UNF Aarhus sæsonen 2017/2018

Velkommen til UNF Aarhus!
Så er UNF Aarhus endnu en gang klar med en sæson fuld af
spændende naturvidenskab i form af foredrag, workshops og
studiebesøg! I år skal vi bl.a. blive klogere på naturen, lære at
løse Rubik’s cubes og lave vores eget slik - og så får vi besøg af
formidlere fra hele landet, som vil fortælle om et felt de brænder
for.
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Sæsonoversigt
2017
24. august

Ting jeg ikke vil arbejde med

7. september

Nanoteknologi - når småt er godt

14. september

Naturkatastrofer

På vores hjemmeside unf.dk/aarhus, kan du finde en oversigt
over hele sæsonen samt information om de enkelte arrangementer. På hjemmesiden kan du også finde praktiske oplysninger om
tid, sted, medlemskab osv., samt tilmelde dig alle arrangementerne.

16. september

Rubik’s Cube (Workshop)

21. september

BacHBerry: Strawberries in a pill? (Engelsk)

5. oktober

Mikroplast i havene

10. oktober

Evolution og menneskets udvikling (Juniorforedrag)

12. oktober

Bevaring af genetisk diversitet

26. oktober

Hvor kommer Danmarks natur fra?

Du kan også like UNF Aarhus på Facebook eller tilmelde dig vores nyhedsbrev gennem hjemmesiden for at få nyheder om kommende arrangementer og andre naturvidenskabelige aktiviteter
i Aarhus.

2. november

Introduktion til komplekse tal

9. november

Exoskeletter i sundhedsteknologien

14. november

Skejby sygehus - MR-scanning og robotkirurgi (Studietur)

16. november

Super-bakterier

30. november

Spejlbilledernes verden

Vi håber at se dig til en masse spændende naturvidenskab i det
kommende år. Husk også at holde øje med UNF Science Camps
2018 - flyers og tilmelding kommer ud omkring jul.

2. december

Slikworkshop med juletema (Workshop)

7. december

Liv i Rummet - Fortalt af en astrobiolog

14. december

Eksplosioner!

Adgang og medlemskab

UNF Aarhus
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2018

Hvis du er gymnasieelev er der stor sandsynlighed for, at du
har adgang til vores foredrag. Studerende ved SciTech AU, og
folkeskoleelever har gratis adgang til foredrag.

11. januar

Dybhavet

18. januar

Arvelige sygdomme

25. januar

Pseudovidenskab - Hvad er god videnskab?

1. februar

Kunstig intelligens i computerspil

Adgang til studieture og workshops kræver personligt medlemskab (75kr) eller køb af adgangsbillet.

8. februar

Relativitetsteori

22. februar

Sex - Hvad er meningen?

1. marts

Kortprojektioner - Hvordan ser verden ud?

8. marts

Kvantecomputere

15. marts

Hvordan bygger man en satellit

17. marts

Astronom for en aften (Workshop)

22. marts

Uetiske forsøg

4. april

Øl

7. april

Rundvisning i Botanisk Have (Studietur)

12. april

Seje materialer - Hvad kan man lave af plastik?

19. april

Liv i Rummet - Fortalt af en astrofysiker

26. april

Hormonforstyrrende stoffer

28. april

Insektur til Godsbanen (Studietur)

Hvem er vi?
UNF er en samfundsengagerende forening,
der arbejder for alsidig og vedkommende
formidling af naturvidenskab og teknologi.
UNF er primært for unge på gymnasiale uddannelser, elever i 8.-10- klasse, samt universitetsstuderende, men alle med en sund naturvidenskabelig nysgerrighed er velkomne.

3. maj

De store dyrs uddøen

maj

Raketworkshop (Workshop)

For spørgsmål kan du kontakte os på aarhus@unf.dk.

