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Uteliaisuus sai Eemeli Tombergin tutkimaan,  
miten kosminen inflaatio on syntynyt.
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Eemeli Tombergin teoreettisen fysiikan alan väitöskirja Cosmology with Higgs inflation tarkastettiin 
Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa 18.10.

ONKO HIGGSIN
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SYNTYNYT 
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Maailmankaikkeus sai alkunsa alkuräjäh-
dyksestä, jota tutkijoiden mukaan seura-
si kosminen inflaatio: aika jolloin avaruus 
laajeni kiihtyvällä nopeudella.

Kosmologia tutkii maailmankaikkeu-
den rakennetta ja historiaa. Eemeli Tom-
bergin väitöskirja selvittää yhden kosmi-
sen inflaatiomallin, Higgsin inflaation, eri-
tyispiirteitä.

— Halusin opiskella teoreettista fysiik-
kaa, koska on mielenkiintoista tietää, mis-
tä kaikki on saanut alkunsa ja mistä olem-
me tulleet, Tomberg sanoo.

Malli kosmisesta inflaatiosta pystyy se-
littämään, miksi maailmankaikkeus näyt-
tää lähes samanlaiselta kaikkialla ja toi-
saalta mistä maailmankaikkeuden raken-
teet, kuten galaksit, ovat saaneet alkunsa.

Suuressa mittakaavassa aine on jakau-
tunut tasaisesti maailmankaikkeuteen. 
Poikkeamia on: on galaksijoukkoja, galak-
seja, tähtiä ja muita tiheämpiä aineen ka-
saumia. Näiden epätasaisuuksien alkupe-
rä on inflaatiossa.

Miksi kosminen inflaatio syntyi? Sitä ei 
tarkalleen tiedetä. Yksi selitysmalleista on 

Higgsin inflaatio, joka on nimetty fyysikko 
Peter Higgsin mukaan. 

Teorian mukaan kosmisen inflaation 
on aiheuttanut Higgsin kenttä, jossa on 
Higgsin hiukkasia eli kentän värähtelyjä 
— samaan tapaan kuin fotonit, valohiuk-
kaset, ovat sähkömagneettisen kentän vä-
rähtelyä.

Tutkijat ilmoittivat vuonna 2012 löytä-
neensä tällaisen Higgsin hiukkasen. Sii-
hen asti näitä vain uskottiin olevan ole-
massa.

Tombergin väitöskirjan kolmessa ar-
tikkelissa käsitellään Higgsin inflaatiota 
eri näkökulmista. Tavoite on lisätä entis-
tä tarkempia laskuja perusmallin päälle. 
Tomberg arvioi muun muassa sitä, onko 
Higgsin inflaatiossa voinut syntyä mustia 
aukkoja — ei ole tai ainakin ne ovat olleet 
hyvin pieniä — sekä siirtymää inflaation 
jälkeiseen aikaan.

— Toivon, että ihmisillä riittää jatkos-
sakin aikaa ja mielenkiintoa miettiä maa-
ilmaa ja maailmankaikkeutta.

Eemeli Tomberg jatkaisi mieluusti töitä 
tieteen ja maailmankaikkeuden parissa.  //


