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• Hvor mange har sett denne likningen før: 𝐸𝐸 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 2 + 𝑚𝑚0𝑝𝑝2 2

• Hvor mange har hørt om kvarker og leptoner?

• Hvor mange har hørt om den sterke og svake kjernekraften?

• Hvor mange har hørt om Standardmodellen i partikkelfysikk?

• Hvor mange har hørt om elektrisk ladning?

• Hvor mange har hørt om at partikler har spinn?



I DAG SKAL VI SKAL LÆRE

• Om partikkelfysikk og hvordan vi kan forstå 
universet basert på helt fundamentale 
byggesteiner (partikler) og kreftene som virker 
mellom dem [FORELESNING I]

• Hvordan vi kan bygge instrumenter for å 
produsere og undersøke detaljene til disse små 
byggesteinene [FORELESNING II]

• Hvordan man som eksperimentell partikkelfysiker
jobber med å skille det interessante fra det 
mindre interessante og hvilke metoder og 
teknikker man bruker  [EKSPERIMENTELL DEL]

• Viktigheten av å samle så mye data som mulig for 
å kunne hevde at man enten har oppdaget en ny 
partikkel eller motbevise at en partikkel finnes 
[DISKUSJON/VIDEOKONFERANSE]



DE FIRE FUNDAMENTALE NATURKREFTENE

Elektromagnetisme
•Beskriver bla. lys (elektromagnetiske bølger)
•Maxwells likninger
•Uendelig rekkevidde

Den svake kjernekraften
•Beskriver radioaktivt henfall
• Liten rekkevidde (atom)

Den sterke kjernekraften
•Beskriver hvordan partiklene inne i kjernen til atomene (kvarker) holder 

sammen
•Veldig liten rekkevidde (atomkjerne)

Gravitasjonskraften
•Beskriver hvordan alle massive objekter tiltrekkes hverandre
•Einsteins generelle relativitetsteori (krumning av tidrommet)
•Uendelig rekkevidde



DE FIRE FUNDAMENTALE NATURKREFTENE

Theory of Everything 
(TOE)

Kvantegravitasjon/
strengteori??

«Grand Unified 
Theory» (GUT)

Den elektrosvake 
kraften

Elektromagnetisme

Den svake 
kjernekraften

Den sterke kjernekraften

Gravitasjonskraften

Standardmodellen gir en helhetlig 
beskrivelse av 3 av de 4 naturkreftene og 
forklarer også hvordan elektromagnetisme 
og den svake kjernekraften forenes i en og 
samme kraft



STANDARDMODELLEN FOR PARTIKKELFYSIKK

• Standardmodellen grupperer elementærpartiklene etter hvilke egenskaper de 
har

• Sammenlignbart med hvordan grunnstoffene er plassert i det periodiske systemet

• Det matematiske rammeverket som Standardmodellen bygger på heter 
kvantefeltteori

• Bygger på kvantefysikk som første gang ble beskrevet på begynnelsen av 1900-tallet

• En revolusjonerende teori  som sier at fenomener i partiklenes verden ikke oppfører seg 
på samme måte som prosesser i vår makroskopiske verden

• Et utfall i en gitt prosess kan ikke forutsies eksakt. Man kan bare forutsi sannsynligheten for at 
gitte ting skal skje



HVA ER ELEMENTÆRPARTIKLER?

• Elementærpartikler er 
• Det enkleste av det enkle, fundamentale

• Kan ikke deles opp i mindre deler

• Universets aller minste byggesteiner

• Hvorfor forske på elementærpartikler?
• Vil forstå hvordan universet er bygget opp

• Partikkelfysikk er nøkkelen til å finne ut …

• … hva universet består av

• … hvordan alt startet

• … hvordan alt vil utvikle seg 



Å FORSTÅ UNIVERSET
• Fra universets ulike puslespillbrikker prøver vi å forstå 

hvordan alt henger sammen
• Vi må sette sammen universets brikker på den riktige måten

• I partikkelfysikkens standardmodell har vi 
1. MATERIE

• Det vi (og alt rundt oss) er laget av

• Leptoner og kvarker

2. KREFTER

• Forteller hvordan de ulike partiklene reagerer med hverandre

• Elektromagnetisme, svake og sterke kjernekrefter

• (gravitasjon)

For å finne ut hvilke brikker som passer inn hvor må vi kunne undersøke, måle 
og studere partiklene 



Hvilke egenskaper har 
partiklene?



