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6 SYMMETRIEBREKING

6.1 Inleiding

Symmetriebreking zijn we al tegengekomen bij de behandeling van vreemdheid. Vreemdheid
is geen perfecte symmetrie en ook het is quantumgetal van vreemdheid niet strikt behouden.
Evenzo zagen we dat de symmetrie in het SU(3) quarkmodel geschonden is, met name door het
massaverschil tussen up, down en strange quarks. In het volgende behandelen we twee belangrijke
voorbeelden van symmetriebreking: de schending van CP, en neutrino-oscillaties.

6.2 CP schending

6.2.1 CP - schending in het verval van neutrale K - mesonen

Als laatste voorbeeld voor het gebruik van symmetrieprincipes behandelen we de creatie en het
verval van neutrale K-mesonen. We zullen dit systeem relatief grondig bespreken, omdat we hier
de basisprincipes van de quantummechanica bijzonder goed gerealiseerd zien.

Neutrale K-mesonen worden geproduceerd in reacties met de sterke wisselwerking, bijvoorbeeld

π− + p → Λ + K0

S : 0 + 0 → −1 + 1

π− + p → Λ + K
0

+ n + n
S : 0 + 0 → 1 − 1 + 0 + 0.

(788)

De K-mesonen hebben hiermee dus een goedgedefinieerde vreemdheid, namelijk S = 1 voor het
K0, en S = −1 voor het K0. Hun eigenpariteit is negatief, net zoals bij pionen. Onder de
gecombineerde operatie CP geldt

CP |K0 > = −|K0
>

CP |K0
> = −|K0 > .

(789)

Klaarblijkelijk zijn zowel de K0 als de K0 geen eigentoestanden van CP (want S verandert met
twee eenheden). Daarentegen kunnen we met behulp van het superpositiebeginsel twee nieuwe
toestanden construeren, die eigentoestanden van CP zijn,

|K0
1 >≡ 1√

2
(|K0 > −|K0

>) ; CP |K0
1 > = +|K0

1 >

|K0
2 >≡ 1√

2
(|K0 > +|K0

>) ; CP |K0
2 > = −|K0

2 > .
(790)

Het deeltje K0 is het antideeltje van K0 en deze beide mesonen hebben dus volgens het CPT -
theorema dezelfde massa en levensduur. Dit geldt niet voor de K0

1 en K0
2 , want die zijn niet

elkaars antideeltjes.

Dit alles is belangrijk omdat de K-mesonen de lichtste mesonen zijn met S 6= 0 en daarom zwak
vervallen (in de elektromagnetische en in de sterke wisselwerking is S behouden). We beschouwen
eerst het verval in twee pionen. Hierbij beginnen we met het π+π− systeem. In het zwaartepunt
van de twee pionen verwisselt de operatie P de π+ en de π−. Omdat de deeltjes bosonen zijn,
moet hun golffunctie symmetrisch zijn onder deeltjesuitwisseling. Ladingsconjugatie verwisselt
de π+ en π− ook, en de gecombineerde operatie CP resulteert weer in de oorspronkelijke toestand.
Hetzelfde argument geldt voor een systeem met twee neutrale pionen. Er geldt dus

CP |2π >= +|2π > . (791)
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Onder de aanname dat CP in de zwakke wisselwerking behouden is, kan de toestand K0
1 enkel

naar twee pionen vervallen. Daarentegen geldt127

CP |3π >' −|3π > . (792)

Het K0
2 -meson vervalt daarom ook in drie pionen.

We onderscheiden het volgende verval van de neutrale kaonen.

K0
1 → π+ + π− B.R. 0.6861
→ π0 + π0 B.R. 0.3139

τ = 8.92× 10−11 s

K0
2 → π0 + π0 + π0 B.R. 0.216
→ π0 + π+ + π− B.R. 0.124
→ π± + µ∓ν B.R. 0.270
→ π± + e∓ν B.R. 0.387

τ = 5.17× 10−8 s

(793)

Voor het verval naar twee pionen staat een energie van ongeveer 220 MeV, en voor het verval
naar drie pionen ongeveer 90 MeV ter beschikking. De faseruimte voor het verval naar drie
pionen is dus belangrijk kleiner dan die voor het verval naar twee pionen. Men verwacht dus dat
de vervaltijden geheel verschillend zullen zijn. Ook de massa’s zijn iets verschillend, maar dat
verschil is uiterst klein

mK0
2
−mK0

1
= (3.491± 0.009)× 10−6 eV/c2. (794)

Het systeem is bijna volledig ontaard,

∆E

E
=

∆m

mK
' 7× 10−15, (795)

hetgeen tot een reeks merkwaardige fenomenen leidt.

