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Nederlandse Samenvatting

Symmetrieschending in zwak verval
Het standaardmodel beschrijft onze kennis van de deeltjesfysica. Sinds de ontwikkeling
van het standaardmodel zijn er vele experimenten geweest die haar voorspellingen tes-
ten, zowel bij hele hoge als bij lage energie. Met uitzondering van de ontdekking van
neutrino oscillaties, waaruit blijkt dat neutrino’s, anders dan in het standaardmodel, een
massa hebben, zijn deze experimenten, tot nu toe, allemaal in overeenstemming met het
standaardmodel.

Het standaardmodel beschrijft de elementaire deeltjes: quarks, leptonen, de ijkbosonen
en het Higgs boson. Verder beschrijft ze de elektromagnetische kracht en de zwakke
en sterke kernkrachten1. De up en down quarks zijn de bouwstenen van de protonen
en neutronen, die op hun beurt atoomkernen vormen. Het standaardmodel beschrijft
dus de zichtbare materie in het heelal, maar kan bijvoorbeeld het bestaan van donkere
materie niet verklaren2. Een andere onopgeloste puzzel is de overheersing van materie
over antimaterie in het universum. Cosmologie voorspelt dat materie en antimaterie in
ongeveer gelijke hoeveelheden moeten voorkomen, dus waar is alle antimaterie gebleven?

Deze openstaande vragen zouden kunnen worden beantwoord door nieuwe deeltjes en
interacties. Wereldwijd zijn en worden er vele experimenten gedaan die zoeken naar te-
kenen en bewijs voor deze nieuwe deeltjes en interacties, maar toe nu toe zonder succes.
In plaats daarvan beperken de resultaten van deze metingen de mogelijkheden nieuwe
modellen en zetten ze een limiet op de massa van de nieuwe deeltjes. In dit proefschrift
onderzoeken we deze limieten en bekijken we hoe verschillende experimenten bijdragen
aan deze zoektocht. Daarbij hebben symmetrieën en symmetriebreking een sturende rol.

Symmetrieën en symmetriebreking
Bij het beschrijven van macroscopische en microscopische natuurkundige processen spelen
symmetrieën een belangrijke rol. Voorbeelden van symmetrieën zijn bekend uit de natuur,
aangezien er ontelbare organismen en structuren zijn die één of meerdere symmetrieën
bezitten. Veel belangrijke natuurkundige wetten en vergelijkingen bevatten ook één of
meerdere symmetrieën, of anders gezegd: ze zijn invariant onder een symmetrieoperatie.

1Zwaartekracht wordt dus niet door het standaardmodel beschreven en de vereniging van het stan-
daardmodel en zwaartekracht is één van de openstaande problemen in de natuurkunde.

2Het heelal bestaat voor slechts 5% uit zichtbare baryonische (protonen en neutronen) materie. Het
overgrote deel van het heelal bestaat uit donkere materie (27%) en donkere energie (68%). De aard
van donkere materie en donkere energie is nog onbekend en één van de openstaande uitdagingen in de
natuurkunde.
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Figuur 6.1: Figuur (a) beschrijft β verval op quarkniveau. Hierbij transformeert een down
quark in een up quark, een elektron en een antineutrino, door de uitwisseling van een W
boson. Figuur (b) is de effectieve beschrijving van dit proces bij lage energie, waarbij
het zware W boson “uitgeïntegreerd” is. Wat overblijft is een vierpuntsinteractie. Op
dezelfde manier kunnen we bij lage energie de effecten van nieuwe deeltjes beschrijven.

Emmy Noether toonde aan dat als een systeem invariant is onder een bepaalde symmetrie,
er altijd een grootheid is die behouden blijft. Zo volgen energie- en impulsbehoud, cruciaal
in de mechanica voor het opschrijven van bewegingsvergelijkingen, uit de invariantie van
de wetten van mechanica onder ruimte-tijdtranslaties.