PARTIKKELEGENSKAPER VI KAN MÅLE

1.Elektrisk ladning
2.Masse
3.Spinn



ELEKTRISK LADNING
• Hva er egentlig elektrisk ladning? • Dette bruker vi i partikkeldetektoren vår



MASSE

• Hver partikkel har én bestemt masse 

• Tunge partikler er ustabile og går over til 
lettere partikler (henfaller) øyeblikkelig

• Vi kan bare måle «restene»

• Heldigvis kan vi måle energien (E) og 
bevegelsesmengden (𝒑𝒑) til 
henfallspartiklene

Fra det kan vi regne ut den invariante 
massen:

𝑚𝑚1,2 =
𝐸𝐸1 + 𝐸𝐸2
𝑝𝑝2

2
−

�⃗�𝑝1 + �⃗�𝑝2
𝑝𝑝

2



SPINN

• Hva er egentlig spinn? • På tilsvarende måte henfaller 
partikler med ulikt spinn på 
forskjellig måter:

Spinn 0

Spinn 1

Spinn 2



ELEKTRISK LADNING, MASSE OG SPINN FORTELLER 
OSS MYE OM HVORDAN PARTIKLENE OPPFØRER SEG

Higgs
Z0

e+

e-

Z0
e+

e-

Higgs

W+
e+

νe

W-
anti-νe

e-

• Summen av ladningene til 
henfallsproduktene gir oss ladningen 
til den opprinnelige partikkelen

Higgs
τ+

τ-

• Energi og bevegelsesmengde til 
henfallsproduktene gir oss den 
invariante massen til den 
opprinnelige partikkelen

�⃗�𝑝1, 𝐸𝐸1
�⃗�𝑝2, 𝐸𝐸2

𝑚𝑚𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =
𝐸𝐸1 + 𝐸𝐸2
𝑝𝑝2

2
−

�⃗�𝑝1 + �⃗�𝑝2
𝑝𝑝

2

• Spinn er mer komplisert, 
men det bestemmer 
hvilke henfall som er 
tillatt



STANDARDMODELLEN

Materie:  spinn ½ (fermioner) Elektrisk 
ladning

Partikkel-
type

Vekselvirker via 
den

Opp (u) Sjarm 
(c) Topp (t) +2/3

Kvarker

• elektromag
netiske kraft

• sterke
kjernekraft

• svake
kjernekraft

Ned (d) Sær (s) Bunn (b) -1/3

Elektron-
nøytrino 

(νe)

Myon-
nøytrino 

(νμ)

Tau-
nøytrino 

(ντ)
0

Leptoner

• elektromag
netiske kraft

• svake 
kjernekraftElektron 

(e-)
Myon 

(μ-) Tau (τ-) -1

Lett Tung

Krefter: spinn 
1 (bosoner)

Elektrisk 
ladning Masse Ansvarlig for

Foton (γ) 0 0 Elektromagnetiske 
kraften

Gluon (g) 0 0 Sterke kjernekraften

Z-bosonet (Z) 0 91 GeV Svake kjernekraften

W-bosonet 
(W-) - 1 80 GeV Svake kjernekraften

SPINNLADNING MASSE

Higgs (h) 0 125 GeV Å gi masse til Z og W



STANDARDMODELLEN

Materie:  spinn ½ (fermioner) Elektrisk 
ladning

Partikkel-
type

Vekselvirker via 
den

Anti-Opp
( u̅ )

Anti-
Sjarm

( c̅ )

Anti-
Topp 
( t̅ )

-2/3

Anti-
Kvarker

• elektromag
netiske kraft

• sterke
kjernekraft

• svake
kjernekraft

Anti-Ned 
( d̅ )  

Anti-
Sær ( s̅ )

Anti-
Bunn 
( b̅ )

+1/3

Anti-
Elektron-
nøytrino 

( ν̅e )

Anti-
myon-

nøytrino 
( ν̅μ )

