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Między 
- pisaniem software'u
- pisaniem monografii
- a pisaniem scenariuszy



Software

● 1. GTS – Global Trigger System
tzw. embedded programming



2. "Cracow Code"

● Nowe podejście do systemu interaktywnej analizy online/offline

program nie tylko do 
monitorowania eksperymentu, 

ale także nawet
bardzo skomplikowanej 

analizy.

Software



DAQ

taśma 

dysk

(inteligentny)

Spy

oferuje kilka tysięcy 

zmiennych

GUI do monitorowania eksp. 

i sterowania analizą online

zdarzenia

"Cracow code"



Zastosowany w eksperymentach
w GSI (Niemcy)

● RISING 

● PreSpec



● Exotic

● Pisolo 

● Prisma

Zastosowany w eksperymentach w LNL Legnaro (Włochy)



Obecnie zaproszony do GALILEO

wymagane stworzenie
dedykowanego mu

programu analizy 
spy

– zdolnego do 
współpracy 

z GUI Cracow.



Konieczny update GUI do nowej biblioteki graficznej 
(rysowanie widm, okna dialogowe)

● prace trwają od końca października. Obecnie niemal ukończone.

[są uniwersalne dla wszystkich dotychczasowych eksperymentów].



Monografia: 
„nowa” Symfonia C++

Nowy standard języka C++11



Scenariusze     [Noc Naukowców]



- Formuła filmowo-sceniczna.
- Większy ładunek treści fizycznych, a konkretnie fizyki jądrowej

"atomy",  "promieniotwórczość", "budowa jądra atomowego", "reakcje jądrowe", 
"rozpady jąder", „reakcje termojądrowe w gwiazdach", 
„tworzenie cięższych piewiastków w trakcie wybuchu supernowych" 

twórcy spektaklu (alfabetycznie):

dr hab. Jerzy Grębosz
prof. dr hab. Andrzej Horzela

mgr inż. Paweł Janowski
dr  Agnieszka Kulińska

mgr inż. Marcin Perzanowski



Konwencja:

- od ilustrowanego filmami talk-show (na żywo) z udziałem 
trzech prowadzących;

Potem – prowadzący stopniowo przenoszą się na wielki 
ekran, w  przestrzeń kosmiczną objaśniając reakcje 
termojądrowe we wnętrzach gwiazd.

Fomuła artystyczna – sprawdziła się.
Warunki pogodowe – ekstremalne zimno.



Pomysł na najbliższą przyszłość:

Zalety :
uniezależnienie od pogody

unikamy kosztów związanych 
z wynajęciem sceny i nagłośnienia.

Zaoszczędźmy na wynajęciu sceny i oświetlenia i nagłośnienia –
a wydajmy porównywalną kwotę na zakup sprzętu "doposażającego"  
- np. miksera oświetlenia, pojedynczych reflektorów.

Po Nocy Naukowców – to zostanie i będzie służyło także za rok, dwa.
Z roku na rok, nasz arsenal będzie się powiększał.

Wady 

•Aula ~ 180 osób,  (plener: bywało > 800 osób)

•Oświetlenie – jest „konferencyjne”, a do widowiska, które chce być
czymś więcej niż lekcją fizyki - potrzebne bardziej teatralne (sceniczne).

•Akustyka – dobra dla konferencji, zła do projekcji (głucha strefa – „środek-przodu”) 
dźwięk odbity, brak wyskoich tonów). 
[Temu da się łatwo zaradzić dostawiając kolumny głośnikowe pod ekranem]. 

•Ekran – jest bardzo mały, szczególnie dla projekcji panoramicznej 16:9

Widowisko z tego samego cyklu – ale w auli.


