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Är naturen symmetrisk?

Under de senaste hundra åren har fysiker världen over upptäckt en myriad av nya par-
tiklar. Vissa är elementära - odelbara - medan andra är sammansatta av mindre byggstenar.
En särskilt intressant grupp är de s̊a kallade antipartiklarna. Varje partikel har en antipar-
tikel, med samma massa fast motsatt elektrisk laddning och spin. Om en elektron skulle se
sig själv i en spegel s̊a skulle den se sin antipartikel, en positron. Därav fr̊agan, är naturen
symmetrisk?

Standardmodellen (SM) i partikelfysik är för närvarande den bästa modellen vi har för
att beskriva de tre fundamentala krafterna: elektromagnetismen, den svaga och den starka
kraften. Dessa krafter beskriver fenomen s̊asom ljus, radioaktivitet och hur atomkärnor h̊aller
ihop. Standardmodellen har dock sina begränsningar. Exempelvis kräver s̊a kallade Grand
Unification Theories (GUTs) att styrkan av de olika krafterna förenas vid energier kring 1016

GeV, vilket g̊ar emot vad som förutsägs av standardmodellen. Samtidigt skulle masskorrek-
tionerna för en Higgspartikel med l̊ag massa bli enorma vid dessa energier. Fysiken har stött
p̊a liknande problem förr, som d̊a kunde lösas genom införandet av antipartiklar. P̊a samma
sätt skulle idag teorin om supersymmetri kunna lösa många av standardmodellens problem.

Supersymmetri (SUSY) är en simpel förlängning av standardmodellen, som återanvänder
alla de fundamentala krafterna men dubblerar antalet partiklar. Varje fermion (halvtal spin)
f̊ar en s.k.superpartner som är en boson (heltal spin) och vice versa. P̊a s̊a sätt kan krafterna
förenas vid GUT-energin och problemet med Higgsbosonens massa försvinner. Det enda
bekymret är att vi för tillfället inte har tillräckligt med experimentell data för att fastställa
huruvida dessa supersymmetriska partiklar finns!

Idag arbetar forskare dygnet runt för att hitta den sista pusselbiten i standardmodellen,
Higgsbosonen. Många letar ocks̊a efter tecken p̊a supersymmetri, andra exotiska partiklar
eller gömda extra dimensioner. De använder sig av världens största partikelaccelerator, the
Large Hadron Collider (LHC) vid CERN i Geneve, samt detektorer som ATLAS och CMS för
att samla in data fr̊an protoner som kolliderar med energier upp till 7 TeV. Dessa kollisioner
resulterar i att nya partiklar skapas, bland vilka man letar efter Higgs och supersymmetri.
Bara det senaste året har man lyckats f̊a in flera petabyte data som har använts för att
verifiera standardmodellen, och öka v̊ar först̊aelse av W- och Z-bosonerna samt top-kvarken.
Man hoppas kunna hitta Higgs eller SUSY innan slutet av nästa år.

Ett av de största problemen när det häller att hitta SUSY är att de supersymmetriska
partiklar som förväntas kunna skapas i LHC bara växelverkar genom den svaga kraften samt
gravitation. Precis som neutrinon skulle de d̊a kunna passera genom enorma mängder mate-
ria, över astronomiska avst̊and, innan de växelverkade med en SM-partikel. Vissa varianter
av SUSY föresl̊ar därför att den lättaste supersymmetriska partikeln skulle kunna förklara
fenomenet mörk materia. Att hitta denna partikel skulle i s̊a fall vara en av de största
händelserna inom fysiken sedan kvantmekaniken!
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