De golffuncties van de beide deeltjes hebben de volgende tijdsafhankelijkheid,

|ψ1(t) >= |ψ1(0) > e

{
−iE1

~ t−Γ1
2~ t

}
en |ψ2(t) >= |ψ2(0) > e

{
−iE2

~ t−Γ2
2~ t

}
. (796)

We bedenken nu wat gebeurt als een systeem bestaande uit enkel K0-en, zoals ze geproduceerd
worden in de reactie π− + p → Λ + K0, vervalt in vacuüm. De waarschijnlijkheid om een K0

te vinden moet dan, volgens het superpositiebeginsel van de quantummechanica, de volgende
tijdsafhankelijkheid hebben,

I(t) = | < K0|ψ(t) > |2 =
1

4

{
e−

Γ1
~ t + e−

Γ2
~ t + 2e−

Γ1+Γ2
2~ tcos

E2 − E1

~
t

}
. (797)

De waarschijnlijkheid om een K0 aan te treffen bedraagt

I(t) = | < K
0|ψ(t) > |2 =

1

4

{
e−

Γ1
~ t + e−

Γ2
~ t − 2e−

Γ1+Γ2
2~ tcos

E2 − E1

~
t

}
. (798)

Het K0 vervalt dus eerst snel, waarbij het bij voorkeur twee pionen uitzendt. Na enige tijd (t�
~

ΓS
) hebben we een praktisch pure K2 toestand, die onder andere door drie-pion emissie vervalt.
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Figuur 86: Vreemheidsoscillaties waarbij een bundel van enkel K0-mesonen na enige tijd over-
gaat in een K0

L bundel, die gelijke aandelen K0 en K0 bevat.

Figuur 86 toont dat er in het tussengebied oscillaties optreden, die daadwerkelijk geobserveerd
kunnen worden.

We kunnen de asymmetrie definiëren als

A(t) =
I(t)− I(t)

I(t) + I(t)
= 2

[
e−

Γ1+Γ2
2~ tcosE2−E1

~ t

e−
Γ1
~ t + e−

Γ2
~ t

]
. (799)

Deze asymmetrie kan gemeten worden, omdat bij semileptonisch verval de ∆S = ∆Q regel geldt,
waarbij Q de lading van het hadron is. Het K0 vervalt voornamelijk in

K0 → π− + e+ + νe; ∆S = −1, ∆Q = −1, (800)

terwijl het K0 vervalt in het experimenteel onderscheidbare kanaal

K
0 → π+ + e− + ν̄e; ∆S = +1, ∆Q = +1. (801)

127In het 3π-verval van de K0
2 staat slechts een relatief kleine hoeveelheid kinetische energie ter beschikking

voor de drie pionen (Q ≈ 90 MeV). Hun baanimpulsmoment is daarom voornamelijk l = 0. Hieruit volgt dan
CP = −1.
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Figuur 87 toont dan men hieruit ook ∆m kan bepalen.

Bijzonder merkwaardig is het fenomeen van regeneratie! Als we uitgaan van een zuivere K0-
toestand, dan verkrijgen we na enige tijd een praktisch pure K0

2 -toestand (zie Fig. 88). Deze
toestand bevat gelijke aandelen van K0- en K0-mesonen,

|K0
2 >=

1√
2

(|K0 > +|K0
>). (802)

Indien we deze bundel door een stuk materie schieten, dan treden voor beide toestanden ver-
schillende sterke wisselwerkingen op. Het K0 kan bijvoorbeeld de reactie

K
0

+ p→ Λ + π+ (803)

induceren. Vanwege het behoud van vreemdheid kan deze reactie niet optreden voor het K0.
Dit heeft, weer volgens het superpositie principe, tot gevolg dat we na de regenerator geen
pure K0

2 bundel meer hebben. We verwachten hierdoor dat er nu weer verval naar twee pionen
zal optreden. Inderdaad kunnen dergelijke fenomenen, die men aanduidt met regeneratie, ook
experimenteel geobserveerd worden.

Waarom vinden deze merkwaardige verschijnselen enkel plaats in hetK0-systeem en bijvoorbeeld
niet ook bij neutronen? De reden hiervoor is het feit dat tengevolge van de zwakke wisselwerking
een menging van K0 ↔ K

0 optreedt (zie figuur 89). Hierdoor verandert de vreemdheid met
twee eenheden, ∆S = 2. Een analoge overgang van een neutron naar een antineutron n ↔ n is
uitgesloten vanwege het behoud van baryongetal.

