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KAN BIG BANG HISTORIENKAN BIG BANG HISTORIENKAN BIG BANG HISTORIEN KAN BIG BANG HISTORIEN 
PRØVES EKSPERIMENTELT?PRØVES EKSPERIMENTELT?



VAKUUM:

INGENTING?

GAMLE GREKERE:GAMLE GREKERE: 

”INTET” finnes ikke fordi verden må forklares. ”INTET” kan ikke forklares.
Heller er det slik at verden er full av ”noe”. PLENUM.

Parmenides (450 B.C.), Demokrit (400 B.C.), Platon (427-347),
Aristoteles (384-322), ”Horror vacuui”.

Nyplatonistene, Plotin (205-270), hevdet at ikke-væren er ikke absolutt intet,
men inneholder alt, materiepartikler er en mulighet som kan realiseres.
Moderne ideer om fysiske felter og materielle partikler hviler i nyplatonsk
tenkning.



Før partiklene får masse i veksel-Før partiklene får masse i veksel-
virkning med Higgsfeltet finnes de
som masseløse ”frø” i sine respektive
felter. Å påvise Higgspartiklen blirfelter. Å påvise Higgspartiklen blir
en stor utfordring i eksperimentene
i LHC-akseleratoren.



Den aller minste byggestenen er
kvarken. De ble dannet i Big Bang
i kollisjoner mellom gluonene. 
Kvarkene ble oppdaget inne i

t t d b k t iprotonet under beskytning av
protonene med svært energirike
elektroner.



Hvordan skal vi bestemme bordbenenes
form og antall hvis vi ikke kan kikke inng
under duken? En måte er å trille kuler
under duken og observere sprednings-
mønsteret. Slik kan vi også finne atom-
kjernens form ved å bombardere den med
høyenergetiske elektroner.

Etter at trillingen er avsluttet kan vi teste
det funne resultatet ved å ta vekk duken.
Det kan vi ikke gjøre med atomkjernen.
Det eneste vi kan gjøre er å trille enda
flere ”kuler”.



To enkle systemer kolliderer
front mot front. Hva skjer deretter?

Et ganske overraskende resultat
av jordbærkollisjonen. Slike over-

k l få i h l tid iraskelser får vi hele tiden i
partikkelfysikkeksperimenter.



Diagrammer som beskriver kreftene vi finner i naturen. Legg merke til at diagram-
strukturen er den samme for alle typer krefter Det tyder på et felles opphavstrukturen er den samme for alle typer krefter. Det  tyder på et felles opphav,
en urkraft, som inneholdt kimene til de fire kreftene vi finner i naturen i dag. Kraft-
formidlerne (i gult) er svært forskjellige, og kreftene varierer i styrke med adskillige
størrelsesordnerstørrelsesordner.



Er det mulig å forene
alle kreftene? I Big Bang
var det bare en kraft. I dag 
prøver vi å forstå
h d d tt hhvordan dette henger
sammen.



Under Big Bang var gravitasjon og
kvantefysikk ”forenet” I dag erkvantefysikk forenet . I dag er
gravitasjon beskrevet i det fire-
dimensjonale Riemannrommet,
mens kvantefysikken er i detmens kvantefysikken er i det
mangedimensjonale Hilbertrommet.
En enhetlig teori må ”forene” disse
rommene. Kanskje er superstrengerrommene. Kanskje er superstrenger
i det 10-11 dimensjonale rom svaret?



Heisenbergs uskarphets-g p
relasjon gjør at vi kan ha
elektroner og positroner
eksitert parvis i et QED-eksitert parvis i et QED
vakuum. Parene vil bare
ha kort levetid som ”skum
på en usynlig sjø”på en usynlig sjø .



FORDI URVAKUUMET
ER USTABILT FYLLESER USTABILT FYLLES
DET ØYEBLIKKELIG
MED GLUONER.

