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1. Dane osobowe

Imię i nazwisko: Dariusz Bocian

2. Posiadane dyplomy i tytuły naukowe

Dyplom doktora nauk fizycznych

Instytut Fizyki .I4drowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii
Nauk, 2005
Tytuł rozprawy doktorskiej: .' Luminosity measurement of pp collisions with the

two-photon pp---ppe-e- process"

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Malecki, Dr. Daniela Macina (CERN)
Recenzenci: Prof-. dr hab. Danuta Kisielewska. orof. dr hab. Jan Królikowski

Dyplom magistra nauk fizycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyk1 1997,
Tytuł pracy magisterskiej: '' Simulation of signal and background |or the MSSM
Higgs H---+tt searches with ATLAS detector at LHC"
Promotor: Prof. dr hab. Elzbieta Richter-Was

Dyplom technika elektronika

Technikum Elektroniczne w Przemyślu, 1991,

Tytuł pracy dyplomowej :''Zasilacz laboratoryjny,'
Opiekun: mgr Andrzej Seneczko

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu
w jednostkach naukowych

20|6 . obecnie Głowny specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej,
Instytut Fizyki Jqdrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN,
Kraków. Polska.

zajmowane funkcje:

2018-obecnie Kierownik Działu Budowy Aparatury i lnfiastruktury Naukowej.
2016-2017 Zastępca Kierownika Działu Budowy Aparatury i Infrastruktury

Naukowej (DAI).

2012 -2016 Adiunkt,
Instytut Fizyki J4drowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN,
Kraków, Polska.

2008 - 2011 Toohig Fellow, Fermilab, Batavia, [JSA; IJSA LHC Accelerator
Ręsearch Proiect.



2008

200s - 2008

2004-200s

f00f-2004

1998-2004

1997-1998

Pracownik naukowy, CERN, Genewa, Szwajcaria, Accelerator
l'echnolo gy Department.

Senior Fellow.
CEI{N, Generł'a. Szwajcaria, Accelerator Technology and

Accelerator Beam Departments.

Starszy specjalista,
Instytut F-izyki J4drowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN,
Kraków. Polska.

Doctoral student.

CERN, Genewa" Szwajcaria, ATI-AS experimcnt and Technology

Supporl Depaftment.

Studia doktoranckie.
Międzynarodowe Studium Doktoranckie
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.
Kraków' Polska.

Starszy specjalista,
Instytut Fizyki .I4drowej im. Flenryka Niew,odniczańskiego PAN,
Kraków, Polska.

4. Przebieg kariery naukowej i głowne osi4gnięcia

W 1997 roku. ptl obt.onie prac}.rrragisterskiei. zclstałern przr'jęt1'na focZny staz w

Sanlodzielnej Pracowni eksperymentu ATLAS Instytutu Fizyki J4drowej w Krakowie.

gdzie rozpoczqłem pracę w zespole kierowanym przęz prof-. dr hab. Piotra Maleckiego.

W tej pracowni zetkn4łem się po raz pierwszy z tematyką przyśpieszania cząstek

elementarnych w duzych akceleratorach oraz zderzania i detekcji tych cz4stck w

złozonych układach detekcyjnych jakim jest. miedzy inr.rymi, cksperyment ATLAS w

CERN' Doświadczenia te zna|azły odbicie w tęmacie mojej póŹniejszej rozplawy

c|oktorskiej' dotycz4ccj pomiaru świetlnoŚci zderzen proton-proton. proton-jon oraz jon-

jon przy pomocy procesu dwufbtonowego w eksperymentach ATLAS i CMS. W latach

1998-2004 odbywałem studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium

Doktoranckim w Instytucie Fizyki .Iądrowej w Krakowie. w tym ostatnie drł'a lata

spędziłem w CERN jako doctoral student pod opiek4 dr Danieli Macina. W okrcsie

studiów doktoranckich byłem zaangaŻowany w Szereg aktywności naukowych. Między

innymi brałem udział w przygotowaniu i prowadzeniu pełnej symulacji detektora AT.I,AS

dla potrzcb anall,z prowadzonych pr,zez b-tagging Working Group oraz prowadziłem

pracow.nię specjalistycznq clla studentów IV roku specjalizacji fizyki wysokich energii

