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Велики хадронски колајдер у швајцарском Европском центру за нуклеарна
истраживања, ЦЕРН-у, добиће млађег брата. У подмосковском научном граду Дубни
руски научници пројектују нови суперакцелератор честица. Овај међународни пројекат је
добио назив НИЦА. О њему су научници говорили на заседању владине комисије за
високе технологије и иновације.

  

Руски колајдер ће испуњавати задатке које не може да изврши његов сабрат из ЦЕРН-а.
Између осталог, реч је о супергустој супстанци једра. Она ће се добијати помоћу судара
тешких једара атома која ће се претходно убрзавати до невероватних брзина у
криогеном акцелератору нуклотрону. Овај уређај који нема аналога у свету већ је
направљен у лабораторији за физику високе енергије у Уједињеном институту за
нуклеарна истраживања у Дубни. Овде је још 50-их година прошлог века био разрађен
легендарни синхрофазотрон – највећи у своје време акцелератор честица.

  

Ослањајући се на резултате експеримента на руском колајдеру, научници ће моћи да
проучавају процесе који се дешавају на звездама, као и да схвате шта се десило после
Великог праска и како се формирала наша Васиона. Истраживања имају и практични
значај. Технологије могу да се примењују у нуклеарној енергетици, аерокосмичкој
области, електроници, као и у медицини, између осталог за лечење рака.

  

Русија учествује у неколико великих међународних научних пројеката – то је већ
поменути хадронски колајдер, конструкција термонуклеарног реактора ИТЕР у
Француској, европског ласера на слободне електроне и акцелератора тешких јона у
Немачкој. При томе Русија даје и интелектуални, и финансијски допринос. А у самој
Русији слични меганаучни пројекти до сада нису реализовани, мада за то постоје сви
услови, изјавио је на заседању комисије за високе технологије и иновације премијер
Владимир Путин.

  

- Мислим да сада постоје сви потребни услови да се управо код нас, у Русији, покрену
радови на стварању научних комплекса светског нивоа, како кажу стручњаци,
истраживачких уређаја мегакласе, попут чувеног хадронског колајдера, усмерених на
добијање резултата за Нобелову награду. Овде таква могућност постоји. У неким
правцима, несумњиво, заузимамо водеће место.
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Стварање колајдера један је од 6 мегапројеката који су предложени за реализацију у
Русији. Сада се они налазе на разматрању експертске комисије. Научници истичу да је
пројекат НИЦА изазвао ванредно интересовање страних истраживача. Спремност да у
њему учествује изразило је већ преко 30 земаља, истакао је руководилац лабораторије
за физику високих енергија Уједињеног института за нуклеарна истраживања Владимир
Кекелидзе.

  

- Надамо се да покретањем нашег амбициозног пројекта НИЦА, који ће постати
интелектуални магнет за омладину читавог света, овамо ће кренути хиљаде младих
научника, као што се то дешава у ЦЕРН-у. Наш задатак је да Русија постане центар
теже, да избије међу светске лидере.

  

Очекује се да ће пројекат НИЦА бити покренут 2017. године. Трошкови руске стране се
процењују од 300 милиона до милијарду долара.

  

(Глас Русије)
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