Det skapes like mye anti-materie som materie.
D
e





Fotoner eller lyskvanter er kraftformidlere
mellom elektriske ladninger. Fotoneneg
vekselvirker ikke med hverandre. Teorien
som beskriver slike fenomener kalles
kvanteelektrodynamikken – QED.
QED er en Abelsk teori.

Gluonene er kraftformidlerne mellom
kvarkene. Kvarkene og gluonene har
alle fargeladning av tre forskjellige slag
og vekselvirker med hverandre. Teorien

b k i k k lsom beskriver kvarkers og gluoners
vekselvirkninger  kalles kvantekromo-
dynamikken – QCD. QCD er en ikke-
Abelsk teori og blir mer komplisertAbelsk teori og blir mer komplisert
enn QED.



I vår tids mytologi skjedde
skapelsen for 13.7 milliarder
år siden. Råstoffet var gluoner
og kvarker som ble dannet i
U k tUrvakuumet.



V
i

Vi kan ikke trykke hele Universet
sammen for å kunne etterprøveisammen for å kunne etterprøve
Big Bang hypotesen, men vi kan
ta atomkjerner og kryste dem for
å se om kvarker og gluoner selveå se om kvarker og gluoner, selve
Urstoffet,frigjøres når trykket og
temperaturen blir høye nok. 

Komprimeringen av atomkjerner
kan gjøres ved å la store atom-
kjerner som bly eller gull kolliderekjerner som bly eller gull kollidere
frontalt med lyshastigheter.



I voldsomme kollisjoner
mellom atomkjerner gjentarmellom atomkjerner gjentar
vi i liten skala prosessene
som fant sted for 13.7 milli-
arder år siden. Kanskje kan viarder år siden. Kanskje kan vi
finne den sorte materien?





Brookhaven National Laboratory, Long Island, New York



SBRAHMS eksperimentet inneholder mer enn 20 detektorelementer



Studenter arbeider med oppstilling av eksperimentet.



I hver kollisjon mellom atom-j
kjernene nydannes noen tusen
partikler. Dette er budbringerne
fra kollisjonen og må sorteres,
analyseres og beskrives med
teoretiske modeller. Bare slik
kan vi vite om vi har lykkes med
å lage Urstoffet fra Universets
fødsel.



Vi nærmer oss en tilstand der det blir laget like mye anti-materie og materie.
Dette minner om et Big Bang i liten målestokk.



Akseleratorsystemety
i CERN ved Geneve
består av flere under-
jordiske ringer. Her 
passerer partiklene
grensen mellom Sveits
og Frankrike noen
tusen ganger i sekundet.



I ÅR 2007 STARTER EN NY ÆRAI ÅR 2007 STARTER EN NY ÆRA

LHC-ringen ligger 100 m
under jordoverflatenunder jordoverflaten.
Eksperimentene vil
starte i 2007.



I ALICE detektoren vil atomkjerner av bly kollidere med lysfarten. I bare en kollisjon
dannes det opp til 50000 partikler Å registrere så mange partikler krever et sværtdannes det opp til 50000 partikler. Å registrere så mange partikler krever et svært
avansert detektor- og data-system.





NOENNOEN GANGER OVERRASKERGANGER OVERRASKER
EKSPERIMENTENE OSS!!EKSPERIMENTENE OSS!!



En hvit dverg fotografertEn hvit dverg fotografert
av Hubble-teleskopet.
Slik går det vår sol om
4.5 milliarder år.4.5 milliarder år.



Augustin, (350Augustin, (350--430), Bok 430), Bok g , (g , ( ),),
1010

Jeg nevner nå en farligere fristelse..Jeg nevner nå en farligere fristelse..
..en trang til å erfare og finne ut…..en trang til å erfare og finne ut…
menneskene vil undersøke naturen utenmenneskene vil undersøke naturen uten..menneskene vil undersøke naturen uten ..menneskene vil undersøke naturen uten 

å ha bruk for denne viten; de vil vite bare å ha bruk for denne viten; de vil vite bare 
for å vitefor å vitefor å vite…for å vite…


