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(naively: QCD jets are massless while top jets ~ mt)

What is cosmology?

How is it connected to particle physics? 

Cosmology: properties of the Universe as a whole; 	


its origin, evolution and eventual fate.	

Requires astronomical observations, 	


probe billions of years into the past; 	


to the edge of the knowable Universe. 	


Constructed from theories => 	


testable models of the evolution of the Universe.	


Connects the micro, particle physics to the macro. 



(naively: QCD jets are massless while top jets ~ mt)

Scales of our universe

H
Higgs~               Proton~                       Atom~                   Human~                        Earth~              solar system~                      milky way~



(naively: QCD jets are massless while top jets ~ mt)

Scales of our universe

H
Higgs~??(10-20m LHC)   Proton~10-16m    Atom~10-10m                 Human~1m             Earth~106m           solar system~1012m       milky way~1016m



“baryonic” matter: made of atoms
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made of, circa 1869 
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What is the Universe 

made of, circa 1973 

The

“Standard Model”

of Particle Physics



!תעלומת המסה/אנרגיה ביקום

   !!% מהחומר ביקום מורכב מחלקיקים מוכרים,                   5
 שאינו פולט אור, חומר אפל, מסיבי מחומר 20% 
!  תעלומה )קבוע קוסמולוגי(75% 

75%

20%

Our universe matter/energy decomposition today

5%



(naively: QCD jets are massless while top jets ~ mt)

Outline

✦ Introduction


✦ Cosmology  

✦ Problems: dark energy; dark matter; baryogensis 

✦ Higgs mass & naturalness (other talks)?

✦ Summary.



(naively: QCD jets are massless while top jets ~ mt)

Quantitative cosmology

� 

Gµν = 8πG Tµν



(naively: QCD jets are massless while top jets ~ mt)

Quantitative cosmology

� 

Gµν = 8πG Tµν

Coming up: a technical slide;	

see how math+interpretation => physics (language of nature) 



Hot Big Bang 

General Relativity 

Homogeneity and Isotropy 

energy 
matter 

geometry

Einstein's equation



Hot Big Bang 

General Relativity 

Homogeneity and Isotropy 

energy 
matter 

geometry

Einstein's equation

(distance element in curved space)

scale factor 

flat space 

scale factor 

flat space 

Spatial Curvature 

Flat Open Closed 
Spatial Curvature 

Flat Open Closed 



Matter Content: Perfect Fluid 

Isotropic in its rest frame: 

Energy density conservation: Einstein-Friedmann equations 

Equation of state of matter 

� 

p(t) = w ρ(t) barotropic fluid

Einstein-Friedmann equations 
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Einstein-Friedmann equations 

Equation of state of matter 

� 

p(t) = w ρ(t) barotropic fluid

Einstein-Friedmann equations 

Equation of state of matter 

� 

p(t) = w ρ(t) barotropic fluid



Universe dynamics  (K=0) 

Radiation: 

Matter: 

Vacuum: 

Universe dynamics  (K=0) 

Radiation: 

Matter: 

Vacuum: 

scale factor 

flat space 

Universe dynamics  (K=0) 

Radiation: 

Matter: 

Vacuum: 

Universe dynamics  (K=0) 

Radiation: 

Matter: 

Vacuum: 

Matter/energy => universe is expanding



REDSHIFT

redshift 

Photons redshifts



universe expansion, observed by Hubble (29)

Measuring brightness & velocity



Hubble’s Law

dHvcz
0

==

Ho=74.2 +- 3.8   km/s/Mpc

Hubble 1929

 (PNAS vol 15)



• early universe: high temperature T

• high energy E=kT

• high momentum p=E/c=kT/c

• small distance x=ℏ/p=ℏc/kT

• early universe: elementary particles play 
main roles!

elementary particles
and early universeThe particle physics connection



380Kyr

13.7Byr10 –10 sec

CMBdark matter

1 m
in

elementsantimatter

10 –26 sec



cluster dynamics 

x-ray cluster gas 

gravitational lensing 

structure formation 

Dark Matter 

cluster collisions 

 distance kpc 

v 
km

/s
 

50 

5

rotation curves 

CMB 

observed 

luminous  
disk 

BBN 



is the Universe 

made only of 

stars and 

galaxies?



• The amount of stuff we can 

see from shining stars is 

only a very small fraction 

of the amount needed to 

explain the expansion rate

• But is what we see all there 

is?? Light does not 

necessarily trace mass!

• Just like motion of the 

whole Universe, motion 

on smaller scales can 

measure mass

Weighing the Universe 

with Dynamics



“Missing Mass” in 

Galaxy Clusters

• Fritz Zwicky measured velocities for 

~1000 galaxies in the Coma Cluster

• Zwicky found more mass than light, 

by a large factor!

Zwicky was the 

first to detect 

“dark matter”

in 1930’s
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Dark Matter in a nutshell.