Uniwersytetu .Tagiellońskiego z zakresu modelowania kaskad elektromagnetycznych i

hadronowych w kalorymetrach w pakiecie GEANT.
W czasie studiów doktoranckich, w 2002 roku, rozpocz4łem badania z dziedz'iny

fizyki akceleratorowej. Zna14c detektor eksperymentu AI.LAS i proponowanq optykę

wi4zki w LHC oraz pakiet symulacyjny dynamiki wi4zki MAD-X, przeprowadziłem



analizę Scenariuszy przypadkowej utraty wiqzki LHC w obszatze eksperymentu ATLAS.
mog4cej prowadzió do zntszczenia radiacyjnego detektorów eksperymentu ATLAS'
Anallza ta została opublikowana w 2004 roku jako nota projektu LHC pt.: ,'Accidental

Beam Losses during Injection in the Interaclion Region IRl", LHC Projec'l Note 335.

Wyniki tych obliczeń zainicjowały w CERN prace nad tym problemem we wszystkich

eksperymentach na akceleratorze I-I{C.

Dla potrzeb doktoratu. pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Piotrzkowskiego,
przystosowałem pakiet symulacyjny LPAIR, czyli kod Mclnte.Carlo słuzący do symulacji
procesu dwufotonowego' d|a zderzeń proton-proton, proton-jon i jon-jon w LHC.
Wcześniej ten pakiet był dostosowany tylko do zdęrzeń elektron-proton i był uzywany w

DESY dla akceleratora HERA. Pracę doktorsk4, zrea|izowan4 pod kierunkiem prof' dr

hab. Piotra Maleckiego i dr Danieli Maciny. pt. Luminosity measurement of pp collisiotts
witlt the two-pltoton pp----'ppe*e- process złoŻyłem i obroniłem w 2005 roku.

Krótko po obronie pracy doktorskiej rozpoczqł'em staz podoktorski w CERN. który

odbywałem w latach 2005-2008 jako senior fellow. Kontynuuj4c' w latach 2008.2011'

odbyłem drugi staz podoktorski jako Toohig Fellow rł' ośrodku F.ERMILAB w USA.
Rozpoczynając w 2005 roku staŻ podoktorski rł' CERN. rozpocz4łem równiez

zajmowanie się zupełnie dla mnie now4 tematyką związana z nadprzewodnictlł'em

Stosowanym, którego jednym z głównych działow S4 elektromagnesy

nadprzewodnikowe' Korzystając z doświadczęnia nabytego w trakcie doktoratu w
zakresie modelowania i optymalizacji dynamiki wi4zki |'HC oraz nowo nabytej wiedzy

na temat elektromagnesów nadprzewodnikowych, rozpoczqłem badania nad

WYznaczenienr r,vartości depozytu energii powodującego tzrv. ."quench'' rv główn-vch

elektromagnesach LHC. Zjar,visko ,.quench-u'. jest to przejście przewcldnika ze stanu

nadprzervodzqcego do stanul rezystyrvnego lv w.ytriku przekr.oczetlia jednej z r,vartości

kry',t-vczn'v-ch: gęstości pr4du. indukcji lnagnetycznej lub temperatury kr1t1,cznej.

lt,yrvotanej np' przez clepozyty energii od cząstek utraconych z wi4zkt - przekt.oczetlie

tetnperatulry kr.yt1''cznej. Prorvadząc badania nad mechanizmami strat wi4zki w LHC
zaproponowałem i zbudowałem termodynamiczny model elektromagnesów

nadprzewodz4cych dla obliczeń limitów depozytu energii powoduj4cych przcjście

elektromagnesu nadprzewodzqceso do stanu rezystywncgo. Następnie zweryfikorł'ałern

ten model eksperymentalnie, przeprowadzaj4c i analizuj4c Szereg pomiarów na

elektromagnesach testowanych w CERN dla LHC, miedzy innymi przy uzyciu

dedykowanego urz4dzenia ,zaprojektowanego i zbudowanego przeze mnie. Jednym z

sukcesów tego modelu było pokazanie, ze dla wi4zki jonów ołowiu przewidywane

depozyty energii, pochodzące od jonów utraconych z wiązkt, s4 za wysokie i będq

powodowały ''quench'' 
jednego z elektromagnesów dipolowych LHC. Utrata jonów z

wi4zki jest wynikiem procesu flzycznego w obszarze zder,zen BFPP, czyli Bound F-ree

Pair Production. Następstwem tych badań. opublikowanych w Physics Review - Special

Topics, byto zainicjowanie prac nad dodatkow4 ochron4 najbardziej narazonego

elektromagnesu' a w przyszłości nad wymian4 tego elektromagnesu na elektromagnes

wykonany znadprzewodnika Nb:Sn. Kolejnym sukcesem tego modelu była ana|iza

efbktywności termicznej unowocześnionego systemu nawijania izolacji elektrycznej.

