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2 dane osobowe

1 dane osobowe
dr inż. Ewa Stanecka
email: ewa.stanecka@ifj.edu.pl
tel. służbowy: +48126628021

2 posiadane dyplomy, stopnie naukowe
• Doktor nauk fizycznych (z wyróżnieniem) Instytut Fizyki Jądro-

wej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, styczeń 2009

Tytuł pracy: Development of the Semiconductor Tracker for Atlas
Experiment and Study of the b-tagging Algorithms for Background
Rejection in bbH −→ τ+τ− Promotor: Prof. dr hab. Piotr Malecki

• Magister fizyki technicznej Akademia Górniczo-Hutnicza, Wy-
dział Fizyki i Techniki Jądrowej, Kraków, 2001

Tytuł pracy: Oznaczanie stężenia freonów F-11 i F-12 w wodach pod-
ziemnych dla celów hydrologicznych.

Promotor: Prof. dr hab. Jan Lasa

3 historia zatrudnienia
• od 2010 Adiunkt w Zakładzie Eksperymentu ATLAS, Instytut

Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie
W tym na urlopie macierzyńskim i wychowawczym w okresie od paź-
dziernika 2010 do czerwca 2013

• luty 2008 - czerwiec 2010 Senior Fellow w grupie Detektora We-
wnętrznego eksperymentu ATLAS, CERN, Genewa, Szwajcaria

• luty 2005 - wrzesień 2007 Stypendium doktoranckie w grupie
Krzemowego Detektora Paskowego eksperymentu ATLASCERN,
Genewa, Szwajcaria

• wrzesień 2003 - luty 2008 Studia doktoranckie, Międzynarodowe
Studium Doktoranckie w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krako-
wie.
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• wrzesień 2001 - sierpień 2003 Staż naukowy w Samodzielnej
Pracowni eksperymentu ATLAS Instytutu Fizyki Jądrowej w Kra-
kowie

zarys kariery zawodowej W 2001 roku po obronie pracy magi-
sterskiej, zostałam przyjęta na dwuletni staż naukowy w Samodziel-
nej Pracowni eksperymentu ATLAS Instytutu Fizyki Jądrowej w Kra-
kowie. Dołączyłam do zespołu kierowanego przez prof. dr hab. Piotra
Maleckiego, gdzie włączyłam się w prace przygotowawcze dla eks-
perymentu ATLAS na Wielkim Zderzaczu Hadronów (z ang. Large
Hadron Collider (LHC)). Moja aktywność skupiona była na dwóch
tematach - symulacjach fizycznych oraz budowie eksperymentu. Pod
kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Richter-Wąs, w oparciu o metody
Monte Carlo, przeprowadziłam studia różnych scenariuszy rozpadów
bozonu Higgsa w ramach Modelu Standardowego oraz wykonałam
walidację pakietu do szybkiej symulacji danych eksperymentu ATLAS
tzw. ATLFAST. W zakresie budowy aparatury zaangażowałam się
w budowę prototypów systemów kontroli dla gazowego detektora
słomkowego promieniowania przejścia (z ang. Transition Radiation
Tracker (TRT)) oraz zasilaczy dla paskowego krzemowego detektora
śladów (z ang. The Semiconductor Tracker (SCT)).

W latach 2003-2008 odbywałam studia doktoranckie w Międzynaro-
dowym Studium Doktoranckim w Instytucie Fizyki Jądrowej w Kra-
kowie. W tym czasie byłam również stypendystką programu dokto-
ranckiego Europejskiego Centrum Badań Jądrowych (CERN) w Szwaj-
carii, dlatego połowę okresu studiów doktoranckich (luty 2005 - wrze-
sień 2007) spędziłam w Genewie. Włączyłam się tam w intensywne
prace przy testach, budowie i integracji krzemowych detektorów pa-
skowych dla eksperymentu ATLAS. Przygotowywałam i prowadzi-
łam testy pojedynczych modułów, jak również większych części pod-
detektora paskowego na wiązce testowej (ang. test beam), w labora-
toriach w CERN oraz w partnerskich laboratoriach na Uniwersytecie
Oxfordzkim. Razem z grupą IFJ PAN zbudowałam, zainstalowałam
i uruchomiłam wielkoskalowy system zasilaczy wysokiego napięcia
dedykowany dla paskowego detektora krzemowego. W szczególno-
ści zaprogramowałam kontroler kasety zasilaczy. Drugą dziedziną
moich zainteresowań w czasie studiów doktoranckich były symula-
cje fizyczne na potrzeby eksperymentu ATLAS. Wykonałam systema-
tyczne porównanie wydajności różnych algorytmów do oznaczania
dżetów z ciężkimi kwarkami-b wykorzystując wiele próbek sygnałów
fizycznych. Pozwoliło to na wskazanie najefektywniejszych algoryt-
mów oznaczania dżetów b do użycia w dalszych studiach ATLASa.
Wyniki tych studiów wykorzystałam do wyznaczenia optymalnych
punktów pracy w analizie bozonu Higgsa rozpadającego się na dwa
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przeciwnie naładowane leptony τ w scenariuszu Minimalnego Mo-
delu Supersymetrycznego. Uwieńczeniem opisanych dokonań była
praca doktorska pt. Development of the Semiconductor Tracker for Atlas
Experiment and Study of the b-tagging Algorithms for Background Rejection
in bbH −→ τ+τ−, którą obroniłam z wyróżnieniem w grudniu 2008

roku.

