
Magyar  CERN



ALICE a TeV-ek országában

ALICE a TEVÉK országában



Kérdés:     Tevék országában vagyunk-e?
Tudományos sivatag
Financiális sivatag
Társadalmi közöny, érdektelenség sivataga



ALICE in WONDERLAND of CERN LHC

A SEMMI ÖRVÉNyÉBEN

ÁBEL a RENGETEGBEN

Technikai Csodák Palotája

Szörfözés az AETER hullámain

Mit keresnek a magyarok az LHC-ban?



Belépés a Csodák Palotájába

ALICE in WONDERLANDSezám tárulj!!



Vissza a Big-Bang-hez



A SEMMI ÖRVÉNyÉBEN

Newton: absolute space  AND absolute time
Mach,Leibnitz: relational to all other objects, üres térben nincs gyorsulás,tömeg
Einstein: spec.rel-ben    absolute space-time
ált.rel –ben  acceleration is relational to gravitation: spacetime is A something

Before QM and Higgs:
They specified the benchmark for defining accelerations

Higgs Ocean = Asymmetric solution for symmetic theory
Higgs-field condenses at 10**15 K (10**-11 sec)  NO mass before

NOW we know:   WHY objects resist accelerations????
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The current time at Point 5 is: Thursday, 15h34Wednesday, 15h24 - this page will reload every 5 minutes

CMS construction at Point 5: current status from Camera 1
Outreach Home > CMSeye > Latest image from Camera 1
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A VÁKUUM ANYAGA

A természetes rádióaktivitás felfedezése óta 
nem fedeztünk fel semmiféle új anyagfajtát
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- sugárzás: He atommag kvarkokból

- sugárzás: Elektron nyaláb

- sugárzás: Foton nyaláb

HIGGS-BOZON tölti ki az egész teret



Az  üres atom

Az atommagban pontszerű kvarkok vannak, de pontosan mérhető a sugara.  

Mennyi a valami?

Az elektron pontszerű részecske: az elektronhéj az üres(!!)

Az atom és mag sugarának aránya:  1OO OOO.

A valami aránya a semmihez: O.OOO OOO OOO OOO OO1.





Simulated  detection
of  Higgs  particle



It  describes  all  fundamental  particles  of  our  Universe

As  far  as  we  know  them  at  present  …

They  are  controlled  by  UNIVERSAL  laws  of  physics …

There  are  (at  least)  26  constants  of  Nature

12  masses,  3  coupling strengths,  11  mixing  parameters

Some  of  these  are  left – right  asymmetric !

And  we  know  that  this  theory  is incomplete …



Why is the universe constructed with this range of seemingly random numbers?

Why do the elementary particles have just the right properties to allow
nuclear process to happen, stars to light up, planets to form around stars, 
and on at least one such planet, life to exist?

In string theory, particle properties are determined by string vibrational patterns.





Still TRUE now

Fizikusok 12 évvel
hamarabb léphettek
be fizikus EU-ba!!!



Ábel a rengetegben

Mit tehet egy magyar fizikus egy globalizált fizikában??????









KVANTUM ugrások detektáláskor

ELEMI(quantum) –> MAKROszkópikus jel

ANALÓG ->  DIGITÁLIS

SOK  -> KEVÉS (trigger)

























Az ALICE adatgyűjtő rendszere
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