met een stijging van de energie van hetsysteem omdat zij uiteindelijk naar1 zou gaan,
de kans van een gebeurtenis die met zekerheid plaats zal vinden. Maar op deeltjesniveau zijn gebeurtenissen,
zoals bijvoorbeeld het verval van eenZ boson naar leptonen in plaats van naar quarks, nooit met zekerheid te
voorspellen. Een stijging van de waarschijnlijkheid met destijging van de energie zou dus nonsens zijn, en de
energiebijdragen van de diagrammen moeten óf afnemen bij hogere energieën, óf naar een constante gaan.[26]

Om de energie - afhankelijkheid van een diagram te bepalen worden de energiefactoren van de deeltjes in het
diagram met elkaar vermenigvuldigd. Een voorbeeld hiervanis het neutronverval van figuur 2.5. Er komen drie
quarks het diagram binnen, maar de bovenste twee quarks interacteren niet. Het onderste quark, een neerquark met
spin1/2 , krijgt volgens tabel 2.1 een factor

√
E . Het virtuele deeltje is eenW− boson, een spin1 deeltje dat aan

beide kanten verbonden is aan reële deeltjes, daarom krijgthet E−2 . Ten slotte verlaten drie spin1/2 deeltjes,u ,
e− en ν̄e , het diagram, zij krijgen elk een factor

√
E . De totale bijdrage van het diagram,

√
E ·E−2 ·

√
E3 = E0,

heeft dus geen energieafhankelijkheid die bij hoge energieën problematisch zou kunnen worden.
Om de energie - afhankelijkheid van een toestandsovergang te bepalen worden de energie - afhankelijkheden

van de diagrammen voor die overgang bij elkaar opgeteld. Oneindigheden worden dus ook voorkomen als voor elk
diagram waarvan de bijdrage wel metEn gaat, metn > 0 , een diagram bestaat dat daarvoor compenseert, dus
een diagram dat met−En gaat. Maar anders dan in QED, waar steeds compensatie gevonden kon worden met
diagrammen van bekende deeltjes, bleek dit bij de zwakke kracht niet altijd mogelijk te zijn.

Een voorbeeld daarvan is de verstrooiing van eenW+ boson aan een elektron. Het simpelste diagram voor
deze verstrooiing, het linker diagram uit figuur 2.7, is de combinatie van het zesde diagram van de bovenste rij
van figuur 2.4 en de antivorm van het derde diagram, ook uit de bovenste rij. Het probleem met dit gecombineerde
diagram wordt duidelijk na machten tellen. Volgens tabel 2.1 krijgen het binnenkomende en uitgaandeW+ boson
een factorE toegekend, het inkomende en het uitgaande elektron krijgeneen factor

√
E , en het virtuele neutrino

ten slotte een factorE−1 . De bijdrage van het diagram aan de totale kans is dus evenredig aan E2 , wat een
probleem oplevert in geval van hoogenergetische gebeurtenissen.

Een diagram dat hiervoor zou kunnen compenseren zou in theorie het middelste diagram van figuur 2.7 kun-
nen zijn. In het linker diagram neemt het inkomende elektroneenW boson op voordat het overgaat in een virtueel
neutrino dat daardoor een grote positieve energie heeft; omdat energie ook per vertex behouden is krijgt het neu-
trino de som van de energieën van het elektron en hetW boson. In het middelste diagram zou het elektron eerst
een W boson uitstoten, waardoor het virtuele deeltje een grote negatieve energie zou hebben. Deze twee dia-
grammen zouden elkaar dan opheffen, of eigenlijk zou de som van deze twee diagrammen zich als een constante
gedragen doordat er meer factoren een rol spelen die bij dit simpele machten tellen verwaarloosd worden.

Maar het diagram kan niet bestaan, omdat niet alleen energiebehouden is, maar ook lading en leptongetal.
Om als compensatie te dienen moet het elektron dat eenW+ boson uitstoot overgaan naar een virtueel spin1/2

deeltje, dat dan twee maal de negatieve elementaire lading zou hebben. Maar zo’n deeltje bestaat niet, en er moet
een ander diagram gevonden worden dat precies de juiste eigenschappen heeft.

