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Mr Universe

LHC



En teori:

• Hva slags kvantefelt finnes?  
Hva slags partikler finnes?

• Hvordan oppfører de seg?

• Hvilke felt kan påvirke hverandre?  
Hvilke felt er «koblet til hverandre»?  
Hvilke partikler kan vekselvirke?

• Hvor ofte skjer slike påvirkninger?  
Hvor ofte produseres en Higgspartikkel i LHC?  
Hvor lang levetid har et myon?  

 



Eksperimentene på LHC (fra teoretikerperspektiv): 

• Rist så hardt du kan på alle  
kvantefeltene du har

• Undersøk om disse feltene 
får noen hittil ukjente felt til 
å riste

• Kollider kjente partikler med 
så høy energi som mulig

• Undersøk om noen hittil 
ukjente partikler blir skapt i 
kollisjonen



Er akkurat denne kollisjonen et resultat av en kjent prosess  
eller er det «ny fysikk»? 

🤷 Vet ikke! "
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— prediksjon fra Standardmodellen
— prediksjon fra en ny teori
— observerte data





Standardmodell,  
schmandardmodell



Standardmodellen er et av fysikkhistoriens høydepunkt! Men vi vet at historien  
ikke kan slutte her… 
 
Noen spørsmål som Standardmodellen ikke kan svare på:
• Hvorfor er Higgspartikkelen så lett? («Hierarkiproblemet», «naturalness», …)

• Hva er mørk materie? Og mørk energi? 
• Er de ulike kreftene i SM egentlig ulike sider av samme kraft? («Grand unification»)

• Hvorfor akkurat tre «generasjoner» med materiepartikler?
• Hvordan endte universet opp med et litt mer materie enn antimaterie?
• …



Plenty av nye teorier…

…så hva skal man prioritere?



«Naturlig»/«elegant» teoriBestemte «signal» i LHC-dataene



«No significant deviations from the Standard Model  
expectations are observed […]» 
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«Naturlig»/«elegant» teoriBestemte «signal» i LHC-dataene

Mulige signal i LHC-dataene Ikke fult så «naturlig»/«elegant» teori…



Et par eksempler…



1. Higgsportal til ny fysikk



H

Higgsfeltet er koblet til nesten alle andre felt i Standardmodellen… 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…og det er teoretisk «enkelt» å koble Higgsfeltet til ukjente felt 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LHC: 

inv. H
 decays

D
irect detection Indirect detection

Samspill mellom resultater fra  
LHC og andre eksperimenter! 



2. Langlevde partikler







Som regel antar vi at nye partikler har veldig kort «levetid»… 
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Som regel antar vi at nye partikler har veldig kort «levetid»… 

…men hva om det ikke stemmer?

Lavere sannsynlighet («svakere kobling») for henfall 
gir lenger levetid for partikkelen











Oppsummering



• Vi «vet» at Standardmodellen ikke kan være hele historien…

• …men vi har så langt ikke observert tydelige avvik fra Standardmodellen i 
LHC-dataene

• Teorier som tidligere har fått mye veldig mye oppmerksomhet er nå noe 
mindre dominerende… 

• …men ryktet om SUSYs død er betraktelig overdrevet tull

• Større variasjon i teoriene — kreative ideer fra eksperimentalistene

• To eksempler på ideer som vies mer oppmerksomhet nå:

• Er Higgsfeltet vår «portal» til ukjent fysikk?
• Finnes det ukjente partikler med «for lang» levetid?