Deze ruimte-tijdtranslaties, samen met Lorentztransformaties beschrijven de symme-
trie van onze vier-dimensionale ruimte-tijd. Voor relativistische theorieën, die deeltjes
beschrijven met snelheden in de buurt van de lichtsnelheid, wordt invariantie onder Lo-
rentztransformaties altijd aangenomen. De bijbehorende Lorentzsymmetrie zorgt ervoor
dat alle wetten van de natuurkunde aan het relativiteitsprincipe voldoen, namelijk dat de
wetten van de natuur gelijk zijn voor alle waarnemers die stilstaan of met constante snel-
heid bewegen. Dit betekent automatisch dat de snelheid van het licht, 2.98 × 108 meter
per seconde, hetzelfde is voor alle waarnemers3. Dat de snelheid van het licht gelijk is voor
alle waarnemers is het fundament voor Einstein’s speciale en algemene relativiteitstheorie.
De speciale relativiteitstheorie en quantummechanica vormen de onderliggende structuur
van het standaardmodel van de deeltjesfysica (SM). Daarmee is Lorentzsymmetrie dus
één van de fundamenten van de deeltjesfysica.

Behalve Lorentzsymmetrie zijn ook de discrete symmetrieën pariteit (P), ladingscon-
jugatie (C) en tijdsomkering (T) belangrijk in het SM. Pariteit keert de ruimtelijke coör-
dinaten om, C verwisselt deeltjes en antideeltjes en T keert de tijd om. De gecombineerde
CPT symmetrie moet behouden zijn in elke Lorentz-symmetrische quantumveldentheorie.
Sterker nog, CPT kan alleen gebroken worden als Lorentzsymmetrie ook gebroken is. In
dit proefschrift onderzoeken we de mogelijke schending van Lorentzsymmetrie en van de
discrete symmetrieën in de zwakke wisselwerking van het SM.

3De snelheid van het licht kan worden afgeleid uit Maxwell’s vergelijkingen voor elektromagnetisme
en deze vergelijkingen zijn invariant onder Lorentztransformaties.
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De zwakke interactie Voor 1957 werd gedacht dat alle natuurwetten en interacties
symmetrisch waren onder pariteit, maar in dat jaar werd de verassende ontdekking gedaan
van pariteitsschending in β verval. Dit verval is afgebeeld in figuur 6.1a op quarkniveau,
waarin een down quark transformeert in een up quark, onder het uitzenden van een
elektron en een anti-elektronneutrino. De zwakke interactie, die verantwoordelijk is voor
dit verval, vindt plaatst door de uitwisseling van een W boson. In werkelijkheid zijn de
quarks gebonden in een neutron of een proton, dat op hun beurt weer gebonden kan zijn
in een kern. Als deze kern instabiel is, omdat ze, bijvoorbeeld, te veel neutronen bevat,
kan een neutron vervallen naar een proton onder uitzending van radioactieve β straling
(de elektronen). De ontdekking van pariteitsschending had grote gevolgen voor de kijk
op de zwakke wisselwerking en staat aan het begin van de ontwikkeling van het SM.

De ontdekking van P schending in de zwakke interactie, en daaropvolgende studies
van β verval gaven inzicht in de structuur van de zwakke kernkracht, namelijk dat deze
met een vector−axial-vector (V −A) structuur kan worden beschreven. Pariteit is niet de
enige symmetrie die door de zwakke interactie wordt gebroken. In hetzelfde jaar werd na-
melijk ook C schending ontdekt. Iets later werd ook CP schending ontdekt, terwijl directe
T schending pas veel later werd ontdekt. Het SM is deels zo succesvol omdat het deze
symmetriebreking precies beschrijft. Een mogelijke manier om nieuwe fysica te vinden
is daarom het nauwkeurig bestuderen van de in het SM beschreven symmetriebreking.
Wanneer experimenten afwijkingen van dit patroon vinden, betekent dit dat er nieuwe
interacties meespelen. Doordat zulke afwijkingen tot nu toe niet zijn gevonden legt de
nauwkeurigheid van huidige experimenten beperkingen op aan hoe zulke nieuwe interac-
ties en deeltjes zich kunnen manifesteren. In dit proefschrift bestuderen we in hoeverre
op dit moment nieuwe interacties kunnen worden uitgesloten.

Nieuwe fysica en effectieve veldentheorie
Ondanks het succes van het SM blijven belangrijke observaties onverklaard. Zoals ge-
noemd biedt het SM geen donkere-materiekandidaat en kan het de overheersing van ma-
terie over antimaterie niet verklaren. Daarnaast blijkt uit experimenten dat neutrinos
(de elementaire deeltjes die vrijkomen bij β verval) een massa hebben, terwijl ze in het
SM massaloos zijn. Om deze onopgeloste vragen te beantwoorden is er een tot nu toe
onbekende vorm van nieuwe fysica nodig. Experimenten proberen deze nieuwe fysica te
zoeken bij hoge energie in deeltjesversnellers, zoals bij de Large Hadron Collider (LHC)
op CERN, maar ook bij lage energie, zoals bijvoorbeeld in β verval.