• Lots and lots of observations now indicate 

that most of the matter in the Universe is 

“dark”

• The effects of this matter can be “seen” 

gravitationally on a wide range of scales

• ~85% of the mass (stuff that clumps)

• Doesn’t emit light or radiation; no cooling

• Most likely explanation: a particle we 

haven’t detected yet.
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Direct  
Search for 

Dark Matter 
Particles 





COUPP CDMS 

DAMA 

CoGeNT 
( +  EDELWEISS,  
XENON, EURECA,  
ZEPLIN, DEAP, ArDM,  
WARP, LUX, SIMPLE,  
PICASSO, DMTPC,  
DRIFT, KIMS, …) 

Direct Detection 
CRESST 



XENON/CDMS 

Angle et al. 2011 

CDMS 

XENON 
CDMS 



Direct Detection 

•  Depends on local WIMP phase-space density 

•  Usual assumption: ρDM = 0.3 GeV cm�3 #

•  Usual assumption: Maxwellian velocity distribution 
   in galactic rest frame 



ATIC Fermi/GLAST 

PAMELA 

IceCube 

AMS 

Indirect Detection 
WMAP 

VERITAS  

H.E.S.S.  



Wimps 

Indirect Detection 
Galactic Center 
Dwarf spheroidals 
DM clumps, Sun 



Early Universe

1,000,000,002 1,000,000,000

matter anti-matter



Current Universe

2

We won!  But why?

us

matter anti-matter



beginning of the Universe

1,000,000,001 1,000,000,001

matter anti-matter



shortly after

1,000,000,002 1,000,000,000

matter anti-matter

1

anti-matter needs to convert
into matter

??????



Universe now

2

This is how we survived!

us

matter anti-matter



Why matter
over anti-matter?

• Is the world of anti-matter 
an exact mirror?

• 1964 Fitch and Cronin: εK
• 1998 CPLEAR:               
T-violation

• 1999 NA48, KTeV: ε’K
• 2002 B-factories:           

sin 2β=sin 2ϕ1
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                      Summary so far
✦ Cosmology concerned with the universe at large, big & basic 

questions, fascinating answers ...

!

✦ Connect the micro and the macro, direct linkage with particle physics and 
the what is done at the LHC. 

!

✦ Now arrive at precision area.

!

✦ Several mysteries: what is dark energy? what is dark matter? what is the 
origin of the matter-anti-matter asymmetry? !

✦ Can the LHC experiments shed light? Or direct/indirect dark matter 
experiments? (AMS2)



Thank you

39

Collider 
Searches 



Collider Searches 
Social WIMPs 

 Complicated decay chain Backgrounds (neutrino, QCD, …) 

Maverick WIMPs 

coupling from W 
or direct/indirect 

Beltran, Hooper, Kolb, Krusberg, Tait     1002.5137 
Rajaraman, Shepherd, Tait, Wijangco    1108.1196 
Fox, Harnik, Kopp, Tsai                           1109.4398 



WIMPs 
CoGeNT 

nonrelativistic 
χ +  N → χ + N 

10�4 pb – 10�6 pb 
Described by  

Effective field theory 

LHC 

relativistic 
q + q → χ + χ 

Assume described by 
effective field theory 

Model Dependent 



125 GeV Higgs -> top is ~saturating metastability

A raise of < 3% in top Yukawa => weakless universe!	

A new coincidence, top (H) flavor puzzle?

in a single measurement; a statistical accuracy of ∆αs = 0.0004 is for instance quoted in
Ref. [49]. This can be done either in e+e− → qq̄ events on the Z-resonance (the so-called
GigaZ option) or at high energies [43] or in a combined fit with the top quark mass and
total width in a scan around the tt̄ threshold [48].

Assuming for instance that accuracies of about ∆mt ≈ 200 MeV and ∆αs ≈ 0.0004 can
be achieved at the ILC, a (quadratically) combined uncertainty of less than ∆MH ≈ 0.5
GeV on the Higgs mass bound eq. (1) could be reached. This would be of the same order
as the experimental uncertainty, ∆MH

<∼ 100 MeV, that is expected on the Higgs mass.
At this stage we will be then mostly limited by the theoretical uncertainty in the

determination of the stability bound eq. (1) which is about ±1 GeV. The major part of
this uncertainty originates from the the QCD threshold corrections to the coupling λ which
are known at the two-loop accuracy [6, 7]. It is conceivable that, by the time the ILC will
be operating, the theoretical uncertainty will decrease provided more refined calculations
of these threshold corrections beyond NNLO are performed.

The situation is illustrated in Fig. 1 where the areas for absolute stability, metastability8

and instability of the electroweak vacuum are displayed in the [MH , m
pole
t ] plane at the 95%

confidence level. The boundaries are taken from Ref. [6] but we do not include additional
lines to account for the theoretical uncertainty of ∆MH = ±1 GeV (which could be reduced
in the future) and ignore for simplicity the additional error from the αs coupling.
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Figure 1: The 2σ ellipses in the [MH ,m
pole
t ] plane that one obtains from the current top quark

and Higgs mass measurements at the Tevatron and LHC and which can be expected in future
measurements at the LHC and at the ILC, when confronted with the areas in which the SM
vacuum is absolutely stable, metastable and unstable up to the Planck scale.

As can be seen, the 2σ blue–dashed ellipse for the present situation with the current
Higgs and top quark masses of MH = 126 ± 2 GeV and mpole

t = 173.3 ± 2.8 GeV, and in

8This situation occurs when the true minimum of the scalar potential is deeper than the standard
electroweak minimum but the latter has a lifetime that is larger than the age of the universe [5]. The
boundary for this region is also taken from Ref. [6].

