Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích

100 LET ČESKÉ VĚDY

PROGRAM - NOC VĚDCŮ 5/10/2018 na VŠTE v Českých Budějovicích
JACÍ JSME A CO S TÍM?
od 17 do 22 h, opakování po 45 minutách, místnost E5

Příklad psychotestu

Vyplňte si vybraný osobnostní psychotest projektivního typu a ihned získejte informace o jeho zpracování a
anonymní vyhodnocení.
ŘÍDÍME CESTOVKU OD STOLU
od 17 do 22 h, opakování po 60 minutách, místnost E2

Simulační počítačová hra

Vyzkoušejte, jaké to je, když se řídí cestovní kancelář. Musíte rozhodovat o mnoha věcech: výběr zemí, program
zájezdů, ceny zájezdů atd.
JSME ZAPÁLENÍ
od 17 do 22 h, opakování průběžně, místnost H015

Experiment s termokamerou

Shlédněte měření teploty různými metodami včetně termovize. Bonusem je možnost Vašeho portrétu
termokamerou se zasláním snímku na e-mail.
JSTE TVRĎÁCI? TAK SI TO U NÁS ZMĚŘTE
od 17 do 22 h, opakování průběžně, místnost H017

Experiment s tvrdoměrem

Seznamte se s tvrdoměrem, s možností vyzkoušení si práce, případně i malá soutěž v odhadu tvrdostí jednotlivých
vzorků.

VYTOČÍM TĚ
od 17 do 22 h, opakování po 30 minutách, místnost H014

Ukázka obrábění

Ukázka práce na CNC soustruhu.
NAJDU TĚ
od 17 do 22 h, opakování průběžně, místnost H017
Ukázky vyhodnocování metalografické struktury vybraných vzorků.

Experiment s mikroskopy
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DIGITÁLNÍ DVOJČE
od 17 do 22 h, nepřetržitě, místnost H012

Ukázka 3D scanneru a 3D tisku

Ukázka skenování částí lidského těla (hlavy) s vysvětlením principů skenování, následné zpracování dat a 3D tisk
modelu.
JSME NA ROZTRHÁNÍ
od 17 do 22 h, opakování po 30 minutách, místnost H012

Experiment s trhačkou

Na multifunkčním trhacím přístroji bude ozkoušeno několik stavebních a jiných materiálů, u kterých si soutěžící
mohou tipnout jejich pevnost v tahu, respektive seřadit materiály dle pevnosti.
LETECKÁ NOC
od 17 do 22 h, nepřetržitě, místnost H209

Simulátor dronů

Ukázka školní hexakoptéry a funkčního modelu železnice nebo modelu plavební komory. Pro účastníky je připravena soutěžní aktivita na simulátoru bezpilotních letounů - dronů.
VÝROBA MÝDLA PRO KAŽDÉHO
od 17 do 22 h, nepřetržitě, přízemí budovy D

Výroba mýdla

Nechte Vaše děti vyrobit své vlastní mýdlo na památku. Připraveny jsou pro Vás nejrůznější barvy, formy, vůně a
zkrášlovací doplňky. Vše si sami vyrobíte a taky zabalíte do voňavé krabičky.
Vzhůru do třetího rozměru
od 17 do 22 h, nepřetržitě, místnost H012

Ukázka 3D tisku a gravírování

Návštěvníkům bude prezentována práce Technického kroužku 3D technologií při VŠTE. Seznámí se s technologií
3D tisku na různých tiskárnách a uvidí i laserovou gravírovačku vytvořenou ze starší 3D tiskárny.

