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Nederlandse samenvatting

In dit proefschrift onderzoeken we de mogelijkheid van schending van
Lorentz-invariantie in de zwakke interactie. Hiervoor is een experiment
gedaan met kernspin-gepolariseerd 20Na dat vervalt door een β-deeltje uit
te zenden. Lorentz-invariantie betreft de eigenschap dat de natuurwetten
niet afhangen van de oriëntatie of snelheid van het referentiekader. In dit
specifieke geval mag de levensduur niet afhangen van de oriëntatie van de
kernspin. De gelijkvormigheid van vergelijkingen van een natuurkundige
theorie onder transformaties naar verschillende referentiekaders wordt
beschreven door Lorentz-symmetrie. Lorentz-invariantie staat aan de ba-
sis van twee uiterst succesvolle beschrijvingen van de natuur, te weten
de algemene relativiteitstheorie die zwaartekracht beschrijft en het stan-
daardmodel van de elementaire deeltjesfysica (zie Fig. 6.1).
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Figure 6.1: Beschrijving van de fundamentele interacties.
Links: De algemene relativiteitstheorie is een geometrische theorie die beschrijft
hoe massa en energie de kromming van ruimte-tijd veranderen, wat de beweging
van deeltjes beïnvloedt.
Rechts: In het standaardmodel van de elementaire deeltjesfysica worden de in-
teracties tussen deeltjes overgebracht door krachtvoerende deeltjes, te weten het
foton (elektromagnetische interactie), de bosonen W−, W+ en Z (zwakke inter-
actie) en het gluon (sterke interactie), terwijl het Higgsboson (Higgsveld) massa
aan de deeltjes geeft.
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Vanwege de essentiële rol van Lorentz-invariantie in moderne fysica,
is het belangrijk de geldigheid van deze aanname te controleren. Lorentz-
invariantie is zeer goed getest voor algemene relativiteit en elektromag-
netisme (zie Ref. [11]), er zijn echter relatief weinig tests van Lorentz-in-
variantie in de zwakke interactie. De zwakke interactie is juist de enige
interactie waarin schending plaatsvindt van de discrete symmetrieën van
ladingsconjugatie (C), pariteit (P ) en tijdsomkering (T ), evenals de gecom-
bineerde symmetrie CP (zie ook Fig. 1.1). Als de gecombineerde sym-
metrie CPT gebroken wordt zou dat Lorentz-invariantieschending (LIV,
Lorentz Invariance Violation) betekenen. Bovendien blijkt uit de ontwik-
keling van theorieën die quantummechanica (onderdeel van het standaard-
model) verenigen met gravitatie dat schending vanCPT - en Lorentz-sym-
metrie een mogelijkheid is.

Als Lorentz-invariantie geschonden zou zijn in de zwakke interactie,
zou de onderliggende fundamentele theorie aangepast moeten worden.
Het is niet bekend hoe de theorie die quantummechanica en gravitatie
combineert er precies uit zal zien. Toch is het mogelijk om de gevolgen van
LIV beschrijven met een effectieve-veldentheorie. Hierbij worden aan de
vergelijkingen die interacties beschrijven in het standaardmodel nieuwe
termen toegevoegd. Er zijn vele van zulke termen mogelijk, die elk een
andere vorm van LIV beschrijven. In β-verval kunnen zulke termen wor-
den gerelateerd aan een tensor χµν die wordt toegevoegd aan de propaga-
tor van het W-boson. Bij het Van Swinderen Instituut is een programma
voltooid waarin deze theorie is uitgewerkt [9, 10].

Voor β-verval zijn in Fig. 6.2 twee mogelijkheden weergegeven om LIV
te onderzoeken. De correlaties leiden tot veranderingen in de β-verval-
snelheid. Experimenten [13, 14] hebben in de jaren ’70 al gezocht naar
een correlatie tussen een voorkeursrichting en de impulsrichting van het
β-deeltje [Fig. 6.2(a)]. Daarom is voor dit werk gekozen om te zoeken
naar een correlatie tussen een voorkeursrichting en de oriëntatie van de
atoomkern [Fig. 6.2(b)]. De derde mogelijkheid, een correlatie tussen een
voorkeursrichting en de β-spin, werd buiten beschouwing gelaten daar
deze te ingewikkeld is om experimenteel te onderzoeken. Achteraf is uit
de theorie ook gebleken dat de methode met de β-spin niet nodig is daar
het equivalent is aan de methode met de β-impuls.
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Figure 6.2: Twee mogelijkheden voor LIV in β-verval zijn een correlatie tussen
een voorkeursrichting, weergegeven met de achtergrondpijlen, en de impuls van
het β-deeltje (a) of de kernspin J (b).

