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Kto ma mierzyć i czym?



Zmysły a czujnikiCzłowiek
wzrok

słuch

węch

dotyk

smak

Robot

czujnik linii
odległości

temperatury

położenia

głośności

drgań

linii papilarnych

gps



Czujnik głośności
Aplikacja na smartfona:

 



Doświadczenie 1 - pomiar głośności
Potrzebne materiały: smartfon z miernikiem głośności.

Opis doświadczenia:

Zmierz głośność w klasie, na korytarzu, za oknem.



Poziom natężenia dźwięku



Hałas



Czujniki w smartfonie



Doświadczenie 2 - cZUJNIKI W SMARTFONIE
Potrzebne materiały: smartfon z programem Sensory lub innym do sprawdzenia 

czujników  w telefonie.

Opis doświadczenia:

Sprawdź w jakie czujniki jest wyposażony twój telefon.



Czujnik linii









Doświadczenie 3 - cZUJNIK linii w robocie
Potrzebne materiały: zbudowany robot z czujnikiem linii.

Opis doświadczenia:

Sprawdź w jakiej sytuacji świecą się diody robota poruszającego się po czarnej linii 
na białej kartce i porównaj z tabelą z poprzedniego slajdu.



Aplikacja na komputer MBLOCK



Doświadczenie 4 - sterowanie robotem z czujnikiem linii

Potrzebne materiały: zbudowany robot z czujnikiem linii, tabela z kodami sensorów 
czujnika linii.

Opis doświadczenia:

Porównaj poprzedni slajd z programu Mblock z tabelą kodów dla sensorów  czujnika 
 linii.



Czujnik drgań
Stroik gitarowy:



Doświadczenie 5 - struna
Potrzebne materiały: struna.

Opis doświadczenia:

Jedna osoba napręża strunę trzymając jej oba końce. Druga osoba gra.

Pytanie: Czy udało się uzyskać jakiś dźwięk? Odpowiedź uzasadnij.



Doświadczenie 6 - struna w instrumencie
Potrzebne materiały: uculele.

Opis doświadczenia:

Zagraj na strunie uculele.



Doświadczenie 7 - strojenie uculele
Potrzebne materiały: uculele, stroik.

Opis doświadczenia:

Za pomocą stroika nastrój instrument.



Rezonans akustyczny i  drgania struny



Zagadka

Na której stronie w podręczniku opisany jest akcelerometr?



Rozwiązanie



Zadanie domowe
1. Za pomocą miernika na smartfonie sprawdź jaki poziom 

głośności masz w domu: 
● w czasie rozmowy
● w czasie relaksu
● tuż przed snem
2. Sprawdź jakie czujniki masz w telefonie.
3. Zastanów się, czy potrafisz przez chwilę utrzymać ciszę.



Źródła
Podręcznik do fizyki dla klasy 7 Nowej Ery - wersja online flipbook 



Dziękuję
Za

Uwagę