2. 3. 1 HET Z 0 BOSON ALS OPLOSSING VOOR ONEINDIGHEDEN

Een diagram kan dus de bijdrage van het eerste diagram van figuur 2.7 compenseren als het een energie-
afhankelijkheid heeft die evenredig is met−E2 . De oplossing is de introductie van een nieuw deeltje, hetZ 0

boson, dat precies de eigenschappen heeft om een diagram te maken dat de goede energieafhankelijkheid en het
juiste teken heeft; het rechter diagram in figuur 2.7. Daarinstoot het elektron eenZ boson uit, dat daarna weer
wordt geabsorbeerd door eenW+ boson.

Figuur 2.7:Links de verstrooiing van eenW boson aan een elektron. Het diagram van deze gebeurtenis heeft een
bijdrage aan de totale overgangswaarschijnlijkheid die groter wordt naarmate de energie van het systeem groter
wordt, een onaanvaardbare situatie. Een compensatie zou het middelste diagram kunnen zijn waarin het virtuele
deeltje een negatieve energie zou hebben, maar wegens behoud van zowel lading als leptongetal kan dit diagram
niet. Een andere manier om te compenseren is het derde diagram, waarin hetZ boson wordt geïntroduceerd, dat

later in experimenten ook werkelijk werd gevonden.
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De reden dat dit diagram als compensatie kan dienen is dat ookvertices energieafhankelijkheden hebben. Maar
anders dan in QED waar die factoren klein zijn, zijn zij bij dezwakke kracht vaak substantieel; deW - W - Z
vertex gaat metE . Volgens tabel 2.1 krijgen ook de inkomende en uitgaandeW bosonen een factorE , de elek-
tronen

√
E , en hetZ bosonE−2 . Omdat, ten slotte, de vertices een tegengesteld teken blijken te hebben krijgt

het diagram in totaal een energieafhankelijkheid−E2 , zodat uiteindelijk het tegen elkaar wegvallen van de ener-
gieafhankelijkheden veroorzaakt wordt door de relatie tussen de fermion - boson vertex en de3 - boson vertex.[27]

Na dus een deeltje gepostuleerd te hebben dat nog nooit gezien was maar dat de juiste eigenschappen zou
hebben om dit probleem op te lossen, bleek dat deeltje, hetZ boson, ook echt te bestaan. Een bijzondere prestatie.

Figuur 2.8:De introductie van hetZ boson. Vrij naar de LHC@InternationalMasterclasses.

2. 3. 2 NIEUWE DEELTJES OM ONEINDIGHEDEN OP TE HEFFEN

Het introduceren van nieuwe deeltjes om oneindigheden weg te werken heeft meer deeltjes opgeleverd, zoals
het toverquark, waarmee de oneindigheden die optreden bij de verstrooiing van eenW+ boson aan een vreemd-
quark gecompenseerd kunnen worden. De eindproducten van deze verstrooiing zijn een neerquark en eenW+

boson, en de oneindigheden van een diagram met een opquark als virtueel deeltje, het linker diagram in figuur 2.9,
worden opgeheven met een diagram waarin het toverquark virtueel is, het rechter diagram. De reden dat dit diagram
de bijdrage bij hoge energieën van het andere kan opheffen enhun gezamelijke bijdrage zich als een constante
gedraagt, is dat deW+ - s - c vertex zich gedraagt zoals deW+ - s - u vertex, terwijl deu - W+ - d en de
c - W+ - d vertices een tegengesteld teken hebben. Daardoor is het teken van de bijdrage van het rechter diagram
tegengesteld aan dat van het linker diagram.

Figuur 2.9:De bijdrage bij hoge energieën van het diagram waarin het toverquark virtueel is kan de bijdrage van
het diagram waarin het opquark virtueel is opheffen.

Ook hier werd dus eerst een deeltje geïntroduceerd dat de juiste eigenschappen had om problemen op te lossen,
en dat daarna pas werd gevonden. Omdat de interactie tussen het W boson en het vreemdquark werd waargeno-
men, of eigenlijk afgeleid omdat geen van beide deeltjes direct gezien kunnen worden, mochten er natuurlijk geen
oneindigheden zijn. Er moest dus wel iets zijn dat die oneindigheden kon opheffen, met als gevolg dat er óf een
nieuw deeltje zou worden gevonden, óf de theorie moest op de schop. Zoals Einstein ooit al zei,[28]

[ . . . ] it is the theory finally which decides what can be observed and what can not [ . . . ]

2. 4 W - W VERSTROOIING

Het laatste om soortgelijke redenen te vinden deeltjeis was het Higgsboson. Het is bijvoorbeeld nodig voor
oneindigheden die optreden bij de interactie van uitsluitend W en Z bosonen. De levensduur van deW en Z
bosonen is zo kort dat hun interacties nooit in werkelijkheid gezien kunnen worden, maar toch moeten natuurlijk
ook in theorie deze interacties kloppen.