Om de correlatie tussen een voorkeursrichting en de kernspin te on-
derzoeken is een β-straler nodig die vervalt met een Gamow-Teller (of
gemengde) overgang, waarvan de kernspin kan worden gemanipuleerd.
Polarisatie van alkali-metaalatomen kan met licht van één laser worden
gerealiseerd, de kernspin volgt dan via de hyperfijn-interactie. De atomen
in dit experiment bevinden zich in een meetcel gevuld met een buffer-
gas. De polarisatie-as wordt gedefiniëerd door een zwak magnetisch veld.
Deze techniek om atomen te polariseren heet optisch pompen. In Hoofd-
stuk 2.4 wordt beargumenteerd dat 20Na de beste keuze is voor dit ex-
periment. Een 20Na bundel wordt gemaakt door 20Ne, versneld door het
AGOR cyclotron, op waterstof te schieten. Om de vervalsnelheid van 20Na
te kunnen meten zonder normalizatie, wordt deze bepaald uit de levens-
duur. Daartoe wordt de bundel steeds aan en uit gezet. Door interacties
van de 20Na atomen met het buffergas en de wanden van de cel is de po-
larisatie niet constant, wat een belangrijk aspect is in de analyse van het
experiment. In Hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de pro-
cessen die een rol spelen bij de polarisatie van 20Na met deze methode.

Een vaste polarisatierichting in het laboratorium zal leiden tot een os-
cillerende richting in de ruimte door de draaiing van de aarde. De periode
van deze oscillatie is iets korter dan 24 uur en wordt een aardse siderische
dag genoemd. In plaats van de levensduur voor één polarisatierichting,
wordt het verschil in levensduur tussen twee tegenovergestelde polari-
satierichtingen gemeten (zie ook Fig. 1.2). Hierdoor worden systemati-
sche fouten die gemeenschappelijk zijn voor de twee levensduurmetingen
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Figure 6.3: Blauwe lijn: Het hypothetische LIV-signaal heeft een oscillerende en
een constante term.
Groene lijn: Polarisatie in de oost-west richting heeft een maximale oscillerende
term en de constante term, die niet goed gemeten kan worden, is nul.

geëlimineerd. Daar de invloed van LIV op de levensduur evenredig is met
de polarisatiegraad, wordt die ook voortdurend gemeten.

Het signaal dat de besproken LIV karakteriseert, namelijk het relatieve
verschil in levensduur gedeeld door de polarisatiegraad, bevat een term
die niet van de draaiing van de aarde afhangt en een term die dat wel doet.
De grootte van het signaal hangt af van de keuze van de polarisatie-as
op aarde. In een eerder experiment uitgevoerd in onze onderzoeksgroep
werd de as loodrecht op het aardoppervlak gebruikt. Het experiment liet
zien dat de constante term niet goed gemeten kan worden vanwege sys-
tematische onzekerheden geassocieerd met de levensduurmeting. Het be-
nutten van de siderische variatie van het signaal is dus essentieel om de
systematische onzekerheden te beperken. Het experiment beschreven in
dit proefschrift heeft de polarisatie-as in de oost-west richting, waardoor
de constante term van het LIV-signaal nul, en de oscillerende term maxi-
maal is (zie Fig. 6.3).

Het is voor het bepalen van het LIV-signaal in deze opstelling onprak-
tisch het aantal β-deeltjes te meten, daar uit het standaardmodel bekend
is dat de β-deeltjes in een voorkeursrichting ten opzichte van de kern-
spin worden uitgezonden. Maar het is wel belangrijk de β-deeltjes te
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meten om de polarisatiegraad te bepalen. Systematische fouten geasso-
cieerd met de meting van de levensduur zijn te voorkomen door in plaats
van het β-deeltje, het foton dat wordt uitgezonden door de dochterkern
20Ne te meten. Bij 79% van de vervallen van 20Na naar 20Ne wordt een
foton met een energie van 1,63 MeV uitgezonden. Het emissiepatroon
van dit foton verandert niet wanneer de richting van de kernspin wordt
gespiegeld. Het patroon zelf is overigens wel afhankelijk van de polari-
satiegraad. Een detectiegrens voor de energie van het foton en stralings-
afscherming voorkomen dat andere fotonen, bijvoorbeeld van paarpro-
ductie in β-annihilatie, gemeten worden.

