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Hiukkasfysiikan standardimalli on 
erinomainen teoria!

Higgsiä lukuunottamatta kaikki sen hiukkaset 
tunnetaan.

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

Yli 30 vuoden aikana sen ennustuksia on testattu 
monen desimaalin tarkkuudella!
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4

+ Higgsin bosoni

Standardimallin hiukkaset
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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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Newtonin painovoimateoria
Maxwellin elektrodynamiikka

Einsteinin teoria

supergravitaatio

laajennettu supergravitaatio

Kaluza-Klein teoriat

supersäikeet

QM

QED

YM teoriat

sähköheikko
SU(2) x U(1)

QCD
SU(3)

GUT

Miten sisällyttää 
painovoima? 
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100 s
1 fm
1 MeV

300000 years
1 Å
10 eV

10-10 s
10-19 m
100 GeV

10-32 s
10-32 m
1016 GeV

10-43 s
10-35 m
1019 GeV

Magnetismi,
sähkö, heikko vv, 
QCD, 
painovoima 

QED, heikko vv, 
QCD, 
painovoima  

Sähköheikko 
malli, QCD, 
painovoima 

SUSY?,
GUT?, 
painovoima 

SUGRA?,
GUT?,
säikeet?
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Standardimallin ongelmia
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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-rikko tarvitaan selittämään maailmankaikkeuden aine –
ilman CP-rikkoa kaikki hiukkaset ja niiden vastahiukkaset 
olisivat varhaisessa maailmankaikkeudessa muuttuneet 
säteilyksi.  Standardimallin rikko näyttää olevan liian pieni 
selittääkseen kaiken materian.

CP-symmetrian rikko nähdään laboratoriokokeissa 
standardimallin ennustuksen mukaisena.

CP-rikon alkuperä?
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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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Suora kokeellinen todiste pimeän aineen 
olemassaolosta gravitaatiolinssi-ilmiötä 
tutkimalla
D. Clowe et al, ApJ Letters, astro-ph/0608407.

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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Higgsin hiukkasen massa divergoi neliöllisesti – sen 
olettaisi olevan samaa suuruusluokkaa kuin suurin 
teoriassa esiintyvä massaskaala, esim Planckin skaala.
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Jotain uutta 1 TeV:n energiaskaalassa!



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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Supersymmetria

Golfand, Likhtman, JETP Lett. 1971
Volkov, Akulov, Phys.Lett. B, 1973
Wess, Zumino, Nucl. Phys. B, Phys. Lett. B, 1974
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Liittää hiukkaset, joilla on kokonaislukuspin, hiukkaseen, jonka spin 
on puoliluku, relativistisessa kvanttikenttäteoriassa.

...
8

1 22
2

2 Mm fermionscalarh
scalar

hhh h

fermion fermion

Supersymmetriassa massakorjaus on verrannollinen 
supersymmetrian rikon määrään M. 

Jokaisella standardimallin  
hiukkasella on 
supersymmetrinen 
kumppani

Supersymmetria
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Muita motivaatioita: 
Supersymmetrian generaattorit, translaatiot ja Lorentzin
muunnokset muodostavat yhteisen symmetrian. 
Konsistenssin vuoksi voi olettaa, että myös supersymmetria 
riippuu paikasta. 
Paikasta riippuva SUSY=painovoimateoria (supergravitaatio).

Tärkeä osa supersäieteorioita.

Mittakytkennät yhdistyvät. 

Monta mahdollista pimeän aineen hiukkasta. 

