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Inntak sýningarinnar Orkuverið Jörð er

„orka er líf“.

Inngangur sýningarinnar leiðir okkur í gegnum kenninguna um upphaf alheimsins með Miklahvell. Fyrir um 13,7 milljörðum ára var
alheimurinn ekki stærri en greipaldin en sprakk svo út á ógnarhraða;
slíkum ógnarhraða að ljósið sem fer með um 300.000 km hraða á
sekúndu, ferðast ekki eina blýantslengd á þeim tíma. Ljósið fer 7 ½
hring um jörðina á einni sekúndu.
Þegar við höfum hafið ferð okkar með látum í Miklahvell leiðir Albert
Einstein okkur inn í sýninguna. En hann var einn af þeim frumkvöðlum
sem kom okkur í skilning um lögmál alheimsins. Vitanlega stóð hann á
herðum risanna eins og Newton orðaði það sjálfur; Pýþagóras lagði
fram kúlulaga jörð og reikistjörnur sem ferðuðust í hringi umhverfis
mikinn eld. Aristóteles teiknaði upp heimsmynd með jörðina í miðju
alheimsins og Aristarkos staðsetti allar sýnilegar reikistjörnur í
réttri röð í sólkerfinu. Kópernikus setti sólina
fyrir miðju í staðinn fyrir jörðina („himnarnir
snúast ekki, við gerum það“) og Johannes Kepler
nýtti sér stærðfræðina og reiknaði út að
kenningarnar áttu samleið með útreikningum.
Galileo Galilei horfði í gegnum sinn stjörnukíki
og sannaði með sínum eigin augum. Newton setti
fram þyngdarlögmálið sem heldur öllu saman
og lagði stærðfræðilegan grunn með bók sinni
Principia. Einstein setti fram afstæðiskenninguna, útvíkkun alheimsins, svartholin, hvítholin
og raðaði öllu saman. Georges Lemaître steig
fram og alheimurinn fæddist og síðan kom
Hubbel og sá hann allan á einni nóttu.

Margir gagnvirkir skjáir eru í safninu og í upphafi
ferðar um það er unnt að fletta upp fjölbreyttum
upplýsingum eins og t.d. að í einni eldingu er næg
orka til að rista 160.000 brauðsneiðar og ef allur
ísinn bráðnar á suðurheimskautinu þá hækkar í heimshöfunum um 70 metra, sem er ein Hallgrímskirkja
eða svo. Eftir Miklahvell er gerð grein fyrir hinum
ýmsu kenningum um lögun og útþenslu alheimsins og
heyra má hljóð sem sólin gefur frá sér og meira að
segja samþjöppuð hljóð úr Miklahvell.

Eftir að gestir hafa farið í gegnum sköpun
alheimsins liggur leiðin inn í fyrsta hluta
safnsins í gegnum vetrarbrautina okkar og
inn í sólkerfið sem við tilheyrum. Sýningin
skiptist í 4 hluta og eru þeir aðgreindir með
veggjum sem líkja eftir hverfilblöðum:

The theme of the exhibition Power Plant Earth is

“Energy is life”.

The entrance to the show introduces the Big Bang Theory. Some 13,7
billion years ago the universe was not larger than a grapefruit but
then exploded with enormous speed; such speed that the sunlight
which travels at 300.000 km pr. second, could not travel the length
of a pencil in that time. Light travels 7 ½ circles around the earth
in one second.
After the Big Bang, Albert Einstein leads us into the exhibition, but
he was one of the pioneers that helped us understand how the laws
of the universe work. Of course he stood on the shoulders of giants
like Newton himself phrased it; Pythagoras presented the round earth
and planets that traveled around a great fire. Aristotle envisioned
the world with the earth at the center of the universe and Aristarchus
placed all seeable planets in the solar system in the right order.
Copernicus put the sun in the center instead
of the Earth (“the havens don’t move, we do”)
and Johannes Kepler used his mathematics and
calculated that the theories actually matched
the data. Galileo Galilei saw it through his
telescope and proved it with his own eyes.
Newton found the gravity of the situation
which holds everything togather and laid a
mathematical ground with his book Principia.
Einstein demystified relativity, the expansion
of the universe, black holes, white holes
and put everything into perspective. Georges
Lemaître stepped forward and the cosmos was
born and then came Hubbel and saw it all in
one night.