Verschillende factoren, zoals de dynamische processen van neutralisa-
tie en spin-overdracht in de gascel, beïnvloeden de meting van LIV. In de
analyse van experimentele data zijn deze factoren beschreven met behulp
van een model. Om te voorkomen dat een verwachting of voorkeur van
de experimentator het meetresultaat zou beïnvloeden, is het LIV-signaal
pas bekeken nadat de analyse-procedure was vastgesteld. Deze analyse-
methode, genaamd blinde analyse, is gerealiseerd door de data van het
LIV-signaal in willekeurige tijdsvolgorde te zetten.

Naast de factoren die zijn inbegrepen in de beschrijving van de detec-
tor-respons, bleken er een aantal externe factoren invloed te hebben op
het LIV-signaal. Deze factoren veroorzaken een grote statistische sprei-
ding van het LIV-signaal, maar hebben geen siderische variatie. Daardoor
is het mogelijk voor deze systematiek te corrigeren. De details van deze
procedure zijn beschreven in Appendices 4.B en 4.C.

De belangrijkste systematiek van het LIV-signaal is het relatieve ver-
schil in vermogen van het laserlicht tussen de twee polarisatierichtingen.
Daarnaast speelden de druk en temperatuur van de gascel een rol. De
parameters waarvoor niet wordt gecorrigeerd geven resterende systema-
tische onzekerheid. Na het vaststellen van deze procedure zijn de tijden
van de datapunten van het LIV-signaal teruggezet.

Het resultaat van het experiment is een bovengrens op het LIV-sig-
naal van |ALIV| < 2 × 10−4 met een betrouwbaarheidsniveau (C.L.) van
90%. Dit resultaat is onafhankelijk van een theoretische beschrijving van
LIV. Het is een verbetering van een factor 15 van een eerder experiment
uitgevoerd in onze groep. We kunnen het resultaat interpreteren in het
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χ-tensorformalisme, waarin |X13
i |, |X23

i | < 2 × 10−4 met een C.L. van
90%. Dit resultaat kan ook uitgedrukt worden in coëfficiënten van de stan-
daard-model-extensie (zie Tabel 4.4). Analyse van eerdere experimenten
die alle χ-componenten behalve één op nul zetten zijn weliswaar precies,
maar als alle componenten vrij zijn is dat niet zo en daar levert dit experi-
ment een grote verbetering op (zie Hoofdstuk 5.1).

Hoe nu verder? Om de limieten verder te verbeteren, kan het ex-
periment beschreven in dit proefschrift niet gebruikt worden, daar sys-
tematische onzekerheden de statistische onzekerheid zullen overheersen.
In Hoofdstuk 5.2 wordt beschreven welke experimenten geschikt zouden
zijn om een limiet van 10−8 te bereiken. In het bijzonder, zou een meting
naar de γ-straling van ongepolariseerd 22Na of 60Co aantrekkelijk zijn,
evenals experimenten met zwak verval bij hoge relatieve snelheden we-
gens een versterking van LIV met het kwadraat van de Lorentz-factor.

Tot dusverre is er geen volledige theorie die zowel zwaartekracht als
elementaire deeltjesfysica beschrijft. Er zijn echter een aantal openstaande
vragen in de huidige theorieën van zwaartekracht en elementaire deeltjes-
fysica, zoals de vragen wat er gebeurde bij de oerknal en waarom we
weinig antimaterie in het universum zien, die een overkoepelende theorie
kan helpen beantwoorden. Dat de huidige theorieën zo succesvol zijn
betekent ook dat experimenten weinig aanwijzingen hebben gevonden
voor hoe een dergelijke theorie er uit zou moeten zien. Juist in dit sce-
nario kunnen limieten op schending van Lorentz-invariantie helpen bij de
ontwikkeling van deze theorie. Bovendien zou het ontdekken van schen-
dingen van Lorentz-invariantie een cruciale stap zijn voor de ontwikke-
ling van zulke theorie.