Anti-
Tau-

nøytrino 
( ν̅τ )

0

Anti-
Leptoner

• elektromag
netiske kraft

• svake 
kjernekraftAnti-

Elektron 
( e+ )

Anti-
myon
( μ+ )

Anti-Tau 
( τ+ ) +1

Lett Tung

Krefter: spinn 
1 (bosoner)

Elektrisk 
ladning Masse Ansvarlig for den

Foton (γ) 0 0 Elektromagnetiske 
kraften

Gluon (g) 0 0 Sterke kjernekraften

Z-bosonet (Z) 0 91 GeV Svake kjernekraften

W-bosonet 
(W+) + 1 80 GeV Svake kjernekraften

Hver partikkel har i tillegg en anti-partikkel med 
motsatt ladning, men identisk masse og spinn

Higgs (h) 0 125 GeV Å gi masse til Z og W



MATERIEPARTIKLENE (SPINN-1/2) 
• All vanlig materie består av opp- og ned-kvarker i tillegg til 

elektronet

• Atomer – og dermed all oss – er bygget opp av nettopp dette

• Nøytrinoene sørger for at en type materie kan forvandles til 
en annen (radioaktivt henfall)

Opp (u)

Ned (d)

Elektron-
nøytrino 

(νe)

Elektron 
(e)

• I tillegg eksisterer tyngre varianter av opp-kvarken, ned-kvarken, 
elektronet og elektron-nøytrinoet

• Disse er ustabile (bortsett fra nøytrinoene) og går raskt over (henfaller) 
til andre lettere partikkeltyper

• Slike partikler fantes like etter the Big Bang – i dag ses de bare i kosmisk 
stråling og i partikkelkollisjoner

Sjarm (c) Topp (t)

Rar (s) Bunn (b)

Myon-
nøytrino 

(νμ)

Tau-
nøytrino 

(ντ)

Myon (μ) Tau (τ)

νee-νμμ-



KRAFTPARTIKLENE (SPINN-1)

• Materiepartiklene vekselvirker via de 
ulike kreftene ved å utveksle 
kraftpartikler

• Z- og W-bosonene er massive og 
derfor svært ustabile

• Vil øyeblikkelig (< 10-24 sek.) henfalle til 
lettere partikler

• Fotonet (γ) og gluonet (g) er 
masseløse og derfor stabile

Z0
e+

e-
W-

anti-νe

e-



STANDARDMODELLEN

• Standardmodellen gir oss en veldig god 
forståelse av hvordan universet er bygget 
opp

• Og vi kan stort sett forklare hvordan det 
henger sammen ved hjelp av en håndfull 
partikler og krefter

… er standardmodellen virkelig så bra?



UNIVERSET



UNIVERSET

68 % Mørk energi



UNIVERSET

27 % mørk materie

68 % Mørk energi



… OG EN DEL FLERE PROBLEMER

• Hvorfor er gravitasjonskraften så mye 
svakere enn de andre naturkreftene?

• Og hvordan skal vi inkludere den i 
standardmodellen?

• Hvorfor finnes det mer enn én naturkraft, 
og hvorfor har de forskjellig styrke?

• Hva er mørk energi og mørk materie som 
utgjør mesteparten (95 %!) av 
energitettheten i universet?

• Hvorfor eksisterer universet vårt i det hele 
tatt

• … og mange flere spørsmål



STANDARDMODELLEN ER ÅPENBART IKKE NOK

• Standardmodellen er ikke feil, men heller 
ikke komplett

• Akkurat som Newtons mekanikk fungerer 
utmerket for epler som faller

• … men skal man regne på bevegelser opp 
mot lysets hastighet eller i sterke 
gravitasjonsfelt må man ta i bruk Einsteins 
generelle relativitetsteori

• Så hva er den nye teorien vi trenger for å 
kunne forklare gravitasjon, mørk materie, 
mørk energi etc.?

