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 Konwencja CERN z 1954 roku przewiduje dwa rodzaje zadań dla 

Rady CERN: nadzór nad pracą laboratoriów oraz organizowanie 
europejskiej współpracy w ramach badań z fizyki cząstek.  

 W 2005 roku Rada nawiązała do tego drugiego zadania, inspirując 
prace nad Europejską Strategią dla Fizyki Cząstek – 
dwustronicowy dokument podusumowujący tę pracę  przyjęty 
został na specjalnym posiedzeniu Rady CERN w Lizbonie 14 lipca 
2008 roku 

 Począwszy od 2006 roku Rada nadzorowała implementację 
Strategii poprzez specjalne Sesje poświęcone Europejskiej 
Strategii przygotowywane przez Sekretariat Naukowy oraz 
włączenie prac związanych z Strategią do Srednioterminowego 
Planu (MTP) CERN 

 Wrzesień 2011 – maj 2013 – pierwsza aktualizacja Europejskiej 
Strategii dla Fizyki Cząstek 

Trochę historii 
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Aktualizacja Strategii 2011-2013 

 2011, 16 września – zebranie Rady CERN, zapoczatkowujące proces 
aktualizacji poprzez powołanie dwu zespołów: Europejskiej Grupy 
Strategicznej (European Strategy Group –ESG) i Grupe Przygotowawczej  
(Preparatory Group  - PG)   

 2012, koniec lipca – termin nadsyłania materiałów od europejskiego 
środowiska fizyki czastek będących wkładem do wypracowania Strategii 

 2012, 10-12 września – Otwarte Sympozjum Rady CERN dot. Europejskiej 
Strategii dla Fizyki Cząstek w Krakowie, prezentacja i dyskusja nt. 
nadesłanych materiałów, 500 uczestników 

 2012, grudzień – udostępnienie tzw. Briefing Book czyli podsumowania wkładu 
od środowiska fizyki cząstek, opracowanego przez grupę PG, 216 stron 

 20-25  stycznia 2013 – zebranie grupy ESG w Erice, przygotowanie 
Dokumentu Strategii dla Rady CERN, natychmiastowe udostępnienie 
dokumentu środowisku fizyki cząstek 

 22 marca 2013 – uzgodnienie (z niewielkimi poprawkami)  Dokumentu 
Strategii na zebraniu Rady CERN 
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         Grupy ESG i PG – skład i zadania 

ESG – Europejska Grupa Strategiczna 

Skład: delegaci z krajów członkowskich CERN, krajów stowarzyszonych, krajów 
obserwatorów (Indie, Japonia, Rosja, Turcja, USA), organizacje ApPEC, ESFRI, EU, FALC, 
JINR i NuPECC, CERN DG, dyrektorzy dużych narodowych laboratoriów (44 osoby)  oraz 
członkowie  Sekretariatu Naukowego, członkowie Grupy Przygotowawczej, poprzedni i 
aktualny Przewodniczący Rady CERN 

Zadania: Przygotowanie Dokumentu Strategicznego w oparciu o wkład naukowy z 
Briefing Book oraz  o wkład dot. zagadnień organizacyjnych, transferu 
technologii, edukacji i popularyzacji w oparciu o materiału przygotowane przez 
własne grupy robocze 
 
PG – Grupa Przygotowawcza 

Skład: Członkowie Sekretariatu Naukowego oraz przedstawiciele Komitetów SPC i ECFA, 
a także Ameryk i Azji (15 osób – prof. A.F. Żarnecki z UW wśród nich)  

Zadania: Opracowanie Briefing Book oraz organizacja naukowa Otwartego 
Sympozjum Rady CERN 
 
Praca obu grup koordynowana przez Sekretarza Naukowego, prof. T.Nakadę 
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from T.Nakada 

2008 Otwarte Sympozjum Rady CERN w Krakowie 
i „zebranie redakcyjne” in Erice 

          T.Nakada 

Erice, 20-25 January 2013  
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 2013 – końcowe kroki 

