Odborné soustředění ÚTF (TMF100)
na AsÚ AV ČR v Ondřejově

Ve dnech 13.-14.10. se koná pravidelný výlet ÚTF do Ondřejova na Astronomický
ústav AV ČR. Nalézá se tam největší dalekohled v ČR, pěkný přednáškový sál, hřiště
a les kolem (krásný park!). Zváni jsou studenti druhého a vyšších ročníků (tedy také
magisterští studenti a povinně se účastní doktorandi). Program – turistický, odborný,
sportovní i kulturní – je vhodný pro studenty všech věkův. Přespat je možno ve
spacáku na zemi přímo v přednáškové místnosti, popř. ve vlastním stanu na pozemku
ústavu. Strava převážně vlastní, v blízké vsi Ondřejov je obchod a dvě restaurace.
V ústavní jídelně se dá většinou zamluvit v omezeném množství oběd na pátek
(zájemci nechť se přihlásí emailem do 5.10. na adrese ota@matfyz.cz)

Pátek
➢ doprava tam – individuální
vlak z Prahy do Mirošovic nebo Senohrab (směr Čerčany, Benešov, Č. Budějovice) –
pokud máte opencard (lítačku) se standardním kupónem, stačí koupit jízdenku až z Kolovrat

dále (asi 6-7km) pěšky doleva :)
vlaky jedou z Prahy hl. nádraží po hodině (**:06) + někdy i po půlhodině (**:36)
pseudo-oficiální je spoj v 8:06, do Ondřejova se od něj jde ze Senohrab
(po červené turistické značce, u pily na „pražské“ silnici rovně nahoru lesem)

autobus z Prahy (Háje) do Ondřejova
(do zastávky U pily, tam doleva 1km do kopce po malé asfaltce; další zastávka je na náměstí)
spoje bez přestupů jedou v 8:15, 9:30, 12:15 (U pily jsou v 9:11, 10:26, 13:11)

kolo, pěšky (souřadnice cíle: 14°46'52" východní délky, 49°54'55" severní šířky)
po silnici (ani dálnici) nedoporučujeme; cyklisté, informujte se u Přemysla Kolorenče

➢ 10:45

sraz u velké kupole u stelárního odd. a následně
prohlídka „dvoumetru“
➢ 12:00 oběd (kolem 13:00 prohlídka staré hvězdárny)
zejména individuální; v ústavní jídelně se dá zamluvit v omezeném množství

➢ 14:00

přednášky v posluchárně „za dvoumetrem“
Dr. Ondřej Pejcha (Princeton/ÚTF)
Astronomical transients: supernovae, stellar mergers and
electromagnetic counterparts of gravitational wave sources
Dr. Ana Alonso Serrano (ÚTF)
Black hole thermodynamics, entropy and information
Doc. Martin Čížek (ÚTF)
Nobel prize for chemistry and Radon

➢ 17:00

aktivní odpočinek

➢ 19:00
➢ 20:00

večerní diskuse v posluchárně „za dvoumetrem“
táborák (příspěvky všeho druhu, nástroje vítány) + grilové dobrodružství s

(sportovní vyžití, příprava táboráku, zásobování)

táborákem podle počasí

➢ nocleh – v posluchárně „za dvoumetrem“ (spacák a karimatku s sebou)
➢ doprava zpět do Prahy v pátek – vybrané spoje:
vlaky: ze Senohrab jedou po hodině (**:10 + někdy navíc **:40) až do 23:10
autobusy: z Ondřejova (náměstí) do Prahy (Háje) v 16:39, 17:49, 19:34

Sobota
Po převážně sladké snídani vhodné k nastartování kognitivních schopností:
➢ 9:00
přednášky v posluchárně „za dvoumetrem“

Prof. Pavel Krtouš (ÚTF)
Nízkodimenzionální geometrie
Dr. Tomáš Ledvinka (ÚTF)
Jak změřit gravitační vlny
Dr. Martin Scholtz (ÚTF)
Twistory, Čechova kohomologie a Penroseova transformace
Prof. Vladimír Karas (ASÚ)
The most dense stellar systems: Ultracompact Dwarf Galaxies
➢ 12:30 oběd – dojezení nesnězeného táboráku (nebo objednání pizzy všem)
➢ doprava zpět do Prahy v sobotu – vybrané spoje:
vlaky: ze Senohrab jedou po hodině (**:10 + někdy navíc **:40) až do 23:10
autobusy: z Ondřejova (náměstí) v 11:34, 13:41 (přestup ve Stříbrné Skalici), 15:34, 19:34

Abstrakty
Dr. Tomáš Ledvinka (ÚTF)
Jak změřit gravitační vlny
aneb
Interferometrické detektory gravitačních vln a taseografie
Signály zaznamenané v detektorech gravitačních vln LIGO/VIRGO jsou na samé hranici jejich
možností. Publikované výsledky tak věnují značnou část argumentaci, že naměřené výsledky
nejsou jen náhodné obrazce spatřené v šumu. Za pomoci jednoduchých vzorečků si zkusíme
ujasnit, zda lze změřit polohu závaží s přesností tisíciny průměru protonu a kolik světla
potřebujeme, když to chceme opakovat 1000x za sekundu. Možná dojde i na model
idealizovaného detektoru ve slabé gravitační vlně.

