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Nederlandse Korte Versie

Dit werk is uitgevoerd binnen het kader van het TRIµP (Trapped Radioactive

Isotopes: µicrolaboratories for fundamental Physics) onderzoeksproject en zijn

nieuwe faciliteit op het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) in Groningen.

Zoektocht naar nieuwe natuurkunde

Met de aanname van een “Big Bang” blijft de asymmetrie tussen materie en anti-

materie in het universum een mysterie. Als alle fysieke processen zouden voldoen

aan de discrete symmetrieën – ladings uitwisseling C, pariteit P en tijdsomkeer

T– dan zou er geen overwicht van materie of antimaterie zijn. Een onbalans

verschijnt zodra in de bekende interacties de symmetrieën geschonden worden.

Sakharov heeft laten zien dat breking van C en CP, samen met het niet-behouden

zijn van het baryongetal en een thermisch niet-equilibrium, zou kunnen leiden tot

een overschot aan materie [Sak67]. Echter, de bekende CP breking in het Stan-

daard Model (SM) is ontoereikend om de waargenomen kosmologische asymme-

trie te verklaren [Din04]. Als we aannemen dat de CPT symmetrie geldig is, is

het zoeken naar verdere T schendende processen equivalent aan het zoeken van

CP schending (om de asymmetrie tussen materie en antimaterie uit te kunnen

leggen). Dit is een uiterst sterke motivatie voor het zoeken naar tijdsomkeer-

schending in nucleaire β-vervallen en in permanent elektrische dipoolmomenten

(EDM’s).

Correlaties tussen de deeltjes die voortkomen uit een β-verval laten de sym-

metriën en symmetrieschendingen zien van de zwakke wisselwerkingen [Wil05,

Sev06]. Deze wisselwerkingen zijn stroom-stroom interacties aan welke verschei-

dene stromen bijdragen. Dit zijn skalar (S), vector (V), axiale vector (A), tensor

(T) en pseudoskalar (P) stromen. In het Standard Model (SM) is elke zwakke

wisselwerking uitsluitend het gevolg van V en A stromen. De hadronische vec-

torstroom komt voor in Fermi (F) vervallen en de axiale-vector stroom in Gamow-
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Teller (GT) vervallen (zie Fig. 2.5 en 2.6). Bijdragen van andere stromen aan het

β-verval kunnen de correlaties tussen de uitgaande deeltjes en hun kinematica

veranderen. Daarom zouden afwijkingen van de SM voorspelling natuurkunde

aanduiden die verder gaat dan het SM.

Er moet zowel voldoende resolutie op de observabelen zijn alsook voldoende

statistiek kunnen worden verzameld om gevoelig te worden voor kleine effecten.

Het gaat erom een nieuw effect te kunnen meten of een limiet te kunnen zetten

op effecten die niet door het SM verklaard kunnen worden. Binnen de TRIµP

benadering is het aspect van de resolutie ondervangen door een reactiemicroscoop

en β-detectoren met een grote openingshoek te gebruiken. Tegelijkertijd kan

de TRIµP faciliteit voldoende deeltjes leveren en een zeer schone radio-actieve

bundel produceren. Hoge intensiteit bundels van het AGOR cyclotron en lange

meettijden maken het mogelijk om voldoende statistiek te vergaren.

De TRIµP faciliteit

De TRIµP isotoop productie faciliteit bestaat uit een gastarget met een typ-

ische druk van één atmosfeer, gevolgd door een tweevoudige magnetische sep-

arator [Jun02, Jun03, Wil05, Wil02]. Het supergeleidende AGOR cyclotron

[Bra01, Bei05, Kre05] (op het KVI) produceert de nodig primaire bundel voor de

TRIµP facileit (zie Fig. 4.2). Secundaire deeltjes worden door het eerste gedeelte

van de separator geleid en worden in het tussenliggende focus vlak, dat voorzien

is van een paar bundel schrapers en een aluminium reductie folie, gescheiden op

basis van hun impuls. Het tweede deel van de separator scheidt de verontreini-

gende deeltjes van de gewenste deeltjes. Tot nu toe bereikte typische productie

cijfers zijn 106 deeltjes per seconde en per nA primaire bundel voor 21Na, 20Na

of 19Ne.

Snelle radioactieve ionen worden gestopt in een thermische ionisator (TI), om

vervolgens met lage energie weer te worden geëxtraheerd. Deze ionen worden door

een Wien-filter geleid voor massa-scheiding. Een pulsbuis maakt het mogelijk de

TI en de atoomval op aard-potentiaal te houden. Een versnelde bundel van

meerdere keV kan worden getransporteerd.

Het β-verval experiment binnen de TRIµP faciliteit zal gebruik maken van

twee gekoppelde magneto-optische vallen (MOT). De eerste val verzamelt atomen

van de radioactieve bundel (verzamel MOT). In de eerste val is voor 23Na een

neutralisatie- en invang- efficiëntie gemeten van 2.5× 10−5 per inkomend ion. De
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tweede val bevindt zich in een kamer die geschikt is voor een precisiemeting.

β-verval Detectie opstelling

Het β-verval detectiesysteem bestaat uit een reactiemicroscoop en een β-detector.

