
11.4.2014MasterClass/Katri Huitu1

Hiukkasfysiikka

Katri Huitu
Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysiikan osasto, 

Fysiikan laitos, 
Helsingin yliopisto
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Nobelin palkinto hiukkasfysiikkaan 2013!

Robert Brout (k. 2011), Francois Englert, 
Peter Higgs kehittivät BEH-mekanismin

Hiukkasfysiikan standardimallin kaikki hiukkaset havaittu.
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Higgsdependence Day!
Francois 
Englert

Peter 
Higgs
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L. Bergström, Rep.Prog.Phys. 2000

Maailmankaikkeuden pimeä aine – 
supersymmetrinen hiukkanen?

Suurin osa maailmankaikkeudessa olevasta 
aineesta on pimeää:  se ei säteile. Galaksien osaset 
lentäisivät erilleen, ellei materiaalia ole tarpeeksi!
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Kuvassa kaksi galaksijoukkoa 
törmäsivät 100 miljoonaa vuotta 
sitten.  Vaaleanpunainen 
tavallinen aine hidastuu 
törmätessä, mutta heikosti 
vuorovaikuttava pimeä aine 
menee suoraan läpi.
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Aineen rakenne

Kuvittele atomi, jossa protoni ja neutroni 
ovat halkaisijaltaan 1 cm.  

Tällöin elektroni ja kvarkki ovat 
halkaisijaltaan pienempiä kuin 0.01 mm.

Atomin halkaisija on noin 1 km.

99.999999999999 % atomista on tyhjää!
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Muutama historiallinen virstanpylväs

1898 Joseph Thomson: elektroni löytyi

1900 Planck: säteily esiintyy kvantteina

1905 Einstein: valokvantit eli fotonit ovat hiukkasia, 
                        jotka aiheuttavat valosähköisen ilmiön.

1905 Einstein: Suppea suhteellisuusteoria:

Hiukkasfysiikan perustyökalu: 
kvanttimekaniikka+suppea suhteellisuusteoria
         kvanttikenttäteoria

E=mc2
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’The particle adventure’

50-ja 60-luvuilla löydettiin runsaasti uusia 
hiukkasia:

                                                                                         
                                                                                       

1964: Gell-Mann ja Zweig: 
löydetyt hiukkaset voidaan 
muodostaa kvarkeista
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+ vastahiukkaset: 
   varaus vastakkainen
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Luonnossa 
’painavia’ 
hiukkasia, kuten µ, 
voi havaita 
kosmisissa 
säteissä
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Ainehiukkaset ovat fermioneja:

     tottelevat Paulin kieltosääntöä – eivät ole 
     samassa paikassa yhtä aikaa

Vuorovaikutuksen välittäjähiukkaset ovat 
bosoneja, jotka eivät välitä Paulin 
kieltosäännöstä.
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Vuorovaikutusten välittäjähiukkaset ja 
suhteelliset voimakkuudet

Vuorovaikutukset:

Vahva (gluonit)

Sähkömagneettinen 
(fotoni)

Heikko (Z, W+, W-)

Painovoima 
(gravitoni)
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CERN

Standardimalli kuvaa tarkasti 
vahvoja, 
sähkömagneettisia ja 
heikkoja vuorovaikutuksia.

Standardimalli EI kerro mitään 
painovoimasta.

Täytyy olla syvällisempi teoria, joka 
kertoo, miten painovoima vaikuttaa 
hiukkasiin.
         Standardimallilla on rajattu 
voimassaoloalue.
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Symmetrian rikko ja 
hiukkasten massat

Standardimallissa on lisäksi Higgsin bosoni, 
joka vuorovaikuttaa kaikkien standardimallin 
massallisten hiukkasten kanssa.
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Maailmankaikkeus etsiytyy mahdollisimman alhaiseen 
energiatilaan.
Potentiaalienergian minimi ei ole Higgsin hiukkasta 
vastaavan kentän nollakohdassa. 
         Higgsin kentän odotusarvo tyhjiössä ei ole nolla!

