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IV. Podstawy hydrodynamiki cieczy lepkiej 

 

A. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy 

 

Zagadnienia: 

1. Elementy hydrodynamiki cieczy idealnej: 

a) natężenie przepływu, 

b) prawo ciągłości strumienia, 

c) prawo Bernoulliego. 

2. Elementy hydrodynamiki cieczy rzeczywistej: 

a) zjawisko lepkości, 

b) siła tarcia działająca między dwiema warstwami cieczy poruszającymi się 

względem siebie (wzór Newtona), 

c) współczynnik lepkości. 

3. Przepływ laminarny i burzliwy: 

a) prędkość krytyczna, 

b) liczba Reynoldsa, 

4. Przepływ cieczy lepkiej przez przewody: 

a) prawo Poiseuille’a-Hagena, 

b) opór naczyniowy przepływu. 

5. Ciała stałe w strumieniu cieczy lepkiej: siła oporu przy przepływie laminarnym 

(prawo Stokesa) i  burzliwym. 

6. Lepkość krwi – czynniki wpływające na wartość współczynnika lepkości krwi. 
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Celem ćwiczenia jest wyznaczenia współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa 

lub Ostwalda, a następnie porównanie obliczonego współczynnika ze współczynnikami 

cieczy biologicznych.  

 

A. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy 

 

A.1. Metoda Stokesa 

Zestaw pomiarowy: 

cylinder z cieczą (rys. 1), przymiar liniowy, stoper, kulki metalowe. 

 
Rysunek 1. Zestaw do wyznaczania współczynnika lepkości metodą Stockesa 

 

Procedura wykonania pomiarów 

1. Bierzemy z naczynka w palce kilka kulek (3-5 sztuk).  

(Średni promień kulek rśr [cm] wynosi: 0,0380) 

2. Ruchem palców tak jakbyśmy solili wrzucamy je do cylindra z cieczą i wybieramy z 

nich jedną, której mierzymy czas t opadania danej kulki pomiędzy dwoma poziomami 

zadanymi przez prowadzącego ćwiczenia.  

3. Czynność tę powtarzamy 10 razy. 

4. Wartości zmierzonych czasów t wpisujemy do tabeli 1 w formularzu do ćwiczenia.  

5. Obliczamy średnią arytmetyczną z 10 pomiarów czasu opadania kulek: tśr. 
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UWAGA!  Aby dokładnie zmierzyć czas t należy uniknąć błędu paralaksy, tzn. w czasie 

włączania i wyłączania stopera ustawiamy wzrok tak, aby kreska wyznaczająca dany 

poziom na cylindrze była widziana jako jedna linia. 

 

6. Mierzymy za pomocą przymiaru liniowego odległość s pomiędzy zadanymi poziomami. 

7. Odczytujemy temperaturę na termometrze ściennym i zapisujemy w tabeli 2  

w formularzu do ćwiczenia. 

8. Wpisujemy wszystkie dane potrzebne do wyliczenia wartości współczynnika lepkości 

oraz wyniki obliczeń do tabeli 2 w formularzu do ćwiczenia.  

9. Obliczamy średnią prędkość kulki v w cieczy ze wzoru (2). 

𝑉 =  
𝑆

𝑡ś𝑟
            (2) 

10. Obliczamy współczynnik lepkości badanej cieczy ze wzoru (3): 

𝜂 =  
2𝑟ś𝑟

2 𝑔(𝜌𝑘−𝜌𝑐)𝑅

9𝑉(𝑅+2,4𝑟ś𝑟)
         (3) 

gdzie: 

g – przyspieszenie ziemskie, 

ρk – gęstość kulek,  

ρc – gęstość cieczy, 

R – promień cylindra, 

v – prędkość kulek, 

rśr – średni promień kulek. 