9

Alekhin, Djouadi & Moch (12)

yt . 1.03 + 1.8 · 10�3 (mH � 125.5GeV)



The Higgs & the Fine Tuning 
Problem (theorists headache ?)

! )64(מסה: המכניזם להשריית היגס 
. אינטרקציות, וסט של היגסלמודל הסטנדרטי נוסף "שדה" חדש, 

H"

The Higgs Mechanism

18



• Higgs mass & EW scale are ultra sensitive to quantum corrections. 

 The fine tuning problem

Largest contributions are due to the top quark couplings.



 What is the fine tuning problem?



 What is the fine tuning problem?

Coincidence of 1:102 - moon subtends an angle !
                                    of ~ 0.52° while sun of ~ 0.53°.



 What is the fine tuning problem?

Imagine that they were equal to 1:1032 ! sun
moon

• Higgs mass & EW scale are ultra sensitive to quantum corrections. 

 The top & the fine tuning problem

Largest contributions are due to the top couplings.
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על הבעיה הדמיונית הנ"ל, אם ניתן להראות שחיים על כדור הארץ לא 
ייתכנו כלל אם לא יתקיים הקשר הייחודי והנדיר בין מסלול הירח סביב 
ידוע  (למשל,  שלהם  והרדיוסים  השמש  סביב  הארץ  למסלול  הארץ 
שהירח מסייע לייצוב האקלים על פני כדור הארץ). כלומר, אם לא היה 
מתקיים יחס כזה בדיוק בין השמש, הירח וכדור הארץ, ממילא לא היינו 
כאן ולא יכולנו לזהות ולגלות אותו. מדובר בכוונון עדין שרק בזכותו יש 

חיים על כדור הארץ, והעולם שלנו לא יכול היה להיראות אחרת. 

בעיית הקבוע הקוסמולוגי
כמו שכבר ציינו, הכוונון העדין קשור גם לנושא הכוח החלש וגם 
כפי  זו,  בעיה  בקצרה  להבין  ננסה  הקוסמולוגי.  הקבוע  לשאלת 
הקוסמולוגי  הקבוע  בהקשר  התיאורטית  בפיזיקה  מטופלת  שהיא 

(המתקשים יכולים לדלג על השורות הבאות אל ראש הפרק הבא).
שמשלבת  שדות,  תורת  על–ידי  מתוארת  חלקיקים  של  פיזיקה 
היחסות  תורת  את  בתוכה 
הקוונטים.  תורת  עם  הפרטית 
פיזיקליים  גדלים  זו,  במסגרת 
הקוסמולוגי  הקבוע  כדוגמת 
(ובמסגרת "המודל הסטנדרטי" 
גם עוצמת הכוח החלש) רגישים באופן דרמטי לאפקטים קוונטיים 

(הנקראים תיקונים קרינתיים), וערכם מוגדר רק כאשר אפקטים 
אלו נלקחים בחשבון.

לדוגמה, תופעות הקשורות לכבידה קוונטית צפויות להתאפיין בסקלת 
 10109eV4 מסת פלנק השקולה למנת צפיפות אנרגיה פנטסטית של
מצפים  אנו  גס,  ובאופן  ברביעית),  אלקטרון–וולט  (מיליארד–גוגול 
שהתיקונים הקוונטיים לקבוע הקוסמולוגי יהיו מסדר גודל של מסה 
זו. אבוי, כי כמו שמתואר בהמשך, ערך זה של הקבוע הקוסמולוגי 
גדול פי 10 בחזקת 120 מגודלו הנצפה במדידות של הקבוע, השווה 

 .(0.001eV)4 בערך למילי אלקטרון–וולט ברביעית
יוצא מכך שעלינו להוסיף לתיאוריה שלנו קבוע נוסף מסדר גודל 
של מיליארד–גוגול אלקטרון–וולט ברביעית, ובסימן הפוך לתרומה 
המצופה מהתיקונים הקוונטיים, כך ששתי התרומות האסטרונומיות 
בגודלן יבטלו זו את זו עד כדי השארית הקטנטנה המתאימה לתצפית 
- כמו במקרה הדמיוני של גודלם הנצפה של השמש והירח. בצורה 

סכמטית, אם כן, הכוונון העדין של הקבוע הקוסמולוגי נראה כך: 
 

(0.001eV)4 = (10000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000.000000000001 - 1000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000) eV4

כינוי שניתן על–ידי פיזיקאים של 
אנרגיות גבוהות לתיאוריה המקובלת 

כיום, אשר מתארת את הכוחות 
הבסיסיים והחלקיקים היסודיים 

המרכיבים את עולמנו.   

מדענים נבוכים  לנוכח החפיפה המדוייקת של הירח את השמש. 
אנלוגיה לכוונון העדין בעולם הדמיוני

<<

The moon subtends an angle of ~ 0.54° while the sun of ~ 0.52°.

What if they were equal to 1:1032 ??

It would raise two questions:
(i) What set their precise distance?  <=> Tuning problem ().
(ii) Why perturbations not destabilize the system? <=> Fine tuning problem

(why is �⇥/⇥
max

⌧ 1 ?)
(why is m2

H/m2
Pl ⌧ 1 ?)