Formalne zatwierdzenie i implementacja zaktualizowanej 
Europejskiej Strategii dla Fizyki Cząstek 
 
30 maja 2013 – formalne zatwierdzenie Strategii na 
Nadzwyczajnej Sesji Rady CERN w siedzibie Komisji Europejskiej w 
Brukseli 
 Aktualizacja Strategii staje się STRATEGIĄ 

20 czerwca 2013 – Sesja Rady CERN, formalne zatwierdzenie Planu 
Średnio-terminowego na okres 2014-2018 oraz propozycji budżetu 
na rok 2014 (dokument CERN/SPC/1012 CERN/FC/5747 
CERN/3069) z uwzględnieniem nowej Strategii 
 oficjalny start wdrażania nowej Strategii 
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      Dokumenty związane z Strategią 

 Dokument Strategii „European Strategy for Particle Physics, 
Update 2013” – zawiera 17 Paragrafów Strategii (a-q) formalnie 
zatwierdzonych przez Radę CERN 30 maja 2013 in Bruseli 

 „Deliberation Document” zawiera nieco szersze uzasadnienie 
sformułowań zawartych w Dokumencie Strategii, przygotowany 
przez Europejską Groupę Strategii, maj 2013  

 Briefing Book zawiera wkład do Strategii dot. fizyki, 
przygotowany przez Grupę Przygotowawczą , grudzień 2012 

 Broszura „Accelerating science and innovation, Social benefits of 
European research in particle physics”, przygotowana przez Sieć 
ds. Komnikacji, maj 2013 

Wszystkie dokumenty dostepne są w internecie pod adresem: 
http://council.web.cern.ch/council/en/EuropeanStrategy/ESparticlePhysics.html 

7 



 Wydarzenia towarzyszące Sesji Rady w Brukseli 

29 – 30 maja   

Wystawa CERN „Accelerating science 
and innovation” w budynku EC 
Berlaymont Building, 29-30 maja 

Konferencja prasowa 29 maja  

Spotkanie STOA-ITRE-CERN w 
Parlamencie Europejskim, 29 maja 

Dyskusja panelowa „What do we get 
from basic research?”, Berlaymont 
Building, 29 maja 

Prezentacja Strategii unijnym 
Ministrom nauki i innowacji przy okazji 
zebrania Rady Konkurencyjnosci, 30 
maja 

Więcej informacji pod adresem 
http://indico.cern.ch/internalPage.py?pageId
=7&confId=244974 
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   Dokument Strategii 2013 

Zawartość: 
 
Preamble 

General issues (paragrafy a i b) 

High-priority large-scale scientific activities (paragrafy c-f) 

Other scientific activities essential to the particle physics 
programme (paragrafy g-k) 

Organisational issues (paragrafy l-m) 

Wider impact of particle physics (paragrafy n-p) 

Concluding recommendations (paragraf q) 
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Europejski model organizacji fizyki cząstek jest 
bardzo efektywny i powinien być kontynowany 

Strategia uwzględnia coraz bardziej globalny 
charakter fizyki cząstek 

a) The success of the LHC is proof of the effectiveness of the European 
organisational model for particle physics, founded on the sustained long-term 
commitment of the CERN Member States and of the national institutes, 
laboratories and universities closely collaborating with CERN. Europe should 
preserve this model in order to keep its leading role, sustaining the success of 
particle physics and the benefits it brings to the wider society. 

b) The scale of the facilities required by particle physics is resulting in the 
globalisation of the field. The European Strategy takes into account the 
worldwide particle physics landscape and developments in related fields and 
should continue to do so.  