 

11.   Dokonujemy oceny dokładności wyznaczenia współczynnika lepkości. 

 Wyznaczamy niepewność pomiaru wielkości mierzonych bezpośrednio 

a) niepewność pomiaru drogi s 

Δs = ...........  [cm]     (4) 

𝑈𝑟(𝑆) =
𝛥𝑠

√3·𝑠
    (5) 

b) niepewność pomiaru czasu tśr  odchylenie standardowe średniego czasu t 

𝑆𝐷𝑡ś𝑟
= √

∑ (𝑡𝑖−𝑡ś𝑟)2𝑛
𝑖=1  

𝑛(𝑛−1)
=  … … … … . [𝑠]   (6) 

𝑈𝑟(𝑡ś𝑟) =
𝑆𝑡ś𝑟

𝑡ś𝑟
     (7) 

 

 Obliczamy niepewność względną współczynnika lepkości: 

𝑢𝑟(𝜂) = √(𝑢𝑟(𝑆))
2

+ (𝑢𝑟(𝑡ś𝑟))
2

                  (8) 

 

 Obliczamy niepewność współczynnika lepkości: 
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u(η) = η · ur(η) ............... = ................. Puaz               (9) 

 

 

A.2. Metoda Ostwalda 

Przyrządy: 

wiskozymetr Ostwalda (rys. 2), przymiar liniowy, stoper 

 
Rysunek 2. Wiskozymetr Ostwalda 

 

 

Wykonanie pomiarów 

1. Przy użyciu strzykawki wciągamy ciecz bardzo powoli (starając się, aby w cieczy nie 

powstawały pęcherzyki powietrza, nie wytwarzała się „fontanna”), powyżej poziomu A 

(rys. 2), ale nie powyżej pokrywy naczynia. 

2. Zaciskamy połączoną ze strzykawką rurkę tak, aby po odłączeniu strzykawki ciecz w 

naczyniu nie opadała. 

3. Odłączamy strzykawkę. 

4. Zdecydowanym ruchem zwalniamy zaciskanie rurki tak, aby ciecz w naczyniu 

swobodnie opadała. 

5. Mierzymy stoperem czas t opadania cieczy pomiędzy poziomami A i B (rys. 2). 

6. Pomiar czasu powtarzamy 10 razy i obliczamy średni czas tśr. 
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7. Podciągamy ciecz do poziomu A i mierzymy różnicę poziomów cieczy w obu częściach 

naczynia (h1) (rys. 2). 

8. Podciągamy ciecz do poziomu B i ponownie mierzymy różnicę poziomów cieczy w obu 

częściach wiskozymetru (h2) (rys. 2). 

9. Obliczamy ze wzoru (9) średnią wysokość h słupa cieczy jako średnią arytmetyczną 

zmierzonych wysokości h1 i h2: 

 ℎ =
ℎ1+ℎ2

2
                                                                                                               (9) 

10. Obliczamy wartość współczynnika lepkości badanej cieczy ze wzoru (10): 

       η = C ∙ h ∙ ρ ∙ g ∙ tśr          

                                                                                                                          (10) 
gdzie: 

η – współczynnik lepkości badanej cieczy, 

C – stała wiskozymetru (wielkość bezwymiarowa – wartość podaje prowadzący ćwiczenia), 

ρ – gęstość cieczy znajdującej się w wiskozymetrze (woda: ρ = 10
3

 kg/m
3
), 

g – przyspieszenie ziemskie. 

 

11. Wyniki pomiarów i obliczeń umieszczamy w tabeli 3.  

 

 

 

12. Wyznaczamy niepewności wielkości mierzonych bezpośrednio: 

 

        u(h1) = ............  cm – niepewność pomiaru wysokości h1 

        u(h2) = ............  cm – niepewność pomiaru wysokości h2 

Obliczamy niepewności u(h) i u(tśr): 

𝑈(ℎ) =
1

2√3
√(𝑈(ℎ1))

2
+ (𝑈(ℎ2))

2
= . … … … . . [𝑐𝑚]      (11) 

– odchylenie standardowe wysokości h 

  

𝑈(𝑡ś𝑟) = 𝑆𝑡ś𝑟
= √

∑ (𝑡𝑖−𝑡ś𝑟)2𝑛
𝑖=1  

𝑛(𝑛−1)
=  … … … … . [𝑠]                 (12) 