Eén van zulke interacties isW+ - W− verstrooiing, te zien in figuur 2.10, en bij het tellen van de machten is
te zien dat er een probleem is, zij het iets ingewikkelder dande voorgaande. Het linker diagram telt vier inkomende
en uitgaandeW bosonen, met elk een factorE . De W - W - Z vertices dragen elk ook een factorE bij, en het
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virtuele Z 0 boson tenslotte een factorE−2 omdat hier deW bosonen reëel zijn. Het middelste diagram draagt
op dezelfde manier bij, beide dus een energieafhankelijkheid E4 . Gedeeltelijk kunnen deze twee afhankelijkhe-
den gecompenseerd worden met het rechter diagram, de directe interactie van eenW+ en eenW− boson, omdat
de bijdrage van de vertex in dat diagram geen energieafhankelijkheid heeft, maar het wel op zo’n manier ‘zorg-
vuldig aangepast’ kan worden[29] dat het diagram hetE4 gedeelte van de energiebijdragen van de twee linker
diagrammen compenseert.

Maar bij nadere beschouwing blijken alle drie diagrammen naast de energieafhankelijkheden die metE4 gaan,
ook afhankelijkheden te hebben die metE2 gaan. De som van de drie diagrammen heeft uiteindelijk geenE4

afhankelijkheid meer, maar wel nog eenE2 afhankelijkheid, het problematische gedrag bij hoge energieën is
door het derde diagram dus wel afgezwakt, maar het is niet verdwenen. Om hiervoor te compenseren wordt het
Higgsboson ingevoerd, dat een bijzondere koppelingsconstante blijkt te hebben.

Figuur 2.10:De som van deze drie diagrammen van eenW+ - W− interactie geeft eenE2 bijdrage aan de
totale overgangswaarschijnlijkheid.

2. 4. 1 KOPPELINGSCONSTANTEN

Een koppelingsconstante is een maat voor de sterkte waarmeeeen kracht werkt op een deeltje, waarbij de
koppeling in de diagrammen wordt voorgesteld door een vertex van een bij dat veld horend interactiedeeltje en een
deeltje dat er gevoelig voor is. Over de zwaartekracht is niet bekend of het ook een quantumveld is, het graviton is
nog niet gevonden, maar de koppelingsconstante is de bekende gravitatieconstante van Newton,G .

De koppelingsconstante van QED is de sterkte waarmee de elektromagnetische kracht koppelt aan een van
de geladen leptonen, in een QED diagram vertegenwoordigd door de vertex van twee geladen leptonen en een
foton. De koppelingsconstante is dimensieloos en daardooronafhankelijk van het gebruikte eenhedenstelsel, en de
waarde, ongeveer1/ 137 , wordt bepaald door de grootte van de elementaire lading. Maar waarom het deze waarde
heeft is niet bekend.

De sterke kracht heeft een koppelingsconstante die groter is dan1. [30] Een probleem daarvan is dat, in tegen-
stelling tot wat er bij de elektromagnetische en zwakke kracht gebeurt, als er meer vertices in een diagram zijn
de bijdrage van dat diagram aan de kans steeds groter zou worden. Maar het blijkt dat deze koppelingsconstante
verandert als de afstand tussen de interacterende deeltjesverandert; hoe dichter de deeltjes bij elkaar zijn, hoe
kleiner de koppelingsconstante wordt. Op zeker moment wordt de koppeling zelfs zo zwak dat de quarks vrij kun-
nen bewegen binnen een samengesteld deeltje, en dit wordt daarom ‘asymptotische vrijheid’ genoemd. Het sterker
worden van de koppelingsconstante bij grotere verwijdering is de reden dat quarks nooit alleen gezien worden, ze
kunnen zich niet van elkaar ‘losmaken’, wat meteen ook de naam van de interactiedeeltjes van de sterke kracht
verklaart; lijm is in het Engels glue, en gluonen zijn dus lijmdeeltjes.

