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Polska aparatura dla stacji orbitalnej ISS
"Stacja ISS jest największym obiektem umieszczonym przez człowieka w kosmosie i powoduje
zaburzenia swego plazmowego otoczenia. Zaburzenia te, obserwowane nawet przy małych satelitach,
mogą przeszkadzać w funkcjonowaniu aparatury naukowej na zewnątrz stacji, zakłócać działania
instrumentów w jej wnętrzu oraz utrudniać pracę kosmonautów poza stacją" - wyjaśnił dr

Juchniewicz.
Zespół pomiarowej aparatury plazmowej przygotowują uczeni z siedmiu krajów. Polski wkład to
anteny elektryczne i magnetyczne oraz elektronika do analizy mierzonych sygnałów. Całe urządzenie
zostanie w 2006 roku przewiezione do stacji kosmiczną ciężarówką Progress, a następnie
zamontowane na zewnątrz stacji.
"Uzyskane wyniki pozwolą z jednej strony poznać warunki panujące w bezpośrednim otoczeniu stacji,
co jest ważne dla poprawy jej funkcjonowania, z drugiej strony dostarczą nowych danych
o środowisku plazmowym" - zaznaczył dr Juchniewicz.
PAP
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.
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Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.
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Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.

22-05-2020

Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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