Coincidence of 1:102 - moon subtends an angle !
                                    of ~ 0.52° while sun of ~ 0.53°.



 What is the fine tuning problem?
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moon

• Higgs mass & EW scale are ultra sensitive to quantum corrections. 

 The top & the fine tuning problem

Largest contributions are due to the top couplings.

    085  |  

על הבעיה הדמיונית הנ"ל, אם ניתן להראות שחיים על כדור הארץ לא 
ייתכנו כלל אם לא יתקיים הקשר הייחודי והנדיר בין מסלול הירח סביב 
ידוע  (למשל,  שלהם  והרדיוסים  השמש  סביב  הארץ  למסלול  הארץ 
שהירח מסייע לייצוב האקלים על פני כדור הארץ). כלומר, אם לא היה 
מתקיים יחס כזה בדיוק בין השמש, הירח וכדור הארץ, ממילא לא היינו 
כאן ולא יכולנו לזהות ולגלות אותו. מדובר בכוונון עדין שרק בזכותו יש 

חיים על כדור הארץ, והעולם שלנו לא יכול היה להיראות אחרת. 

בעיית הקבוע הקוסמולוגי
כמו שכבר ציינו, הכוונון העדין קשור גם לנושא הכוח החלש וגם 
כפי  זו,  בעיה  בקצרה  להבין  ננסה  הקוסמולוגי.  הקבוע  לשאלת 
הקוסמולוגי  הקבוע  בהקשר  התיאורטית  בפיזיקה  מטופלת  שהיא 

(המתקשים יכולים לדלג על השורות הבאות אל ראש הפרק הבא).
שמשלבת  שדות,  תורת  על–ידי  מתוארת  חלקיקים  של  פיזיקה 
היחסות  תורת  את  בתוכה 
הקוונטים.  תורת  עם  הפרטית 
פיזיקליים  גדלים  זו,  במסגרת 
הקוסמולוגי  הקבוע  כדוגמת 
(ובמסגרת "המודל הסטנדרטי" 
גם עוצמת הכוח החלש) רגישים באופן דרמטי לאפקטים קוונטיים 

(הנקראים תיקונים קרינתיים), וערכם מוגדר רק כאשר אפקטים 
אלו נלקחים בחשבון.
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זו. אבוי, כי כמו שמתואר בהמשך, ערך זה של הקבוע הקוסמולוגי 
גדול פי 10 בחזקת 120 מגודלו הנצפה במדידות של הקבוע, השווה 

 .(0.001eV)4 בערך למילי אלקטרון–וולט ברביעית
יוצא מכך שעלינו להוסיף לתיאוריה שלנו קבוע נוסף מסדר גודל 
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בגודלן יבטלו זו את זו עד כדי השארית הקטנטנה המתאימה לתצפית 
- כמו במקרה הדמיוני של גודלם הנצפה של השמש והירח. בצורה 

סכמטית, אם כן, הכוונון העדין של הקבוע הקוסמולוגי נראה כך: 
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כינוי שניתן על–ידי פיזיקאים של 
אנרגיות גבוהות לתיאוריה המקובלת 

כיום, אשר מתארת את הכוחות 
הבסיסיים והחלקיקים היסודיים 

המרכיבים את עולמנו.   

מדענים נבוכים  לנוכח החפיפה המדוייקת של הירח את השמש. 
אנלוגיה לכוונון העדין בעולם הדמיוני
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היחסות  תורת  את  בתוכה 
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שמשלבת  שדות,  תורת  על–ידי  מתוארת  חלקיקים  של  פיזיקה 
היחסות  תורת  את  בתוכה 
הקוונטים.  תורת  עם  הפרטית 
פיזיקליים  גדלים  זו,  במסגרת 
הקוסמולוגי  הקבוע  כדוגמת 
(ובמסגרת "המודל הסטנדרטי" 
גם עוצמת הכוח החלש) רגישים באופן דרמטי לאפקטים קוונטיים 

(הנקראים תיקונים קרינתיים), וערכם מוגדר רק כאשר אפקטים 
אלו נלקחים בחשבון.

לדוגמה, תופעות הקשורות לכבידה קוונטית צפויות להתאפיין בסקלת 
 10109eV4 מסת פלנק השקולה למנת צפיפות אנרגיה פנטסטית של
מצפים  אנו  גס,  ובאופן  ברביעית),  אלקטרון–וולט  (מיליארד–גוגול 
שהתיקונים הקוונטיים לקבוע הקוסמולוגי יהיו מסדר גודל של מסה 
זו. אבוי, כי כמו שמתואר בהמשך, ערך זה של הקבוע הקוסמולוגי 
גדול פי 10 בחזקת 120 מגודלו הנצפה במדידות של הקבוע, השווה 

 .(0.001eV)4 בערך למילי אלקטרון–וולט ברביעית
יוצא מכך שעלינו להוסיף לתיאוריה שלנו קבוע נוסף מסדר גודל 
של מיליארד–גוגול אלקטרון–וולט ברביעית, ובסימן הפוך לתרומה 
המצופה מהתיקונים הקוונטיים, כך ששתי התרומות האסטרונומיות 
בגודלן יבטלו זו את זו עד כדי השארית הקטנטנה המתאימה לתצפית 
- כמו במקרה הדמיוני של גודלם הנצפה של השמש והירח. בצורה 

סכמטית, אם כן, הכוונון העדין של הקבוע הקוסמולוגי נראה כך: 
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כינוי שניתן על–ידי פיזיקאים של 
אנרגיות גבוהות לתיאוריה המקובלת 

כיום, אשר מתארת את הכוחות 
הבסיסיים והחלקיקים היסודיים 

המרכיבים את עולמנו.   

