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wielką przyjemnością oddajemy
Państwu kolejny numer „Fizyki
w Szkole”. Jest to z całą pewnością numer wakacyjny, więc na samym
wstępie składam Państwu życzenia udanego wypoczynku. Mamy nadzieje, że
mimo natłoku rozrywek znajdą Państwo
czas na lekturę naszego czasopisma.
Co mogą Państwo znaleźć na jego łamach? Na samym początku artykuł Wioletty Moniki Dynkowskiej pod tytułem
„Czy promieniowanie tylko szkodzi?”,
poświęcony zagadnieniu wpływu małych dawek na organizm człowieka. Autorka prezentuje w nim mało znany fakt,
że ekspozycja na umiarkowane dawki
promieniowania niejako hartuje ludzki
układ odpornościowy, co ma pozytywny
wpływ na zdolności organizmu do zwalczania chorób nowotworowych.
Następnie znajdą Państwo artykuł
Grzegorza Karwasza poświęcony ciałom stałym. Wiek dwudziesty w fizyce
często bywa nazywany erą ciała stałego. Ma to związek z rozwojem techniki mikroprocesorowej, choć nie tylko.
W XX wieku opracowano całą gamę
nowych materiałów oraz ulepszono
technologię otrzymywania starych. Jak
wyglądają nowoczesne materiały w skali
atomowej? Tego dowiedzą się Państwo
z wspomnianego artykułu.
Kolejny artykuł Marty Wacławczyk
poświęcony jest turbulencjom. Czy wiedzą Państwo, że turbulencjami zajmował
się już Leonardo da Vinci? Oczywiście
nie zajmował się on turbulencjami w samolotach, lecz innymi. Turbulencje są
bowiem wszechobecne, można je obserwować wszędzie tam, gdzie występuje przepływ jakiejś substancji. Są one
jednak dość trudne do kontrolowania
i nieodłącznie wiążą się z zagadnieniami
chaosu deterministycznego. Można je
jednak modelować i badać przy użyciu
średniej klasy domowego PC.
Omówiłem tylko trzy pierwsze artykuły, a w naszym czasopiśmie jest ich
znacznie więcej.
Kończąc tradycyjnie życzę udanej
lektury.
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Czy promieniowanie tylko szkodzi?  Wioletta Monika Dynkowska

Nie jest tajemnicą, że największą obawę w ludziach budzi to, co niewidzialne.
Tak właśnie jest z promieniowaniem…

Fizyka wczoraj, dziś, jutro
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Cztery i pół stanów skupienia. Cz. IV. Ciała stałe  Grzegorz Karwasz

„Ciała stałe mają określoną objętość i określony kształt. Dzielą się na sprężyste, plastyczne i kruche. I na – krystaliczne i amorficzne.” Tyle pamiętam ze szkoły. I przez czterdzieści lat w różnych laboratoriach naukowych
skrupulatnie to sprawdzałem. Mniej więcej się zgadza.
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Egzotyczny stan materii  Redakcja
Czy turbulencje są niebezpieczne?
 Marta Wacławczyk
Metody doświadczalne w aerodynamice
 Andrzej Wasiak

Zaprojektowanie współczesnego samolotu wymaga dokładnych i długotrwałych badań tunelowych.
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110-lecie odkrycia nadprzewodnictwa
 Kazimierz Mikulski

Z naszych lekcji
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O głębi ostrości i czytaniu bez okularów  Waldemar Reńda
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Astronomia dla każdego
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Kompendium astronomiczne. Cz. 3.  Piotr Gronkowski, Maciej Wesołowski
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