Przeprowadzona analiza na dostępnych wynikach eksperymentalnych wykazała 50oń



cf-cktywność kanałiiw chłodz4cych rł'wyniku zaaplikowanego nacisku. Uzyskane wyniki

był'v sporym zaskoczenieln i wymusiły weryfikację wpływu nacisku na geonletrię

kanałów chłodz4cych za ponroc4 pakietu ANSYS, które w pełni potwierdziły wyniki

uzyskane Za pomoc4 mojego rnodelu.

Moja praca została doceniona przez osoby pracuj4ce w projekcie US LARP (LHC
Accelerator Research Program) i w 2008 roku zostałem uhonorowany pozycjq Toohig

Fellow. Wybrałem Fęrmilab jako laboratorium goszczqce. Pracuj4c w Magnet System

I)cpartnrent zostatem z'aangaŻowany do proglamu badań i rozwoju elektromagnesów

nadprzer,vodnikowych r,łykonanych z nadprzewodnika Nb:Sn. Elcktromagnesy te S4

proponowane dla LHC. jako opcja wymiany obecnie zainstalowanych, w ramach

podnoszenia parametrów operacyjnych LHC. W Fermilab pracowałem równolegle nad

dwoma zagadnieniami: zastosowaniem mojego modelu do nowego typu

elektromagnesów wykonanych z nadprzewodnika Nb:Sn w celu rozwoju i optymalizacj i

systemu chłodzenia tych clektromagnesów oraz badaniami nad termo-meclranicznytn

zachowaniem się nadprzewodnika Nb:Sn w czasie reakcji. Wyniki badari obu tych

zagadnień zostały opublikowanc i przyjęte Z uwag4 ptzęZ środowisko. Jako sukces w

przypadku pierwszego zagadnienia mogę podać, ze zastosowanie mojego modęlu

pozwoliło wykryć błędn4 interpretację wyników pomiarów wykonanych w 2006 roku

oraz' przeprowadzić wstępn4 optymalizację tcnnodynamlczną rozwijanych

clektromagncsów. Jako sukces w przypadku drugiego zagadnicnia tnozna uznać, ż'c

odkryłem i zmierzyłem dodatkowy czynnik występuj4cy podczas reakcji próbek

nadprzewodnika' tzw. ..untwist.' odpowiadaj 4cy za zmianę rozmiarów nadprzewodnika

Nb:Sn podczas reakcji. Dzięki temu dostępny jest pełny opis eksperymentalny

zachowania się próbek nadprzewodnika w czasie reakcji oraz bogata baza pomiarów

róznych wcrsji nadprzcwodnika typu RRP (Restack Rod Process).

w 2012 roku powróciłern do Instytutu Fizyki J4drowej PAN i rozpocz4łem pracę

dla projektu TIARA, dedykowarrego zintegrowaniu infiastrtrktur1, testowej i badań r.rad

rozwojem technik akceleratorowych w Europie. Byłcnr zaangaż'owan}.W grrrpie roboczej.

praoujqcej nad wypracowaniem metodologii i procedur dla inicjowania, llnansowania i

przeprowadzania wspólnych projektów badawczych. Przy zastosowaniu tych procedur

TIARA Zaproponowała zintegrowany europejski program badawczy w dziedzinie fizyki
akceleratorowej. obecnie kontynuuję tą tematykę w ramach europejskiego projektu

AMICI, koordynowanego przęZ CEA Saclay i którego jestem liderem w IFJ PAN.
W 2013 roku wy'st4piłem zpropozycjq rozwoju w lFJ PAN nowego kierunku: fizyka

i techniki akceleracji. Podstaw4 do przedstawicnia tego typu propozycji Dyrekcji i Radzie
Naukowej I1'.i PAN było moje doświadczenie w dziędzinle akceleratorów i

nadprzewodnictwa stosowanego, nabyte w trakcie doktoratu oraz staŻy podoktorskich w
CERN i FERMIALAB oraz posiadanie w IFJ PAN duzej Światowej klasy grupy

inzynieryjno-technicznej' mającej doŚwiadczenia w zakresię projektowania i budowy