Higgsin mekanismi on luonnollinen (radiatiivinen
sähköheikkosymmetrian rikkoutuminen) ja top-kvarkin
ennustetaan olevan painava. 
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Supersymmetriageneraattorit ovat fermionisia
operaattoreita:

Koordinaateissa mukana uusia, jotka ovat 
Grassmannin lukuja, jotka antikommutoivat: 

Supertranslaatio on:

Supersymmetriamuunnoksessa

| | ; | | ,Q Q
Q

bosoni fermioni fermioni bosoni

 on supersymmetriamuunnoksen generaattori

2
i,  ,  0i j j i i ix x
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SM hiukkanen spin SUSY partneri spin
leptonit:

kvarkit:

½

½ 

sleptonit:

skvarkit:

0

0
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Minimaalisen supersymmetriamallin hiukkaset
(MSSM)
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• Sähköheikot vv (spin 1):

• Vahvat vv (spin 1):

• Higgsit (spin 0):

, ,W Z

Vuorovaikutuksia välittävät 
hiukkaset 

g

, , ,h H A H

Supersymmetriset partnerit

• neutraliinot (spin ½):

• chargiinot (spin ½):

• gluinot (spin ½):

0 0 0 0
1 2 3 4

0 0
1 2

, , ,
(

, , , )z h h

sekoituksia seuraavista :

1 2,
(

, )iw h
sekoituksia seuraavista :

g
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Superkoordinaattien avulla standardimallin hiukkanen ja sitä vastaava 
superpartneri voidaan kirjoittaa superkenttiin:
yhteen superkenttään kuuluu 
ja vastaavasti                   

,L Le e

Jos supersymmetria olisi täsmälleen voimassa, hiukkasilla 
supermultipletissa olisi sama massa.

Näin ei ole, joten supersymmetria on rikkoutunut.

supermultipletti
,w W

Kytkennät supermultipletille ovat toisiinsa verrannollisia.  Kaikki 
yllä ovat verrannollisia u-kvarkin Yukawa-kytkentään.
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Supersymmetrian rikko parametrisoidaan symmetrian rikkovilla 
massatermeillä ja skalaarihiukkasten vuorovaikutuksilla. 

Skvarkeille, sleptoneille ja Higgseille: 

Gauginoille:

Higgseille:

Trilineaariset kytkennät:

Nämä ovat sellaisia, että Higgsin massaan ei tule neliöllisiä divergenssejä.  
(Massatermit voivat periaatteessa sekoittaa eri makuja keskenään – yksi 
supersymmetriamallien haasteista on selittää, miksi tällainen sekoitus on 
hyvin pieni.)

Supersymmetrian rikon voivat välittää esim. gravitaatiovuorovaikutukset 
tai mittavuorovaikutukset.  Eksplisiittisessä symmetriarikkomallissa 
uusien parametrien lukumäärä on melko pieni, noin 5.  Täysin yleisessä 
rikossa on 105 parametria. 

2 22 2 2
0 1 1 2 2,  ,  m m H m H
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R-pariteetti:

+1 SM hiukkasille

-1 supersymmetrisille partnereille

Tärkeitä seuraamuksia:

1 Kevyin supersymmetrinen hiukkanen ei hajoa 
hyvä pimeän aineen kandidaatti (esim. kevyin 

neutraliino tai sneutriino).

2 Supersymmetrisen hiukkasen hajoamisessa on aina pariton 
määrä supersymmetrisiä hiukkasia standardimallin 
hiukkasten lisäksi. 
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LHC:llä törmäytetään vahvasti vuorovaikuttavia hiukkasia. Kokeissa 
tuotetaan myös helpoiten vahvasti vuorovaikuttavia hiukkasia 
(skvarkkeja ja gluiinoja), mikäli se on kinemaattisesti mahdollista.

Kaikki supersymmetriset partnerit hajoavat lopulta aina kevyimpiin 
supersymmetrisiin hiukkasiin ja stadardimallin hiukkasiin (kaskadi).

Supersymmetrisissä tapauksissa tyypillisesti paljon hiukkasia ja 
runsaasti puuttuvaa energiaa (energiaa karkaa kevyimmän 
supersymmetrisen partnerin mukana näkymättä ilmaisimessa). 