– odchylenie standardowe czasu t 

 
 

Obliczamy niepewności względne wielkości mierzonych bezpośrednio: 

 

        𝑈𝑟(ℎ) =
𝑈(ℎ)

ℎ
= …………….                              (13) 
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        𝑈𝑟(𝑡ś𝑟) =
𝑈(𝑡ś𝑟)

𝑡ś𝑟
=……………    (14) 

 
Obliczamy niepewność względną współczynnika lepkości: 

       𝑈𝑟(𝜂) = √(𝑈𝑟(ℎ))
2

+ (𝑈𝑟(𝑡ś𝑟))
2

= …………..                         (15) 

Obliczamy niepewność wyznaczonego współczynnika lepkości: 

u(η) = η · ur(η) = ......... Puaz                                     (16) 

 

 

 

 

B. Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi 

Przyrząd: 

sfigmomanometr lekarski. 

 

Sposób umieszczenia sfigmomanometru na ramieniu osoby badanej przedstawia rysunek 1. 

 

 
Rysunek 1. Sfigmomanometr umieszczony na ramieniu osoby badanej  

 

Wykonanie pomiarów 

1. Zakładamy mankiet sfigmomanometru na ramieniu kolegi lub koleżanki (rys. 4). 

2. Zakładamy słuchawki. 

3. Membranę fonendoskopu umieszczamy w zgięciu łokciowym badanego. 
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4. Za pomocą gruszki zwiększamy ciśnienie wewnątrz mankietu aż do zamknięcia światła 

tętnicy (cisza w słuchawkach). 

5. Zmniejszając powoli (2-3 mm na sekundę) ciśnienie za pomocą wentyla, odczytujemy 

wartość ciśnienia skurczowego p1 (nagłe wystąpienie wyraźnych, ale dość częstych 

cichych tonów pukających o wzrastającym natężeniu). 

6. W dalszym ciągu zmniejszając ciśnienie powietrza odczytujemy wartość ciśnienia 

rozkurczowego p2 (tony cichną, po czym znikają zupełnie). 

7. Obliczamy ciśnienia całkowite (bezwzględne) skurczowe i rozkurczowe (wzory 17 i 18). 

       ciśnienie skurczowe:              ps = p1 + b                                                               (16) 

       ciśnienie rozkurczowe:      pr = p2 + b                                                               (17) 

 

8. Wyniki odczytów wpisujemy do tabeli 4. 

 

Tabela 4. Wyniki pomiarów ciśnienia skurczowego i rozkurczowego 

 Ciśnienie  

skurczowe p1  
[mmHg] 

Ciśnienie 

rozkurczowe p2  
[mmHg] 

Ciśnienie  

atmosferyczne 

b 

Ciśnienie całkowite 

skurczowe 

ps= p1+b 
rozkurczowe 

pr= p2+b 

 

  

................ 
(mmHg) 

................ 
(hPa) 

................ 
(mmHg) 

................ 
(hPa) 

................ 
(mmHg) 

.............. 
(hPa) 
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  VII. Promieniowanie świetlne. Analiza widmowa światła 

widzialnego 

A.  Analiza widmowa 

B.  Pomiary spektrofotometryczne 

 

Zagadnienia 

 

1. Widmo promieniowania elektro-magnetycznego – zakres optyczny (UV, widzialne, 

IR). 

2. Powstanie widm emisyjnych i absorpcyjnych w oparciu o budowę atomu. 

3. Rodzaje widm (liniowe, pasmowe, ciągłe). 

4. Rozszczepienie światła białego w pryzmacie. 

5. Podstawy fizyczne analizy widmowej ilościowej i jakościowej. 

6. Transmitancja, absorbancja, współczynnik ekstynkcji. 

7. Prawo Lamberta-Beera. 
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A.  Analiza widmowa 

Celem ćwiczenia jest identyfikacja nieznanego gazu. 