De menging van de verschillende quarks wordt gegeven door de complexe Cabibbo-Kobayashi-
Maskawa matrix. De matrixelementen leggen verband tussen eigentoestanden van massa’s en
zwakke wisselwerking, als  d′

s′

b′

 =

 Vud Vus Vub
Vcd Vcs Vcb
Vtd Vts Vtb

 d
s
b

 , (804)

waarbij onze huidige kennis van de grootte van de matrixelementen als volgt is 0.9745− 0.9757 0.219− 0.224 0.002− 0.005
0.218− 0.224 0.9736− 0.9750 0.036− 0.046
0.004− 0.014 0.034− 0.046 0.9989− 0.9993

 . (805)

Zonder bewijs willen we nog stellen dat voor een theorie die enkel vier quarks zou bevatten,
de symmetrie CP behouden is. In een theorie met zes quarks is het daarentegen mogelijk dat
het kortlevende en het langlevende neutrale kaon niet meer exacte eigentoestanden van CP zijn.
Het is inderdaad mogelijk gebleken om experimenten uit te voeren die tonen dat CP (of T )
geschonden is in K0-verval.

In 1964 hebben Christenson, Cronin, Fitch en Turlay128 gedemonstreerd dat ook het langlevende
neutrale kaon in twee pionen vervalt. We dienen nu van notatie te veranderen. De reden is dat
vergelijking (790) de toestanden K0

1 en K0
2 als eigentoestanden van CP definiëert. De metingen

van Christenson et al. tonen echter dat het langlevende neutrale kaon géén eigentoestand van
CP is. Het is gebruikelijk de notatie K0

1 en K0
2 te handhaven om de eigentoestanden van CP aan

te geven, en de echte deeltjes aan te duiden met K0
S (short-lived neutral kaon) en K0

L (long-lived
neutral kaon). De K0

S en K0
L vertegenwoordigen fysische vervaltoestanden en bezitten een unieke

en van elkaar verschillende levensduur.
128Voor meer informatie zie hun publicatie in Physical Review Letters 13 (1964) 138.
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Figuur 87: Boven: Aantal π+π−-vervallen van een K0 bundel als functie van de eigentijd. De
beste fit eist het bestaan van een interferentieterm tussen K0

1 en K0
2 . Beneden: De interferenti-

eterm. Uit de fit kan men het K0
2 −K0

1 massaverschil ∆m en de fase φ+− tussen van de beide
amplituden bepalen.

Figuur 88: Schematische voorstelling van het fenomeen van regeneratie van KS-mesonen uit
een bundel KL-mesonen.

Als CP geschonden is, maar [CPT ,H] = 0 voor elke interactie vanwege een corresponderende
schending van T , dan kunnen de afwijkingen van K0

S en K0
L van K0

1 en K0
2 in dit licht als volgt
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Figuur 89: Menging van K0 ↔ K
0 onder invloed van de zwakke wisselwerking. Merk op dat

de vreemheid met twee eenheden veranderd.

worden uitgedrukt,

|K0
S >=

|K0
1 > +ε|K0

2 >√
1 + |ε|2

en |K0
L >=

|K0
2 > +ε|K0

1 >√
1 + |ε|2

, (806)

waarbij de superpositie van de toestanden gewijzigd is door de parameter ε te gebruiken, die
de menging van beide toestanden karakteriseerd. In plaats van vergelijking (806) kunnen we de
toestanden ook als volgt schrijven,

|K0
S >=

(1 + ε)|K0 > −(1− ε)|K0
>√

2(1 + |ε|2)
en |K0

L >=
(1 + ε)|K0 > +(1− ε)|K0

>√
2(1 + |ε|2)

. (807)

Het experiment van Christenson et al. is schematisch weergegeven in figuur 90. In het verval
K0
L → π+π− is de invariante massa M van de beide pionen

Mc2 = (E1 + E2)2 − c2(~p1 + ~p2)2 = MK = 498 MeV/c2, (808)

terwijl in het drie-deeltjes verval K0
L → π+π−π0, de invariante massa kleiner is

280 MeV/c2 < M < 363 MeV/c2. (809)

In additie dient in het twee-deeltjes verval de vectorsom van de beide impulsen ~p1 + ~p2 overeen
te komen met de bundelrichting; in het drie-deeltjesverval hoeft dat niet te gelden.
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Figuur 90: Schematische weergaven van de experimentele opstelling gebruikt door Christensor,
Cronin, Fitch en Turlay om CP-schending in KL-verval aan te tonen.