24Tvärminne/Katri Huitu25.5.2010



2 2 1

, ,  
,  ,  ,  

pp gg qq
g qq q q H H bb

Tpp bbbb E X

q q
q q

2 2

0
1

0
1

HH
b b

bb

Puuttuvaa energiaa
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Vaikka vaikutusalat ovat pienempiä, leptoneita sisältävät reaktiot voivat 
olla helpompia löytää ja tulkita.
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Tyypillinen 3:n leptonin signaali 
ja paljon puuttuvaa energiaa.
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LEP2: e+e-, Ecm<210 GeV (-2000); 

Tevatron: , Ecm=2 TeV

LHC: pp, Ecm=7 TeV (2010-); 14 TeV (2012?-); 

ILC: e+e-, Ecm=0.5-1 TeV (?) (????-)

no 
REWSB

pp
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Higgsin massaparametri 
ajautuu 
radiatiivikorjausten
vuoksi sellaiseksi, että 
symmetria rikkoutuu. 

Tarpeeksi suuret korjaukset johtuvat Higgsin voimakkaasta 
kytkeytymisestä top-kvarkkiin, eli topin suuresta massasta: 
REWSB ennusti top-kvarkin massan ennen topin havaitsemista! 

Radiatiivinen
sähköheikko-
symmetrian 
rikkoutuminen 
(REWSB)

29Tvärminne/Katri Huitu25.5.2010



Ylimääräiset ulottuvuudet
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Meidän 
maailmankaikkeutemme 
voisi olla siivu 
useampiulotteisessa 
avaruusajassa.

Ylimääräiset ulottuvuudet ovat 
luontevia, jos säieteoria on 
painovoimateoria –
3+1 ulottuvuudessa uusia 
hiukkasia.

Ylimääräiset ulottuvuudet
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Motivaatio ylimääräisille ulottuvuuksille:

Ylimääräiset ulottuvuudet voisivat ratkaista ongelmia kuten:

- hierarkiaongelma (energiaskaala matala), 
- makujen ongelma (etäisyys braanista määrää massan),
- neutriinon massa (oikeakätinen neutriino bulkissa),
- sähköheikkosymmetrian rikkoutuminen (rikko reunaehdoista),
- supersymmetrian rikkoutuminen, 
- pimeän aineen ehdokkaita, 
- jne

Säieteoria on johtava kandidaatti kaikkien 
vuorovaikutusten yhdistymiselle. 

25.5.2010



3+1 ulottuvuuttamme on sijoitettuna D=3+ ulottuvuuteen 
(bulk).  Standardimallin vuorovaikutukset ovat SM braanilla ja 
gravitaatiovuorovaikutus koko bulkissa.

Kompaktifioidaan liialliset ulottuvuudet:

Säde, Rc

Kompaktifikaation takia -ulottuvuudessa kineettinen energia 
on kvantittunut; näyttää siltä, että 4-ulottuvuudessa on Kaluza-
Klein –tornillinen hiukkasia,

kuvaavat KK-eksitaatiota (spin ja muut kvanttiluvut 
identtisiä).  Massat kääntäen verrannollisia ylimääräisen 
ulottuvuuden kokoon.

2
1 22 ,  , ,...,n

c

n nm n n n n
R

n
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Kaksi erityyppistä mallia:
Suuret ylimääräiset ulottuvuudet (ADD) 
Arkani-Hamed, Dimopoulos, Dvali, PLB 429 (1998) 263 ; 
Antoniadis, Arkani-Hamed, Dimopoulos, Dvali, PLB 436 
(1998) 257. 

Warpatut ulottuvuudet (RS) 
Randall, Sundrum, PRL 83 (1999) 3370; 4690.
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Suuret ylimääräiset ulottuvuudet

MPlanck
2= MD

+2V , V = (2 R) : 

Kokemamme painovoima on heikko, 
koska se jakautuu suureen tilaan. 

Hierarkiaongelma korvautuu toisella:

MD
- << V

R R-1

1 108 km 10-18 eV

2 0.1 mm 10-3 eV

3 10-6 mm 100 eV

..

.
... ...

7 10-12 mm 100 MeV

Ainoa tärkeä massaskaala on MD~ 1 TeV.

D=4+ , ulottuvuutta on kompaktifioitu torukselle T ,
jonka säde on R. MD =1 TeV
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R R-1

1 108 km 10-18 eV

2 0.1 mm 10-3 eV

3 10-6 mm 100 eV

..