Zestaw pomiarowy: spektroskop, oświetlacz skali, zasilacz wysokiego napięcia, statyw z 

rurkami Plückera. 

 

Rys.1. Spektrometr [1], źródło światła do oświetlenia skali [2], zasilacz wysokiego 

napięcia [3], statyw z rurkami Plückera [4], luneta [5]. 

Procedura pomiarów 

1. Włączamy źródło światła białego do oświetlenia skali [2]. Ze względów 

bezpieczeństwa czynność podłączenia rurek Plückera w statywie [4] i włączania 

zasilacza wysokiego napięcia wykonuje prowadzący zajęcia.  

2. Przesuwając lunetą [5] odnajdujemy obraz widma emisyjnego gazu wzorcowego 

(helu) na tle skali. W przypadku trudności z uzyskaniem prawidłowego obrazu 

prosimy o pomoc prowadzącego zajęcia.   

3. Ustawiamy lunetę L tak, aby pionowa linia krzyża widocznego w polu widzenia 

przechodziła przez wybraną linię widmową gazu wzorcowego (Rys.2). 
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Rys.2. Widmo gazu wzorcowego (helu). 

4. Odczytujemy położenia wszystkich obserwowanych linii na skali i zapisujemy wyniki 

w tabeli zamieszczonej w formularzu do ćwiczenia. 

5. Wyłączamy źródło wysokiego napięcia. 

6. Na załączonym do formularza wydruku skali milimetrowej wykonujemy wykres 

zależności (tzw. krzywą dyspersji spektrometru) długości fali światła dla 

poszczególnych linii w widmie gazu wzorcowego od ich położenia na skali. 

Wykreślona krzywa stanowi schemat działania przyrządu. 

 

Rys.3. Krzywa dyspersji spektrometru. 

7. Zwracamy się do prowadzącego ćwiczenia o zmianę rurki Plückera.  

8. Ponownie włączamy wysokie napięcie. Analogicznie, jak w przypadku widma 

wzorcowego wyznaczamy położenia linii widmowych badanej substancji na skali. 

Pomiary zapisujemy w tabeli.  

9. Wyłączamy źródło wysokiego napięcia i oświetlenie skali. 

10. Na wykresie dyspersji odczytujemy długość fali linii widmowych badanej substancji 

(Rys.4). Wyniki zapisujemy w tabeli zamieszczonej w opracowaniu ćwiczenia.  
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Rys.4. Wyznaczanie długości fal linii widmowych badanej substancji. 

 

11. Następnie porównujemy otrzymane wartości długości fali λ z wartościami 

zamieszczonymi 

w tabelach 1 i 2 zamieszczonych poniżej. 

Nazwa substancji Barwa linii widmowej Długość fali λ [nm] 

Wodór 

Czerwona 656,3 

Zielono-niebieska 486,1 

Fioletowa 434,5 

Neon 

Czerwona 700,6 

Czerwona 687,3 

Czerwona 666,1 

Czerwona 656,3 

Czerwona 648,6 

Czerwono-pomarańczowa 634,2 

Czerwono-pomarańczowa 630,1 

Pomarańczowa 618,9 

Pomarańczowa 608,7 

Żółto-pomarańczowa 598,0 

Żółta 591,3 

Żółta 586,2 

Żółta 584,3 

Zielona 538,4 

Zielona 531,6 

Zielona 510,5 

Zielono-niebieska 506,7 

Zielono-niebieska 502,5 

Niebieska 467,6 
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Krypton 

Czerwona 661,4 

Czerwona 646,2 

Pomarańczowa 607,5 

Żółto-pomarańczowa 601,0 

Żółta 586,8 

Żółto-zielona 558,1 

zielona 549,5 

Niebiesko-fioletowa 486,1 

Fioletowa 465,0 

Fioletowa 444,9 

Fioletowa 437,2 

Fioletowa 431,2 

Fioletowa 426,0 

Argon 

Czerwona 712,6 

Czerwona 700,5 

Czerwona 654,8 

Żółto-pomarańczowa 601,7 

Żólta 588,3 

Zielona 564,9 

Zielona 558,9 

Zielona 554,9 

Zielona 548,6 

Zielona 544,2 

Zielono-niebieska 517,3 

Zielono-niebieska 514,4 

Tabela 1. Długość fali λ linii widma emisyjnego wybranych substancji. 