W lutym 2008 zostałam przyjęta na 2,5-letni prestiżowy staż Se-
nior Fellowship w CERN w sekcji Wewnętrznego Detektora Śladów
(ang. Inner Detector (ID)) eksperymentu ATLAS, kierowanej przez dr
Phillipę Wells. Włączyłam się wtedy w intensywne prace instalacyjne,
uruchamianie, oraz testy i optymalizację Wewnętrznego Detektora
Śladów. Warto podkreślić, że detektor ATLAS, a także jego system do
pomiaru śladów cząstek naładowanych jest jednym z największych
i najbardziej skomplikowanych obiektów tego typu na świecie. Bu-
dowa, integracja i uruchomienie systemów o tej skali i poziomie złożo-
ności, wymagała pracy dużych interdyscyplinarnych zespołów. Moim
zadaniem było wdrożenie i optymalizacja detektorów diamentowych
monitorujących jakość wiązki Wielkiego Zderzacza Hadronów we-
wnątrz Detektora Wewnętrznego (z ang. Beam Condition Monitor
(BCM) oraz Beam Loss Monitor (BLM)). Zarówno BCM jak i BLM
chronią detektory krzemowe ATLASa przed zniszczeniem w razie nie-
stabilności wiązki LHC. BCM i BLM wykrywają niestabilności wiązki
w rejonie Detektora Wewnętrznego ATLASa i w przypadku przekro-
czenia dozwolonych progów, propagują sygnał do systemu zrzuca-
jącego wiązkę. Jako ekspert detektorów BCM i BLM brałam udział
w dostrajaniu parametrów pracy detektorów diamentowych w po-
czątkowej fazie zbierania danych na LHC oraz ich interpretacji fi-
zycznej. Opracowywałam i wdrożyłam algorytm monitorowania ja-
kości wiązki na podstawie parametrów pochodzących z detektorów
diamentowych, okupancji detektorów krzemowych, położeń kolima-
torów itp. oraz automatyczne procedury chroniące detektor w przy-
padku wykrycia strat wiązki. Zaprojektowałam i zaimplementowa-
łam dedykowany system kontroli dla detektora BCM (BCM DCS).
System ten oprócz typowych funkcjonalności zawiera dodatkowy mo-
duł pozwalający na obustronną komunikację pomiędzy komputerem
systemu kontroli, a elektroniką odczytu detektora. Moduł służy m.in.
do kalibracji opóźnień czasowych i synchronizacji elektroniki BCM
z wyzwalaczem ATLASa, a także do diagnostyki błędów elektroniki
odczytu. System kontroli BCM został wdrożony w 2008 roku i działa
bez awarii do chwili obecnej.

W latach 2009-2010 koordynowałam prace kilkuosobowej grupy zło-
żonej z fizyków, programistów oraz elektroników. Zadaniem tej grupy
było zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie systemu kontroli
(ang. Detector Control System - DCS) dla całego środowiska Detek-
tora Wewnętrznego. System ten składa się z kilku oddzielnych podze-
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społów o różnych funkcjach: systemu chłodzenia detektorów krzemo-
wych, systemu monitorowania warunków termodynamicznych w ob-
jętości Detektora Wewnętrznego, ultradźwiękowego systemu monito-
rowania składu gazu środowiska, systemu monitorowania dawek ra-
diacyjnych oraz systemów monitorowania jakości wiązki LHC. Wszyst-
kie wymienione projekty zostały wdrożone i działają w eksperymen-
cie ATLAS. Równolegle do działalności w Detektorze Wewnętrznym,
pełniłam funkcje eksperta dla paskowego detektora krzemowego, a także
uczestniczyłam w testach całego Detektora Wewnętrznego z wykorzy-
staniem promieniowania kosmicznego. Testy te pozwoliły na opty-
malizację warunków pracy oraz zrozumienie odpowiedzi detektorów
na obiekty fizyczne. Na etapie testów z promieniowaniem kosmicz-
nym oraz przy pierwszych wiązkach, powstawały podwaliny do au-
tomatycznego systemu oceny jakości danych zbieranych przez po-
szczególne poddetektory ATLASa. Jako ekspert SCT i ID, konsulto-
wałam algorytmy do oceniania jakości danych oraz wskazałam para-
metry z systemu kontroli detektora, które niosą informację ważną dla
oceny jakości rejestrowanych danych. Przygotowywałam procedury
pracy i bezpieczeństwa dla personelu oraz opracowywałam strategie
dla systemów monitorowania i kontroli detektora w czasie zbierania
danych. W tym czasie współpracowałam również z grupą roboczą
przygotowującą opis geometrii i materiału w detektorze wewnętrz-
nym dla potrzeb symulacji fizycznych. Precyzyjny opis materiału jest
kluczowy do zrozumienia odpowiedzi detektora, a co za tym idzie
prawidłowej interpretacji danych w analizach fizycznych.

W czerwcu 2010 r. zostałam zatrudniona w IFJ PAN na stanowisku
adiunkta. Od października 2010 do czerwca 2013 przebywałam na
urlopie macierzyńskim i wychowawczym, jednak przez cały ten okres
utrzymałam współpracę z grupą Detektora Wewnętrznego ATLAS-a
jako „ekspert na telefon” i konsultant. Mój powrót z urlopu zbiegł
się w czasie z początkiem 2-letniej przerwy technicznej dedykowa-
nej podniesieniu świetlności i energii wiązki LHC. Przerwa ta zo-
stała wykorzystana na modernizację wielu podsystemów ID. Roz-
budowano system akwizycji danych, przeniesiono systemy kontroli
do nowej platformy programistycznej i sprzętowej, wreszcie zainsta-
lowano dodatkową warstwę mozaikowych detektorów krzemowych
w celu zwiększenia precyzji pomiarów wierzchołków i śladów. Jako
członek grupy koordynującej aktywności ID w czasie przerwy tech-
nicznej, byłam odpowiedzialna za modernizację systemów kontroli
oraz wdrożenie nowego systemu kontroli zapewniającego aktywną
izolację termiczną pomiędzy detektorami krzemowymi działającymi
w temperaturze ok. -10°C, a TRT pracującym w temperaturze pokojo-
wej. Brałam udział w ponownym uruchamianiu i dostrajaniu Detek-
tora Wewnętrznego do nowych parametrów LHC po jego moderni-
zacji. W 2015 r. zostałam uhonorowana indywidualną nagrodą kola-
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boracji ATLAS Atlas Outstanding Achievement Award za mój kluczowy
wkład w systemy kontroli Detektora Wewnętrznego.