מדענים נבוכים  לנוכח החפיפה המדוייקת של הירח את השמש. 
אנלוגיה לכוונון העדין בעולם הדמיוני
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מתקיים יחס כזה בדיוק בין השמש, הירח וכדור הארץ, ממילא לא היינו 
כאן ולא יכולנו לזהות ולגלות אותו. מדובר בכוונון עדין שרק בזכותו יש 

חיים על כדור הארץ, והעולם שלנו לא יכול היה להיראות אחרת. 

בעיית הקבוע הקוסמולוגי
כמו שכבר ציינו, הכוונון העדין קשור גם לנושא הכוח החלש וגם 
כפי  זו,  בעיה  בקצרה  להבין  ננסה  הקוסמולוגי.  הקבוע  לשאלת 
הקוסמולוגי  הקבוע  בהקשר  התיאורטית  בפיזיקה  מטופלת  שהיא 

(המתקשים יכולים לדלג על השורות הבאות אל ראש הפרק הבא).
שמשלבת  שדות,  תורת  על–ידי  מתוארת  חלקיקים  של  פיזיקה 
היחסות  תורת  את  בתוכה 
הקוונטים.  תורת  עם  הפרטית 
פיזיקליים  גדלים  זו,  במסגרת 
הקוסמולוגי  הקבוע  כדוגמת 
(ובמסגרת "המודל הסטנדרטי" 
גם עוצמת הכוח החלש) רגישים באופן דרמטי לאפקטים קוונטיים 

(הנקראים תיקונים קרינתיים), וערכם מוגדר רק כאשר אפקטים 
אלו נלקחים בחשבון.

לדוגמה, תופעות הקשורות לכבידה קוונטית צפויות להתאפיין בסקלת 
 10109eV4 מסת פלנק השקולה למנת צפיפות אנרגיה פנטסטית של
מצפים  אנו  גס,  ובאופן  ברביעית),  אלקטרון–וולט  (מיליארד–גוגול 
שהתיקונים הקוונטיים לקבוע הקוסמולוגי יהיו מסדר גודל של מסה 
זו. אבוי, כי כמו שמתואר בהמשך, ערך זה של הקבוע הקוסמולוגי 
גדול פי 10 בחזקת 120 מגודלו הנצפה במדידות של הקבוע, השווה 

 .(0.001eV)4 בערך למילי אלקטרון–וולט ברביעית
יוצא מכך שעלינו להוסיף לתיאוריה שלנו קבוע נוסף מסדר גודל 
של מיליארד–גוגול אלקטרון–וולט ברביעית, ובסימן הפוך לתרומה 
המצופה מהתיקונים הקוונטיים, כך ששתי התרומות האסטרונומיות 
בגודלן יבטלו זו את זו עד כדי השארית הקטנטנה המתאימה לתצפית 
- כמו במקרה הדמיוני של גודלם הנצפה של השמש והירח. בצורה 

סכמטית, אם כן, הכוונון העדין של הקבוע הקוסמולוגי נראה כך: 
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כינוי שניתן על–ידי פיזיקאים של 
אנרגיות גבוהות לתיאוריה המקובלת 

כיום, אשר מתארת את הכוחות 
הבסיסיים והחלקיקים היסודיים 

המרכיבים את עולמנו.   

מדענים נבוכים  לנוכח החפיפה המדוייקת של הירח את השמש. 
אנלוגיה לכוונון העדין בעולם הדמיוני
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The moon subtends an angle of ~ 0.54° while the sun of ~ 0.52°.

What if they were equal to 1:1032 ??
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על הבעיה הדמיונית הנ"ל, אם ניתן להראות שחיים על כדור הארץ לא 
ייתכנו כלל אם לא יתקיים הקשר הייחודי והנדיר בין מסלול הירח סביב 
ידוע  (למשל,  שלהם  והרדיוסים  השמש  סביב  הארץ  למסלול  הארץ 
שהירח מסייע לייצוב האקלים על פני כדור הארץ). כלומר, אם לא היה 
מתקיים יחס כזה בדיוק בין השמש, הירח וכדור הארץ, ממילא לא היינו 
כאן ולא יכולנו לזהות ולגלות אותו. מדובר בכוונון עדין שרק בזכותו יש 

חיים על כדור הארץ, והעולם שלנו לא יכול היה להיראות אחרת. 