 

Nazwa substancji Barwa linii widmowej Długość fali λ [nm] 

Tlen 

Czerwona 654,8 

Pomarańczowa 609,8 

Żółto-pomarańczowa 602,7 

Żółta 580,7 

Zielona 559,8 

Zielona 542,7 

Zielona 532,3 

Zielono-niebieska 518,5 

Niebieska 484,7 

Niebieska 481,6 

Fioletowa 448,3 

Para wodna 

Czerwona 657,9 

Czerwona 621,8 

Zielona 542,7 

Zielona 532,7 

Zielono-niebieska 485,1 

Niebieska 470,8 

Niebiesko-fioletowa 461,9 

Fioletowa 455,8 

Fioletowa 445,7 
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Dwutlenek węgla 

Czerwona 661,4 

Czerwona 641,2 

Pomarańczowo-czerwona 623,7 

Pomarańczowa 603,6 

Żółta 577,7 

Żółto-zielona 558,9 

Zielona 531,2 

Zielona 518,5 

Niebieska 482,5 

Fioletowa 448,7 

Fioletowa 436,5 

Tabela 2. Długość fali λ linii widma emisyjnego wybranych substancji. 

12. Na podstawie dopasowania z wartościami długości fali λ dla linii widmowych 

wybranych substancji identyfikujemy badaną substancję. 

Wynik identyfikacji wpisujemy do tabeli zamieszczonej w opracowaniu ćwiczenia. 
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B.  Pomiary spektrofotometryczne 

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stężenia procentowego wodnego roztworu barwnika. 

 

B.1. Spektrofotometr absorpcyjny UV5100 

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stężenia procentowego wodnego roztworu barwnika. 

Zestaw pomiarowy: spektrofotometr absorpcyjny UV5100, zestaw naczyń z roztworami 

barwnika, komputer z oprogramowaniem MetaSpecPro. 

 

Rys.1. Spektrofotometr [1], roztwory barwnika [2], komputer z oprogramowaniem do 

analiz [3]. 

1. Włączamy spektrofotometr UV5100 przyciskiem znajdującym się z tyłu obudowy. 

Czekamy, dopóki urządzenie nie zakończy procesu nagrzewania, informuje o tym 

komunikat na wyświetlaczu spektrofotometru (Rys.2)  

 

Rys.2. Informacja o nagrzewaniu się na wyświetlaczu spektrofotometru. 

2. Uruchamiamy komputer oraz otwieramy program do analiz klikając na ikonę 

MetaSpecPro znajdującą się na pulpicie Windows. Na ekranie otworzy się okno 

dialogowe login. Nie wpisujemy hasła, klikamy przycisk Anonymous. Na 

wyświetlaczu spektrofotometru powinien pojawić się napis PC Connecting.  
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Rys.3. Okno logowania do programu MetaSpecPro. 

3. Po otworzeniu się okna dialogowego Parameters należy kliknąć przycisk Confirm. 

 

Rys. 4. Okno dialogowe „Parameters”. 

4. Wybieramy opcję WavelenghtScan klikając dwa razy. 

 

Rys.5. Opcja „WavelengthScan”. 

5. Po otworzeniu się okna dialogowego Wavelenght Scan Settings konfigurujemy 

parametry pracy spektrometru zgodnie ze wskazówkami nauczyciela. W tym celu 

wpisujemy zadany zakres długości fali (Start wavelength – End wavelength) -  

Następnie klikamy przycisk Confirm.  
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Rys.6. Okno dialogowe „WaveScanSettings”. 

