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(hiukkasfysiikkaan painottunut katsaus!) 
Kvan%fysiikan	  historiaa	  

•  1900: Planckin säteilylaki 
•  1905: Einsteinin selitys valosähköilmiölle 
•  1913: Bohrin atomimalli 
•  1924: de Broglien aaltohiukkasdualismi 
•  1925: Heisenbergin matriisimekaniikka 
•  1926: Schrödingerin yhtälö 
•  1927: Heisenbergin epämääräisyysperiaate 
•  1928: Diracin yhtälö 
•  1949: Quantum Electrodynamics (QED) 
•  1964: Higgsin mekanismi 
•  1965: kvarkit, Quantum Chromodynamics (QCD) 
•  1967: sähköheikko vuorovaikutus 
•  1973: asymptoottinen vapaus 
•  1971-1976: supersymmetria, tekniväri, suuri yhtenäisteoria, säieteoria, 

supergravitaatio 



•  QED	  kuvaa	  sähkömagnee%sta	  vuorovaikutusta.	  

•  Lisäksi	  tunnetaan	  vahva	  vuorovaikutus	  ja	  heikko	  vuorovaikutus.	  
Ensimmäinen	  tunnetaan	  myös	  nimillä	  värivuorovaikutus	  ja	  
kvan/kromodynamiikka	  (Quantum	  Chromodynamics,	  QCD).	  

•  Näitä	  kolmea	  vuorovaikutusta	  kuvaa	  rakenne,	  joka	  tunnetaan	  
nimellä	  hiukkasfysiikan	  Standardimalli.	  

•  Yleinen	  suhteellisuusteoria	  kuvaa	  gravitaaEota	  ja	  Standardimalli	  
kuvaa	  kaikkia	  muita	  tunneFuja	  vuorovaikutuksia.	  

•  Kiihdy%met	  ovat	  varmentaneet	  Standardimallin	  ennusteet	  
suurella	  tarkkuudella.	  

•  Poikkeamia	  Standardimallista	  on	  etsiFy	  innolla	  40	  vuoFa,	  muFa	  
vaikka	  kosmologia	  on	  niitä	  tarjonnut,	  kiihdy%mistä	  sellaisia	  ei	  ole	  
vielä	  löytynyt.	  LHC:n	  odotetaan	  muuFavan	  Elanteen.	  

Hiukkasfysiikan	  Standardimalli	  
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•  Hiukkasfysiikan	  teoriaa	  kasaFaessa	  pitää	  kertoa,	  millaisia	  hiukkasia	  ja	  
millaisia	  vuorovaikutuksia	  teoriassa	  on.	  

•  Vuorovaikutuksiin	  liiFyy	  väli7äjähiukkanen,	  joka	  väliFää	  
vuorovaikutuksia	  hiukkasten	  välillä.	  QED:ssä	  tämä	  on	  sähkömagnee%sta	  
kenFää	  kuvaava	  fotoni.	  

•  Hiukkasia,	  jotka	  eivät	  ole	  väliFäjähiukkasia,	  sanotaan	  ainehiukkasiksi.	  
(Joskus	  tämä	  nimi	  varataan	  vain	  fermioneille.)	  

•  Vuorovaikutukset	  määräävät	  täysin	  sen,	  millaisia	  väliFäjähiukkasia	  
teoriassa	  on.	  Ne	  myös	  rajoiFavat	  teorian	  ainesisältöä:	  hiukkasia	  voi	  olla	  
olemassa	  	  vain	  Eetyissä	  yhdistelmissä.	  

•  Vuorovaikutukset	  liiFyvät	  elimellisesE	  teorian	  symmetriaan,	  eli	  
muuFumaFomuuteen	  jossain	  muunnoksissa.	  
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•  QED:n	  tapauksessa	  teoria	  on	  muuFumaton	  muunnoksessa	  

MiFasymmetria	  heikossa	  vuorovaikutuksessa	  

4 

!(t, x)! ei" (t,x )!(t, x)

!1(t, x)
!2 (t, x)

!

"

#
#

$

%

&
&' eiM (t,x ) !1(t, x)

!2 (t, x)

!

"

#
#

$

%

&
&,   missä  M =

a(t, x) b(t, x)
c(t, x) d(t, x)

!

"
#
#

$

%
&
&

•  Heikon	  vuorovaikutuksen	  tapauksessa	  miFamuunnokseen	  osallistuu	  
kaksi	  ainekenFää	  yhden	  sijaan,	  ja	  muunnoksessa	  on	  yhden	  funkEon	  
sijaan	  2x2-‐matriisi	  funkEoita:	  

•  Tässä	  ψ1	  ja	  ψ2	  ovat	  eri	  ken%ä,	  eli	  ne	  kuvaavat	  eri	  hiukkasia.	  VastaavasE	  
väliFäjähiukkasia	  on	  kolme	  eikä	  yksi.	  (Matriisissa	  M	  on	  kolme	  
riippumatonta	  elemen%ä.)	  

•  Jos	  ψ2	  on	  elektroni,	  niin	  ψ1	  on	  elektronin	  neutriino.	  Jos	  ψ2	  on	  down-‐
kvarkki,	  niin	  ψ1	  on	  up-‐kvarkki.	  (Lisää	  kvarkeista	  kohta!)	  



MiFasymmetria	  vahvassa	  vuorovaikutuksessa	  
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•  Vahvan	  vuorovaikutuksen	  tapauksessa	  miFamuunnokseen	  osallistuu	  
kolme	  ainekenFää,	  ja	  muunnoksessa	  on	  3x3-‐matriisi,	  jonka	  alkiot	  ovat	  
funkEoita:	  

•  Tässä	  ψ1,	  ψ2	  ja	  ψ3	  ovat	  eri	  hiukkasia,	  jotka	  on	  nimeFy	  värien	  mukaan:	  jos	  
ψ1	  nimeltään	  punainen	  kvarkki,	  niin	  ψ2	  ja	  ψ3	  ovat	  sininen	  ja	  vihreä.	  (Syy	  
tähän	  nimiFelyyn	  selviää	  kohta.)	  

•  VäliFäjähiukkasia	  on	  kahdeksan	  (taaskin	  matriisin	  M	  riippumaFomien	  
alkioiden	  lukumäärä).	  



•  Sähkömagnee%nen	  vuorovaikutus	  ei	  aseta	  ehtoja	  sille,	  montako	  
ainehiukkaslajia	  on	  olemassa.	  	  

•  Heikon	  vuorovaikutuksen	  tuntevia	  ainehiukkasia	  voi	  olla	  olemassa	  vain	  
pareiFain.	  (Tässä	  ”hiukkanen”	  viiFaa	  hiukkaslajiin,	  ei	  yksiFäiseen	  kentän	  
Ehentymään.)	  

•  Vahvan	  vuorovaikutuksen	  tuntevia	  ainehiukkasia	  voi	  olla	  olemassa	  vain	  
kolmikoiFain.	  

•  (Itseasiassa	  hiukkasia	  voi	  esiintyä	  monimutkaisemmissakin	  yhdistelmissä:	  
mahdollisuuksien	  määriFäminen	  kuuluu	  esitysteoriana	  tunnetun	  
matemaEikan	  haaraan	  piiriin.)	  

•  Kaikki	  vuorovaikutukset	  vaaEvat	  Eetyn	  määrän	  väliFäjähiukkasia.	  
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•  Kaikki	  Standardimallin	  ainehiukkaset	  
tuntevat	  heikon	  vuorovaikutuksen.	  

•  Standardimallissa	  on	  kahdenlaisia	  
ainehiukkasia:	  kvarkkeja,	  jotka	  
tuntevat	  vahvan	  vuorovaikutuksen,	  	  	  	  
ja	  leptoneita,	  jotka	  eivät	  tunne.	  

•  Molemmat	  esiintyvät	  pareiFain:	  
elektroni	  ja	  elektronin	  neutriino,	  
down-‐kvarkki	  ja	  up-‐kvarkki.	  

•  Lisäksi	  kvarkkeja	  on	  kutakin	  kolme	  
kappaleFa,	  eri	  värejä.	  
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Hiukkasfysiikan	  Standardimalli	  

•  Koko	  rakenne	  toistuu	  kolmeen	  kertaan:	  on	  kolme	  perhe7ä	  (tai	  kolme	  
sukupolvea,	  kumpaakin	  sanaa	  käytetään).	  



•  Toisin	  kuin	  mitä	  tulee	  hiukkasten	  
esiintymiseen	  pareissa	  tai	  
kolmikoissa	  vuorovaikutusten	  takia,	  
kvan%kenFäteoriassa	  ei	  ole	  mitään	  
syytä	  sille,	  eFä	  perheitä	  olisi	  kolme.	  
Mikä	  tahansa	  lukumäärä	  kävisi.	  

•  Standardimallissa	  on	  ainehiukkasina	  
kuusi	  leptonia,	  kuusi	  (kertaa	  kolme)	  
kvarkkia	  sekä	  Higgsin	  hiukkanen.	  

•  VäliFäjähiukkasia	  on	  fotonin	  lisäksi	  
Z-‐	  ja	  W-‐bosonit	  (3	  kpl,	  heikko	  vv.)	  ja	  
gluonit	  (8	  kpl,	  vahva	  vv.).	  
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•  Kaikkien	  Standardimallin	  ainehiukkasten	  spin	  on	  ½,	  Higgsin	  hiukkasen	  spin	  
on	  0,	  ja	  väliFäjähiukkasten	  spin	  on	  1.	  

•  Tämän	  ja	  massan	  lisäksi	  ken%ä	  kuvaavat	  niiden	  varaukset	  eri	  
vuorovaikutusten	  suhteen:	  sähkövaraus,	  värivaraus	  ja	  heikon	  
vuorovaikutuksen	  varaus.	  



•  Leptonit:	  

	  me	  =	  0.5	  MeV/c2	  
	  mve	  <	  2	  eV/c2	  

	  mμ	  =	  106	  MeV/c2	  
	  mvμ	  <	  2	  eV/c2	  
	  	  
	  mτ	  =	  1777	  MeV/c2	  
	  mvτ	  <	  2	  eV/c2	  

	  
•  VäliFäjähiukkaset:	  

	  mγ	  =	  mg	  =	  0	  eV/c2	  
	  mW	  =	  80	  GeV/c2	  
	  mZ	  =	  91	  GeV/c2	  

	  
•  Higgs:	  mH	  =	  126	  GeV/c2	  

•  Kvarkit:	  

	  mu	  =	  2-‐3	  MeV/c2	  
	  md	  =	  4-‐6	  MeV/c2	  

	  mc	  =	  1.3	  GeV/c2	  
	  ms	  =	  0.1	  GeV/c2	  
	  	  
	  mt	  =	  173	  GeV/c2	  
	  mb	  =	  4	  GeV/c2	  
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Standardimallin	  massat	  
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Standardimallin	  fermionien	  
sähkövaraukset	  



mi/abosonit	   mi/abosonien	  an)hiukkaset	  

Q = e
Q = 0
Q = 0
Q = 0
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Standardimallin	  bosonien	  
sähkövaraukset	  

W +

Z
!

g

Q = !e

Q = 0

W !

g

Q = 0 H

Higgsin	  bosoni	  



Standardimallin	  Feynmanin	  säännöt	  
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Griffiths:	  
IntroducEon	  
to	  
Elementary	  
ParEcles	  



Standardimallin	  Feynmanin	  säännöt	  
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Griffiths:	  
IntroducEon	  
to	  
Elementary	  
ParEcles	  
	  
(Lisäksi	  on	  
vielä	  Higgs-‐	  
verteksit.)	  



Eräs	  tunneFu	  Feynmanin	  diagrammi	  

14 
Pingviinidiagrammi	  



Standardimallin	  vuorovaikutukset	  
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Kuvassa	  on	  viivoin	  
yhdisteFy	  hiukkaset,	  jotka	  
vuorovaikuFavat	  
”suoraan”	  toistensa	  
kanssa.	  (Ts.	  vaikka	  
poisteFaisiin	  kaikki	  muut	  
hiukkaset,	  viivalla	  
yhdistetyt	  hiukkaset	  
vuorovaikuFaisivat	  vielä	  
keskenään.)	  
	  
Kuva	  on	  hieman	  
puuFeellinen	  sikäli,	  eFä	  
leptoneista	  neutriinot	  eivät	  
vuorovaikuta	  fotonien	  
kanssa	  suoraan,	  eikä	  
Eedetä	  vuorovaikuFavatko	  
ne	  Higgsin	  kentän	  kanssa	  
suoraan.	  
	  
(Kuvan	  lähde:	  Wikimedia	  
Commons.)	  



•  QED:ssä	  sähkövaraus	  säilyy.	  

•  VastaavasE	  QCD:ssä	  värivaraus	  säilyy.	  Koska	  kaikilla	  fysikaalisilla	  Eloilla	  
on	  kokonaisvärivaraus	  nolla	  (tästä	  kohta	  lisää!),	  tällä	  ei	  ole	  suurta	  
merkitystä	  mieEFäessä,	  mitkä	  reakEot	  ovat	  mahdollisia.	  

•  Lisäksi	  Standardimallissa	  säilyvät	  (alhaisissa	  lämpöEloissa)	  leptoniluku	  ja	  
baryoniluku.	  Kullakin	  leptonilla	  on	  leptoniluku	  +1	  ja	  kvarkilla	  on	  
baryoniluku	  +1/3.	  Muilla	  hiukkasilla	  ei	  ole	  leptonilukua	  eikä	  
baryonilukua.	  

•  AnEhiukkasilla	  on	  saman	  suuruinen	  muFa	  vastakkaismerkkinen	  varaus.	  

•  Kyseessä	  on	  kuin	  sähkövaraus,	  muFa	  näihin	  lukuihin	  ei	  liity	  mitään	  
vuorovaikutusta	  tai	  kenFää.	  Ne	  vain	  kertovat	  sen,	  eFä	  
maailmankaikkeuden	  leptonien-‐anEleptonien	  ja	  baryonien-‐
anEbaryonien	  määrä	  säilyy.	  (Baryoni	  on	  kolmesta	  kvarkista	  koostuva	  
hiukkanen.)	  

