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Grafen som alla ville plåta. De positronerna som pamela samlat in 
är fler och har högre energier än setts i något tidigare experiment. 
Antimateria som skapas av mörk materia, tror forskarna.

Det här är pamela.  
Har hon hittat  
mörk materia?
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tidigare mätningar

Pamelas mätningar

G
enom att mäta antimateria i rymden kan hon ha sett 
tecken på de partiklar som utgör den mörka materian. 

Det handlar om satellitexperimentet Pamela, som 
delvis byggts i Sverige och som flyger i bana runt 
jorden på en rysk fjärrobservationssatellit. Resulta-

ten har nu offentliggjorts, men i somras när de fortfarande 
var preliminära blev de ett hett byte för inga mindre än 
paparazzifotografer i Stockholm.

Vi letade upp Mark Pearce vid Kungliga tekniska hög-
skolan i Stockholm som leder den svenska delen av Pamela 
(som står för ”Payload for Antimatter Matter Exploration and 
Light nuclei Astrophysics”). Han förklarar att Pamelas jobb 
är att samla in kosmiska partiklar från rymden och mäta hur 
mycket energi de bär på. Vad är det då som hon upptäckt?

– Vi har sett en ökning i den så kallade positronandelen 
i kosmisk strålning med de högsta energierna.

Det kan låta lite tråkigt, men det är ett resultat som kan 
skaka om i fysiken.

– Vi har visat att positronandelen ökar, och det kan bero 
på flera saker. Man kanske har mörk materia-partiklar som 
annihilerar med varandra i galaxens halo. Det kan vara en 
ganska spektakulär lösning, säger Mark.

Positroner är antimaterians motsvarighet till elektroner. 
De med de högsta energierna skapas tillsammans med 
elektroner där okända partiklar – alltså sådana som utgör 
mörk materia – krockar med varandra. Alternativt kan de 
skapas i närheten av pulsarer. 

– Det kanske finns en näraliggande pulsar som i mag-

netosfären skapar 
högenergetiska elek-
troner och positroner. En bra 
kandidat är Gemingapulsaren.

Om pulsarer ändå kan uteslutas, så blir Pamelas 
mätningar det mest direkta beviset på att det är okända 
partiklar som ligger bakom den mörka materian. Men Pa-
melaforskarna lämnar båda förklaringarna öppna. Enligt 
Pearce är det kul även om det inte ligger mörk materia 
bakom mätningarna.

– Jag tycker båda fallen är intressanta. Å ena sidan så 
har man den här jättespektakulära observationen av mörk 
materia. Å andra sidan har man öppnat ett helt nytt fönster 
mot de här pulsarerna. Det är ingen som upptäckt positro-
ner från pulsarer tidigare, så det är absolut intressant.

Möjligheten till att det är mörk materia har fått igång värl-
dens fysiker. I synnerhet på en konferens i Stockholm i augusti.

PA: Kan du berätta om när paparazzin slog till?
– Vi bestämde oss för att vi skulle presentera resultaten 

vid några väl valda konferenser först för att få nåt slags åter-
koppling, men tydligt säga att resultaten var preliminära.

Men redan på andra konferensen märktes att intresset 
var större än de hade räknat med. Under Pamelas pre-
sentation hade till och med mötesordföranden kameran i 
högsta hugg.

– Folk visste att vi skulle presentera nånting och alla var 
beredda med sina kameror. Vi kanske var lite naiva. 

Sedan dess har mängder med forskare gjort egna tolk-
ningar på Pamelamätningarna och publicerat dem på nätet. 

Mark tycker att det blev bra publicitet för Pamela, men 
är inte helt nöjd med att vissa av fysikerna använde smyg-
tagna bilder i sina artiklar. 

– Om man visar upp resultatet så är det klart att man inte 
kan förhindra folk att jobba med dem. Men jag tycker det är 
lite synd att folk tar bilder och inte säger explicit varifrån de 
kommer, och inte säger att de var preliminära till exempel. 

