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Nowe laboratorium fizyki doświadczalnej na
Politechnice Łódzkiej
„Dzięki zajęciom w pracowni studenci mogą poznać techniki pomiarowe z użyciem komputerów tak,
aby w trakcie dalszej kariery zawodowej potrafili rozwijać swoje umiejętności także przy użyciu

wiedzy z fizyki jako podstawowego narzędzia w praktyce inżynierskiej” – mówi rzeczniczka uczelni
EwaChojnacka. Według dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ dr Andrzeja Justa,
ćwiczenia w laboratorium obejmują zarówno zagadnienia fizyki klasycznej (np. akustyczny efekt
Dopplera z interfejsem do komputera PC), jak również zaawansowane technicznie zagadnienia fizyki
współczesnej jak pomiar prędkości światła lub obserwacja dyfrakcji elektronów na graficie.
W pracowni wykonuje się również pomiary pochłaniania promieniowania beta i gamma, bada
własności promieniowana mikrofalowego oraz analizuje się jakość powierzchni różnych materiałów
metodami interferometrii optycznej przy użyciu technik laserowych.
Zdaniem Justa, liczba i wielowariantowość zestawów pozwala na dostosowanie programu
laboratorium fizyki do specyfiki poszczególnych wydziałów Politechniki. Zestawy eksperymentalne
zostały zakupione u wiodących w dziedzinie wyposażenia pracowni producentów z Niemiec, USA
oraz Polski.
Nowe laboratorium mieści się w zaadaptowanych pomieszczeniach Wydziału Biotechnologii i Nauk
o Żywności PŁ przy ul. Stefanowskiego w Łodzi. SZU
PAP - Nauka w Polsce
Skomentuj na forum
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W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Przewyższa on przyrost liczby ludności - informuje Uniwersytet Warszawski.

22-01-2021

Kolejna jednodawkowa szczepionka
przeciwko COVID-19
Amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.

22-01-2021

Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach
Może on zwiększyć emisję CO2 w innych państwach.

22-01-2021

EMA opublikowała uzupełniony raport o
szczepionce firmy Moderna
Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane to ból w miejscu wstrzyknięcia.

22-01-2021

Nie ma górnej granicy ćwiczeń
Im jest ich więcej, tym lepiej dla serca i dla zdrowia.

22-01-2021

"Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny
Podobnie jak duński w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów.

18-01-2021

Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.

18-01-2021

W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
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