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1 Sissejuhatus

Veidi enam kui sada aastat tagasi avaldas Albert Einstein (1879–1955, saksa füüsik) oma
kolmandat fundamentaalset tööd, mis oli ülesehitatud ekvivalentsusprintsiipi alusel, üteldes
et inertne ja rakse mass on võrdsed. Sellega seotud sai gravitatioonijõud seletatud kui
aegruumi geomeetriline omadus. Matemaatiliselt on see kirjas Einsteini võrrandites, mille
kõige kompaktsam kuju on antud valemi(te)s

Rµν −
1

2
gµνR = κTµν (1)

kus vasakul on kirjas aegruumi geomeetriast toodud suurused (meetriline tensor ning Ricci
tensor ja skalaar) ja paremal see, mis võiks tekkitada seda geomeetriat, nimelt aine energia–
impulsstensor. κ = 8πG/c4, mis sisaldab gravitatioonikonstanti G, seob need kaks osad
omavahel kokku. Kuigi tänapäevani arutatakse, kas geomeetrilised omadused väljenduvad
kõveruse kaudu, nagu see on kõige levitum arusaam, või hoopis väände (gravitatiooniteoo-
ria teleparalleelne ekvivalent) või mittemeetrilisuse kaudu, on võrrandite süsteem ise väga
ilus ja nii, nagu füüsikas peab olema: ühel küljel allikad, teisel küljel väljakujunevad väljad.
Selles mõttes on see võrrand väga sarnane sellega, mis James Clerk Maxwell (1831–1879,
šoti füüsik) arendas elektri- ja magneetväljade jaoks,

~∇ · ~E =
ρ

ε0

~∇× ~E +
∂ ~B

∂t
= 0

~∇× ~B − µ0ε0
∂ ~E

∂t
= µ0

~j ~∇ · ~B = 0. (2)

Paremal seosavad homogeensed võrrandid saab kasutada näidates, et füüsikalised väljad ~E
ja ~B saab kirjutada potentsiaalide kaudu,

~E = −~∇ϕ− ∂ ~A

∂t
, ~B = ~∇× ~A, (3)

ja kui panda kokku skalaar- ja vektorpotentsiaali nelivektoriks (Aµ) = (ϕ/c, ~A) ning laen-
gutigedust ja -voolu vooluvektoriks (jµ) = (cρ,~j), siis on Maxwelli võrranditel taas väga
kompaktne kuju

∂µF
µν = µ0j

ν , (4)

kus Einsteini järgi summeeritakse üle kahekordselt ilmuvate indeksite (sel korral µ) nul-

list kolmeni, (∂µ) = (∂/(c∂t), ~∇), (∂µ) = (∂/(c∂t),−~∇), ja F µν = ∂µAν − ∂νAµ on
väljatugevuse tensori kontravariantsed komponendid.
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2 Kalibratsioon

Seos elektromagneetilise potentiaali ja elektromagneetiliste väljade vahel ei ole ainulaadne,
vaid sisaldab teatud vabadust. Nimelt on võimalik lisada vektorpotentsiaalile ühe suva-
lise funktsiooni χ gradienti ja lahutada skalaarpotentsiaalilt vastavalt sama funktsiooni
ajatuletist, ilma et midagi muutuks. Kokku võttes saab nelipotentsiaali muuta teisenduse

Aµ → Aµ − ∂µχ (5)

all, jättes kõik füüsikalised omadused muutumatuks (invariantseks). Antud teisendust ni-
metatakse kalibratsiooniteisenduseks ja nelipotentsiaali A kalibratsiooniväljaks .

2.1 Hermann Weyl ja kalibratsiooni algmõte

Peale Einsteini gravitatsiooni teooria ehk üldrelatiivsusteooria arendamist valitses füüsiku-
te ja ka matemaatikute hulgas tung ühendada raskusejõu teiste jõududega. Tol ajal teatud
oli ainult elektromagneetjõu Maxwelli võrrandite näol, nagu sellega just tuttavaks saime.
See tung tõmbas ligi hulgaviisi tänapäevani tuntud suurkujud nagu Werner Heisenberg
(1901–1976, saksa füüsik), Eugene Paul Wigner (1902–1995, ungari füüsik), Fritz Wolfgang
London (1900–1954, saksa füüsik), Walter Heinrich Heitler (1904–1981, saksa füüsik), Paul
Adrien Maurice Dirac (1902–1964, briti füüsik), aga ka János (John) von Neumann (1903–
1957, ungari matemaatik), Hermann Weyl (1885–1955, saksa matemaatik) ning Emmy
Noether (1882–1935, saksa matemaatik), kelle viimastest tahan täna rääkida. Algas suur
koostöö matemaatikute ja füüsikute vahel, mis meil tänapäevani on eeskujuks.