Many interactive touch screens are in the exhibition and in the beginning of your journey you can gather vast amount of information. You
can find out that a bolt of lightning contains enough energy to toast
160.000 slices of bread and if all the ice in the Antarctica melted
the ocean levels would rise by 70 meters,
that is the height of Hallgrímskirkja in
Reykjavík. Then you can enjoy the theories
regarding the shape of the universe and hear
sounds witch the sun makes and compressed
sounds that the Big Bang made.

After you have learned about the creation of the universe you will
travel into the first section of the exhibition, through our galaxy
and into our solar system. The exhibition is divided into four main
parts and they are separated with walls shaped like turbine blades.

1. Hluti: Sólkerfið okkar
Stjörnufræðingar hafa varpað því fram að jörðin sé eins og eitt sandkorn á öllum ströndum jarðar í samræmi við stærð alheimsins. Þannig
að smæð okkar sólkerfis er gríðarleg í samanburði við þær kenningar sem leiða líkur að því að 100.000 – 200.000 milljón sólir séu í
vetrarbraut okkar (Milky Way). Gagnvirkur skjár leiðir gesti í gegnum
allar reikistjörnurnar í okkar sólkerfi og sérstök líkön sýna hverja
plánetu fyrir sig. Þú getur kynnst því hversu heitt er á Merkúr og
hvað Júpiter hefur mörg tungl og allt þar á milli.

Section 1: Our Solar System
Astronomers believe that the earth is like a grain of sand on all the
beaches of the earth in comparisons with the size of the universe.
There for it is obvious that our solar system is enormously tiny in
theory and to put things in to prospective our galaxy (the Milky Way)
is composed of 100.000 – 200.000 million sun stars. An Interactive
touch screen introduces guests to all the planets in our solar system
and special models show each planet. You can find out how hot it is on
Mercury and how many moons Jupiter has and everything in between.

2. Hluti: Maðurinn og orkan
Hvernig maðurinn hefur virkjað orkuna sér til framdráttar er kjarninn í þessum sýningarhluta. Hér getur að líta hvernig tækniþróunin
er alltaf að verða hraðari og hraðari eftir því sem tíminn líður.
Gagnvirkur skjár gefur gestum tækifæri á að kynna sér helstu uppgötvanir ásamt því að sérstakur sýningargripur sýnir hvernig orkan
breytist úr einu formi yfir í annað; snigill Arkimedesar breytir hreyfiorku mannsins í fallorku, þaðan í vindorku sem loks hellir upp á te.

Section 2: Man and Energy
How man has utilized energy to his advantage is the core in this part
of the exhibition. Here you can experience how technological development is constantly gaining momentum as time advances. An interactive
touch screen provides an opportunity to learn about mans many discoveries. One special attraction shows how energy changes from one
form to another; Archimedes screw turns the guests kinetic energy into
hydro energy that powers a wind fan witch than produces a cup of tea.

3. Hluti: Mismunandi orkugjafar
Í þessum hluta safnsins kynnast sýningargestir mismunandi orkugjöfum og því hvernig maðurinn nýtir sér orkuna til að knýja daglegt
líf. Sólarorka, vindorka, kjarnorka, vetni, etanól, jarðefnaeldsneyti (kol, olía, gas). Nánast öll rafmagnsframleiðsla á Íslandi kemur
frá umhverfisvænum orkugjöfum (vatnsfallsvirkjunum eða jarðvarmavirkjunum). Því er öðruvísi farið í flestum öðrum löndum þessa heims.
T.d. kemur yfir 90% af allri raforkuframleiðslu bæði í Bretlandi og
Bandaríkjunum frá jarðefnaeldsneyti og kjarnorku.

Section 3: Alternative energy sources
Here visitors are introduced to energy sources in the environment
and how man utilizes different energy sources and how we benefit
from it in our everyday lives; solar, wind, hydrogen, ethanol, fossil
(oil, coal, gas) and nuclear power. In Iceland nearly all electricity
production comes from green environmental energy (hydro and geothermal). That is not the case in other countries in the world. For
example over 90% of electricity both in the United States and Britain
comes from fossil and nuclear power.

