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Samenvatting

Neutrino’s zijn altijd al mysterieuze deeltjes geweest. Het baanbrekende ex-
periment uit 1932 dat vond dat de tijdens het bètaverval van tritium vri-
jgekomen elektronen geen constante energie hebben deed Niels Bohr de wet
van behoud van energie in twijfel trekken. In de daaropvolgende jaren on-
twikkelde Wolfgang Pauli en Enrico Fermi de theoretische onderbouwing
voor het bestaan van neutrino’s. Echter, in 1950 was er nog steeds geen ex-
perimentele verificatie van hun werk. De ongrijpbare aard van de neutrino
was hiervoor verantwoordelijk: niemand had neutrino’s ook maar iets zien
doen. Vandaag de dag weten wij dat neutrino’s een extreem zwakke inter-
actie aangaan met andere materie. Ze kunnen lichtjaren aan lood penetreren
en het zijn de enige deeltjes die kunnen ontsnappen uit de kern van een im-
ploderende ster. Zodoende was het opstellen van een experiment dat hun
bestaan onomstotelijk kon bewijzen een grote uitdaging.

In de jaren ’50 waren Frederick Reines en Clyde Cowan hierin wel succesvol
en de rest is geschiedenis. Vandaag de dag is neutrino (astro)fysica een snel
evoluerend onderzoeksgebied. Eén van de bekendste recente voorbeelden
is het bewijs dat neutrino’s massa bezitten, terwijl het standaardmodel van
de deeltjesfysica (SM) zegt dat de massa van het neutrino nul is. Deze ont-
dekking werd gedaan in 1988 en resulteerde in de Nobelprijs voor Arthur
McDonald en Takaaki Kajita in 2015.

Gegeven deze twee feiten, dat neutrino’s massa hebben maar als massaloos
worden omschreven in het standaardmodel, rest er de vraag welk mecha-
nisme verantwoordelijk is voor de massa van neutrino’s. Zodoende vereist
het bestaan van neutrino massa een uitbreiding van het standaardmodel, of-
tewel Beyond the Standard Model (BSM) fysica. In het SM zijn alle fermionen
- behalve neutrino’s - aanwezig in links en rechts chirale varianten. Het idee
om de neutrinosector uit te breiden met een rechts-chirale variant bestond
al voor de ontdekking neutrinomassa, maar de laatstgenoemde ontdekking
gaf een extra versnelling aan het onderzoek naar de rechts-chirale variant
van deze deeltjes. Naast een mogelijke uitleg op de vraag waarom neutrino’s
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massa hebben, bieden zij ook mogelijke inzichten in baryogenese en zouden
ze ook de donkere materie in het heelal kunnen vormen.

Waar de (links-chirale) neutrino’s in het standaardmodel al zeker als mys-
terieus bestempeld kunnen worden, zijn de rechts-chirale neutrino’s ware
fantomen. Terwijl de links-chirale neutrino’s reageren via de zwakke wis-
selwerking en de zwaartekracht, geldt voor de rechts-chirale neutrino’s (of
rechtshandige) neutrino’s (RHNs) dat zij in de meeste modellen waarin zij
voorkomen alleen via de zwaartekracht en Yukawa koppelingen interacties
aangaan. Veel experimenten hebben naar deze deeltjes gezocht, en blijven
zoeken tot op de dag van vandaag. Hieronder bevinden zich LSND, het Ice-
Cube Neutrino Observatory en MiniBooNE op het Fermilab. Daarbij komen
ook nog de deeltjesdetectorexperimenten zoals LHCb en ATLAS op het CERN.
Helaas is enig bewijs voor het bestaan van de rechtshandige neutrino’s tot op
heden uitgebleven. Desalniettemin, de resultaten van de eerdergenoemde
experimenten hebben natuurkundigen in staat gesteld om de verschillende
eigenschappen van RHNs te begrenzen, in het bijzonder hun massa en kop-
pelingen.

Did proefschrift is getiteld "A Frequentist Analysis of the n = 3 Type-I See-
saw Model". Hierin wordt beschreven hoe wij op een statistisch rigoureuze
manier de sterkste limieten op RHNs combineren, met het uiteindelijke doel
om de profielwaarschijnlijkheid voor koppeling en massa in kaart te bren-
gen. Dit wordt gedaan in de context van het type-I seesaw model met drie
rechtshandige neutrino’s.