De experimenten die plaatsvinden bij lage energie dragen bij aan de zoektocht naar
nieuwe fysica door heel nauwkeurige metingen te doen. Als nieuwe fysica bestaat zou dit
namelijk minieme verschillen met het SM veroorzaken, die in extreem precieze experi-
menten kan worden gedetecteerd. Daarmee zijn ze complementair aan de experimenten
op hoge energie die direct zoeken naar de nieuwe deeltjes. Hoe de nieuwe fysica bepaalde
lage-energie processen precies beïnvloedt verschilt per nieuwe theorie. Daarom is het
nuttig om de effecten van nieuwe fysica te beschouwen zonder aannames te maken over
de volledige nieuwe theorie. Dit kan door gebruik te maken van effectieve-veldentheorie
(afgekort tot EVT) technieken.

Deze methode is geillustreerd in Figuur 6.1b voor β verval. Bij lage energie is er geen
enkele afhankelijkheid van de dynamiek van het W boson, omdat dat zwaar is vergeleken
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met de andere deeltjes in het proces. Hierdoor kunnen we het W boson “uitintegreren”,
waardoor er een vierpuntsinteractie overblijft. Bij lage energie kunnen we β verval dus
beschrijven zonder het W boson door EVT te gebruiken4. Bij hoge energieën is het wel
nodig om het W boson expliciet te beschrijven.

Voor nieuwe fysica geldt hetzelfde principe. Omdat het SM vele experimenten ver-
klaart en beschrijft nemen we aan dat deze theorie goed werkt tot op een bepaalde energie.
Bij hogere energie zouden andere deeltjes en interacties een rol kunnen spelen. Als deze
nieuwe deeltjes en interacties bestaan, dan zou het kunnen dat ze ook een klein effect
hebben bij lage energie. Met behulp van EVT kunnen we deze effecten omschrijven op
een modelonafhankelijke manier.

Discrete en Lorentzsymmetriebreking
Dit proefschrift kan globaal worden opgedeeld in twee delen. Als eerste bestuderen we
de breking van de discrete symmetrieën P, C en T. In dit geval is, omdat CPT sym-
metrie behouden is, T schending gelijk aan CP schending. Ten tweede bestuderen we
Lorentzsymmetriebreking. Deze symmetrie is van fundamenteel belang voor zowel het
SM als in de algemene relativiteitstheorie. Toch zijn er nieuwe theorieën, die het SM en
de zwaartekracht proberen te verenigen, die Lorentzsymmetriebreking toestaan. Er is veel
onderzoek gedaan naar Lorentzsymmetrie en haar mogelijke breking, maar opmerkelijk
minder vaak in de zwakke interactie. In dit proefschrift bestuderen we daarom de breking
van zowel de discrete symmetrieën als van Lorentzsymmetrie in de zwakke wisselwerking
in een EVT benadering.

In hoofdstuk 2 bestuderen we symmetriebreking in β verval. In β verval is het mogelijk
om het verband tussen de richtingen waarin het electron, antineutrino en de dochterkern
worden uitgezonden te onderzoeken. Het SM geeft een nauwkeurige voorspelling voor
deze onderlinge richtingen (de vervalscorrelaties), maar nieuwe fysica zou deze kunnen
veranderen. Nauwkeurige metingen in β verval kunnen daarom een limiet zetten op
nieuwe fysica. Wij interpreteren deze limieten, en richten ons voornamelijk op de limieten
op nieuwe scalar- en tensorinteracties. Deze limieten vergelijken we met de limieten
die komen van LHC-experimenten en met de limieten die volgen uit metingen van de
neutrinomassa. Hiervoor gebruiken we EVT. Het grote voordeel hiervan is dat we deze
verschillende experimenten met elkaar kunnen vergelijken op een modelonafhankelijke
manier. Uit deze vergelijking blijkt dat alleen bepaalde experimenten in β verval nog
bijdragen aan de zoektocht naar nieuwe fysica.

