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31 maja Główny Urząd Miar wziął udział w 18. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i
Centrum Nauki Kopernik. Impreza, organizowana po raz kolejny na Stadionie
Narodowym, przyciągnęła wielu uczestników, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy
naukowej, zdobyciem nowych umiejętności czy przetestowaniem nowinek
technicznych. Najliczniejszą grupę stanowiły oczywiście dzieci, których nie trzeba było
specjalnie namawiać do obejrzenia ciekawych ćwiczeń lub samodzielnego
przeprowadzenia eksperymentu.

W tym roku hasłem przewodnim Pikniku był „Czas”. Główny Urząd Miar jako instytucja
zajmująca się m.in. utrzymywaniem państwowego wzorca jednostki miary czasu,
przygotował kilka ćwiczeń związanych z tym tematem. Każdy zwiedzający mógł
sprawdzić swój czas reakcji i przekonać się, czy może zostać kierowcą rajdowym. Przy
pomocy chronokomparatora można było również sprawdzić swój zegarek i upewnić
się, czy na pewno dobrze odmierza czas. Pracownicy Laboratorium Czasu i
Częstotliwości GUM demonstrowali działanie kieszonkowego zegara słonecznego oraz
możliwości zegara atomowego. Niezwykle atrakcyjne dla dzieci okazały się ćwiczenia,
przy pomocy których wyznaczano współczynniki lepkości i gęstości. Kierowców
interesowały tachografy różnych generacji (analogowe i cyfrowe), czyli urządzenia
rejestrujące czas pracy kierowców. Tradycyjnie już na wspólnym stoisku z GUM swoją
działalność prezentował Okręgowy Urząd Probierczy z Warszawy. Każdy, kto akurat
tego dnia miał przy sobie jakąś część biżuterii z metali szlachetnych, mógł przebadać
ten wyrób dzięki metodzie przybliżonej na kamieniu probierczym. To jedna z
najstarszych nieniszczących metod badania stopów jubilerskich.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z 18. Pikniku Naukowego.
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