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Fizycznym, a dokładniej astro
nomicznym wydarzeniem lutego, było
lądowanie na Marsie łazika Perseverance. Misja ta jest kontynuacją misji
badawczej łazika Curiosity i jej celem
jest zbadanie fragmentu powierzchni
Czerwonej Planety i przeprowadzenie
tam szeregu istotnych eksperymentów,
głównie pod kątem możliwości ewentualnego jej zasiedlenia.
Misja zaczęła się od startu dwuczłonowej rakiety Atlas V-541 o długości
58 m i masie 531 ton 30 lipca 2020 roku.
Lot na Marsa trwała ponad pół roku.
Jest to niezwykle mało, jeśli porówna
się odległości obu obiektów. Na podziw
zasługuje jeszcze jeden element techniki kosmicznej, jej precyzja. Ostatecznie
duża odległość obu obiektów sprawia,
że trafienie rakietą w Marsa wystrzeloną
z Ziemi wymaga wielkiej precyzji obliczeń trajektorii lotu, zwłaszcza, że po
wystrzeleniu rakiety praktycznie nie ma
możliwości jej korekty.
Amerykańska agencja kosmiczna
NASA, instytucja przeprowadzająca
misje udostępnia olbrzymią ilość dotyczących jej danych. Na stronach NASA
można zobaczyć zarówno surowe jak
i obrobione cyfrowo zdjęcia z Czerwonej
Planety https://mars.nasa.gov/mars2020/
multimedia/images/?t=347&&start=61,
filmy, jak też coś co stanowi istotną
nowość – dźwięki. Co prawda dźwięki
te przypominają szum, ale w wolnych
chwilach można ich posłuchać.
Misje na Marsa mają już 61 letnią historię. Program lotów w kierunku Marsa
został zapoczątkowany przez ówczesny
Związek Radziecki. Wkrótce do marsjańskiego wyścigu dołączyli Amerykanie. Z czasem liczba uczestników, wciąż
bezzałogowych, misji zaczęła rosnąć.
Do wymienionej dwójki dołączyły Chiny, Indie, Europa, a nawet Zjednoczone
Emiraty Arabskie. Obecnie jest czynnych aż 11 misji marsjańskich co stanowi dotychczasowy rekord.
W imieniu redakcji
Zbigniew Wiśniewski
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Biofizyka zmysłu słuchu i ochrona przed hałasem  Tomasz Kubiak

Słuch to drugi pod względem ważności zmysł człowieka, który umożliwia nam
sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Przyjrzyjmy się uważnie zmysłowi
słuchu.
Foto – Adobe Stock

Fizyka wczoraj, dziś, jutro
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Dopuszczalne poziomy skażeń żywności w Polsce  Wioletta Monika Dynkowska
Fizyka współczesnych instrumentów geodezyjnych
 Stanisław Bednarek

Zjawiska i prawa fizyki są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach współczesnej techniki. Jedną z ważnych dziedzin takiej działalności jest geodezja.
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Walther Bothe – w 130 rocznicę urodzin. Nietuzinkowy
badacz i odkrywca  Kazimierz Mikulski
Mechanika kwantowa – od pojęcia kwantu do całek po trajektoriach
 Cyprian Sobczak

Mechanika kwantowa, w całej swojej dziwności, stanowi potężny i niezwykle pożyteczny dział fizyki, który wywrócił nasze rozumienie świata do góry nogami.

Z naszych lekcji
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Paradoks „dużego” ciała w fizycznych zadaniach  Czesław Surowiec
Dlaczego kule w wyniku zderzenia centralnego całkowicie niesprężystego
zlepiają się?  Marian Maciocha

Astronomia dla każdego
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Perseverance bada Marsa  Zbigniew Wiśniewski
Z czego zbudowany jest Wszechświat?  Marek Demiański

To pytanie zadawano sobie już od bardzo dawna. Trudno teraz dociec, kto
i kiedy zadał je po raz pierwszy. Już w V wieku przed naszą erą grecki filozof Empedokles uważał, że wszystko, co nas otacza złożone jest z czterech
elementów – żywiołów: wody, powietrza, ognia i ziemi.
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Kompendium astronomiczne – wybrane pojęcia
i zagadnienia – cz. 2  Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski

Geofizyka
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Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 15. Ziemskie pole magnetyczne
 Zbigniew Wiśniewski

Komitet redakcyjny Krystyna Jabłońska‑Ławniczak, Jerzy Kreiner, Andrzej Majhofer (Przewodniczący Komitetu), Zygmunt Mazur, Andrzej Szymacha, Mirosław Trociuk
Redakcja Zbigniew Wiśniewski (redaktor prowadzący – fizykcs@wp.pl) Adres redakcji ul. Warchałowskiego 2/58, 02-776 Warszawa Wydawnictwo Agencja AS Józef
Szewczyk, ul. Warchałowskiego 2/58, 02-776 Warszawa, e-mail: szewczyk24@gmail.com, tel. 606 201 244, www.aspress.com.pl, NIP: 951-134-91-51 Wydawca
i redaktor naczelny Jó
zef Szew
czyk, szewczyk24@gmail.com Prenumerata www.aspress.com.pl/prenumerata-2020/, e-mail: szewczyk24@gmail.com, tel. 606 201 244
Reklama Jędrzej Chodakowski, jchodakowski1953@gmail.com Skład i łamanie ScanSystem.pl Ewa Szelatyńska Druk i oprawa Paper & Tinta, ul. Ceglana 34, 05-270 Nadma
Zdjęcie na okładce: Adobe Stock
CENA 30,00 zł Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów, zastrzega sobie prawo formalnych zmian w treści artykułów i nie odpowiada za treść płatnych reklam.

(w tym 8% VAT)

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony w Internecie

www.aspress.com.pl

