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 läbi uute uurimisvõimaluste avanemise, doktorandikohtade tekkimise, teadmussiirde jms. 
suurendada teadus- ja arendustegevuses hõivatud töötajate hulka;

 kaasaegse infrastruktuuri tagamisega suurendada tänapäevase teadus- ja arendustöö 
infrastruktuuri osakaalu;

 tänu paranenud juurdepääsule sünkrotronkiirgusele ning töövahendite kaasajastamisele 
suurendada Eesti teadlaste poolt publitseeritud kvaliteetsete publikatsioonide arvu;

 läbi laienenud uurimis- ja koostöövõimaluste (eriti interdistsiplinaarsetes valdkondades) 
tihendada koostööd teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtete vahel, suurendades sel viisil 
eraettevõtluse osalust teadustegevuses;

 läbi teadmussiirde suurendada tööhõivet teadusmahukas tööstuses ja teeninduses ning 
rahvusvahelistes teadus- ja arendus koostööprogrammides osalevate ettevõtjate hulka;

 läbi positiivse kajastuse sise- ja välismeedias suurendada Eestit innovaatilise tegevuse heaks 
asupaigaks pidavate välisinvestorite arvu ja osatähtsust, suurendada välisinvesteeringute 
mahtu teadmiste- ja tehnoloogiamahukatel aladel;

 tänu tipptasemel aparatuurile ja infrastruktuurile suurendada Eestisse saabuvate 
välisteadlaste ja –üliõpilaste hulka, kes ootavad võimalikult kõrgetasemelist baasi teadustöö 
tegemiseks.

Ülesanded, mis said püstitatud projekti taotluses:



Mida siis on tehtud ja mida saavutatud? 1. slaid
Projekti alguses sai selgeks, et ülikõrgete parameetritega kiirekanali ehitamiseks ei piisa ainult Eesti poolsetest 
investeeringutest. Selmet ehitada „säästukiirekanal“ primitiivse mõõtejaamaga, oli alternatiivina 
koopereeruda oma Soome kolleegidega. Kolleegid Oulu Ülikoolist, Turu Ülikoolist ja Tampere 
Tehnoloogiaülikoolist liitusid projektiga koheselt eestipoolse positiivse rahastamise otsuse järel 2012 aastal. 
Soome kolleegide liitumine projektiga, ning Soome Teaduste Akadeemia lisarahastamine (kahe projektiga FIRI 
2012 ja FIRI 2015 lisandus kiirekanali arendusse 3,5 MEUR) võimaldab senisest veel tihedamat rahvusvahelist 
koostööd nii teaduses kui ka tööstuse arendusalastes uuringutes. Eesti-Soome kiirekanal FinEstMS on 
platvorm, mis ühendab Eesti ja Soome akadeemilist ja tööstuslikku teadus- ning arendustegevust. Esimese 
sammuna loodi rahvusvaheline juhtkomitee, kes tegeles kiirekanali teadusülesannete püstitamise ja vastavate 
vajalike parameetrite fikseerimisega. FINESTBEAMS WORKGROUP
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2013 aasta esimeses pooles läbi viidud konverentsil 
„FinEstBeaMS science and instrumentation“ 
tulemusel kinnitati kiirekanali parameetrid ja 
teaduslikud põhjendused . Kiirekanali parameetrite 
põhjal viidi läbi kiirekanali teoreetilise 
modelleerimise. Teoreetilise modelleerimise 
eesmärk oli modelleerida kiirte käiku, kujutise 
suurust mõõteobjektil ja optiliste elementide 
soojuskoormust.
2013 aasta teises pooles optimeeriti kiirekanali 
optilist skeemi. Modelleerimise käigus keskenduti 
eelkõige optiliste elementide vahelistele kauguste, 
elementide suuruse ja soojuskoormuse 
optimeerimisele. Optimeeritud kiirekanali optilise 
skeemi alusel valmistati ette kiirekanali optiliste 
sõlmede riigihanke. Riigihange avaldati 4 
novembril 2013.GP
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2014 aasta alguses kuulutati välja kiirekanali 
optiliste sõlmede hanke võitja, selleks osutus firma 
FMB Feinwerk- und Meßtechnik GmbH (FMB Berlin). 
Edukas hange oli kiirekanali optiliste elementide 
õigeaegse tellimise, tootmise ja tarnimise aluseks.

