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Drodzy Czytelnicy!

O

ddajemy w Wasze ręce kolejny
numer „Fizyki w Szkole”. Teoretycznie wakacyjny, ale ponieważ
w Państwa ręce trafi on w początku września będzie to już początek roku szkolnego, czyli czasu nauki w tym nauki fizyki.
Zdaniem redaktora prowadzącego fizyka
to przede wszystkim eksperymenty, dlatego w tym numerze tematyka eksperymentów fizycznych zajmuje poczesne
miejsce. Przede wszystkim poświęcone
są im dwa artykuły. Pierwszy dotyczy
kuli plazmowej. Z jednej strony temat ten
wydaje się już troszkę banalny ze względu na popularność urządzenia, z drugiej
strony jest to urządzenie niezwykłe. Właściwie tak naprawdę nikt nie wie do końca, jak kula plazmowa działa. Postawmy
poste pytanie. Dlaczego kolorowe strugi
mają taki, a nie inny kształt? Jeśli ktoś
chce się zbliżyć do odpowiedzi na te pytanie to zachęcam do lektury. Znajdą tam
Państwo również propozycje kilku spektakularnych eksperymentów, które można
wykonać zarówno w pracowni fizycznej
jak i w domu, pod warunkiem oczywiście, że ktoś kule plazmową w domu posiada.
O eksperymentach jest też tekst Adama
Buczka poświęcony Bani Herona. Czym
jest bania Herona? Z jednej strony jest
to prosta zabawka fizyczna, która może
posłużyć demonstracji zasady zachowania pędu, lub zjawiska odrzutu, z drugiej
strony jest to pierwowzór silnika cieplnego, gdzie energia cieplna zamieniana jest
na pracę mechaniczną. Miłośnicy ogrodnictwa mogą znać banię Herona z własnego doświadczenia, gdyż jej zasada działania jest wykorzystywana do konstrukcji
pewnego typu zraszaczy ogrodowych.
Jeśli ktoś ma w sobie naturę marzyciela raczej niż praktyka może czytając
nasz artykuł oddać się marzeniom. A czy
istnieje piękniejsze i bardziej romantyczne marzenie niż marzenie o lotach
w kosmos? Tej to właśnie tematyce poświęcone są dwa artykuł Marcina Wesołowskiego i Piotra Gronkowskiego.
Zbliżony tematyką jest artykuł o sztucznej grawitacji.
Kończąc życzę Państwu miłej lektury
W imieniu redakcji
Zbigniew Wiśniewski
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Sztuczna grawitacja w układzie obracającym się.
Część II – rzut pionowy w górę i rzut ukośny ¢ Jan Kurzyk

Fizyka wczoraj, dziś, jutro
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Wodór - jako paliwo cz. 1. Odkrycie, właściwości, zastosowanie
¢ Bartosz Dawidowicz
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O kuli plazmowej i wyładowaniach w gazach
¢ Grzegorz Karwasz, Andrzej Karbowski, Krzysztof Wejer

Kula plazmowa od 20 lat pojawia się na stronach internetowych
i okładkach czasopism. Cóż jest więc w niej jeszcze do opisania?
Tak naprawdę to nie wiemy, jaki gaz jest w środku, dlaczego
przepływa prąd między dwoma szklanymi ściankami i dlaczego
pojawiają się takie kolory a nie inne.
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W poszukiwaniu doskonałości ¢ Waldemar Reńda

Z naszych lekcji

24

Dydaktyczne modele Bani Herona ¢ Adam Buczek

W artykule przedstawiono modele bani Herona, które można
łatwo wykonać w ramach szkolnych projektów i zajęć, a nawet
zadań domowych. Mimo prostoty pokazują ideę działania jednego z pierwszych silników cieplnych. Ich konstrukcja może
być źródłem inspiracji do rozważań na temat praw fizyki i zasad
współczesnej inżynierii.
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Charles-Augustin de Coulomb (1736–1806) ¢ Tadeusz Wibig
Analiza funkcji falowej – propozycja dydaktyczna ¢ Andrzej Sokołowski

Astronomia dla każdego
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Loty kosmiczne -– podstawowe informacje
¢ Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

Ludzkość od niepamiętnych czasów marzyła o tym, aby móc pokonać przyciąganie Ziemi i podążać ku odległym planetom. Marzenia
te stały się realne dopiero w II połowie XX wieku, gdyż znane wcześniej „pojazdy” mogły poruszać się jedynie w atmosferze Ziemi.
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Kalendarium lotów kosmicznych ¢ Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

Geofizyka
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Ziemia planeta wyjątkowa. Lądy ¢ Zbigniew Wiśniewski

Lądy stanowią 38% powierzchni planety, ale są nam bardziej
znane niż oceany. Czym tak właściwie są lądy? Z punktu widzenia geofizyki możemy lądy określić jako te elementy skorupy ziemskiej, których powierzchnia znajduje się nad poziomem
oceanów.
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