
  

CERN ja selle koht kaasaja 
füüsikas



  

CERN ja LHC



  

 Kuidas tekkis ja kuidas areneb edasi meie Universum?
 Vaakumi probleem ja tumeenergia
 Miks on Universum 3+1 mõõtmeline?
 Miks on ajal suund?
 Miks on osakestel mass? Kas selle tekitab Higgsi bosoni väli?
 Suur Ühendteooria (+ supersümmeetria)
 Miks on Looduses ainult 3 generatsiooni osakesi?
 Kuidas kirjeldada tugevat interaktsiooni? (Miks ei saa kvargid ja 

gluuonid elada üksinda) (106 dollarit)
 Milles koosneb tumeaine?
 Kuidas seletada klaaside omadusi matemaatiliselt?
 Kuidas töötab kõrgtemperatuurne ülijuht? Kas ülijuhtivus on 

võimalik ka toatemperatuuril?
 Turbulentside teooria? (Miks on ilma ja majandust raske 

prognoosida) (106 dollarit)
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CERN: eesmärgid

 Teadusuuringud

 Tehnoloogia

 Haridus ja teadmiste jagamine

 Rahvusvaheline koostöö



  

CERN: eesmärgid

Kõik CERNi teadsutegevuse tulemused on 

avalikud ja mõeldud kasutamiseks kõigile!



  

Saame täpsemini teada, kuidas 
meie maailm töötab



  

Saame paremini aru, millest 
maailm koosneb



  

Saame luua ja katsetada uusi 
tehnoloogiaid



  

Koostöö: uured projektid toovad kokku ja 
panevad koos töötama palju erinevaid teadlasi 
ja insenere

Idee!
Idee!

Idee!



  

CERNis mõeldi välja WWW

ja loodi esimene brauser!



  

CERN ja LHC



  

Detektorid: CMS, ATLAS, ALICE, LHC-B



  

Compact Muon Solenoid (CMS)
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Arvutisimulatsioon: osakeste kokkupõrge kiirendis



  



  

Miks on meid huvitavaid
osakesi raske leida?

 600 millionit 3D “pilti” sekundis!

 1 “pilt” = mõni terabait = üks hea kõvaketas!

 CERN LHC detektorid hakkavad tootma 50 korda 

rohkem infot kui kogu maailma telejaamad kokku!

 Nõela otsimine heinakuhjast on selle kõrval 

naljamäng!



  



  



  



  

Eesti füüsikute roll

 Asukoht: KBFI, Tallinn

 ~1000 protsessorit (Eesti võimsaim arvutisüsteem!)

 120 TB (180 TB) andmehoidla (Eesti suurim andmehoidla!)

 ~2 Gbps ühendus CERN-ga

 BalticGrid ja BalticCloud

Estonian Tier 2:

Füüsika:
 Neutriinofüüsika, tumeaine, kosmoloogia, varajase Universumi füüsika



  

Meie rühm ja CMS detektor CERNis



  

Miks Eesti peab osalema CERNis ja teistes 
rahvusvahelistest teadusprojektides?

 Rahvusvahelised teaduslaborid on Eesti ainuke võimalus osaleda tippteaduses 
ja tipptehnoloogia arendamises. Eesti ei suuda ise kunagi ühtegi sellist rajada.

 Rahvusvahelised teaduslaborid on väga efektiivsed teadmiste ning oskuste 
jagamise keskused.

 Eesti ametlik osalemine rahvusvahelistes teadusprojektides võimaldab sealt 
saada tellimusi Eesti teadusmahukal tööstusel. (Soome näide!)

 Eesti osalemine rahvusvahelistes teadusprojektides suurendavad teadlase ja 
inseneri ameti populaarsust Eestis:

– Eestis töötab umbes 10 000 teadlast ja inseneri – teaduspõhises majanduses 

peaks see number olema vähemalt 2x suurem!

– Euroopas Liidus on puudu 300 000 teadlast ja inseneri!

– Hiina ja India “toodavad” aastas kordades rohkem värskeid insenere kui EL ja 

US kokku!



  

Aitäh!

andi.hektor@cern.ch
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