aparatury naukowej oraz duŻych infiastruktur badąwczych. 11 marca 2013 roku, na

posiedzeniu Rady Naukowej IFJ PAN przedstawiłem refbrat pt. ..Propozycja rozwoju

kierunku: fiz'yka i techrriki akceleracji w IFJ PAN'., który został przyjęty pTzez radę do

akccptuj4cej wiadomości. od tego czasu koordynuję prowadzone na Szerokq skalę

aktywności, zmierzaj4ce do powstania tego kierunku, polegaj4ce na: (l) zapewnieniu
odpowiedniego treningu pracownikom IFJ PAN w zakresie fizyki i techniki akceleracji



oraz (2) projekcie i budowie dwóch stanowisk badawczo-testowych: stanowiska do

charakteryzacji przewodów nadprzewodnikowych otaz' stanowisko do testów
elektromagnesów nadprzewodnikowych' Pierwsze sukcesy zespołu, pracuj4cego w
ramach tych dzlałan. 10 zakończenie w f017 roku budowy dedykowanej hali
eksperymentalnej, a w 2018 roku zakonczenie instalacji i uruchomienie skraplarki
helowej. Uruchomienie pierwszego ze stanowisk badawczo-testowych planowane jest do

końca 2020 roku. Wykorzystuj4c moje wieloletnie kontakty z naukowcami
zagranl'cznymi. zorganizowałem współpracę pomiędzy CERN a IFJ PAN, pozwalaj4c4

na kształcenie kadry naukowo-inzynieryjnej. obecnie w CERN przebywa tam od dwóch
lat 6 osobowa grupa inzynierów, kształc4cych się pod k4tem nowych stanowisk

badawczych w IFJ PAN.
oprócz działalnoŚci w zakresie fizyki akceleratorowej w CERN zajmuję się jeszcze

działaniami w tym kierunku w Europejskim Zród|e Spalacyjnym w Lund, Szwec.ja oraz
działaniami w zakresie tizyki termo.jądrowej dla projektu ITER, gdzie lideruję zespołowi
IFJ PAN, uczestniczącym w konsorcjum powołanym do zaprojektowania Radialnego
Detektora Neutronów dla diagnostyki plazmy w tokarnaku l.1.I]R.

Ponadto od2014 roku regularnie co f lata organizuję konf-erencję: Superconductivity
and Particle AcceleratorS (SPAS), gdzie z edycji na edycję mamy coraz więcej

uczestników. ostatnio 95 uczestników oraz 70 wyst4pień w ci4gu 3 dni. jak równiez
warsztaty tematyczne: ,.Low and High Temperature Superconductors Workshop:
Research and Applications" i ,"Thermonuclear Fusion Projects Workshop".

5. Plany na przyszł.osc

Moje plany zawodowe na przyszłość s4 ściśle związane z przedstawionymi powyzej
aktywnościanri i są opafte na 4 filarach głównych:

. Budowa i uruchomienie stanowiska do charakteryzacji przewodów
nadprzewodnikowych oraz Stanowiska do testów elektromagnesów
nadprzewodnikowych,

o Podtrzymanie współpracy z CERN w zakresie nadprzcwodnictwa stosowanego,

. Zwiększenie zaarlgazowania w programy fuzji termo-jądrowej (ITER, DONES,
coMPASS-U),

. Rozwój współpracy z polskimi instytucjami i przemysłem w zakresie
nadprzewodnictwa stosowanego (ostatnie spotkania pokazują l5 zainteresowanych
instytucji oraz kilkadziesiąt firm - Paftner & Industry Day w IIrJ PAN w dniu 30
listopada 2018 roku).

oprocz tego będę rozwijał badania w zakresie transpońu ciepła w elektromagnesach
nadprzewodnikowych dla stanów nieustalonych, budując dooelowo w IFJ PAN
stanowisko dla badań cieplno-przepływowych dla temperatur kriogenicznych.

Wszystkie wyzej wymienione aktywności są aktywnościami wymagającymi pracy
zespołowej' porównywalnej ze średniej wielkości kolaboracją naukową. Marny w Polsce
potencjał i część mojego czasu chcę poświęció na organizację współpracy. aby ten

potencjał wykorzystać. zwłaszcza w przyszłościowe.j dziedzinie fuzji termo-.i4drowej,
cze[lu np. była poświęcona jedna z sesji podczas SPAS.20l8.



