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Uzyskano wysokoenergetyczny promień
światła
Ma powierzchnię ponad pięciu boisk futbolowych i kosztowało ponad trzysta milionów funtów.
Kluczowym urządzeniem jest tak zwane "diamentowe źródło światła". Jest to wielki tunel w kształcie
obwarzanka. Ma on długość ponad 550 metrów.

Elektrony są w nim rozpędzane do prędkości bliskich prędkości światła. Dzięki temu powstaje
promieniowanie synchrotronowe.
To właśnie takie światło pozwala na badanie struktury materii na poziomie cząstek elementarnych.
Promieniowanie synchrotronowe zawiera typowe pasma podczerwone, widzialne ultrafioletu oraz
Roentgena.
W przeszłości posłużono się nim do prac w dziedzinie żywienia, medycyny, ochrony środowiska i w
lotnictwie.
Jeden z szefów projektu, Riccardo Bartolini powiedział, że pierwsze dane "wyglądają bardzo
obiecująco".
Teraz, jak sugerują naukowcy, może pomóc w lepszym zrozumieniu budowy wszechświata.
PAP
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29-09-2020

Dzień Kawy - co warto o niej wiedzieć?
Dziś Międzynarodowy Dzień Kawy! Dowiedz się, jakie korzyści płyną z tego wyjątkowego napoju!

28-09-2020

Trzeba zwiększyć dostęp do diagnostyki raka
jelita grubego
Pandemia wiele zmieniła w leczeniu chorych na raka jelita grubego.

28-09-2020

Powstała super dokładna mapa serca
Naukowcy stworzyli szczegółową molekularną i komórkową mapę zdrowego serca człowieka.

28-09-2020

Wirusy przenoszone przez komary mogą
sprzyjać udarowi
Największe jak dotąd tego typu badanie przeprowadzono na 201 dorosłych osobach.

28-09-2020

Szczepienie przeciw gruźlicy jednak nie
chroni przed COVID-19
Wbrew przypuszczeniom szczepienie w okresie niemowlęcym nie chroni przed COVID-19.

28-09-2020

Soki owocowe: fakty i mity
Podpowiadamy, co warto wiedzieć o sokach owocowych.

25-09-2020

Żywność ekologiczna – czyli jaka?
Moda na żywność spod znaku „bio”, „organic”, „eko” zatacza coraz szersze kręgi.

25-09-2020

Bezpieczne promienie UV zabijają SARS-Cov2
To pozwala sądzić, że za pomocą ultrafioletu można chronić miejsca użyteczności publicznej.
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