20

17 listopada 2015 r.

Rozmaitości ASTRONOMICZNE

PATRZĄC W NIEBO
Wiadomości ze świata nauki i techniki

GRUDZIEŃ 2015 r. wyjazd do Planetarium EC1 - Łódź
Obecna jesienna, pochmurna i deszczowa aura nie daje nam
zbyt dużo okazji do obserwacji nieba. No cóż, nie mamy na to
zbyt dużego wpływu, ale już w kolejnych tygodniach sytuacja z
pewnością zdecydowanie się poprawi. Taka jest specyfika bezpośrednich, wizualnych obserwacji astronomicznych. Musi być
czyste i bezchmurne niebo aby można było podziwiać obiekty
nocnego nieba, a jest ich olbrzymia ilość: otwarte i zamknięte gromady gwiazd, różnego
typu mgławice, odległe galaktyki, gwiazdy podwójne i zaćmieniowe, asteroidy, planety
czy też komety. Wykorzystajmy więc ten czas na edukację i pogłębianie swojej wiedzy w
tym zakresie. Dobrą okazją może być przygotowywany przez CWINT wyjazd do najnowocześniejszego w Europie planetarium cyfrowego EC1 w Łodzi. Wyjazd zaplanowaliśmy
na początek grudnia i będziemy o tym jeszcze szeroko informować. Planetarium wchodzi w skład centrum naukowo-kulturalnego powstałego w wyniku rewitalizacji zespołu
budynków po byłej elektrociepłowni EC1 przy ulicy Targowej w Łodzi w pobliży nowego
podziemnego dworca Łódź Fabryczna.
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I KWARTAŁ 2016 wyjazd do CERN - Szwajcaria, Francja
Również podczas OPEN DAYS w czasie wideokonferencji z naukowcami i Prezydentem Rady CERN zostaliśmy zaproszeni do odwiedzenia tego największego na
świecie laboratorium cząstek elementarnych. Oczywiście z zaproszenia skorzystamy. Planujemy więc wyjazd do Szwajcarii z grupą młodzieży w pierwszym
kwartale przyszłego roku. Będzie to spotkanie z nauką na największym możliwym poziomie. Ośrodek naukowy CERN zlokalizowany jest w Genewie na
granicy Szwajcarii i Francji i jest można śmiało powiedzieć obecnie największym i najlepszym ośrodkiem
badawczym z zakresu fizyki cząstek na świecie. Wielu z pewnością kojarzy CERN i to nad czy się tam
pracuje z szumnych doniesień medialnych jak chociażby z wybuchu w Wielkim Zderzaczu Hadronów
(LHC) zaraz po jego uruchomieniu, z informacji o odkryciu kolejnego ogniwa w tzw. modelu standardowym cząstek elementarnych bozonu Higgsa, który nadaje cząstkom masę czy też o rzekomym
„przekroczeniu” prędkości światła przez neutrina. My jako CWINT mieliśmy okazję zweryfikować swoją
wiedzę na temat świata cząstek elementarnych i CERNu już dwukrotnie w 2013 i 2014 roku zaglądając
praktycznie do najważniejszych miejsc tego niesamowicie skomplikowanego i zaawansowanego technologicznie laboratorium oraz rozmawiając z ludźmi którzy tam pracują, nadzorują i kierują największymi projektami naukowymi. Taka szczegółowa „penetracja” poszczególnych obiektów, laboratoriów
i eksperymentów była możliwa dzięki trwającej wtedy w CERN od kilku miesięcy przerwy technicznej
związanej z tzw. upgrade’m urządzeń i systemów. Prace te wymagały wyłączenia większości urządzeń:
akceleratorów, LHC i otwarcia ogromnych detektorów.

