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Temat: Plamy na Słońcu. 

Temat: Jakim ruchem 

porusza się serce 

człowieka?

Temat: Jak można oglądać 

dźwięk?

Temat: Księżyc – naturalny 

satelita Ziemi. 

Temat: Ruch brzeszczota.

Temat: Fale dźwiękowe.

Temat: Spacer po Księżycu.

Temat: Badanie ruchu serca.

Temat: Słuch. 



Eksperyment biologiczny             Wpływ Kosmosu na faunę i florę na Ziemi







Informatyka wspierająca eksperyment biologiczny            Plamy na Słońcu. 
 Bez Słońca człowiek nie byłby wstanie funkcjonować prawidłowo. 

Promieniowanie słoneczne dostarcza Nam niezbędną witaminę D.

 Aktywność słoneczna wpływa na ludzką świadomość .

 Aktywność słoneczna wpływa bezpośrednio na pole magnetyczne 
a jego wahania wywierają wpływ na ludzi i ich sposób 
postrzegania otoczenia czy też stany emocjonalne. 

 Pole magnetyczne wchodzi w interakcje elektrochemiczne 
w ludzkich mózgach.

 Życie na Ziemi jest całkowicie zależne od Słońca. 

 Obserwacje, wykonane przy pomocy prostych teleskopów, 
pokazały, że na powierzchni Słońca dostrzec można czasem 
ciemne plamy. Okazało się, że występują one cyklicznie – mniej 
więcej co 11 lat obserwujemy ich kulminację. 

 Naukowcom udało się ustalić, że promieniowanie słoneczne, 
oddziałujące na płód w ciele matki oraz te odebrane w ciągu roku 
od urodzenia może zwiększyć śmiertelność niemowląt i ma 
wpływać na skrócenie czasu życia populacji.

 W fazie dużej aktywności Słońca zmniejsza się również o kilka 
procent całkowita koncentracja ozonu w atmosferze Ziemi –
wskutek aktywności rozbłyskowej. 

 Porozbłyskowe zaburzenia magnetyzmu ziemskiego. Może to 
powodować znaczny błąd pomiaru przy użyciu danych satelitów 
systemu GPS, gdyby używać jedynie jednej częstotliwości. 

WYKRES MOTYLKOWY 
(  PRAWO SPÖRERA ) -
- POŁOŻENIE PLAM SŁONECZNYCH 
NA SŁOŃCU W CZASIE TRWANIA 
CYKLU SŁONECZNEGO.



Eksperyment fizyczny Księżyc – naturalny satelita Ziemi. 
Mare Vaporum (morze)

MONS LA HIR(góra)E (góra)

Sinus Roris (zatoka) (zatoka) 



Informatyka wspierająca eksperyment fizyczny Spacer po Księżycu.

VALLIS RHEITA- dolina

Mare nectaris-morze



Eksperyment biologiczny                                   Serce człowieka. 

lapbook





Informatyka wspierająca eksperyment biologiczny                          Jakim ruchem porusza się serce człowieka?

METODA 
POMIARU

SERCE PORUSZA SIĘ RUCHEM 
DRGAJĄCYM, PONIEWAŻ Z WYKRESU 
WYNIKA, ŻE SKURCZ 
I  ROZKURCZ CYKLICZNIE SIĘ 
POWTARZA.



Pomiar amplitudy 
serca

Amplituda = (0,720-0,701):2= 

0,019m=0,0095m=0,95cm



Wykres pracy serca przed wysiłkiem i po wysiłku



Amplituda = (0,704-
0,695):2=0,0045(m)=
0,5(cm)

