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Samenvatting

De zoektocht naar nieuwe fysica is een van de belangrijkste inspan-

ningen in natuurkundig onderzoek. Het zoeken naar permanente elek-

trische dipool momenten (EDMen) in fundamentele systemen opent

een wijd venster om niet-Standaard Model fysica te ontdekken.

Er bestaat een voorstel om met een gevoeligheid van 10−29 e.cm naar

een deuteron EDM te zoeken. Het experiment is gebaseerd op de inter-

actie tussen het EDM en het radiële elektrisch veld dat een relativis-

tisch deeltje ervaart in het veld van een magnetische opslagring. Deze

interactie zou leiden tot precessie van de spin van het deeltje. Een

EDM ongelijk nul manifesteert zich door een verandering in de polar-

isatie component langs het magnetisch veld. Voor het observeren van

dit signaal is een nieuw concept voor een uiterst efficiënte polarime-

ter onderzocht. Naast efficient moet de polarimeter ook robuust zijn

tegen systematische fouten en in staat om voortdurend de bundel po-

larisatie te observeren, zodat een optimale gevoeligheid bereikt wordt.

Uitvoerige studies naar de beheersing en correctie van systematische

fouten werden uitgevoerd op het KVI, naast metingen van het an-

alyzerend vermogen en de botsingsdoorsneden die noodzakelijk zijn

voor nauwkeurige simulaties. Het voorspelde hoge rendement werd

bevestigd in metingen uitgevoerd bij COSY-Jülich in Duitsland. Met

deze efficiëntie en het ontwikkelde begrip van systematische effecten

was het mogelijk om veranderingen in de polarisatie te volgen op het

niveau van een paar honderd delen per miljoen. Het ontwikkelde po-

larimeter concept is geschikt voor het bereiken van de beoogde gevoe-

ligheid van een deuteron EDM-experiment.