In Hoofdstuk 1, welke dient als introductie, geef ik een motivatie voor de
introductie van de rechtshatndige neutrino’s (zoals hierboven in het kort
beschreven) en een omschrijving van de bijbehorende fenomenologie. Men
heeft geprobeerd hen direct waar te nemen doormiddel van meson verval,
ijkboson verval, s-kanaal uitwisseling van W-bosonen en vector-boson fusie.
Daarnaast kunnen ze indirect worden waargenomen, bijvoorbeeld in neutri-
noloos dubbel-bèta verval, lepton smaak-schendende processen, afwijkingen
van lepton universaliteit en in precizie metingen van de elektrozwakke wis-
selwerking, om er een paar te noemen. Did hoofdstuk beschrijft ook hoe wij
enkele verbeteringen hebben aangebracht ten opzichte van eerdere studies,
welke benodigd zijn om het doel van dit proefschrift te bereiken.

Hoofdstuk 2 bevat de theoretische onderbouwing die relevant is voor dit
proefschrift, beginnende bij het model, het type-I seesaw model. In dit model
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krijgen de links-chirale (of linkshandige) neutrino’s (LHNs) van het SM geen
Majorana massa, de Higgssector van het SM blijft onveranderd, en de Ma-
jorana massa’s van de RHNs zijn veel groter dan hun Dirac massa’s. Onder
deze voorwaarden kunnen de massaverschillen tussen de neutrino’s in het
SM verklaard worden. Dit is het meest minimale en best bestudeerde model,
en ontwijkt complexiteit die wel aanwezig is in andere modellen, zoals het
herzien van de Higgssector en de toevoeging van nog meer nieuwe deelt-
jes. Om dit model te beschrijven gebruiken wij de Casas-Ibarra (C-I) param-
eterizatie, welke door zijn constructie in overeenkomst is met de neutrino
oscillatie data. Dit geeft een numeriek voordeel wanneer wij een aselecte
steekproef doen op de parameter ruimte. Het is triviaal om met deze pa-
rameterizatie grote waardes voor de koppelingen van de RHNs te krijgen
(door het kiezen van bepaalde parameter intervallen), maar dit brengt wel
enkele subtiele details met zich mee, welke in ogenschouw genomen dienen
te worden. De parameterizatie zoals hierboven beschreven leidt tot sterke
koppelingen, maar de meeste van deze punten zijn het resultaat van onge-
fundeerde fine-tuning. Aan de andere kant is het ook mogelijk om deze
sterke koppelingen te krijgen op een meer natuurlijke manier, namelijk als
de B-L symmetrie van het SM bij benadering behouden blijft. Wij maken
onderscheidt tussen deze twee types punten in de scans.

Doordat de Casas-Ibarra parameterizatie het erg lastig maakt om goede pri-
ors op te stellen is het moeilijk om een Bayesiaanse studie uit te voeren op
de parameter ruimte. Daarom gaan wij voor de frequentistische aanpak. Om
de scans over de parameter ruimte uit te voeren maken wij gebruik van het
Global And Modular BSM Inference Tool (GAMBIT). Dit is een global fitting
software raamwerk welke uitermate geschikt is voor onze studie, aangezien
nieuwe variabelen relatief eenvoudig kunnen worden geïncorporeerd. De
code voor dit project bevindt zich in een nieuwe module binnen het raamw-
erk. We gebruiken een differential evolutionary-based algorithm, Diver, om
de ruimte te scannen, aangezien deze bijzonder efficient is voor optimalisatie
problemen, zoals de berekening van profielwaarschijnlijkheden. Het statis-
tisch raamwerk en een gedetailleerde omschrijving van GAMBIT en Diver
worden gegeven in Hoofdstuk 3.