De grootte van het CP-schending wordt karakteriseerd door de verhouding

|η+−| ≡
∣∣∣∣Ampl(K0

L → π+π−)

Ampl(K0
S → π+π−)

∣∣∣∣ = (2.285± 0.019)× 10−3, (810)

en ook

|η00| ≡
∣∣∣∣Ampl(K0

L → π0π0)

Ampl(K0
S → π0π0)

∣∣∣∣ = (2.275± 0.019)× 10−3. (811)

Er geldt (zonder bewijs)
η+− = ε+ ε′

η00 = ε− 2ε′,
(812)

waarbij ε′ de grootte van een additionele CP-schending aangeeft. Het is op dit moment on-
duidelijk of ε′ gelijk is aan nul, omdat er inconsistente meetgegevens voorhanden zijn. Er geldt

ε′

ε
' (1.5± 0.8)× 10−3. (813)

Schending van CP is ook aangetoond in het semileptonisch verval van neutrale kaonen,

K0 → l+νlπ
− (∆S = ∆Q)

K
0 → l−νlπ

+ (∆S = −∆Q),
(814)

waarbij het lepton l een elektron of een muon is. De eindtoestanden transformeren in elkaar
onder CP. We verwachten daarom dat schending van CP aanleiding zal geven tot een kleine
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Figuur 91: Hoekverdeling van twee pionen met tegenovergestelde lading in drie massa inter-
vallen en voor gebeurtenissen met cos θ > 0.9995. De sterke voorwaartse piek in het centrale
massa interval wordt veroorzaakt door π+ en π− van het CP-schendende verval KL → π+π−.

ladingsasymmetrie, gedefiniëerd als

δ =
Γ+ − Γ−

Γ+ + Γ−
, (815)

met Γ+ en Γ− de vervalsnelheden voor respectievelijk het verval K0 → l+νlπ
− en K0 → l−νlπ

+.
Verder zal deze asymmetrie een functie zijn van de tijd en interferentie effecten tussen de K0

L en
K0
S toestanden vertonen. Dit is duidelijk te zien in figuur 92.

We zien dat na verloop van tijd er een netto ladingsasymmetrie overblijft, gegeven door δ =
(0.327 ± 0.012)%. Dit experiment laat een absolute definitie toe van het teken van elektrische
lading.

We begrijpen niet wat de reden van de kleine schending van de CP-invariantie is (of met behulp
van het CPT -theorema: de tijdsomkeerinvariantie). Gaat het hier ‘enkel’ om de actie van een,
min of meer triviale, vrije fase in de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix129, of is dit alles een
voorteken van nieuwe fysische verschijnselen?

129In dat geval volgt uit het standaard model een kleine positieve waarde voor ε′/ε.
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Figuur 92: Ladingsasymmetrie voor het semi-leptonisch verval van neutrale kaonen (van S.
Gjesdal et al., Phys. Lett. B52, 113 (1974)).

Belangrijk is deze geringe CP-schending echter, omdat we aannemen dat in de eerste fase van de
vorming van ons universum (voor tabsoluut < 10−4 s, en kT > 1 GeV) baryon-antibaryon paren
in een evenwicht met fotonen gecreëerd en geannihileerd werden (na een periode van afkoeling
die gedomineerd was door annihilatie). Het mechanisme van CP-schending, in combinatie met
schending van het behoud van baryongetal, kan een verklaring geven voor het feit waarom we
tegenwoording in een universum leven waar we enkel materie (baryonen) vinden en geen anti-
materie.
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6.3 Neutrino oscillaties

We beperken de discussie tot twee flavors, het elektron neutrino νe en het muon neutrino νµ.
De flavor eigentoestanden, νe en νµ, zijn echter geen massa eigentoestanden, ν1 en ν2, maar zijn
hieraan gerelateerd door een zogenaamde menghoek θ,(

νe
νµ

)
=

(
cos θ sin θ
− sin θ cos θ

)(
ν1

ν2

)
. (816)

We nemen aan dat we een bundel νe’s geproduceerd hebben met een precieze impuls, waarbij
alle deeltjes in de x-richting bewegen en de bron zich op x = 0 bevindt. We vragen ons af wat
de waarschijnlijkheid is om een νe te detecteren op positie x 6= 0?

