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Prawie 26 mln zł dla polskich astronomów

Na Mazurach, obok Krakowa i niedaleko Poznania
powstaną trzy stacje europejskiego systemu radioastronomicznego. Minister nauki prof.
Barbara Kudrycka przyznała niemal 26 mln złotych polskiemu konsorcjum POLFAR, które
dołączy do wielkiego międzynarodowego programu obserwacji i badań kosmosu.
Dzięki własnym stacjom Polska dołączy do europejskiej sieci LOFAR (LOw Frequency ARray). To sieć
radiowa na niskie częstotliwości – potężny system zaprojektowany i skonstruowany przez
holenderską agencję jednoczącą instytuty astronomiczne ASTRON. LOFAR ruszył w czerwcu 2010 r.
i jest obecnie w zaawansowanej fazie budowy. Obecnie pracuje 36 stacji w Holandii, 6 w Niemczech
i po jednej we Francji, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Polscy uczeni nie mogli korzystać z zalet tego wyjątkowego narzędzia badawczego nie posiadając
własnych stacji. Dzięki uzyskanym z MNiSW funduszom konsorcjum POLFAR planuje w latach
2013-2015 budowę trzech. W Bałdach budowę koordynuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
w okolicach Krakowa - Uniwersytet Jagielloński i w okolicach Poznania - Centrum Badań
Kosmicznych PAN. Polskie stacje będą połączone ultraszybką siecią z centrum w Poznaniu,
a stamtąd z centralą LOFAR w Holandii, zapewniając integrację polskiej podsieci z pozostałymi
stacjami w Europie.
Budowa trzech najbardziej wysuniętych na wschód elementów LOFAR spowoduje radykalne
polepszenie zdolności rozdzielczej całego urządzenia. Pola antenowe LOFAR będą też
wykorzystywane do eksperymentów użytkowych z fizyki gleby, geofizyki i nawigacji satelitarnej.
Nasze stacje będą miały zatem ogromne znaczenie dla badań astrofizycznych i stosowanych.
Członkowie polskiego konsorcjum zaproponowali unikalny program badań, np. nowe metody korekcji
danych pomiarowych ze względu na wpływ jonosfery i atmosfery Ziemi.
Źródło: www.nauka.gov.pl
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom

płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.

28-06-2022

Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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