Hermann Weyli põhimõtte oli, et füüsikaline vaatlus ei ole sõltumatu ainult taustsüstee-
mist, vaid ka skaalast. Oletades, et pikkused muutuvad ühest punktist minnes teisse punk-
ti, muutuvad loomulikult ka mõõteriistade pikkused, nii et muutused ei ole mõõdetavad.
Aga muutused võiksid siiski ilmuda mitte välises ruumis, vaid pigem mingis sisemises
ruumis, milleks Weyl määras just elektromagneetväljaks. Need muutused peame arvesse
võtma üheskoos nende muutustega, mis tulevad sellest, et suurus võiks sõltuda ise aegruu-
mi punktis. Kaaludes funktisooni f(x), mis muutub nii esimese kui ka teise põhjuse alusel,
saame

f(x) → f(x+ ∆x) = (1 +Aµ∆xµ)(f(x) + ∂µf(x)∆xµ) =

= f(x) + (∂µf(x) +Aµf(x)) ∆xµ +O(∆x2), (6)

kus A võiks olla kalibratsiooniväli. Täna teame, et A asemel on vaja kirjutada iA, kus
A on tõepoolest elektromagneetiline potentsiaal. Kuigi see oli tähtis samm invariantsuse
teooria arendamises, mis viib meid järgmise suurkuju juurde, ei ole kalibratsioonivälja sis-
seviimisega kaugelt see saavutatud, mida Hermann Weyl alguses kavatses, ja milles Albert
Einstein juba tol ajal kahtles, kui Weyl talle seda ideed esitas, nimelt ühendada raskuse
ja elektromagneetilise jõu. Raskuse ehk gravitatsioonijõu on siiani lahus teistest elemen-
taarjõududest, millest on standardmudeli raames juurde tulnud veel nõrk ja tugev jõu.
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2.2 Emmy Noether ja invariantsuse teooria

Selleks, et üldrelatiivsusteooriale sobivat invariantsusteooriat koostada, kutsusid tuntud
matemaatikud Felix Klein (1849–1925) ja David Hilbert (1862–1943) Emmy Noether Göt-
tingeni Ülikooli. Kaks nädalat tagasi toimus Füüsika Instituudis kollokvium, milles mee-
nutati sada aastat Noetheri teoreemide esitamist, ja milles samuti rõhutati, et Noet-
her tegelikult ei saanud rahuldada esitatud ootusi, kuigi tema mõju (eriti kui esimene
naisprofessor) tänapäeval veel tunda on. Rohkem tuntud esimene Noetheri teoreem seob
sümmeetriaomadused jäävussuurustega. Nii näiteks järeldub . . .

. . . ruumilisest homogeensusest impulsijäävus,

. . . ajalisest homogeensusest energiajäävus,

. . . ruumilisest isotroopsusest pöördimpulsijäävus.

Aga mitte ainult välistest, aegruumi puudutavatest sümmeetriatest saab midagi järeldada.
Elementaarosakeste füüsika jaoks veel tähtsamad on sisemised sümmeetriad. Nii on näiteks
kvantmehaanikast teada, et füüsikalised suuruses ilmnevad ooteväärtuste näol, φ∗Ôφ, kus Ô
on operaator. Nüüd on nii, et niisugune ooteväärtus on ilmselt invariantne faasiteisenduse
φ → φeiα all, kus α on konstantne. Seda sümmeetriat jälgides näitas Emmy Noether,
et vastav jäävussuurus on elektromagneetiline laeng. Aga ta näitas veel enamat teises
teoreemis. Kui α = α(x) ei ole enam konstantne, vaid sõltub aegruumipunktist x, ja Ô = ∂µ

on osatuletis, siis φ∗Ôφ pole enam invariantne selle lokaalse faasiteisenduse all, vaid kehtib

φ∗(x)∂µφ(x) → φ∗(x)e−iα(x)∂µe
iα(x)φ(x) = φ∗(x) (∂µ + i(∂µα(x)))φ(x). (7)