6. Wskazanie osi4gnięcia* wynikaj4cego z at1. 16 ust, 2
ustawy z dnia 14 marca2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dr.[J. nr 65, poz. 595 ze zm.)

6.1. Tytuł osi4gnięcia naukowego

Jako osi4gnięcie naukowe zgł'aszam monografię pt.:

,,,Heat Transfer in High Field Superconducting Accelerator Magnets"

Autor: Dariusz Bocian

rt.ydan4 nakładem Instytr-rtu Fizyki Jqdrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk. Kraków, f019, ISBN 978-83-635 4f-13-9.

6.2.omowienie celu naukowego Ww. pracy i osi4gniętych
wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania

Historia nadprzewodnictwa rozpoczęła się w 1911 roku, kiedy H. Kamerlingh orrrres

badajęc opór elektryczny rtęci w temperaturach kriogenicznych zaobserwował jego zanik
dla temperatur ponizej 4'15 K. od tego czasu obserwuię się bardzo dynamiczny rozwó.|

tej dziedziny, zwłaszcza po odkryciu efektu Meissnera w latach 30-tych. opracowaniu
teorii BCS w latach 50-tych czy odkryciu nadprzewodników wysokotemperaturowych w.

latach 5O-tych XX wieku. Naturalnym było, ze naukowcy natychmiast zrozurniejq
ogromny potencjał tkwi4cy W zastosowaniach nadprzewodników do budowy
elektromagnesów nadprzewodnikowych' Pierwsza propozycja budowy elektromagnesu
pojawiła się juz w 1913 roku' ale na zbudowanie pierwszego elektromagnesu
nadprzewodnikowego lrz,eba było poczckac do roku 1955, kiedy to G. Yntema zbudował
z drutów niobowych pierwszy elektromagnes o indukcji 0.7 T w temperaturze 4.2 K.
Odkrycie własności nadprzewodz4cych stopu Nb-Ti rł. latach 60-tych otworzyło nowq
erę \Ą'. nadprzewodnictwie stosowanychoraz w fizyce akceleratorowej. W latach 80-tych
roz'pocz'4ł działanie pierwszy w pełni nadprzewodz4cy akcelerator Tevatron'
zbudowany w oparciu o nadprzewodnik Nb-Ti i operuj4cy w temperaturze 4.2 K. W 2008
roku rozpocz4t działanie największy nadprzewodz4cy akcelerator Wielki Zderzacz
hadronów.

Przedstawiona rozprawa habilitacyjna przedstawia jeden z kluczowych problemów
akceleratorowych elektromagncsów nadprzewodnikowych. wylwarzających wysokic
pole magnetyczne i chłodzonych ciekłym lub nadciekłym helem, a mianowicie problem
stabilizacji termodynarnicznej elektromagnesów w czasie przyŚpieszantal' utrzynrywania
wi4zki w akceleratorzc, Cz4stki utracone z wiązki deponuj4 energię w cewkach
elektrornagnesów, powoduj4c wzrost ich temperatury i w konsekwencji przejście
nadprzewodnika w elektromagnesie do stanu rezystywnego, tzw. ..quench". .Iest to

zjawisko niekorzystne zarówno pod względem efektywnego gromadzenia danych
eksperymentalnych (redukcja scałkowanej Świetlności) jak i sprzętowym (napręzenia w



elektromagnesach mogą doprowadzic do ich uszkodzenia). Zasadntcz'ym celem
przedstawionych badań było skonstruowanie modelu termodynamicznego, który pozwoli
nawyznaczenie bezpiecznych limitów energii, które mog4 być zdeponowanę w cew.kach

elektromagnesów pTZeZ cz4stki utracone zwlązkl^ tzw. limitow ""c1uench-u'.. podczas fazy

operacyjnej Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC). Wyznaczenie limitow ..quench-u.'

ma zasadni cze Znaczenie dla działanta akceleratora,w szczegolnoŚci dla operacji w trybie
gromadzenia danych ftzycznych w trakcie zderuen. Przejście elektromagnesów

nadprzewodnikowych LHC do stanu rezystywnego powoduje zatrzymante gromadzenia

tych danych, a tym Samym redukuje odkrywczy potencjał LHC, w szczególności
negatywnie wpływa na analizy rzadkich przypadków t1zycznych. Na przykład przejŚcie

do stanu rezystywnego 14 grup elektromagnesów powoduje zatrzymante gromadzenia

danych na okoto 48 godzin. Ponadto zatrzymanie pracy akceleratorawiąze się z kosztami
(l godzina operacji LHC to koszt około 10 tys. CllF). W czasie póŹniejszych prac został

dodany drugi cel. a mianowicie optymalizacja termodynamiczna nowo konstruowanych

elektromagnesów oraz weryfikacja nowych techno1ogii proponowanych dla

unowocześnienia elektromagnesów LHC.
Badania przedstawione w monografii były zorganizowane w fbrmie mini-projektu. ktory
zawierał:

Przygotowanie zaplecza teoretycznego dla rozwoju modelu sieciowego
elektromagnesów nadprzewodnikowych,
Wybór narzędzi do numerycznego modelowania transportu ciepła W
elektromap.ne sach"

+ Selekcję elektromagnesów do badania,
-+ Zbierani e danych materiałowych wymagany ch przez model,
-+ Przygolowanie danych wejściowych modeli: gcometrię elektromagnesór,ł.i nrap1

depozytów energii cząstek utraconych z wlqzkl'
--> Przeprowadzanie obliczeń numerycznych,
--> Weryfikacja wyników obliczeń z wynikami dedykowanych pomiarów,
-+ Zastosowanie modelu do badań nowoczesnych elektrornagncsów lub

komponentów tych elektromagnesów.

Wyniki badań pokazały. ż'e:

'/ Skonstruowany Model Sicciowy jest szybkim, el-ektywnym i elastycznym
narzędziem do modelowania transpot1u ciepła w elektromagnesach
nadprzewodnikowych lub ich podzespołach,

,/ Model Sieciowy został poz1tywnie zweryfikowany w ramach dedykowanych
mini-eksperymentów,

,/ Mode| Sieciowy został ui>Ąy do wyznaczenia wstępnych limitów ,,Quench-u'' dla
pierwszych ustawień systemów zabezpteczaj4cych główne elektromagnesy
nadprzewodnikowę LHC, czy|i główne elektromagnesy dipolowe i

kwadrupolowe akccleratora oraz elektromagnesy kwadrupolowe z obszaru
eksperymcntó\Ą.

,/ Model Sieciowy pozwolił na wstępne oszacowanie wpływu jonów ołowiu
utraconych związki w wyniku zm|any ich ładunku po zaabsorbowaniu elektronu
w obszarze zderzen. Jony te są tracone w specyficznej lokalizacji, wynikające z
optyki wi4zki i są niebezpieczne dla elektromagnesu dipolowego znajduj4cego



się w tym m1e.1scu. W wyniku tych obliczefi podjęte zostały działania aby 

dodatkowo zabezpieczyć ten region systemem kolimacyjnym, 
✓ Model Sieciowy' pomógł zrozumieć ograniczenia nowatorskiego sposobu

nawijania izolacji elektrycznej kabli nadprzewodnikoW)'ch. Efektywność tej

izolacji jest o 50 % mniejsza niż to W)'nika z jej geometrii. Wyniki tych obliczefi

zostały potwierdzone przez szczegółowe obliczenia za pomocą pakiety ANSYS,
✓ Model SiecioW)' został użyty do wstępnej optymalizacji termodynamicznej nowo

rozwijanych elektromagnesów w projekcie US LARP. Model pozwolił

oszacować wpływ dodatkoW)'ch warstw izolacji na wzrost temperatury w

cewkach elektromagnesów oraz zoptymalizować wstępne przekroje chłodzących

kanałów helowych.

Prezentowany Model SiecioW)' był rozwijany dla stanów ustalonych i jest 

doskonałym narzędziem dla ustalenia najbardziej konserwatywnych limitów. 

Natomiast wiązka w LHC ma skomplikowaną strukturę czasową i 2808 pęczków 

cząstek deponuje energię w elektromagnesach zgodnie z tą strukturą czasową i czas 

depozytów energii waha się w granicach 10-9 do 1 o-6 sekundy. W związku z tym, w 

przyszłości Model Siecimvy zostanie zaktualizowany o stany nieustalone, aby pełniej 

odtwarzać warunki panujące w Wielkim Zderzaczu Hadronów. 

Podsumowując, pierwotne cele Modelu Sieciowego zostały osiągnięte. Nowe cele 

zostały ustanowione i wstępne rozważania pokazują, że jest możliwa rozbudowa 

modelu o modelowanie stanów nieustalonych. 
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