Leptoniluku	  ja	  baryoniluku	  
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•  Maailman	  peilaaminen	  siten,	  eFä	  paikkakoordinaa%en	  etumerkin	  
vaihtaa	  on	  nimeltään	  paritee/muunnos,	  tai	  P-‐muunnos.	  

•  VastaavasE	  ajan	  kääntäminen	  vastakkaismerkkiseksi	  on	  T-‐muunnos,	  ja	  
hiukkasten	  vaihtaminen	  anEhiukkasiksi	  on	  C-‐muunnos.	  

	  
•  QED	  on	  symmetrinen	  C:n,	  P:n	  ja	  T:n	  suhteen	  erikseen.	  QED:ssä	  maailman	  

ja	  sen	  peilikuva	  käyFäytyvät	  samalla	  tavalla,	  peilasi	  siFen	  ajan,	  
avaruuden	  tai	  hiukkaset.	  

•  Kaikki	  kvan%kenFäteoriat	  ovat	  CPT-‐symmetrisiä.	  

•  Standardimallissa,	  C,	  P	  tai	  T	  eivät	  mitkään	  säily	  erikseen,	  eikä	  mikään	  
niiden	  kahden	  yhdistelmä	  säily,	  ainoastaan	  CPT.	  

•  Maailma	  ja	  sen	  peilikuva	  käyFäytyvät	  eri	  tavalla.	  

CPT-‐symmetria	  
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•  Kaikkiaan	  Standardimallin	  reakEoissa	  säilyvät	  seuraavat	  kvan%luvut:	  

•  Sähkövaraus	  Q	  

•  Baryoniluku	  B	  

•  Leptoniluku	  L	  

•  Spinin	  z-‐komponen%	  sz	  
	  
•  Lisäksi	  neliliikemäärä	  (eli	  energia	  ja	  kolmiliikemäärä)	  säilyvät.	  

•  (Itse	  asiassa	  baryoniluku	  ja	  leptoniluku	  voivat	  muuFua	  korkeaenergisissä	  
ei-‐perturbaEivisissa	  prosesseissa;	  tästä	  myöhemmin	  lisää.)	  

Säilyvät	  kvan%luvut	  
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•  Standardimallissa	  on	  itse	  asiassa	  kolme	  erikseen	  säilyvää	  leptonilukua:	  
Le,	  Lμ	  ja	  Lτ,	  yksi	  jokaiselle	  perheelle.	  

•  Elektronilla	  ja	  elektronin	  neutriinolla	  on	  Le=+1,	  niiden	  anEhiukkasilla	  on	  	  
Le=-‐1	  ja	  kaikilla	  muilla	  hiukkasilla	  on	  Le=0.	  (VastaavasE	  	  myonille,	  taulle	  ja	  
niiden	  neutriinoille.)	  

•  Tiedetään	  kuitenkin,	  eFä	  neutriinoilla	  on	  massa	  (toisin	  kuin	  
Standardimallissa),	  ja	  tällöin	  neutriinot	  voivat	  muuFua	  toisikseen,	  joten	  
ei	  ole	  erillisiä	  leptonilukuja	  eri	  perheille,	  vain	  yksi	  leptoniluku	  L.	  

•  On	  mahdollista,	  eFä	  neutriinot	  ovat	  omia	  anEhiukkasiaan	  (kuten	  fotonit	  
ja	  Z-‐bosoni).	  Tällöin	  leptoniluku	  ei	  ole	  hyvin	  määritelty	  säilyvä	  
kvan%luku.	  (Neutriinoilla	  pitäisi	  olla	  samaan	  aikaan	  L=+1	  ja	  L=-‐1!)	  

Huomio	  leptoniluvusta	  
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•  Vahvan	  vuorovaikutuksen	  kokevat	  kvarkit	  ja	  gluonit.	  

•  QED:ssä	  	  on	  yksi	  varaus,	  sähkövaraus.	  QCD:ssä	  on	  kolmenlaisia	  
varauksia,	  joita	  kutsutaan	  nimillä	  sininen,	  punainen	  ja	  vihreä	  
värivaraus.	  

•  Toisin	  kuin	  QED:ssa,	  ainehiukkasten	  lisäksi	  myös	  väliFäjähiukkasilla,	  
gluoneilla,	  on	  värivaraus,	  eli	  ne	  vuorovaikuFavat	  suoraan	  toistensa	  
kanssa.	  (Fotonilla	  ei	  ole	  sähkövarausta.)	  Tämä	  tekee	  QCD:stä	  paljon	  
QED:tä	  monimutkaisemman.	  

•  QED:n	  tapauksessa	  kvan%teoria	  näyFää	  suunnilleen	  samalta	  kuin	  
klassinen	  teoria,	  pienin	  korjauksin	  (esim.	  kytkentävakio	  kasvaa	  hitaasE	  
energian	  funkEona).	  

•  QCD:n	  tapauksessa	  kvan%teoria	  on	  hyvin	  erilainen	  kuin	  klassinen	  
teoria,	  koska	  kytkentävakio	  ei	  pysy	  pienenä!	   20 

Vahva	  vuorovaikutus	  
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•  QED:ssä	  α	  on	  1/137	  pienillä	  energioilla	  ja	  kasvaa	  energian	  myötä.	  	  

•  QCD:ssä	  αs	  kasvaa	  pienillä	  energioilla	  ja	  menee	  nollaan	  energian	  kasvaessa.	  

•  Suurilla	  energioilla	  QCD	  on	  asymptoo/sesK	  vapaa.	  (TodisteFu	  1973.)	  

•  Energialla	  E	  ≈	  1	  GeV	  (etäisyydellä	  ≈	  10-‐16	  m)	  αs≈1	  ⇒	  häiriöteoria	  ei	  toimi	  
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9. Quantum chromodynamics 33
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Z pole fit  
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Figure 9.4: Summary of measurements of !s as a function of the energy scale Q.
The respective degree of QCD perturbation theory used in the extraction of !s is
indicated in brackets (NLO: next-to-leading order; NNLO: next-to-next-to leading
order; res. NNLO: NNLO matched with resummed next-to-leading logs; N3LO:
next-to-NNLO).
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•  Suurilla	  energioilla	  QCD	  käyFäytyy	  suunnilleen	  kuten	  QED:	  kvarkit	  ja	  gluonit	  
ovat	  melkein	  vapaita,	  ja	  niiden	  välinen	  potenEaali	  on	  suunnilleen	  -‐g2/r.	  

•  Erona	  on	  vain	  se,	  eFä	  kytkentävakio	  g	  laskee	  rajaFa	  energian	  kasvaessa,	  eli	  
vuorovaikutukset	  heikkenevät	  olemaFomiin.	  

•  Energian	  laskiessa	  vuorovaikutuksen	  voimakkuus	  kasvaa.	  PotenEaali	  on	  
suunnilleen	  V(r)	  =	  	  Ar	  -‐	  g2/r.	  

•  Kun	  yriFää	  eroFaa	  kahta	  kvarkkia,	  niiden	  välinen	  voima	  kasvaa:	  itse	  asiassa	  
kvarkkeja	  (tai	  gluoneja)	  ei	  voi	  koskaan	  vetää	  erilleen.	  

	  
•  Sitä	  ominaisuuFa,	  eFä	  värillisiä	  hiukkasia	  ei	  koskaan	  nähdä	  yksinään	  

kutsutaan	  nimellä	  värivankeus	  (colour	  confinement)	  tai	  infrapunaorjuus	  
(infrared	  slavery).	  

•  Suurilla	  etäisyyksillä	  nähtävät	  hiukkaset	  eivät	  siis	  ole	  kvarkkeja	  tai	  gluoneja,	  
vaan	  niiden	  sidoFuja	  Eloja,	  hadroneita.	  
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•  SähköisesE	  varatut	  hiukkaset	  ovat	  sitoutuneita	  sähköisesE	  neutraaleiksi	  
Eloiksi,	  atomeiksi.	  

•  Värivaratut	  hiukkaset	  ovat	  sitoutuneita	  värineutraaleiksi	  Eloiksi,	  
hadroneiksi.	  

•  Sähkövarauksia	  on	  vain	  yksi,	  joten	  ainoa	  tapa	  saada	  nollavaraus	  on	  laiFaa	  
yhtä	  paljon	  plus-‐	  ja	  miinusvarauksia.	  

•  Värivarauksia	  on	  kolme	  erilaista,	  joten	  hiukkanen	  voi	  olla	  väritön	  siksi,	  eFä	  
siinä	  on	  yhtä	  paljon	  väriä	  ja	  anEväriä	  (mesoni)	  tai	  yhtä	  paljon	  kaikkia	  kolmea	  
väriä	  (baryoni).	  

•  Esimerkiksi	  tutuimmat	  hadronit:	  protonin	  kvarkkisisältö	  on	  uud	  ja	  neutronin	  
udd.	  (Molempien	  baryoniluku	  on	  +1;	  kaikkien	  mesonien	  baryoniluku	  on	  0.)	  

•  Mesoneja	  ovat	  esimerkiksi	  kolme	  pionia:	  

•  Protonin/neutronin	  massa	  on	  938/940	  MeV	  ja	  pionien	  135	  MeV	  (π0	  )	  ja	  140	  
MeV	  (π±).	  

!+ =ud , ! 0 =uu+dd , ! - =ud
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•  Kemiassa	  sähköisesE	  neutraalit	  kokonaisuudet	  (atomit)	  vuorovaikuFavat	  
sähkömagnee%sesE,	  koska	  sähkövaraus	  ei	  ole	  tasaisesE	  jakautunut.	  

•  Ydinfysiikassa	  värineutraalit	  kokonaisuudet	  (hadronit)	  vuorovaikuFavat	  
värivoimaan	  perustuen,	  koska	  värivaraus	  ei	  ole	  tasaisesE	  jakautunut.	  

	  
•  Vastaavuus	  ei	  ole	  täydellinen:	  

	  1)	  Atomeja	  voi	  hajoFaa	  siten,	  eFä	  elektroni	  ja	  ydin	  havaitaan	  
	  erikseen.	  Hadroneita	  hajoteFaessa	  kvarkit	  aina	  sitoutuvat	  joiksikin	  
	  toisiksi	  värineutraaleiksi	  Eloiksi.	  

	  
	  2)	  Ydinvoimaa	  eivät	  välitä	  massaFomat	  gluonit,	  vaan	  massiiviset	  pionit	  
	  (ja	  muut	  mesonit).	  

•  Värivoima	  on	  vahva,	  koska	  kytkentävakio	  on	  suuri.	  Sen	  kantama	  on	  lyhyt,	  
koska	  gluonit	  elävät	  vankeudessa.	  

•  Ydinvoima	  perii	  värivuorovaikutuksen	  voimakkuuden.	  Sen	  kantama	  on	  
lyhyt,	  koska	  mesonit	  ovat	  massiivisia.	  
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•  Vahvan	  vuorovaikutuksen	  tuntevia	  alkeishiukkasia	  ei	  koskaan	  nähdä	  
suoraan,	  vaan	  fysikaaliset	  Elat	  ovat	  niiden	  yhdistelmiä.	  

•  MassaFomien	  hiukkasten	  (gluonien)	  väliFämän	  pitkän	  kantaman	  
vuorovaikutuksen	  sijalle	  tulee	  massiivisten	  hiukkasten	  (pionien	  jne.)	  
väliFämä	  lyhyen	  kantaman	  vuorovaikutus:	  V(r)	  =	  C	  e-‐r/r0/r,	  missä	  r0	  ≈	  fm	  =	  
10-‐15m.	  

•  Tätä	  ominaisuuFa,	  eFä	  vaikka	  alkeishiukkaset	  (gluonit)	  ovat	  massaFomia,	  
kaikki	  havaiFavat	  hiukkaset	  ovat	  massiivisia,	  kutsutaan	  nimellä	  massaväli	  
(mass	  gap).	  

	  
•  Tämä	  ominaisuus	  Eedetään	  kokeellisesE,	  numeerisista	  laskuista	  sekä	  

approksimaEivisista	  teoree%sista	  argumenteista.	  

•  Massavälin	  matemaa%sesE	  pätevä	  todistaminen	  on	  yksi	  Clay-‐insEtuuEn	  
seitsemästä	  Millennium-‐ongelmasta.	  

•  Massaväli	  liiFyy	  asymptoo%seen	  vapauteen	  ja	  värivankeuteen	  (eli	  
infrapunavankeuteen).	  
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•  Vaikka	  kvarkit	  olisivat	  massaFomia,	  protoneilla	  olisi	  massa.	  

•  mu	  ≈	  2-‐3	  MeV/c2,	  md	  ≈	  4-‐6	  MeV/c2	  ja	  mu+mu+md	  ≈	  7-‐12	  MeV/c2,	  mu+md+md	  ≈	  
10-‐15	  MeV/c2.	  

•  Vrt	  mp	  ≈	  938	  MeV/c2,	  mn	  ≈	  940	  MeV/c2.	  

•  Suurin	  osa	  protonien	  ja	  neutronien	  massasta,	  ja	  siten	  tavallisen	  aineen	  
massasta,	  tulee	  vahvan	  vuorovaikutuksen	  sidosenergiasta.	  

•  Kvarkkien	  massat	  (ja	  elektronin	  massa	  mn	  ≈	  0.5	  MeV/c2)	  ovat	  vain	  pieni	  
korjaus	  näkyvän	  aineen	  massaan.	  

•  Tästä	  pienestä	  korjauksesta	  on	  Standardimallissa	  vastuussa	  Higgsin	  ken7ä.	  
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(hiukkasfysiikkaan painottunut katsaus!) 

