Spis treści
Drodzy Czytelnicy!
acznę od banalnego stwierdzenia, któZ
re zresztą już nie raz padało na łamach
„Fizyki w Szkole”, a możliwe, że nie raz

już pojawiało się w artykułach wstępnych. Otóż fizyka jest nauką eksperymentalną. Również nauczanie fizyki w dużej
części opiera się na eksperymentach.
Dobrze przy tym, aby to były eksperymenty efektowne. Które dziedzina fizyki
dostarcza najbardziej efektownych eksperymentów? Moim zdaniem jest to optyka.
Na drugim jest nauka o prądzie. Zwłaszcza efektowne są eksperymenty dotyczące wysokich napięć.
Wysokie napięcia i przy okazji wysokie natężenia pojawiają się w naturze
spontanicznie. Mamy tu na myśli wyładowania atmosferyczne zwane popularnie błyskawicami. Najbardziej tajemnicza z nich nosi nazwę pioruna kulistego
Są to przepiękne przykłady zjawiska
zwanego łukiem elektrycznym. Łukowi
elektrycznemu towarzyszy powstawanie
plazmy, czyli stanu materii charakteryzującego się dużą ilością zjonizowanych
atomów i swobodnych elektronów. Łuk
elektryczny ma tą cechę, że bardzo intensywnie świeci. Wiedzą o tym oczywiście
spawacze, którzy muszą się przednim
chronić zakładając ochronne maski.
Oczywiście uczniowie większości
szkół średnich nie mają zajęć ze spawania.
Chcąc wytworzyć łuk elektryczny muszą
się posłużyć innymi technikami. Na szczęście istnieje wiele generatorów pozwalających otrzymywać wysokie napięcia. Jeśli
chcą się Państwo dowiedzieć jakie to konkretnie urządzenia i jakie eksperymenty
można przeprowadzać za ich pomocą,
to zapraszam do lektury artykułu Andrzeja Kuczkowskiego pt. „Wysokie napięcie:
Źródła i efekty z nim związane”.
Może się jednak zdarzyć, że opisane
eksperymenty wydadzą się uczniom i studentom mało medialne, co w naszych czasach nie brzmi dobrze. Jak uczynić więc
nasz eksperyment bardziej medialny?
Otóż należy zaprząc do niego urządzenie,
którym 99,9% młodzieży jest zafascynowane. Oczywiście mam na myśli smartfon. Jak przekonuje w swoim artykule
Krzysztof Rochowicz ten współczesny
gadżet to tak naprawdę kieszonkowe wyrafinowane laboratorium fizyczne. Trzeba
tylko znać sposób jak wykorzystać jego
możliwości. Kilka rad na ten temat znajdą Państwo we wspomnianym artykule.
Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić
do lektury tego i wszystkich pozostałych
artykułów.
W imieniu redakcji
Zbigniew Wiśniewski

24

Wstęp do teledetekcji, czyli optyka w praktyce ¢ Marcin Spiralski
Dyscyplina ta, to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki, zwłaszcza biorąc
pod uwagę rozwój technologii bezzałogowych oraz miniaturyzację sensorów optycznych.

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

4

Redefinicja SI ¢ Jan Kurzyk
Od 20 maja 2019 roku obowiązują nowe definicje jednostek miar SI sformułowane i zatwierdzone na XXVI Generalnej Konferencji Miar, która odbyła się w dniach 13–16
listopada 2018 roku.
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Co warto wiedzieć o CERN? ¢ Tomasz Kubiak
Wysokie napięcie: Żródła i niezwykłe efekty z nim związane
¢ Andrzej Kuczkowski
Według przyjętej w elektrotechnice konwencji, wysokim napięciem
w obwodach prądu przemiennego, nazywa się napięcie większe
od 1000 V i płynące przy częstotliwości nie większej od 60 Hz.
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Paradoksy szczególnej teorii względności. Część V
¢ Jan Kurzyk

Z naszych lekcji
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Zastosowanie obrazów satelitarnych na lekcjach
szkolnych ¢ Aleksander Jasiak
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Praktyczne poznawanie fizyki, czyli latarka Faraday'a
i inne urządzenia ¢ Kazimierz Mikulski
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O brzytwie Ockhama i definicji prędkości
¢ Waldemar Reńda
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Smartfon jako pomoc w nauczaniu fizyki ¢ Krzysztof Rochowicz

Astronomia dla każdego
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Fizyka w liceum. Astronomia w zadaniach fizycznych
¢ Waldemar Reńda
Dawniej astronomia była osobnym przedmiotem w liceach. W wyniku kolejnych reform programowych została ona włączona do fizyki.
Dotyczyło to astrofizyki. Z reszty zrezygnowano. Uważam, że na tym
„mariażu” astronomia wiele straciła, ale zyskała fizyka.
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