Wielki Zderzacz Hadronów przejdzie w najbliższym dziesięciole-
ciu kilka modernizacji, z których największa przewidziana jest na
lata 2022-2025. Jej celem jest podniesienie świetlności o rząd wielko-
ści do 1035cm−2s−1. Pozwoli to na zebranie 3000 fb−1 danych (w sto-
sunku do 300 fb−1 danych planowanych do tego czasu), a co za tym
idzie poprawę precyzji pomiarów procesów statystycznie marginal-
nych oraz zwiększy szansę na zaobserwowania nowych bardzo rzad-
kich zjawisk fizycznych. Obecny Wewnętrzny Detektor Śladów ekspe-
rymentu ATLAS zostanie zastąpiony nowym urządzeniem w całości
zbudowanym z detektorów krzemowych. Doceniając doświadczenie
jakie zdobyłam w obecnym detektorze śladów, w 2015 roku kolabo-
racja ATLAS zaprosiła mnie do współpracy przy projekcie ATLAS
Upgrade. Dołączyłam do grupy przygotowującej nowy detektor śla-
dów( ang. Inner Tracker ITk), inicjując tym samym udział grupy ATLAS
IFJ w projekcie modernizacji eksperymentu ATLAS. W ramach współ-
pracy ATLAS Upgrade byłam odpowiedzialna za zebranie i opra-
cowanie materiałów do jednego z rozdziałów raportu technicznego
TDR, a następnie edycję tekstu i naniesienie poprawek zgłoszonych
przez panele edytorskie. Wymagało to współpracy z wieloma między-
narodowymi grupami roboczymi wraz z podsumowaniem studiów
przez nie prowadzonych. Jestem również członkiem grupy eksperc-
kiej ITk electronics zajmującej się przygotowaniem serwisów dla przy-
szłego ITk.
Przez cały okres mojej pracy z detektorem ATLAS działam też w glo-
balnej grupie systemów kontroli eksperymentu. Dzieki temu biorę
udział w rozwoju ogólnych narzędzi oraz przygotowaniu procedur
operacyjnych stosowanych w czasie zbierania danych dla wszystkich
poddetektorów. Aktywnie uczestniczę w opracowaniu sprzętowych
i programistycznych rozwiązań dla przyszłych systemów kontroli w eks-
perymentach na LHC.

plany na przyszłość Swoją przyszłość naukową w najbliższych
latach wiąże z eksperymentem ATLAS. Zamierzam kontynuować moją
pracę dla Detektora Wewnętrznego, zarówno w aspekcie sprzętowym
jak i analizy danych, do końca jego działania t.j. ok. 2022 r. Równole-
gle będę uczestniczyć w projekcie ATLAS Upgrade, a w szczególno-
ści w opracowaniu i budowie nowego detektora śladów. Korzystając
z mojej obecnej wiodącej pozycji, podejmuję starania aby rozszerzyć
udział krakowskiej grupy ATLAS w projekcie ATLAS Upgrade.

W dalszej przyszłości chciałabym badać możliwości zastosowania
nowych technologii detekcji promieniowania w eksperymentach fi-
zyki cząstek elementarnych.
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4 główne osiągnięcie
Jako główne osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm.
w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) wskazuję monografię:

Commissioning, operations and monitoring of the large scale
tracking system for the ATLAS experiment

Autor: Ewa Stanecka
wydaną nakładem Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewod-

niczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2017, ISBN 978-83-
934248-8-7.

4.1 Opis głównego osiągnięcia

4.1.1 Wprowadzenie

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił ogromny rozwój technologiczny
pozwalający na budowę akceleratorów cząstek osiągających bezprece-
densowe energie i świetlności. Otworzyło to drzwi do badań fizyki
cząstek elementarnych w niedostępnych dotąd obszarach. Współcze-
sne instalacje eksperymentalne przeznaczone do badania fizyki wyso-
kich energii, jakich przykładem są Wielki Zderzacz Hadronów (LHC)
i eksperyment ATLAS, osiągają ogromne rozmiary1 i poziom skompli-
kowania. Mówiąc o skali, mamy na myśli nie tylko rozmiar fizyczny,
ilość kanałów odczytu, elementów elektroniki czy różnorodność za-
stosowanych technologii, ale także długi czas życia eksperymentu.
Projektowanie, budowa, instalacja i eksploatacja eksperymentu roz-
ciąga się na dziesięciolecia. Przez ten czas tysiące uczestników współ-
pracy będzie korzystać z aparatury, zmienią się pokolenia eksper-
tów i operatorów. Czynnik ludzki ma bezpośredni wpływ na dzia-
łanie i należy go uwzględnić jako element eksperymentu. Wiele wy-
zwań stojących przed nowoczesnymi eksperymentami wynika wła-
śnie z ich ogromniej skali. Prezentowana monografia przedstawia wy-
brane aspekty budowy, optymalizacji, eksploatacji i zbierania danych
w dużych eksperymentach na przykładzie Wewnętrznego Detektora
Śladów ATLASa. Nacisk położony jest na system kontroli detectora
(ID DCS), który pozwala na efektywne i bezpieczne użytkowanie
sprzętu oraz ma znaczący wpływ na jakość danych zbieranych do ana-
liz fizycznych. Przedstawiona praca jest ważnym składnikiem szer-
szego projektu, którego celem było opracowanie i uruchomienie pre-
cyzyjnego detektora śladów dla eksperymentu ATLAS.

1 Na przykład eksperyment ATLAS ma ok. 25 m. średnicy i 46 m. długości, waży ok.
7000 ton, posiada ok. 100 milionów kanałów elektronicznych oraz 3000 km. kabli.
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4.1.2 Akcelerator LHC i eksperyment ATLAS

Wielki Zderzacz Hadronów wraz z kompleksem akceleratorów w CERN
jest największym obecnie działającym obiektem tego typu. Przyspie-
szane są w nim przeciwbieżne wiązki hadronów - protonów lub jo-
nów ołowiu. Gdy wiązki osiągają wymaganą energię, doprowadza się
do ich zderzeń w czterech punktach na obwodzie akceleratora, gdzie
znajdują się detektory cząstek ATLAS, CMS, ALICE i LHCb. Doce-
lowa świetlność LHC będzie wynosić ok. 5− 7× 1034cm−2s−1, jednak
ze względu na ogromne technologiczne i logistyczne wyzwania, pro-
ces dochodzenia do tej wartości podzielono na kilka etapów. W pierw-
szym okresie zbierania danych (tzw. Run-1) w latach 2010-2013 mak-
symalna świetlność zmierzona w eksperymencie ATLAS wynosiła
∼ 8× 1033cm−2s−1, zderzenia wiązek protonów następowały co 50 ns,
a energia w układzie środka masy wynosiła

√
s = 7 TeV oraz 8 TeV.