בעיית הקבוע הקוסמולוגי
כמו שכבר ציינו, הכוונון העדין קשור גם לנושא הכוח החלש וגם 
כפי  זו,  בעיה  בקצרה  להבין  ננסה  הקוסמולוגי.  הקבוע  לשאלת 
הקוסמולוגי  הקבוע  בהקשר  התיאורטית  בפיזיקה  מטופלת  שהיא 

(המתקשים יכולים לדלג על השורות הבאות אל ראש הפרק הבא).
שמשלבת  שדות,  תורת  על–ידי  מתוארת  חלקיקים  של  פיזיקה 
היחסות  תורת  את  בתוכה 
הקוונטים.  תורת  עם  הפרטית 
פיזיקליים  גדלים  זו,  במסגרת 
הקוסמולוגי  הקבוע  כדוגמת 
(ובמסגרת "המודל הסטנדרטי" 
גם עוצמת הכוח החלש) רגישים באופן דרמטי לאפקטים קוונטיים 

(הנקראים תיקונים קרינתיים), וערכם מוגדר רק כאשר אפקטים 
אלו נלקחים בחשבון.

לדוגמה, תופעות הקשורות לכבידה קוונטית צפויות להתאפיין בסקלת 
 10109eV4 מסת פלנק השקולה למנת צפיפות אנרגיה פנטסטית של
מצפים  אנו  גס,  ובאופן  ברביעית),  אלקטרון–וולט  (מיליארד–גוגול 
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בגודלן יבטלו זו את זו עד כדי השארית הקטנטנה המתאימה לתצפית 
- כמו במקרה הדמיוני של גודלם הנצפה של השמש והירח. בצורה 

סכמטית, אם כן, הכוונון העדין של הקבוע הקוסמולוגי נראה כך: 
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 .(0.001eV)4 בערך למילי אלקטרון–וולט ברביעית
יוצא מכך שעלינו להוסיף לתיאוריה שלנו קבוע נוסף מסדר גודל 
של מיליארד–גוגול אלקטרון–וולט ברביעית, ובסימן הפוך לתרומה 
המצופה מהתיקונים הקוונטיים, כך ששתי התרומות האסטרונומיות 
בגודלן יבטלו זו את זו עד כדי השארית הקטנטנה המתאימה לתצפית 
- כמו במקרה הדמיוני של גודלם הנצפה של השמש והירח. בצורה 

סכמטית, אם כן, הכוונון העדין של הקבוע הקוסמולוגי נראה כך: 
 

(0.001eV)4 = (10000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000.000000000001 - 1000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000) eV4

כינוי שניתן על–ידי פיזיקאים של 
אנרגיות גבוהות לתיאוריה המקובלת 

כיום, אשר מתארת את הכוחות 
הבסיסיים והחלקיקים היסודיים 

המרכיבים את עולמנו.   

מדענים נבוכים  לנוכח החפיפה המדוייקת של הירח את השמש. 
אנלוגיה לכוונון העדין בעולם הדמיוני

<<

The moon subtends an angle of ~ 0.54° while the sun of ~ 0.52°.

What if they were equal to 1:1032 ??

It would raise two questions:
(i) What set their precise distance?  <=> Tuning problem ().
(ii) Why perturbations not destabilize the system? <=> Fine tuning problem

(why is �⇥/⇥
max

⌧ 1 ?)
(why is m2

H/m2
Pl ⌧ 1 ?)
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We expect to observe new physics,	

beyond Higgs, that solves the fine 

tuning problem @ the LHC

Dominant paradigm to solve fine tuning problem



So where are those top partners?

Producing Top Quarks 
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Main Injector 

PIC 2009 – Kobe, Japan Bernd Stelzer, Simon Fraser University 

- The Energy Frontier -!

LHC 

CERN 

•! 1.96 TeV pp collider 

•! Run II started in 2001 

•! Record Inst. Lum. 3.6!1032 [cm-2sec-1] 

Most of the results 

•! 14 TeV pp collider 

•! Restart in Nov 2009 at 7 TeV 

•! Inst. Lum. 1032-1034 [cm-2sec-1] 

ATLAS 

CMS 

Brief outlook 

t 
‘

The LHC battle for naturalness

supersymmetry (SUSY)                    composite Higgs 	

every field has a SUSY partner          larger sym’ h=pion	

top partner = scalar, stop                  top partner = fermion t’           



Backups



So far crazily reasonable, is there alternative paradigm?

P ara ganarse la vida, el héroe típico de Hollywood 
se dedica a escapar de la muerte. Una y otra vez, 
infi nidad de enemigos le disparan desde todas direc-

ciones, pero fallan por milímetros. Los coches explotan 
siempre una fracción de segundo demasiado tarde y él 
consigue encontrar refugio antes de que la explosión le 
alcance. Sus amigos consiguen siempre rescatarle justo 
antes de que le degüelle algún villano. Si cualquiera de 
esas acciones hubiese ocurrido de manera ligeramente 
distinta, habríamos tenido que despedirnos de nuestro 
héroe con un “hasta la vista, baby”. Aun cuando no ha-
yamos visto la película antes, hay algo que nos dice que 
el protagonista llegará sano y salvo hasta el fi nal.

En cierto modo, la historia de nuestro universo se 
parece a una película de acción de Hollywood. Se ha 
aducido que un pequeño cambio en alguna de las leyes 
de la física hubiera desbaratado el proceso normal de 
evolución del universo y nuestra existencia no habría sido 
posible. Por ejemplo, si la interacción nuclear fuerte (la 
responsable de mantener unidos los núcleos atómicos) hu-
biera sido ligeramente más fuerte o más débil, las estrellas 
sólo habrían generado una pequeña parte del carbono y 
demás elementos que parecen necesarios para la forma-
ción de planetas, por no hablar de la aparición de vida.