   Stwierdzenia ogólne (paragrafy a-b) 
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CERN – największe na świecie laboratorium  
w dziedzinie fizyki cząstek 

 
Utworzone w 1954 roku przez 12 państw europejskich 
Na pograniczu Szwajcarii i Francji 
Obecnie 20 krajów członkowskich, 6 dalszych na różnych etapach 
drogi do członkostwa, nowa kategoria krajów stowarzyszonych z 
CERN-em  
Ponad 11000 użytkowników z blisko 100 krajów świata (instytucje z 
~70 krajów) 
Roczny budżet ok. 1 miliarda CHF  
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Słownik - strona1: Jednostka i skala energii 

Jednostka energii:  

1eV - energia uzyskiwana przez cząstkę o ładunku jednostkowym 
(takim jak ładunek elektronu) przyspieszana różnicą potencjałów 1V 

Skala energii:                                                               

1TeV = 103GeV = 106MeV = 109keV = 1012eV  

    1 eV - 1 keV typowe energie wiązań atomowych 
 
    1 MeV – 100 MeV typowe energie wiązań nukleonów w jądrach 
 
    1 GeV – masa nukleonu 
    ~100 GeV – masy bozonów W i Z 
     
    8 TeV – dotychczasowa najwyższa energia w zderzeniu pp w LHC 
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Słownik-strona 2  



wymagające znaczących nakładów, dużych zespołów                                 
i długotrwałego zaangażowania 

c) The discovery of the Higgs boson is the start of a major programme of work 
to measure this particle’s properties with the highest possible precision for 
testing the validity of the Standard Model and to search for further new 
physics at the energy frontier. The LHC is in a unique position to pursue this 
programme. Europe’s top priority should be the exploitation of the full 
potential of the LHC, including the high-luminosity upgrade of the machine and 
detectors with a view to collecting ten times more data than in the initial 
design, by around 2030. This upgrade programme will also provide further 
exciting opportunities for the study of flavour physics and the quark-gluon 
plasma.  

 

Priorytet 1. Badania przy najwyższych dostępnych 
energiach – pełne wykorzystanie potencjału LHC 

Dużej skali badania priorytetowe (paragrafy c-f) 
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CERN - akceleratory 

Były jeszcze:  
Synchrocyklotron,  
ISR (pierwszy     
zderzacz protonów) 
i LEP (wielki zderzacz  
e+e-) 



Zderzacz LHC (2008…, 2009 -)  

Największy zderzacz pp i Pb Pb, docelowa energia: 14 TeV (dotąd 
maks. 8 TeV) w zderzeniach pp, 2.76 TeV/nukleon dla Pb Pb  

Ponad 1700 magnesów nadprzewodzących o polach magnetycznych 
rzędu 9 T  największa  kriogeniczna instalacja świata w temp. 1.9 K 

Zderzenia co 50 ns (docelowo co 25 ns), świetlność akceleratora sięga 
8x1033 cm-2s-1 i 5x109 oddziaływań pp na sekundę, w tym kilkadziesiąt 
przypadków ciekawych fizycznie  wielkie wyzwanie dla detektorów, 
systemów wyzwalania oraz akwizycji, przechowywania i analizy danych    
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LHC – fantastyczne działanie w latach 2010-2012 
    Zderzenia p-p, Pb-Pb i p-Pb  
    p-p: do 1380 przyspieszanych pęczków, w odległości czasowej 50 ns          
            i 1.5x1011 protonów/pęczek 

Rekordowa świetlność LHC 
N = L x σ 
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Fizyka LHC   

Cele: cząstka Higgsa – ostatnia brakująca cegiełka w SM, 
poszukiwania nowych, ciężkich cząstek, będących przejawem 
nieznanych nam jeszcze symetrii przyrody, badanie zderzeń 
ciężkich jonów przy nieosiągalnych wcześniej energiach, 
badanie łamania symetrii CP  

Dwa wielkie uniwersalne eksperymenty (ATLAS i CMS), dwa 
duże dedykowane eksperymenty (ALICE i LHCb) oraz trzy 
małe eksperymenty dla dedykowanych pomiarów 

