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Úterý odpoledne

Seznámení
AlžbětaHonzaKuba

Elektronová konfigurace prvků IV skupiny periodické tabulky je vskutku významná. Uhlík. KŘEMÍK! a další... (víte jaké?)
A přitom, jak málo stačí ke štěstí - jeden malý, ale nezpochybnitelný výstavbový
princip. Cílem workshopu je otestovat stabilitu a účinnost výstavbových principů nám
o něco bližších.

Historie a současnost
Zdeněk Bochníček
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Úterý večer

Spektra
Zdeněk Navrátil
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Galavečer
AlžbětaHonzaKuba

Na letošní ročník bychom rádi pozvali speciálního hosta a při té příležitosti udělili drobné
ocenění. Bude to pro vás takové malé překvapení...

Středa dopoledne

„Velké“ fyzikální přístroje ve fyzice pevných látek
Václav Holý
Pokud „vědecké“ články v denním tisku a populárních časopisech píšou o fyzice, většinou
popisují urychlovač v CERNu, jak je důležitý pro rozvoj vědy a jak se v něm naši vědci
dobře uplatňují. Při té příležitosti se vždycky dobře vyjímá pár vět o Higgsově bozonu,
aniž by autoři těchto článků měli ponětí, o čem píšou. Nemám nic proti CERNu, ani
proti částicové fyzice, ale mrzí mne, že se nepíše o dalších velkých fyzikálních přístrojích
(infrastrukturách), které sice nejsou tak mediálně „sexy“ , ale pro fyziku, biologii, chemii
a jiné další obory jsou určitě stejně důležité, nebo důležitější.
Využívám proto tuto příležitost, abych informoval o zdrojích synchrotronového záření a zdrojích neutronů a jejich použití ve fyzice pevných látek. Synchrotronové záření
je elektromagnetické vlnění emitované jakoukoliv nabitou částicí (nejčastěji elektronem),
která se pohybuje s nenulovým zrychlením. Energie fotonů synchrotronového záření leží
ve velmi širokém intervalu od jednotek meV až do stovek keV, synchrotronové záření má
další unikátní vlastnosti (polarizace, intenzita, časová struktura), pro něž je synchrotronové záření nenahraditelné v řadě vědních oborů, zejména ve fyzice pevných látek. Soubor
neutronů lze popsat klasickou teorií plynů, z níž vyplývá vztah mezi teplotou a rozložením
rychlostí částic. Regulací teploty neutronového plynu, např. pomocí moderátorů v jaderných reaktorech, lze modifikovat jeho energiové spektrum, tak např. neutrony o pokojové
teplotě (tzv. termální neutrony) mají energie velmi vhodné pro studium pevných látek.
V přednášce se budu zabývat zdroji a vlastnostmi synchrotronového záření a neutronů a
ukážu některé typické aplikace ve fyzice pevných látek.

Standardní model
a důsledky z toho plynoucí
Rikard von Unge
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Středa odpoledne

Dílna
Studenti se rozdělí na týmy a každý tým provede nějaké měření.
– Určení rozměru molekuly oleje z velikosti olejové skvrny
– Skupenské změny

Středa večer

Po stopách objevu
AlžbětaHonzaKuba

Správný archeolog pracuje podle Dr. Henryho Jonese Jr. alespoň 50 % času v terénu.
Ale jak se má situace ve fyzice?
Odhodíme na chvíli teoretické úvahy a bibliografické reference a vyrazíme ověřit naše
znalosti do terénu. Křemíku (zejména ve vázané formě) bude jistě dostatek.

Čtvrtek dopoledne

Elektronový mikroskop
aneb co jste si zapamatovali
Jana Jurmanová
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Zpracování měření
Použijete tužku / kalkulačku / počítač a vyhodnotíte, co jsme naměřili.

Čtvrtek odpoledne

Výlet
Jan Faltýnek

Prozkoumáme lesy Žďárských vrchů.

Čtvrtek večer

Vědecká metoda – vznik, vývoj, perspektivy
Jan Novotný

Ať už to hodnotíme jakkoliv, zřejmá změna našich životních podmínek oproti minulým
věkům a

Vytvořující funkce buřtů
AlžbětaHonzaKuba

Nechť {a0 , a1 , a2 ,...} je posloupnost hladových, reálných účastníků. Potom

Pátek dopoledne

Povrchové napětí kolem nás
Tomáš Tyc

Překvapivě mnoho jevů z každodenního života je spojeno s povrchovým napětím. Tento
pozoruhodný fyzikální jev je pro mnohé živočichy či rostliny životně důležitý a využívá
se i v řadě oblastí lidské činnosti. V přednášce si názorně vysvětlíme původ povrchového
napětí, seznámíme se s jeho projevy a vše budeme ilustrovat efektními experimenty.

Konference
studenti
Seznámíte nás s postupem a výsledky vašich měření.
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