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et är lätt att tänka sig fysiken som de experimen-
tella vetenskapernas drottning. Fysiken angår hela 
100 % av universums innehåll, medan bara 5 % av 
det är vanlig materia och därigenom även under-
ställt kemin. Den så kallade kalla mörka materien 

utgör närmare 25 % av innehållet – resten är den ännu mer 
mystiska mörka energin. 

Mörk materia består av tunga, osynliga partiklar, som 
växelverkar med vanlig materia ännu mindre än neutri-
nerna. Men den påverkas av gravitationen och gav sanno-
likt upphov till universums storskaliga strukturer. Virgo 
H i 21, som upptäcktes för några år sedan, är en galax av 
främst mörk materia där den vanliga materien bara utgör 
0,1 %. I de flesta galaxer, inklusive vår egen, är tätheten 
av mörk materia tio gånger högre än tätheten av vanlig 
materia. Stjärnorna i Vintergatan skulle flyga bort från 
varandra om inte den mörka materien höll ihop dem med 
sin gravitation. Den lokala tätheten av mörk materia är 
ungefär 0,3 protonmassor per cm3. En kaffekopp innehål-
ler ungefär fem partiklar av mörk materia. Men koppen 
innehåller samtidigt runt 2 × 1028 protoner och neutroner 
(om den alltså är fylld med kaffe)! Det illustrerar proble-
met med att studera mörk materia här på jorden. Men 
ändå, då så mycket mörk materia skapades i stora smällen 
kan vi kanske också framställa en hel del, om vi återskapar 
liknande betingelser. 

En av tankarna bakom LHC är att få fram energität-
heter som är tillräckliga för att producera mörk materia. 
Viloenergin hos en proton är 0,938 GeV. För att nå en 
sådan energi måste en elektron accelereras i ett potential-
fall på 938 miljoner volt! En proton i LHC-strålen kommer 
att ha en energi på 7 000 GeV, vilket är 7 500 gånger mer än 
viloenergin. Om LHC-protoner skulle ”löpa ikapp” med 
en ljusstråle till månen, så skulle de bara komma 2,7 m 
efter. Strålarna kommer att bestå av knippen med omkring 
1013 protoner i varje, och de kolliderar 40 miljoner gånger i 
sekunden i flera kollisionspunkter. Den energi som strålen 
innehåller räcker för att förånga 300 kg vatten om hela 
strålen används till det. 

Tre detektorer byggs för att studera proton–proton-kol-
lisioner, två av dem för allmänna ändamål: Atlas (A Toroi-
dal LHC ApparatuS) och CMS (Compact Muon Spectro-
meter), samt en mer specialiserad, LHCb, som särskilt ska 
studera fysiken hos b-kvarkar. Den fjärde detektorn, Alice, 
ska studera kollisioner mellan tunga joner, vilket från det 
tredje året tar upp cirka 15 % av maskintiden. 

Det krävs många kollisioner, eftersom inte alla innebär 
högenergikollisioner mellan protonernas beståndsdelar. Det 
ställer extrema krav på detektortekniken, liksom på lokal 
dataöverföring och lagring. Var 25:e nanosekund kommer en 

ström av partiklar producerade i en strålkollision att strömma 
genom detektorn, med hastigheter nära ljusets, mot detek-
torns yttre delar. Men innan partiklarna från en kollision 
når de yttre delarna kommer en ny ström av partiklar från 
nästa kollision. Elektroniken i detektorn måste koppla sam-
man partikelsignalerna med rätt kollision. Pixeldetektorn, 
den mest högupplösta detektorn i Atlas, ger 80 miljoner bit 
information som måste behandlas korrekt! Dataöverförings-
hastigheten är gigantisk. Atlasdetektorn kommer att sända ut 
mer data än alla världens telefonnät tillsammans. 

Bara en av var miljon kollisioner kommer att vara intres-
sant nog för att förtjäna att lagras och studeras. Urvalssyste-
met, den så kallade triggern, måste under en extremt liten 
bråkdel av en sekund förkasta en miljon ”skräpkollisioner” 
för att finna den enda som är intressant. Tänk dig ett skräp-
postfilter som gör ett liknande jobb! Tvåhundra megabyte 
intressanta data ska lagras av Atlasexperimentet 100 gånger 
i sekunden – det motsvarar 120 cd:er i minuten. För att 
rekonstruera och analysera denna information ska man 
använda s.k. gridteknik som knyter samman datorer över 
hela världen. 