Ute i rymden fortsätter Pamela att samla in kosmiska 
partiklar. Efter ungefär ett år till blir det dags att släppa 
ännu några resultat. Då hoppas Mark Pearce att Pamela kan 
komma ännu närmare de mystiska mörka partiklarna. En 
sak som hans kolleger undersöker nu är om de kan få fram 
någon information om var på himlen de kosmiska partik-
larna kommer ifrån. En annan är att leta efter de kosmiska 
partiklarna med allra högst energi. Där har man kanske 
möjlighet att mäta massan på de mörka partiklarna. 

På jakt efter kanten

– Enligt vissa modeller får man en kant i energispektrum 
som motsvarar när man har en partikel som sönderfaller, 
och kanten motsvarar massan. Det kan bli jätteintressant att 
se vad vi kan se när vi släpper data lite senare. Det hänger på 
statistiken och man vill gärna vänta så länge som möjligt.

Mark har sett de senaste data, men vill inte säga om 
någon kant synts till.

– Vi har inte riktigt anpassat vår analys för de högsta 
energierna än. De är svåra på grund av att man måste 
skilja de elektromagnetiska händelserna i apparaten från 
de hadroniska, från protoner till exempel, och det är svårt.

Pamelaexperimentet och dess värdsatellit har en begränsad 
livslängd. Men även efter Pamela kan kan framtiden bjuda på 
fler spännande mätningar av kosmiska partiklar. Stora interna-
tionella experimentet AMS kommer att vara långt känsligare 
än Pamela, berättar Mark Pearce. Men det väntar på tillstånd att 
flyga med rymdfärjan och kommer kanske aldrig upp. 

Under tiden kan Pamela bli först med att identifiera de 
partiklar som utgör den mörka materian. 

Antimateria och 
kvarkar bakom 
Nobelpriset

Har du någon gång undrat varför är du gjord av vanlig 
materia och inte antimateria? Enligt partikelfysikerna 
beror det på att de elementarpartiklar som bygger 

universum inte är lika vackert symmetriska i sina egenska-
per som man först trodde. I synnerhet bröt verkligheten 
mot den så kallade CP-symmetrin, något som fick årets 
Nobelpristagare i fysik Yoichiro Nambu, Makoto Kobay-
ashi och Toshihide Maskawa att sätta sig ner och formulera 
om teorierna om materians minsta beståndsdelar och hur 
förhåller sig till varandra. 

Först Nambu och sedan Kobayashi och Maskawa 
lyckades beskriva symmetribrottet matematiskt, och sedan 
förutspådde de att det skulle finnas tre par med kvarkar 
som bildar de tyngre elementarpartiklar som vi är gjorda 
av. Man vet ännu inte varför stora smällen lyckades skapa 
så pass lite antimateria och så mycket av den vanliga vari-
anten, men tack vare Nobeltrion så förstår vi mycket bättre 
hur det som blev hänger ihop. 

Kvart i elva på lördagskvällen den 8 november lystes 
himlen över norra Norrbotten upp av ett präktigt eld-
klot. Den troligen meterstora himlakroppen explode-

rade ovanför sjön Sitasjaure i Stora Sjöfallets nationalpark, 
en explosion med en styrka motsvarande några ton TNT,. 
Det var påtagligt kraftigare än det stora meteoritnedslaget  
i Jokkmokk i januari 2004.

Professor Asta Pellinen-Wannberg vid Institutet för 
rymdfysik och Umeå universitet tror att meteoroiden 
kan höra samman med meteorsvärmen Tauriderna, som 
härstammar från Enckes komet och uppträder i oktober-
november. Eftersom kometen går runt i sin bana på 3,3 år 
brukar det bli extra många meteorer sådär vart tredje år. 
Men det blir sällan riktigt många. 

Kraftigt eldklot över Norrbotten
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nobelpristagare i fysik 2008: makoto Kobayashi, Yoichiro nambu och 
toshihide maskawa.
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