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Połączone Laboratoria do badań
półprzewodników
Politechnika Poznańska i Instytut Leibniza z Frankfurtu nad Odrą stworzyły Połączone
Laboratoria, które zajmą się badaniem materiałów półprzewodnikowych i ich własności

fizycznych. Efekt prac naukowców znajdzie zastosowanie w elektronice, medycynie

i fotonice.
Połączone Laboratoria (PL) zostały oficjalnie otwarte w środę we Frankfurcie nad Odrą. Jest to
pierwszy międzynarodowy projekt Politechniki Poznańskiej (PP) polegający na wzajemnym
udostępnianiu laboratoriów i ich wyposażenia do celów badawczych. Dzięki umowie Politechnika
i Instytut oszczędzą na zakupie specjalistycznego sprzętu.
Do półprzewodników, którymi zajmą się PL należy np. krzem stosowany na szeroką skalę przy
produkcji elektroniki.
Jak powiedziała PAP prorektor ds. nauki PP, prof. Joanna Józefowska, najważniejszą korzyścią, jaka
płynie z projektu dla uczelni, jest dostęp do nowoczesnej bazy laboratoryjnej. „Budowa podobnego
laboratorium w PP byłaby bardzo poważną inwestycją. Wartością dodaną jest wspólna praca
z kolegami z Niemiec, która zawsze w pracy naukowej przynosi pozytywne efekty” – dodała
prorektor.
Gotowa jest już lista tematów, którymi zajmą się wspólnie naukowcy. Obejmują one m.in. badania
dotyczące kontaktów nanoobiektów zbudowanych np. z grafenu z widocznymi gołym okiem
obiektami dielektrycznymi, czyli materiałami bardzo słabo przewodzącymi prąd. Naukowcy chcą się
też zająć opracowaniem nowych generacji tzw. biosensorów, wykorzystywanych w medycynie
i biotechnologii. PL posłużą również do prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu.
PP planuje pozyskać pieniądze na badania w Narodowym Centrum Nauki i Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju. „Współpraca międzynarodowa powinna umożliwić również pozyskanie środków
z Unii Europejskiej” – dodała Józefowska.
Dzięki programowi praktyk z PL mają skorzystać studenci, którzy będą mogli przygotować prace
inżynierskie, magisterskie i doktorskie z zakresu badań materiałowych przydatnych
w mikroelektronice opartej na technologii krzemowej.
Współpraca Politechniki z Instytutem Leibniza trwa od 2010 r. Do tej pory skorzystało z niej
kilkunastu studentów i kilku naukowców. Otwarcie PL odbyło się w trakcie międzynarodowej szkoły
letniej z zakresu mikro- i nanoelektroniki, która odbywa się we Frankfurcie i Poznaniu. Bierze w niej
udział około 30 osób z różnych krajów.
W otwarciu PL wzięli udział m.in. przedstawiciele niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań
Naukowych, władz Frankfurtu nad Odrą, a także Poznania i Wielkopolski. Pełna nazwa projektu
realizowanego przez polskich i niemieckich naukowców to Połączone Laboratoria

„Sfunkcjonalizowane powierzchnie i interfejsy dla urządzeń półprzewodnikowych”.
Źródło: www.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/22091.html
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Opracowano szybki test wykrywający
SARS-CoV-2
Na wynik czeka się tylko 20-30 minut.
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Pfizer rozpoczął badania nad szczepionką
chroniącą przed Omikronem
Informuje serwis informacyjny Axios.
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Skład mikrobiomu jelitowego może sprzyjać
„długiemu COVID-owi“
Jest coraz więcej dowodów wskazujących na mikrobiom jelitowy .
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Myszy zakażają się nowymi wariantami
wirusa SARS-CoV-2
Wcześniej nie zakażały się "oryginalną" wersją wirusa odkrytego w Wuhan.
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Ultradźwięki kontra alzheime
Informuje pismo „Translational Neurodegeneration“.
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Choroby współistniejące są wręcz
wskazaniem do szczepień przeciwko...
Powiedział PAP prof. Andrzej Horban, powołując się na badania.
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Osoba nieprzytomna, to też może być chory
na cukrzycę
Upewnijmy się i podajmy glukagon.
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Biologia molekularna wychodzi z
laboratorium
nowy pięcioletni program strategiczny Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej.
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