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Populärvetenskaplig sammanfattning
Redan de gamla grekerna var på jakt efter universums mest fundamentala
beståndsdelar. Sedan slutet av 1800-talet har man bedrivit denna jakt med
alltmer avancerade experiment. Idag har frukterna av detta sökande sam-
manfattats i en modell, Standard Modellen, som bland annat klarlägger hur
partiklar interagerar och får sin massa. Men det finns en rad iakttagelser som
modellen inte kan förklara, som exempelvis varför gravitationen är så myc-
ket svagare än de andra krafterna. De teorier som har föreslagits för att lösa
dessa problem hänvisar till nya fysikfenomen bortom modellen. Därför har
den cirkulära partikelacceleratorn LHC, med en omkrets på 27 km, byggts
för att söka efter ny fysik.

Processen går ut på att kollidera två protoner i hastigheter jämförbara
med ljusets. Detta medför att partiklar skapas i kollisionspunkten, som in-
om kort sönderfaller till två strålar av partiklar. Med hjälp av en omgivande
detektor kan man se hur antalet strålar varierar med energin hos de sön-
derfallande partiklarna. Om antalet strålar vid en viss energi är högre än
vad Standard Modellen förutspår, kan det tyda på att exotiska partiklar har
bildats. Man kan även utvärdera hur andelen strålar som emitteras långt
över horisontallinjen varierar med energin. Om denna andel ökar markant
för höga energier, så är ny fysik sannolikt inbladad. Men i fjolårets resultat
var detta fallet för låga energier, vilket var oväntat.

Syftet med detta projekt var inte att leta efter ny fysik, utan att just
förbättra fjolåret resultat. För att hitta orsaken till felet genomfördes dator-
simuleringar av kollisionerna, där hänsyn togs till tekniska begränsningar hos
detektorn. Dessa simuleringar jämfördes med resultaten, och det upptäcktes
att detektorn inte registrerade tillräckligt många strålar för låga energier. Så
genom att bortse från dessa energier förbättrades resultaten.

Eftersom nya fysikfenomen är kuriositeter i samhället, är jakten på dem
betydelsefull i sig. Men ibland har utrustingen i sådana här experiment, efter
vissa modifikationer, kunnat användas i helt andra sammanhang. Exempelvis
utnyttjas partikelacceleratorer inom både sjukvården och tullen för produk-
tion av röntgenstrålar. Detta kan vara ett viktigt argument för att övertyga
samhället till att investera i den här sortens forskning.
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