
Samenvatting

De kwantumtheorie van de elektrodynamica en pogingen om de subatomaire fysica fenome-
nologisch te verklaren, hebben samen geleid tot de ontwikkeling van de meest geavanceerde
beschrijving van de deeltjesfysica tot nu toe. Het Standaardmodel van de deeltjesfys-
ica verenigt de modellen van de elektromagnetische, zwakke en sterke interacties in een
krachtig en elegant theoretisch kader. Desondanks is vandaag vastgesteld dat het Stan-
daardmodel moet worden uitgebreid om de fenomenen buiten het Standaardmodel (BSM)
te verklaren: donkere materie, materie-antimaterie asymmetrie van het heelal en neutrino
oscillaties.

Nieuwe deeltjes en interacties die nodig zijn voor de BSM-fysica zijn tot nu toe in
deeltjesfysica-experimenten niet ontdekt. De moeilijkheid van directe detectie van deze
deeltjes ligt in de enorme parameterruimte van de mogelijke kandidaten. Daarom kan data
afkomstig van kosmologische en astrofysische observaties van onschatbare waarde zijn
voor laboratoriumexperimenten.

In dit proefschrift onderzoeken wij twee methoden om BSM kandidaten in te perken:
door hun invloed op de zogenaamde Big Bang Nucleosynthese, en door waarneembare
verschillen in de materieverdeling veroorzaakt door vrije stroming van donkere-materie
deeltjes. We concentreren onze aandacht op die uitbreiding van het Standaardmodel, die
tot doel heeft alle drie BSM fenomenen tegelijkertijd te verklaren: het Neutrino Minimal
Standard Model. In deze uitbreiding worden drie extra heavy neutral leptons (of steriele
neutrino’s) toegevoegd aan het Standaardmodel. Één hiervan speelt de rol van donkere
materie, terwijl de andere twee nodig zijn voor de verklaring van de materie-antimaterie
asymmetrie en neutrino oscillaties. De donkere-materie kandidaat is een voorbeeld van
Warme Donkere Materie, waarvan vrije stroming kan worden gedetecteerd in de ”Lyman-↵
forest” spectra van verre quasars. De andere twee deeltjes hebben levensduren die relevant
zijn voor Big Bang Nucleosynthese.

Heavy neutral leptons zijn vervallende deeltjes met neutrino-achtige interacties die de
vorming van lichte elementen tijdens de Big Bang Nucleosynthese kunnen beı̈nvloeden. Dit
gebeurt door middel van hun effect op de Hubble expansie en door hun verval in deeltjes,
die zowel de spectra van gewone neutrino’s deformeren of rechtstreeks wisselwerken met
nucleonen. Steriele neutrino’s met een massa hoger dan ⇠ 100 MeV produceren ook
kortlevende muonen en mesonen die ingewikkelde vervalketens op gang kunnen brengen.
We leggen een methode voor om Big Bang Nucleosynthese numeriek te modelleren in de
aanwezigheid van steriele neutrino’s met massa’s tot ⇠ 1 GeV, en stellen beperkingen aan
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hun levensduur, uitgaande van verschillende koppelingsmechanismen.
Het waargenomen Lyman-↵ flux power spectrum (FPS) is onderdrukt op schalen

kleiner dan ⇠ 30 km/s. Deze afkapping kan te wijten zijn aan de hoge temperatuur
T0 en druk p0 van het absorberende gas of anders zou het de vrije stroom van donkere
materie deeltjes in het vroege universum kunnen weerspiegelen. We voeren een reeks
kosmologische hydrodynamische simulaties van zeer hoge resolutie uit, waarin we T0, p0
en de sterkte van de vrije stroming van donkere materie variëren, en vergelijken de FPS
van gesimuleerde spectra met data. We tonen aan dat de FPS afkapping veroorzaakt kan
worden door Koude Donkere Materie. Echter, het kan even goed worden verklaard, onder
de aanname van dat de donkere materie bestaat uit ⇠ 7 keV steriele neutrino’s, in welk geval
de afkapping voornamelijk te wijten is aan de vrije stroming van donkere materie. Hierdoor
zijn de constricties voor de donkere materie kandidaten afhankelijk van een gedetailleerde
kennis van de periode van reı̈onisatie. We laten zien hoe we krachtige beperkingen kunnen
stellen aan warme donkere materie in het algemeen door over de thermische geschiedenis,
die consistent zijn met waarnemingen, te marginaliseren.
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Summary

Attempts to phenomenologically explain subatomic physics together with the well-rounded
quantum theory of electrodynamics have culminated in the development of the most
advanced description of particle physics to date. The Standard Model (SM) of particles
unites the models of the electromagnetic, weak and strong interactions in a rigid and elegant
theoretical framework. Nevertheless, today it is an established fact that the SM has to be
extended to explain the so-called Beyond the Standard Model (BSM) phenomena: dark
matter, matter-antimatter asymmetry of the Universe and neutrino flavour oscillations.

New particles and interactions necessary for BSM physics have so far evaded dis-
covery in particle-physics experiments. The difficulty of direct detection lies in the huge
parameter space of the possible candidates. Hence, data coming from the cosmological and
astrophysical observation can provide invaluable directions for laboratory experiments.

In this thesis we explore two methods of constraining new-physics candidates: through
their influence on the primordial nucleosynthesis and through observable differences in the
matter distribution caused by free-streaming of the dark-matter particles. We concentrate
our attention on the well-motivated extension of the SM that aims at explaining all 3 BSM
problems at the same time: the Neutrino Minimal Standard Model. In this extension, there
are 3 additional heavy neutral leptons (or sterile neutrinos), one of which plays the role of
dark matter, while the other two are necessary for induction of matter-antimatter asymmetry
and neutrino oscillations. The dark-matter candidate is an example of a Warm Dark Matter
particle, the free-streaming of which might be detected in the Lyman-↵ forest spectra of
distant quasars. The other two particles have lifetimes that make them relevant to the
primordial nucleosynthesis.

Heavy sterile neutrinos are decaying particles with neutrino-like interactions that can
influence the formation of light nuclei during primordial nucleosynthesis, both through
their effect on the Hubble expansion rate and through the generation of particles that distort
the spectra of SM neutrinos or interact directly with nucleons. Sterile neutrinos with masses
above ⇠ 100 MeV also produce short-lived muons and mesons that can trigger complicated
decay chains. We present a method for numerical modelling the primordial nucleosynthesis
in the presence of sterile neutrinos in the mass range up to ⇠ 1 GeV, and we put constraints
on their lifetime assuming various coupling patterns.

The observed Lyman-↵ flux power spectrum (FPS) is suppressed on scales below
⇠ 30 km/s. This cutoff could be due to the high temperature T0 and pressure p0 of the
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absorbing gas or, alternatively, it could reflect the free streaming of dark-matter particles in
the early universe. We perform a set of very high resolution cosmological hydrodynamic
simulations in which we vary T0, p0 and the amplitude of the free streaming of dark-matter,
and compare the FPS of mock spectra to the data. We demonstrate that the FPS cutoff can
be fitted assuming cold dark matter, but it can be equally well fitted assuming that the dark
matter consists of ⇠ 7 keV sterile neutrinos in which case the cutoff is due primarily to the
free-streaming dark matter. Consequently, the constraints on the dark-matter candidates
depend on the detailed knowledge of the Epoch of Reionization. We demonstrate how to
put robust constraints on general Warm Dark Matter by marginalizing over thermal histories
consistent with observations.
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