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DLR je národní výzkumné centrum
Spolkové republiky Německo pro letectví a kosmonautiku. Jeho výzkumy a
rozvoj v oblasti letectví a kosmonautiky, energie, dopravy a zabezpečení
jsou propojeny na národní a mezinárodní úrovni. Za vlastní výzkumy je DLR
jako vesmírná agentura odpovědná, a
to na základě nařízení federální vlády
pro plánování a realizování německých
vesmírných aktivit. K tomu ještě funguje DLR jako zastřešující organizace největších národních projektů.
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Označení směru

TU Dresden
Technická univerzita Drážďany (TUD)
je špičkovou univerzitou v Německu a
Evropě: jedničkou ve výzkumech, prvotřídní v mnohostranné a kvalitní nabídce
studijních oborů, úzce propojena s
kulturou, hospodářstvím a společností. Tato moderní univerzita s jejími 14
fakultami nabízí široký okruh věděckého
spektra jako jen málo která vysoká škola
v Německu. Je největší univerzitou v
Sasku. Velký kampus TUD pojme 37.000
studentů a zhruba 7.900 zaměstnanců.
TUD získala 15. 6. 2012 titul Excelentní
univerzita v soutěži Excelentní iniciativa
spolkových zemí.

DLR_School_Lab TU Dresden se nachází v prostorech
muzea technických sbírek v Drážďanech (Technische
Sammlung Dresden) - Striesen. Nejlépe se k nám
dostanete tramvají číslo 4 ze Starého města (Altstadt)
nebo autobusem č. 10 z hlavního nádraží (Hauptbahnhof) a nebo autobusem číslo 61 ze severní nebo
jižní části města s výstupem na stanici s názvem
Pohlandplatz. Odtud jdete jednu minutu pěšky směrem z města do ulice Schandauer Strasse.
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Muzeum technických
sbírek Drážďany
Muzeum se nachází v markantní průmyslové budově minulého století. Původně
zde měly své sídlo významné společnosti
fotografického a filmového průmyslu.
Dnes muzeum v těchto dřívějších produkčních prostorech představuje zajímavou
expozici německého a hlavně saského
průmyslu a historii techniky. Ve zvláštních
expozicích jsou pak vystavovány historické
fotografie, současné fotografie a přírodovědecké fenomény. Z věže muzea, vysoké
48 metrů, se návštěvníkovi otevírá jedinečný panoramatický pohled na hlavní město
Saska a jeho okolí.

Hledáme mladé výzkumníky!

V šestnáncti městěch jako je Kolín
(sídlo předsednictva), Augsburg, Berlín,
Bonn, Braunschweig, Bremen, Göttingen, Hamburg, Jülich, Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffenhofen,
Stade, Stuttgart, Trauen a Weilheim
zaměstnává DLR asi 8000 pracovníků a
má kanceláře také v Bruselu, Paříži,
Tokiu a Washingtonu D.C.
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“Ze školy rovnou do laboratoře!” - tímto motem zve
Technische Universität Dresden - Technická univerzita
Drážďany (dále jen TUD) a Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt - Německé centrum pro letectví a astronautiku
(dále jen DLR) všechny žáky druhého stupně základních
škol, studenty gymnázií, středních škol a učilišť k návštěvě
DLR_School_Lab TU Dresden - školní laboratoře Technické
univerzity v Drážďanech, aby se ponořili do poutavého
světa přírodovědeckých a technických výzkumů.

DLR_School_Lab TU Dresden
Technische Sammlungen Dresden
Junghansstraße 1-3
01277 Dresden
Telefon 0351 488-7262
Telefax 0351 488-7253
E-Mail dlr.school.lab@tu-dresden.de
dlr.de/schoollab
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Jak zajistit levnější a výkonnější solární
panely? Je možné, vyrábět vodík s menším
množstvím vydané energie? A jak musí
být nové materiály uzpůsobeny, aby byly
lehké, stabilní a zároveň mnohostranně
použitelné? V DLR_School_Lab se můžete
dozvědět, jak vědci z DLR na TUD chtějí
řešit aktuální výzkumné otázky v oblasti
energie a mobility. A to nejzajímavější:
u nás jste výzkumníci vy! Nedostanete
žádné zadání, jak výzkum provést. Postupy pro experimentování si naplánujete
od základu sami. Jaké otázky by měly být
rozhodující při řešení zadaného úkolu? Jak
můžeme tyto otázky experimentem prověřit? Potvrdí se vaše hypotézy při experimentu? Při těchto pokusech a experimentování vás podpoří studenti místní TUD,
kteří vám také mohou pomoci nahlédnout
do studentského života na univerzitě.
Navštivte nás a vyzkoušejte, jestli máte
nadání mladého výzkumníka!