•  1900: Planckin säteilylaki 
•  1905: Einsteinin selitys valosähköilmiölle 
•  1913: Bohrin atomimalli 
•  1924: de Broglien aaltohiukkasdualismi 
•  1925: Heisenbergin matriisimekaniikka 
•  1926: Schrödingerin yhtälö 
•  1927: Heisenbergin epämääräisyysperiaate 
•  1928: Diracin yhtälö 
•  1949: Quantum Electrodynamics (QED) 
•  1964: Higgsin mekanismi 
•  1965: kvarkit, Quantum Chromodynamics (QCD) 
•  1967: sähköheikko vuorovaikutus 
•  1973: asymptoottinen vapaus 
•  1971-1976: supersymmetria, tekniväri, suuri yhtenäisteoria, säieteoria, 

supergravitaatio 

Kvan%fysiikan	  historiaa	  



•  Standardimallissa	  on	  kolme	  perusvuorovaikutusta:	  sähkömagnee%nen,	  
vahva	  ja	  heikko.	  

•  MiFasymmetriasta	  seuraa,	  eFä	  vuorovaikutuksia	  väliFävien	  
alkeishiukkasten	  pitää	  olla	  massaFomia.	  Niitä	  kuvaa	  samanlainen	  
Feynmanin	  graafi:	  

•  Tätä	  graafia	  vastaa	  potenEaali	  V(r)	  =	  gg’/r.	  

•  Kuitenkin	  vain	  QED	  oikeasE	  käyFäytyy	  näin.	  

g’	  

g	  
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•  Vahva	  vuorovaikutus	  käyFäytyy	  eri	  tavalla,	  koska	  gluonit	  vuorovaikuFavat	  
keskenään.	  Tämän	  takia	  varaus	  kasvaa	  etäisyyden	  kasvaessa	  ja	  gluonit	  ovat	  
vangiFuja,	  ja	  ydinvoiman	  väliFäjähiukkasina	  nähdään	  vain	  pioneja	  ja	  muita	  
mesoneita,	  jotka	  ovat	  kaikki	  massiivisia.	  

•  Heikon	  vuorovaikutuksen	  kantama	  on	  myös	  pieni.	  MuFa	  toisin	  kuin	  
värivuorovaikutus,	  se	  ei	  ole	  vahva.	  

•  Heikon	  vuorovaikutuksen	  pieni	  kantama	  johtuu	  siitä,	  eFä	  väliFäjähiukkanen	  
on	  massiivinen,	  kuten	  ydinvoiman	  tapauksessa.	  MuFa	  sen	  heikkous	  
osoiFaa,	  eFä	  kytkentävakio	  on	  pieni.	  

•  Koska	  kytkentävakio	  on	  pieni,	  heikon	  vuorovaikutuksen	  alkeishiukkaset	  ovat	  
havaiFavia	  Eloja,	  toisin	  kuin	  QCD:ssä.	  

•  MuFa	  silloin	  miFasymmetria	  vaaEi	  niiden	  olevan	  massaFomia,	  eli	  
kantaman	  täytyy	  olla	  pitkä...	  

•  Ongelman	  ratkaisee	  Higgsin	  mekanismi.	  
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•  Standardimallissa	  on	  ainehiukkasina	  kvarkit	  (u,d,s,c,t,b)	  ja	  leptonit	  (e,	  νe,	  μ,	  
νμ,	  τ,	  ντ)	  ja	  väliFäjähiukkasina	  fotoni,	  gluonit	  (8	  kpl)	  ja	  W-‐	  ja	  Z-‐bosonit.	  

•  Lisäksi	  Standardimallissa	  on	  Higgsin	  bosoni,	  joka	  juliste%in	  löydetyksi	  
heinäkuussa	  2012.	  Sen	  spin	  on	  0	  ja	  massa	  126	  GeV/c2.	  

	  
•  Teoree%sesE	  Higgsin	  mekanismi	  on	  tunneFu	  hyvin	  jo	  pitkään.	  

•  Higgsin	  kenFää	  vastaa	  operaaFori 	  	  .	  

•  Voimme	  kirjoiFaa:	  

•  Tässä	  ensimmäinen	  osa	  on	  kentän	  odotusarvo,	  ja	  jälkimmäinen	  kuvaa	  
fluktuaaEoita.	  

•  Maailmankaikkeuden	  ollessa	  lähellä	  stabiilia	  perusElaa	  (eli	  tyhjöä)	  Higgsin	  
kenFä	  on	  lähellä	  tyhjöodotusarvoa,	  eli	  fluktuaaEot	  ovat	  pieniä.	  

!̂(t, x)

!̂(t, x) = " !̂ " +#!̂
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•  Higgsin	  kentän	  vakuumiodotusarvo	  käyFäytyy	  kuten	  klassisen	  fysiikan	  
kenFä,	  jolla	  on	  vain	  yksi	  komponen%,	  voimakkuus.	  (Vrt.	  sähkökenFä,	  jossa	  
on	  voimakkuus	  ja	  suunta.)	  

•  Tätä	  kenFäoperaaForin	  odotusarvoa	  sanomme	  Higgsin	  kentäksi	  ja	  pieniä	  
fluktuaaEot	  sen	  ympärillä	  kuvaavat	  Higgsin	  hiukkasia.	  

•  Higgsin	  hiukkasia	  voidaan	  havaita	  hiukkastörmäyksissä.	  

•  Higgsin	  ken7ä	  antaa	  muille	  hiukkasille	  (elektronille,	  myonille,	  taulle,	  
kvarkeille	  ja	  W-‐	  ja	  Z-‐bosoneille;	  ehkä	  myös	  neutriinoille)	  massan	  Higgsin	  
mekanismin	  avulla.	  

	  
•  Higgsin	  mekanismi:	  alkeishiukkaset	  vuorovaikuFavat	  Higgsin	  kentän	  kanssa.	  

•  Higgsin	  kenFä	  täyFää	  koko	  avaruuden,	  ja	  vuorovaikuFaa	  hiukkasten	  
kanssa.	  Mitä	  voimakkaammin	  se	  vuorovaikuFaa,	  sitä	  enemmän	  hiukkasen	  
energia	  muuFuu,	  ja	  siis	  myös	  (näennäinen)	  massa.	  
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•  Vapaan	  massaFoman	  hiukkasen	  energian	  ja	  liikemäärän	  yhteys:	  

•  MassaFomalle	  hiukkaselle	  joka	  vuorovaikuFaa	  Higgsin	  kentän	  kanssa:	  
	  
	  
	  
•  Higgsin	  kentän	  arvo	  on	  nykymaailmankaikkeudessa	  

•  λ	  on	  kytkentävakio,	  joka	  kertoo,	  miten	  voimakkaasE	  hiukkanen	  
vuorovaikuFaa	  Higgsin	  kentän	  kanssa.	  

•  Kytkentävakio	  on	  erilainen	  jokaiselle	  hiukkaselle,	  eikä	  teoria	  kerro	  mitkä	  
niiden	  pitäisi	  olla.	  

•  ”Luonnollinen”	  arvo	  Standardimallin	  hiukkasten	  massoille	  on	  siis	  luokkaa	  
100	  GeV/c2.	  

E 2 = p2c2

E 2 = p2c2 +! 2 0 "̂ 0 2
(vrt. E 2 = p2c2 +m2c4 )

0 !̂ 0 ! 246 GeV

33 



•  Leptonit:	  

	  me	  =	  0.5	  MeV/c2	  
	  mve	  <	  2	  eV/c2	  

	  mμ	  =	  106	  MeV/c2	  
	  mvμ	  <	  2	  eV/c2	  
	  	  
	  mτ	  =	  1777	  MeV/c2	  
	  mvτ	  <	  2	  eV/c2	  

	  
•  VäliFäjähiukkaset:	  

	  mγ	  =	  mg	  =	  0	  eV/c2	  
	  mW	  =	  80	  GeV/c2	  
	  mZ	  =	  91	  GeV/c2	  

	  
•  Higgs:	  mH	  =	  126	  GeV/c2	  

•  Kvarkit:	  

	  mu	  =	  2-‐3	  MeV/c2	  
	  md	  =	  4-‐6	  MeV/c2	  

	  mc	  =	  1.3	  GeV/c2	  
	  ms	  =	  0.1	  GeV/c2	  
	  	  
	  mt	  =	  173	  GeV/c2	  
	  mb	  =	  4	  GeV/c2	  
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•  Z-‐	  ja	  W-‐bosoneita	  ja	  top-‐kvarkkia	  lukuunoFamaFa	  kaikki	  Standardimallin	  
hiukkaset	  vuorovaikuFavat	  heikosE	  Higgsin	  kentän	  kanssa,	  koska	  niiden	  
massat	  ovat	  <<	  246	  GeV/c2.	  

•  Esimerkiksi	  elektronille	  λ	  ≈	  10-‐5.	  

•  Standardimalli	  seliFää,	  miksi	  hiukkasilla	  on	  massat,	  muFa	  ei	  sitä	  miksi	  
massoilla	  on	  Eetyt	  arvot.	  

•  Higgsin	  bosoni	  on	  myös	  välFämätön	  Standardimallin	  kvan%mekaanisen	  
konsistenssin	  takia.	  

•  Kaikkien	  mahdollisten	  loppuElojen	  yhteenlaskeFu	  todennäköisyys	  on	  aina	  
1.	  MuFa	  todennäköisyysamplitudi	  Eetyille	  loppuEloille	  W-‐	  ja	  Z-‐	  bosonien	  
törmäyksissä	  kasvaa	  rajaFa	  energian	  kasvaessa.	  Higgsin	  bosoniin	  liiFyy	  
todennäköisyysamplitudi,	  joka	  interferoi	  destrukEivisesE	  W-‐	  ja	  Z-‐bosonien	  
kanssa.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Standardimalli	  ei	  ole	  konsisten%	  ilman	  Higgsiä	  energioilla	  >100-‐1000	  GeV.	  
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•  Palataan	  W-‐	  ja	  Z-‐bosoneihin.	  Ilman	  Higgsin	  kenFää	  niiden	  väliFämää	  
vuorovaikutusta	  vastaisi	  potenEaali	  V(r)	  =	  g2/r.	  Koska	  bosonit	  liikkuvat	  kuin	  
niillä	  olisi	  massa	  (tai	  sanotaan,	  eFä	  niillä	  on	  massa,	  mitenkä	  vain),	  niin	  graafi	  

antaakin	  potenEaaliksi	  V(r)	  =	  g2	  e-‐r/r0/r,	  missä	  
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•  Heikon	  vuorovaikutuksen	  verteksit,	  toisin	  kuin	  QED:n	  tai	  QCD:n	  (jos	  eri	  
värisiä	  hiukkasia	  tai	  hiukkasia	  ja	  anEhiukkasia	  ei	  lasketa),	  muuFavat	  
hiukkasia	  toisiksi:	  

•  Heikko	  vuorovaikutus	  pystyy	  siten	  väliFämään	  sellaisia	  hiukkasten	  
hajoamisia,	  jotka	  eivät	  ole	  sähkömagnee%sesE	  tai	  vahvan	  
vuorovaikutuksen	  kauFa	  mahdollisia.	  

•  ErityisesE,	  neutriinot	  eivät	  tunne	  sähkömagnee%sta	  tai	  vahvaa	  
vuorovaikutusta,	  joten	  kaikki	  niihin	  liiFyvät	  prosessit	  (kuten	  myonin	  
hajoaminen	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	  ovat	  mahdollisia	  vain	  heikon	  
vuorovaikutuksen	  myötä.	  
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•  Jos	  Higgsin	  kenFää	  ei	  olisi	  (tai	  jos	  sen	  vakuumiodotusarvo	  olisi	  nolla),	  Z-‐	  ja	  
W-‐bosonit	  käyFäytyisivät	  kuten	  fotoni,	  ja	  heikon	  vuorovaikutuksen	  
kantama	  olisi	  pitkä.	  

•  Higgsin	  kentän	  odotusarvo 	  	  	  	  	  	  	  	  voi	  riippua	  ajasta	  ja	  paikasta.	  Koska	  
maailmankaikkeus	  on	  hyvin	  homogeeninen	  ja	  isotrooppinen,	  paikalliset	  
vaihtelut	  ovat	  pieniä,	  ja	  se	  riippuu	  lähinnä	  ajasta.	  

•  ErityisesE	  Ela	  	  	  	  	  	  	  	  	  on	  varhaisina	  aikoina	  kaukana	  tyhjästä	  avaruudesta:	  
Higgs	  elää	  lämpökylvyssä.	  

•  Aiempina	  aikoina	  Eheys	  ja	  lämpöEla	  olivat	  isompia.	  Kun	  lämpöEla	  nousee	  
noin	  arvoon	  T=100	  GeV/kB	  (eli	  noin	  1015	  K),	  Higgsin	  kentän	  Ela	  muuFuu:	  
Higgs	  käy	  läpi	  faasitransiKon.	  

•  Higgsin	  odotusarvo	  menee	  nollaan,	  eikä	  se	  enää	  anna	  massoja	  hiukkasille.	  
Heikko	  vuorovaikutus	  ja	  QED	  ovat	  samanlaisia.	  

•  Itse	  asiassa	  QED	  ja	  heikko	  vuorovaikutus	  ovat	  osa	  samaa	  kokonaisuuFa,	  
sähköheikkoa	  vuorovaikutusta.	  
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•  Tarkastellaan	  asiaa	  oikein	  päin	  ajassa:	  aloitetaan	  varhaisesta	  
maailmankaikkeudesta	  

•  Korkeassa	  lämpöElassa	  Higgsin	  kentän	  perusEla	  on	  sellainen,	  jossa	  
tyhjöodotusarvo	  on	  nolla.	  KenFäavaruudessa	  Higgsin	  Ela	  on	  
rotaaEosymmetrinen.	  (Higgsin	  kentällä	  on	  kaksi	  komponen%a.)	  