Neem aan dat we op tijdstip t = 0 een zuivere νe toestand hebben. Omdat ν1 en ν2 massa
eigentoestanden zijn, en omdat de bundel bestaat uit eigentoestanden van impuls, vertelt de
relatie

E2
i = p2c2 +m2

i c
4 voor i = 1, 2 (817)

ons, dat dit ook eigentoestanden van energie zijn. De tijdevolutie wordt daarom gegeven door
de uitdrukkingen

ν1(t) = ν1e
−iE1t/~,

ν2(t) = ν2e
−iE2t/~.

(818)

Vervolgens gebruiken we de gegeven relatie tussen νe en νi en vinden dat de golffunctie op t = 0
geschreven kan worden als

ψ(0) = νe = cos θ · ν1 + sin θ · ν2. (819)

We gebruiken de tijdafhankelijkheid van de νi en kunnen de volledige oplossing van de Schrödin-
gervergelijking met als begintoestand ψ(0) = νe schrijven als

ψ(t) = cos θ · ν1(t) + sin θ · ν2(t) = cos θ · e−iE1t/~ · ν1 + sin θ · e−iE2t/~ · ν2. (820)

De waarschijnlijkheid om een νe te detecteren is het kwadraat van de projectie van ψ(t) op
de flavoreigentoestand νe. We maken gebruik van de orthonormaliteitsrelaties voor de massa
eigentoestanden,

ν†i · νj = δij (821)

en berekenen de projectie als

ν†e · ψ(t) =
(

cos θ · ν†1 + sin θ · ν†2
)
·
(

cos θ · e−iE1t/~ · ν1 + sin θ · e−iE2t/~ · ν2

)
= cos2 θ · e−iE1t/~ + sin2 θ · e−iE2t/~.

(822)

Als we het kwadraat nemen van bovenstaande uidrukking vinden we

P (νe) = | cos2 θ · e−iE1t/~ + sin2 θ · e−iE2t/~|2

= cos4 θ + sin4 θ + 2 cos2 θ sin2 θ cos [(E1 − E2)t/~]. (823)

We zien dat de periode van oscillatie gegeven wordt door

T =
2π~

E1 − E2
. (824)
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Figuur 93: Gebieden in de neutrino parameterruimte opgespannen door ∆m2 en menghoek θ
die worden uitgesloten of die waarvoor er een voorkeur voor de waarden van deze parameters
bestaat. Zie ook http://pdg.lbl.gov.

Als we aannemen dat de neutrino’s ultra-relativistisch zijn, dus E ≈ pc� mc2, dan geldt

Ei =
√
p2c2 +m2

i c
4 ≈ pc+

m2
i c

3

2p
+ . . . (825)
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Als we dit invullen vinden we

T =
2π~

E1 − E2
≈ 4π~p
m2

1c
3 −m2

2c
3
≈ 4π~E

(m1c2)2 − (m2c2)2
. (826)

Omdat de neutrino’s ultra-relativistisch zijn, bewegen ze zich met praktisch de lichtsnelheid. De
afgelegde weg bedraagt dus x = c · t. We zien dat de flavor oscillatie in de tijd, zich vertaalt
in een oscillatie van de neutrino flavor als functie van de afstand tot de bron. De afstand die
correspondeert met een oscillatieperiode wordt de oscillatielengte Losc, genoemd. We vinden
hiermee de relatie

Losc = c · T =
4π~cE

(m1c2)2 − (m2c2)2
=

4πE~c
∆m2c4

, (827)

met ∆m2 = |m2
1 −m2

2|. Als we de juiste conversiefactoren gebruiken vinden we

Losc =
4π · (1, 6× 10−13 J/MeV) · (3× 108 m/s) · (1, 054× 10−45 Js) · E

(1, 6× 10−19 J/eV)2 ·∆m2

= 2, 483m · eV2 ·MeV−1 · E

∆m2

≈ 2, 5 km
E (GeV)

∆m2 (eV)2
.

(828)

Er zijn diverse experimenten uitgevoerd om neutrino oscillaties te observeren. Hierbij werden
neutrino’s van zowel de zon, als van kernreactoren alsook de neutrino’s geproduceerd in atmos-
ferische showers van kosmische straling gebruikt. Fig. 93 toont de gebieden in de neutrino
parameterruimte opgespannen door ∆m2 en menghoek θ die worden uitgesloten of die waarvoor
er een voorkeur bestaat. De huidige consensus is dat neutrino oscillaties zijn waargenomen met
een significantie van ongeveer 5σ.