Już obecnie eksperymenty LHC dostarczyły kilkuset 
publikacji   



LHCb 

ALICE ATLAS 

CMS 

oraz dwa mniejsze eksp. dedykowane określonym pomiarom 19 



Zderzacz LHC   

i eksperymenty   

w fazie konstrukcji  20 



?, IR 

4x 

, bunch spacing 25 
ns 

~20-25 
fb

-1 

~75-100 
fb

-1 

~350 fb
-

1 

, bunch spacing 25 
ns 

, bunch spacing 50 ns 

Nominalna energia i świetlność 

Faza-1, przebudowa akc. wstępnego przysp.,  maks. 
świetlność dla tej konfiguracji 

HL-LHC Faza-2, przebudowa zderzacza w rejonie 
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Start LHC, s = 900 GeV 

„Najwyższym priorytetem dla Europy powinno być pełne 
wykorzystanie potencjału LHC” 
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Kamienie milowe: osiągnięcie docelowej energii 13-14 TeV  
i podniesienie świetlności docelowo do 5 1034 cm-2 s-1 (HL-LHC) 
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Faza HL-LHC (dla zderzeń pp): świetlność na stałym średnim poziomie           
5 1034 cm-2 s-1: średnio140 oddz. na przecięcie wiązek co 25 ns. 
Plan zakłada też, że w latach zbierania danych jeden miesiąc będzie dla 
zderzeń ciężkich jonów. 

           F.Bordry, ECFA, 1.10.2013  

Przyszłość LHC - aktualna przymiarka czasowa 
(bez wątpienia nie ostatnia!)  



 Otwarcie i naprawa wszystkich połączeń między magnesami 
 Wymiana 19 magnesów 
 Zwiększenie ochrony elektroniki przed radiacją 
 Nowe systemu ochrony i kontroli pracy zderzacza 
 Konsolidacja akceleratorów wstępnego przyspieszania 

Terminarz LS1 
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HL- LHC: wciąż długa droga od prac R&D do projektu konstrukcyjnego 

W szczególności zasadnicze znaczenie mają prace R&D nad wysoko-polowymi 
magnesami nadprzewodzącymi 
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d) To stay at the forefront of particle physics, Europe needs to be in a 
position to propose an ambitious post-LHC accelerator project at CERN by 
the time of the next Strategy update, when physics results from the LHC 
running at 14 TeV will be available. CERN should undertake design studies for 
accelerator projects in a global context, with emphasis on proton-proton and 
electron-positron high-energy frontier machines. These design studies should 
be coupled to a vigorous accelerator R&D programme, including high-field 
magnets and high-gradient accelerating structures, in collaboration with 
national institutes, laboratories and universities worldwide. 

Dużej skali badania priorytetowe (paragrafy c-f) 

 

Priorytet 2. Prace projektowe i prace R&D nad 
ambitnym projektem dla CERN-u po LHC 
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Wdrożenie w MTP 2014-2018: 

CLIC - prace R&D w kierunku TDR (w szczególności prace nad dużymi 
gradientami pola elektrycznego z połączeniu z potrzebami ILC) 

Niewielkie finansowanie dla innych inicjatyw typu R&D  
AWAKE (akceleracja plazmowa z wykorzystaniem infrastruktury CNGS) 
FCC (Future Circular Colliders)  
Mapa drogowa dla prac nad magnesami: HL�-> HE �-> VHE-LHC . Ważne prace w tym 
zakresie dotyczą kabli nadprzewodzących z dwuzasadowego magnezu, które mają 
podobne właściwości w temp. 250K do kabli uzwojeń magnesów LHC w temp. około 30K. 
Podmiana kabli oznaczałaby duże zmniejszenie poboru mocy.  
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Prace R&D pod kątem wysoko-polowych magnesów  
i wysokiego gradientu przyspieszającego pola elektrycznego 



FCC (Future Circular Colliders)               
przy energii około 100 TeV dla zderzeń pp 

z możliwością zderzeń e+e- (TLEP) i e-p (VLHeC) 
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UWAGA!!!  
Podobny projekt rozważany 
w Chinach !!! 