•  Ei	  ole	  erillistä	  sähkömagnee%sta	  ja	  heikkoa	  vuorovaikutusta,	  ainoastaan	  
sähköheikko	  vuorovaikutus.	  Sen	  kaikki	  neljä	  väliFäjähiukkasta	  ovat	  
massaFomia,	  muFa	  vuorovaikuFavat	  eri	  tavalla	  Higgsin	  kentän	  kanssa.	  

•  LämpöElan	  laskiessa	  Higgsin	  kentän	  symmetria	  rikkoutuu	  ja	  se	  jäätyy	  
yhteen	  EeFyyn	  asentoon.	  (Vrt.	  veden	  jäätyminen,	  jossa	  avaruuden	  
rotaaEosymmetria	  rikkoutuu.)	  

•  Tähän	  liiFyen	  Higgsin	  kentän	  perusElassa	  kentän	  arvo	  ei	  enää	  ole	  nolla.	  

•  Koska	  eri	  hiukkaset	  vuorovaikuFavat	  Higgsin	  kanssa	  eri	  tavalla,	  ne	  saavat	  
erilaiset	  massat.	  ErityisesE	  fotoni	  jää	  massaFomaksi,	  kun	  taas	  W-‐	  ja	  Z-‐
bosonit	  tulevat	  massiivisiksi:	  sähköheikko	  symmetria	  rikkoutuu.	  
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Meksikolainen	  haFu	  



•  Standardimalli	  tuli	  valmiiksi	  1970-‐luvun	  alkupuolella,	  ja	  siitä	  pitäen	  
kiihdy%met	  ovat	  varmentaneet	  sen	  ennusteet	  suurella	  tarkkuudella.	  

•  On	  lukuisia	  ideoita	  siitä,	  mitä	  Standardimallin	  tuolla	  puolen	  saaFaa	  olla,	  ja	  
yleisesE	  toivotaan,	  eFä	  LHC	  löytää	  jotain	  uuFa	  (Higgsin	  lisäksi).	  

•  Tae	  on	  vain	  siitä,	  eFä	  ainakin	  LHC	  pystyy	  sulkemaan	  pois	  useita	  tällä	  
hetkellä	  suosiossa	  olevia	  Standardimallin	  laajennuksia.	  

•  Laajennuksia	  tarvitaan,	  koska	  Standardimallilla	  on	  ongelmia	  kolmella	  
seudulla:	  estee%sellä,	  empiirisellä	  ja	  matemaa%sella.	  
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Standardimalli	  ei	  ole	  tarpeeksi	  kaunis.	  

•  Hiukkasten	  massojen	  arvot	  ovat	  kummalliset	  ja	  vailla	  selitystä.	  

•  Miksi	  perheitä	  on	  kolme?	  (”Kuka	  Elasi	  myonin?”)	  
	  
•  Mikseivät	  sähköheikko	  ja	  vahva	  vuorovaikutus	  yhdisty?	  

•  Hierarkiaongelma:	  Miksi	  Standardimallin	  miFakaava	  on	  niin	  pieni?	  

•  Kvan%gravitaaEolle	  ominainen	  energiaskaala	  on	  1018	  GeV.	  
Yhtenäisteorioille	  (ks.	  myöhemmin)	  tyypillinen	  skaala	  on	  1016	  GeV.	  

•  Standardimallissa	  on	  kaksi	  riippumatonta	  energiaskaalaa:	  vahvan	  
vuorovaikutuksen	  skaala	  100	  MeV	  ja	  sähköheikko	  skaala	  100	  GeV.	  
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Standardimalli	  ei	  selitä	  kaikkia	  havaintoja.	  

•  Neutriinojen	  massat	  eivät	  sisälly	  Standardimalliin.	  

•  Standardimalli	  ei	  selitä,	  miksi	  aineFa	  on	  enemmän	  kuin	  anEaineFa.	  
(baryogeneesi)	  

	  
•  Pimeä	  aine	  puuFuu.	  

•  GravitaaEo	  ei	  kuulu	  kuvaan.	  
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Standardimalli	  ei	  ole	  sisäisesE	  risEriidaton.	  

•  Standardimalli	  ei	  toimi	  mielivaltaisen	  suurilla	  energioilla.	  (Higgsin	  
hiukkaseen	  liiFyvä	  trivialitee/.)	  

•  Aiemmin	  maini%in,	  eFä	  QED	  ei	  ole	  konsisten%	  korkeilla	  energioilla,	  
koska	  sähkövaraus	  kasvaa	  ääreFömäksi.	  Standardimallilla	  
kokonaisuutena	  on	  samanlainen	  ongelma.	  

	  
•  SaaFaa	  olla,	  eFä	  QCD	  värivankeutensa	  kanssa	  on	  ainoa	  

Standardimallin	  matemaa%sesE	  hyvin	  määritelty	  osa.	  
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(hiukkasfysiikkaan painottunut katsaus!) 

•  1900: Planckin säteilylaki 
•  1905: Einsteinin selitys valosähköilmiölle 
•  1913: Bohrin atomimalli 
•  1924: de Broglien aaltohiukkasdualismi 
•  1925: Heisenbergin matriisimekaniikka 
•  1926: Schrödingerin yhtälö 
•  1927: Heisenbergin epämääräisyysperiaate 
•  1928: Diracin yhtälö 
•  1949: Quantum Electrodynamics (QED) 
•  1964: Higgsin mekanismi 
•  1965: kvarkit, Quantum Chromodynamics (QCD) 
•  1967: sähköheikko vuorovaikutus 
•  1973: asymptoottinen vapaus 
•  1971-1976: supersymmetria, tekniväri, suuri yhtenäisteoria, säieteoria, 

supergravitaatio 

Kvan%fysiikan	  historiaa	  



•  Supersymmetria	  on	  eräs	  suosituimpia	  ideoita	  fysiikasta	  
Standardimallin	  tuolla	  puolen	  (”Beyond	  Standard	  Model	  Physics”).	  

•  Supersymmetrian	  idea	  on,	  eFä	  teoria	  ei	  muutu,	  kun	  vaihdetaan	  
bosonit	  ja	  fermionit	  keskenään.	  (Tarkemmin	  sanoen,	  kun	  muutetaan	  
hiukkasten	  spiniä	  puolella	  yksiköllä.)	  

•  Tämä	  tarkoiFaa,	  eFä	  jokaisella	  bosonilla	  on	  supersymmetrinen	  
partneri,	  superpartneri,	  jolla	  on	  sama	  massa,	  samat	  kvan%luvut	  ja	  
samanlaiset	  vuorovaikutukset,	  muFa	  joka	  on	  fermioni.	  

•  Esimerkiksi	  elektronia	  vastaa	  spin-‐0-‐hiukkanen	  selektroni	  ja	  W-‐bosonia	  
vastaa	  spin-‐1/2	  hiukkanen	  wino.	  
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Supersymmetria	  



•  Supersymmetrialla	  on	  syvällinen	  matemaa%nen	  moEvaaEo,	  joka	  
liiFyy	  suppean	  suhteellisuusteorian	  ja	  hiukkasfysiikan	  symmetrioiden	  
yhdistämiseen.	  

•  Suppea	  suhteellisuusteoria	  on	  symmetrinen	  Lorentz-‐muunnoksissa,	  tai	  
oikeastaan	  laajemmin	  Poincaré-‐muunnoksissa,	  jotka	  ovat	  Lorentz-‐
muunnoksia	  plus	  translaaEoita	  (a0	  ja	  a1	  ovat	  vakioita):	  
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x0 ! x0' = ! x0 "!x1( )+ a0

x1 ! x1' = ! x1 "!x0( )+ a1

! = v / c,    ! #1/ 1" v2 / c2

•  Lorentz-‐muunnokset	  voi	  nähdä	  neliuloFeisen	  avaruuden	  kiertoina.	  
(Symmetriamuunnosten	  rata	  tosin	  muodostaa	  hyperbelin	  eikä	  
ympyrän.)	  

Supersymmetrian	  matemaa%nen	  tausta	  
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•  Standardimallin	  ja	  muiden	  mi7aken7äteorioiden	  miFamuunnokset	  voi	  
nähdä	  kiertoina	  ken%en	  avaruudessa:	  
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•  Kvan%kenFäteoria	  on	  symmetrinen	  aika-‐avaruuden	  Poincaré-‐
muunnoksissa	  ja	  ken%en	  avaruuden	  miFamuunnoksissa	  erikseen.	  

•  Onko	  mahdollista	  yhdistää	  näitä	  muunnoksia?	  

•  OsoiFautuu,	  eFä	  tällainen	  sekoitus	  on	  mahdollinen	  vain	  jos	  muunnos	  
sekoiFaa	  eri	  spinin	  omaavia	  hiukkasia	  keskenään,	  eli	  jos	  se	  on	  
supersymmetriamuunnos.	  
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•  Supersymmetria	  siis	  tavallaan	  yhdistää	  aika-‐avaruuden	  ja	  ken%en	  
avaruuden.	  

•  Supersymmetrian	  rakenne	  on	  hyvin	  rajoiFava	  ja	  siksi	  houkuFeleva.	  

•  On	  ilmeistä,	  eFä	  SUSY	  rajoiFaa	  teorian	  hiukkassisältöä	  (fermionien	  ja	  
bosonien	  pitää	  esiintyä	  pareiFain).	  

•  On	  myös	  vain	  äärellinen	  määrä	  erilaisia	  supersymmetriateorioita.	  
(Neljässä	  uloFuvuudessa	  niitä	  on	  8	  erilaista:	  	  korkeampiin	  
uloFuvuuksiin	  tullaan	  pian!)	  

•  Supersymmetriset	  teoriat	  myös	  käyFäytyvät	  matemaa%sesE	  
siisEmmin	  kuin	  ei-‐supersymmetriset.	  (Bosonien	  ja	  fermionien	  
kvan%efekEt	  kumoavat	  toisensa.)	  



•  Millään	  tunnetuilla	  fermioneilla	  ja	  bosoneilla	  ei	  ole	  samaa	  massaa,	  eli	  
supersymmetria	  ei	  voi	  liiFää	  yhteen	  jo	  tunneFuja	  hiukkasia,	  vaan	  
liiFää	  tunneFuja	  hiukkasia	  yhteen	  uusien,	  toistaiseksi	  tuntemaFomien	  
hiukkasten	  kanssa.	  

•  Vrt.	  Diracin	  yhtälö,	  joka	  lii%	  elektronin	  yhteen	  silloin	  tuntemaFoman	  
positronin	  kanssa.	  

•  Standardimallin	  yksinkertaisin	  supersymmetrinen	  laajennus	  on	  
Minimal	  Supersymmetric	  Standard	  Model,	  MSSM.	  

•  MSSM:ssä	  otetaan	  Standardimalli	  ja	  lisätään	  kaikille	  hiukkasille	  
supersymmetriset	  partnerit.	  JoFa	  kaikille	  hiukkasille	  saadaan	  massat,	  
pitää	  teoriaan	  vielä	  lisätä	  neljä	  Higgsin	  hiukkasta	  (niitä	  on	  siis	  yhteensä	  
viisi).	  
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•  Jos	  MSSM	  pitäisi	  sellaisenaan	  paikkansa,	  superpartnerit	  olisi	  löydeFy.	  

•  Supersymmetrian	  pitää	  siis	  olla	  rikkoutunut.	  

•  Standardimallin	  sähköheikko	  symmetria	  on	  myös	  rikkoutunut,	  muFa	  sen	  
rikkomekanismi	  (Higgsin	  mekanismi)	  on	  mukana	  teoriassa.	  

•  MSSM	  ei	  sisällä	  mekanismia	  supersymmetrian	  rikkomiseen.	  

•  Erilaisissa	  MSSM:n	  laajennuksissa	  on	  lukuisia	  mahdollisia	  
rikkoutumismekanismeja,	  eikä	  Eedetä	  mikä	  niistä	  olisi	  oikea.	  

•  Yleensä	  MSSM:ään	  vain	  lisätään	  termejä,	  jotka	  rikkovat	  symmetrian,	  
muFa	  säilyFävät	  toivotut	  teoree%set	  ominaisuudet.	  (Ne	  mm.	  pitävät	  
Higgsin	  massan	  alhaisena	  –	  lisää	  kohta.)	  

•  SUSY-‐partnerit	  säilyvät	  ominaisuuksiltaan	  samanlaisina	  kuin	  tavalliset	  
hiukkaset,	  paitsi	  eFä	  niiden	  massat	  eroavat.	  
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•  Supersymmetria	  on	  hyvin	  rajoiFava,	  muFa	  sen	  voi	  rikkoa	  monella	  tapaa.	  
Supersymmetriarikon	  parametrisoinE	  tuo	  MSSM:ään	  yli	  sata	  uuFa	  
parametria.	  
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•  Jos	  MSSM	  päEsi	  tällaisenaan,	  niin	  protoni	  hajoaisi	  hyvin	  nopeasE,	  
reakEossa	  

•  Tässä	  	  	  	  	  	  on	  down-‐kvarkin	  superpartneri,	  eli	  sdown	  skvarkki.	  

•  Protonin	  kvarkkisisältö	  on	  uud,	  eli	  kun	  up-‐kvarkki	  vielä	  sitoutuu	  anE-‐u-‐
kvarkin	  kanssa	  pioniksi	  ja	  ne	  annihiloituvat,	  saataisiin	  reakEo	  

	  
•  Protonin	  hajoamista	  ei	  ole	  havaiFu,	  ja	  elinikä	  on	  >1032	  vuoFa.	  (Yllä	  

olevalle	  prosessille	  >1034	  vuoFa.)	  
	  
•  Tuollaisista	  prosesseista	  pitää	  siis	  päästä	  eroon	  jotenkin.	  Hiukkasfysiikan	  

teorioiden	  rakentamisessa	  vallitsee	  Gell-‐Mannin	  totalitarisKnen	  periaate:	  
kaikki	  mikä	  ei	  ole	  kielleFyä	  on	  pakollista.	  

•  Ts.	  teoriaan	  otetaan	  mukaan	  kaikki	  mahdolliset	  vuorovaikutukset	  jotka	  
sen	  hiukkassisältö	  ja	  symmetriat	  sallivat.	  

