UNF Aarhus sæsonen 2016/2017

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
2016
1. september

HPV-vaccinen: kan den redde liv?

6. september

Space Exploration leads to Technology Innovation (gratis)

8. september

Hvor kommer naturen i Danmark fra?

På vores hjemmeside aarhus.unf.dk, 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 arrangementer.

10. september

Ud i naturen - Riiskov (studiebesøg)

15. september

En introduktion til sygdommen kræft

22. september

Bitcoin og cryptocurrencies

29. september

Gravitationsbølger og sorte huller

10. oktober

3D-printere - fremtidens teknologi

20. oktober

Liv i rummet

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.

27. oktober

Legoklodsernes Matematik

3. november

Kvarker, kræfter og kvanter

5. november

Rundvisning: Naturhistorisk Museum i Aarhus (studiebesøg)

10. november

Dødens Læger

16. november

Evolution og menneskets udvikling

Vi håber at se dig til en masse spændende naturvidenskab i det
kommende år. Husk også at holde øje med UNF Science Camps
2017 - flyers og tilmelding kommer ud omkring jul.

17. november

Angreb og overvågning

24. november

Kan computere tænke?

1. december

Nanofysik - når småt er godt

8. december

Julekemishow!

Adgang og medlemskab
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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.

26. januar

Hvad er matematik?

2. februar

Målsøgende medicin

9. februar

Mysteriet om bjergkædernes højde

15. februar

De gamle opdagelsesrejsende (for alle)

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

23. februar

Myren og Mennesket

25. februar

Rubik’s Cube workshop (workshop)

2. marts

Kvantemekanik

4. marts

Slikworkshop (workshop)

9. marts

Klimaforandringer gennem Jordens historie

23. marts

Ubeskriveligt store tal!

UNF er en samfundsengagerende forening,
der arbejder for alsidig og vedkommende
formidling af naturvidenskab og teknologi.

30. marts

Fremtidens solceller

6. april

Medicin i Nazityskland

8. april

Astronom for en aften (workshop)

20. april

Overvægt - og hvad så?

UNF er primært for unge på gymnasiale uddannelser, elever i 8.-10- klasse, samt universitetsstuderende, men alle med en sund naturvidenskabelig nysgerrighed er velkomne.

27. april

Stamceller

29. april

Løvfrøerne ved Moesgaard (studiebesøg)

3. maj

Hvordan virker en laser? (for alle)

6. maj

Raketworkshop (workshop)

11. maj

Mennesker i Rummet

Hvem er vi?

UNF Aarhus

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

Torsdag d. 22 september 2016 kl.
17:15
Ph.D studerende Michael Nielsen
Institut for Datalogi, Aarhus Universitet
Kryptovalutaer har siden 2009 skabt stor interesse for
brugen af kryptografi til verdensøkonomi. En enkelt valuta (Bitcoin) kan skabe et marked
på over 5 milliarder euro og bruge mere beregningskraft end de 500 bedste supercomputere i verden kombineret. Indenfor kryptovalutaer vurderer vi ikke værdi gennem
råvarer eller landes møntenheder - i stedet værdsætter vi løsninger til komplekse matematiske problemer.
I denne talk vil vi med udgangspunkt i Bitcoin se på forskellige matematiske og kryptografiske værktøjer, som er nødvendige for at lave sin egen kryptovaluta. Dette vil blive
præsenteret i et abstrakt niveau til det generelle publikum.

Legoklodsernes Matematik

Torsdag d. 27. oktober 2016 kl. 17:15
Professor Søren Eilers
Institut for Matematik, Københavns Universitet
For over 10 år siden opdagede jeg at LEGO tog fejl når de
oplyste at man kan sætte seks af deres 2x4-klodser sammen på 102981500 måder, og satte mig for at bestemme grundtallet i den eksponentielle vækst der beskriver hvordan antallet af muligheder vokser med antallet af klodser. Men
på trods af (alt for) mange timers arbejde er det ikke lykkedes mig at bestemme denne
vækstkonstant særligt præcist. I stedet har jeg for nyligt - sammen med studerende ved
Københavns Universitet - kikket nærmere på 1x2-klodserne, der er teoretisk lige så udfordrende, men hvor tallene ikke vokser nær så hurtigt. Det viser sig at vækstkonstanten for
1x2-klodser er tæt knyttet til klassiske tælleproblemer delvist inspireret af problemer fra
fysik. Takket være LEGO Group kan jeg medbringe så mange 1x2-klodser at deltagerne
kan få mulighed for at arbejde ”hands-on” med opgaven.