Buscando vida en el
MULTIVERSO
Otros universos con diferentes leyes físicas podrían también ser habitables

ALEJANDRO JENKINS Y GILAD PEREZ
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CONCEPTOS BASICOS
� A partir del vacío pri-

mordial que dio origen
a nuestro universo po-
drían haber surgido otros 
muchos universos, cada 
uno con sus propias leyes 
físicas.

� Suponiendo que existan, 
muchos de ellos podrían 
albergar estructuras com-
plejas e incluso vida.

� Estos resultados sugieren 
que quizá nuestro univer-
so no esté tan “fi namente 
ajustado” para permitir 
la aparición de vida como 
se había pensado hasta 
ahora.

2 INVESTIGACION Y CIENCIA, marzo, 2010

Potential implications for a 125GeV Higgs on flavor physics
Giudice, GP & Soreq (12).

sun
moon

• Higgs mass & EW scale are ultra sensitive to quantum corrections. 

 The top & the fine tuning problem

Largest contributions are due to the top couplings.
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על הבעיה הדמיונית הנ"ל, אם ניתן להראות שחיים על כדור הארץ לא 
ייתכנו כלל אם לא יתקיים הקשר הייחודי והנדיר בין מסלול הירח סביב 
ידוע  (למשל,  שלהם  והרדיוסים  השמש  סביב  הארץ  למסלול  הארץ 
שהירח מסייע לייצוב האקלים על פני כדור הארץ). כלומר, אם לא היה 
מתקיים יחס כזה בדיוק בין השמש, הירח וכדור הארץ, ממילא לא היינו 
כאן ולא יכולנו לזהות ולגלות אותו. מדובר בכוונון עדין שרק בזכותו יש 

חיים על כדור הארץ, והעולם שלנו לא יכול היה להיראות אחרת. 

בעיית הקבוע הקוסמולוגי
כמו שכבר ציינו, הכוונון העדין קשור גם לנושא הכוח החלש וגם 
כפי  זו,  בעיה  בקצרה  להבין  ננסה  הקוסמולוגי.  הקבוע  לשאלת 
הקוסמולוגי  הקבוע  בהקשר  התיאורטית  בפיזיקה  מטופלת  שהיא 

(המתקשים יכולים לדלג על השורות הבאות אל ראש הפרק הבא).
שמשלבת  שדות,  תורת  על–ידי  מתוארת  חלקיקים  של  פיזיקה 
היחסות  תורת  את  בתוכה 
הקוונטים.  תורת  עם  הפרטית 
פיזיקליים  גדלים  זו,  במסגרת 
הקוסמולוגי  הקבוע  כדוגמת 
(ובמסגרת "המודל הסטנדרטי" 
גם עוצמת הכוח החלש) רגישים באופן דרמטי לאפקטים קוונטיים 

(הנקראים תיקונים קרינתיים), וערכם מוגדר רק כאשר אפקטים 
אלו נלקחים בחשבון.

לדוגמה, תופעות הקשורות לכבידה קוונטית צפויות להתאפיין בסקלת 
 10109eV4 מסת פלנק השקולה למנת צפיפות אנרגיה פנטסטית של
מצפים  אנו  גס,  ובאופן  ברביעית),  אלקטרון–וולט  (מיליארד–גוגול 
שהתיקונים הקוונטיים לקבוע הקוסמולוגי יהיו מסדר גודל של מסה 
זו. אבוי, כי כמו שמתואר בהמשך, ערך זה של הקבוע הקוסמולוגי 
גדול פי 10 בחזקת 120 מגודלו הנצפה במדידות של הקבוע, השווה 

 .(0.001eV)4 בערך למילי אלקטרון–וולט ברביעית
יוצא מכך שעלינו להוסיף לתיאוריה שלנו קבוע נוסף מסדר גודל 
של מיליארד–גוגול אלקטרון–וולט ברביעית, ובסימן הפוך לתרומה 
המצופה מהתיקונים הקוונטיים, כך ששתי התרומות האסטרונומיות 
בגודלן יבטלו זו את זו עד כדי השארית הקטנטנה המתאימה לתצפית 
- כמו במקרה הדמיוני של גודלם הנצפה של השמש והירח. בצורה 

סכמטית, אם כן, הכוונון העדין של הקבוע הקוסמולוגי נראה כך: 
 

(0.001eV)4 = (10000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000.000000000001 - 1000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000) eV4

כינוי שניתן על–ידי פיזיקאים של 
אנרגיות גבוהות לתיאוריה המקובלת 

כיום, אשר מתארת את הכוחות 
הבסיסיים והחלקיקים היסודיים 

המרכיבים את עולמנו.   

מדענים נבוכים  לנוכח החפיפה המדוייקת של הירח את השמש. 
אנלוגיה לכוונון העדין בעולם הדמיוני

<<

The moon subtends an angle of ~ 0.54° while the sun of ~ 0.52°.

What if they were equal to 1:1032 ??