•  Jos	  jostain	  haluaa	  päästä	  eroon,	  niin	  pitää	  keksiä	  symmetria,	  joka	  tekee	  
siitä	  kielleFyä.	   53 
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•  Supersymmetrian	  tapauksessa	  protonin	  hajoamisen	  kieltävä	  ylimääräinen	  
symmetria	  on	  nimeltään	  R-‐paritee/.	  

•  Standardimallin	  hiukkasilla	  on	  R=+1	  ja	  SUSY-‐partnereilla	  on	  R=-‐1.	  

•  Kun	  R	  säilyy,	  alkuElan	  ja	  loppuElan	  R:n	  merkki	  (joka	  saadaan	  kertomalla	  
hiukkasten	  merkit)	  on	  aina	  sama.	  

•  Tällöin	  superpartnereita	  voi	  syntyä	  ja	  hävitä	  vain	  pareiFain,	  joten	  reakEo	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  on	  mahdoton.	  

•  Supersymmetrian	  rikkoutumisella	  ja	  R-‐pariteeElla	  varusteFu	  MSSM	  ei	  ole	  
risEriidassa	  havaintojen	  kanssa.	  
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Mitä	  hyötyä	  on	  MSSM:stä?	  

1.	  Pimeä	  aine	  
	  
•  R-‐pariteeEn	  säilymisen	  takia	  kevyin	  SUSY-‐partneri	  on	  stabiili.	  

•  Jos	  se	  on	  sähköisesE	  neutraali	  ja	  värineutraali,	  niin	  se	  voi	  olla	  
pimeää	  aineFa.	  

•  Tyypillinen	  kandidaa%	  on	  sekoitus	  fotonin,	  Z-‐bosonin	  ja	  
neutraalien	  Higgsin	  hiukkasten	  SUSY-‐partnereita.	  

•  MSSM:stä	  seuraa	  helposE	  oikea	  määrä	  pimeää	  aineFa.	  
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2.	  Vuorovaikutusten	  yhdistyminen	  

•  Sähkömagnee%sen,	  heikon	  ja	  vahvan	  vuorovaikutuksen	  
kytkentävakiot	  juoksevat	  eri	  tavalla	  energian	  kasvaessa.	  

	  
•  MSSM:n	  mukaan	  tuomien	  uusien	  hiukkasten	  takia	  

kytkentävakioiden	  juokseminen	  muuFuu,	  ja	  ne	  kohtaavat	  
energialla	  1016	  GeV.	  

•  Tämä	  saaFaa	  viitata	  siihen,	  eFä	  MSSM	  on	  osa	  suurta	  
yhtenäisteoriaa.	  
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3.	  Hierarkiaongelma	  
	  

•  Virtuaaliset	  hiukkaset	  vaikuFavat	  havaiFujen	  hiukkasten	  massaan.	  

•  Higgsin	  hiukkanen	  (tai	  mikä	  tahansa	  muu	  spin-‐0-‐hiukkanen)	  on	  
vaikutuksille	  erityisen	  alEs.	  

•  Higgsin	  massa	  on	  ”luonnollisesE”	  samaa	  suuruusluokkaa	  kuin	  isoin	  
teoriassa	  esiintyvä	  energiaskaala.	  

•  Miksi	  siis	  Higgsin	  massa	  on	  sähköheikon	  skaalan	  luokkaa?	  

•  Supersymmetria	  stabiloi	  Higgsin	  massan:	  hiukkaset	  ja	  niiden	  
partnerit	  osallistuvat	  vastakkaismerkkisesE	  ja	  niiden	  vaikutukset	  
massaan	  kumoavat	  toisensa.	  

•  Supersymmetrian	  rikkoutuminen	  pilaa	  tämän,	  joten	  Higgsin	  
massaksi	  jää	  SUSYn	  rikkoutumisskaala,	  joka	  on	  myös	  partnereiden	  
massojen	  eron	  skaala.	  
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•  Ts.	  joFa	  SUSY	  ratkaisisi	  hierarkiaongelman,	  SUSY-‐partnereiden	  
massojen	  tulee	  olla	  sähköheikkoa	  skaalaa,	  eli	  havaiFavissa	  
LHC:ssä!	  

•  SUSYssä	  myös	  sähköheikko	  symmetriarikko	  on	  luontevampi	  kuin	  
Standardimallissa.	  
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Avoimia	  kysymyksiä	  MSSM:stä:	  
	  
•  SUSYn	  olisi	  odoFanut	  näkyvän	  jo	  LEP-‐kiihdy%messä	  tai	  

Tevatronissa.	  LHC:kin	  olisi	  jo	  voinut	  nähdä	  merkkejä	  SUSYstä.	  Se	  
osa	  parametriavaruuFa,	  joka	  oli	  1980-‐luvulla	  suosiossa	  
luonnollisuutensa	  takia,	  on	  suljeFu	  pois.	  

•  SUSY	  stabiloi	  Higgsin	  massan,	  muFa	  ei	  selitä	  sitä:	  sähköheikon	  
skaalan	  (eli	  supersymmetriarikon	  skaalan)	  pienuuden	  seliFäminen	  
jää	  SUSYn	  rikkoutumismekanismin	  tehtäväksi.	  

•  SUSYn	  rikkoutuminen	  ei	  ole	  osa	  MSSM:ää.	  

On	  mahdollista,	  eFä	  supersymmetria	  on	  olemassa,	  muFa	  sen	  
rikkoutumisskaala	  on	  paljon	  suurempi	  kuin	  Standardimallin	  skaala.	  Tällöin	  
supersymmetriaa	  ei	  lähitulevaisuudessa	  voisi	  havaita,	  eikä	  se	  selitä	  
luontevasE	  hierarkiaongelmaa,	  pimeää	  aineFa	  tai	  sähköheikkoa	  
symmetriarikkoa.	  
	  
Voidaankin	  eroFaa	  matalan	  energian	  SUSY	  (joka	  liiFyy	  Standardimalliin)	  ja	  
korkean	  energian	  SUSY	  (jonka	  kokeellinen	  tutkiminen	  voi	  olla	  vaikeaa).	   59 



•  Tekniväri	  (technicolor)	  on	  eräs	  toinen	  suosiFu	  Standardimallin	  laajennus,	  
joka	  pyrkii	  vastaamaan	  joihinkin	  samoihin	  kysymyksiin	  kuin	  matalan	  
energian	  SUSY.	  

	  
•  Tarkoituksena	  on	  ratkaista	  Standardimallin	  hierarkiaongelma	  ja	  

trivialitee%ongelma	  siten,	  eFä	  ei	  ole	  olemassa	  Higgsin	  alkeishiukkasta	  
tai	  vastaavaa	  kenFää.	  

•  Tekniväriteorioissa	  on	  	  alkeishiukkasina	  vain	  fermioneja	  ja	  
vuorovaikutusten	  väliFäjähiukkasia,	  ei	  Higgsin	  kenFää	  tai	  muita	  spin-‐0-‐
ken%ä.	  

•  Hiukkaset	  saavat	  massansa	  Higgsin	  mekanismin	  sijaan	  dynaamisen	  
symmetriarikon	  kauFa.	  
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•  Ajatus	  on	  sama	  kuin	  QCD:ssa.	  QCD:n	  gluonit	  ovat	  massaFomia,	  ja	  kvarkit	  
olisivat	  massaFomia	  ilman	  Higgsin	  kenFää.	  QCD:n	  symmetriat	  (nk.	  
kiraalisymmetria	  ja	  miFasymmetria)	  estävät	  kvarkkeja	  ja	  gluoneja	  	  
saamasta	  massoja	  (ilman	  Higgsiä).	  

•  MuFa	  koska	  värivuorovaikutus	  on	  vahva,	  kvarkit	  ja	  gluonit	  muodostavat	  
sidoFuja	  Eloja,	  baryoneita	  ja	  mesoneita,	  jotka	  ovat	  massiivisia.	  

•  QCD:n	  baryonien	  ja	  mesonien	  skaala	  on	  noin	  1	  GeV.	  

•  Teknivärissä	  tuodaan	  mukaan	  uusi	  QCD:n	  kaltainen	  vuorovaikutus,	  
teknivärivuorovaikutus,	  jonka	  skaala	  on	  korkeampi,	  noin	  1	  000	  GeV.	  

•  Tätä	  vuorovaikutusta	  väliFävät	  teknigluonit,	  ja	  teoriaan	  otetaan	  lisäksi	  
mukaan	  uusia	  ainehiukkasia,	  teknikvarkkeja.	  

•  Aivan	  kuten	  QCD:n	  tapauksessa,	  teknigluonit	  ja	  teknikvarkit	  esiintyvät	  vain	  
sidoFuina	  Eloina,	  teknimesoneina	  ja	  teknibaryoneina.	  

61 



•  W-‐	  ja	  Z-‐bosonit	  sekä	  kvarkit	  ja	  leptonit	  saavat	  massansa	  siten,	  eFä	  ne	  
vuorovaikuFavat	  teknimesonien	  ja	  teknibaryonien	  kanssa.	  

•  Voi	  olla	  olemassa	  Higgsin	  hiukkanen,	  muFa	  se	  on	  sidoFu	  Ela	  (teknimesoni),	  
ei	  alkeishiukkanen.	  

	  
•  Aivan	  kuten	  QCD:ssä,	  on	  olemassa	  suuri	  määrä	  muita	  sidoFuja	  Eloja,	  ja	  

niiden	  massojen	  pitäisi	  olla	  samaa	  suuruusluokkaa	  Higgsin	  massan	  kanssa.	  
Niitä	  pitäisi	  siis	  löytyä	  LHC:ssä.	  

•  Teknivärin	  on	  tarkoitus	  seliFää	  Standardimallin	  joitakin	  piirteitä,	  se	  ei	  ole	  
yleinen	  idea	  joka	  voisi	  toteutua	  millä	  tahansa	  energiaskaalalla	  kuten	  SUSY.	  
Teknivärillä	  ei	  ole	  piilopaikkoja	  LHC:ltä.	  
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Teknivärin	  hyödyt:	  
	  
1.  Hierarkiaongelma	  

•  Teoriassa	  ei	  ole	  Higgsin	  alkeishiukkasta,	  ja	  kaikkien	  hiukkasten	  massat	  
syntyvät	  dynaamisesE.	  Tällöin	  ne	  eivät	  ole	  herkkiä	  muille	  teoriassa	  
esiintyville	  skaaloille.	  

•  On	  luonnollista,	  eFä	  protonin	  massa	  on	  paljon	  pienempi	  kuin	  teorian	  
korkein	  energiaskaala,	  koska	  kytkentävakio	  riippuu	  energiasta	  
logaritmisesE.	  (Lisää	  laskuharjoituksissa.)	  Sama	  pätee	  teknivärin	  
mukaan	  kaikille	  hiukkasille.	  
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2.  Trivialitee%ongelma	  

•  Se,	  eFä	  Standardimalli	  ei	  ole	  matemaa%sesE	  konsisten%	  kaikilla	  
energioilla	  liiFyy	  siihen,	  eFä	  siinä	  on	  kytkentävakioita	  (Higgsin	  
kytkentävakiot)	  jotka	  eivät	  mene	  nollaan	  korkeilla	  energioilla.	  	  

•  Teknivärissä	  kaikkia	  kytkentävakiot	  käyFäytyvät	  kuten	  QCD:n	  
kytkentävakio,	  eli	  ne	  lähestyvät	  nollaa	  korkeilla	  energioilla.	  Teoria	  on	  
siis	  sitä	  yksinkertaisempi,	  mitä	  korkeammilla	  energioilla	  ollaan,	  eikä	  
ongelmia	  tule	  vastaan.	  

3.  Pimeä	  aine	  
	  
•  QCD:n	  kevyin	  baryoni	  on	  stabiili,	  koska	  baryoniluvun	  säilyminen	  estää	  

sitä	  hajoamasta.	  

•  VastaavasE	  kevyin	  teknibaryoni	  voi	  olla	  stabiili,	  jos	  teknibaryoniluku	  
säilyy.	  Jos	  se	  on	  sähköisesE	  neutraali,	  niin	  se	  voi	  olla	  sopiva	  pimeän	  
aineen	  hiukkanen.	  
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Avoimia	  kysymyksiä	  tekniväristä:	  
	  
•  Teknivärin	  olisi	  odoFanut	  näkyvän	  jo	  LEPissä	  tai	  Tevatronissa,	  tai	  siFen	  

LHC:ssä.	  

•  On	  vaikea	  seliFää	  kvarkkien	  ja	  leptonien	  massoja	  (erityisesE	  niiden	  kovin	  
erilaisia	  arvoja).	  

•  On	  vaikea	  ymmärtää,	  miksi	  perheet	  ovat	  niin	  erillään.	  Tekniväri	  antaa	  
massat	  kaikille	  perheille,	  ja	  se	  myös	  väliFää	  viestejä	  niiden	  välillä,	  joten	  
odoFaisi,	  eFä	  eri	  perheiden	  hiukkasten	  muuFuminen	  toisikseen	  olisi	  
paljon	  helpompaa.	  

•  Koska	  teknivärivuorovaikutus	  on	  vahva	  matalilla	  energioilla,	  sen	  
laskeminen	  on	  vaikeaa.	  Ydinfysiikan	  parametrien	  laskeminen	  QCD:stä	  on	  
hyvin	  raskasta,	  samoin	  teknivärin	  tapauksessa	  alhaisten	  energioiden	  
tapahtumien	  laskeminen	  lähEen	  korkean	  energian	  teoriasta.	  (MSSM:ssä	  
on	  toisin.)	  

•  RealisEset	  mallit	  ovat	  kömpelöitä,	  eikä	  taida	  olla	  yhtään	  tekniväriteoriaa,	  
joka	  olisi	  sopusoinnussa	  havaintojen	  kanssa.	  