W latach 2013-2015 Wielki Zderzacz Hadronów przeszedł szereg mo-
dernizacji. Dzięki nim, w czasie drugiego sezonu zbierania danych,
Run-2, osiągnięto zderzanie wiązek co 25 ns z energią w centrum zde-
rzenia do 13 TeV oraz świetlnościami chwilowymi ∼ 1× 1034cm−2s−1.
Przewidywane jest jeszcze kilka modernizacji LHC w celu osiągnię-
cia nominalnej świetlności ∼ 5 − 7 × 1034cm−2s−1. Uzyskane świetl-
ności i energie zderzeń hadronów są bezprecedensowe i pozwalają
na prowadzenie badań w niezbadanych dotąd obszarach fizyki czą-
stek elementarnych. Eksperyment ATLAS na Wielkim Zderzaczu Ha-
dronów jest jednym z największych detektorów przeznaczonych do
badania fizyki cząstek elementarnych jaki dotąd zbudowano. Kon-
strukcja ATLAS-a jest typowa dla detektorów tzw. ogólnego przezna-
czenia nastawionych na pomiar szerokiego spektrum sygnatur fizycz-
nych powstających w czasie zderzania hadronów. Najbliżej punktu
zderzeń znajduje się precyzyjny Detektor Wewnetrzny Śladów (ang.
Inner Detector - ID) przeznaczony do pomiaru trajektorii i pędów
cząstek naładowanych, a także rekonstrukcji wierzchołków oddzia-
ływań pierwotnych i wtórnych. Za detektorem śladów znajdują się
kalorymetry – elektromagnetyczny oraz hadronowy, mierzące ener-
gie cząstek naładowanych oraz hadronów. Zewnętrzną część ekspery-
mentu stanowi spektrometr mionowy rejestrujący pęd i ślady mionów.
Dwa systemy magnesów - solenoid okalający Detektor Wewnętrzny
oraz toroid w rejonie spektrometru mionowego, generują pola magne-
tyczne pozwalające na pomiar pędów cząstek naładowanych.

4.1.3 Rola systemów kontroli detektora

Obecnie, systemy kontroli (ang. Detector Control System (DCS)) są in-
tegralną częścią wielkich eksperymentów i mają ogromny wpływ na
wydajność detektorów jak i na jakość zbieranych danych, a przez to na
wyniki fizyczne eksperymentu. Nauka o systemach kontroli jest do-
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syć rozwiniętą dziedziną, a szereg jej zastosowań programistycznych
i sprzętowych zostało wprowadzonych do przemysłu. Jednak rozwią-
zania te nie mogą być bezpośrednio zaadoptowane do kontroli wiel-
kich eksperymentów fizycznych, ponieważ te ostatnie są zwykle o
wiele bardziej skomplikowane i heterogeniczne niż systemy przemy-
słowe. Niemniej jednak, w wielkoskalowych systemach pomiarowych
o długim czasie życia niezbędna jest standaryzacja, dlatego praktycz-
nie wszystkie eksperymenty na LHC korzystają ze standardów prze-
mysłowych w swoich systemach kontroli. Duży wysiłek wkłada się
również w wypracowanie wspólnych rozwiązań sprzętowych do ty-
powych zadań w kontroli eksperymentów. Ujednolicenie zarówno
środowiska programistycznego, jak i rozwiązań sprzętowych ma klu-
czowe znaczenie w długoterminowym utrzymaniu i naprawach. Dla-
tego na dość wczesnym etapie rozwoju systemów kontroli, grupy
z czterech głównych eksperymentów na LHC podjęły wspólne wy-
siłki w celu opracowania rozwiązań programistycznych, sprzętowych
oraz strategii dla systemów kontroli. Efektem tych prac było wybranie
komercyjnego produktu do tworzenia systemów kontroli dla ekspery-
mentów na LHC, opracowanie środowiska programistycznego oraz
narzędzi dostosowanych do typowych zadań w systemach kontroli.
Infrastruktura wspólnych standaryzowanych narzędzi ułatwia two-
rzenie i utrzymanie systemów kontroli, niemniej jednak są to systemy
unikalne, budowane i optymalizowane pod kątem konkretnego eks-
perymentu, przez co mają charakter prototypowy. Zwykle wyspecja-
lizowani fizycy detektorowi, doskonale znający charakterystykę uży-
wanej aparatury oraz cele fizyczne eksperymentu, zajmują się projek-
towaniem systemów kontroli dla poszczególnych detektorów. Nato-
miast implementacją zajmują się interdyscyplinarne zespoły złożone
z informatyków, elektroników i fizyków.

Do głównych zadań systemów kontroli detektora należy:

• przygotowanie aparatury do pomiarów fizycznych poprzez ini-
cjalizację i konfigurację elektroniki eksperymentu (np. progra-
mowanie mikroprocesorów, matryc FPGA, bloków pamięci cy-
frowej);

• testy aparatury, poszczególnych modułów detektora, podsyste-
mów czy wreszcie całego eksperymentu w celu sprawdzenia po-
prawności działania i optymalizacji punktów pracy;

• kalibrację i synchronizację poszczególnych elementów detekcyj-
nych np. przez regulację progów dyskryminacji i piedestałów,
ustawienia opóźnień itp.;

• monitorowanie parametrów aparatury detektora i jego serwisów
(np. napięć i prądów zasilania, temperatur na modułach detek-
tora) oraz warunków środowiskowych wewnątrz eksperymentu
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mających wpływ na wydajność i bezpieczeństwo aparatury po-
miarowej (np. wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, temperatura,
poziom promieniowania jonizującego etc.);

• detekcję i sygnalizowanie błędów aparatury, a także ochrona de-
tektora przed uszkodzeniami poprzez automatyczne procedury
bezpieczeństwa;

• archiwizację danych kluczowych dla interpretacji sygnałów za-
rejestrowanych przez detektory oraz parametrów potrzebnych
do diagnostyki sprzętu i procesów pomiarowych;

• dostarczenie interfejsów użytkownika oraz automatyzacji proce-
sów.

Do realizacji powyższych zadań w eksperymencie ATLAS zbudo-
wano rozproszony system kontroli. Funkcjonalnie składa się on z dwóch
warstw - warstwy sprzętowej oraz warstwy oprogramowania. War-
stwa sprzętowa czyli tzw. Front-End zawiera urządzenia i serwisy
elektroniczne zarówno typu przemysłowego jak i specjalizowane pod
kątem konkretnych zadań w detektorze. Warstwa oprogramowania
(z ang. Back-End (BE)) to system rozproszony działający na ponad
130 serwerach. Kompletny BE eksperymentu jest zaimplementowany
jako drzewo obiektów zachowujących się jak maszyny stanów skoń-
czonych. W eksperymencie ATLAS, podobnie jak w większości współ-
czesnych eksperymentów fizyki wysokich energii, kontrola pracy de-
tektora i jego serwisów odbywa się wyłącznie zdalnie. Wynika to ze
skali instalacji, jak również z faktu, że część infrastruktury znajduje
się w rejonach niedostępnych dla personelu ze względu na ochronę
radiologiczną.

