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Den gav oss jo higgspartikelen 
alerede i 2012!



Sett higgspartikkelen under mikroskop
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https://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/CombinedSummaryPlots/HIGGS/ATLAS_HIGGS4400_kappa_vs_mass/ATLAS_HIGGS4400_kappa_vs_mass.png
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Sett higgspartikkelen under mikroskop

❖ Helt ny type «fundamental» partikkel

❖ Stemmer den absolutt enklest modellen fra 1960-tallet?!
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https://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/CombinedSummaryPlots/HIGGS/ATLAS_HIGGS4400_kappa_vs_mass/ATLAS_HIGGS4400_kappa_vs_mass.png


Presisjonsmålinger av standardmodellen

❖ Standardmodellen vil få sprekker før eller senere (mørk 
materie osv.), men vi vet ikke hvor eller hvordan…
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Utforsk et nytt masseområdet
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https://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/CombinedSummaryPlots/EXOTICS/ATLAS_Exotics_Summary/ATLAS_Exotics_Summary.png
https://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/PUBNOTES/ATL-PHYS-PUB-2019-022


Utforsk et nytt masseområdet

❖ Mer intensitet (data)  produser flere tunge partikler (hvis de finnes)⇒
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https://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/CombinedSummaryPlots/EXOTICS/ATLAS_Exotics_Summary/ATLAS_Exotics_Summary.png
https://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/PUBNOTES/ATL-PHYS-PUB-2019-022


Utforsk et nytt masseområdet

❖ Mer intensitet (data)  produser flere tunge partikler (hvis de finnes)⇒

❖ P.S. de norske gruppene bidrar til Higgs-målinger OG søk etter SUSY 
OG eksotiske ting
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https://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/CombinedSummaryPlots/EXOTICS/ATLAS_Exotics_Summary/ATLAS_Exotics_Summary.png
https://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/PUBNOTES/ATL-PHYS-PUB-2019-022
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Hvorfor ikke   TeV?!E = mc2 = 13 − 14

❖ Protoner er kompliserte objekter

❖ Lite sannsynlig at en veldig stor 
del av energien deltar i en 
kollisjon  
 
 

❖ Å øke datamengden (LHC 
luminositet) øker sjansen for 
slike sjeldne kollisjoner
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Kjerne-kjerne kollisjoner

❖ Vil studere kvark-gluon plasma med «rare probes», som 
krever mye mer data



OK da, la oss bygge HL-LHC



LHC bruker «nesten hele CERN»
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https://espace.cern.ch/liu-project/default.aspx


HL-HLC - et omfattende prosjekt
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https://hilumilhc.web.cern.ch/content/hl-lhc-project


HL-HLC - et omfattende prosjekt
❖ Ikke bare et 

enkelt tiltak for 
å få det til
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HL-HLC - et omfattende prosjekt
❖ Ikke bare et 

enkelt tiltak for 
å få det til

❖ Mye blir 
gjenbrukt og 
pusset opp

❖ Noe blir byttet 
ut

❖ Noe er helt 
nytt
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https://hilumilhc.web.cern.ch/content/hl-lhc-project


LHC Injectors Upgrade (LIU)

❖ Kvaliteten på strålene i LHC påvirket av mange ledd,  
nesten helt fra hydrogen-flasken
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https://indico.cern.ch/event/824289/contributions/3447367/attachments/1857580/3051676/THXPLM1_talk.pdf


Crab cavities
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https://home.cern/news/news/accelerators/crab-cavities-colliding-protons-head


Crab cavities
❖ Gjør proton-buntene  

(dvs. strålene) minst 
mulig: Injectors
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https://home.cern/news/news/accelerators/crab-cavities-colliding-protons-head


Crab cavities
❖ Gjør proton-buntene  

(dvs. strålene) minst 
mulig: Injectors

❖ Kollider buntene  
mest mulig effektivt:  
Crab cavities
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https://home.cern/news/news/accelerators/crab-cavities-colliding-protons-head


Data-mengden   Integrated luminosity⇔
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https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/706/2/022002/pdf


Data-mengden   Integrated luminosity⇔

❖ Målet er å ca. 20-doble datamengden mellom nå og ca 2038.
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Data-mengden   Integrated luminosity⇔

❖ Målet er å ca. 20-doble datamengden mellom nå og ca 2038.

❖ Har Warholm tapt om han ikke leder etter 20 av sine 400m?!
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https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/706/2/022002/pdf
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Ikke bare positiv med mer data

❖ ATLAS: 200 proton-proton kollisjoner SAMTIDIG må 
sorteres og stråling må tåles (bl.a. helt ny inner tracker)

❖ ALICE: Vil ta data 10x raskere (bl.a. mye ny 
utlesningselektronikk og ny inner tracker)
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NorLHC (infrastruktur) prosjektet
❖ Norsk «paraply»-prosjekt for å bidra til ALICE og 

ATLAS oppgraderinger: NorLHC: Enabling LHC Physics 
at Extreme Collision Rates

❖ Ikke minst fornyet og utvidet regnekapasitet og 
datalagring

❖ Eksperimentene kan oppgraderes - mye blir gjenbrukt

❖ Ikke som å «oppgrader" e.g. iPhone - hele enheten må 
byttes ut for bedre kamera, 4G->5G osv.
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https://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/projects/norlhc/
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Oppsummering

❖ HL-LHC vil gjøre det mulig å 20-doble dagens datasett

❖ Dette vil muliggjøre presisjonsmålinger med høy 
statistikk, observasjon av forventet sjeldne prosessor og 
mulig oppdagelser av nye fenomener og partikler

❖ Alle LHC-eksperimentene må oppgraderes for å kunne 
nyttiggjøre og tåle de nye forholdene i HL-LHC