65 



•  SähkömagneEsmi	  yhdistää	  sähkön	  ja	  magneEsmin	  ja	  seliFää	  valon,	  
suppea	  suhteellisuusteoria	  yhdistää	  liikkeen	  suhteellisuuden	  ja	  
sähkömagneEsmin	  sekä	  toisaalta	  ajan	  ja	  avaruuden.	  

•  Sähköheikko	  vuorovaikutus	  yhdistää	  sähkömagnee%sen	  ja	  heikon	  
vuorovaikutuksen.	  

•  Vahva	  vuorovaikutus	  (ja	  gravitaaEo)	  ovat	  vielä	  erillään.	  
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•  Vahvaa	  vuorovaikutusta	  kuvaa	  kvan%kenFäteoria,	  joten	  se	  voidaan	  
yhdistää	  samalla	  resepEllä	  kuin	  QED	  ja	  heikko	  vuorovaikutus:	  

	  	  
1)  Kirjoitetaan	  joku	  teoria,	  jossa	  on	  vain	  yksi	  vuorovaikutus	  suurilla	  

energioilla.	  

2)  Lisätään	  joukko	  Higgsin	  hiukkasia,	  jotka	  saaFavat	  vuorovaikutukset	  
erilleen	  jonkun	  symmetrian	  rikkoutuessa	  alhaisilla	  energioilla.	  

Tällaista	  kaikki	  tunnetut	  hiukkasfysiikan	  vuorovaikutukset	  yhdistävää	  
teoriaa	  kutsutaan	  nimellä	  suuri	  yhtenäisteoria,	  Grand	  Unified	  Theory	  
(GUT).	  
	  
(GUT	  ei	  sisällä	  gravitaaEota!)	  
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•  Yhtenäisteorioiden	  energiaskaala	  voi	  olla	  hyvin	  korkea,	  ja	  niitä	  voi	  olla	  
vaikea	  luodata	  kokeellisesE.	  

•  Eräs	  mahdollisuus	  on	  keskiFyä	  sellaisiin	  prosesseihin,	  jotka	  ovat	  
mahdoFomia	  Standardimallissa.	  

•  Vrt.	  heikko	  vuorovaikutus:	  se	  havaitaan	  radioakEivisissa	  hajoamisissa,	  
jotka	  ovat	  muuten	  kielleFyjä.	  

•  Sähkömagnee%sessa	  vuorovaikutuksessa	  myoni	  on	  stabiili	  (”myoniluku”	  
säilyy),	  heikko	  vv.	  sallii	  sen	  hajoamisen	  prosessissa	  

	  
•  Standardimallissa	  baryoniluku	  säilyy	  (alhaisissa	  lämpöEloissa	  ainakin),	  

joten	  protoni	  on	  stabiili.	  

•  Sähköheikon	  ja	  vahvan	  vuorovaikutuksen	  yhdistäminen	  sekoiFaa	  
värivoimaa	  ja	  sähköheikkoa	  voimaa,	  ja	  sen	  takia	  myös	  kvarkkeja	  ja	  
leptoneita.	  
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•  Protoni	  voi	  siten	  hajota	  esim.	  prosessin 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kauFa.	  
	  
•  Kokonaisuudessaan	  reakEo	  on	  siis	  	  

•  Feynmanin	  graafien	  avulla	  protonin	  hajoaminen	  näyFää	  seuraavalta:	  
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•  Protonin	  hajoamista	  ei	  ole	  havaiFu,	  ja	  elinikä	  on	  >1032	  vuoFa.	  

•  Toisin	  kuin	  MSSM:n	  tapauksessa,	  GUTeissa	  protonin	  hajoamista	  ei	  voi	  
kieltää	  mitenkään,	  muFa	  elinikää	  voi	  kasvaFaa	  tekemällä	  
vuorovaikutuksesta	  heikomman	  (vrt.	  heikko	  vuorovaikutus).	  



70 

•  Heikko	  vuorovaikutus	  on	  heikko,	  koska	  sen	  väliFäjähiukkaset	  ovat	  niin	  
raskaita	  (MZ,W	  =	  90	  GeV/c2).	  

•  Protonin	  hajoamista	  väliFävien	  X-‐	  ja	  Y-‐bosonien	  vuorovaikutukset	  voi	  
tehdä	  eri7äin	  heikoiksi	  tekemällä	  bosoneista	  hyvin	  raskaita.	  

•  Raja	  >1032	  vuoFa	  vaaEi	  massan	  MX,Y	  >	  1016	  GeV/c2.	  

•  Sama	  luku	  kuin	  kytkentävakioiden	  yhdistymisessä	  MSSM:ssä!	  
SaFumaa?	  



Suurten	  yhtenäisteorioiden	  hyötyjä:	  
	  
•  Yhtenäisteoriat	  seliFävät	  Standardimallin	  ainesisältöä.	  (Miksi	  kaksi	  leptonia	  

ja	  kaksi	  kertaa	  kolme	  kvarkkia	  per	  perhe?)	  

•  Yhtenäisteorioilla	  pyritään	  myös	  seliFämään	  Standardimallin	  massojen	  
arvot.	  (Ideana	  on	  se,	  eFä	  korkeilla	  energiaskaaloilla	  massojen	  arvoilla	  on	  
joku	  yksinkertainen	  rakenne,	  joka	  siFen	  sotkeentuu	  Eetyllä	  tavalla	  kun	  
tutkitaan	  teoriaa	  matalilla	  energioilla.	  Vrt.	  se	  miten	  QCD	  ja	  sähköheikko	  
vuorovaikutus	  näyFävät	  monimutkaisemmilta	  matalilla	  energioilla.)	  

•  Yhtenäisteorioiden	  rakenteen	  toivotaan	  olevan	  asEnlauta	  hiukkasfysiikan	  
tuolle	  puolen,	  gravitaaEoon.	  (Tästä	  kohta	  lisää!)	  

•  Baryoniluvun	  säilymisen	  rikkoutumisessa	  on	  se	  hyvä	  puoli,	  eFä	  se	  on	  
välFämätöntä	  maailmankaikkeuden	  baryoniepäsymmetrian	  seliFämiseksi.	  
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Avoimia	  kysymyksiä	  yhtenäisteorioista:	  
	  
•  Kokeellinen	  testaaminen	  on	  vaikeaa,	  koska	  niiden	  tyypillinen	  

energiaskaala	  on	  paljon	  korkeampi	  kuin	  Standardimallin	  (toisin	  kuin	  
MSSM:n	  tai	  teknivärin	  tapauksessa).	  

•  Yhtenäisvuorovaikutusten	  symmetrian	  rikkomiseen	  tarvitaan	  yleensä	  
monimutkainen	  kokoelma	  Higgsin	  ken%ä.	  

•  Standardimallin	  Higgsin	  kenFä	  on	  osa	  isompaa	  kokonaisuuFa	  muiden	  
Higgsin	  ken%en	  kanssa.	  (Vähän	  kuten	  up-‐	  ja	  down-‐kvarkit	  muodostavat	  
parin	  Standardimallissa.)	  

•  On	  vaikea	  ymmärtää,	  miksi	  Standardimallin	  Higgsin	  tyhjöodotusarvo	  on	  
noin	  100	  GeV,	  kun	  taas	  muiden	  Higgsin	  ken%en	  kohdalla	  luku	  olisi	  1016	  
GeV.	  Miksi	  muut	  symmetriat	  rikkoutuvat	  niin	  korkeilla	  energioilla?	  
Hierarkiaongelma!	  
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•  Baryoniepäsymmetrian	  synty	  tunnetaan	  nimellä	  baryogeneesi.	  

•  Varhaisen	  maailmankaikkeuden	  kuumassa	  hiukkaskeitossa	  hiukkas-‐
anEhiukkaspareja	  syntyy	  ja	  katoaa	  jatkuvasE.	  

•  Esimerkiksi	  reakEo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  on	  kemiallisessa	  tasapainossa:	  
molempien	  puolien	  reakEotuoFeita	  on	  termisen	  tasapainon	  mukainen	  
määrä.	  

•  LämpöElan	  laskiessa	  aine	  ja	  anEaine	  anniloituvat,	  muFa	  hiukkas-‐
anEhiukkaspareja	  ei	  enää	  synny.	  

	  	  	  	  	  	  ⇒	  joFa	  aineFa	  jäisi	  jäljelle,	  pitää	  olla	  enemmän	  baryoneja	  kuin	  	  
	  	  	  	  	  anEbaryoneja	  
	  
•  (Maailmankaikkeus	  on	  sähköisesE	  neutraali,	  joten	  elektroneja	  jää	  

automaa%sesE	  jäljelle	  yhtä	  paljon	  kuin	  protoneja.)	  
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•  Baryogeneesin	  onnistumiseksi	  teorian	  on	  täyteFävä	  Saharovin	  ehdot:	  

1.  Baryoniluvun	  muuFuminen	  
2.  C-‐	  ja	  CP-‐symmetrian	  rikkoutuminen	  
3.  Poikkeama	  termisestä	  tasapainosta	  

	  
•  Standardimallissa	  korkeissa	  lämpöEloissa	  baryoniluku	  B	  ja	  leptoniluku	  L	  

eivät	  yhdessä	  säily,	  ainoastaan	  niiden	  erotus	  B-‐L	  säilyy.	  

•  Standardimallissa	  kaikki	  Saharovin	  ehdot	  toteutuvat,	  muFa	  liian	  heikosE.	  

•  Yhtenäisteorioissa	  on	  helppo	  järjestää	  asia	  toisin.	  

•  Täytyy	  saada	  oikein	  yksi	  luku:	  

	  
•  Jos	  ainoa	  tänä	  päivänä	  mitaFava	  suure	  on	  η,	  niin	  teoriaa	  on	  vaikea	  testata.	  

Yhtenäisteorioissa	  	  voi	  olla,	  eFä	  baryogeneesi	  ja	  esimerkiksi	  massojen	  
rakenne	  olisivat	  yhteydessä	  toisiinsa.	  
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•  Oletetaan	  eFä	  olisimme	  saaneet	  käteen	  oikean	  GUTin,	  joka	  yhdistää	  
kaikki	  hiukkasfysiikan	  vuorovaikutukset	  yhteen	  kvan%kenFäteoriaan.	  	  

•  Entä	  gravitaaEo?	  
	  
•  Voidaan	  eroFaa	  kaksi	  asiaa:	  

•  GravitaaEon	  tekeminen	  konsistenEksi	  kvan%mekaniikan	  kanssa	  
(kvan/gravitaaKo).	  

•  Tämän	  teorian	  yhdistäminen	  hiukkasten	  käyFäytymistä	  kuvaaviin	  
kvan%teorioihin	  (kaiken	  teoria).	  

•  Arvellaan,	  eFä	  jälkimmäinen	  tuoFaisi	  perustavanlaatuisimman	  
mahdollisen	  teorian,	  josta	  kaikki	  muut	  fysiikan	  teoriat	  olisi	  
(periaaFeessa)	  mahdollista	  johtaa,	  ja	  joka	  ei	  palaudu	  mihinkään:	  
kaiken	  teorian	  (theory	  of	  everything,	  TOE).	   75 
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•  Yleinen	  suhteellisuusteoria	  ei	  ole	  kvan%kenFäteoria.	  (Se	  ei	  ole	  
minkäänlainen	  kvan%teoria,	  vaan	  determinisEnen	  teoria.)	  

•  Yleinen	  suhteellisuusteoria	  ei	  kuvaa	  ken%ä	  valmiissa	  aika-‐avaruudessa,	  
vaan	  aika-‐avaruuden	  itsensä	  dynamiikkaa.	  

•  Klassinen	  sähkömagneEsmi	  ja	  klassinen	  gravitaaEo	  näyFävät	  kovasE	  
samalta.	  Molemmissa	  on	  potenEaalina	  1/r.	  

•  QED:stä	  Eedämme,	  eFä	  tämän	  voi	  ymmärtää	  virtuaalisen	  fotonin	  vaihtona	  
hiukkasten	  välillä.	  

•  Voidaan	  kokeilla	  QED:n	  resepEä	  gravitaaEon	  kvan%teorian	  
muotoilemiseen.	  
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•  Tarkastellaan	  pieniä	  häiriöitä	  tasaisen	  aika-‐avaruuden	  ympärillä.	  
Käsitellään	  näitä	  häiriöitä	  kuin	  ne	  olisivat	  tasaisessa	  aika-‐avaruudessa	  
olevia	  ken%ä	  (vaikka	  ne	  oikeasE	  kuvaavat	  aika-‐avaruuden	  itsensä	  
muutosta).	  

•  Näitä	  häiriöitä	  sanotaan	  gravitoneiksi,	  ja	  yleisen	  suhteellisuusteorian	  
kvan%korjauksia	  voidaan	  tarkastella	  niiden	  Feynmanien	  graafien	  avulla.	  

•  Matalilla	  energioilla	  kaikki	  toimii	  hyvin,	  voidaan	  esimerkiksi	  johtaa	  
Newtonin	  gravitaaEopotenEaali	  gravitonien	  avulla	  ja	  laskea	  siihen	  
kvan%korjauksia.	  

•  Nämä	  korjaukset	  ovat	  mitäFömän	  	  pieniä,	  eikä	  niiden	  havaitsemisesta	  ole	  
juuri	  toivoa.	  

•  Korkeilla	  energioilla	  kuitenkin	  tulee	  vastaan	  ongelmia.	  QED:n	  tapauksessa	  
teoria	  lakkaa	  toimimasta	  hyvin	  korkeilla	  energioilla,	  muFa	  gravitaaEon	  
kohdalla	  Elanne	  on	  pahempi.	  
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•  Ero	  liiFyy	  siihen,	  eFä	  fotonin	  spin	  on	  1,	  muFa	  gravitonia	  kuvaa	  
metriikka,	  joka	  on	  4x4-‐tensori,	  jota	  vastaa	  hiukkanen,	  jonka	  spin	  on	  2.	  

