
Hiukkasfysiikan standardimalli 

 

Hiukkasfysiikan standardimalli on teoria, joka selittää kolme neljästä perusvuorovaikutuksesta; 

sähkömagneettisen, heikon, sekä vahvan vuorovaikutuksen. Lisäksi se kategorisoi kaikki tunnetut 

alkeishiukkaset. Nykyiseen muotoonsa se kehittyi 1970-luvun puolivälissä. Hiukkasfysiikan standardimalli 

sisältää sähkömagneettisen kvanttiteorian (QED eli kvanttielektrodynamiikka), heikon vuorovaikutuksen 

teorian, joka QED:n kanssa muodostaa ns. sähköheikon vuorovaikutuksen, sekä viimeisenä teorian vahvasta 

vuorovaikutuksesta (QCD eli kvanttiväridynamiikka). 

Perustan hiukkasfysiikan standardimallille muodostaa kvanttikenttäteoria, missä teoriaan dynamiikkaa 

kuvaa Lagrangen funktio. Matemaattisesti kyseessä on ei-Abelinen mittakenttäteoria, jonka 

symmetriaryhmänä toimii lokaali 𝑈(1) × 𝑆𝑈(2) × 𝑆𝑈(3)mittaryhmä.  

Hiukkasfysiikan standardimalli on toistaiseksi vastannut loistavasti kokeellisia havaintoja, ja QED onkin yksi 

tarkimpia kokeellisesti testattuja teorioita fysiikan historiassa. Standardimalli osasi myös ennustaa 

hiukkasten massoja tarkasti ennen kuin ne löydettiin kokeellisesti. 

Standardimalli ei kuitenkaan ole täydellinen teoria, vaan silläkin on omat ongelmansa. Se ei selitä mm. 

gravitaatiota ja nk. gravitonin lisäys standardimalliin ei tuottaisi havaittuja tuloksia ilman muitakin 

muutoksia. Standardimalli selittää havaittavan aineen käytöksen, joka on kuitenkin kosmologisten 

havaintojen perusteella vain noin 5% havaittavan universumin energiatiheydestä. Loput ovat pimeää 

ainetta ja pimeää energiaa, joille standardimalli ei anna selitystä. Lisäksi standardimallin mukaan neutriinot 

ovat massattomia, mutta tietyt kokeet viittaavat siihen, että neutriinoilla olisi pieni, mutta nollasta 

poikkeava massa.  

Ratkaisuksi näihin ongelmiin on pyritty laajentamaan standardimallia mm. lisäämällä symmetrioita. Esim. 

supersymmetria lisää standardimalliin jokaiselle hiukkaselle supersymmetrisen partnerin, jonka spin eroaa 

½ alkuperäisestä hiukkasesta. Näitä ei kuitenkaan ole havaittu kokeellisesti. On myös ajateltu, että hyvin 

suurilla energioilla sähkömagneettinen, heikko ja vahva vuorovaikutus voisivat yhdistyä yhdeksi 

vuorovaikutukseksi. Näitä teorioita kutsutaan suuriksi yhtenäisteorioiksi (GUT). Suurin energian vuoksi näitä 

teorioita ei ole voitu kokeellisesti testata. 

On myös teorioita, jotka pyrkivät yhdistämään standardimallin ja yleisen suhteellisuusteorian 

kvanttigravitaatioksi lähtien täysin eri lähtökohdista. Näistä tunnetuin lienee säieteoria, missä jokainen 

hiukkanen ajatellaan erittäin pienien säikeiden erilaisina värähtelytiloina. Säieteoria ei kuitenkaan ole vielä 

valmis, ja matemaattisesti hyvin haastava, mutta se sisältää tiettyjä hyvin lupaavia ominaisuuksia. Muita 

yrityksiä ovat mm. silmukkakvanttigravitaatio, kausaalit fermionisysteemit, kausaalit joukot jne.     