Se alle arrangementer og
tilmeld dig på unf.dk/aarhus

Ungdommens

Ungdommens
Naturvidenskabelige

Naturvidenskabelige

Forening
Foto: Maria Randima, AU Foto

aarhus_folder_2017.indd 1

Forening
unf.dk/aarhus

unf.dk/aarhus
29-05-2017 13:25:07

UNF Aarhus sæsonen 2017/2018

Ting, jeg ikke vil
arbejde med

Torsdag d. 24. august 2017 kl. 17:15
Ph.D.-studerende Steffen Sveegaard
Interdisciplinary Nanoscience Center, Aarhus Universitet
Kemi er noget, der gennem århundreder har været med til
at forbedre vores liv og gjort vores hverdag lettere – hvem
ville kunne forestille sig en hverdag uden fx plastik, penicillin, OLED-skærme eller Panodil?
Kemikere og kemiingeniører elsker at løse hverdagens udfordringer, ikke mindst fordi
man får lov til at arbejde med eksotiske og spændende kemikalier undervejs.
Men der findes dog nogle kemikalier, som selv professionelle synes er ”lige spændende
nok”.
Kom med, når kemiingeniør og Ph.D.-studerende Steffen G. Sveegaard fortæller anekdoter om stoffer, der kan få hårene til at rejse sig på selv de mest erfarne – blandt andet ét,
der får glas til at bryde i brand og som selv nazisterne syntes var for farligt.

Kvantecomputeren

Torsdag d. 8. marts 2018 kl. 17:15
Ph.D.-studerende Mads Kock
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
På Aarhus Universitet prøver vi at bygge verdens kraftigste computer - en kvantecomputer. Det kræver, at vi skal
finde løsninger på problemer, der er så komplicerede, at
de traditionelle metoder inden for fysik ikke slår til. Men
ved at lave et computerspil, har spillerne været i stand til at finde helt unikke og innovative
løsninger.
For at løse udfordringerne lavede vi spillet Quantum Moves, hvori spillere kunne flytte
rundt på enkelte atomer uden nogen forudgående kendskab til fysik. Det viste sig, at spillerne var i stand til at finde måder at bevæge atomerne rundt i en kvantecomputer, bedre
end det nogensinde var gjort før. Vi har takket være Quantum Moves også lært, hvordan
vi kan designe flere spil til at løse nogle af de sværeste udfordringer inden for mange
andre felter såsom psykologi, kemi, økonomi, produktudvikling og kunstig intelligens.

Dybhavet

Torsdag d. 10. november 2017 kl. 17:15
Professor Ronnie Glud
Biologisk Institut, Sydansk Universitet
Dybhavet er hjem for mange unikke og forskelligartede
livsformer. Endvidere spiller de mikrobielle processer i
dybhavet en afgørende rolle for havets kemiske sammensætning og for livsbetingelserne på Jorden. På trods af
dette er store dele af dybhavet uudforsket, hovedsageligt fordi det er meget vanskeligt
at gennemføre målinger og indsamlinger i dybhavet. Pålidelige målinger kræver specialdesignede instrumenter og fartøjer. Med udgangspunkt i en række ”case studies” og den
nyeste forskning præsenteres dybhavets mangfoldighed – specielt med fokus på hvad
vi ved (og ikke ved) om mikrobielle og biogeokemiske processer på bunden af de store
oceaner og dybhavsgrave.
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Nanoteknologi

Torsdag d. 7. september 2017 kl. 17:15
Studerende Ida Haugaard Sørensen,
Interdisciplinary Nanoscience Center, Aarhus Universitet
Det er blevet meget almindeligt at tale om nanovidenskab,
nanoteknologi og alverdens andre nano-relaterede ting,
men hvad er det der ”nano” egentlig, og hvad kan det bruges til? Disse spændende emner har du nu muligheden for
at blive klogere på til dette foredrag.
En nanometer er 0,000000001 meter, hvilket er i samme størrelsesorden som universets mindste byggeklodser. Nanoteknologi er en tværfaglig videnskab, der bygger på
elementer fra bl.a. fysik, kemi og molekylærbiologi. Ved at kombinere disse forskellige
discipliner på meget lille skala åbnes muligheden for at udvikle nye spændende og bedre
materialer til brug i fremtidens teknologier inden for bl.a. sundhed, energi, miljø, kommunikation og IT.

Sex - hvad er
meningen?

Torsdag d. 22. februar 2018 kl. 17:15
Lektor Jes Søe Pedersen,
Biologisk Institut, Københavns Universitet

Sex opstod i urhavet for over en milliard år siden og blev
hurtigt en bragende succes i livets videre udvikling. I dag
er sex simpelthen overalt, og evolutionen sikrer at sex er
kommet for at blive. Derfor er det heller ikke så mærkeligt
at når man kratter på overfladen af et menneske, så dukker der et dyr op som både er
formet og styret af sex. Styringen kan foregå på snedigste vis så det ikke er dit bevidste
jeg, men dyret indeni, der ender med at finde den rigtige kæreste. Hvilket udseende skal
din potentielle partner så have for at finde nåde for dyrets kritiske blik - og hvorfor? Men
hov: Hvor blev kærligheden af i alt dette? Og hvad betyder denne viden om mennesket
for vores opfattelse af os selv som enestående væsner med enestående egenskaber?
Alt dette vil vi svare på når vi ser på sex hos mennesker og andre dyr gennem evolutionsbiologiens briller.