4. Hluti: Virkjun jarðvarma á Íslandi
Í síðasta hluta sýningarinnar er greint frá því á hvern hátt HS Orka
virkjar jarðvarma á Reykjanesi. Glerveggur gefur gestum tækifæri á
að sjá inn í vélasal virkjunarinnar þar sem tveir gufuhverflar framleiða hvor um sig 50 megavött af rafafli. Sú orka nægir til að knýja
Reykjavíkurborg á góðum sumardegi. Hver hverfill um sig kostar
3 milljarða og eru það dýrustu og afkastamestu sýningargripirnir.
Jarðskjálftahermi er að finna í þessum sýningarhluta og hefur hann
valdið miklum titringi meðal sýningargesta.

Section 4: Geothermal energy in Iceland
In the last section of the exhibition we get to know how HS Energy
has utilized geothermal energy in the Reykjanes peninsula. A glass
wall provides the opportunity to see into the production area of the
power plant where two turbines produce separately 50 mw of energy.
That “green” electrical power is enough to keep Reykjavík city running on a good day. Each turbine costs about 3 billion Isk and they
are the most expensive and productive showpieces in the exhibition.
In this last part you can also find an earthquake simulator which has
left many guests a little bit shaken.
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Brú milli Heimsálfa
Enginn má missa af Brúnni á milli
heimsálfa sem er framlenging
safnsins. Sérstaða hennar
byggir á jarðfræðilegum
sérkennum Íslands þar sem
Evrasíuflekinn mætir þeim
Norður-ameríska. Gliðnunarbelti
jarðskorpuflekanna á Reykjanesi
tekur við af gliðnunarbelti
Reykjaneshryggjarins í sjó
og nemur beltið fyrst land á
svæðinu við Sandvík. Sé gengið
yfir brúnna er í táknrænum
skilningi gengið á milli tveggja
heimsálfa.
Samfara því að leiða gestum
fyrir sjónir mikilvægi þess
að maðurinn nýti orkuforða
jarðarinnar á skynsaman og
sjálfbæran hátt, undirstrikar
sýningin mikilfengleika og
sérstöðu hinnar einstæðu
náttúru Reykjanessins.
Sýningin er hluti
Reykjanesvirkjunar HS Orku,
skammt frá Reykjanestánni,
Reykjanesvita og Brú milli
Heimsálfa.
Virkjunin stendur í hraunbreiðu
á Reykjanestánni og
náttúrperlurnar sem má finna
í hraunfætinum eru magnaðar;
Gunnuhver, Brú milli Heimsálfa,
gosgígaröðina Stampa, Sýrfell,
Rauðhóla o.s.frv.
Reikistjörnum sólkerfisins
hefur verið komið fyrir í réttum
stærðar- og fjarlægðarhlutföllum víðsvegar um
Reykjanesið en sólin sjálf situr
í hrauninu fyrir utan
aðalinngang sýningarinnar.

The Bridge between
two Continents
Nobody can pass the
opportunity of walking over the
Bridge between the continents
which is an extension of the
exhibition. It´s uniqueness is
based on one of the
geological characteristics of
Iceland where the Eurasia plate
meets the North-American plate.
The fissure between the plates
touches land on the Reykjanes
ridge at Sandvík and by walking
over the bridge you are,
geologically speaking, walking
between continents.
As well as revealing to guests
the importance that mankind
exploits the energy recourses
of the earth in a sensible and
self-sufficient way the exhibition
emphasizes the grandeur and
uniqueness of the nature in the
Reykjanes peninsula.
The exhibition is a part of the
Reykjanes power plant operated
by HS Energy, not far from the
edge of Reykjanes, Reykjanes
lighthouse and Bridge between
two Continents.
The location is in one of the
most beautiful lava fields in
Iceland and the natural wonders
you can find there are magnetic and powerful; Gunnuhver
(one of the largest hot springs
in Iceland), The continental
rift, rows of craters, Sýrfell,
Rauðhólar (landscape like on
Mars) and so on and so forth.
The planets of our solar system
have been placed according to
scale and distance throughout
the Reykjanes peninsula and the
sun itself sits in the lava field
in front of the main entrance
of the exhibition.