De zwakke kracht ten slotte heeft zo’n korte dracht, zie paragraaf 1. 6, dat de koppelingssterkte het beste
afgeleid kan worden van de koppelingsconstante van de sterke kracht via deeltjesverval, de levensduur van een
deeltje is namelijk omgekeerd evenredig met het kwadraat van de koppelingsconstante van de kracht waaronder
het vervalt.[31] Omdat bijvoorbeeldΣ baryonen kunnen vervallen door zowel de sterke als de zwakkekracht kan
daarmee de relatie tussen de koppelingsconstanten bepaaldworden.

Sterk αs 1

Elektromagnetisch α 10−2

Zwak αw 10−6

Gravitatie αg 10−39

Tabel 2.2:Grootte - ordes van koppelingsconstanten bij lage energieën. De namen van de sterke en zwakke kracht
worden zo wel duidelijk, en waarom de zwaartekracht niet meedoet op deeltjesniveau.



24 HOOFDSTUK 2. HET HIGGSBOSON

2. 4. 2 HET HIGGSBOSON EN HAAR KOPPELINGSCONSTANTE

Om de overgeblevenE2 afhankelijkheid van deW+ - W− interactie uit figuur 2.10 te compenseren wordt
het Higgsboson ingevoerd, met in figuur 2.11 de twee mogelijke diagrammen.

Figuur 2.11:De introductie van het HiggsbosonH als de oplossing voor de oneindigheden in de interactie van
eenW+ en eenW− boson.

Met g de koppelingsconstante van de drie diagrammen in figuur 2.10samen,α ∼ g2 het verband tussen
de koppelingsconstanteng en de α ’s uit tabel 2 .2 , en met verwaarlozing van termen die niet van de ener-
gie afhangen, hebben de diagrammen bij hoge energieën een energieafhankelijkheid− g2 E2 /MW

2 , [32] met
MW de massa is deW bosonen. Net zo blijken de twee diagrammen in figuur 2.11 een energieafhankelijkheid
gWWH

2 E2/MW
4 te hebben, waaringWWH de koppelingsconstante is voor deW+ - W− - H vertex.

Met M1 de energieafhankelijke overgangsbijdrage van de eerste drie diagrammen enM2 die van de twee
diagrammen met een Higgsboson, wordtME , de overgangsbijdrage van de vijf diagrammen,

ME = M1 + M2 = − g2
E2

MW
2

+ gWWH
2

E2

MW
4
. (2. 4)

Omdat de energieafhankelijkheid, en dus deze bijdrage, moet verdwijnen moet gelden

ME = 0 = − g2
E2

MW
2

+ gWWH
2

E2

MW
4

=⇒ g2
E2

MW
2

= gWWH
2

E2

MW
4
, (2. 5)

wat leidt tot

gWWH = g MW . (2. 6)

De koppelingsconstante van het Higgsveld met deW bosonen is dus afhankelijk van de massa daarvan, een
merkwaardige situatie. En het blijkt ook in het algemeen zo te zijn; de sterkte van de koppelingen van het Higgs-
boson aan fermionen en bosonen zijn, metgff̄H de koppelingsconstante voor fermionen, engWWH en gZZH

die voor W± - en Z bosonen,[33]

gff̄H =
mf

v
, gWWH =

2MW
2

v
en gZZH =

2MZ
2

v
, (2. 7)

waarin v de verwachtingswaarde voor het Higgsveld in vacuüm is, zie pagina 25. Die waarde is246 GeV, zoals
berekend met andere, bekende, constanten.

