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Vad är Higgspartikeln?
Higgspartikeln har förutsagts som en konsekvens av de ekvationer som beskriver svag
och elektromagnetisk växelverkan, och hur de
måste se ut för att beskriva de krafter som
observeras i verkligheten. Higgspartikeln hör
ihop med mekanismen som ger andra partiklar
deras massa.

En mängd partiklar skapas när
protoner kolliderar inuti experimentet CMS. Här skapas två
fotoner med mycket hög energi
som kanske har skapats när en
higgspartikel sönderfallit.

LHC skymtar Higgspartikeln

U

pptäckten av en higgspartikel ser ut att vara nära
vid partikelkollideraren LHC på det europeiska
partikellaboratoriet CERN. I december rapporterade två forskargrupper att de sett tecken på vad som
skulle kunna vara higgspartikeln, med en massa på
125 GeV/c². Inom ett år kommer vi att veta mycket mer
om detta, och kanske också ha ledtrådar till ny fysik. Bland
annat kan det finnas kopplingar till möjligheterna att identifiera universums mörka materia.
De två största experimenten vid LHC, ATLAS och
CMS, har fångat upp mönster av partiklar som stämmer
överens med vad man ska se om higgspartiklar bildas i
kollisioner mellan protoner och genast sönderfaller till
andra partiklar.
Eftersom det bildas stora mängder olika partiklar i protonkollisionerna måste man sålla ut de mönster man letar
efter ur en enorm mängd data. Det finns alltid en viss sannolikhet att det kan vara en slumpmässig kombination av
andra processer som imiterar signaturen av higgspartikeln.
Man kräver därför en mycket stor mängd mätningar, så
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Hur letar man efter den?
Man söker efter higgspartikeln genom att
räkna ut vilka partiklar den borde sönderfalla
till och vilka energier de i sin tur får. Detta
beror på higgspartikelns massa. Nu har man
uteslutit många av de massor som tidigare
ansågs möjliga, och nu återstår bara att undersöka intervallet mellan 115 och 127 GeV/c²
eller över 600 GeV/c². Det är förresten möjligt
att det finns flera olika higgspartiklar – eller
ingen alls.
Om higgspartikeln hittas, är det bra?
Att hitta endast en typ av higgspartikel, som
dessutom stämmer fullständigt överens med
beräkningar enligt standardmodellen, vore
faktiskt ett mardrömsscenario för fysikerna!
Det skulle inte ge några ledtrådar till ny fysik,
som vi behöver för att förstå fenomen som
standardmodellen inte förklarar.

Vad är standardmodellen?
Kunskapen om fundamentala partiklar och
växelverkningar sammanfattas i partikelfysikens
standardmodell, som är grundligt testad och
etablerad.
Vilka är de fundamentala växelverkningarna?
1 Elektromagnetisk växelverkan, förmedlas
av fotonen.
2 Stark växelverkan (kallas även den ”starka
kärnkraften”), förmedlas av gluoner, håller
ihop kvarkar till partiklar som protoner och
neutroner.
3 Svag växelverkan (kallas även den ”svaga
kärnkraften”), förmedlas av W- och Z-partiklar,
har att göra med en typ av radioaktivt sönderfall.
4 Gravitation, beskrivs inte i standardmodellen
Varför mäts massa GeV/c² och inte i gram?
En elektronvolt, eV, är en enhet för energi (så
mycket som en elektron får om man accelererar den genom en volts spänning). Energi är
relaterat till massa genom Einsteins berömda
formel E=mc².
Partikelmassor mäts ofta i MeV/c² (miljoner eV/
c²) eller GeV/c² (miljarder eV/c²).

av Anna Davour

att man kan vara säker på att det inte bara är en slumpvariation i mätningarna som man har sett. Därför kan man
ännu inte säga om man upptäckt higgspartikeln, utan bara
att man gjort en ”observation”. Under 2012 kommer det att
avgöras om det är higgspartikeln eller inte.
Samtidigt väntar många på resultat som kan säga oss
om det finns fysik bortom standardmodellen, som kan
fylla luckor i nuvarande förståelse.
Supersymmetri
Ett viktigt problem i partikelfysiken involverar skillnaderna mellan olika mass- och energiskalor. Hur kan
gravitationen vara många miljoner gånger svagare än
den svaga växelverkan? Detta kallas för hierarkiproblemet. Det leder till svårigheter med vissa kvantmekaniska
ekvationer.
Detta kan lösas om man tänker sig att det finns dubbelt
så många partiklar, där varje känd partikel har en hittills

oupptäckt ”superpartner” med egenskaper som matchar de
kända partiklarna på ett sådant sätt att beräkningarna blir
stabila. Det kallas för supersymmetri.
Man kan konstruera supersymmetriska modeller på
olika sätt, men flera av dem förutsäger att den lättaste
supersymmetriska partikeln skulle vara stabil. Denna
skulle kunna vara en partikel som kallas neutralino. Om
den finns har den egenskaper som stämmer in på vad vi
förväntar oss av den mörka materian: den är stabil, har
massa, och växelverkar inte med ljus och ganska lite med
vanlig materia.
Det supersymmetriska ramverket innehåller fem
higgspartiklar. Om man verkligen hittar en med massan
125 GeV/c² passar det bra ihop med supersymmetrin.
– Supersymmetri förutsäger att den lättaste higgspartikeln har en massa på högst 130 GeV/c², säger Joakim
Edsjö som är professor i teoretisk fysik vid Stockholms
universitet.
Joakim Edsjö förklarar också att higgspartikelns massa
kan påverka mängden mörk materia. Neutraliner förväntas

förintas om de stöter ihop med varandra, och ge upphov
till andra partiklar.
Mörka ledtrådar?
– Ett utbyte av higgspartiklar är inblandat i processer där
neutraliner förintar varandra, säger Joakim Edsjö. Higgspartikelns massa är därför kopplad till hur snabbt de här partiklarna förintades i Big Bang. Det påverkar hur mycket av
dessa partiklar som kan finnas kvar, och därmed ifall dessa
kan räcka till för att förklara den mörka materian.
Higgspartikelns massa påverkar också sannolikheten att neutralinon skulle kollidera med vanliga
atomer i en detektor, och därmed hur svårt det blir att
upptäcka den.
Vi kan vänta oss intressanta nyheter från CERN under
2012. Hittar vi en higgspartikel, har den de egenskaper
man förväntar sig? Kanske finns det mer än en, och kanske
ger den oss en glimt av något nytt. 
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