In sectie 2.5 en in hoofdstuk 3 bestuderen we T schending in β verval en β verval waar-
bij een extra foton wordt uitgezonden. Experimenten die zoeken naar extra T schending
(in dit geval hetzelfde als CP schending) zijn interessant omdat er extra CP schending
nodig is om de materie overheersing in het heelal te verklaren. Het oplossen van deze
puzzel is van groot belang en daarom zijn er veel onderzoeken die proberen nieuwe CP
schending te vinden. Veel interesse is er voor het meten van elektrische dipoolmomenten
(afgekort: EDMs) van het neutron, atomen en moleculen. Tot nu toen zijn er nog geen
EDMs gemeten (in het SM zijn EDMs extreem klein), maar er zijn wel sterke limieten op
hun grootte. Daarom geven deze experimenten ook hele sterke limieten op de mogelijk-

4Voor de ontdekking van het W boson werd β verval op deze manier beschreven.
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heden voor nieuwe fysica. De vraag is daarom of andere experimenten, zoals bijvoorbeeld
experimenten in β verval, nog iets kunnen toevoegen aan de zoektocht naar nieuwe CP-
schendende fysica. Met behulp van EVT laten we zien dat β verval en EDMs gevoelig
zijn voor dezelfde soorten nieuwe fysica. De sterke limieten op nieuwe fysica van EDM
metingen zijn dus ook van toepassing op β verval. Het verbeteren van deze limieten met
behulp van β verval vraagt daarom om ongekend hoge precisie5.

In sectie 2.6, hoofdstuk 4 en 5 onderzoeken we Lorentzsymmetriebreking in de zwakke
wisselwerking. Lorentzsymmetrie zorgt ervoor dat de wetten van de natuurkunde gelijk
zijn voor alle waarnemers, zodat het geen verschil maakt waar of wanneer een experi-
ment gedaan wordt. Dit is anders als Lorentzsymmetrie gebroken is. In dat geval kan
het uitmaken waar op aarde een experiment plaatsvindt en op welk tijdstip. Doordat
Lorentzsymmetrie gebroken is, is er als het ware een soort constant achtergrondveld in
het heelal. Dit achtergrondveld kan, bijvoorbeeld, de elektronen in β verval beïnvloeden
waardoor ze een voorkeur hebben voor een bepaalde richting. Ook kan het zijn dat de ver-
valtijd (levensduur) van een kern langer of korter is wanneer het in een bepaalde richting
beweegt. Als dit soort effecten bestaan dan moeten ze heel klein zijn, en daarom is het
nodig om extreem precieze experimenten te doen. Wij onderzoeken Lorentzsymmetriebre-
king in de zwakke wisselwerking door het effect hiervan op het W boson te bestuderen.
Dit doen we door een tensor χ toe te voegen aan de bewegingsvergelijking van het W
boson (de propagator) en vervolgens te berekenen wat het effect hiervan is op een aantal
zwakke vervallen.

In sectie 2.6 en sectie 4.1 bestuderen we precies hoe Lorentzsymmetriebreking β ver-
val beïnvloedt. We bespreken kort de beste limieten op χ, een maat voor hoe sterk het
achtergrondveld kan zijn en we bespreken hoe deze limieten verbeterd kunnen worden. In
hoofdstuk 5 bestuderen we pionverval en niet-leptonisch kaonverval. Pionen en kaonen
zijn mesonen, ze bestaan uit een quark en een antiquark, die door de zwakke wisselwerking
vervallen. In sectie 5.1 bekijken we een experiment waarin de richtingsafhankelijkheid van
de kaonlevensduur werd onderzocht. Wij onderzochten de bijbehorende limiet op χ. In
sectie 5.2 bestuderen we hoe pionverval afhangt van de richting waarin het pion en de
vervalproducten bewegen.

In dit proefschrift bestudeerden we de limieten op nieuwe fysica. β verval zal een be-
langrijke rol blijven spelen in de zoektocht naar nieuwe fysica, als deze experimenten een
aanvulling blijven op andere zoektochten zowel bij hoge als bij lage energie. Het testen
van Lorentzinvariantie in de zwakke wisselwerking is nog vrij nieuw en er bestaan nog veel
theoretische en experimentele mogelijkheden om verder te verkennen. In dit proefschrift
laten we zien hoe nuttig het is om EVT technieken te gebruiken, omdat dit duidelijk maakt
hoe verschillende experimenten soms dezelfde vorm van nieuwe fysica bestuderen. Het zou
nuttig zijn om dit onderzoek uit te breiden naar andere velden van de deeltjesfysica, zodat
de relatie tussen een groter aantal experimenten duidelijk wordt.

5Met onze EVT benadering kijken we alleen naar de effecten van nieuwe zware deeltjes en interacties
die een rol spelen op hoge energie.
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