Hiukkasten vuorovaikutusta Higgsin kentän kanssa 
kutsutaan massaksi.  Higgsin itseisvuorovaikutuksen 
kautta myös Higgsin bosoni saa massan.
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Hiukkasten keskinäiset vuorovaikutussuhteet
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Hiukkasfysiikan yksikköjärjestelmä:

-- +

1 Volt

elektroni, energia E

E=1 eV=1.6 x 10-19 J

1 keV = 103 eV
1 MeV = 106 eV
1 GeV = 109 eV
1 TeV = 1012 eV

1 eV/c2=1.78 x 10-36 kg

c=1
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Hiukkasten ominaisuuksia:

neutriinoiden massa hyvin pieni (<0.2 eV/c2, mutta tarkkaa 
massaa ei tiedetä, kuitenkin >0), varaus=0

elektroni: 0.5 MeV, elinaika > 4 108 v, varaus=-1
myoni (1936): 106 MeV, elinaika 2 10-6 s, varaus=-1 
tau (1976): 1777 MeV, elinaika 3 10-13 s, varaus=-1

ylös-kvarkki: 5 MeV, varaus=+2/3 
alas-kvarkki: 8 MeV, varaus=-1/3 
lumo-kvarkki (1974): 1.2 GeV, varaus=+2/3 
outo-kvarkki: 160 MeV , varaus=-1/3 
top-kvarkki (1995): 173 GeV~3 x 10-25 kg, varaus=+2/3 
bottom-kvarkki (1977): 4.2 GeV, varaus=-1/3

protonin massa ~1 GeV

mittabosonit: W: 80.4 GeV, Z: 91.2 GeV, γ,g massattomia
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Higgsin hiukkasen mahdolliset hajoamiset 
standardimallissa tiedetään, jos massa tunnetaan!

1 eV/c2=1.78 x 10-36 
kg

c=1  1 GeV~10-27 kg

125.7 GeV~2 x 10-25 
kg



Higgsin bosonin tuotto

• Käytetään gg VBF  VH ttH
– Kolmella jälkimmäisellä pienempi vaikutusala, 

mutta usein helpompi havaita

2111.4.2014MasterClass/Katri Huitu



11.4.2014MasterClass/Katri Huitu22

Maailmankaikkeus epästabiilissa tilassa?
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Standardimalli on erinomainen 
teoria!

Kaikki sen hiukkaset tunnetaan!

Standardimallissa on noin 20 
parametria, jotka täytyy kokeellisesti 
määrittää ennen muiden tulosten 
ennustusta.

Yli 40 vuoden aikana sen ennustuksia 
on testattu monen desimaalin 
tarkkuudella!
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Standardimallin hiukkasista vain neutriino jää 
standardimallissa massattomaksi.

Kokeellisesti tiedetään, että neutriinolla on pieni 
massa.

Standardimallia syvällisempi teoria on 
olemassa.

Physics World, 2002

Neutriinon massa
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aine

antiaine

säteily

CP-symmetrian rikko nähdään kokeellisesti 
standardimallin ennustuksen mukaisena.

Rikon alkuperä jää vaille selitystä.

CP-rikko tarvitaan selittämään 
maailmankaikkeuden aine – ilman CP-rikkoa 
kaikki hiukkaset ja niiden vastahiukkaset olisivat 
varhaisessa maailmankaikkeudessa muuttuneet 
säteilyksi.

CP-rikon alkuperä?
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Kvanttikorjaukset Higgsin bosonin 
massaan 

h h

ψ

Kvanttifysiikan korjaukset Higgsin massaan ovat 
verrannollisia suurimpaan mallissa esiintyvään 
energiaskaalaan.

Jos standardimalli olisi voimassa Planckin skaalassa, 
Higgsin massan pitäisi olla samaa kertalukua.  
Tiedetään, ettei ole 
         epäluonnollisia kumoutumisia tai uusi teoria.
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Supersymmetria liittää hiukkaset, joilla on 
kokonaislukuspin, hiukkaseen, jonka spin on puoliluku, 
relativistisessa kvanttikenttäteoriassa.

Supersymmetriassa massakorjaus on verrannollinen 
supersymmetrian rikon määrään M. 

Jokaisella 
standardimallin  

hiukkasella on 
supersymmetrin
en kumppani

[ ] ...
8

1 22
2

2 +−= Mm fermionscalarh λλ
π

δ
scalarλ

hhh h

fermionλ fermionλ



11.4.2014MasterClass/Katri Huitu28

LHC-kiihdytin CERNissä: 7-8 TeV:n pp-törmäyksiä 2010-2012
 13 TeV 2015-

1 eV=1.6 x 10-19 J

 10 TeV~ µJ
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Hajoaminen HZZ  
e+e-µ+µ-:

-lopputilan hiukkaset 
voi havaita
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Kokeellisesti tiedetään, että 
vuorovaikutusten 
voimakkuudet lähenevät 
toisiaan suurilla energioilla.

Amaldi, de Boer, Furstenau, Phys. Lett. B 260 (1991) 447

standardimalli supersymmetria
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Teoreettinen tieto
+koetulokset (LHC, 
lineaarikiihdytin,…)

Uusi standardimalli 
= parempi ymmärrys 

maailmasta
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