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Przyjdź na Festiwal Nauki i dowiedz
się, jak działa synchrotron SOLARIS
J

Czym jest synchrotron?
To akcelerator cząstek, w przypadku
krakowskiegosynchrotronu toakcelerator elektronów. Cząstki są przyspieszaneikrążąpoorbiciezamkniętej i na każdym tzw. zakręcie emitują
promieniowanie elektromagnetyczne,którerozciągasięodpodczerwieni aż do twardego promieniowania
rentgenowskiego.Zaletasynchrotronu polega na tym, iż dysponujemy
światłem, które rozciąga się w szerokimzakresieimożemywybraćdobadańtoświatło,którenasinteresuje.

Jak działa synchrotron
SOLARIS?
Wszystkorozpoczynasięblisko8metrówpodziemią,czyliwtuneluakceleratora liniowego. To tutaj znajduje
sięelektronowedziało,którewytwarzaelektrony.Następniesąoneprzyspieszane przez czterdziestometrowyakceleratorliniowy(przyspieszacz
cząstek)doprędkościbliskiejprędkościświatła.Dalszadrogawiązkielektronów prowadzi do linii transferowej,
którałączyakceleratorliniowyzpołożonymo 3metrywyżejpierścieniem
akumulacyjnym. Pierścień składa się
z 12 zintegrowanych magnesów, będących sercem synchrotronu. Magnesy umiejscowione są w równych
odległościach na obwodzie 96 metrów. Ich pole magnetyczne zmienia
tor ruchu elektronów, tak aby mogły
krążyćpo orbiciezamkniętej.
Nacałejswojejdrodzewiązkaelektronówporuszasięwpróżni,którajest
wytwarzanawspecjalnychkomorach.
Na każdym zakrzywieniu pierścienia
elektrony emitują promieniowanie
synchrotronowe,czylifotonyoszerokim zakresie energii, które w uproszczeniumożemynazwaćświatłem.To
unikalne promieniowanie (światło
do badań), zmodyfikowane przez
poszczególneelementyliniieksperymentalnych,ostatecznietrafiadostacjibadawczych.
Wyjątkowe właściwości tego
światłapozwalająnaukowcomnaprowadzenie zaawansowanych badań,
które do tej pory nie były dostępne
wtradycyjnychlaboratoriach. Zakres
badań jest bardzo szeroki, obejmuje

m.in.takiedziedzinyjak:biologia,chemia, fizyka, inżynieria materiałowa,
medycyna, farmakologia, geologia,
krystalografia, historia sztuki czy archeologia.

Współpraca
międzynarodowa
KrakowskieCentrumSOLARISodpoczątku współdziała z zagranicznymi
ośrodkamisynchrotronowymi. Szczególnie kluczowa jest współpraca
zośrodkiemsynchrotronowymMaxlab w Szwecji. Na podstawie umowy
podpisanejpomiędzyUniwersytetem
Jagiellońskim a Uniwersytetem
w Lund budowane są dwa bliźniacze
źródłapromieniowaniasynchrotronowegowPolsceiwSzwecji.Nakażdym
etapie realizacji synchrotronu w Krakowie polski zespół korzysta z doświadczenia i zaplecza eksperckiego
szwedzkichkolegów.

Znaczenie dla nauki,
Małopolski i Krakowa:
Dostępność synchrotronu umożliwia nie tylko poprawę jakości prowadzonych dotychczas badań,
lecz przede wszystkim prowadzenie badań, które inaczej nie byłyby
możliwe.

Budynek Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Czerwone Maki
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Festiwal Nauki zaprasza
A NakrakowskimRynkuGłównymwdniach21-23majadziałać
będziespecjalnestoisko,gdzie
będziemożnauzyskaćinformacjeosynchrotronieSOLARIS.
PracownicyCentrumSOLARIS
opowiadaćbędą o inwestycji,którauczynizKrakowajeszczebardziejliczącysięośrodeknaukowy
wEuropie.KosztbudowyNarodowegoCentrumPromieniowania
SynchrotronowegoSOLARIS(budynku,synchrotronuorazdwóch
liniibadawczych)toblisko200
mlnzł.Projektfinansowanyjestze
środkówEuropejskiegoFunduszu
RozwojuRegionalnegowramach
ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarkanalata20072013.Synchrotronbędziedostępnydlabadaczyw2016roku.
Wnamiocie SOLARIS będzie
można sprawdzić swoją wiedzę
zfizyki irozwiązać test, za którego poprawne rozwiązanie przewidziano nagrody.

Akcelerator liniowy

Serce synchrotronu znajduje się za betonowymi osłonami

Fragment synchrotronu – widok z góry

Widok tunelu pierścienia akumulacyjnego
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użwkrótcewKrakowiezostanie
uruchomionypierwszywPolsce
synchrotron, czyli wyjątkowe
urządzenie badawcze, które otworzy nowe możliwości w wielu dziedzinach nauki.

