Služby e-infrastruktury CESNET
pro projekty fyziky částic

Připravovaný neutrinový experiment v USA. Neutrina z urychlovače jsou po 1300 km letu Zemí registrována.
10. 3. 2016

M. Lokajíček, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
Valdštejnský palác, Praha
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Přehled
• Fyzika částic
• Experimenty na Urychlovačích
• Jiné zdroje vysoce energetických částic
• Sdílení informací - WWW
• Sdílení dat – počítačové sítě – CESNET
• Zpracování dat, gridy, cloudy – CESNET
• Výzkumné infrastruktury pro fyziku částic v ČR

Experiment LHC
6-8 petabytů ročně
10 miliónů CD
5 x Eiffelova věž

Fyzika částic
• Studium základních
stavebních kamenů hmoty a
jejich vlastností
• Molekuly
• Atomy
• Jádra
•
protony, neutrony,
elektrony
•
kvarky
•
3 rodiny elementárních
částic
• Každá 2 kvarky + 2 leptony
• Zprostředkovatelé sil
• Higgsův boson – vysvětluje
původ hmotnosti
elementárních částic

• Hlavní metoda studia
pomocí srážek částic při
vysokých energiích a
měření jejich produktů

Velký třesk
• 13,8 miliard let od velkého
třesku
• Postupně klesá energie částic
a teplota
• Urychlovače částic 10-10s po
velkém třesku
• Vyšší energie vzácně z
kosmického záření
• Neutrina z dávné historie a
fotony
• 5% viditelné hmoty
27% temné hmoty
68% temné energie

Experimenty na urychlovačích
• Životní cyklus velkých experimentů
20 let
• 10 let návrh a stavba
• 10 let sběr dat

• Hledáme vzácné případy
•
•
•
•
•
•

Příklad LHC v CERN
27 km obvod, 100 m pod zemí
40 mil. srážek shluků protonů/s
Výběr potenciálně zajímavých srážek
1000 srážek/s zápis
Petabyty dat ročně na experiment

CERN - LHC

Kosmické záření
• Protony, jádra železa
• Vzácně i mnohem větší energii než na urychlovačích –
100 TeV a více
• Srážejí se s atomy vzduchu v atmosféře od 30 tis. km
nad zemí
• Detekce produktů
srážek na povrchu země
nebo pod povrchem
• Miony – na povrchu,
stovky metrů pod
povrchem
• Neutrina, prolétávají
zeměkoulí,
velké detektory
hluboko pod zemí
• Mnoho dalších zdrojů
neutrin
3x1012 za s na 1cm2

Sdílení informací – WWW
• WWW – vynález v CERN
Tim Berners Lee
• Vedlejší produkt pro sdílení
informací mezi kolaboracemi
CERN
• Komerční firmy rychle
přetvořily nápad do masově
použitelného produktu
• Klíčový pro sdílení informací
po roce 1991

Date: Wed, 12 Jun 91 17:39:36 GMT+0100
From: timbl@nxoc01.cern.ch (Tim Berners-Lee)
To: Milos Lokajicek <lokajick@crnvma.cern.ch>
There is limitted support for the RPC system on the IBM
VM/CMS mainframe. Communication over TCP/IP only is
supported. ..........
______________________________________________
Tim BL

Sdílení dat – počítačové sítě – CESNET
• Fyzika částic tradičně velký zdroj
dat, zpracování na superpočítačích
• Jejich sdílení spolupracovníkům po
celém světě
• Od poloviny 80. let vlastní
celosvětová počítačová síť HEPNET
• Vznikající veřejné sítě v 90. letech –
zájem o takový provoz
• IBM BITNET/EARN implementovaná
na velkých IBM počítačích i v ČR
• ČR členskou zemí CERN
od roku 1993 (ČSFR od 1992)

• CESNET (v dřívější právní formě)
začal se stavbou počítačových sítí
na standardní úrovni
• Pragonet rozvod do pražských
institucí
Date: Mon, 08 Mar 93 16:51:17 MDT
From: Jan Gruntorad <TKJG@earn.cvut.cs>
To: Milos Lokajicek <lokajick@sun4.fzu.cs>
Subject: Re: mezinarodni linka
... dostat se rovnou na EBONE a CERN je
urcite jednim z prednim kandidatu.
Zdravi
Jan Gruntorad

Zpracování dat, gridy
• 2000 v CERN končí experimenty na
urychlovači LEP
• Plány na LHC od 1992, potřebná
výpočetní kapacita 100 krát větší
než přirozený vývoj dalších 10 let
• Návrh nových výpočetních schémat
• GRID – automatická spolupráce
výpočetních center distribuovaných
po celém světě
• Investice v EU a USA s podmínkou
zapojení vědeckého i komerčního
výzkumu a využití