Fot. 1. Fragment elewacji EC1– T. Kisiel EC1

W modernizację zainwestowano kilkaset milionów złotych - wschodnia część zawiera
nowoczesne studio dźwięku, kino 3D i planetarium. Pokazy może oglądać jednocześnie
ponad 100 osób, średnica ekranu kopuły planetarium wynosi 14 metrów, obraz jest generowany przez kilkanaście komputerów, a rozdzielczość 32 mln pikseli - czyli tak zwane
8K - jest prawie trzykrotnie wyższa od tej w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie! Zastosowane najnowocześniejsze technologie multimedialne mają sprawić wrażenie pełnego
zanurzenia w wyświetlanym obrazie. Przewodnikiem po planetarium i całym centrum
będzie nasz kolega, współzałożyciel CWINT Tomasz Kisiel, który jest obecnie kierownikiem planetarium, a wcześniej był odpowiedzialny za całe to olbrzymie przedsięwzięcie:
od fazy projektowania, wykonawstwa aż po wyposażenie planetarium w odpowiedni
super profesjonalny sprzęt i skompletowanie zespołu specjalistów i prezenterów. Mając
takie wsparcie chcielibyśmy zobaczyć większość z obecnie przygotowanych przez zespół
planetarium prezentacji multimedialnych dotyczących kosmosu i nauki. Jestem pewny,
że tak się stanie i będziemy mogli liczyć na szczególną ofertę. Z centrum EC1 współpracujemy już od dłuższego czasu, poza tym mieliśmy od nich takie zapewnienie organizując
nasz ostatni piknik edukacyjno-naukowy CWINT OPEN DAYS ASTROSHOW.

Fot. 2. Zewnętrzna powłoka kopuły planetarium we wnętrzu EC1 – T. Kisiel EC1

Fot. 3. Martyna, Tomek i Dominik przy detektorze CMS – 100 m pod ziemią - K. Duczmal CWINT

Na stałe pracuje tam około 2.500 uczonych i specjalistów, 1.500 czasowo zatrudnionych i około 10.000 uczestników projektów z ponad 600 uniwersytetów i ośrodków naukowych reprezentujących ponad 100 narodowości – istna wieża Babel, ale bardzo dobrze zorganizowana i zarządzana. Należy stwierdzić, że wśród tysięcy pracujących tam uczonych, inżynierów i techników są
również Polacy. Między innymi bardzo prestiżowe stanowisko Prezydenta Rady CERN pełni Pani
profesor Agnieszka Zalewska. Uczestnicy naszej wrześniowej wideokonferencji mieli okazję poznać Panią Profesor, która połączyła się z nami przebywając wtedy na konferencji w Tokio w Japonii. W CERN na każdym kroku można „otrzeć” się o noblistę i guru naukowe co i my zaznaliśmy.
I tak będąc w obiekcie tzw. eksperymentu AMS (Magnetyczny Spektrometr Alfa) spotkaliśmy noblistę
profesora Samuela Tinga, który kieruje tym projektem. Moduły i urządzenia eksperymentu zostały
umieszczone na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), która często jest widoczna nawet gołym,
nieuzbrojonym okiem na naszym nocnym niebie. Głównym celem eksperymentu jest badanie tzw. ciemnej materii we Wszechświecie (to co widzimy: planety, gwiazdy, mgławice galaktyki stanowi zaledwie
około 5% bilansu masy-energii wszechświata, ciemną, niewidoczną materię szacuje się na ok. 27% cała
reszta to ciemna energia?!). O skali i rozmachu tego projektu może świadczyć fakt, że NASA musiała
przygotować specjalną, dodatkową misję wahadłowca aby te urządzenia o wadze ok. 7 ton dostarczyć
na ISS – koszty tego jednego projektu szacuje się na około 1,5 miliarda dolarów!...
Dalsze szczegóły na temat CERN w kolejnym numerze.
SIERPIEŃ 2017 - CAŁKOWITE ZAĆMIENIE SŁOŃCA! - wyjazd do NASA, USA
Tego zdarzenia na pewno nie wolno będzie przegapić. Niestety całkowite zaćmienie Słońca nie będzie widoczne w Polsce, będzie trzeba udać się aż do USA. Planujemy więc połączyć obserwację tego
wyjątkowego i bardzo rzadkiego zjawiska astronomicznego z wizytą w NASA - Centrum Kosmicznym
im. Johna F. Kennedy’ego położonego na przylądku Canaveral na Florydzie. Czasu jest sporo aby optymalnie przygotować ten wyjazd.
Wszystkie te wymienione wyżej działania będziemy chcieli zorganizować w taki sposób aby mogła
skorzystać z tej propozycji jak największa grupa młodzieży. Zaplanowane wyjazdy, szczególnie do
CERN i NASA są wyjątkowe, dlatego warto będzie dołożyć wszelkich możliwych starań aby stały się
realne i dostępne dla młodzieży.
Piotr Duczmal - CWINT
Kontakt: CWINT, mail: pd@ecis.pl, tel.601-97-70-54
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