Selleks, et ooteväärtus oleks invariantne lokaalse faasiteisendus all, tuleb osatuletist asen-
dada kovariantse tuletisega Dµ := ∂µ + ieAµ, kus e on elementaarlaeng, ja Aµ teisendub
sünkroonselt φ-ga kujul Aµ → Aµ − ∂µα/e, nii et mõlemad panused taanduvad,

φ∗(x)Dµφ(x) → φ∗(x) (∂µ + i(∂µα) + ie(Aµ − ∂µα/e))φ(x) = φ∗(x)Dµφ(x). (8)

α/e tunneme ära suvalise funktsioonina χ, ja A on nii elektromagnetiline potentsiaal
Hermann Weyli kalibratsiooniväli näol. See näitab, et elektromagnetiline potentsiaal on
tõepoolest kalibratsiooniväli, mille kalibratsiooniteisendus jätab klassikalised elektromag-
neetväljad invariantseks, ja mis kvantmehaanika järgi peab olema seotud faasiteisendusega.
Viimane seos kalibratsiooniteisenduse ja faasiteisenduse vahel tundub olla salapärane, aga
Rein Saarega oleme näidanud, et see nii ei pruugi olla [1, 2].

”
Dünaamilise vastastikmoju“

raames saab näidata, et faasiteisendus on kalibratsiooniteisenduse kaudu käivitatud, sest
mõistes lainefunktsiooni φ mitte ainult sõlutudes ajaruumipunktis x, vaid ekvivalentselt ja

”
kalibratsioonipunktis“ A, saab näidata, et

φ(x,A) → φ(x,A− ∂α) = eiαφ(x,A). (9)

See viib meid muide ka tihedasse seosesse Lorentzi ja kalibratsiooniteisenduse vahel ja
seepärast rahuldab osaliselt Herman Weyli unistust.
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2.3 Kalibratsiooniväljad teiste vastastikmõjude jaoks

Elektromagnetiline vastastikmõju on ainult üks vastastikmõju teiste hulgas, mida seal-
juures ei peeta enam sõltumatuks, vaid taas ühendatud nõrga vastastikmõjuga. Ameerika
Ühendriikide füüsikud Shelton Lee Glashow (s. 1932) ja Steven Weinberg (s. 1933) ning
pakistaani füüsik Abdus Salam (1926–1996) arendasid eelmise sajandi 60ndatel teooriat,
mis hõlmas nii nõrka kui elektromagnetilist vastastikmõju. Kokku võttes elementaarosa-
kesti paarideks nagu elektron ja vastav neutriino või up- ja down-kvark ühesse koond-
lainefunktsiooni on sobiv faasiteisendus unitaarne teisendus, mille fundamentaalesitus on
kahemõõtmeline. Teadlased näidasid, et selle unitaarse teisenduse moodustajad on pool-
lihtsate Lierühmade U(1) ja SU(2) elemendid, ja vastavad kalibratsiooniväljad on samade
rühmadega seotud. Kovariantne tuletis selles U(1)× SU(2) teoorias on

i~Dµ = i~∂µ +
g1

2
Bµ(x)Y +

g2

2
W i

µ(x)σi. (10)

Ma siin ei lähe väga detailidesse, aga näeme siin ühte U(1)-välja B ja kolme SU(2)-väljaW .
Võiks arvata, et B on elektromagnetiline potentsiaal jaW on nõrgad potentsiaalid, aga juba
nimetus viitab sellele, et nii lihtne see ei ole, nagu matemaatika poolest loodame. Tegelikult
on vaja need kaks välja omavahel seostada selleks, et elektromagnetiline potentsiaal mõjuks
osakestele vastavalt nende elektrilaengutele. Niisuguse komplektina (ja varustatud massi
tekkiva Higgs-mehanismiga) on teooria tuntud elektronõrga teooria nime all.