De MOT wolk bevindt zich in het midden van de kamer. We meten het β-electron

en de terugstoot van het ion om de complete faseruimte te bepalen van het β-

verval. In het verval van 21Na zijn de maximale energie van het terugstoot-ion

en van het positron respectievelijk ongeveer 230 eV en 2.5 MeV. De detectie-

efficiëntie voor laag energetische ionen is tamelijk laag. In de MOT-RIMS tech-

niek worden radioactieve atomen verzameld in een kleine wolk (Fig. 4.16). Een

electrisch veld van een set elektroden projecteert de ionen komend van de MOT

wolk op een “microchannel plate” (MCP) detector. Het ion volgt een ballistische

baan en raakt het oppervlak van de detector. Een versterkte puls van electronen

wordt geproduceerd op de uitgang van de MCP op de positie van de inslag. Deze

puls van electronen wordt verzameld op een positiegevoelige anode om de positie

van het inkomende ion te verkrijgen. Een vluchttijdmeting voor het terugstoot

ion wordt gestart wanneer het gelijktijdig uitgezonden β-deeltje de β-detector

raakt en wordt gestopt door de inslag van het ion op de MCP. Uit de vluchttijd

en de positie op de MCP kan de volledige de impuls van het terugstoot ion na

het β-verval gereconstrueerd worden.

De β-detector dient twee belangrijke doeleinden. Ten eerst dient hij om de

impuls van het β-deeltje te bepalen. Daarom moet hij gevoelig zijn voor de

richting en de energie van het β-deeltje. Ten tweede levert hij het startsignaal

voor een vervalgebeurtenis, omdat het β-deeltje veel sneller is dan het terugstoot-

ion. De tijdsresolutie van de β-detector is daarom van cruciaal belang en moet in

het nano-second gebied liggen. Hij bestaat uit een energieverlies (∆E) detector

en een calorimeter (E).

Er zijn drie montageposities voorzien op de detectiekamer voor de bevestiging

van de β-detector: één langs de as van de reactiemicroscoop en twee andere

loodrecht op deze as. Elke β-detector is bevestigd op een 200CF flens binnen

zijn eigen vacuumbehuizing. Dit scheidt het lage vacuum rond de β-detector van

het ultra-hoog vacuum (UHV) dat nodig is voor de MOT. Aan de voorzijde is

deze behuizing voorzien van een venster bestaande uit een 75 µm roestvrij-stalen

folie. Dit venster weerstaat belastingen tot één bar druk verschil (zie App. B).

Deze vacuumbehuizing is gemonteerd op een 200CF flens van de detectiekamer
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en zorgt voor de KF montage voor de β-detector.

De energieverlies-detector bestaan uit een 2 mm dikke NE104 plastic scintil-

lator met 170 mm diameter met een zesvoudig gesegmenteerde lichtergeleider uit

perspex (zie Fig. 6.4). Elk van deze segmenten is adiabatisch gekoppeld aan een

PMT met een set van vier in elkaar gedraaide strippen. De openingshoek voor

deze detector is 9 · 10−2 sr. Het ontwerp van de calorimeter is nog niet af. Het

ontwerpdoel is maximale lichtverzameling met een positiegevoeligheid om de mo-

mentum vector van het β-deeltje op te lossen. De ∆E-detector is getest op twee

verschillende aspecten. De eerste is de reactie van elke PMT op de positron deelt-

jes en de tweede is de positieafhankelijkheid van het signaal voor elke PMT. De

waarneming laat zien dat de PMT buizen geschikt zijn voor de correlatiemetin-

gen. De positiegevoeligheid voor de ∆E-detector kan worden bereikt door de

fotonstatistiek te verbeteren voor elke PMT.

Conclusie

De TRIµP faciliteit kan worden gebruikt voor de voorgenomen precisie β-verval

experimenten. In het bijzonder,

a) heeft het de capaciteit om schone en intensieve radioactieve secundaire

bundels te produceren met de tweevoudige magnetische separator, e.g. een meer

dan 99.5% zuivere 21Na bundel met een intensiteit van 3 × 106 deeltjes/s voor

100 W primaire bundel en 1 bar D2 gas druk bij 77 K temperatuur in het gas

target.

b) biedt het de mogelijkheid via een hoge intensiteit primaire bundel en een

grotere gasdruk in het target het aantal van tot nu toe geregisteerd vervallen te

verhogen voor de toekomstige experimenten. Een primaire bundel van 20Ne tot

1 kW en een gasdruk van 10 bar kan worden verwacht uitgaande van voorlopige

metingen.

c) zijn er operationele apparaten om radioactieve ionenbundels af te remmen

en te koelen, namelijk een thermische ionisator met 50% efficiëntie voor 21Na en

een RFQ koeler met 56% transmissie.

d) is er een atoomval opstelling (MOT) die in het bijzonder geschikt is voor Na

isotopen en een β-verval reactiemicroscoop voor precisiemetingen van de volledige

kinematiek in nucleaire β-vervallen.

e) is een β-verval experiment opgebouwd op basis van een theoretische analyse

van de gevoeligheid van mogelijke experimentele observabelen.