Sökandet efter kollisioner där mörk materia produceras 
är bara en del av allt Atlasexperimentet kommer att ge sig i 
kast med. En av de gåtor Atlas och CMS ska försöka lösa är 
varför ”vanliga partiklar”, dvs. de kända fermionerna och 
bosonerna, över huvud taget har massa. 

Varför har partiklar massa?

Den mest sannolika hypotesen för hur partiklarnas massa 
genereras är att det sker genom växelverkan med det så kall-
lade Higgsfältet som uppfyller vakuum. Ju tyngre partikeln 
är, desto starkare är växelverkan med Higgsfältet. I vakuum 
leder detta fält till det så kallade elektrosvaga symmetribrottet: 
en skillnad mellan elektromagnetisk och svag växelverkan 
och t.ex. mellan en elektron och en neutrino. 

Higgsmekanismen föreslogs av Peter Higgs från 
universitetet i Edinburgh. Einstein postulerade 1905 att 
det elektromagnetiska fältet skulle ha ett eget kvantum, 
fotonen. All växelverkan och alla fält antas manifestera sig 
som kvanta, dvs. partiklar. Atlas ska söka efter Higgsfältets 
kvantum, Higgsbosonen. Higgsbosonen bör växelverka 
mycket starkt med tunga partiklar, och därför förväntas 
den att oftast sönderfalla till sådana. 

Higgspartikeln är den enda felande pusselbiten i den så 
kallade standardmodellen. Den beskriver ”vanliga” materie-
partiklar, fermioner som de kallas, och de växelverkningar 
mellan dem som beror på utbyte av partiklarna som kallas 
bosoner. Modellen har visat sig fungera extremt väl upp till 
energitätheter motsvarande tillståndet i universum någon 
nanosekund efter stora smällen. Men det finns ingen kan-
didat för mörk materia i standardmodellen, där finns ingen 

Sommaren 2008 börjar Large hadron collider (Lhc) kollidera protoner med energier mer än en faktor 10 högre än man 
uppnått tidigare. Lhc är placerad i en 27 km lång underjordisk tunnel i acceleratorkomplexet vid cern, det europeiska labora-
toriet för partikelfysik, på gränsen mellan frankrike och Schweiz nära genève. 
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Bruten symmetri 

Alla elektriskt laddade partiklar påverkas av elektromagne-
tisk växelverkan. Alla kända fermioner har också en ”svag” 
laddning. Vad beträffar svag växelverkan är det ingen skillnad 
på en elektron och en neutrino. Om både elektronen och 
neutrinon och alla bosoner hade varit masslösa, så skulle det 
knappast vara någon observerbar skillnad mellan elektro-
nen och neutrinon eller mellan svag och elektromagnetisk 
växelverkan. Svag växelverkan skulle ha varit lika stark som 
den elektromagnetiska, och neutriner skulle kunna bindas i 
atomära tillstånd likt elektronerna – en värld med full elek-
trosvag symmetri enligt partikelfysikernas jargong. Men i vår 
värld är denna symmetri bruten: neutrinon och elektronen 
upplevs som olika partiklar, och bosonerna i svag växelverkan 
är tunga medan fotonen är masslös. Som en följd är de svaga 
krafterna mycket svagare än de elektromagnetiska på atomär 
skala. Det beror alltså på Higgsmekanismen. 

Vi vet mycket om Higgsbosonen, även om den ännu inte 
har upptäckts. Dess massa är egentligen den enda okända pa-
rametern, men är ändå ”mätt” med en viss precision. Higgs-
bosonen måste vara tyngre än 114  GeV/c2, annars skulle den 
ha observerats med LEP. Ur dess ”fingeravtryck” i massorna 
hos t-kvarken och W-bosonen kan man sluta sig till att den 
inte kan ha en massa större än ungefär 200 GeV/c2. 

Vad ligger bortom standardmodellen?