⊲ Opmerkingen
Ook de massaloze gluons en fotons koppelen aan het Higgsdeeltje, maar alleen indirect, via andere deeltjes.[34]

Er is in het Standaardmodel geen manier om de massa’s van de fermionen te voorspellen, ze worden ingevoegd
als ad - hoc waarden die kloppen met meetuitkomsten. Het ontbreken van een afleiding uit de theorie voor deze
massa’s is een van de redenen dat er gezocht wordt naar variaties op, of uitbreidingen van, het Standaardmodel.⊳

2. 5 HET HIGGSMECHANISME

Renormalisatie bleek alleen mogelijk te zijn voor theorieën waarin de krachtoverbrengende deeltjes massa-
loos zijn, en dus was één van de problemen dat, in tegenstelling tot de fotonen van de elektromagnetische kracht
en de gluonen van de sterke kracht die inderdaad massaloos zijn, de W en Z bosonen van de zwakke kracht
wel massa hebben. Er werd daarom een mechanisme voorgesteld, onder andere door Higgs, waarin de deeltjes
‘in werkelijkheid’ massaloos zijn, ook al kunnen ze nooit zogemeten worden. In dit mechanisme zijn de onge-
koppelde deW en Z bosonen dus massaloos, ze krijgen hun massa’s als ze koppelen met het Higgsveld, en wat
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er gemeten wordt is dus in feite een ‘effectieve’ massa. Het Higgsveld, waarvan het Higgsboson de excitatie of de
verstoring is, blijkt ook te koppelen met geladen leptonen en quarks, dus met alle deeltjes die niet als massaloos
gemeten worden. Hoewel het mechanisme al in werd voorgesteld, werd het bijbehorende Higgsdeeltje pas
gevonden in, tijdens het schrijven van dit essay (!).

Het Higgsboson is anders dan alle andere deeltjes. Het heeftgeen lading, geen spin, zelfs geen enkel quantum-
getal, het heeft alleen maar massa. Het blijkt aan fermionente koppelen met een sterkte die evenredig is aan wat er
als hun massa’s waargenomen wordt, en er kan gesteld worden dat het Higgsdeeltje, door met ze te koppelen, de
deeltjes hun massa ‘geeft’. Maar het is niet bekend waar de massa van het Higgsboson zelf vandaan komt, en dat
kan dus ook niet voorspeld worden.

Het zou natuurlijk een probleem zijn als het Higgsveld in eenlege ruimte zwakker zou worden, als het zou
afnemen met toenemende afstand; een deeltje in een leegte zou minder massa hebben. Maar zoiets is nooit gemeten,
massa is onveranderlijk, zelfs bij de zeer uiteenlopende metingen in steeds sterkere versnellers is er bij vrije deeltjes
nooit een afwijking gezien van hun massaschil, wat betekentdat deeltjes altijd en overal moeten kunnen koppelen
aan het Higgsveld. Zoals te zien is aan de rechterkant van figuur 2.12 heeft het Higgsveld dan ook een bijzondere
potentiaal; in het midden van de figuur is de veldwaarde nul maar toch heeft de potentiaal een waarde die groter is
dan nul, en dat heeft merkwaardige gevolgen.

Een fysisch systeem waarin niets meer gebeurt gaat terug naar zijn laagste energieniveau; een systeem in een
kom van de zwaartekrachtspotentiaal, zoals links in figuur 2.12, zal naar het midden ‘rollen’ en daar blijven liggen
omdat het daar het laagst mogelijke energieniveau heeft. Maar dit geldt niet voor het Higgsveld. De Higgspoten-
tiaal heeft haar laagste waarde niet in het midden van de kom waar de veldwaarde nul is, de potentiaal vormt
daar juist een bult, zoals te zien in de rechter afbeelding infiguur 2.12. Daardoor bevinden de plaatsen met de
laagste energieniveaus zich niet in het midden van de kom maar in een cirkel rond de bult waar het Higgsveld
een waarde heeft die groter is dan nul; die waarde wordt de ‘vacuüm verwachtingswaarde’ van het veld genoemd,
de v uit vergelijking (2. 7). Omdat het Higgsveld dus in het hele heelal actief is kunnen deeltjes er voortdurend
aan koppelen, en daarom is massa een vaste eigenschap van eendeeltje.

Figuur 2.12:Links een zwaartekrachtspotentiaal in twee dimensies. Alles wat erin rolt en tot rust komt zal naar
het laagste punt in het midden rollen en daar blijven liggen omdat het veld daar zijn laagste energieniveau heeft.
Rechts een Higgspotentiaal. In het midden, waar de waarde van het veld nul is, heeft deze potentiaal een bult. De
plaatsen met de laagste energieniveaus vormen een cirkel rondom het midden, waar het veld dus wel een waarde
heeft, en daarom bestaat het veld in het hele heelal. In het midden de kosmische achtergrondstraling zoals in kaart
gebracht door de WMAP satelliet. Schuinrechtsonder bevindt zich een kleine, zeer donkere vlek, die vanaf de aarde
bekeken achter Eridanus ligt. Het is een leegte met een doorsnede van een miljard lichtjaar, en daar is vrijwel niets

behalve de koude fotonen van de kosmische achtergrondstraling.
En een eenzaam Higgsveld.