12-14 luty 2014 
Spotkanie rozpoczynajace 
prace dla tego projektu 
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Yifang Wang, FALC meeting, Tokio, 12.11.2013  
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CLIC – projekt liniowego zderzacza e+e- 
optymalizowanego na energię 3 TeV 

Nowa technologia, jedyna dostępna dla energii powyżej 1TeV,        
Conceptual Design Report ogłoszony w 2010 roku  

Gradient elektr. pola 
przyspieszającego ~100 MV/m, 
dł. zderzacza ~40 km 



e) There is a strong scientific case for an electron-positron collider, 
complementary to the LHC, that can study the properties of the Higgs boson 
and other particles with unprecedented precision and whose energy can be 
upgraded. The Technical Design Report of the International Linear Collider 
(ILC) has been completed, with large European participation. The initiative 
from the Japanese particle physics community to host the ILC in Japan is 
most welcome, and European groups are eager to participate. Europe looks 
forward to a proposal from Japan to discuss a possible participation. 

 

 

Wdrożenie w MTP 2014-2018: 

Udział CERN-u poprzez: 
• Wspólne prace dla CLIC i dla ILC  
• Prace R&D dla detektorów przy ILC  

Dużej skali badania priorytetowe (paragrafy c-f) 

 

Priorytet 3. Udział europejskich fizyków cząstek w 
pracach dla ILC (International Linear Collider) w Japonii  
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International Linear Collider 
 Liniowy zderzacz e+e- zbudowany w oparciu o technologię bazującą   
na nadprzewodzących wnękach rezonansowych dla energii do 1 TeV 

 Prace projektowe wykonane przez współpracę o charakterze  
globalnym  (Global Design Effort) 

 Podczas Otwartego Sympozjum w Krakowie we wrześniu 2012 fizycy 
japońscy zgłosili intencję zbudowania tego zderzacza w Japonii  

 12.06.2013 – uroczyste ogłoszenie TDR (Technical Design Report)  
w Tokio, Genewie i Chicago z wykorzystaniem różnicy w czasie     

(przekazywanie uroczystości między kontynentami) 

 Japończycy przewidują budowę etapami: etap 1 – energia 250 GeV  
- „fabryka Higgsa”  
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Lokalizacja ILC 
 
23-08-2013 
Rejon Tohoku w górach Kitakami   
rekomendowany przez komitet  
ds. wyboru lokalizacji 
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Rada Nauki Japonii  
Rekomentacja dla rządu, 30.09.2013 
Decyzja o lokalizacji ILC w Japonii 
za 2-3 lata po wcześniejszych  
ustaleniach dot. udziału finansowego 
spoza Japonii oraz organizacji  
projektu wewnątrz Japonii. 

M.Harrison, LCWS2013, 11.11.2013  



f) Rapid progress in neutrino oscillation physics, with significant European 
involvement, has established a strong scientific case for a long-baseline 
neutrino programme exploring CP violation and the mass hierarchy in the 
neutrino sector. CERN should develop a neutrino programme to pave the way 
for a substantial European role in future long-baseline experiments. Europe 
should explore the possibility of major participation in leading long-baseline 
neutrino projects in the US and Japan. 

Dużej skali badania priorytetowe (paragrafy c-f) 

 

Priorytet 4. Pomoc CERN w zapewnieniu udziału 
europejskich fizyków cząstek w eksperymentach 

neutrinowych z długą bazą pomiarową w USA i Japonii   

Wdrożenie w MTP 2014-2018: 

Priorytety europejskiej społeczności fizyków neutrin wymagają dopracowania  
Obecnie mała kwota zarezerwowana jest na dokończenie planu nowej wiązki 
neutrinowej w CERN-ie 
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Fizyka oscylacji neutrin – co wiemy, o co pytamy? 

