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Samenvatting

De fase-overgang van vrije quark-deeltjes, aanwezig kort na de oerknal in

het vroege heelal, naar de toestand van gebonden quarks, welke de huidige

materie in atoomkernen kenmerkt, wordt met hoog energetische kern-kern-

botsingen onderzocht. De meting van de ruimte-tijd evolutie van deze "kleine

oerknal"in het laboratorium met een "pion-microscoop"geeft informatie over

de fase-toestand.

Op moleculair niveau zijn fase-overgangen algemeen bekend. Voorbeel-
den hiervan zijn het verdampen van water (vloeistof! gas) en het smelten
van ijs (vast ! vloeistof). Op het niveau van de materie in atoomkernen,
de kernmaterie, waren soortgelijke fase-overgangen zo'n dertig jaar geleden
nog onbekend.

In de loop van deze eeuw zijn door de ontwikkeling van deeltjes-versnel-
lers steeds kleinere structuren van materie aangetoond. De atomen (10�10

m) bleken kernen (10�14 m)met electronen in banen daaromheen. De kernen
zijn uit nucleonen (10�15 m), te weten protonen en neutronen, opgebouwd.
De nucleonen op hun beurt bleken uit quark-deeltjes (� 10�17 m) te bestaan.

Met de ontdekking van de quark-structuur van het nucleon in 1968 vol-
trok zich een revolutie op het gebied van de theorie aangaande de sterke
kernkracht. Deze theorie welke uitgaat van quarks en gluonen (lijmdeel-
tjes) als kleinste bouwstenen van kernmaterie (hadronen) wordt de Quan-
tum Chromo Dynamica (QCD, chromo = kleur) genoemd. Quarks hebben
in deze theorie naast een electrische lading ook een kleur-lading, te weten
rood, blauw of groen. De QCD voorspelt een fase-overgang van een kleur-
loze toestand van gebonden quarks in kernmaterie naar een toestand van
vrije kleur dragende quarks, het zogenaamde Quark-Gluon Plasma (QGP),
bij zowel hoge temperaturen als dichtheden. Overeenkomstig met het ge-
leidend worden van half-geleider materialen wordt een kleur-lading-isolator
een kleur-lading-geleider. Het vroege hete heelal heeft zeer waarschijnlijk
een soortgelijke fase-overgang zo'n 20 � 10�6 seconden na de oerknal in om-
gekeerde volgorde ondergaan.
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Kennis omtrent de eigenschappen van deze nieuwe fase en de fase-over-
gang verschaft inzicht aangaande de structuur van ons heelal. Tevens is
het zeer aannemelijk dat zich in het binnenste van neutron-sterren door de
enorme dichtheden eveneens een koude vorm van het QGP voordoet.

Sinds 1986 wordt met ultra-relativistische kern-kern-botsingen kern-ma-
terie bij zeer hoge dichtheden (1015 dichter dan vaste-stof) en temperaturen
(1012 K) onderzocht. Dit gebeurt met de AGS-versneller op het BNL te
Brookhaven en de SPS-versneller op het CERN te Gen�eve.

In het CERN-experiment, dat wordt beschreven in dit proefschrift, wor-
den botsingen van zwavel-kernen met een energie van 200 GeV per nucleon
met goud-kernen (S+Au) bestudeerd. De zwavel-kernen botsen dan met
een fractie gelijk aan 0.999 van de lichtsnelheid met een goud-kern in een
trefplaatje.

In het zwaartepunt-systeem van de elkaar naderende kernen, zie �guur
8.1, lijken deze samengetrokken in de richting van hun voortbeweging te zijn.
Dit relativistische e�ect leidt er toe dat "pannekoeken"van kernmaterie el-
kaar in de botsing doorkruisen. In de overlappings-zone bevindt zich sterk
samengedrukte en verhitte kernmaterie. Iedereen die in water een luchtbel
heeft zien opstijgen weet dat deze naast zijn stijgsnelheid uitdijt alnaar ge-
lang er overdruk heerst. Eenmaal aan het oppervlak spat de bel uiteen. De
bel van kernmaterie is echter niet isotroop maar sterk in de bundelrichting
samengedrukt. De kernmaterie zal hoofdzakelijk in deze richting expande-
ren. Tijdens de expansie koelt de bel af onder de vorming en uitzending van
deeltjes. Uiteindelijk valt de afgekoelde en ijlere kernmaterie uiteen.

In de botsing kan de QGP-fase bereikt worden of een verhitte vorm van
de kernmaterie, het hadron-gas. De QGP-fase heeft echter in de omzetting
van zijn quark-gluon vrijheidsgraden, o.a. het mengen van kleur, naar die
van de hadronen in het hadron-gas relatief veel tijd nodig. Dit zal zich uiten
in een langere expansie-tijd en dus ook in een groter volume.