De vergelijking met de zwaartekrachtspotentiaal is nuttigom te laten zien waarom het Higgsveld nergens in
het heelal nul is, maar verder gaat zij niet op. Hoewel het Higgsboson zwakke lading draagt[35] brengt het niet een
kracht over tussen deeltjes zoals het graviton zou doen; hetgeeft massa aan de geladen leptonen, de quarks, en
aan deW en Z bosonen. De vraag hoe de krachtoverbrengende bosonen als eigenlijk massaloos gezien konden
worden was waarmee deze hele zoektocht begon, maar dat is geen eenduidig verhaal en daarom kan het hier helaas
alleen maar ongelooflijk vereenvoudigd besproken worden, en dus eigenlijk ook niet helemaal correct.

Bij zeer hoge energieën zal het Higgsveld willekeurig in de potentiaal rondbewegen omdat er dan voldoende
energie voorhanden is om ook over de bult in het midden te gaan, en omdat de veldwaarde in het midden nul
is zal het Higgsveld gemiddeld ook nul zijn.[36] Het Higgsveld heeft dan ook geen verstoringen, er zijn geen
Higgsbosonen, en omdat het veld geen massa kan geven zijn alle deeltjes massaloos. Maar als de temperatuur zakt,
zoals gebeurde in het jonge, uitdijende heelal, zal het Higgsveld naar beneden rollen en op de plaatsen van lagere
energie rondbewegen.
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Deze bewegingen kunnen radiaal zijn, en het veld zal dwars opde cirkel een beetje op en neer gaan, of ze
kunnen de laagste punten van de de potentiaal volgen, en het veld zal dan in de cirkel blijven. Als de potentiaal
in meer dimensies getekend zou kunnen worden zou blijken dater drie richtingen voor de cirkel zijn, en er zijn
dan ook vier Higgsvelden, en vier Higgsbosonen. Drie Higgsbosonen rollen rond in de de cirkel en zijn massaloos,
het vierde, het boson dat radiaal oscilleert, isHET Higgsboson, een deeltje dat wel massa heeft, en hoort bij het
veld met de vacuüm verwachtingswaardev . De tot dan toe massalozeW en Z bosonen krijgen dan hun massa
door de drie massaloze Higgsbosonen te absorberen of, zoalsvaak geschreven wordt, ze ‘eten’ de Higgsbosonen.
Overigens werkt het bij de geladen leptonen en de quarks anders, zij ‘botsen’ tegen het Higgsveld en krijgen zo
massa.[37] [38]

Een bekende voorstelling van hoe het Higgsveld de geladen fermionen massa geeft is dat zij zich door het
Higgsveld moeten slepen alsof ze door stroop gaan. Dit is misschien niet zo’n goede vergelijking omdat dat de
deeltjes energie zou kosten,[39] maar dat is niet het geval, deeltjes verliezen geen energie aan het Higgsveld. Eerder
zou het vergeleken kunnen worden met de manier waarop licht door een medium gaat; in de tijd dat een foton in
het glas van een raam onderweg is zal het met minder dan haar snelheid in vacuüm gaan, en dat zou verklaard
kunnen worden door aan te nemen dat het dan wel massa heeft. Maar op het moment dat het eruit komt en weer
met de lichtsnelheid reist zal de frequentie, en dus de energie, gelijk zijn aan de frequentie waarmee het de reis
door het raam begon, het heeft dus langzamer gereisd, maar toch heeft het geen energie verloren. Bovendien is de
snelheid waarmee door het glas gereisd wordt afhankelijk van de energie die het foton had voordat het het raam
binnenkwam; een rood foton zal sneller door het glas gaan daneen blauw foton, en dat zou wat meer lijken op hoe
elk deeltje door het Higgsveld een eigen massa krijgt.