Dødens Læger - ikke
for sarte sjæle!

Torsdag d. 10. november 2016 kl.
17:15
Afdelingslæge Asser Hedegård Thomsen,
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Retsmedicinske problemstillinger omtales jævnligt i forbindelse med kriminalsager og
indgår ofte i bøger, film og tv-serier. Men hvad laver en retsmediciner egentlig?
• Har det kun med død og ødelæggelse at gøre?
• Kan man afgøre om et voldsoffer taler sandt?
• Kan skeletter tale?
• Hvad kan dødsstivhed, ligpletter og maddiker fortælle?
• Hvad sker der ved kvælning, skud og knivstik?
Alt dette og meget mere vil blive besvaret med eksempler fra det daglige arbejde.
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Kvantemekanik

Torsdag d. 2. marts 2016 kl. 17:15
Professor Klaus Mølmer,
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Kemikere og fysikere beskriver verdens mindste byggesten med teoretiske formler fra den såkaldte kvantemekanik. Formlerne er utroligt præcise i alle områder af fysikken og kemien, men de er samtidigt meget mærkelige: Indtil vi måler på dem, er partikler tilsyneladende flere steder på
samme tid, og målingerne giver altid tilfældige resultater.

UNF i Snapshots

Opklaring af et mo
rd,CSI
i felten,2015

De videnskabsmænd, som selv skabte teorien i perioden 1900-1930, blev aldrig enige
om, hvordan vi skal forstå kvantemekanikkens mere paradoksale sider, og der føres
stadig intense diskussioner mellem fysikere og filosoffer om kvantemekanikkens dybere
betydning.

Klimaforandringer
gennem Jordens historie

Torsdag d. 9 marts 2017 kl. 17:15
Professor Marit-Solveig Seidenkrantz,
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Der er i dag ikke meget tvivl om, at klimaet er under hastig forandring – men hvordan ved
vi, at disse klimaforandringer skyldes menneskeskabte påvirkninger? For at kunne identificere og forstå menneskeskabte klimaforandringer bliver man nødt til først at forstå,
hvordan Jordens naturlige processer påvirker klimaet.
Dette foredrag vil derfor give et overblik over de vigtigste mekanismer, der spiller en rolle
for Jordens naturlige klimavariationer. Nogle klima-bestemmende mekanismer,såsom
ændringer i kontinenternes placering har et meget langsigtet perspektiv. Andre mekanismer har et meget kortere tidsperspektiv på kun nogle få tusinde år eller endog blot
nogle århundreder eller årtier.

Overvægt - og hvad
så?
Torsdag d. 20. april 2017 kl. 17:15
Professor Kim Overvad
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Overvægt er forbundet med udvikling af de hyppige livsstilssygdomme herunder sukkersyge, hjertekarsygdomme
og kræftsygdomme. Det er alvorlige sygdomme, og overvægt har derfor også stor betydning for dødelighed. Andelen af voksne danskere, som
er overvægtig, har været stigende og udgør aktuelt mere end halvdelen af befolkningen.
Overvægt er derfor en stor udfordring for folkesundheden. Vægt er et samlet mål for
kroppens størrelse. Hvilken rolle spiller kropssammensætningen, og hvilken rolle spiller
det, at fedtvæv kan sidde forskellige steder på kroppen? Hvorfor er der tilsyneladende
uenighed om, hvad vores idealvægt bør være? Hvad skal vi stille op med den overvægtige
befolkning? Kan vi forebygge overvægt, eller skal vi behandle os ud af problemet? Er
slankekure vejen frem, eller gør de bare ondt værre?
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