Introduktion til
komplekse tal

Torsdag d. 20. april 2018 kl. 17:15
PhD-studerende Niels Jakob Søe Loft
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

De tal, vi normalt tænker på som tal, har den kedelige
egenskab, at de kan komme til kort, når man skal løse
ligninger. Eksempelvis kan vi ikke løse ligningen x² = -1,
fordi intet tal ganget med sig selv kan give noget negativt.
Heldigvis var der nogle snu matematikere, der løste problemet ved at opfinde en løsning.
De introducerede tallet i med den egenskab, at i² = -1, og udviddede dermed de gyldige
tal fra de relle tal (tallinjen) til de komplekse tal. Selvom der herskede en vis skepsis over
dette trick, så viste det sig at være en rigtig godt idé, for udviddelsen fuldendte på en
måde matematikken. Nogle af de allersmukkeste matematiske resultater finder man, når
man tager de komplekse tal seriøst. Foredraget forudsætter ikke andet end et åbent sind
og kendskab til vores almindelige tal, men efter foredraget er det mit mål, at tilhørerne
forstår og ser skønheden i de komplekse tal.

Workshops og Studieture

Kræver alle personligt medlemskab og tilmelding på vores hjemmeside

Rubik’s Cube workshop

Lørdag d. 16. september, kl. 13:00-16:00

Rubiksterningen er svær at løse, for hver gang man rykker på noget, rykker man også
på noget andet. Men kom med på workshoppen, og lær de algoritmer, der skal til for at
løse terningen alligevel. Sammen vil vi diskutere og analysere hvorfor disse algoritmer
virker, og endeligt vil der være en konkurrence i hvem, der kan løse terningen hurtigst.

Besøg på Skejby Sygehus:
MR scanning og robotkirurgi

Tirsdag d. 14. november, kl. 15:00- 18:00

Kom med når vi besøger Skejby Sygehus og bliver klogere på deres faciliteter for MRscanning og robotkirurgi. Vi vil både blive vist rundt på sygehuset, og høre oplæg fra de
forskere, der til dagligt arbejder med MR-scanning og robotkirugi.

Slikworkshop med juletema

Lørdag d. 2. december, kl. 13:00-16:00

Hvor kommer al juleslikket egentligt fra? Kom med på workshoppen og vær med til
at lave det selv! Vi kommer til at lave klasikere som snebolde, fransk nugat, brændte
mandler og karameller. Derudover kommer vi til at lære mere om de krydderier, der får
juleslikket til at smage af jul, hvor de kommer fra og hvad de er.

Astronom for en aften

Tirsdag d. 17. marts, kl. 17:00-21:00

En aften i astronomiens tegn på Ole Rømer observatoriet. Hvordan virker teleskopet, og
hvordan arbejder en astronom med det? Vi starter tidligt, så vi både kan nå at observere
solen og nattehimmelen. Efter programmet er slut kl. 21:00 vil der være mulighed for
at blive ved med at observere.

Rundvisning i Botanisk Have
Lørdag d. 7. april, kl. 11:00-14:00

Biologistuderende Tine Stenfalk vil vise rundt i væksthusene i Botanisk Have, og fortælle
om de mange eksotiske planter, der gror der. Hvis vejret er til det, vil vi også tage forbi
stenbedene undenfor væksthusene.

Insekttur ved Godsbanen

Lørdag d. 28. april, kl. 11:00-14:00

Godsbanen er et spændende kulturelt brændpunkt i Aarhus, men vidste du at den også
huser en specielt rig flora og insektfauna? I foråret kan man finde mange spændende
edderkobber, insekter og andre krible-krable dyr, så kom med og lær noget om byens
insektliv.

Raketworkshop

Weekenddag i maj (Se mere på vores hjemmeside)

Byg en vandraket, og se hvor langt den flyver! Denne workshop kommer til at fokusere
på hvordan raketter virker, og hvordan man kan bruge den naturvidenskabelige metode
til at forbedre sin vandraket. Hvor langt tror du din kan flyve? Kom med og find ud af det!
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