Teine teooria on tugeva vastastikmõju teooria. Nime poolest sarnaselt elektromagne-
tilist vastastikmõju kirjeldava kvantelektrodünaamikaga on nimi

”
kvantkromodünaamika“

valitud selle järgi, et kvargid kui tugevale vastastikmõjule aluvate osakeste kujutatakse
ette nagu kolmikseisundites, mida värviteooria järgi saab kõige paremini kirjutada kol-
me põhivarvina punane, roheline ja sinine. Kvantkromodünaamika põhineb Lierühmale
SU(3), mille fundamentaalesitus on kolmemõõtmeline ja mis sisaldab kaheksa elementi.
Vastavalt on antud kaheksa kalibratsioonivälja, mida nimetatakse gluuonideks. Gluuonide
jaoks saab rakendada teist esitust, nimelt kaheksamõõtmelist adjungeeritud esitust. Muidu
on ülesehitus suhteliselt sarnane võrreldes kvantelektrodünaamika, ainult et rühm ei ole
enam abeli (kommuteeruv). Tulemuseks saame gluuonide omavahelist vastastikmõju, mis
seob need nii kleepuvalt kokku, et kvargid jäävad vangiks ega saa teineteise küljest lahkuda.

3 Kana või muna ehk maailm tagurpidi

Kvarkide suhtes tuli meile mõned aastat tagasi huvitav ettepanek just matemaatikute
poolt. Prof. Richard Kerner (Pariisist) esitas küsimus esituste kohta [3]. Teatud on, et
ka Lorentzrühm kirjutatakse erinevates esitustes. Standardesitus on see, mida füüsikutena
teame erirelatiivsusest, nimelt see, mis mõjub asukoha- ja impulsivektoritele. Lainefunkt-
sioonidele mõjub Lorentzteisendus vastavalt nende struktuuridele. Küsimus on nüüd, mis-
sugune esitus on fundamentaalsem, ja tuleb välja, et just pole mitte standardne, vaid
lainefunktsiooniesitus. Matemaatikud on vabad siis küsida, mis on siis fundamentaalsem –
aegruum või kvantmehaanilised seisundid – ja füüsikutele mõjub see mõtlemapanevalt.
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3.1 Astmeline ZN-algebra

Ettepanekule lähenedes viime sisse M moodustajad, mis moodustavad lineaarse ruumi
komplekssete arvude taustal ja rahuldavad seoseid

θAθBθC = jθBθCθA = j2θCθAθB, (11)

kus j = eiπ/3 on arvu üks primitiivjuur [4]. Niisugused seosed on füüsikutele tuntud seose
θAθB = −θBθA üldistus, mida nimetatakse matemaatilises keeles Grassmanni algebraks.
On päris lihtne näidata, et θAθBθCθD = 0. See annab tekkitud algebrale astmelist struk-
tuuri, kus moodustajate järk on 1, kahe moodustajate korrutis omandab järku 2, ja kolme
moodustajate korrutis on järguga 3 = 0. Samas võib defineerida adjungeeritud moodusta-
jad θ̄Ā, mille järk on −1 = 2, nende korrutis on järguga −2 = 1, ja kolme adjungeeritud
moodustajate korrutis omandab järku −3 = 0. Vaadates neid järke võiks oletada, et ad-
jungeeritud moodustajad on võrdsed kahe tavalise moodustaja korutistega. Siiski ei tee
seda valikut, vaid valitakse hoopis

θAθ̄B̄ = −jθ̄B̄θA, θ̄B̄θA = −j2θAθ̄B̄ (12)

selleks, et hoida vahet tavaliste ja adjungeeritud moodustajate vahel. Saame kahte astmelist
algebrat A = A0 +A1 +A2 ja Ā = Ā0 + Ā1 + Ā2.

Järgmiseks saame moodustada multilineaarsed vormid algebral A× Ā. 3-vormi

ψα = ψα
ABCθ

AθBθC (13)

jaoks onM = 2 puhul kaks sõltumatut valikut võimalik, mida tähistame indeksiga α = 1, 2.
Kui moodustajad muutuvad teisenduse θ′A

′
= UA′

A θA all, siis 3-vormid teisenduvad kui
ψ′ = Lψ, kus

Lα′

α ψ
α
ABC = UA′

A UB′

B UC′

C ψ′α′

A′B′C′ . (14)

Tuleb välja, et L on Lorentzrühma katterühma SL(2,C) element. Samas on antud neli
2-seguvormi

ηµ = ηµ

AB̄
θAθ̄B̄, (15)

mis rahuldavad

ηµν =
1

2
ηµ

AB̄
ηνAB̄ = diag(+1;−1,−1,−1) (16)

(
”
spinoriaalne meetrika“ ε12 = 1 = −ε21 on kasutatud selleks, et tõsta sisemised indeksid

