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Billede nr 114 ”Opdagelsen af Higgs-partiklen”
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For at forstå hvad ”Higgs-partiklen” egentlig er – er det nødvendigt at forstå hvad ”stan-
dardmodellen” er – for at forstå ”standardmodellen” skal man vide hvad ”kvantefeltte-
orien” er, – for at forstå ”kvantefeltteorien” skal man vide at den er modsætningen til den 
”klassiske feltteori”

Så altså: den ”klassiske feltteori” omhandler elektromagnetiske felter – et elektromagnetisk 
felt er et felt af magnetisme der opstår når en strøm løber igennem en ledning – magnetis-
men kan registreres rundt om – altså uden på ledningen. Den ”klassiske feltteori” forklarer 
således sammenhængen og vekselvirkningen mellem elektricitet og magnetisme.

Modsætningen til den ”klassiske feltteori” er ”kvantefeltteorien” der beskriver mikroverde-
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nen af elementarpartikler (altså partikler der er bestanddele af atomer). Kvantefeltteorien 
inddrager derfor kvantemekanik – kvantemekanik medfører blandt andet at partikler kan 
dannes og forsvinde i fysiske processer.

”Standardmodellen” er en samlet teori inden for partikelfysikken (elementarpartikler – alt-
så smådele af atomer) hvor man har samlet de partikler man har kendskab til der udgør 
universets samlede masse – denne masse er underlagt de fire kendte kræfter i universet, 
nemlig: tyngdekraft, den svage vekselvirkning, den stærke vekselvirkning og elektromag-
netisme.

”Higgs-partiklen” Ifølge standardmodellen skulle universet bestå af 12 partikler – underlagt 
de fire kræfter. I gennem fysiske forsøg har man konstateret tilstedeværelsen af de 11 – men 
den vigtigste af dem alle – den 12 – var den der i en ”skabelsesproces” skulle stofliggøre de 
andre 11. Dvs den 12 skulle være den første og udgøre en slags felt de resterende 11 skulle 
materialiseres igennem.

Den 4. juli 2012 sendte man partikler på kollisionskurs gennem ”the large hadron collider” 
i Cern – og resultatet var at man ved sammenstødet kunne konstatere eksistensen af 
Higgs-partiklen eller feltet (der kun eksisterer i mikrosekunder) som forudsagt af Peter Higgs 
i 1960erne.

Man kunne derfor konstatere at Standardmodellen er i overensstemmelse med det fysiske 
univers

Maleriet viser det øjeblik sammenstødet i acceleratoren finder sted og Higgs-partiklen ma-
terialiserer sig. Maleriet er således en hyldest til Peter Higgs.

Professor Peter Higgs