4.1.4 Detektor Wewnętrzny eksperymentu ATLAS i jego serwisy

Detektor Wewnętrzny eksperymentu ATLAS jest dużym (ponad 80

milionów kanałów odczytu), skomplikowanym systemem detekcyj-
nym przeznaczonym do pomiarów torów cząstek naładowanych oraz
rekonstrukcji wierzchołków oddziaływań pierwotnych i wtórnych. Jest
zbudowany z trzech różnych poddetektorów. Najbliżej punktu od-
działywań położone są krzemowy detektor mozaikowy (z ang. Pixel
Detector) o najlepszej rozdzielczości. Za nim znajdują się krzemowe
detektory paskowe (ang. Semiconductor Tracker - SCT), a najbardziej
zewnętrzną warstwę stanowi gazowy słomkowy detektor promienio-
wania przejścia (z ang. Transition Radiation Tracker - TRT). Te wszyst-
kie poddetektory zainstalowane są we wspólnej zamkniętej kapsule
wewnątrz kriostatu kalorymetru.
Jakkolwiek wszystkie podzespoły Wewnętrznego Detektora Śladów
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mają ten sam cel – pomiar torów cząstek naładowanych – to ich wy-
magania dotyczące warunków operacyjnych są zupełnie inne, a w nie-
których wypadkach przeciwstawne. Aby umożliwić efektywną pracę
poszczególnych detektorów oraz zapewnić bezpieczeństwo sprzętu
opracowano szereg serwisów zaprojektowanych specjalnie dla potrzeb
Detektora Wewnętrznego Śladów. Z gruba można je podzielić na dwie
grupy: systemy środowiskowe zapewniające optymalne warunki śro-
dowiskowe dla pracy detektorów oraz systemy monitorowa wiązki
LHC i dawek radiacyjnych wewnątrz ID.

systemy środowiskowe Utrzymanie optymalnych parametrów śro-
dowiska, w którym pracują detektory jest kluczowe nie tylko dla pra-
widłowych pomiarów fizycznych, ale również ze względu na „zdro-
wie” i bezpieczeństwo sprzętu przez cały czas działania. Temperatura
w jakiej znajdują się detektory krzemowe ma istotny wpływ na ważne
aspekty związane z uszkodzeniami radiacyjnymi opisane w mono-
grafii. Aby zminimalizować niekorzystny wpływ uszkodzeń na zdol-
ność pomiarową detektorów oraz zapobiec katastrofalnej ucieczce ter-
micznej (tzw. thermal runaway), detektory SCT oraz Pixel muszą być
utrzymywane w zimnej i suchej atmosferze N2. Z drugiej strony, TRT
osiąga największą sprawność pomiarową w temperaturze pokojowej
i atmosferze CO2. Odpowiednią kontrolę środowiska pracy poszcze-
gólnych komponentów ID, ich bezpieczeństwo oraz możliwie najlep-
sze pomiary zapewniają dedykowane serwisy:

• system chłodzenia detektorów krzemowych odprowadza 40 kW
mocy rozproszonej przez detektory SCT i Pixel oraz utrzymuje
temperaturę modułów krzemowych poniżej -7°C;

• ekrany termiczne zawierające pasywne i aktywne elementy w celu
minimalizowania ilości materiału wewnątrz ID, zlokalizowane
na granicach poddetektorów (w szczególności pomiędzy SCT
a TRT ) zapewniają barierę termiczną i termiczną niezależność
podsystemów;

• sieć ponad 1000 czujników temperatury oraz wilgotności zain-
stalowana w strategicznych punktach ID jest przeznaczona do
monitorowania warunków wewnątrz ID;

• ultradźwiękowy system monitorujący kompozycję gazu wewnątrz
ID próbkuje gaz środowiskowy i wykrywa obecność wycieków
z systemu chłodzenia.

systemy monitorowania wiązki lhc oraz dawek promienio-
wania Podczas działania LHC mogą nastąpić straty wiązki, które
w najbliższych okolicach detektora ATLAS mogłyby być potencjalnie
niebezpieczne dla wewnętrznych warstw detektorów krzemowych.
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Zbudowano dwa systemy, aby zwiększyć bezpieczeństwo detektorów
SCT oraz Pixel w razie wystąpienia znacznych niestabilności wiązki
w okolicach ID: z ang. Beam Condition Monitor (BCM) oraz Beam
Loss Monitor (BLM). Oba są oparte na detektorach diamentowych,
jednak różnią się skalą czasową pomiarów. BCM jest zsynchronizo-
wany z systemem wyzwalania eksperymentu ATLAS i dokonuje po-
miarów przy każdym zderzeniu wiązki. Natomiast BLM zlicza zareje-
strowaną liczbę cząstek tła w dwunastu interwałach czasu. Najkrótszy
interwał, 40 µs, w przybliżeniu odpowiada czasowi połowy obiegu
wiązki w pierścieniu LHC, a najdłuższy to 84 ms. Zarówno BCM jak
i BLM są włączone do systemu abortowania wiązki LHC, w związku
z tym w przypadku wykrycia niestabilności wiązki wysyłają sygnał
usuwający wiązkę LHC (tzw. beam dump).
Dawki radiacyjne wewnątrz ID są na bieżąco monitorowane za po-
mocą systemu 14 modułów wyposażonych w urządzenia dozyme-
tryczne przeznaczone do pomiarów różnych rodzajów promieniowa-
nia. Pomiary dawek radiacyjnych mają kluczowe znaczenie w mode-
lowaniu uszkodzeń radiacyjnych detektorów i elektroniki odczytu.