Praha

Gridy – Cloudy – CESNET
• 2001 CESNET členem řady GRIDových
projektů EU, představitel české
NGI – „National Grid Initiative“
• 2009 funkční LHC Computing Grid
(LCG), umožnil objev Higgsova bosonu
v roce 2012
• Distribuované Tier2 centrum v Praze
FZÚ a CESNET (2004)
• CLOUD – komerční (zjednodušený)
výsledek desetiletého vývoje. Nabídka
výpočetních kapacit za rozumnou
cenu – masivně využívaných
Výpočetní centrum Tier2 v Praze, FZÚ

CESNET a Velké infrastruktury v ČR
• CESNET umožnil řadě projektů vysoce
kvalitní počítačové spojení do
laboratoří po celém světě (Švýcarsko,
Německo, USA, Taiwan)
• Garantoval rozvoj gridu v ČR,
vybudoval též vlastní kapacity pro
výpočty a rozsáhlá datová úložiště
• Přispěl ke standardním podmínkám
pro mezinárodní spolupráci českých
týmů

• Projekty výzkumných infrastruktur v
částicové a jaderné fyzice a
astrofyzice
• AUGER-CZ Observatoř Pierra Augera –
účast České republiky
• BNL-CZ Brookhavenská národní laboratoř
- účast České republiky
• CERN-CZ Výzkumná infrastruktura pro
experimenty v CERN
• CTA-CZ Cherenkov Telescope Array –
účast České republiky
• FAIR-CZ Laboratoř pro výzkum s
antiprotony a těžkými ionty – účast České
Republiky
• Fermilab-CZ Výzkumná infrastruktura
pro experimenty ve Fermilab

BNL-CZ Brookhavenská národní laboratoř
– účast České republiky

BNL
Upton, NY

Hostitelská instituce: České vysoké učení technické v Praze
Partnerské instituce: Univerzita Karlova v Praze; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Odpovědná osoba: Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
Objev anti-He (Nature 473,35 (2011))

• BNL v USA je jedním z nejvýznamnějších center multi-disciplinárního výzkumu na světě
• Experimenty STAR a PHENIX zkoumají pomocí srážek urychlených jader atomů vlastnosti silné
síly (QCD), fázový diagram jaderné hmoty a spin protonu
• Nutnost skladovat, efektivně přesouvat a analyzovat obrovské množství dat

J. Bielčík

FAIR-CZ Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty
- účast České republiky
(http://fair.ujf.cas.cz/index.php)

p-Linac

GSI
Darmstadt
Německo

SIS100/300

SIS18

HESR

Compressed
Baryonic Matter
(CBM, HADES)
UJF Rez, FJFI CVUT

Green IT Cube
768 racks, water cooled
February 2016
Anti-Proton

Nuclear Structure and Astrophysics
Super Fragment-Separator:
SU Opava

Physics (PANDA)
MFF UK, FJFI CVUT

Primary Beams

• 1012/s; 1.5 GeV/u; 238U28+
• 1010/s 238U92+ up to 11 (35) GeV/u
• 3x1013/s 30 (90) GeV protons

CR

Secondary Beams
• radioactive beams 1.5 - 2 GeV/u

• antiprotons 3 - 30 GeV

100 m

Atomic, Plasma,
Applied Physics (APPA)
UJF Rez

FAIR phase 1
FAIR phase 2

Ve výstavbě
A. Kugler

CERN-CZ Výzkumná
infrastruktura pro experimenty v
CERN
• Experimenty v CERN, Švýcarsko
• Nejvýznamnější účast ČR na
experimentech na urychlovači
LHC
• ATLAS – objev Higgsova bosonu v
2012, (Nobelova cena 2013)
• ALICE
• TOTEM

• Významný příspěvek k
potřebným výpočetním
kapacitám z ČR

Urychlovač LHC v CERN

Detektor ATLAS

Fermilab-CZ Výzkumná
infrastruktura pro
experimenty ve Fermilab
• Infrastruktura pro experimenty ve
Fermilab
• Experimenty D0 a NOvA
• (2015 Nobelova cena za objev
oscilací neutrin)
• NOvA – studium oscilací neutrin z
urychlovačů, narušení symetrie
interakcí neutrin a antineutrin, tj.
vysvětlení asymetrie mezi
částicemi a antičásticemi ve
Vesmíru
• Experiment zaznamenává a
analyzuje data
• První publikace
• Příprava dalšího experimentu

Vzdálený podpovrchový detektor
NOvA při stavbě, 16x16x78m, 15
ktun

Závěr
• Budování vysokorychlostních sítí CESNETem od začátku 90. let bylo
důležité pro rozvoj mezinárodní spolupráce českých týmů na
standardní mezinárodní úrovni
• Umožnilo budovat výpočetní kapacity a know-how v ČR a velmi
úspěšně je využívat našimi vědci i dodávat pro zahraniční experimenty
• Rozvoj mnoha dalších vědeckých oblastí, které mají obdobné
komunikační a výpočetní potřeby
• Výsledkem jsou udělené programy výzkumných infrastruktur
• Doufáme, že CESNET bude schopen i v budoucnu plnit naše neustále
rostoucí potřeby

