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Samenvatting

Astronomische waarnemingen laten zien dat 26% van het heelal bestaat uit donkere

materie. Donkere materie straalt geen licht uit, maar heeft een zichtbare uitwerking

op de zwaartekracht van het heelal. De aard van de donkere materie is echter nog niet

duidelijk.

In dit proefschrift wordt verondersteld dat het gedeelte van het heelal dat bestaat

uit de donkere materie te verklaren is door de WIMP-hypothese (Engels acroniem

voor Weakly Interacting Massive Particle). De WIMP is een nieuw subatomair deeltje

dat alleen aan de zwaartekracht en zwakke wisselwerking deelneemt. Alhoewel er vele

manieren zijn waarop je een WIMP kunt waarnemen, concentreert dit proefschrift zich

op de directe waarneming. Als WIMPs een zwakke wisselwerking hebben, bestaat er

een kleine kans op een elastische verstrooiing aan een atoomkern. In de afgelopen dertig

jaar zijn er verschillende experimenten uitgevoerd om deze WIMP-nucleusverstrooiing

waar te nemen. Voor deze experimenten is de beperking van achergrondruis van groot

belang. Daarom vinden ze plaats in ondergrondse laboratoria. Voor de bouw van

de experimenten wordt verder ook materiaal gebruikt dat weinig radioactieve sto↵en

bevat.

Het XENON100-experiment, dat zich in het ondergrondse laboratorium van Gran

Sasso bevindt, staat in dit proefschrift centraal. Het experiment is een twee-fase xenon-

tijdprojectiekamer (TPC). Het kenmerkende aan deze technologie is dat een interactie

van een deeltje zowel scintillatie (fotonen) als ionisatie (vrije elektronen) produceert.

Beide signalen worden als lichtflitsen door zeer gevoelige lichtdetectoren - fotomultipli-

ers (PMT’s) - geregistreerd. Deze twee signalen kunnen worden gebruikt om achtergron-

druis verder te beperken. Ten eerste kan de plaats van de interactie driedimensionaal

worden gereconstrueerd. De interactie in het midden van de TPC kan veroorzaakt

worden door een WIMP-interactie; de interactie aan de randen van de TPC komt

waarschijnlijk voort uit de resterende radioactiviteit die zich in het bouwmateriaal van

de XENON100-detector bevindt. Ten tweede zijn de verhoudingen van de signalen
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van de ionisatie en de scintillatie-signalen verschillend voor de terugslag van het elek-

tron - die voornamelijk worden veroorzaakt door de achtergrondruis - en de nucleaire

terugslag die waarschijnlijk wordt voortgebracht door WIMPs.

In dit proefschrift wordt de energie die in de interactie wordt overgedragen gemeten

aan de hand van de twee signalen. Het spectrum van de overgedragen energie is van

groot belang om een WIMP te kunnen vaststellen als er een ontdekking is gedaan. Tot

op heden hebben de XENON-experimenten geen signalen van WIMPs waargenomen

en zijn er alleen limieten gesteld aan de maximale interactiesterkte van WIMPs. De

data-analyse is sterk afhankelijk van een nauwkeurige en correcte beschrijving van de

achtergrondruis. In dit proefschrift wordt er een nieuwe stelling aangedragen dat er

zich onbekende achtergrondruis in de data bevindt. Op deze manier kan er een sterkere

limiet worden gesteld aan de maximale interactiesterkte van WIMPs met een massa

tussen 7 en 1000GeV, met een minimum van 2.05 ⇥ 10�45 cm2 voor een WIMP van

50GeV. De grens neemt hierdoor met factor 2 af ten opzichte van [3] waarin wordt

aangenomen dat de achtergrondruis geheel doorgrond en verrekend is.

Vervolgens is er onderzocht of enkele controversiële waarnemingen van WIMPs

met een relatief lage massa opgehelderd kunnen worden. Het gebruik van scintillatie-

signalen om de maximale interactie-sterkte van een WIMP te berekenen, resulteert in

een verminderde gevoeligheid voor WIMPs met een lage massa door de relatief hoge

signaaldrempel die derhalve een relatief hoge energiedrempel vormt. Om deze reden

hebben wij een analyse ontwikkeld die alleen gebruikmaakt van het door ionisatie ge-

produceerde signaal om de interactie-energie te berekenen. Dit resulteert in een signif-

icante vermindering van de energiedrempel van de detector en een verbetering van de

gevoeligheid van het XENON100-experiment voor WIMPs met een massa onder 7GeV.

Hierdoor wordt bijvoorbeeld een WIMP-nucleus-interactiesterkte van 1.4 ⇥ 10�41 cm2

bij een WIMP-massa van 6GeV uitgesloten. Daarnaast hebben wij kunnen uitsluiten

dat de detectie in het DAMA-LIBRA-experiment het gevolg is van WIMPs met een

lage massa, zoals eerder werd verondersteld.

Samenvattend wordt in dit proefschrift XENON100-data gebruikt om de param-

eterruimte waarin de WIMPs zich kunnen bevinden verder af te bakenen. Hopelijk

leveren de resultaten van het XENON1T-experiment of experimenten van de volgende

generaties meer aanwijzingen op over de aard van WIMPs en donkere materie.
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