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Kvanttigravitaation lyhyt historia
1900-luvun alkupuolella syntyi kaksi merkittävää teoriaa: kvanttimekaniikka
ja yleinen suhteellisuusteoria. Kvanttimekaniikka selitti atomitason ilmiöt ja
suhteellisuusteoria kuvasi tarkasti massiivisten kappaleiden gravitaatioken-
tän – molemmat teoriat menestyivät omalla alallaan. Niiden voittokulusta
huolimatta oli olemassa eräs ongelma: kvanttimekaniikka ja yleinen suhteel-
lisuusteoria ovat keskenään ristiriitaiset.

Koska kvanttimekaniikan ilmiöt tulevat näkyviin vain hyvin pienillä etäi-
syyksillä ja yleisen suhteellisuusteorian ilmiöt hyvin suurilla massoilla, niitä
voitiin soveltaa omiin erikoisalueisiinsa toisistaan riippumatta. Molempien
teorioiden käyttöä vaativat äärimmäisen tiheät, pienikokoiset kohteet olivat
kokeellisen (ja pitkälti myös teoreettisen) tutkimuksen ulkopuolella, joten
teorioiden yhdistämisestä aiheutuvat ongelmat saivat osakseen vain vähän
huomiota.

1900-luvun puolivälissä syntyi ensimmäinen kvanttikenttäteoria, kvant-
tielektrodynamiikka (QED), ja parikymmentä vuotta myöhemmin kehitet-
tiin kvanttiväridynamiikka (QCD). 1900-luvun loppupuolella huomio kääntyi
jälleen gravitaatioon, sillä se oli viimeinen perusvuorovaikutus, jolla ei ollut
kvanttiteoriaa. Toimivan teorian kehittäminen osoittautui kuitenkin paljon
luultua hankalammaksi.

Nyt, 2000-luvun alussa, on olemassa lukuisia teorioita, jotka pyrkivät yh-
distämään kvanttimekaniikan ja yleisen suhteellisuusteorian. Lähestymista-
vat vaihtelevat säikeistä silmukoihin ja symmetrioihin. Kaikilla kvanttigra-
vitaatioon keskittyvillä teorioilla on kuitenkin yksi yhteinen piirre: mikään
niistä ei ole täydellinen.
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Mitä tiedämme?
Vaikka kvanttigravitaatiolle ei ole olemassa täydellistä teoriaa, voidaan jo
olemassa olevien teorioiden pohjalta tehdä joitakin oletuksia tarvittavan teo-
rian luonteesta. Soveltamalla kvanttikenttäteorian periaatteita gravitaatioon
voidaan päätellä, että sillä on spin-2 välittäjähiukkanen, joka on nimetty
gravitoniksi. Muiden vuorovaikutusten kvanttiteorioiden perusteella voidaan
myös sanoa, että kvanttigravitaatio on todennäköisesti rakeisen ja satunnai-
sen ”kvanttiavaruuden” ja ”kvanttiajan” teoria.

Hyvin käyttäytyvän teorian tulee lisäksi lähestyä yleistä suhteellisuus-
teoriaa suurilla etäisyyksillä ja kvanttimekaniikkaa pienillä massoilla. Usein
myös oletetaan, että kvanttigravitaation teoria on yksinkertainen ja elegantti,
vaikka mikään ei suoranaisesti viittaa tähän.

Suurimmat kvanttigravitaation ongelmat johtuvat yleisen suhteellisuus-
teorian ja kvanttimekaniikan erilaisista pohjaoletuksista. Suhteellisuusteo-
riassa avaruusaika on dynaaminen kokonaisuus, kun taas kvanttimekaniikassa
se on staattinen tausta. Vastaavasti suhteellisuusteorian näkökulmasta vain
tapahtumien välisillä kausaalisuhteilla on merkitystä, mutta kvanttimekanii-
kassa tarkka ajanhetki on tärkein.

Lisäksi teorioiden välillä on muutamia erityisiä jännityspisteitä. Yksi tär-
keimmistä on yleisessä suhteellisuusteoriassa esiintyvät singulariteetit, jotka
rikkovat useita kvanttimekaniikan pääsääntöjä. Ongelmia aiheuttavat myös
yksittäisen hiukkasen gravitaatiokentän mittaaminen ja ajan erilainen mer-
kitys teorioissa.

Hyviä yrityksiä vai ikäviä erehdyksiä?
Tällä hetkellä kaksi vahvinta kandidaattia kvanttigravitaation teorioiksi ovat
säieteoria ja silmukkakvanttigravitaatio. Säieteoria korvaa hiukkaset yhdek-
sässä ulottuvuudessa värähtelevillä säikeillä ja hiukkasten erilaiset ominai-
suudet selitetään säikeiden erilaisilla värähtelymoodeilla. Silmukkakvantti-
gravitaatiossa taas avaruus kuvataan silmukoiden muodostamana verkostona,
spin-verkkoina, ja gravitaatio muodostuu verkon rakenteesta. Huomattavia
edistysaskelia on otettu myös niin kutsutun ei-kommutatiivisen geometrian
alalla.

Vaikka edellä mainitut teoriat vaikuttavat lupaavilta, ne ovat vielä kauka-
na valmiista. Niissä on edelleen suuria ratkaisemattomia ongelmia, ja yleisesti
ottaen niitä pidetään parhaimmillaankin suuntaa antavina. On mahdollista,
että mikään niistä ei ole oikea ratkaisu. Ehkä kvanttigravitaatio vaatii koko-
naan uudenlaisen ajattelumallin.
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