4.1.5 System Kontroli Detektora Wewnętrznego

Przedstawiony w monografii, dedykowany system kontroli dla De-
tektora Wewnętrznego (IDE DCS) stanowi jedną z gałęzi w hierarchii
systemu kontroli eksperymentu ATLAS. Zapewnia bezpieczną i beza-
waryjną pracę całego Detektora Wewnętrzego i jego serwisów. Utrzy-
muje optymalne warunki pracy wszystkich elementów detekcyjnych,
przez co ma kluczowy wpływ na efektywność pomiarów śladów czą-
stek. IDE DCS jest rozproszonym systemem ośmiu aplikacji, z których
każda działa na osobnym serwerze. Oprócz funkcji do monitorowa-
nia i kontroli ponad 490 tys. parametrów związanych z ID i jego ser-
wisami, zaimplementowano szereg algorytmów analizujących on-line
zbierane dane, wprowadzono automatyzację procesów kontroli eks-
perymentu oraz wykrywania błędów i nieprawidłowości w poszcze-
gólnych systemach. Algorytm sprawdzający jakość wiązki LHC w ob-
rębie ID zapewnia bezpieczeństwo detektorów krzemowych. Aby zre-
dukować złożoność systemu wszystkie elementy detektora oraz pro-
cesy informatyczne zostały zaimplementowane w systemie kontroli
jako hierarchiczna struktura ok. 4000 obiektów zachowujących się jak
maszyny stanów skończonych. Dzięki temu złożony system, jakim
jest Detektor Wewnętrzny, może być nadzorowany przez tylko jed-
nego operatora.

4.1.6 Detektor Wewnętrzny w czasie zbierania danych na LHC

Wielki Zderzacz Hadronów rozpoczął działanie w 2010 roku. Dotych-
czasowy czas zbierania danych na LHC umownie dzieli się na Run-1
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oraz Run-2, różniące się parametrami LHC, przedzielone ok. 2-letnią
przerwą techniczną. Zarówno zbieranie danych na LHC jak i aktyw-
ności podczas przerwy technicznej były testem dla Detektora We-
wnętrznego oraz jego systemów kontroli. W badaniach fizycznych na
LHC kluczowe jest zebranie jak największej ilości przypadków do ba-
dania rzadkich procesów, dlatego efektywność aparatury pomiarowej
jest niezwykle ważna. Detektor Wewnętrzny zarejestrował > 93% da-
nych o dobrej jakości do analiz fizycznych spośród wszystkich zde-
rzeń proton-proton na LHC.
W czasie Run-1 wraz z rosnącą świetlnością chwilową, coraz więk-
szym wyzwaniem dla pomiaru śladów cząstek naładowanych był tzw.
pile-up, czyli przypadki z wieloma oddziaływaniami proton-proton
w czasie pojedynczego zderzenia wiązek. Na koniec Run-1 pile-up
znacznie przekroczył założenia projektowe Detektora Wewnętrznego.
Większa liczba oddziaływań proton-proton na zderzenie powoduje
większą okupancję detektorów, a więc konieczność odczytu, transferu
i zapisu większej objętości danych z detektorów. Dodatkowo zbiera-
nie danych może być zaburzane przez częstsze występowanie przej-
ściowych defektów w elektronice odczytu, spowodowanych przela-
tującymi cząstkami naładowanymi zmieniającymi wartości rejestrów.
Przerwa techniczna LHC w latach 2013-2015 została wykorzystana
na modernizację i konsolidację wszystkich podzespołó Detektora We-
wnętrznego oraz przygotowanie ich do pracy przy jeszcze większych
chwilowych świetlnościach LHC. Systemy odczytu detektorów krze-
mowych zostały rozbudowane aby podołać większym przewidywa-
nym transferom danych. Zainstalowano nową warstwę detektorów
mozaikowych o wysokiej rozdzielczości pomiędzy rurą wiązki a de-
tektorem Pixel. Pozwoliło to na znaczną poprawę precyzji pomiarów
śladów cząstek naładowanych i rekonstrukcji wierzchołków rozpa-
dów w przypadkach z wieloma oddziaływaniami proton-proton. Sys-
temy kontroli również przeszły gruntowną modernizację, aby dosto-
sować je do rozwoju systemów operacyjnych, architektury kompute-
rowej oraz technologii software’owych, który miał miejsce w ostat-
nich latach. Po przerwie technicznej Detektor Wewnętrzny kontynu-
uje zbieranie danych na LHC z efektywnością porównywalną do Run-
1. Frakcje danych dobrej jakości dla analiz fizycznych zarejestrowa-
nych przez poszczególne komponenty ID wynosiły 98.9%, 99.0% i 99.7%
odpowiednio dla detektorów Pixel, SCT i TRT.W sumie do końca 2016

roku zarejestrowano ponad 60 fb−1 danych. Rekonstrukcja śladów
oraz wierzchołków wtórnych i pierwotnych prowadzona jest z pre-
cyzją wymaganą przez analizy fizyczne.

4.1.7 Podsumowanie

Przedstawiony system kontroli jest niezbędnym elementem Detektora
Wewnetrznego Śladów eksperymentu ATLAS i ma kluczowy wpływ



14 4.2 Publikacje bezpośrednio związane z tematyką monografii – publikacje w czasopismach ujętych w bazie JCR.

na działanie detektorów oraz na jakość danych zbieranych do analiz
fizycznych. Użyte w nim rozwiązania programistyczne i sprzętowe
zdają egzamin w czasie działania na LHC.

Jakkolwiek wiele elememntów ID DCS zostało zaprojektowane i
dostosowane specjalnie dla potrzeb Detektora Wewnetrznego Śladów,
to opracowane rozwiązania i strategie oraz doświadczenie zdobyte
w czasie działania na LHC, mogą zostać wykorzystane w przyszłych
eksperymentach fizyki wysokich energii oraz w innych wielkich in-
stalacjach pomiarowych.

4.2 Publikacje bezpośrednio związane z tematyką monografii – pu-
blikacje w czasopismach ujętych w bazie JCR.

[1] G. Aad, (E. Stanecka), et al. The ATLAS Inner Detector commis-
sioning and calibration. Eur. Phys. J., C70:787–821, 2010. [Mój
wkład w poniższą publikację polegał na udziale w uruchomienieniu,
kalibracji i synchronizacji in-situ detektorów SCT oraz BCM oraz opra-
cowaniu części materiałów z testów. Ponadto w czasie zbierania danych
jako ekspert na telefon byłam odpowiedzialna za prawidłowe działania
całego detektora śladów. Oceniam wkład własny na 15%.].

[2] Ewa Stanecka. The ATLAS Inner Detector operation, data qu-
ality and tracking performance. In Proceedings, 32nd International
Symposium on Physics in Collision (PIC 2012): Strbske Pleso, Slovakia,
September 12-15, 2012, pages 383–388, 2013. [Jako ekspert detektora
SCT oraz ID byłam zaangażowana w ich budowę i uruchomienie oraz
odpowiedzialna za operacje na detektorze podczas działania LHC. Ze-
brałam oraz opracowałam materiał i tekst tej publikacji. Oceniam wkład
własny na 60%].

