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Przeszło 700 osób odwiedziło Główny Urząd Miar podczas
Nocy Muzeów 20 maja...
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To blisko dwa razy więcej niż podczas ubiegłorocznej edycji tej imprezy. Sukces
Główny Urząd Miar zawdzięcza licznym atrakcjom, które dla zwiedzających
przygotowali pracownicy GUM.

Z pewnością największym zainteresowaniem, i to nie tylko fanów ekologicznych
środków transportu, cieszyły się prezentacje pojazdów z napędem elektrycznym
(rowery, motorowery, samochody) oraz pokazy pomiarów związane z:

poborem mocy i energii elektrycznej,

drgań i hałasu oddziałujących na człowieka,

Próba refleksuPróba refleksuPróba refleksuPróba refleksu Objaśnianie zasady działaniaObjaśnianie zasady działaniaObjaśnianie zasady działaniaObjaśnianie zasady działania
tachografutachografutachografutachografu

Samochód elektryczny marki TeslaSamochód elektryczny marki TeslaSamochód elektryczny marki TeslaSamochód elektryczny marki Tesla SAM - trzykołowiec elektrycznySAM - trzykołowiec elektrycznySAM - trzykołowiec elektrycznySAM - trzykołowiec elektryczny
produkcji polskiejprodukcji polskiejprodukcji polskiejprodukcji polskiej

Wytwarzanie energiiWytwarzanie energiiWytwarzanie energiiWytwarzanie energii Wytwarzanie energiiWytwarzanie energiiWytwarzanie energiiWytwarzanie energii

Trzykołowiec SAMTrzykołowiec SAMTrzykołowiec SAMTrzykołowiec SAM

https://www.gum.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-3094.jpg
https://www.gum.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-3095.jpg
https://www.gum.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-3096.jpg
https://www.gum.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-3097.jpg
https://www.gum.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-3098.jpg
https://www.gum.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-3099.jpg
https://www.gum.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-3100.jpg


czasem (w tym nawigacją satelitarną),

pracą taksometrów i tachografów.

Ponadto zwiedzający mieli okazję zobaczyć historyczne przyrządy pomiarowe, krótki
film o GUM, a także poznać tajniki programów Galileo i Copernicus.

Szczegóły tego wyjątkowego wieczoru prezentujemy na załączonej galerii zdjęciowej.

Informujemy również, że Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu oraz Pracownia
Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej, są
gotowe i otwarte na współpracę z firmami produkującymi pojazdy o napędzie
elektrycznym. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo w opisie Pracowni.

zdjęcia: M. Koszarny (GUM)

http://www2.gum.gov.pl/pl/o-nas/struktura-organizacyjna/samodzielne-laboratoria/laboratoria/pracownie/1333,Pracownia-Mikrofal-Pola-Elektromagnetycznego-i-Kompatybilnosci-Elektromagnetyczn.html

