14

23 sierpnia 2016 r.

Rozmaitości ASTRONOMICZNE

PATRZĄC W NIEBO
Wiadomości ze świata nauki i techniki

Doniesienia z CERN ESA NASA

SPOTKANIE Z WIELKĄ NAUKĄ
we wrześniu jedziemy z młodzieżą do
CERN w Genewie i ESOC w Darmstadt
Informujemy, że w dniach 9 -12 września we współpracy z Ministerstwem Nauki oraz Centrum
Badań Jądrowych w Genewie organizujemy wyjazd do CERN w Szwajcarii i ESOC w Niemczech.
Wjazd jest dedykowany do ambitnej młodzieży zainteresowanej naukami przyrodniczymi i ścisłymi w wieku powyżej 12 lat oraz studentów i aktywnych uczestników warsztatów i imprez edukacyjno-naukowych organizowanych przez CWINT. Z jednej szkoły będzie mogło wyjechać od 5 do 10
uczniów. Wszystkich zainteresowanych w szczególności nauczycieli, opiekunów i rodziców prosimy
o bezpośredni kontakt z Centrum Wiedzy w celu omówienia szczegółów wyjazdu. Ze względu
na ograniczoną liczbę miejsc o kwalifikacji do wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń.

www.facebook.com/cwintpoland
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Europejskie Centrum Badań Jądrowych GENEWA – Szwajcaria/Francja

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. Obecnie duża grupa młodzieży
będzie miała okazję zweryfikować swoją wiedzę na temat świata cząstek elementarnych 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.

Kontakt: CWINT Piotr Duczmal, mail: pd@ecis.pl, tel.601-97-70-54

Fot. CERN – wizualizacja zderzenia protonów - 4 lipca 2012r. CMS ogłosił odkrycie bozonu Higgsa

Fot. CWINT: CERN- Pawilon Nauki i Innowacji

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 ubiegłorocznej wideokonferencji mieli okazję poznać Panią Profesor,
która połączyła się z nami przebywając wtedy na konferencji w Tokio w Japonii.
Główne elementy największego na świecie akceleratora cząstek – LHC umieszczone są około
100 m pod ziemią w tunelu w kształcie torusa. LHC to skrót od Large Hadron Collider (Wielki
Zderzacz Hadronow). Large – wielki, z powodu swoich rozmiarów (w przybliżeniu ma 27 kilometrów obwodu), Hadron – Hadronów, ponieważ przyspiesza protony i jony, które są hadronami
i Collider – to Zderzacz, ponieważ hadrony tworzą dwie przeciwbieżne wiązki, zderzające się ze
sobą w czterech punktach. Cząstki „rozpędzone” do bardzo dużych energii, z prędkością bliską
prędkości światła obiegają akcelerator 11.000 razy na sekundę. W pewnych ściśle określonych
miejscach na obwodzie LHC protony wprowadzane są na jeden tor i zderzając się wytwarzają
nowe cząstki, nową materię. Energia zgodnie z równaniem Einsteina E=mc2 zamieniana jest
materię. Wyniki tych zderzeń są rejestrowane w przeogromnych urządzeniach – detektorach:
ATLAS o długości 46m, średnicy 25m i ciężarze 7.000 ton i CMS o długości 28,7m, średnicy
15m i ciężarze 14.000 ton i dwóch mniejszych (ALICE i LHCb). Już wkrótce pracownicy CERN-u
bezpośrednio przedstawią i wytłumaczą nam jakie są główne cele tych badań i jakie wynikają
z nich wnioski i zastosowania.

Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych ESOC - Darmstadt
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Foto: ESA/ESOC – Sala operacyjna sterowania misjami satelitarnymi
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