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TOIMETUSE VEERG

ESIKAANEL: Simulatsioonipilt kahe musta augu kokkutiirlemisel tekkivatest gravitatsioonilainetest. ILLUSTRATSIOON: THE SXS (SIMULATING EXTREME SPACETIMES) PROJECT

Selle aasta 10. aprillil avalikustati esimene pilt mustast august. Horisondiski
ilmunud jäädvustusel on uduselt piiritletud punakat sõõrikut meenutava
objektina näha Maast ligikaudu 50 miljoni valgusaasta kaugusel asuva
galaktikaparve Virgo A keskmes paikneva galaktika Messier 87 sees asuv
must auk. 100 miljardi kilomeetrise läbimõõduga tulerõnga kujutis oli esi-
mene visuaalne tõend, mis kinnitas mustade aukude olemasolu ning ühtla-
si neid teoreetiliselt ette näinud Albert Einsteini üldrelatiivsusteooriat. 

Mastaapse rahvusvahelise koostöö ja mõõdistustöö viljana esitletud
musta augu portree polnud siiski päris foto. Ajaloolise jäädvustuse näol on
tegu hoopis kaheksa omavahel ühendatud raadioteleskoobiga saadud
interferentspildiga: sellel olev kujutis tekkis suure andmetöötluse tulemu-
sel, mille käigus teadlased kodeerisid raadiokiirguse intensiivsuse super-
arvuti ja erilise tarkvara abil kuue kuupmeetri suurusele kõvakettale sal-
vestatud astronoomilist andmehulka töödeldes värvideks. See oli tõeline
arvutiteaduse triumf! Arvuti aitas muuta inimsilmale nähtamatu kosmilise
paradoksi nähtavaks ehk tegi võimatu võimalikuks.

Mustade aukude olemus on füüsikutele tänaseni mõistatus. Teame, et
need on ülimassiivsed ja niivõrd tugeva gravitatsiooniga objektid, et
nende külgetõmbejõu haardest ei pääse isegi valgus – mustad augud on
omamoodi maailmaruumi lõksud, mis panevad paaristantsu lüües meie
aegruumi lainetama. Täpselt nagu geniaalne Einstein seda juba enam 
kui sada aastat tagasi ennustas. Tartu ülikooli vanemteadur Piret Kuusk
kirjeldabki käesoleva numbri kaaneloos lähemalt, kuidas loetud aastad
tagasi esimest korda registreeritud gravitatsioonilainetest on saanud uus
aken, mille kaudu on asutud uurima nii salapäraseid musti auke kui 
teisigi universumi massiivseid objekte. 

Inimsoole vaat et kõikvõimsuse andvatest arvutitest ei saa enam ühelgi
elualal üle ega ümber. Tulles kosmilistelt horisontidelt maiste ja elulisema-
te probleemide lahendamise juurde, räägime selles numbris näiteks oma-
maistest uutest geenitestidest, mis on aidanud viljatusprobleemidega 
naistel rasestuda ning millega saab varases arengustaadiumis loodetel
senisest lihtsamalt ja täpsemalt kromosoomhaigusi diagnoosida. Taoliste
uute testide taga, mis muudavad terviseuuringud ja ravikuurid üha perso-
naalsemaks ja täpsemaks, on tõsine arvutiteadus – vere- või koeproovide
andmelasust sõelub huvipakkuvad näitajad uurijatele välja just nutikas
tarkvara. Lisaks sellele, et arvuti võib aidata sünnitada uut elu, saame käes-
olevas Horisondis Tartu näitel veenduda, et arvutitarkvara suudab linna-
elugi targalt juhtida. •
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