
Politechnika na pikniku 
Politechnika Śląska wzięła 
udział w 14. Pikniku Nauko
wym Polskiego Radia oraz Cen
trum Naukowego Kopernik 
w Warszawie, który odbył się 
w ubiegłą sobotę. 

Warszawski Piknik Nau
kowy to wielka impreza o dużej 
tradycji - największa w Europie 
plenerowa impreza populary
zująca naukę. Odbywa się 
od 1997 roku corocznie w cen
trum Warszawy, za każdym ra
zem przyciągając tłumy zwie
dzających. W tym roku zapla
nowano tam aż tysiąc 
pokazów, które odbywały się 
w 200 namiotach ustawionych 
na obszarze 40 tys. m. kw.. 
W pikniku wzięło udział aż 215 

instytucji z 21 krajów świata. 
I była wśród nich również na
sza gliwicka Politechnika Ślą
ska. 

- Przygotowaliśmy rozmaite 
atrakcje, dla małych i dużych 
gości - mówi Paweł Doś, rzecz
nik prasowy Politechniki Ślą
skiej. 

Były więc zawody zręcznoś
ciowe - wyścig robotów -
w trakcie których zadaniem za
wodników używających kon
soli zdalnego sterowania było 
przeprowadzenie robota 
HEXOR do mety, zaliczając 
po drodze punkty bazowe, 
w których trzeba było prze
wrócić trzy kręgle. Zadanie nie 
było łatwe, ale przyciągnęło 

wielu zainteresowanych 
i wzbudziło ogromne emocje. 

- Uczestnikom pikniku 
umożliwiliśmy też zapoznanie 
się z tym, jak działa pociąg nad-
przewodnikowy i łożysko nad-
przewodnikowe - dodaje Pa
weł Doś, rzecznik prasowy Po
litechniki Śląskiej.- Zjawisko 
to polega na unoszeniu ele
mentu nadprzewodnikowego 
umieszczonego w polu magne
tycznym wytwarzanym przez 
magnes trwały. Zawieszenie 
lewitacyjne charakteryzuje się 
brakiem tarcia (oporu) mecha
nicznego, dzięki czemu dosko
nale nadaje się do urządzeń po
ruszających się zdużąprędkoś-
cią-wyjaśnia. 

Na stoisku Politechniki Ślą
skiej można też było wykonać 
skan, np. swojej ręki, w trzech 
wymiarach. - Skaner wyko
rzystuje moduł laserowy 
z wiązką punktową oraz ka
merę internetową - wyjaśnia 
Paweł Doś. - Dzięki temu 
możliwe jest nie tylko 
skanowanie obiektów płaskich 
(w dwóch wymiarach), lecz 
także uzyskanie trzeciego wy
miaru, czyli głębi. 

Paweł Doś dodaje, że ci, 
którzy nie mogli się pojawić 
na Pikniku, a chcieli dowie
dzieć się, jak to wyglądało, mo
gli śledzić wydarzenia 
w Internecie na stronie 
www.polsl.pl. (mu) 

http://www.polsl.pl