Door de vrijkomende deeltjes uit de botsingszone te meten kan de fase-
toestand van de in de botsing gecre�eerde dichte en hete materie afgeleid
worden. Met name het bepalen van het volume en de expansietijd van de
botsingszone is hierbij van groot belang en is het voornaamste onderwerp
van dit proefschrift. Hiertoe wordt de intensiteits-interferometrie aange-
wend. De correlatie van de relatieve impulsen (snelheden) van identieke
pion-deeltjes, welke uit twee quarks bestaan, levert de ruimte-tijds-verdeling
van de deeltjes emitterende botsingszone. Door de correlatie-functie in ver-
schillende componenten van de relatieve impuls te bestuderen kan men met
deze "pion-microscoop"eenmeetlat in diverse richtingen van de botsingszone
leggen.
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Figuur 8.1: Vorming van het quark-gluon plasma door middel van kern-

kern botsingen.

Bij een botsing tussen twee auto's zijn het verloop en de richting waarin
de brokstukken zich verspreiden eenvoudig met een camera te registreren.
Voor kern-kern-botsingen met een tijdsduur in de orde van 10�23 seconden
en een grootte van zo'n 10�15 meter zijn andere experimentele technieken
nodig om een beeld te vormen van het gebeurde. In het WA93 experiment
is hiertoe een spectrometer voor negatief geladen deeltjes ge��mplementeerd.
In analogie met de werking van een prisma, welke licht in zijn verschillende
componenten scheidt, kunnen het aantal en de impulsen van negatief geladen
deeltjes bepaald worden.

De kern-kern botsingen zijn voor de data-analyse, afhankelijk van de
grootte van de overlap-zone van de botsing, in klassen verdeeld. Drie klas-
sen zijn onderzocht: schampende botsingen (perifeer), botsingen met aan-
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zienlijke overlap (semi-centraal) en botsingen waarbij alle zwavel-nucleonen
betrokken zijn (centraal). Bij het vergelijken van perifere-, semi-centrale-
en centrale botsingen blijken de deeltjes-multipliciteit en de gemeten stralen
als functie van de centraliteit toe te nemen. Dit is in overeenstemming met
een eenvoudig geometrisch model waar bij grote overlap het aantal nucleon-
nucleon botsingen, en dus deeltjes productie, en het gebied van ge�exciteerde
kernmaterie groter wordt.

Bij het onderzoek van de transversale impulsen, dat wil zeggen snelhe-
den loodrecht op de bundel-richting, doet zich een interessant fenomeen voor.
Het aantal geproduceerde deeltjes neemt voor impulsen onder de 0.2 GeV/c
voor alle drie de klassen sterk toe. Dit gedrag laat zich waarschijnlijk verkla-
ren door het verval van nucleon en meson resonanties zoals de �; !; �; etc.
en duidt op een grote mate van afremming in de kern-kern-botsingen. Een
dergelijke afremming is een voorwaarde voor het cre�eren van hete en dichte
materie. Boven de 0.2 GeV/c blijkt de helling, ook wel ge��nterpreteerd als de
bovenlimiet van de temperatuur (T), licht toe te nemen van T = 212�3 MeV
tot T = 220�3 MeV. De door de intensiteits-interferometrie methode geme-
ten groottes van de botsings-zones zijn ook als functie van de transversale-
impulsen van de gecorreleerde pion-deeltjes onderzocht. Deze analyse ver-
schaft informatie over de expansie van de botsings-zone. In de vroege fase
zendt het systeem overwegend deeltjes met een hogere transversale impuls
uit dan in een latere ge�expandeerde koelere fase. Aan de hand van een
model voor longitudinale expansie leveren de metingen een expansie-tijd
van zo'n � = 4:0 � 10�23 seconden op met een emissie-tijd �� � 2 � 10�23
seconden van de negatief geladen deeltjes. Beide waarden sluiten een eerste-
orde fase overgang in de S+Au botsingen uit. Echter de berekende initi�ele
energiedichtheid � = 1:5 GeV/fm3 geeft een indicatie dat een heet en dicht
hadron-gas op de grens met de QGP fase is gemeten. De energie van de
zwavel-kernen is blijkbaar nog niet hoog genoeg om in de kern-kern-botsing
de critische energiedichtheid te overschrijden.

Toekomstige experimentenmet ver�jndere opstellingen en hogere bundel-
energie�en hebben de mogelijkheid om in het gebied van grotere energie-
dichtheden te meten. De QGP fase komt dan mogelijk in zicht !