6. Pomiar rozpoczynamy umieszczając w uchwycie pomiarowym kuwety z 

rozpuszczalnikiem (wodą destylowaną) w celu zarejestrowania bazowej linii 

odniesienia. Widmo absorpcji rozpuszczalnika (linia odniesienia) będzie 

automatycznie odejmowane w kolejnych pomiarach od widm roztworów barwnika w 

tym rozpuszczalniku. Podczas wykonywania pomiaru, pokrywa spektrometru powinna 

być zamknięta. Klikamy na ikonę  znajdującą się na górnym pasku narzędzi. 

Następnie klikamy na ikonę . Urządzenie mierzy tło. Po pojawieniu się 

informacji „Baseline has been established” naciskamy OK, a następnie QUIT. 

7. Aby zmierzyć widmo pierwszego roztworu wzorcowego barwnika należy za pomocą 

pipety przenieść jego próbkę do kuwety pomiarowej. Widmo absorpcyjne barwnika 

mierzymy naciskając ikonę .  Po pojawieniu się informacji „The scan has 

completed” klikamy OK 

8. Z zrejestrowanego widma absorpcji (Rys.7) odczytujemy absorbancję A dla 

maksimum absorpcji (na rysunku zaznaczono żółtą strzałką). Odczyt absorbancji 

(maksimum absorbancji) dokonujemy za pomocą kursora myszki. Wartość długości 

fali dla zarejestrowanego maksimum oraz absorbancja wyświetlają się na dole 

okna. Wynik pomiaru zapisujemy w tabeli zamieszczonej w formularzu do ćwiczenia. 
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9. W analogiczny sposób dokonujemy pomiaru widm absorpcyjnych dla próbek 

pozostałych roztworów wzorcowych. Przed wykonaniem kolejnego pomiaru 

przemywamy kuwetę niewielką ilością następnego roztworu. Roztwory wzorcowe 

barwnika mierzymy w kolejności rosnących stężeń (5, 10, 20, 30, 40 μg/ml). 

10. Po serii pomiarów dla roztworów o znanym stężeniu, do kuwety nalewamy roztwór o 

nieznanym stężeniu n i przeprowadzamy pomiar tak jak dla roztworów wzorcowych. 

Wynik pomiaru zapisujemy w tabeli. 

11. Na podstawie pomiarów rysujemy zależność absorbancji A dla danej długości fali od 

stężenia n substancji w roztworach wzorcowych. Prostoliniowy przebieg tej zależności 

świadczy o spełnieniu przez układ prawa Lamberta-Beera. Z otrzymanego wykresu na 

podstawie zmierzonej wartości absorbancji A roztworu o nieznanym stężeniu n 

odczytujemy szukane stężenie. 

Absorban

cja 

Długość 

fali 
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Rys.7. Wzór wykresu do wyznaczania stężenia roztworu na podstawie jego absorbancji. 

12. Po zakończeniu pomiarów należy: zamknąć oprogramowanie, wyłączyć komputer, 

wyłączyć spektrofotometr.  Kuwety pomiarowe należy przemyć starannie wodą 

destylowaną. 
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B.2. Spektrofotometr absorpcyjny EVOLUTION 300 

Zestaw pomiarowy: spektrofotometr EVOLUTION 300, zestaw naczyń z roztworami 

barwnika, komputer z oprogramowaniem VISION. 

 

Rys.1. Spektrofotometr [1], roztwory barwnika [2], komputer z oprogramowaniem do 

analiz [3]. 

1. Włączamy spektrometr EVOLUTION 300 przyciskiem znajdującym się z lewej strony 

urządzenia.  

2. Uruchomiamy komputer oraz otwieramy program Vision klikając na ikonę Vispro 

znajdującą się na pulpicie Windows. 

3. Po otworzeniu się okna dialogowego Scan Method konfigurujemy parametry pracy 

spektrometru zgodnie ze wskazówkami nauczyciela. Należy ustawić rodzaj 

wykonywanego pomiaru (Data Mode) - Absorbance, zakres widma  (Start 

Wavelength) np. 500 nm, (Stop Wavelength) np.  550 nm, szerokość szczeliny 

(Bandwidth) np. 2 nm, szybkość skanowania (Scan Speed) - np. 240 nm/min, odstęp 

danych (Data Interval) – np. 1 nm. 
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Rys.2. Okno dialogowe Scan Method (VISIONpro). 

