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Toplezingen

'The origin of mass and the Brout-Englert-Higgs bosons'
door Professor François Englert

Professor François Englert zal in deze lezing op een brede en toegankelijke manier zijn theorie over de oorsprong van massa toelichten. Een theorie die vandaag de hoeksteen vormt van de
elementaire deeltjesfysica en waarvoor hij in 2013 de Nobelprijs Fysica ontving.

Volgens deze theorie verkrijgen elementaire deeltjes hun massa door een mechanisme waarbij  nieuwe deeltjes -  scalaire bosonen genaamd -  condenseren in een veld dat  het volledige
universum doordringt. Deze scalaire bosonen en het eraan gekoppelde mechanisme werden voor het eerst in 1964 beschreven door Brout en Englert en onafhankelijk van hen ook door Higgs.
Englert zal in zijn lezing dit mechanisme toelichten en bespreken hoe de ontdekking van het 'Brout-Englert-Higgs boson' in 2012 in CERN zijn theorie bevestigt.

Tenslotte zal hij beschrijven hoe een gelijkaardig proces mogelijks werkzaam was kort na de oerknal.

Professor François Englert will give a broadly accessible account of his theory of the origin of mass, for which he and his colleagues were awarded the 2013 Nobel Prize in Physics. Today, this
theory is a cornerstone of elementary particle physics.

According to this theory, particles acquire their mass through a mechanism in which new particles – called scalar bosons – condense into a field that pervades the entire Universe. These scalar bosons and the associated mechanism
were introduced in 1964 by Brout and Englert, and independently by Higgs. In his lecture, Professor Englert will explain how the mechanism works, how the discovery of the ‘Brout-Englert-Higgs boson’ at CERN in 2012 fully confirms
this, and how a similar mechanism may govern the evolution of the primordial Universe.
 

PRAKTISCH / PRACTICAL INFO
Maandag 27 oktober 2014, 19u30 / Monday October 27, 7:30 p.m.
Auditorium Pieter De Somer, Charles Deberiotstraat 24, 3000 Leuven
Wegbeschrijving / Road map
Voertaal: Engels / The lecture will be held in English
Gratis toegang / Free Entrance

De lezing is momenteel volzet. We organiseren een live streaming op een andere locatie dan Auditorium Pieter De Somer. Registreren hiervoor kan hier. De locatie wordt binnenkort op deze pagina gecommuniceerd.

At this moment there are no more seats available in the auditorium. A live streaming will be organized in another location closeby. This location will be announced shortly. Register here for this live streaming.

_______________________________________________________________________________

‘Grenzen verleggen’ door Professor Peter Carmeliet

Peter Carmeliet (VIB Vesalius Onderzoekscentrum, KU Leuven) neemt je mee in de wereld van bloedvaten. Hij vertelt daarbij over zijn fascinatie voor Vesalius, de wereldberoemde anatoom die
het  lichaam in  kaart  bracht  door  dissecties  op  lijken.  Ongezien  voor  zijn  tijd.  Carmeliet  focust  daarbij  op  het  grensverleggende dat,  net  zoals  bij  Vesalius,  essentieel  is  in  het  huidige
wetenschappelijke onderzoek. Alleen zo kunnen oplossingen gevonden worden voor de ziekten van vandaag.
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