 Lekkie neutrina, sprzęgające się do bozonu Z0, występują w trzech 
zapachach: e   

 Neutrina oscylują, tzn. neutrino o określonym zapachu. powstałe w 
oddziaływaniu czy pochodzące z rozpadu, po pewnym czasie zmienia zapach, 
co oznacza niezachowanie zapachowej liczby leptonowej i niezerową masę 
neutrin 

 Dla trzech zapachów neutrin i trzech stanów masowych oscylacje neutrin 
opisywane są przez 6 parametrów teoretycznych: dwie różnice kwadratów 
mas, trzy kąty mieszania i fazę CP 

 Ostatnie dwa lata dostarczyły pomiaru ostatniego z kątów mieszania, 
który jest stosunkowo duży 

 Oznacza to dostęp do pomiaru fazy CP w eksperymentach z 
konwencjonalnymi wiązkami neutrin akceleratorowych, a zatem względnie 
szybką próbę odpowiedzi na pytanie, czy obserwowana  asymetria między 
materią i antymaterią we współczesnym Wszechświecie nie wzięła się z 
niezachowania symetrii CP dla neutrin. 

 Nie znamy też w pełni uporządkowania stanów masowych neutrin – kilka 
pomysłów eksperymentów oscylacyjnych, które mogą to ustalić. 
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Eksperymenty neutrinowe z długą bazą pomiarową 
w Japonii i USA 
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R.Heuer, P5 meeting, Fermilab, 2.11.2013  



g) Theory is a strong driver of particle physics and provides essential input to experiments, 
witness the major role played by theory in the recent discovery of the Higgs boson, from 
the foundations of the Standard Model to detailed calculations guiding the experimental 
searches. Europe should support a diverse, vibrant theoretical physics programme, ranging 
from abstract to applied topics, in close collaboration with experiments and extending to 
neighbouring fields such as astroparticle physics and cosmology. Such support should extend 
also to high-performance computing and software development. 

i) The success of particle physics experiments, such as those required for the high-
luminosity LHC, relies on innovative instrumentation, state-of-the-art infrastructures and 
large-scale data-intensive computing. Detector R&D programmes should be supported 
strongly at CERN, national institutes, laboratories and universities. Infrastructure and 
engineering capabilities for the R&D programme and construction of large detectors, as well 
as infrastructures for data analysis, data preservation and distributed data-intensive 
computing should be maintained and further developed. 

Inne aktywności naukowe niezbędne w realizacji programu 
fizyki cząstek (paragrafy g-k) 

Z jednej strony nieodzowny jest rozwój teorii,                        
a z drugiej programy R&D dla detektorów                          

oraz rozwój infrastruktury dla analizy i przechowywania danych    
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h) Experiments studying quark flavour physics, investigating dipole moments, 
searching for charged-lepton flavour violation and performing other precision 
measurements at lower energies, such as those with neutrons, muons and 
antiprotons, may give access to higher energy scales than direct particle 
production or put fundamental symmetries to the test. They can be based in 
national laboratories, with a moderate cost and smaller collaborations. 
Experiments in Europe with unique reach should be supported, as well as 
participation in experiments in other regions of the world. 

Inne aktywności naukowe niezbędne w realizacji programu 
fizyki cząstek (paragrafy g-k) 

39 

Szereg eksperymentów realizowanych przy niższych energiach w 
różnych miejscach na świecie służy testom fundamentalnych 

symetrii przyrody i niebezpośrednio pozwala badać zjawiska przy 
wysokich energiach  

Takie unikalne eksperymenty w Europie powinny być kontynuowane, 
podobnie jak udział fizyków europejskich w eksp. prowadzonych 

poza Europą   
39 
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Ale też eksperyment ACE do 
potencjalnego użycia 
antyprotonów w terapii 
nowotworów 

Spowalniacz antyprotonów (AD) – unikalne urządzenie w 
CERN-ie, głównie do badań atomów antywodoru 



41 
A.Suzuki, DPF2013 

Udział grup europejskich w budowie detektora BelleII przy 
budowanej w KEK „fabryce B” SuperKEKB 

Główny cel badawczy – niezachowanie symetrii CP dla kwarków b 



j) A range of important non-accelerator experiments take place at the overlap of 
particle and astroparticle physics, such as searches for proton decay, neutrinoless 
double beta decay and dark matter, and the study of high-energy cosmic-rays. These 
experiments address fundamental questions beyond the Standard Model of particle 
physics. The exchange of information between CERN and ApPEC has progressed since 
2006. In the coming years, CERN should seek a closer collaboration with ApPEC on 
detector R&D with a view to maintaining the community’s capability for unique projects 
in this field. 

k) A variety of research lines at the boundary between particle and nuclear physics 
require dedicated experiments. The CERN Laboratory should maintain its capability to 
perform unique experiments. CERN should continue to work with NuPECC on topics of 
mutual interest. 