Symmetri är ett fundamentalt begrepp i vetenskap. Natur 
och konst är fulla av symmetrier. Vi har alla förundrats över 
snöflingors symmetriska skönhet och över naturens lagar. 

Symmetrierna är ofta bara approximativa. Höger–väns-
ter-symmetri är ett exempel. Utanpå är människokroppen i 
stora drag höger–vänster-symmetrisk. Men inuti har vi levern 
på höger sida och hjärtat på den vänstra, så symmetrin 

bra plats för neutrinomassor och till och med den felande 
biten, Higgsbosonen, passar inte särskilt bra in utan att man 
inför partiklar utanför modellen. Det måste därför finnas en 
fysik utanför standardmodellen. 

Det behövs elektroner, protoner och neutroner för 
att bygga upp atomer. Protoner och neutroner består av 
andra fermioner: u- och d-kvarkar. Elektronen, elek-
tronneutrinon, u- och d-kvarkarna utgör den så kall-
lade första familjen som krävs för att bygga upp vanlig 
materia. Märkligt nog finns det två familjer till. Den 
andra familjen består av myonneutrinon, myonen, c- och 
s-kvarkarna, medan den tredje består av tauneutrinon, 
taupartikeln samt t- och b-kvarkarna. 

Utom när det gäller massorna är den andra och tredje famil-
jen kopior av den första. Fermionernas massor är ganska noga 
mätta, frånsett neutrinomassorna. Massorna hos fermionerna 
i den första familjen är bara en liten bråkdel av protonmassan. 
Massan hos t-kvarken är däremot 187 gånger större än pro-
tonmassan. Den är den tyngsta partikel vi känner till, och till 
skillnad mot protonen är den punktformig, utan inre struktur 
ned till en upplösning på en hundradel av protonens storlek. 
Partiklarnas massor ökar med familjens ordningstal, utom 
kanske för neutrinerna – men vi vet inte varför. 

Tänk dig en väteatom förstorad till storleken av en 
fysikers arbetsrum. Protonen blir då stor som ett damm-
korn. När protonen rör sig kommer dess lägesändring att 
förmedlas till elektronen med hjälp av elektromagnetisk 
växelverkan. Denna information fortskrider med ljusets 
hastighet som en elektromagnetisk våg. 

Elektromagnetisk växelverkan förmedlas av fotoner, 
som är elektriskt neutrala bosoner och vilomassan noll. 
Andra kända elementära bosoner är åtta elektriskt neutrala 
masslösa gluoner som förmedlar stark växelverkan samt 
de tunga, elektriskt laddade W+, W– och den elektriskt 
neutrala Z0 som förmedlar svag växelverkan. Z0-partikeln 
väger ungefär lika mycket som 97 protoner. 

arbete inne i lHC-tunneln. 
tekniker och ingenjörer 
arbetade dygnet runt för 
att installera �0 magneter i 
veckan under tiden mars �005 
till april �006. Varje dipol 
väger 34 ton och är 15 m  
lång. sedan de sänkts ned 
genom ett specialbyggt schakt  
fördes de sakta fram till sina 
slutdestinationer i lHC-tunneln,  
vilket tog omkring tio timmar 
för dem som skulle längst in i 
lHC-ringen. så här såg det ut 
i juni �006.
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aNNa LipNiacka är professor i fysik vid universitetet i bergen och intervjuas på sidan 26. 
Artikeln bearbetad efter norska fra fysikkens verden.

bryts. Situationen är likartad i elementarpartiklarnas värld. 
De svaga krafterna bryter höger–vänster-symmetrin (som 
fysiker kallar P) och symmetrin under utbyte av materia och 
antimateria (C), medan alla andra krafter ser ut att respektera 
dessa symmetrier. Man säger att vårt universum är CPT-
symmetriskt. Byter man samtidig höger mot vänster (P), 
materia mot antimateria (C) och vänder på tidens riktning 
(T), så kommer inget observerbart att förändras, även om alla 
dessa omvandlingar var för sig leder till ett universum som är 
olikt vårt. 

Emmy Noether visade 1915 att varje kontinuerlig sym-
metri i fysiken (tid och rum är exempel) resulterar i en 
bevarad fysisk storhet. Därför har fysiker undersökt teorier 
med approximativa symmetrier. 