•  QED:n	  tapauksessa	  teoria	  on	  määritelty,	  kun	  annetaan	  elektronin	  
sähkövaraus	  (eli	  kytkentävakion	  α	  suuruus)	  ja	  massa.	  

•  GravitaaEon	  kohdalla	  teorian	  määriFämiseksi	  pitäisi	  antaa	  ääretön	  
määrä	  lukuja.	  

•  Aina	  laskeFaessa	  monimutkaisempaa	  Feynmanin	  graafeja	  (eli	  sellaista,	  
joissa	  on	  suljeFuja	  silmukoita	  yksi	  lisää)	  teoriaan	  tulee	  mukaan	  uusi	  tapa,	  
jolla	  gravitoni	  voi	  vuorovaikuFaa	  itsensä	  kanssa,	  ja	  tämän	  voimakkuuFa	  
kuvaava	  vakio.	  

•  Erilaisia	  vuorovaikutustapoja	  on	  ääretön	  määrä,	  toisin	  kuin	  QED:ssä	  tai	  
QCD:ssä.	  

	  
•  Tämän	  takia	  gravitaaEon	  kvan%teoria	  ei	  (mitä	  luultavimmin)	  toimi	  

korkeilla	  energioilla,	  eli	  energioilla	  jotka	  ovat	  lähellä	  Planckin	  skaalaa.	  
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•  Tämä	  ei	  tarkoita	  sitä,	  eFeikö	  tällaisesta	  kvan%gravitaaEoteoriasta	  voisi	  
laskea	  mitään:	  joihinkin	  alhaisten	  energioiden	  ilmiöihin	  (kuten	  Newtonin	  
potenEaalin	  kvan%korjausten)	  noilla	  korkeiden	  energioiden	  ja	  
monimutkaisten	  Feynmanin	  graafien	  ongelmilla	  ei	  ole	  vaikutusta.	  

•  Feynmanin	  graafit	  joka	  tapauksessa	  kuvaavat	  teoriaa	  vain	  silloin,	  kun	  
vuorovaikutukset	  ovat	  heikkoja	  (eli	  tässä	  tapauksessa	  silloin	  kun	  aika-‐
avaruus	  on	  lähellä	  Minkowskin	  avaruuFa),	  ne	  eivät	  anna	  kuvaa	  koko	  
teoriasta.	  

•  Esimerkiksi	  Standardimallin	  baryonilukua	  muuFavia	  vuorovaikutuksia	  ei	  
näy	  Feynmanin	  graafeissa,	  niissä	  on	  kyse	  teorian	  ei-‐perturbaEivisista	  
piirteistä.	  

•  VastaavasE	  yleisen	  suhteellisuusteorian	  epälineaaristen	  ratkaisujen	  
(esimerkiksi	  musEen	  aukkojen)	  kvan%mekaniikan	  kunnollinen	  
ymmärtäminen	  vaaEsi	  ei-‐perturbaEivista	  kvan%gravitaaEota,	  ei	  vain	  
Feynmanin	  graafeja.	  
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•  YleisesE	  ajatellaan,	  eFä	  isoilla	  energioilla	  täytyy	  olla	  uudenlainen	  teoria	  
kvan%gravitaaEosta,	  ei	  vain	  kvanEteFu	  yleinen	  suhteellisuusteoria.	  

•  Uskotaan,	  eFä	  kvan%gravitaaEoefekEt	  tulevat	  merkiFäviksi	  ja	  klassisen	  
aika-‐avaruus-‐mallin	  pätevyysalue	  loppuu	  viimeistään	  Planckin	  skaalalla:	  	  	  
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MPl =
!c
GN

!1.2"1019 GeV
c2 ! 2.2"10#8 kg

EPl =
!c5

GN

!1.2"1019 GeV ! 2.0"109 J

lPl =
!GN

c3 !1.6"10#35 m             tPl =
!GN

c5 ! 5.4"10#44s



•  Usein	  Planckin	  skaala	  määritellään	  ennemmin	  tekijällä	  	  
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8!GN  kuin  GN :

EPl =
!c5

8!GN

! 2.4"1018GeV

•  Kvan%gravitaaEota	  on	  tutkiFu	  1950-‐luvulta	  alkaen,	  ja	  useimmissa	  
malleissa	  Planckin	  skaalalla	  on	  tärkeä	  rooli.	  

•  On	  mahdollista,	  eFä	  kvan%gravitaaEo	  on	  merkiFävä	  jo	  alhaisemmalla	  
skaalalla	  ja	  voi	  olla,	  eFä	  Planckin	  skaalalla	  ei	  ole	  oikeassa	  
kvan%gravitaaEoteoriassa	  merkitystä.	  

	  
•  Kvan%gravitaaEoteorioiden	  suhteen	  nyt	  Eedetään	  useita	  vaihtoehtoja,	  

jotka	  eivät	  toimi,	  muFa	  yhtään	  täysin	  toimivaa	  kvan%gravitaaEoteoriaa	  
(saaE	  kaiken	  teoriaa)	  ei	  ole	  löydeFy.	  

•  Kvan%gravitaaEossa	  on	  kuitenkin	  tapahtunut	  edistystä	  kokeellisesEkin.	  



•  GravitaaEon	  kvanEFaminen	  on	  vaikea	  ongelma,	  muFa	  on	  kaksi	  
yksinkertaista	  versiota,	  joissa	  ongelma	  on	  (jokseenkin)	  ratkaistu.	  

•  Ensinnäkin	  semiklassinen	  kvan/gravitaaKo	  ja	  toisekseen	  perturbaEivinen	  
kvan%gravitaaEo.	  

•  Nimityksellä	  ”semiklassinen”	  on	  useita	  merkityksiä.	  Tässä	  yhteydessä	  se	  
tarkoiFaa	  seuraavaa.	  

	  
•  Aika-‐avaruus	  on	  klassinen	  ja	  yleisen	  suhteellisuusteorian	  mukainen,	  muFa	  

aineFa	  kuvataan	  kvan%kenFäteorialla.	  

•  Teoriassa	  ei	  siis	  ole	  mitään	  kvanEteFua	  gravitaaEota,	  muFa	  siinä	  voi	  
käsitellä	  sitä,	  miten	  aika-‐avaruuden	  kaarevuus	  (esimerkiksi	  preferoitujen	  
koordinaaEstojen	  puute)	  vaikuFaa	  kvan%teorian	  muotoilemiseen.	  
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•  Toivon	  mukaan	  semiklassinen	  teoria	  on	  myös	  approksimaaEo	  jostakin	  
täydellisemmästä	  teoriasta.	  (Vrt.	  kvan%mekaniikka	  ilman	  kvanEteFua	  
sähkömagnee%sta	  kenFää.)	  

•  Yleisessä	  suhteellisuusteoriassa	  aika-‐avaruuden	  geometria	  määräytyy	  
aineen	  ominaisuuksista	  ja	  aika-‐avaruus	  kertoo,	  miten	  aine	  liikkuu.	  

•  Semiklassisessa	  kvan%gravitaaEossa	  aine	  on	  kvan%mekaanista	  ja	  aika-‐
avaruus	  on	  determinisEnen,	  joten	  aika-‐avaruuFa	  ei	  voi	  kytkeä	  suoraan	  
aineeseen.	  	  

•  Aika-‐avaruuden	  geometria	  määräytyy	  energia-‐impulssi-‐tensorin	  
odotusarvosta	  (huom.	  ei	  realisaaEosta!):	  
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G!" =
8#GN

c4
T̂!"

•  Semiklassinen	  kvan%gravitaaEo	  on	  konsisten%	  teoria,	  joka	  auFaa	  
ymmärtämään	  myös	  sitä,	  mitä	  kvan%kenFäteoria	  ilman	  gravitaaEota	  on.	  
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•  Kvan%kenFäteorian	  tyhjön	  energia	  tulee	  fysikaaliseksi	  vasta	  semiklassisen	  
(tai	  jonkin	  muun)	  kvan%gravitaaEon	  myötä.	  

•  Kvan%kenFäteoria	  itsessään	  tuntee	  vain	  energiaerot,	  energian	  
absoluu%nen	  normitus	  on	  mielivaltainen.	  

•  GravitaaEo	  kuitenkin	  tuntee	  kaiken	  energian,	  joten	  tyhjön	  energia	  gravitoi	  
ja	  vaikuFaa	  aika-‐avaruuteen.	  

•  Kosmologisen	  laajenemisen	  kiihtymisen	  luultavimpana	  syynä	  pidetään	  
yleisesE	  tyhjön	  energiaa.	  

•  Tyhjön	  energia	  on	  kvan%kenFäteorioissa	  mielivaltainen	  (paitsi	  
supersymmetrisissä	  teorioissa,	  joissa	  se	  on	  nolla,	  jos	  SUSY	  ei	  ole	  rikki).	  

•  Semiklassisella	  kvan%gravitaaEolla	  ei	  toistaiseksi	  ole	  kosketuspohjaa	  
havaintoihin,	  muFa	  jos	  tyhjön	  energia	  osaFaisiin	  laskea,	  Elanne	  muuFuisi.	  

•  Kvan%gravitaaEon	  (toistaiseksi	  ainoa)	  yhteys	  havaintoihin	  on	  tullut	  
matemaa%sesE	  vähemmän	  kunnianhimoista	  rei%ä,	  kosmologisen	  
inflaaEon	  kauFa.	  
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•  InflaaEo	  tarkoiFaa	  varhaisen	  maailmankaikkeuden	  aikakauFa,	  jolloin	  
maailmankaikkeuden	  laajeneminen	  kiihtyi.	  

•  InflaaEoteoria	  esite%in	  1980-‐luvulla	  seliFämään,	  miksi	  avaruus	  on	  
homogeeninen	  ja	  isotrooppinen	  (ja	  suunnilleen	  euklidinen).	  

•  Pian	  ymmärre%in,	  eFä	  se	  seliFää	  myös	  sen,	  miksi	  maailmankaikkeus	  on	  
epätasainen.	  

•  InflaaEota	  ajaa	  jonkun	  kvan%kentän	  tyhjöodotusarvo.	  (Vähän	  kuten	  
Higgsin:	  kyseessä	  voi	  jopa	  olla	  Higgs.)	  

•  Avaruus	  tyhjenee	  kaikesta	  muusta	  paitsi	  kentästä,	  lopuksi	  kenFä	  hajoaa	  
tavalliseksi	  aineeksi.	  

•  Kentällä	  on	  kvan%fluktuaaEoita	  (tyhjö	  ei	  ole	  kentän	  arvon	  ominaisEla),	  
joten	  se	  on	  epätasainen.	  Aine	  perii	  nämä	  fluktuaaEot.	   88 
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•  InflaaEota	  ei	  tutkita	  semiklassisessa	  approksimaaEossa!	  (Siinä	  mielessä,	  
eFä	  aika-‐avaruus	  olisi	  klassinen.)	  

•  InflaaEon	  aikana	  maailmankaikkeus	  on	  melkein	  tasainen.	  Homogeenista	  
ja	  isotrooppista	  taustaa	  pidetään	  klassisena,	  ja	  sekä	  aineen	  eFä	  aika-‐
avaruuden	  pieniä	  häiriöitä	  käsitellään	  kvan%mekaanisesE.	  

•  Teoree%sesE	  ei	  ehkä	  kovin	  kehiFynyFä,	  muFa	  voidaan	  laskea	  ja	  verrata	  
havaintoihin.	  

•  InflaaEon	  aikana	  tapahtuvat	  kvan%fluktuaaEot	  venyvät	  laajenemisen	  
myötä	  kosmologisiin	  miFoihin.	  

•  InflaaEon	  mukaan	  kaikki	  havaiFu	  rakenne	  aineessa	  (galaksit,	  
planeetat,	  ...)	  on	  peräisin	  kvan%fluktuaaEoista.	  

•  Laskut	  pitävät	  eriFäin	  hyvin	  yhtä	  kosmisen	  mikroaaltotaustan	  ja	  
galaksien	  jakauman	  havaintojen	  kanssa.	  
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•  Lisäksi	  avaruudessa	  itsessään	  (eli	  metriikassa,	  suhteellisuusteoriaa	  
tunteville)	  on	  kvan%fluktuaaEoita.	  

	  
•  InflaaEon	  aikana	  syntyy	  tyhjästä	  gravitaaEoaaltoja	  samalla	  tavalla	  kuin	  

kentän	  epätasaisuuksia.	  

•  Kyse	  on	  vain	  siitä,	  eFä	  tyhjö	  ei	  ole	  kentän	  arvon	  ominaisEla.	  Tällöin	  
kentällä	  ei	  ole	  tyhjössä	  määräFyä	  arvoa,	  vaan	  EeFy	  
todennäköisyysjakauma.	  

•  Kvan%mekaniikassa	  energian	  ominaisElassa	  hiukkasen	  paikalla	  ei	  ole	  
määräFyä	  arvoa,	  ainoastaan	  todennäköisyysjakauma.	  Samaan	  tapaan	  
kvan%kenFäteoria	  tyhjössä	  kentän	  arvolla	  ei	  ole	  määräFyä	  arvoa,	  
ainoastaan	  todennäköisyysjakauma.	  

•  Mekanismi	  toimii	  (oleellisesE)	  samalla	  tavalla	  inflaaEosta	  vastuussa	  
olevan	  kentän	  ja	  avaruuden	  itsensä	  kohdalla.	  

•  Inflaa%o	  on	  kvan*gravitaa%on	  ensimmäinen	  kosketus	  havaintoihin.	  
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•  Tätä	  lähestymistapaa,	  jossa	  tausta	  on	  klassinen	  ja	  perturbaaEot	  ovat	  
kvanEteFuja	  (sekä	  aineelle	  eFä	  aika-‐avaruudelle)	  voi	  kutsua	  
perturbaEiviseksi	  kvan%gravitaaEoksi.	  