A ja B̄). Sel korral saame teisendust η′ = Λη, kus

Λµ′

µ η
µ

AB̄
= UA′

A Ū B̄′

B̄ η′µ
′

A′B̄′ , (17)

ja Λ on tavalise Lorentzrühma Lor1,3 element. Füüsikuna neid Richard Kerneri, Viktor
Abramovi ja teiste poolt pakkutud ideid [5, 6] edasi mõtiskledes võime järeldada, et ψ
on kahekomponentiline lainefunktsioon ehk spiinor, η aga hoopis tetraad, mis moodus-
tab aegruumi. Muide: kui valime M = 3 moodustajad, siis pääseme kvarke ja gluuone
iseloomustavate SU(3)-rühma fundamentaal- ja adjungeeritud esituste juurde.
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3.2 Lorentzrühma massitu osakeste jaoks

Eugene Wigner, kellest alguses juba jutt oli, näitas 1939.a., et osakene on iseloomustatud
inhomogeense Lorentzrühma alamrühma kaudu, mis jätab osakese impulsi puudutamata
ja mida nimetatakse väikeseks rühmaks [7]. Tulemuseks sai Wigner Eukleidi rühma

E(2) = ISO(2) = T2 o SO(2), (18)

mitte kahekordne katterühm on E(2) = T2 o U(1), kus T2 on nihete (translationide) ka-
hemõõtmeline abeli rühm ja o tähistab poolotsekorrutist. Mainimata jäi Wigneri kui ka
teiste publikatsioonides, et väike rühm on tegelikult mittekompaktne lahenduv rühm. Meie
Rein Saarega tulime selle peale, kui uurisime massitu osakeste väikest rühma. Kommista-
sime selle üle, et massitu osakese jaoks on olemas veel üks moodustaja, mis jätab impulsi-
vektori puudutamata, nimelt see, mis vahetab aja ja ruumikomponenti omavahel ära. Koos
kolme, juba massiga osakeste jaoks teatud moodustajatega jõuame seega nelielementilise-
le alamrühmale, mis on samuti lahenduv, aga mis on samuti maksimaalne ja moodustab
sellepärast Lorentzrühma Boreli alamalgebrat Bor1,3 [8].

Uurisime seda uut lahenduvat rühma Bor1,3 ja leidsime, et ühes küljes saab seda rühma
taas kirjutada kahe abeli rühma poolotsekorrutisena,

Bor1,3 = T2 o Tor1,3, (19)

kus Tor1,3 on Lorentzrühma Lor1,3 maksimaalne toor. Teises küljes on Bor1,3 ekvivalentne
minimaalse mitteabeli lahenduva rühma sol2 kahe koopiate Kroneckeri summaga, mis saab
tõlgendada osakese ja vastava antiosakese käelisusteks. Lopuks leidsime, et on olemas teine
Boreli alamrühm, mis komplekteerib Bor1,3 Lorentzrühmas Lor1,3, nii et

Lor1,3 /Bor1,3 ' Bor1,3 . (20)

Lorentzrühma poollihtsad alamrühmad on hästi klassifitseeritud. Seevastu puuduv la-
henduvate alamrühmade läbiv klassifikatsioon. Teie kui matemaatikud võiksite meile tu-
levikus abiks olla, et seda saaks ühel päeval tehtud ja rühmateooria taustal mittepidevat
üleminekut massitu osakesest massiga osakesele saaks hoolikalt uuritud. Massitu osake-
sed on looduses olemas ainult footoni ja gluuoni ehk kvantelektrodünaamika ja kvant-
kroomodünaamika kalibratsiooniväljade kvantosakeste näol, aga arvutuskäikudel pannak-
se tihti massid vordseks nulli, kui need on teistega võrreldes väikesed. Anomaalsed efektid
tekkivad, kui võrrelda osaliselt massitu tulemust sellega, mis on saanud massiivsest tu-
lemusest, kui vastavad massid lähevad nulli. Rühmateoreetiline taust sellel põhjal, mida
just arendasime, seletaks paremini niisuguseid efekte. Lõpuks saaks veel veidi filosofeerida
selle üle, kas ehk osakese mass hoopis tekkib sellest, et rühmataust muutub. Lahenduvate
alamrühmade võrra laiendatud rühmateoreetiline taust võiks aidata seletada aineosakeste
siiani suvaliseks paistavat massispektrit.
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