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Plazmowy generator bólu
Gdy promieniowanie laserowe o odpowiednich parametrach trafia w ciało stałe - na przykład
w człowieka - powstaje rozszerzająca się kula plazmy, a wraz z nią - impuls elektromagnetyczny.
Impuls ten powoduje paraliż i dotkliwy ból - zostają pobudzone komórki nerwowe, ale ciało nie ulega
uszkodzeniu.

Urządzenie - działające z odległości nawet dwóch kilometrów - ma pomóc w tłumieniu zamieszek.
Jednak pojawiły się obawy, że zostanie użyte do tortur. Wprawdzie ma nie uszkadzać tkanek, jednak
ból jest nie do wytrzymania.
Głosy krytyki są tym głośniejsze, że naukowcy wykorzystali badania nad bólem prowadzone dla
ulżenia cierpieniom chorych. Trudno też przewidzieć, jakie mogą być odległe fizyczne i psychiczne
następstwa użycia. Pierwsze zastosowanie nowej broni przewidziano na rok 2007. Na razie na
hodowanych w laboratorium tkankach trzeba sprawdzić, jaka jest "bezpieczna" (nie powodująca
śmierci ani trwałych obrażeń) dawka bólu.
O eksperymentach poinformowała organizacja Sunshine Project, która śledzi badania nad bronią.
Amerykańskie prawo pozwala na ujawnianie takich informacji.
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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