Amplituda serca po 

wysiłku



Czas skurczu i rozkurczu serca 
21,60s - 16,80s = 4,8s 



Informatyka wspierająca eksperyment fizyczny SERCE JAKO WYDAJNA POMPA 

 wykonuje morderczą pracę

 przez godzinę przetacza ponad 350 litrów  krwi

 w ciągu naszego długiego życia serce uderza 
więcej niż 3,5 miliarda razy

 prawa komora (pompa #1) ma ściany 
zbudowane z mięśni, które kurczą się 
i delikatnie wypychają krew do tętnic

 lewa komora jest pomieszczeniem, które ma 
mocniejsze, grubsze i bardziej umięśnione ściany 
niż prawa komora, w celu generowania 
wyższego ciśnienia

 w rezultacie, lewa komora (pompa #2) 
zdecydowanie wypompowuje krew przez aortę, 
do tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych, aby 
dostać się do bilionów komórek potrzebujących 
tlenu



Badanie pracy serca EKG 
Automatyzm serca – w ścianie serca występują ośrodki który wytwarzają impulsy elektryczne, które 
pobudzają serce do pracy.

Serce unerwione jest włóknami nerwowymi wegetatywnego układu nerwowego, który reguluje 
częstotliwość skurczów w sercu.

Krążenie wieńcowe – naczynia wieńcowe, które oplatają serce.



Choroba niedokrwienna mięśnia 
sercowego (choroba wieńcowa) 

Przewlekłe niedokrwienie mięśnia sercowego (tzw. stabilne zespoły 
wieńcowe) ból za mostkiem, wywołany przez wysiłek fizyczny 
i ustępujący po podaniu nitrogliceryny.

Ostre niedokrwienie mięśnia sercowego 
(tzw. ostre zespoły wieńcowe)

Niestabilna dławica piersiowa 
(potocznie nazywana stanem przedzawałowym)

Zawał serca



Eksperyment fizyczny Ruch brzeszczota.



Brzeszczot porusza się ruchem drgającym tłumionym.
Czynnikiem tłumiącym jest siła sprężystości i opór powietrza kartki papieru.



Eksperyment biologiczny Anatomia ucha







Informatyka wspierająca eksperyment biologiczny             Jak można oglądać dźwięk? 

CECHY DŹWIĘKU:

Głośność- amplituda, o czym świadczą 
skoki wartości na wykresie

Barwa- o barwie dźwięków decydują 
fale przedstawione na wykresie

Wysokość- jest to częstotliwość 
dźwięku- im wyższa częstotliwość tym 
wyższy dźwięk

Układ pomiarowy



Obrazy dźwięków 

Wróbel i wilk



Wnioski
Dźwięki wydawane przez 
wilka i żabę na pierwszy rzut 
oka są dość podobne, ale 
wartość ich ciśnienia 
akustycznego znacznie się 
różni.

Wartość ciśnienia 
akustycznego:

Wróbla- ok. 12, 253 Pa

Wilka- 1,000 Pa

Żaby- 6,253 Pa



Cechy dźwięku:
Głośność - Cecha wrażenia słuchowego, która umożliwia 
odróżnianie dźwięków cichszych i głośniejszych. Zwana 
również amplitudą lub siłą ludzkiego głosu.
Barwa - Pozwala na rozróżnianie dźwięków różnych 
instrumentów nawet jeśli mają tą samą wysokość 
Wysokość - Określa czy dźwięk jest wysoki czy niski 

Szczekanie psa

Piszczenie myszy

Gdakanie kury



Eksperyment fizyczny                Fale dźwiękowe.

Przykłady rezonansu 

mechaniczny

 duże pływy morskie

wytwarzanie dźwięku w wyniku rezonansu 
akustycznego w tym przez instrumenty 
muzyczne, aparat mowy
u ludzi

Sztormy, które prowadzą do drgań

 elektryczny

 rezonans optyczny w laserach (skutki 
podczas oddziaływania z tkanką biologiczną)

Dźwięk - drgania mechaniczne 
(akustyczne), polegające na ruchu 
cząstek ośrodka sprężystego 
względem położenia równowagi. 

 Środowisko - ośrodek płynny, 
gazowy lub stały, a w szczególności 
powietrze.

