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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
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Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom

serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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