Inne aktywności naukowe niezbędne w realizacji programu 
fizyki cząstek (paragrafy g-k) 
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Szereg ważnych eksperymentów ma miejsce na pograniczu fizyki i 
astrofizyki cząstek. Należą do nich poszukiwania cząstek Ciemnej 
Materii, rozpadu protonu i bezneutrinowego podwójnego rozpadu 

czy badania promieni kosmicznych 

Podobnie ma się sprawa z pograniczem fizyki cząstek i fizyki 
jądrowej – unikalne badania z zakresu fizyki jądrowej powinny być 

kontynuowane w CERNie 42 
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ISOLDE 
REX-ISOLDE 
HIE-ISOLDE 
 
Docelowo przyspieszanie  
wiązek do 10 MeV/u 

Wiązki dla ponad  
600 izotopów blisko 70 
pierwiastków o czasach 
życia  począwszy od 
milisekund i 
intensywnościach 
sięgających 1011 atomów na 
1 mikroA wiązki protonowej 



l) Future major facilities in Europe and elsewhere require collaboration on a global 
scale. CERN should be the framework within which to organise a global particle physics 
accelerator project in Europe, and should also be the leading European partner in global 
particle physics accelerator projects elsewhere. Possible additional contributions to 
such projects from CERN’s Member and Associate Member States in Europe should be 
coordinated with CERN. 

m) A Memorandum of Understanding has been signed by CERN and the European 
Commission, and various cooperative activities are under way. Communication with the 
European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) has led to agreement 
on the participation of CERN in the relevant ESFRI Strategy Working Group. The 
particle physics community has been actively involved in European Union framework 
programmes. CERN and the particle physics community should strengthen their 
relations with the European Commission in order to participate further in the 
development of the European Research Area. 

Sprawy organizacyjne (paragrafy l-m) 

44 

CERN jako koordynator europejskiego udziału w przyszłych 
globalnych projektach akceleratorowych                           

Bliska współpraca z Komisją Europejską w zakresie fizyki cząstek  
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n) Sharing the excitement of scientific discoveries with the public is part of our duty as 
researchers. Many groups work enthusiastically in public engagement. They are assisted 
by a network of communication professionals (EPPCN) and an international outreach 
group (IPPOG). For example, they helped attract tremendous public attention and 
interest around the world at the start of the LHC and the discovery of the Higgs boson. 
Outreach and communication in particle physics should receive adequate funding and be 
recognised as a central component of the scientific activity. EPPCN and IPPOG should 
both report regularly to the Council. 

o) Knowledge and technology developed for particle physics research have made a 
lasting impact on society. These technologies are also being advanced by others leading 
to mutual benefits. Knowledge and technology transfer is strongly promoted in most 
countries. The HEPTech network has been created to coordinate and promote this 
activity, and to provide benefit to the European industries. HEPTech should pursue and 
amplify its efforts and continue reporting regularly to the Council. 

p) Particle physics research requires a wide range of skills and knowledge. Many young 
physicists,engineers and teachers are trained at CERN, in national laboratories and 
universities. They subsequently transfer their expertise to society and industry. 
Education and training in key technologies are also crucial for the needs of the field. 
CERN, together with national funding agencies, institutes, laboratories and universities, 
should continue supporting and further develop coordinated programmes for education 
and training. 