Jaké experimenty máme
v nabídce? 
Nauka o technických
materiálech

Řízení dopravy
Systém řízení dopravy –
předcházení dopravnímu
kolapsu

Cesta do vnitřku letadla
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Jakému zatížení jsou vystaveny turbínové
lopatky motoru letadla? Jaké vlastnosti
musí mít technický materiál, ze kterého
jsou vyhotoveny? Podívejte se na strukturu
a funkčnost motoru letadla. Poté prozkoumejte vlastnosti různých kovů a slitin a
zjistěte, zda jsou pro konstrukci letadlových
turbín vhodné. Vzlétlo by letadlo s turbínou, kterou byste konstruovali právě vy?

Představte si, že se díváte na město shora:
auta projíždějí ulicemi, hemží se to chodci
a cyklisty a k tomu jezdí na kolejích tramvaje a vlaky. Všichni tito účastníci provozu se
chtějí dostat do cíle tak rychle a bezpečně,
jak je to jen možné. Jak by ale člověk měl
dopravu řídit, aby to fungovalo? Zkuste
rozvinout nějaký koncept pro zlepšení
dopravní situace na jedné z drážďanských
křižovatek.

Ultra lehký a přeci stabilní –
kompozitní materiál používaný při výrobě automobilů
Jak a pomocí kterých surovin se vyrábí
lehké a přesto stabilní materiály? Proveďte
skutečný výzkum a objevte nejvhodnější
hmoty a látky k sestavení sedadla v autě.
Musíte si promyslet, jakému zatížení je
sedadlo vystaveno, jak vypadá a z čeho
by mělo sedadlo být, aby zatížení odolalo.
Prozkoumejte různé kompozitní materiály
ohledně jejich vhodnosti pro výrobu sedadel a následně zkonstruujte svůj vlastní
model. Test nám ukáže, zda máte talent,
stát se výrobním inženýrem.

Bílá biotechnologie –
vodík získaný z bio nádržky

Odsud vychází horko –
proces elektrárny s nejvyšší
efektivitou

Vodík je ideální pohonnou látkou pro
auta a letadla. Shoří bez toho, aniž by
vypouštěl škodlivé látky a dodává více
energie než zemní plyn nebo benzín.
Výroba vodíku z fosilních materiálů
je ovšem energeticky a finančně nákladná. Jde to ale i jinak - s pomocí
mikroorganismů a sluneční energie.
Zjistěte sami, za jakých podmínek bakterie
nejlépe “rostou” a produkují co nejvíce
vodíku. Zvládnete naše palivové články
uvézt do pohybu?

Získání proudu z vesmíru
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Jak mohou být různé materiály flexibilně
spojeny a odolat tak předpokládanému
zatížení? Odpovědí by mohla být lepidla.
Prozkoumejte, proč vlastně lepidlo lepí a
proč ale není vhodné pro každý materiál.
Na základě zadání úkolu z oblasti autentického strojírenského výzkumu musíte pak
najít vhodné lepidlo k sestavení autodílů
z hliníkových slitin. Odolají vámi slepené
materiály zátěžovému testu?

Pružné a ultra tenké obrazovky jsou
novým trendem pro mobily a televize. Za
tím stojí OLED - organická LED technologie. Nebylo by pak možné takovou světelnou plochu připevnit na zeď jako osvětlení
místnosti? A co by bylo, kdyby jednoduché a průhledné folie na oknech dodávaly
energii pro opodál umístěné kanceláře?
Nejde to? Ale jde! A sice s organickými
polovodiči. Zjistěte u nás víc o solárních
panelech a světelných diodách nové generace a otestujte jejich potenciál.

Energie

Moderní tepelná (parní) elektrárna používá fosilní a obnovitelné zdroje energie k
vytvoření proudu. Přijďte pomocí provádění
experimentu u našeho modelu výkonné
elektrárny blíž k práci energetických techniků a sami si vyzkoušejte, jak se může z
hořlavých materiálů vyvolat co nejvíce energie. Vyzkoušejte si také, jak parní síly skrze
technologické inovace zajištují zásobování
energií.

Dobré spojení – hledáme
super lepidlo

Organická fotovoltaika
a světelné diody – mnohostranné použití polovodičů nové generace

Rychlá jízda se
superkondenzátory
Elektroautomobily platí za obzvláště šetrná
k životnímu prostředí, neboť neprodukují
žádné výfukové plyny a zplodiny. Problémem je jejich výdrž: do teď se totiž musí
pokaždé ve velké míře nabít (proudem).
Aby se to změnilo, je potřeba efektivního
spořiče energie. Superkondenzátory jsou
nejlepšími akumulátory energie. Vyrobte si
svoje vlastní superkondenzátory a otestujte
jejich výkon v porovnání s běžnými kondenzátory při automobilových závodech.

Houstone, máme satelit. Jedná se o
první saský satelit na oběžné dráze Země
- SOMP1. Vydejte se s námi po jeho stopách a zjistěte, jakými výzvami jsou vědci
v oblasti výzkumu satelitů konfrontováni.
Zkuste si sami sestavit malý satelit s termoelektrickým generátorem k vytvoření
proudu a se zabudovanou vysílací jednotkou. Ohlásí se váš satelit úspěšně při
prvním kontaktu?