In Hoofdstuk 4 worden de observabelen beschreven die in de studie wor-
den meegenomen. Ten eerste, de neutrino massaverschillen en de mixhoek
zoals gemeten in de oscillatie data, omdat elke uitbreiding van het SM aan
deze waarnemingen moet voldoen. Daarnaast incorporeren we de limiet op
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de som van de LHN massa’s zoals gemeten door PLANCK. Zoals eerderge-
noemd, zijn er veel elektrozwakke precizie observabelen (electroweak pre-
cision observables, EWPOs) die worden beïnvloed door de aanwezigheid
van RHNs; dit komt doordat ze de interactiesterkte van de LHNs via de
zwakke wisselwerking aanpassen. We gebruiken de Fermi constante, Wein-
berg hoek, massa van de W boson en de onzichtbare component in het ver-
val van het Z boson. In het SM worden smaak-veranderende neutrale pro-
cessen, zoals lepton smaak schending (lepton flavour violation, LFV) onder-
drukt door het Glashow-Iliopoulos-Maiani (GIM) mechanisme. Als een BSM
theorie wel bijdraagt aan deze processen zouden zij een grotere bijdrage lev-
eren dan het SM, dit maakt het een smoking gun voor de aanwezigheid van
nog onbekende natuurkundige fenomenen. Ondanks dat zulke signalen tot
op heden nog niet zijn waargenomen bestaat er wel een gemeten boven-
grens op de verval patronen, en de belangrijkste hiervan nemen wij mee in
deze studie. RHNs hebben daarnaast ook invloed op testen van lepton uni-
versaliteit en wij nemen de meest belangrijke semileptonische en leptonisch
vervallen mee. Ook de aanwezige koppeling tussen RHNs en LHNs is van
invloed op metingen van de CKM matrix elementen, de leptonische elek-
trozwakke vervallen en pion vervallen (welke het meest beïnvloedt wor-
den door deze veranderingen) worden meegenomen. De Majorana massa
van de RHNs schendt het behoud van leptongetal en maakt neutrinoloos
dubbel-bèta verval mogelijk. De belangrijkste limiet op de effectieve Majo-
rana massa, welke komt van GERDA en KamLAND-Zen, wordt ook in acht
genomen. Tot slot nemen we ook de limieten uit de oerknal-nucleosynthese
in ogenschouw, aangezien deze vereisen dat de RHNs een koppeling moeten
hebben welke groot genoeg is zodat ze vervallen in een tijdsframe dat de
juiste hoeveelheden van bepaalde elementen oplevert. Verschillende directe
detectie experimenten worden ook meegenomen, van de volgende zijn de
metingen het meest uitsluitend voor het massa interval waar wij naar kijken:
PIENU, PS-191, CHARM, DELPHI, ATLAS, CMS, E949 and NuTeV.

De resultaten van deze studie worden beschreven en bediscussieerd in Hoofd-
stuk 5. Het is ons gelukt de profielwaarschijnlijkheid in het koppeling-massa
vlak in kaart te brengen. De grootste koppelingen worden bereikt boven de
W en Z boson massa’s, waar de directie detectie experimenten weinig param-
eter ruimte uitsluiten. In dit gebied leggen EWPOs, LFV en CKM de grootste
beperkingen op aan de maximale grote van de koppeling. Tot de W boson
massa zijn directe detectie experimenten het meest uitsluitend, waarbij de
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combinatie van experimenten soms zorgt voor de sterkste limieten. Onder
een massa van ongeveer 0.3 GeV geeft een combinatie van de ondergrens op
de mixhoek vanuit BBN, bovengrenzen vanuit directe detectie zoektochten
en neutrino oscillatie data een ondergrens op de koppeling die beter is dan
elk van de metingen apart. Voor het eerst onderzoeken wij ook het effect van
de lichtste LHN massa op het smaak mix fracties. We vinden ook bepaalde
fenomenen zoals eerder waargenomen in de situatie n = 2. Zo zien wij re-
gio’s met een overschot aan likelihood, wat eerder is waargenomen. Dit komt
doordat het type-I seesaw model een betere fit oplevert voor de observabe-
len (onzichtbaar verval van het Z boson, CKM en een lepton universaliteit
waardes) dan het SM.

Dit proefschrift eindigt met een samenvatting van de resultaten en suggesties
voor vervolg onderzoek in Hoofdstuk 6. Grote gedeeltes van de toegestane
parameter ruimte onder de 100 GeV kunnen in toekomstige experimenten
worden bestudeerd. Daarnaast is het mogelijk om in te zoomen op de regio’s
met een overschot aan likelihood. Verbeteringen in de limieten op de massa
van LHNs, samen met de ondergrens op de som aan massa’s, kan eindelijk
een antwoord geven op de vraag wat de neutrino hiërarchie is. Een ander
interessant pad zou een uitbreiding van deze studie zijn naar meerdere the-
oretische modellen in een Bayesiaanse context.
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