[3] Ewa Stanecka. Performance and operation experience of the
ATLAS Semiconductor Tracker and Pixel Detector at the LHC.
PoS, Vertex2013:001, 2013. [Jako ekspert detektora SCT oraz ID by-
łam zaangażowana w ich budowę i uruchomienie oraz odpowiedzialna
za operacje na detektorze podczas działania LHC. Zebrałam oraz opraco-
wałam materiał i tekst tej publikacji. Oceniam wkład własny na 60%.].

[4] G. Aad, (E. Stanecka), et al. Operation and performance of the
ATLAS semiconductor tracker. JINST, 9:P08009, 2014. [Jako eks-
pert detektora SCT odpowiedzialna za prawidłowe działanie podczas
zbierania danych, analizowałam oraz rozwiązywałam problemy detekto-
rowe pojawiające się w czasie działania LHC. Regularnie brałam udział
w kalibracji detektora oraz przeprowadzałam pomiary charaktrystyk de-
tektora, uczestniczyłam w badaniu uszkodzeń radiacyjnych detektorów
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SCT w różnych lokalizacjach w zależności od temperatury. Uczestni-
czyłam w korekcie noty. Oceniam wkład własny na 10%.].

[5] Ewa Stanecka. ATLAS Inner Tracker Performance at the Begin-
ning of the LHC Run 2. Acta Phys. Polon., B47:1739–1744, 2016.
[Uczestniczyłam w modernizacji Detektora Wewnetrznego oraz w jego
ponownym uruchomieniu przy nowych parametrach LHC po moder-
nizacji. Zebrałam materiał i opracowałam tekst noty. Oceniam wkład
własny na 50%].

[6] M. Alhroob, (E. Stanecka), et al. Custom ultrasonic instrumenta-
tion for flow measurement and real-time binary gas analysis in
the CERN ATLAS experiment. JINST, 12(01):C01091, 2017. [Je-
stem współautorem systemu kontroli oraz algorytmów pomiarowych,
uczestniczyłam w korekcie noty. Oceniam wkład własny na 8%.].

[7] M. Alhroob, (E. Stanecka), et al. Custom real-time ultrasonic in-
strumentation for simultaneous mixture and flow analysis of bi-
nary gases in the CERN ATLAS experiment. Nucl. Instrum. Meth.,
A845:273–277, 2017. [Jestem współautorem systemu kontroli oraz algo-
rytmów pomiarowych, uczestniczyłam w korekcie noty. Oceniam wkład
własny na 8%.].

[8] K. Lantzsch, (E. Stanecka), et al. The ATLAS detector control
system. J. Phys. Conf. Ser., 396:012028, 2012. [Jestem współauto-
rem systemu kontroli Detektora Wewnętrznego oraz SCT stanowiących
dwie ważne gałęzie systemu kontroli eksperymentu ATLAS. Brałam
udział w opracowywaniu strategii oraz narzędzi sprzętowych i progra-
mistycznych wspólnych dla ATLAS DCS. Uczestniczyłam w korekcie
noty. Oceniam wkład własny na 8%.].

[9] S. Schlenker, (E. Stanecka), et al. The ATLAS Detector Control
System. Conf. Proc., C111010:MOBAUST02. 4 p, 2011. [Jestem
współautorem systemu kontroli Detektora Wewnętrznego oraz SCT sta-
nowiących dwie ważne gałęzie systemu kontroli eksperymentu ATLAS.
Brałam udział w opracowywaniu strategii oraz narzędzi sprzętowych
i programistycznych wspólnych dla ATLAS DCS. Uczestniczyłam w
korekcie noty. Oceniam wkład własny na 8%.].

[10] ATLAS Collaboration (E.Stanecka). Technical Design Report for
the ATLAS ITk Strip Detector. Technical Report ATL-COM-
UPGRADE-2017-006, CERN, Geneva, Mar 2017. [Mój wkład pole-
gał na zebraniu materiałów i opracowaniu tekstu do jednego z rozdzia-
łów tego obszernego (ponad 500 stron) i szczegółowego raportu. Mój
udział polegał w szczególności na opracowaniu strategii dotyczących
zasilania przyszłego detektora śladów w ATLAS Upgrade na podsta-
wie materiałów zebranych od wielu międzynarodowych grup roboczych,
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opracowaniu tekstu i naniesieniu poprawek panelu edytorskiego. Oce-
niam wkład własny do całego dokumentu na 10%, a do rodziału 17 na
90%].

5 omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-
badawczych

5.1 Wykaz innych (niezwiązanych z tematyką monografii) publikacji

W osobnym załączniku przedkładam listę publikacji kolaboracji ATLAS,
według bazy INSPIRE HEP, których jestem współautorką.

W wielkich eksperymentach, takich jak ATLAS, nieuchronny jest po-
dział wykonywanych prac, co w konsekwencji prowadzi do dużej spe-
cjalizacji członków współpracy. W wielkim uproszczeniu: jedni dbają
o to by detektor był sprawny, bezpieczny i dostrojony optymalnie
do zbierania danych fizycznych, inni zajmują się systemami wyzwa-
lania i akwizycji danych, jeszcze inni przygotowują oprogramowanie
do symulacji i analizy danych, a na końcu łańcucha są grupy anali-
zujące dane pod kątem konkretnych procesów fizycznych. Ta współ-
praca odbywa się jednak w ścisłej komunikacji między grupami ro-
boczymi, w pętli informacji zwrotnej. Jako ekspert detektora, mam
wkład w interpretację mierzonych sygnałów, jakości danych i prze-
łożenia ich na obiekty fizyczne. Uczestniczę też w tzw. czytaniach
instytutowych prowadzonych analiz fizycznych, gdzie można zgłosić
komentarze i propozycje zmian do właściwie wszystkich badań pro-
wadzonych przez kolaborację. Bardzo trudno jest jednak określić do-
kładny wkład procentowy w każdą z publikacji. Mój wkład w ekspe-
ryment w zakresie analizy pomiarów dokonywanych przez ATLAS,
został zauważony przez współpracę i kilkukrotnie zostałam delego-
wana do prezentacji referatów przeglądowych, podsumowujących po-
miary fizyczne eksperymentu ATLAS na konferencjach międzynaro-
dowych.