2015 aastal algas kiirekanali monokromaatori, 
peeglikambrite, väljundpilude, vesijahutatavate 
pilude ja pilude tootmine. Kõige olulisemaks 
elemendiks kiirekanalil on monokromaator. Selle töö 
määrab kiirekanali funktsionaalsuse. Hetkel 
komponente testitakse ja peatselt algab montaaž.

Kiirekanali peeglid on toodetud firmades 
Seso/Thales (kollimeeriv peegel ja suunavad 
peeglid), Zeiss (fokusseerivad peeglid) ja Insync
(monokroaatori peegel).  
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2014 aastal valmis esimene planeering 
kiirekanali taristust. Taristusse kuulub kogu 
kiirekanali tegevust toetavad 
kommunikatsioonid nagu elekter, 
ventilatsioon, jahutusvesi, kontrollruum, 
analüüsiruum, võrk ja kraana. 

2014 aastal teostati koostöös MAX IV 
laboriga front-endi riigihankehanke. Front-
end on kiirekanali esimeseks komponendiks, 
mille ülesanne on soojuskoormuse 
vähendamine ja kasutajate kaitsmine 
ioniseeriva kiirguse eest. Front-endi hanke 
võitis Jaapani firma „Toyama“. Kiirguskaitse 
ruum projekteeriti spetsiaalselt lähtudes 
FinEstBeaMS kiirekanalist. Optikaruum on 
kaetud tinaga ning tema ülesandeks on 
kasutajate kaitse ioniseeriva kiirguse eest 
lisaks front-endile.
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Undulaatori parameetrite optimeerimisega alustati 2015 aasta 
alguses. Uuringu objektiks oli erineva perioodi pikkuse ja pilu laiusega 
undulaatorid. Töö eesmärk oli välja selgitada optimaalseim 
undulaatori konfiguratsioon FinEstBeaMS kiirekanalile. Tänu 
soomepoolsele finantseerimisele tehti otsus mitte uuendada vana, 
MAX-III kiirekanalil I3 olevat undulaatorit vaid kasutada uut ja suure 
jõudlusega elliptiliselt polariseerivat undulaatorit. Mais algasid 
ettevalmistused FinEstBeaMS kiirekanali undulaatori 
põhikomponentide (magnetid, vaakumkambrid ja raam) hanke 
väljakuulutamiseks. Juulis ja augustis selgusid undulaatori 
komponentide hanke võitjad, misjärel sõlmiti lepingud ning alustati 
undulaatori tootmist . 

Paralleelselt käis Turus gaasfaas mõõtejaama 
ehitus, Oulus aga luminestsentsi mõõtejaama 
konstrueerimine ja ehitus. Tampere 
tehnoloogiaülikoolis tegeldakse pinnafüüsika 
mõõtejaama variantide selekteerimise ja 
projekteerimisega. 



Kokkuvõtteks
Meil on õnnestunud selle lühikese ajaga luua 
rahvusvaheline konsortsium,  saada lisa-
finantseerimist 3,5 MEUR eest, konstrueerida 
maailmas unikaalne kahe-kanaliline kiirekanal, 
mis katab energia-vahemiku 4,3eV – 1000 eV 
(normaalselt on sellise vahemiku jaoks vaja 
kahte kiirekanalit ja monokromaatorit, 
kusjuures 30-40 eV jääb üldse katmata), viia 
läbi riigihanked kõrg-tehnoloogiliste
elementide tootmiseks (näiteks peeglitel on 
lubatud tolerants 2 Å,  mis on aatomi 
suurusjärk) ning need komponendid hankida. 
Samuti on valmis hoone ja ruum, kuhu 
kiirekanal monteerida. Jääb veel monteerimise 
ja justeerimise vaev,  loodetavasti õnnestub  
need tegevused läbi viia meie doktrantide/ 
järeldoktorite abiga.  Samuti valmivad kolm 
maailmatasemel mõõtejaama.



MAX-IV ja ESS-ga kerkib antud 
piirkonda Lundis Euroopa üks 

suurimaid teadustaristuid. Eesti 
kohalolek seal on meile eluliselt 

vajalik.



Tänuavaldused
● Me soovime tänada Euroopa Regionaalarengu fondi, Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumit, 

SA „Archimedest“, Soome Akadeemiat ja MAX-IV laboratooriumi.