.
... ...

7 10-12 mm 100 MeV

MD =1 TeV

Ei ole mahdollinen

Supernovahavainnot 
(jäähtyminen);
Kosmiset gamma-säteet;
Neutronitähdistä liikaa 
lämpöä;
Varhaisessa 
maailmankaikkeudessa liikaa 
KK-tiloja

Todennäköisesti > 3
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MD=
2.5 TeV

4 TeV

SM

,q g

,q g
nG

l

l

LHC:llä pystytään tutkimaan 
reaktioita noin MD = 7.5 TeV
saakka (oletus tässä =2).

Ylimääräisiä ulottuvuuksia etsittäessä voidaan pyrkiä löytämään KK-eksitaatioita.
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Voi myös olla, että mittabosonit asuvat bulkissa ja fermionit vain 
braanilla.  Tätä on käytetty motivoimaan supersymmetrian rikkoa, 
missä symmetriaa rikkovat termit Planck-braanilla
mittavuorovaikutusten kautta rikkovat supersymmetrian myös TeV-
braanilla.  

Tässä mallissa fermionit eivät ole suoraan tekemisissä 
supersymmetriaa rikkovien kenttien kanssa ja fermionien makujen 
vaihdokset ovat siksi hyvin pieniä (ja hyvin kokeellisissa rajoissa).
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Universaalit ylimääräiset ulottuvuudet:

myös fermionit bulkissa

KK-pariteetti (-1)n säilyy (seuraus 5-d momentin säilymisestä)

Kevyin KK-hiukkasista (LKP) ei hajoa

Pimeän aineen kandidaatti

(Kutsutaan joskus bosoniseksi supersymmetriaksi ja voi olla vaikea 
erottaa supersymmetrisestä mallista.)
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Fermionien massahierarkia voidaan selittää ylimääräisten 
ulottuvuuksien avulla, kun kaikki fermionit asuvat bulkissa ja  
fermionien paikat ylimääräisessä ulottuvuudessa ratkaisevat 
kytkennän suuruuden Higgsin kenttään.

Yukawa-kytkentä (ja hiukkasen massa) seuraa Higgsin kentän ja 
vasen- ja oikeakätisten fermionien aaltofunktioiden 
peittävyydestä.
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y=0,
Planck-braani

y=Rc ,
TeV braani

Warpatut ylimääräiset ulottuvuudet

Yksi kompaktifioitu ylimääräinen ulottuvuus.
Näkyvä braani ja Planck-braani kiinteissä kohdissa.

Avaruusaika on kaareutunut niin, että painovoima näkyvällä braanilla on 
heikko:

Parametrit näkyvällä braanilla skaalautuvat tekijällä e-k Rc ,
samalla malliin ilmaantuu fysikaalinen hiukkanen, 
radion , m O(1 TeV)
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Muita mahdollisuuksia standardimallia 
syvällisemmäksi teoriaksi?

Ehkä skalaareja ei ole alkeishiukkasina – tähän mennessä yhtään ei tunneta 
(Higgs olisi ensimmäinen).  

Voisi olla, että Higgsiltä näyttävä hiukkanen olisi yhdistelmä aiemmin 
tuntemattomia fermioneja: tekniväri
- perinteisesti ollut vaikea löytää kokeiden kanssa ristiriidatonta mallia, 
mutta viime vuosina on paljon uutta tutkimusta aiheesta tehty.

Voi myös olla, että Higgs ei ole standardimallin mukainen heikosti  
vuorovaikuttava hiukkanen, vaan uuden fysiikan skaala on matala
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Standardimallin ulkopuolinen fysiikka voi olla sellaista, että 
se täysin häviää näkyvistä, jos sen energiaskaala on suuri 
(decoupling) tai että vaikutuksia jää (nondecoupling).

Tyypillisesti vaikutukset                   ,

missä M on uuden fysiikan skaala.
(esimerkiksi supersymmetria)

2

2
Zm

M
Ilmiöitä, jotka eivät häviä, vaikka 
uuden fysiikan skaala                  .
(esimerkiksi tekniväri)
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