•  Samaa	  nimeä	  käytetään	  tosin	  myös	  aiemmin	  käsitellystä	  
lähestymistavasta,	  missä	  käsitellään	  aika-‐avaruuden	  pieniä	  
perturbaaEoita,	  ja	  aine	  on	  kokonaan	  kvanEteFu.	  
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BICEP2	  
•  17.3.2014	  koeryhmä	  BICEP2	  ilmoi%	  havainneensa	  inflaaEon	  aiheuFamien	  

gravitaaEoaaltojen	  vaikutuksen	  kosmisen	  mikroaaltotaustan	  polarisaaEoon.	  

•  Jos	  havainto	  pitää	  paikkansa,	  se	  on	  ensimmäinen	  osoitus	  pelkän	  avaruuden	  
kvan%fluktuaaEoista.	  

•  Jos	  havainto	  pitää	  paikkansa,	  niin	  
inflaaEo	  tapahtui	  ensimmäisen	  
noin	  10-‐39	  sekunnin	  aikana,	  ja	  sen	  
energiaskaala	  oli	  1016	  GeV.	  

•  Planck	  julkaisee	  omat	  havaintonsa	  
lokakuussa,	  ne	  saaFavat	  
varmentaa	  tuloksen.	  

•  Kyseessä	  olisi	  merkiFävä	  askel	  
kohE	  inflaaEon	  varmentamista.	  
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CMB:n	  polarisaaEo	  



•  BICEP2:n	  polarisaaEosignaalin	  kulmakoko,	  noin	  2°,	  vastaa	  inflaaEosta	  
syntyneiden	  gravitaaEoaaltojen	  ennusteita.	  

	  
•  BICEP2:n	  mukaan	  gravitaaEoaaltojen	  amplitudi	  on	  noin	  40%	  aineen	  

epätasaisuuksien	  amplitudista,	  noin	  10-‐5.	  

•  Amplitudi	  on	  hieman	  odoteFua	  isompi.	  Tämä	  voi	  johtua	  siitä,	  eFä	  inflaaEo	  
tapahtuu	  odoteFua	  monimutkaisemmalla	  tavalla,	  tai	  jostain	  muusta.	  
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•  Supersymmetria	  yhdisE	  aika-‐avaruuden	  Lorentz-‐muunnokset	  ja	  ken%en	  
miFamuunnokset.	  

•  MiFamuunnokset	  riippuvat	  paikasta,	  Lorentz-‐muunnokset	  eivät.	  Jos	  tämän	  
ongelman	  korjaa	  ja	  tekee	  Lorentz-‐muunnoksistakin	  paikasta	  riippuvia,	  
päätyy	  supergravitaaKoon.	  

•  Toisin	  sanoen	  supergravitaaEo	  yhdistää	  supersymmetrian	  ja	  yleisen	  
suhteellisuusteorian.	  

	  
•  Hiukkasfysiikan	  termein	  voi	  sanoa,	  eFä	  supergravitaaEo	  kertoo	  gravitonin	  

ja	  sen	  superpartnerin,	  graviKinon,	  seikkailuista.	  
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SupergravitaaEo	  



•  Yleisestä	  suhteellisuusteoriasta	  ei	  (luultavasE)	  saa	  kvan%teoriaa	  samaan	  
tapaan	  kuin	  klassisesta	  sähkömagnee%sesta	  teoriasta	  sai	  QED:n.	  

•  Supersymmetria	  kuitenkin	  parantaa	  teorian	  käyFäytymistä.	  

•  Supersymmetria	  auFaa	  hiukkasfysiikassa	  pitämään	  Higgsin	  massan	  
pienenä,	  koska	  jotkut	  virtuaalisiin	  hiukkasiin	  liiFyvät	  Feynmanin	  
diagrammit	  kumoavat	  toisensa.	  

•  Samaan	  tapaan	  supergravitaaEossa	  supersymmetria	  parantaa	  teorian	  
käyFäytymistä,	  koska	  virtuaaliset	  graviEinot	  kumoavat	  joitakin	  virtuaalisiin	  
gravitoneihin	  liiFyviä	  Feynmanin	  diagrammeja.	  

•  SupergravitaaEoteorioita	  on	  erilaisia.	  Yksi	  tai	  useampi	  niistä	  saaFaa	  olla	  
konsisten%	  kvan%teoria.	  Ne	  supergravitaaEoteoriat,	  jotka	  ovat	  
mahdollisesE	  konsistenFeja,	  eivät	  kuitenkaan	  sisällä	  Standardimallia	  
approksimaaEona.	  Ne	  eivät	  siis	  kuvaa	  todellista	  maailmaa.	  
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•  SupergravitaaEo	  rajoiFaa	  uloFuvuuksien	  mahdollista	  lukumäärää:	  niitä	  ei	  
voi	  olla	  enempää	  kuin	  11.	  Yhdessätoista	  uloFuvuudessa	  on	  myös	  vain	  yksi	  
mahdollinen	  supergravitaaEoteoria.	  (Mitä	  tekemistä	  tällä	  on	  neliuloFeisen	  
maailmamme	  kanssa?	  Tullaan	  tähän	  kohta!)	  

•  Monet	  kuitenkin	  uskovat,	  eFä	  gravitaaEon	  ja	  kvan%mekaniikan	  
yhdistäminen	  vaaEi	  perusteellisempaa	  käsiFeellistä	  muutosta,	  kuten	  
tapahtui	  suhteellisuusteorian	  ja	  kvan%teorian	  kehiFämisen	  kohdalla.	  
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•  Tutkituin	  kandidaa%	  kvan%gravitaaEoteoriaksi	  ja	  kaiken	  teoriaksi	  on	  
säieteoria.	  

•  Säieteoria	  ei	  perustu	  kvan%kenFäteoriaan.	  Se	  on	  teoria	  yksiuloFeisten	  
säikeiden	  kvan%mekaniikasta,	  ei	  ken%en.	  

	  
•  Säikeiden	  kvan%mekaaniset	  värähtelymoodit	  vastaavat	  hiukkasia.	  

•  Säieteoriaa	  tutki%in	  alun	  perin	  1960-‐luvulla	  ehdokkaana	  vahvojen	  
vuorovaikutusten	  teoriaksi.	  

•  1974	  hahmote%in,	  eFä	  se	  pitää	  sisällään	  gravitaaEon.	  

•  JoFa	  säieteoria	  olisi	  konsisten%,	  uloFuvuuksia	  pitää	  olla	  1+9.	  (Teorian	  
yksinkertaisimmassa	  fermioneja	  sisältävässä	  muotoilussa!)	  
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Säieteoria	  



•  1984	  huoma%in,	  eFä	  konsistenFeja	  säieteorioita	  on	  vain	  viisi	  erilaista.	  

•  1995	  ehdote%in,	  eFä	  ne	  ovat	  erilaisia	  rajatapauksia	  kaiken	  teoriasta,	  M-‐
teoriasta,	  jossa	  on	  1+10	  uloFuvuuFa.	  

	  
•  Nämä	  säieteoriat	  ovat	  supersymmetrisiä	  ja	  ne	  pitävät	  sisällään	  sekä	  

hiukkasfysiikkaa	  eFä	  gravitaaEota.	  

•  Kvan%gravitaaEoteorian	  etsiminen	  johtaa	  ehdokkaaseen	  kaiken	  teoriaksi.	  

•  Ongelma:	  havaiFuja	  uloFuvuuksia	  on	  vain	  1+3,	  supersymmetria	  on	  
rikkoutunut	  (tai	  sitä	  ei	  ole)	  ja	  säieteorian	  naiivisE	  antama	  gravitaaEoteoria	  
sisältää	  muitakin	  gravitaaEota	  väliFäviä	  hiukkasia	  kuin	  gravitonin	  (vastoin	  
havaintoja).	  

•  Näiden	  ongelmien	  uskotaan	  liiFyvän	  toisiinsa:	  kun	  ylimääräisistä	  
uloFuvuuksista	  hankkiudutaan	  eroon,	  niin	  teoria	  muuFuu.	   100 

Viisi	  teoriaa	  



•  Säieteorioita	  on	  vain	  viisi	  erilaista,	  muFa	  tapoja	  päästä	  eroon	  
ylimääräisistä	  uloFuvuuksista	  on	  valtavasE.	  

•  Kaksi	  erilaista	  mahdollisuuFa	  on	  esiteFy:	  ylimääräiset	  uloFuvuudet	  ovat	  
pieniä	  tai	  me	  olemme	  liFeitä.	  

•  Jälkimmäisessä	  vaihtoehdossa	  maailmankaikkeutemme	  on	  3+1	  –
uloFeinen	  siivu	  korkeampiuloFeisessa	  avaruudessa	  (tällaista	  siivua	  
kutsutaan	  nimellä	  braani,	  engl.	  brane).	  

•  Ajatuksen	  esi%	  alun	  perin	  1914	  suomalainen	  fyysikko	  Gunnar	  Nordström.	  

•  Jos	  näkemämme	  aine	  ja	  vuorovaikutukset	  ovat	  sidoFuja	  alempiuloFeiselle	  
siivulle,	  niin	  emme	  huomaa	  korkeampia	  uloFuvuuksia.	  
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LukemaFomia	  kompakEfikaaEoita	  



•  GravitaaEossa	  on	  kyse	  aika-‐avaruuden	  geometriasta,	  joten	  sitä	  ei	  voi	  sitoa	  
alempiuloFeiselle	  siivulle	  samalla	  tavalla	  kuin	  aineFa,	  muFa	  senkin	  voi	  
kyllä	  saada	  käyFäytymään	  kuten	  uloFuvuuksia	  olisi	  vähemmän.	  

•  Tutkitumpi	  vaihtoehto	  on	  se,	  eFä	  emme	  näe	  ylimääräisiä	  uloFuvuuksia,	  
koska	  ne	  ovat	  pieniä	  (kompakKfioituja).	  

	  
•  Se,	  miten	  ylimääräiset	  uloFuvuudet	  käärii	  pieniksi	  vaikuFaa	  siihen,	  millaisia	  

hiukkasia	  ja	  vuorovaikutuksia	  on	  olemassa.	  

•  Esimerkiksi	  perheiden	  määrä	  liiFyy	  kuusiuloFeisen	  avaruuden	  topologiaan.	  

•  Erilaisia	  kompakEfikaaEoita	  on	  eriFäin	  suuri	  määrä	  (lukua	  10500	  viljellään).	  

•  Ei	  Eedetä,	  millä	  periaaFeella	  oikea	  kompakEfikaaEo	  määräytyy,	  onko	  
sellaista	  periaateFa	  -‐tai	  	  oikeaa	  kompakEfikaaEota-‐	  olemassa.	  (Miksi	  juuri	  3	  
isoa	  uloFuvuuFa?)	  
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•  Jotkut	  ovat	  yriFäneet	  kääntää	  Elanteen	  voitoksi	  argumentoimalla,	  eFä	  
kaikki	  mahdolliset	  säieteorian	  kompakEfikaaEot	  kuvaavat	  todellisuuFa,	  
muFa	  voimme	  havaita	  vain	  sellaiset,	  joissa	  olemassaolomme	  on	  
mahdollista.	  Näin	  ollen	  ei	  ole	  mitään	  mieltä	  etsiä	  ’oikeaa’	  säieteorian	  
muotoilua,	  joka	  johtaisi	  Standardimalliin.	  

•  Tämä	  idea	  tunnetaan	  nimellä	  antrooppinen	  periaate,	  ja	  se	  heräFää	  
voimakkaita	  tunteita	  Eedeyhteisössä.	  

•  Jos	  kaikenlaisia	  kompakEfikaaEoita	  vastaavat	  maailmankaikkeudet	  ovat	  
olemassa	  (mitä	  tämä	  siFen	  tarkoiFaakaan)	  jossain	  mulKversumissa,	  niin	  
ennusteita	  voi	  tehdä	  ainoastaan	  ElastollisesE,	  jos	  tunEsi	  luonnonlakien	  
jakauman	  mulEversumissa.	  

•  Kaikkia	  erilaisia	  kompakEfikaaEoita	  ei	  tunneta,	  joten	  käytännössä	  ei	  voida	  
ennustaa	  mitään.	  
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Antrooppinen	  periaate	  



•  Säieteorioista	  saa	  ulos	  hiukkasfysiikan	  ja	  gravitaaEon,	  muFa	  juuri	  oikean	  
hiukkasfysiikan	  (siis	  Standardimallin	  ja	  sen	  laajennuksen,	  joka	  seliFäisi	  
pimeän	  aineen,	  baryogeneesin	  ja	  inflaaEon)	  ja	  gravitaaEon	  (siis	  yleisen	  
suhteellisuusteorian	  1+3:ssa	  uloFuvuudessa)	  rakentaminen	  ei	  ole	  
helppoa.	  

•  Säieteorian	  täydellistä,	  ei-‐perturbaEivista	  määritelmää	  ei	  tunneta.	  (Vrt.	  
kvan%gravitaaEon	  kuvaaminen	  Feynmanin	  graafien	  avulla.)	  

•  Säieteoriaa	  on	  tutkiFu	  kvan%gravitaaEoteoriana	  vuodesta	  1974	  alkaen,	  
muFa	  ei	  vielä	  ole	  selvää,	  ollaanko	  oikeilla	  jäljillä,	  vai	  onko	  todellinen	  
kvan%gravitaaEoteoria	  joku	  muu.	  

•  Säieteorian	  tutkiminen	  on	  johtanut	  matemaa%siin	  löytöihin	  ja	  
mahdollisesE	  hyödyllisiin	  laskennallisiin	  työvälineisiin	  hiukkasfysiikassa	  ja	  
kiinteän	  olomuodon	  fysiikassa.	  
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Säieteorian	  Elanne	  
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•  Kursseja 

–  Kvanttimekaniikka I ja II 
–  Johdatus hiukkasfysiikkaan I ja II 
–  Hiukkasfysiikan teoriat 
–  Kosmologia I ja II 
–  Kvanttikenttäteorian sovelluksia, Higgsin fysiikka, Supersymmetria, 

Säieteoriat, Kaarevan avaruuden kvanttikenttäteoria, ... 

Lisää	  