It would raise two questions:
(i) What set their precise distance?  <=> Tuning problem ().
(ii) Why perturbations not destabilize the system? <=> Fine tuning problem

(why is �⇥/⇥
max

⌧ 1 ?)
(why is m2

H/m2
Pl ⌧ 1 ?)

Jupiter's volcanic moon
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Earth & our moon

http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter


The$cosmological$constant$fine$tuning$problem$

$ בעיית הקבוע הקוסמולוגי

ב     התברר שקצב התפשטות 
היקום מואץ; 

אבל ההאצה היא חלשה מאד: 
120 סדרי גודל פחות מנחוש תמים 

 )מתיקונים קוונטיים(  

98$
The observed cosmic acceleration is too 
slow, compare with naive guess based on the 
contributions from quantum corrections, by 
~120 orders of magnitude ....

The cosmological constant problem



!Weinberg!8 "הפיתרון" של                                    
!אין גלקסיות עם ההאצה/תאוטה גדולות יותר

“Weakless!Univ.”!Harnik,!Kribs!
Perez,!PRD!(06).!
“Causal!Entropic!Diamond”!Bousso,!
Harnik,!Kribs!Perez,!PRD!(07).!

Weinberg’s environmental, “anthropic”, solution

Complexity & observers cannot 
be formed if the acceleration, 
cosmological constant, are too 
big or too small.	

Observed value is not very 
different from allowed range.
Weinberg (1987)



מודלים של אינפלציה+!
!multiverse!מיתרים=



Principle cannot applied directly to the weak scale

♦ A universe without weak interaction can be very similar to ours.
Harnik, Kribs & GP (06).

♦ Flavor dynamics easily prefers weakless universe => runaway problem.

Gedalia, Jenkins & GP  (09).

♦ Runaway problem can be ameliorated & account for the top-weak  	

                                                                                         stability puzzle.

Guidice, GP & Soreq (12).



Getting a two-peaks distributions, ultra speculative solution 
to flavor puzzle (question more important than answer ...)

♦ Interpretation for quark spectrum, in view of new Higgs mass:

♦ RGE + “strong dynamics” inspired models can generate binary dist’.

Figure 3: PDF of a single Yukawa coupling. The solid blue (dashed black) line corresponds to
the distribution of Eq. (4) (Eq. (7)) with n = m = 2 and Q

max

= 100 (a = 3.1, y
0

= 6.8⇥ 10�3

and ✏ = 0.012). Left Panel: the original distributions as applied at the Planck scale. Right
panel: the distributions after one-loop RGE running down to the weak scale.

for the Higgs has already been examined in the context of a vacuum stability analysis [5] (see
also []). This state-of-the-art calculation found the following stability and metastability bounds

mh > 129.4GeV + 1.4GeV

✓
mt � 173.1GeV

0.7GeV

◆
� 0.5GeV

✓
↵s(mZ)� 0.1184

0.0007

◆
± 1GeV , (9)

mh > 111GeV + 2.8GeV

✓
mt � 173.2GeV

0.9GeV

◆
� 0.9GeV

✓
↵s(mZ)� 0.1184

0.0007

◆
± 3GeV , (10)

respectively. Assuming no new physics up to the Planck scale, the conclusion is that the present
measurements implies that our electroweak vacuum is metastable. It is quite remarkable to note
that for a fixed 125GeV Higgs mass the top Yukawa is less than 3% from making our electroweak
vacuum unstable! Below we use the requirement of metastability of the Higgs potential as an
anthropic upper bound on the quark masses.

4 Multi-Flavor Analysis and The Quark Spectrum

We now combine the ingredients above and study the resulting quark mass structure within a
multiverse framework. The analysis is based on the following assumptions

• There is no new physics beyond the SM up to the Planck scale. (As a sensitivity check,
we also analyzed lower UV scales.)

• The Yukawa distributions of Eqs. (4) and (7) are therefore applied at the Planck scale,
so that the flavor dynamics that generates it takes place at a higher scale. Alternatively,
we examine the case where the Yukawa distribution is used at the weak scale, such that
the RGE play no role.

• The existence of the lightest two (and only two) quarks is ensured by anthropic arguments
(see e.g. [7]), and therefore the rest of the quarks are taken to be above the strange mass.

• Only the Yukawa sector of the SM is being scanned over the multiverse, while the gauge
and Higgs sectors (e.g. the Higgs mass) are held fixed. The implications of scanning over
the Higgs VEV are discussed below, on section 5.

The Yukawa couplings of the four heaviest quarks are generated (uncorrelated) at the Planck
scale, and then evolved down to weak scale (represented by the Z mass) using the one-loop RGE.
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y / ✏Q , pQ(Q) / Qn , p✏(✏) / ✏m ,

y / ✏� , p�(�) / ea�
2

,

u,d              s c  b                                                             t

y = 0 y = 4⇡

instabilitychemistry

⇤QCD/MW 1

Jaffe,  Jenkins & Kimchi (09)

desert

Giudice, GP & Soreq (12).



New units of measure

 For distance, we use pc, Kpc & Mpc

  

For comparison, mean Earth-Sun 

distance (Astronomical Unit):

" Cosmologists often express masses

" in units of  the solar mass:


