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Drodzy Czytelnicy!

D

ata publikacji tego numeru jest
szczególna. Po pierwsze – rozpoczyna się nowy rok szkolny,
a po drugie – minęło dokładnie 50 lat
od pierwszego lądowania człowieka
na Księżycu. Ten niewątpliwy sukces
technologiczny jest obecnie fetowany
przez większość wpływowych środowisk. Nawet prezydent USA Donald
Tramp przyjął w Waszyngtonie mocno już podstarzałych weteranów misji
Apollo.
W czasach, kiedy te misje miały
miejsce wiązano z nimi olbrzymie
nadzieje. Futurolodzy snuli wizję
stałych baz na Księżycu i stopniowego podboju Kosmosu. Jakoś nic
z tego nie wyszło. Dlaczego? Próbę
odpowiedzi na to pytanie podejmuje
w swoim artykule Waldemar Reńda.
Artykuł ten zajmuje się kosztami lotów w kosmos. Autor analizuje pod
tym względem zarówno współczesne,
jak i projektowane misje. Przeprowadzona tam analiza daje odpowiedzi
na wiele pytań.
Na przeciwnym biegunie naszego
numeru znajduje się artykuł Tomasza Kubiaka pt. „Latające karetki”
poświęcony śmigłowcom używanym
w ratownictwie medycznym. Znajdziemy tam bardzo szeroki wachlarz
zagadnień. Po pierwsze, omówiona
w nim jest historia powstania samych
śmigłowców. Po drugie przedstawiona jest dynamika lotu śmigłowca. Następnie w skróconej formie przedstawione jest wyposażenie śmigłowca.
Na sam koniec chciałbym polecić
typowo dydaktyczny artykuł Andrzeja Sokołowskiego poświęcony modelowaniu ruchu falowego za pomocą
sprężyny.
Serdecznie zapraszam do lektury.
W imieniu redakcji
Zbigniew Wiśniewski

Fizyka wczoraj, dziś, jutro
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Latające karetki, czyli o fizyce śmigłowców ratowniczych
¢ Tomasz Kubiak
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Samochód na wodę ¢ Grzegorz Karwasz,
Katarzyna Wyborska,
Andrzej Karbowski, Anna Kamińska,
Tadeusz Bury
W zupełnie niedalekiej przyszłości i w perspektywie zmian w energetyce i technologii wodorowej czeka nas mnóstwo nowych
zagadnień wymagających przygotowania
interdyscyplinarnego uczniów: nie tylko
w fizyce i chemii, ale i ekonomii.

28

Paradoksy szczególnej teorii względności. Część IV ¢ Jan Kurzyk

Z naszych lekcji
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Rodon – zmierz to
Czy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych są w
stanie zbudować układ doświadczalny i dokonać za jego
pomocą pomiarów stężenia promieniotwórczego gazu w
powietrzu?
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Oświeć mnie, czyli jak oddziałuje światło z materią
¢ Łukasz Haryński, Katarzyna Grochowska
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Modelowanie fal podłużnych za pomocą sprężyny (springy)
¢ Andrzej Sokołowski
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Anastasio Volta – wynalazca baterii ¢ Tadeusz Wibig
Co, jak, dlaczego..? (Cz. VIII) ¢ Waldemar Reńda

Astronomia dla każdego
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Zobaczyć osobliwość czarnej dziury i przeżyć
¢ Grzegorz Koczan
Parafrazując powiedzenie rozsławione przez Goethego
„zobaczyć Neapol i umrzeć” autor zaprasza nas na
znacznie bardziej egzotyczną i niebezpieczną wycieczkę, która fizycznie nie miałaby prawa zakończyć się
powrotem czy też przeżyciem. Jednak matematyka
i geometria zanurzeniowa 3D daje nam tanie bilety
w obie strony.
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Załogowe loty kosmiczne
– za czy przeciw?
¢ Waldemar Reńda
Zapewne nadal będziemy intensywnie
badać Kosmos. Jest on bowiem ogromnym
laboratorium fizycznym, w którym zachodzą zjawiska niemożliwe do wywołania na
Ziemi. Staramy się też poznać strukturę
Kosmosu i jego historię. Ale czy do tego
konieczne są loty załogowe?
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