De massa die door het Higgsveld aan de elementaire deeltjes gegeven wordt is trouwens tamelijk onbelangrijk,
zolang er gekeken wordt naar de hoeveelheid. De massa van samengestelde deeltjes bestaat vooral uit de kinetische
energie van de samenstellende deeltjes en uit de energie waarmee de gluonen de quarks bij elkaar houden. De
bijdrage door het Higgsveld aan de massa van een waterstofatoom, bijna een GeV, door de massa’s van de quarks,
een paar MeV, en van het elektron, een halve MeV, is minimaal;als er helemaal geen Higgsveld was zouden we
dat nauwelijks herkennen aan de massa van het waterstofatoom, en dus ook niet aan de totale baryonische massa
in het heelal, die daar voor het grootste gedeelte uit bestaat.

Maar was er geen Higgsveld, dan had bijvoorbeeld het elektron geen massa, het zou met de lichtsnelheid reizen
zoals alle massaloze deeltjes doen, en dan zouden er geen atomen bestaan. Wij dus ook niet.

2. 6 GEVONDEN

Op  juli  meldde CERN dat het Higgsboson mogelijk gevonden was.[40] Het CMS had een kanshebber
waargenomen met een massa van125.3 ± 0.6 GeV, met een significantie van4, 9σ . In de deeltjesfysica betekent
een standaardafwijking van1σ dat de resultaten toevallige fluctuaties in de data zouden kunnen zijn,3σ telt als
een waarneming, en een5σ resultaat is een ontdekking.

Figuur 2.13:1 August2012 . Links: Protonen botsen in de CMS detector, de Compact Muon Solenoid, op elkaar
bij energieën van8 TeV, waarbijZ bosonen gevormd worden die vervallen naar elektronen, de groene lijnen, en
naar muonen, de rode lijnen. Zo’n gebeurtenis is verenigbaar met het verval van een Standaardmodel Higgsboson.
Rechts: Protonen botsen in de ATLAS detector, A Toroidal LHCApparatuS, waarbij twee paar elektronen geprodu-
ceerd worden, de rode en de blauwe lijnen. Ook deze gebeurtenis is verenigbaar met het verval van een Higgsboson.

Tekst en afbeeldingen overgenomen uit het archief van CERN’s publieke web.
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Bijna een maand later, op augustus, meldde de CERN website dat[41]

de groepen van ATLAS en CMS [ . . . ] artikelen hebben ingediendbij het tijdschriftPhysics Letters B
met het nieuwste overzicht van hun zoektochten naar het Higgsboson. De teams melden nog sterker
bewijs voor de aanwezigheid van een nieuw Higgsachtig deeltje dan op juli bekend gemaakt was.
[ . . . ] De CMS resultaten die vandaag gerapporteerd zijn bereiken een significantie van5, 8σ , en de
resultaten van het ATLAS team [ . . . ] bereiken5, 9σ . De waarde komt overeen met een kans van één
op 550 miljoen dat bij afwezigheid van een Higgs zo’n signaal geregistreerd zou worden.

Figuur 2.14:Links een proton - proton botsing gemeten door CMS, uit een artikel met de titel ‘Observation of a
new boson at a mass of125 GeV with the CMS experiment at the LHC.’ Rechts eenzelfde botsing gemeten door
ATLAS, uit ‘Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS
detector at the LHC.’ En nee, het is niet zeker dat dit het Higgs boson is. Maar het is een nieuw deeltje dat aan alle

voorwaarden voldoet zoals bijvoorbeeld, volgens CERN, eenspin van ‘niet - spin1 ’. [42 ]

Natuurlijk is het niet zeker dat dit het Higgsboson is uit hetStandaardmodel voor de elementaire deeltjes, maar
het is een nieuw deeltje dat aan alle voorwaarden voldoet. Ennu er een massa bekend is kunnen allerlei andere
waarden waarvoor de massa van het Higgsboson nodig is ingevuld worden, zoals bijvoorbeeld de koppelingscon-
stante van het Higgsboson met zichzelf. Er zullen nog veel meer experimenten gedaan worden, en uiteindelijk zal
duidelijk worden of de aanname dat ditHET Higgsboson is ook met alle verdere meetgegevens klopt.

En wie weet zijn we dan ook een stapje dichter bij de verklaring voor wat donkere materie nu eigenlijk is, of
komen we er misschien achter dat het helemaal niet bestaat, maar dat is weer een ander verhaal.
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