• Vi vet ikke ennå, men teoretikere har 
kommet opp med mange mulige løsninger



NYE KRAFTPARTIKLER
• Ulike teorier basert på en utvidelse av en 

allerede eksisterende symmetri i 
standarmodellen gir opphav til et nytt sett 
med kraftpartikler

• De nye kraftpartiklene deler mesteparten 
av egenskapene med standardmodellen 
(spinn, ladning), men er mye tyngre

• Eksakt hvor tunge de eventuelt er vet vi 
derimot ikke

W±

Z0

W’

Z’

… og vi leter



EKSTRA DIMENSJONER OG GRAVITASJON
• Einsteins generelle relativitetsteori 

beskriver gravitasjon som en konsekvens 
av tidrommets krumning, som igjen 
henger sammen med tettheten av 
materie og energi

• Denne teorien er ikke forenlig med 
standardmodellen i partikkelfysikk

• Ved CERN kan vi undersøke størrelser ned 
til ca. 10-19 m 

• For at gravitasjonskraften skal ha samme 
styrke som de andre naturkreftene må vi 
ned på størrelser rundt 10-34 m!

• Hvis det ikke viser seg at rommet har 
mange flere enn 3 dimensjoner

• Og at gravitasjonskraften, som eneste 
kraft, kan «lekke» ut i disse nye 
dimensjonene

1E+00 1E+02 1E+04 1E+06 1E+08 1E+10 1E+12 1E+14 1E+16 1E+18

Gravitasjonskraften like sterk som de andre kreftene  

Energi [GeV]

LHC på CERN

Strengteori
• Strengteorien beskriver nettopp en slik type gravitasjonskraft

• Hvor vi fra hver ekstra dimensjon får ut en ny partikkel –
gravitonet

• Avhengig av detaljene i teorien kan disse gravitonene bli 
oppdaget på CERN



LØSNINGEN LIGGER I PARTIKLENE

• Mange av teoriene som er designet for å kunne forklare 
alle de uløste mysteriene i fysikken forutsier eksistensen til 
helt nye elementærpartikler

• det betyr at vi må

a) klare å lage disse partiklene

b) kunne registrere/måle alle partiklenes egenskaper 

c) Sammenlikne egenskapene til partiklene vi finner med de 
partiklene vi kjenner for å avgjøre om vi har funnet noe nytt

d) Gjenta dette mange ganger helt til vi er sikre på at vi har 
funnet en ny partikkel (evt. bevist at det ikke finnes noen ny 
partikkel)

i. hvis vi tror vi har funnet en ny partikkel må vi måle 
egenskapene nøyaktig for å finne ut hvilken partikkel vi 
faktisk har funnet

LHC på CERN (mer 
etter pausen) ATLAS-detektoren (mer etter 

pausen)

dere!

dere!



OPPDAGELSEN AV HIGGSPARTIKKELEN PÅ 1-2-3

… a long, long time ago (1964)

Det må finnes en 
Higgspartikkel

a) klare å lage partiklene

En
er

gi
 (G

eV
)



OPPDAGELSEN AV HIGGSPARTIKKELEN PÅ 1-2-3
b) kunne registrere/måle alle partiklenes egenskaper 

c) Sammenlikne egenskapene til partiklene vi finner med 
de partiklene vi kjenner for å avgjøre om vi har funnet 
noe nytt



OPPDAGELSEN AV HIGGSPARTIKKELEN PÅ 1-2-3
Hvor mye data vi har samlet

Datod) Gjenta dette mange 
ganger helt til vi er sikre 
på at vi har funnet en ny 
partikkel (evt. bevist at 
det ikke finnes noen ny 
partikkel)

partiklene vi kjenner

det vi har funnet



OPPDAGELSEN AV HIGGSPARTIKKELEN PÅ 1-2-3
Hvor mye data vi har samlet

Dato

partiklene vi kjenner

det vi måler

d) Gjenta dette mange 
ganger helt til vi er sikre 
på at vi har funnet en ny 
partikkel (evt. bevist at 
det ikke finnes noen ny 
partikkel)



OPPDAGELSEN AV HIGGSPARTIKKELEN PÅ 1-2-3
i. hvis vi tror vi har funnet en ny partikkel må vi måle 

egenskapene nøyaktig for å finne ut hvilken partikkel vi 
faktisk har funnet



OPPDAGELSEN AV HIGGSPARTIKKELEN PÅ 1-2-3



PAUSE
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