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Evrenin kısa tarihi 

Görüldüğü gibi evrenimizin tarihi aynı zamanda atom altı parçacıkların
oluşum ve etkileşimlerinin tarihidir.
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Standart Model:
En küçüğü anlama en büyüğe ulaşma çabası
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STANDART MODEL temel parçacıklar ve onların etkileşimleri hakkındaki bütün
bilgimizi içeren bir kuramlar bütünüdür.

Standart modele göre,
1. Her kuarktan 3 renk vardır.
(Kuantum renk dinamiği)
2. Her parçacığın bir karşıtı
vardır.
3. Etkileşimler kuvvet taşıyıcı
parçacıklarla (gauge –
vektör bosonlar)
yönlendirilir.
4. Toplamda 60 parçacık
(LHC öncesinde)
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Standart Model İçeriği
• Fermiyonlar: Maddeyi oluşturan parçacıklar
yani Leptonlar ve Kuarklar.
• Ayar Kümesi: Fermiyonlar arasındaki etkileşimi
yönlendiren ayar bosonları.
• Elektro-Zayıf Bakışım kırılması: Higgs bosonu
ile farklı etkileşimleri sonucunda kütle
kazanımı (W±, Z ve γ ayrışması)
• Uzay Zaman Dokusu (3+1 boyutlu yapı)
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Standart Modelin eksikleri
1. Kütle Sorunu
Parçacıklara kütlesini veren nedir? Neden farklı parçacıklar farklı kütlelere
sahiptirler? Fermiyon kütlelerinin ve karışımlarının böyle gelişigüzel
görünmesinin sebebi nedir?
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Standart Modelin Eksikleri
2. Çeşni Sorunu
SM de üç tane aile vardır ve bu aileler
kendi aralarında bir karışıma sahiplerdir.
Fakat neden üç aile olması gerektiği hala
belirlenememiştir. Etrafımızdaki uzayın
tamamına yakını en hafif aileden
oluştuğuna göre diğer ağır iki aileye neden
ihtiyaç bulunmaktadır?
• Fermiyon hiyerarşisinin kaynağı nedir?
• Kuark karışımlarında hiyerarşinin kaynağı
nedir?
• Lepton karışımları neden gelişigüzeldir?
•
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Standart Modelin Eksikleri
3. Kuvvetler Farklılığı
Neden kütle çekim kuvveti
diğerlerinden çok çok zayıftır?
Elektromanyetik
ve
Zayıf
kuvvetler birleşmişken neden
Güçlü kuvvet bileşmiyor.
Tüm kuvvetleri birleştirecek
büyük birleşik kuram nedir?
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Standart Modelin Eksikleri
4. Madde-karşı madde asimetrisi
Büyük patlama evrenin başlangıcında eşit miktarda madde ve karşı madde
üretmiş olmalıdır. Ancak bugün etrafımızda gördüğümüz her şey
maddeden oluşuyor. Bu da zaman içinde maddenin karşı maddeye galip
geldiğini gösterir. Dengeyi bozan bir şey gerçekleşmiş olmalı.
Neden?
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Standart Modelin Eksikleri
5. Karanlık madde ve karanlık enerji

Evrenimiz büyük patlamadan bu yana genişlemektedir. Son yıllarda yapılan
gözlemler evrenin genişleme hızının artmakta olduğunu gösteriyor. Kütle
çekim kuvvetinin maddeyi birbirine doğru çekmesinin pozitif bir basınca
neden olduğu düşünülürse, evrenin genişlemesi ile artan karanlık enerji
miktarının negatif bir basınca sebep olması gerekir. Yani karanlık enerjinin
varlığı, evrenin genişleme hızının artmasına neden olan itici bir kuvvetin
kaynağıdır.
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Standart Modelin Eksikleri
• Karanlık
madde
ise,
astrofizikte
elektromanyetik
dalgalarla
etkileşime
girmeyen, varlığı yalnız diğer maddeler
üzerindeki
kütle
çekimsel
etkisi
ile
belirlenebilen maddelerdir. Var olduklarını
biliyoruz ancak gözlemleyemiyoruz dolayısıyla
yapısını bilemiyoruz. Doğal olarak SM karanlık
madde ve enerji kavramlarını henüz içermiyor.
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Standart Model Doğrudur Ancak
Eksikleri Vardır.
Günümüzde CERN deki bilim insanları SM in
açıklayamadığı şeyler üzerinde çalışmaktadırlar. Bu
eksiklikler yeni fiziğin ortaya çıkışında yol gösterici
olacaktır. Bugün bize eksik ve yanlış görünen şeyler
belki de bakış açımızı değiştirmemize neden olarak
bizi yeni ufuklara götürebilir.
Peki önümüzde duran çözüm adayları nelerdir?
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Aday Kuram: Süpersimetri
•
•

