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HL-LHC - High Luminosity LHC Upgrade
• zvýšit Run 2+3 luminositu 10× na 3 ab−1 (µmax ∼ 200)
• klíčové cíle experimentu ATLAS
- přesná proměření produkčních a rozpadových kanálů H (κV ∼ 3%, κF ∼ 5%)
- párová produkce HH (∼ 1σ v kanále bbγγ)
- rozšíření oblasti hledání nové fyziky až o ∆m ∼ 1 TeV
- doufáme, že Higgsův boson není posledním fundamentálním objevem na LHC

• vyžaduje značný rozsah modernizace detektoru ATLAS
- nový trigger a vyčítací elektronika
(TDAQ)
- nový, radiačně odolný
dráhový detektor (ITk)

vnitřní

- lepší dopředná instrumentace pro
potlačení pile-up

Finanční a časový plán
• ATLAS CORE Cost [MCHF]
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• největší CZ skupina v CERN
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• finanční pokrytí z projektu Výzkumných infrastruktur - VI CERN-CZ
• schválen na roky 2016-2019 (∼ 71 MCZK/rok)

- pokryje 2.8 MCHF našich HL-LHC ATLAS Core ambicí
• na roky 2020-2022 čekáme na schválení vládou

- měl by pokrýt zbytek našich HL-LHC finančních závazků

ITk Stripy
• náš největší závazek
- testování poloviny EC sensorů (4500)
- montáž a testování 700 EC modulů (1 disk)

• vyžaduje značné zdroje po dobu 4 let
- zázemí - nová společná čistá laboratoř
- 9 FTE a 14 MCZK mimo CORE

Další HL aktivity
• ITk
- vývoj radiačně odolných sensorů a vyčítací elektroniky v rámci RD50 a RD53
- radiační testy sensorů (stripy / pixely)
- PP2 boxy
- produkční databáze (Unicorn College)

• TileCal - testování a instalace zdrojů
nízkého a vysokého napětí

Shrnutí
• HL-LHC upgrade je prioritním projektem

- současné evropské, americké (P5) a japonské strategie
• ATLAS je jediný (běžící) experiment v tzv. Energy Frontier oblasti částicové fyziky s naší účastí
• dává nám možnost podílet se na světovém výzkumu v této oblasti

- důležité pro výchovu studentů, rozvoj mladých vědeckých pracovníků,
...
• ATLAS CZ a SK skupiny jsou naše nejpočetnější skupiny v CERN
• HL-LHC by měl tedy být i naší hlavní prioritou

