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Hiukkasfysiikka  +  kosmologia

• Varhainen maailmankaikkeus oli
erittäin kuuma ja tiheä:

• hiukkasfysiikka tärkeää!  



  

2012: Higgsin hiukkanen löytyi 
(vihdoin!)

• Hiukkasfysiikan Standardimalli on valmis! 

• Kaikkien luonnonilmiöiden takana ovat lopulta 
   hiukkasfysiikan perusvuorovaikutukset ja painovoima
• Standardimalli yhdistää nykyisin tunnetut hiukkaset +

 vuorovaikutukset.

   … ainakin melkein:

• Merkkejä uudesta fysiikasta: 
•pimeä aine & energia
•aineen olemassaolo, inflaatio
•neutriinojen oskillaatiot

Standardimalli + painovoima = tunnettu fysiikka
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Kaikki koostuu alkeishiukkasista:

Hiukkasfysiikan Standardimalli yhdistää kaikki tunnetut 
alkeishiukkaset ja niiden vuorovaikutukset (paitsi 
painovoiman)

Viimeinen Standardimallin palikka – Higgsin hiukkanen – löytyi 
2012 

Merkkejä Standardimallin ulkopuolisesta fysiikasta:

Pimeä aine, kosmologia ...

Standardimalli + painovoima = tunnettu fysiikka
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… "for the theoretical 
discovery of a mechanism that 
contributes to our understanding
of the origin of mass of subatomic 
particles, and which recently 
was confirmed through the discovery 
of the predicted fundamental 
particle, by the ATLAS and CMS 
experiments at CERN's Large Hadron 
Collider"

Julkaisu jo 1964!

“Higgs hiukkanen / kenttä / mekanismi”
    - tärkeitä käsitteitä Standardimallissa
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 Hiukkasfysiikan standardimalli: Hiukkasfysiikan standardimalli:

Standardimalli: 
tunnettujen hiukkasten 
fysiikka

Vuorovaikutukset:
• Vahva 
 kvarkit → protonit ym

• Sähkömagnetismi
 sähkövaratut
 hiukkaset

• Heikko
 kaikki hiukkaset

•neutriinot
•Higgs

•Painovoima?



  

Nyt myös 
pehmoleluina:



  

Sähkömagnetismi:
Kvanttielektrodynamiikka, QED
•Välittäjä fotoni, massaton
•Sitoo elektronit atomiytimiin ja atomit 
toisiinsa
•Kantama ääretön, mutta voima heikkenee 
etäisyyden kasvaessa
•Vastaa lähes kaikesta “tavallisesta” 
fysiikasta!

Vahva vuorovaikutus: Kvanttikromodynamiikka, QCD

•Välittäjä gluoni, massaton
•Muodostaa “kuminauhan” kvarkkien välille.  
Voima ei vähene etäisyyden kasvaessa → 
vapaita kvarkkeja ei esiinny!
•Kvarkkien välinen vetovoima ~ 105 N
•Pitää baryonit (protonit, neutronit jne) 
kasassa

Standardimallin vuorovaikutukset:



  

•Kvarkkien oma massa protonin sisällä on vain n. 1% protonin
  massasta 
→ 99% kaikesta tavallisen aineen massasta tulee vahvan 
vuorovaikutuksen sidosenergiasta (E = mc2)

Heikko vuorovaikutus:
•Välittäjähiukkaset W,Z bosonit, hyvin massiivisia →  
  vuorovaikutus heikko, hyvin lyhyt kantama
•Radioaktiivisuus
•Tekee eron “oikean” ja “vasemman” välillä!

Standardimallin vuorovaikutukset:



  

 Lagrangen tiheys (hieman yksinkertaistettu)

q – kvarkit,  l – leptonit (elektroni, neutriinot)
G,A,B – mittabosonit (fotoni, gluoni, W,Z)

  – Higgsin hiukkanen

Standardimallin “kaava”:



  

Higgs:
LHC:n ensimmäinen päätavoite: löytää Higgsin hiukkanen
Higgsin hiukkanen (tai Higgsin kenttä) antaa muille 
alkeishiukkasille massan, välttämätön Standardimallille
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Kosmologiasta on tullut täsmätiedettä: 

 Varhainen maailmankaikkeus oli äärimmäisen kuuma:
   hiukkasfysiikka tärkeää!
 Energia paljon suurempi kuin hiukkaskiihdyttimissä!
 Jättänyt jälkensä maailmankaikkeuteen:

WMAP-satelliitin
mittaama mikroaalto-
taustasäwteilyn
epähomogeenisuus

alkuräjähdyksen 
jälkihehku



  

Maailmankaikkeuden koostumus:

Taustasäteilystä ja muista astrofysikaalisista havainnoista:
 4% tavallinen aine (Standardimalli)
 22% pimeä aine (tuntematon hiukkanen, “uutta fysiikkaa”)
 74% pimeä energia (?? uutta fysiikkaa)
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Tiheysvaihtelut   galaksit ja →
galaksijoukot

Tiheät kohdat kasaavat lisää ainetta 
ympärilleen painovoiman ansiosta

→ Galaksijoukot, galaksit

Pimeä aine tärkeä (suurin osa aineesta)
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Bullet-galaksiklusteri   



  

Täysin pimeä galaksi?

VIRGO HI21: kokonaismassa  ~1011 M
sun 

, mutta vetyä on

vain ~ 105 M
sun

  !    Näkyy painovoiman kautta

R. Minchin et al., 
ApJ 622 (2005) L21 

vastaavan massainen
“normaali” galaksi
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Origin of light elements /
nucleosynthesis 
Origin of light elements /
nucleosynthesis 
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Hot gas of 
protons and 
neutrons.
Temperature (speed)
too high for nuclei
to form.

Origin of light elements (nucleosynthesis)

Light elements were born when the Universe was about 1 minute old,
temperature ~ 1010 K

~ 1 sek. ~ 1 min. ~ 10 min.

Protons and neutrons
stick to each others
→ nuclei are formed

No more free neutrons.
Temperature low, no new
nuclei are formed
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Hydrogen 76%

Helium 24%

Deuterium 0.007%

3He 0.002%

Litium 0.00000002%

Dense 
Dilute   gas lot of

few collisions
lot of 
few nuclei

If density is one
corresponding to
present-day 
density of
¼ hadrons / m3 
(protons, 
neutrons)

Fits in well with observations!
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Heavier elements originate from stars:

Stars “burn” hydrogen 
to heavier elements

Supernovae
release
the elements
into space
(1054 sn)

New stars and planets 
are formed from the gas
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Inflaatio: maailmankaikkeuden nopea 
laajeneminen



  

Bicep2: painovoima-aaltoja inflaatiosta



  

Bicep2: painovoima-aaltoja inflaatiosta

Uusi todiste inflaation
tapahtumisesta

Osoittaa että inflaation 
energiaskaala 1016 GeV → 
yhtenäisteoria?  



  

Energia (1/etäisyys)

Vahva, QCD

Sähkömagentismi, QED

Heikko

LHC, ~103 GeV 1015 GeV

Kytkinvakiot ~ yhdistyvät 1015 GeV:n energiassa: 
yhtenäisteoria, GUT?

ky
tk

in
v
a
k
io

,
v
a
ra

u
s

Juokseva kytkinvakio SM:ssä



  

Kosmologisia havaintoja 
joita standardimalli ei pysty selittämään:
● Miksi ainetta ylipäänsä on olemassa?  (4% ainetta ~ 1 protoni 4 m³kohti.) 
 Miksi ei antiainetta?  

● Mitä on pimeä aine (22%)?  
● Entä pimeä energia (74%)?

Lisäksi:
●Standardimalli on ruma, paljon parametrejä jne.
●Hienosäätö-ongelma: luontainen validiteettialue loppumassa suurilla
energioilla?  Ollaanko lähestymässä rajaa?

●Painovoima?

Uusi fysiikka häämöttää?
  Uudet kokeet (LHC), astrohiukkasfysiikka & kosmologia

SM:n heikkouksia



  

Mitä standardimallin jälkeen?
Teoreettisten fyysikoiden leikkikenttä

Kymmeniä teoriakandidaatteja!

Yhtenäisteoriat (GUT): yhdistävät sähkömagnetismin, vahvan ja heikon 
vuorovaikutuksen yhdeksi vuorovaikutukseksi.

Säieteoriat: pistemäiset hiukkaset korvataan 1-ulotteisilla säikeillä.  Mahdollisuus 
yhdistää myös gravitaatio: “kaiken teoria”.

Jne ....

Supersymmetria : suosituin standardimallin laajennus. 

Tekniväri : korvataan Higgs kahden “teknikvarkin” 
sidotulla tilalla

Uudet ulottuvuudet: avaruus voi sisältää enemmän 
kuin 3 ulottuvuutta!  Nämä lisäulottuvuudet on “rullattu” 
niin pieniksi ettei niitä ole vielä havaittu.  Hyvin 
spekulatiivisia.



  

Mallinnetaan 
hiukkaskentät diskreetillä 
hilalla ja simuloidaan 
tietokoneilla:

Hilasimulaatiot

Suomessa pitkät 
perinteet 

Raskaan sarjan 
superlaskentaa

Hiukkasfysiikan tutkimus tietokoneilla



  

Suuren skaalan laskentaa

Hilasimulaatiot ovat haastavia superlaskentaprojekteja.  
Aktiivinen tieteenala, n. 500 osallistujaa vuosittaisissa “lattice”-kokouksissa

Louhi, CSC, Espoo

K-tietokone
Kobe, Japani

2 Top-500 listalla
700 000 prosessoria
sähkönkulutus 12 MW 



  

Esimerkki: sähköheikko olomuodon muutos

Tapahtui ~ 0.1 ns alkuräjähdyksen jälkeen 
Viimeinen hetki luoda maailmankaikkeuden aine, baryogeneesi

Jos olomuodon muutos on 
1. kertalukua se tapahtuu
kuplimalla (vrt. vesi → höyry)

Aine voi syntyä kasvavien 
kuplien pinnalla

Kasvavat kuplat aiheuttavat 
gravitaatioaaltoja, jotka voivat
olla havaittavissa suunni
telluilla kokeilla

Toimiiko? →
tietokonesimulaatiot



  

Hiukkasfysiikka:  luonnon ja fysiikan perusteiden tutkiminen

Helsingissä monipuoliset mahdollisuudet teoreettisen hiukkasfysiikan 
opiskeluun & tutkimukseen (hiukkasfysiikka + kosmologia)

Uusi fysiikka? 
– Kosmologia ja astrofysikka edellyttää standardimallin ulkopuolista 

fysiikkaa.  
– LHC on jo sulkenut pois monia aiemmin suosittuja malleja:

teoreettisten mallien pudotuspeli!
– Löytääkö merkkejä uudesta fysiikasta?

→ Hiukkasfysiikassa on käynnissä mielenkiintoisin
  vuosikymmen sitten 70-luvun!

Summa summarum:
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