•

Süpersimetri teorisi
bazı boşlukları
doldurmak için Standart modele getirilen
bir eklentidir.
Supersimetri (SUSY) fermionlar ve
bozonlar arasında – ya da madde ve
kuvvet arasında bir simetridir. Yeni
parçacıkların varlığını öngörür. Bilinen her
SM parçacık için spini farklı ve daha ağır
bir s(uper) parçacık bulunduğunu söyler.
Standart Model’e süper simetriyi dahil
etmek için parçacık sayısını iki katına
çıkarmak gerekir. Çünkü Standart
Model’deki hiçbir parçacık birbirlerinin
süper
partneri
olamazlar.
Yeni
parçacıkların eklenmesiyle yeni olası
etkileşimler ortaya çıkar.Standart Modelle
uyuşan en basit olası süper simetrik
model Minimal Süper Simetrik Standart
Model ki bu model gerekli olan yeni
parçacıkları ekler bu parçacıklar Standart
Model’de süper partner olurlar.
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Aday Kuram: Ek boyutlar

•

Ek boyutlar kulağa bilim kurgu gibi geliyor, ama gerçek dünyanın parçası olabilirler. Ve eğer öyleyse,
evrenin neden beklendiğinden daha hızlı genişlediği, ve kütleçekiminin neden diğer doğa kuvvetlerinden
çok daha zayıf olduğu gibi gizemlerin açıklanmasına yardım edebilirler. Tüm görebildiğimiz üç tane boyut;
nasıl daha fazlası olabilir? Einstein’in genel görelilik kuramı, bize uzayın genişleyebileceğini,
büzüşebileceğini ve bükülebileceğini söyler. Eğer yönlerden biri aşırı küçük, atomdan çok daha küçük, bir
büyüklüğe büzüşecek olsaydı, o zaman bizim görüşümüzden gizlenmiş olurdu. Eğer yeterince küçük
ölçeklerde görebilseydik, bu gizlenmiş boyut görünür hale gelebilirdi. Bir asma köprünün kablosunda
yürüyen gözüpek birinin dengelenmiş ilerleyişini gözünüzde canlandırın; ileri-geri gidebilirken, sağa-sola
veya yukarı-aşağı gidemez. Bu kişi yalnızca tek boyut deneyimlerken, karınca gibi daha küçük ölçekli
canlılar ek bir boyutta daha ilerleyebilir: bu benzetimde, kablo çevresinde dairesel olarak. Sicim kuramı ek
boyutların varlığını gerektirmektedir. Belki de gelecekteki deneylerde bunları doğrudan keşfetme ya da
varlıklarını evrenin erken dönemlerine ait bilgilerden çıkarma şansımız olur. Eğer bu olursa, evrenin nasıl da
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günlük deneyimlerimizin çok çok ötesine uzandığına ilişkin bir başka kanıtımız olacak.

Aday Kuram: Büyük Birleşme Kuramı
•

•
•

19 YY’da elektrik ve manyetik kuvvetleri farklı olduğunu düşünülüyordu. Fakat Maxwell elektrik ve
manyetik kuvvetlerin aynı şey olduğunu ve elektromanyetik kuvvetin bir alan içerisinde taşıyıcı
parçacıklar ile taşındığını buldu. Daha sonra ise Steven Winberg ve Abdus Salam yüksek enerji
düzeylerinde zayıf nükleer kuvvetin taşıyıcı parçacıkları W ve Z bozonları ile elektromanyetik
kuvvetin taşıyıcı parçacığı fotonların aynı parçacık olarak davrandıklarını öne sürdüler. Buradan
devam edersek gözlemlediğimiz ElektroZayıf ve Güçlü kuvvetler aynı kuvvetin farklı bakış açılarına
göre izdüşümleri olabilir.
Standart Model, daha yüksek enerjide ortaya çıkacak olan büyük bir kuramın düşük enerjideki hali
olabilir mi?
Peki bu kuvvetlerin birleşmesi fikrinin dünü bugünü nedir?
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CERN de yeni fizik aramak
Bilim insanları bunu iki şekilde yapıyor
1. Aday kuramlardan birini seçip onun öngörülerini
test etmek
2. Standart Modelin önerdiği sonuçları deneylerle
karşılaştırıp bir fark aramak
ATLAS 697 farklı kombinasyonda
yeni fizik aramış, ancak sinyale
rastlamamıştır.
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Büyük Hadron Çarpıştırıcıda
SM ötesi parçacıklar.

Maalesef henüz bir şey yok, ama her gün yeni şeyler öğrenerek bilim
insanları yeni fiziği ve aday kuramları test etmeye devam ediyorlar.
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