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SAMENVATTING 

In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven van de 

longitudinale polarisatiegraad van B-deeltjes met lage snelheden. 

Het onderzoek werd verricht met B-deeltjes afkomstig van het 

toegestane verval van tritium. 

Nadat in 19S6 bleek dat het a-verval niet spiegelings inva

riant is heeft de zogenoemde twee componenten neutrino theorie 

algemeen ingang gevonden. Uit de experimenten volgde verder dat 

neutrinos linkshandig zijn en dat de interactie een (V-ÀA)

karakter heeft. Een twee componenten theorie met linkshandige 

neutrinos impliceert dat de "pariteit-behoudende" en de "pariteit

niet-behoudende" koppelingsconstanten in de interactiehamiltoniaan 

even groot zijn: C~ = Cv voor vector interactie en CA = CA voor 

axiale vector interactie . Een direct gevolg hiervan is dat de 

longitudinale polarisatiegraad van a--deeltjes bij toegestaan 

a-verval in essentie gegeven wordt door de eenvoudige relatie 

p= - v /a, waarbij v de snelheid is van de electronen en a de 

lichtsnelheid. Deze relatie is inderdaad bevestigd door een aan

tal nauwkeurige experimenten voor energiewaarden boven ongeveer 

120 keV, overeenkomend met snelheden groter dan 0.6a. Voor snel

heden 0.4 ~ v/a ~ 0.6, waarvoor de experimentele moeilijkheden 

snel toenemen, zijn echter grote afwijkingen gerapporteerd. ter

wijl er tot nu toe nog geen metingen waren verricht bij energieën 

lager dan 40 keV (v / a = 0.37). 

Het doel van dit onderzoek was het nauwkeurig meten van de 

polarisatiegraad bij zeer lage snelheden, om te zien of bij lage 

energieën inderdaad afwijkingen optreden. 

Het tritiumverval werd gekozen voor dit onderzoek vanwege 

zij n zeer lage eindpuntsenergie van 18,. 6 keV (v/ a = 0.26). De 

overgang is bovendien van belang omdat deze plaatsvindt tussen 

spiegelkernen. zodat zowel de Fermi als de Gamow-Teller ver

valswijzen optreden. Bij voldoende nauwkeurigheid kan een pola

risatiemeting van belang zijn voor het stellen van grenzen aan de 

verhoudingen C~/CV en CA /CA' 

Polarisatiemetingen zijn verricht voor energiewaarden tussen 

S.S en 16.0 keV (0. IS < v / a < 0.2S). Na energieselectie werden 
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de electronen versneld tot een energie van 79 keV. De polarisatie

graad werd gemeten met een absoluut geijkte Mott polarimeter. In

strumentele asymmetrieën werden zoveel mogelijk gereduceerd met 

behulp van twee extra tellers en bovendien met behulp van een bron 

die ongepolariseerde electronen uitzond. Aangetoond werd dat de 

depolarisatie in de bron gering is in de buurt van de eindpunts

energie. 

Het uiteindelijke resultaat voor de longitudinale polarisati e

graad van de 8-deeltjes met een gemiddelde energie van 15 . 2 keV 

(v = 0 . 24c ) is 

p ( 3H ) = -(1.005 ± 0 . 026) v / c o 

Vanwege de goede overeenstemming van dit resultaat me t de theorie 

stellen wij voor om vroegere polarisatiemetingen aan andere toege

stane overgangen die bij snelheden lager dan 0 . 6c afwijkingen t e 

zien gaven te negeren . Het polarisatieresultaat leidt tot de vol

gende grenzen voor de verhoudingen van de koppelingsconstanten: 

0 . 61 < C~/CV < 1.65 en 0.80 < C~/ CA < 1. 26. In het bijzonder de 

C~/Cv-grenzen zijn van belang omdat ze nauwkeuriger zijn dan de 

grenzen verkregen uit alle andere relevante pariteitsexperimenten 

samen. 
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