Szersze oddziaływanie fizyki cząstek (paragrafy n-p): 
popularyzacja, transfer wiedzy i technologii, edukacja 
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          Akceleratory 
   
          Detektory 
      
          Technologie                 
                                                       informatyczne 
                                               

Transfer technologii do innych dziedzin nauki, 
przemysłu i społeczeństwa  

w trzech dziedzinach:  



Na potrzeby utrzymywania wysokiej próżni wewnątrz rury zderzacza 
LEP (poprzednik LHC) wynaleziono rodzaj molekularnego „lepu” do 
wyłożenia wnętrza rury. Ta technologia, przeniesiona do paneli 
słonecznych, pozwala na bardzo dobrą izolację termiczną, prowadząc do 
10 razy wyższej wydajności nowych paneli w porównaniu z 
standardowymi panelami dachowymi. 

Wewnatrz rury akceleratora LEP            Ta sama technologia w zastosowaniu 
Specjalna metalowa taśma działał             w panelach słonecznych na dachu 
jak molekularny lep                                   lotniska w Genewie. 

Z akceleratora do paneli słonecznych 



Pikslowe detektory krzemowe, używane do pomiarów torów w eksperymentach 
LHC, oraz ołowiano-wolframowe kryształy, używane do pomiarów energii w eksp. 
CMS, znalazły już różne zastosowania, w szczególności w medycynie. Na 
przykład, w projekcie Medipix detektory pikslowe służą medycznemu 
obrazowaniu i diagnozie. Fizycy z CMS zbudowali elektronikę odczytu kryształów 
w polu magnetycznym,co otwiera drogę do budowy skanerów medycznych 
łączących PET i rezonans magnetyczny. 

CMS – na żółto zaznaczone tory 
cząstek mierzone przez detektory 
krzemowe, a na czerwono – 
depozyty energii cząstek w 
kryształach 

Krzemowe 
detektory pikslowe 
w eksp. ATLAS i 
kryształy CMS w 
trakcie testów 

Detektory – z LHC do medycyny 



World Wide Web został stworzony w CERNie celem ułatwienia 
dostępu do danych i wymiany informacji między naukowcami 
pracującymi w eksperymentach przy zderzaczu LEP i pochodzącymi z 
wielu różnych laboratoriów na świecie. 

Ocenia się, że roczna wartość 
rynkowa WWW wynosi 1.5 
tryliona Euro. 

Technologie informatyczne – WWW 

20 lat temu program WWW został przekazany do 
publicznego użytku.  

To niewątpliwie bardzo hojny dar CERNu dla ludzkości. 



Prace nad Grid LHC rozpoczęły się w CERNie w 2002 roku z myślą o 
procesowaniu 20 petabytów danych corocznie generowanych przez 
eksperymenty LHC. Grid LHC scala tysiące komputerów i  systemów 
magazynowania danych rozmieszczonych na całym swiecie. 

W 2010 roku wartość 
rynkowa Gridu i Chmury 
Obliczenowej ocenuana 
była na 35 miliardów 
Euro. W 2015 może 
osiągnąć 120 miliardów 
Euro. 

Technologie informatyczne – Grid LHC 



Inicjatywy edukacyjne CERNu 

Naukowcy w CERN: 
Academic Training Programme 

Młodzi badacze: 
CERN School of High Energy Physics 
CERN School of  Computing 
CERN Accelerator School 

Studenci fizyki: 
Program letnich studiów Kursy dla nauczycieli: 

międzynarodowy i w językach 
nadorowych 

Latin American School 
Natal, Brazil, 2011 

Arequipa, Peru, 2013 
NEW: 
Asia-Europe-Pacific School 
of High-Energy Physics  
Fukuoka, Oct 2012 
India, 2014 

CERN School of 
Physics  
Hungary, June 2013 

Dodatkowo: specjalne programy szkoleniowe dla inżynierów, studentów i 
doktorantów uczelni technicznych, wycieczki uczniów, „master classes”  



Program dla nauczycieli 
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PODSUMOWANIE 
 

Fizyka cząstek weszła w fazę globalnego 
planowania  

 
Organizacja projektów globalnych nie 

jest trywialna 


