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W

trakcie redagowania obecnego wydania miało miejsce
największe święto nauki jakim jest przyznanie Nagrody Nobla.
To najbardziej prestiżowe wyróżnienie
zostało ustanowione testamentem wynalazcy dynamitu i ma obecnie już 119 lat.
W tym czasie nagroda ta nieznacznie się
rozrosła. Pierwotnie nie przyznawano
Nagrody Nobla z ekonomii.
W tym roku Nagrodą Nobla z fizyki
uhonorowano trójkę badaczy. Pierwszy z nich to Robert Penrose, nagrodę
otrzymał o ile wierzyć źródłom elektronicznym „za odkrycie, że powstawanie
czarnych dziur jest w pełni przewidywane przez ogólną teorię względności”.
Kolejnymi laureatami są Reinhard Genzel i Andrea Ghe, za odkrycie supermasywnej czarnej dziury znajdującej się
w środku naszej galaktyki. Oba odkrycia
są niezwykle ważne z punktu widzenia
naszego obrazu wszechświata.
Czarne dziury są jednym z najbardziej tajemniczych i zarazem diabolicznych obiektów. Stanowią swoistą drogę
bez powrotu. Obiekt, który dostanie się
do wnętrza czarnej dziury, czyli przekroczy horyzont zdarzeń już nigdy się z niego nie wydostanie. Co ciekawe on sam
nie doświadczy niczego niezwykłego.
Najdziwniejsze jest, to że on sam nigdy
nie dotrze do środka czarnej dziury ze
względu na dziwny charakter czasu.
Czarne dziury są też źródłem pewnych problemów dotyczących entropii,
ale to już inny problem. Tym zagadnieniem zajmował się z kolei zmarły niedawno Hawkins. Ciekawą rzeczą jest
ewolucja samych nagród z noblowskich
z fizyki. Otóż z biegiem czasu stają się
one coraz bardziej zbiorowe. Do roku
1950 większość nagród przyznawano
pojedynczym badaczom. W naszym stuleciu, lub jak kto woli tysiącleciu są to
prawie zawsze nagrody zbiorowe. Ma
to oczywiście związek z coraz bardziej
zbiorowym charakterem pracy naukowej. Swoją drogą ciekawe, czy gdyby
w czasach odrodzenia Galileusz dostał
Nagrodę Nobla czy byłaby ona dzielona
np. z Keplerem.
W imieniu redakcji
Zbigniew Wiśniewski
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Czujniki w telefonach komórkowych  Jan Kurzyk

Współczesne telefony zawierają mnóstwo czujników, przez co stały
się kieszonkowymi laboratoriami fizycznymi.

Fizyka wczoraj, dziś, jutro
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Od naturalnej promieniotwórczości do medycyny nuklearnej.
Człowiek a promieniowanie jonizujące  Tomasz Kubiak
Wszechobecny strach przed promieniowaniem, podsycany przez nierzetelne
przekazy medialne, sprawia, że ludzie negatywnie odnoszą się do energetyki
jądrowej oraz wykorzystywania izotopów promieniotwórczych w przemyśle
i medycynie.
Promieniowanie kosmiczne – cz. III. (2000–do dziś).
W poszukiwaniu Nieoczekiwanego  Tadeusz Wibig
Wielkie eksperymenty w końcu XX wieku publikowały wyniki wzajemnie
sprzeczne ze sobą i to czasem różnica sięgała 100%. Może wydawać się to
dziwne, w końcu chodzi o policzenie, ile cząstek o danej energii upadło na
określoną powierzchnię w jednostce czasu, a jednak.
CZARNOBYL – zmorą naszych czasów? Cz. 1
 Wioletta Monika Dynkowska
Metoda bioimpedancji elektrycznej do analizy składu ciała
 Kazimierz Mikulski
Współcześnie możemy pomierzyć i więcej dowiedzieć się o kondycji zdrowotnej człowieka, a wszystko to dzięki nowoczesnej metodzie zwanej analizą składu ciała.
Wodór – jako paliwo – cz. 2. Drogi, ale perspektywiczny
 Bartosz Dawidowicz

Z naszych lekcji
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Góra lodowa nieszczęść polskiej edukacji
 Marzena Przygoda, Katarzyna Wyborska, Grzegorz Karwasz
Kilkakrotnie pisaliśmy (i mówiliśmy) o konieczności naprawy systemu oświaty w Polsce, ale chyba nigdy dość jasno. Reformy spadają na nauczycieli bezustannie i niespodziewanie, wywracając programy, pedagogię i metodologie, jak
swego rodzaju tsunami. Co można dziś zrobić?
Sposób rozwiązywania zadań fizycznych, które wydają się
nierozwiązywalne  Czesław Surowiec
O staczaniu się bez poślizgu jednorodnych kul i walców po równi
pochyłej  Marian Maciocha

Geofizyka
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Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 12. Wnętrze Ziemi –
źródła wiedzy  Zbigniew Wiśniewski
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