 Przejaw drgań ośrodka powietrznego 
to lokalne zagęszczenia i rozrzedzenia 
powietrza, w których wyniku 
powstają miejscowe zmiany ciśnienia 
względem ciśnienia atmosferycznego 
(zwane ciśnieniem akustycznym), 
rozchodzące się w postaci fal, na które 
reaguje ucho ludzkie. 



Samolot ponaddźwiękowy 
Przekracza prędkość 

dźwięku wynoszącą 
1 Mach.

 Profil skrzydeł jest 
pod dużym kątem 
w stosunku do 
kadłuba i mają 
stosunkowo mniejszą 
siłę nośną. 





Informatyka wspierająca eksperyment fizyczny              Słuch

Źródło dźwięku – ciało 
drgające, którego energia 
jest dostateczna, aby 
wywołać w narządzie słuchu 
najsłabsze wrażenia 
słuchowe. 

Natężenie dźwięków 
słyszalnych musi 
przekraczać próg 
słyszalności. 



Natura dźwięku w ciałach 
stałych cieczach i gazach

 Prędkość dźwięku w danym ośrodku zależy od: naprężeń
i gęstości w przypadku ciał stałych

 temperatury w przypadku gazów i cieczy

 dźwięku znacznie szybciej rozchodzą się w wodzie i 
ciałach stałych niż w powietrzu

 w WODZIE jest to 1480 m/s

 W POWIETRZU - 343 m/s

 w  STALI - 5100 m/s  BETON- 3800 m/s

 Im większa jest temperatura powietrza, tym szybciej 
poruszają się jego cząsteczki i tym większa jest prędkość 
dźwięku.

 W typowych warunkach zmiana temperatury powietrza o 
10 stopni Celsjusza spowoduje zmianę prędkości dźwięku 
o ok. 5 m/s. 



Ciśnienie akustyczne – zmienne w czasie odchylenie od średniej wartości ciśnienia statycznego panującego 
w ośrodku, występujące podczas rozchodzenia się w nim fali akustycznej. Ciśnienie akustyczne opisuje natężenie 
dźwięku i wyraża się w paskalach.

Najmniejsze ciśnienie akustyczne, które wywołuje u człowieka wrażenie słuchowe wynosi 2·10−5 Pa. Jest to 
ciśnienie odniesienia.

Ponieważ słuch ludzki reaguje na bodźce w sposób logarytmiczny, ciśnienie akustyczne wyraża się często w skali 
logarytmicznej (w decybelach). Poziom ciśnienia akustycznego to logarytm stosunku ciśnienia zmierzonego do 
ciśnienia odniesienia.



Zastosowanie fal 
dźwiękowych

 Ultradźwiękami można oczyszczać narzędzia 
chirurgiczne.

 Terapię ultradźwiękową w przypadkach porażeń 
nerwów obwodowych z zaburzeniami czucia, 
zapalenia nerwu kulszowego i trójdzielnego a także 
przy różnego rodzaju nerwobólach.

 Fale te są też wykorzystywane do inhalacji.

 Prowadzone są też zabiegi terapeutyczne - masaż 
ultradźwiękowy, leczenie złamań.

 Duże dawki ultradźwięków można doprowadzać do 
obumierania niepożądanych komórek w sytuacjach, 
gdy są one trudno dostępne dla klasycznych operacji 
chirurgicznych .

 Skalpele ultradźwiękowe.



Echoencefalograf

Badanie 

ultrasonograficzne 

głowy pozwala na 

bezbolesne 

i bezpieczne zbadanie 

struktury mózgu, jam 

mózgu i naczyń 

krwionośnych.



Przepływomierz dopplerowski do pomiaru prędkości przepływu krwi

Przepływomierz 
dopplerowski 
endoskopowy –
urządzenie do 
pomiaru prędkości 
przepływu krwi, 
płynów i gazów, 
wykorzystujące 
zjawisko Dopplera.



Dziękujemy za uwagę


