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AGH: naukowcy pomogą wylądować na
księżycu Marsa
Naukowcy z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk rozpoczęli realizację
projektu „LOOP - Landing Once on Phobos”. Wyniki prac naukowców zostaną wykorzystane
do planowanej misji lądownika na jednym z księżyców Marsa. Badania prowadzone
w AGH są częścią projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).
Celem projektu „LOOP - Landing once on Phobos” jest pierwsze lądowanie na satelicie Marsa. Fobos
jest jednym z dwóch księżyców tej planety, a jego powierzchnia wynosi ponad 6 tys. km2. Zadanie
utrudniają warunki panujące na tym marsjańskim księżycu, które do tej pory nie zostały szczegółowo
poznane. Naukowcy zakładają, że przyspieszenie grawitacyjne jest na satelicie ponad tysiąc razy
mniejsze niż na Ziemi, a temperatura waha się w przedziale od -4 do -112 stopni Celsjusza. Sprawę
utrudnia również ograniczona wiedza na temat gruntu, z którego zbudowany jest Fobos (tzw.
regolitu). Przy lądowaniu kluczowy będzie zatem moment zetknięcia stopy lądownika z powierzchnią
księżyca. Wyznaczenie różnych wariantów budowy nawierzchni Fobosa jest jednym z zadań zespołu
badawczego z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie.
Oprócz znalezienia materiału, który składem będzie zbliżony do podłoża ciała niebieskiego, zespół
badawczy z AGH opracuje również model matematyczny kontaktu stopy lądownika z powierzchnią
Fobosa. Ze względu na bardzo małe przyspieszenie grawitacyjne istotne jest, aby docelowo lądownik
zetknął się z podłożem za pierwszym razem i nie odbił się od nawierzchni. Stąd też nazwa projektu –
lądowanie na Phobosie za pierwszym razem.
- Realizacja projektu to tylko jeden z wielu elementów składowych, który ma doprowadzić do
opracowania zasad bezpiecznego i wielokrotnego lądowania na asteroidach. Oprócz eksploracji
i badań prowadzonych przez naukowców, już wkrótce będą one wykorzystywane jako źródło cennych
surowców. Przeludnienie naszej planety oraz wyczerpywanie się jej zasobów sprawia, że w ciągu
najbliższych lat będziemy obserwować gwałtowny rozwój górnictwa kosmicznego - podkreśla dziekan
WGiG prof. Marek Cała.
Przedmiotem eksperymentalnych prac laboratoryjnych, prócz odtworzenia warunków panujących na
Fobosie, będzie również zbadanie reakcji różnego rodzaju podłoża na obciążenie stopy lądownika.
Symulacje zetknięcia się lądownika z powierzchnią ciała niebieskiego będą prowadzone na mobilnej
platformie w jednej z hal na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Ze strony AGH w projekt
zaangażowanych jest pięcioro naukowców oraz Dziekan WGiG prof. Marek Cała i dr inż. Daniel
Wałach, kierownicy poszczególnych zadań. Dodatkowo w pracach badawczych wezmą udział
studenci II stopnia studiów. Na realizację projektu zespół AGH i Centrum Badań Kosmicznych PAN
mają dwa lata.
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Badaczka z UG wśród wschodzących talentów
nauki
W tegorocznej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki jedną z laureatek nagrody
International Rising Talents została dr Agnieszka Gajewicz z UG.
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Amerykański patent dla wynalazku badaczy z
UJ
Patent dla Uniwersytetu Jagiellońskiego został przyznany przez Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych.
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Kolejna edycja programu RISE worldwide
2019
W ramach programu RISE jednostki badawcze, a także indywidualni pracownicy naukowi i
doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie na praktyki studentów niemieckich uczelni.
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Ranking najlepszych uczelni świata
Dwie polskie uczelnie - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński - znalazły się w rankingu
szanghajskim (ARWU).
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Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych
zespołów badawczych
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów piątego, ostatniego już konkursu w programie
FIRST TEAM.
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Wrocławscy studenci bedą badać ludzkie
komórki w kosmosie
Badania wpływu warunków subkosmicznych na funkcjonowanie ludzkich komórek chcą
przeprowadzić studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
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V edycja konkursu Ekologiczny magister i
doktor
Do 22 października 2018 r. można przesyłać prace w ramach V edycji konkursu Ekologiczny
magister i doktor
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Krakowski satelita w kwietniu poleci w
kosmos
Studenci AGH i UJ zebrali niezbędne fundusze i obecnie kończą prace nad satelitą KRAKsat.
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