Den så kallade supersymmetrin (SUSY) kan vara en av dem. 
SUSY är en boson–fermion-symmetri. De kända materie-
partiklarna är fermioner, medan växelverkanspartiklarna är 
bosoner. Om världen är supersymmetrisk har var fermion en 
”spegelpartikel”, en boson, och tvärtom. Vi har namn på dessa 
partiklar, bosonpartnerna till fermioner kallas sfermioner, 
medan fermioniska motsvarigheter till fotonen, W, Z och gluo-
nen kallas fotino, wino, zino och gluino. Men vi har ännu inte 
funnit några supersymmetriska partiklar. Om sfermioner är  
identiska med fermioner frånsett spinnet skulle massorna 
också ha varit desamma, och vi skulle redan ha sett dem. Om 
supersymmetrin är reell måste den liksom höger–vänster-sym-
metrin vara approximativ. SUSY-partnerna måste vara tyngre 
än ”vanliga” fermioner och bosoner. Men varför behövs de alls? 

Den enda kända kandidaten till en kvantteori för gravita-
tionen, strängteorin, är supersymmetrisk. Den innehåller lika 
många fermioner som bosoner. Om en SUSY-partikel ligger i 
det massområde som man hoppas för att få önskade effekter,  
bl.a. för den mörka materien, så kommer den snabbt att upp-
täckas av Atlas- och CMS-experimenten. Vår förståelse av 
universums beståndsdelar ökar då från 5 % till 30 %! 

Den rymd vi ser omkring oss har tre dimensioner. Man talar 

ofta om tid som en fjärde dimension, med andra egenskaper. 
Om det finns fler rumsdimensioner måste de vara mycket 
små, annars skulle vi ha upptäckt dem. Strängteorier har extra 
dimensioner på Planckskalan, runt 10–35 m, alltför små för  
att kunna observeras under överskådlig framtid. Men de 
kan lösa en gammal gåta: varför är gravitationen så mycket 
svagare än annan växelverkan? Om vi tillåter gravitationen 
(men ingen annan växelverkan eller partikel) att röra sig in i  
dessa dimensioner, så ”läcker” den ganska lätt ut ur vår rymd,  
och vi ser inte dess fulla styrka. Men kan vi nå energier som 
är höga nog för att undersöka avstånd jämförbara med dessa 
extra dimensioner, så visar sig gravitationens fulla styrka. Vi 
skulle då kunna se konsekvenserna i form av svart hål-nano-
teknik: produktion av svarta hål på nanoskala vid LHC. 

Slutkommentarer 

Vad är det för nytta med supersymmetriska partiklar, extra 
rumsdimensioner, svarta hål och mörk materia? Innan elek-
tronen upptäcktes var eventuella frågor om dess ”nytta” lika 
svåra att besvara. Elektricitet, tv och internet är alla biproduk-
ter av grundforskning. Kan kanske science fiction-författarnas 
drömmar om att t.ex. lagra energi i svarta hål bli verklighet? 
Ett är säkert. Sökandet efter universella svar är en integrerad  
del av mänsklig kultur, och teknisk utveckling är ofta en bi- 
produkt. LHC kommer att föra tekniken framåt inom elektro-
nik, informationslära, telekommunikation, detektorer och 
acceleratorer, supraledande magnetiska system och kryotek-
nik. Sist, men kanske inte minst: efter erfarenheterna med  
LHC kan partikelfysikerna kanske konstruera världens 
bästa skräppostfilter! 

Enligt vissa teorier kan mikro-
skopiska svarta hål uppkomma 
då kosmisk strålning med 
mycket hög energi krockar med 
partiklar i jordatmosfären. på 
en bråkdels sekund sönderfaller 
de sedan till vanliga partiklar 
och blir därför mycket svåra att 
observera. 

atlas ger en spännande möj-
lighet att studera dessa svarta 
mikrohål (om de alls finns) i 
laboratoriet. resultatet av en 
simulerad kollision, där ett svart 
mikrohål bildades vid en proton–
proton-kollision, ses här längs 
stråltunneln. det svarta hålet 
sönderföll raskt till en mängd 
partiklar, som gav spår av olika 
färg ut från centrum.
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