5.2 Indeksy dotyczące prac opublikowanych-według bazy Web of
Science:

(z dnia 14.07.2017)

Liczba ujętych publikacji:641

Liczba cytowań (całkowita):19927

Liczba cytowań z pominięciem auto-cytowań :17922

Indeks Hirsha: 58
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6 referaty wygłoszone na tematycznych
konferencjach krajowych i międzynaro-
dowych

1. Vienna Conference on Instrumentation 2007, Vienna (Austria),
19-24 February 2007, Commissioning of the ATLAS Semiconduc-
tor Tracker with Cosmic Rays - referat.

2. XXXII Physics in Collision 2012, Štrbské Pleso (Slovakia), 12-15

September 2012, The ATLAS Inner Detector operation, data qu-
ality and tracking performance - poster.

3. Vertex 2013,Lake Starnberg (Germany), 15-20 September 2013,
Performance and operation experience of the Atlas Semiconduc-
tor Tracker and Pixel Detector at the LHC - referat plenarny.

4. 52. International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio
(Italy), 27-31 January 2014, ATLAS physics results overview -
referat plenarny.

5. XXXIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium Wilga 2014, Wilga (Po-
land), 26 May - June 1, 2014, Detector Control Systems for the
HEP Experiments - referat.

6. Summer XXXVI-th Wilga Symposium, Wilga (Poland), 25-31 May
2015, Beam monitoring in ATLAS - referat.

7. IV JCOP Workshop 2015, Château de Bossey(Switzerland), 3-5
November 2015, ATLAS DCS report - referat plenarny w imieniu
kolaboracji ATLAS DCS.

8. XXII The Cracow Epiphany Conference on the Physics in LHC
Run2, Cracow (Poland), 7-9 January 2016, ATLAS Inner Detector
performance - referat.

9. 5th International Conference on New Frontiers in Physics, Ko-
lymbari, Greece, 6 - 14 Jul 2016, Recent results on soft QCD
topics, and jet, V+jet and photon production from ATLAS - refe-
rat.

W kolaboracji ATLAS, prezentacje konferencyjne są przyznawane
członkom przez specjalny komitet, ATLAS Speakers Committee, na
podstawie dorobku kandydata w danej tematyce oraz daty ostatniego
wystąpienia. Ze względu na dużą liczbę członków kolaboracji ATLAS
(ok. 3 tys. osób) jedna osoba może zostać delegowana nie częściej niż
raz na 2-3 lata.
Oprócz wystąpień konferencyjnych, kilka/kilkanaście razy w roku



18 udział w projektach badawczych

prezentowałam wyniki swojej pracy na wewnętrznych spotkaniach
współpracy (np. ATLAS Workshops, ID workshops, ATLAS Weeks,
Upgrade weeks). Spotkania te mają charakter międzynarodowy i uczest-
niczy w nich po kilkadziesiąt osób, często jest to więcej niż na mniej-
szych konferencjach międzynarodowych.

7 udział w projektach badawczych
• Grant promotorski N202 2958 33 Selekcja przypadków H → ττ

w LHC z pomoca krzemowego detektora torów eksperymentu ATLAS.
Wykonawca.

• 620/E-77/SPB/CERN/P-03/DZ 110/2003-2005 Budowa aparatury
detekcyjnej i przygotowanie programu fizycznego eksperymentu ATLAS
przy LHC w CERN-ie. Wykonawca.

• 132/CER/2006/03 Uruchomienie aparatury i rozpoczęcie realizacji
programu fizycznego eksperymentu ATLAS przy LHC w CERN-ie.
Wykonawca.

• 665/N-CERN-ATLAS/2010/0 Eksperyment ATLAS:rejestracja i ana-
liza danych oraz utrzymanie i rozwój detektorów. Wykonawca.

• 2013/08/M/ST2/00320 Eksperyment ATLAS: doświadczalna wery-
fikacja Modelu Standardowego i poszukiwania sygnałów Nowej Fizyki
przy energiach LHC. Wykonawca.

• 2015/19/B/ST2/00906 Badanie fizyki Modelu Standardowego w zde-
rzeniach proton-proton przy energii 13 TeV. Wykonawca.

8 dorobek dydaktyczny i popularyzator-
ski
• opieka nad studentami w czasie letnich praktyk LHC organizo-

wanych w IFJ PAN w latach 2015-2017,

• opieka nad studentami programu CERN Summer Student Pro-
gram w latach 2005-2010,

• przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla operatorów oraz
ekspertów Wewnętrznego Detektora Śladów,

• organizacja spotkań popularyzujących fizykę dla uczniów szkół
podstawowych i przedszkoli ( 2014 - obecnie),
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• instruktor w programie międzynarodowym International Ma-
sterclasses propagującym fizykę cząstek elementarnych,

• prezenter na Festiwalach Nauki odbywających się corocznie w Kra-
kowie oraz w czasie Małopolskich Nocy Naukowców,

• organizacja i przewodniczenie wirtualnej wizycie w eksperymen-
cie ATLAS w CERN 17 maja 2013.

9 staże i wyjazdy zagraniczne
• 2013-2017 eksperyment ATLAS, CERN, Genewa, Szwajcaria - kil-

kanaście wyjazdów trwających od tygodnia do miesiąca,

• 2008-2010 Senior Fellow w CERN, Genewa, Szwajcaria (2,5 roku),

• 2005-2007 Doctoral Student w CERN, Genewa, Szwajcaria (2,5
roku),

• 2003-2005 kilkanaście krótkich wyjazdów (od tygodnia do kilku
tygodni jednorazowo) do:

– eksperymentu ATLAS, CERN, Genewa,

– Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze,

– grupy eksperymentu ATLAS w Departamencie Fizyki Uni-
wersytetu Oxfordzkiego.

10 wyróżnienia i nagrody
• 2005 stypendysta w programie CERN Doctoral Student Program,

• 2008 stypendysta w programie CERN Fellowship Program (Se-
nior Fellow),

• 2009 wyróżnienie rozprawy doktorskiej,

• 2013 nagroda zespołowa The 2013 High Energy and Particle Phy-
sics Prize, za odkrycie bozonu Higgsa przewidywanego w mo-
delu Brout-Englert-Higgs, dla eksperymentów ATLAS i CMS,

• 2015 nagroda kolaboracji ATLAS - ATLAS Outstanding Achieve-
ment Award, za kluczowy wkład w modernizację i przygotowa-
nie systemów kontroli Detektora Wewnętrznego Śladów do zbie-
rania danych na LHC przy energii 13 TeV. Nagroda tym bardziej
dla mnie cenna, że zwykle jest przyznawana grupom roboczym
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie aparaturowej, ja natomiast
zostałam wyróżniona indywidualnie.
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