 

4. Pomiar rozpoczynamy umieszczając w uchwycie pomiarowym kuwety z 

rozpuszczalnikiem (wodą destylowaną) w celu zarejestrowania bazowej linii 

odniesienia. Widmo absorpcji rozpuszczalnika (linia odniesienia) będzie 

automatycznie odejmowane w kolejnych pomiarach od widm roztworów barwnika w 

tym rozpuszczalniku. Podczas wykonywania pomiaru, pokrywa spektrometru powinna 

być zamknięta. Klikamy na ikonę  znajdującą się na górnym pasku narzędzi. Gdy 

pojawi się okno dialogowe Present Reference(s) klikamy przycisk „Proceed” (Rys.3) 

 

Rys.3. Okno zatwierdzenia procedury wyznaczania linii odniesienia. 

UWAGA! Podczas wykonywania pomiaru, pokrywa spektrometru powinna być 

zamknięta. 

5. Aby zmierzyć widmo pierwszego roztworu wzorcowego barwnika należy za pomocą 

pipety przenieść jego próbkę do kuwety pomiarowej. Widmo absorpcyjne barwnika 

mierzymy naciskając ikonę .  Zostanie otwarte okno dialogowe Present Sample. 

Klikamy przycisk „Proceed” (Rys.4). 

 

Rys.4. Okno zatwierdzenia procedury pomiaru widma absorpcyjnego roztworu 

wzorcowego. 

6. Z zrejestrowanego widma odczytujemy wartość absorbancji dla maksimum absorpcji 

(na rysunku 6 zaznaczono żółtą strzałką). Odczyt wartości absorbancji jest możliwy 

dzięki kursorowi . 



 

23 

 

Rys.5. Okno włączania kursora „Track”. 

Kursor ten uruchamia śledzenie punktów na widmie absorpcyjnym. Pozycję kursora 

 na widmie zmieniamy za pomocą kursora myszki. Wynik odczytu 

absorbancji znajduje się na dole ekranu. Wynik pomiaru zapisujemy w tabeli 

zamieszczonej w formularzu do ćwiczenia. 

 

 

Rys.6. Okno odczytu maksimum absorbancji dla roztworu barwnika. 

7. W analogiczny sposób dokonujemy pomiaru widm absorpcyjnych dla próbek 

pozostałych roztworów wzorcowych. Przed wykonaniem kolejnego pomiaru 

przemywamy kuwetę niewielką ilością następnego roztworu. Roztwory wzorcowe 

barwnika mierzymy w kolejności rosnących stężeń (5, 10, 20, 30, 40 μg/ml). 

8. Po serii pomiarów dla roztworów o znanym stężeniu, do kuwety nalewamy roztwór o 

nieznanym stężeniu n i przeprowadzamy pomiar tak jak dla roztworów wzorcowych. 

Wynik pomiaru zapisujemy w tabeli. 

9. Na podstawie pomiarów rysujemy zależność absorbancji A dla danej długości fali od 

stężenia n substancji w roztworach wzorcowych. Prostoliniowy przebieg tej 

Długość 

fali 

Absorban

cja 
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zależności świadczy o spełnieniu przez układ prawa Lamberta-Beera. Z otrzymanego 

wykresu na podstawie zmierzonej wartości absorbancji A roztworu o nieznanym 

stężeniu n odczytujemy szukane stężenie. 

 

 

Rys.7. Wzór wykresu do wyznaczania stężenia roztworu na podstawie jego absorbancji. 

10. Po zakończeniu pomiarów należy: zamknąć oprogramowanie, wyłączyć komputer, 

wyłączyć spektrofotometr.  Kuwety pomiarowe należy przemyć starannie wodą 

destylowaną. 
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XII. Podstawy diagnostyki ultradźwiękowej - odbicie 

ultradźwięków na granicy ośrodków, sprężystość  ośrodka 

 

A. Wyznaczanie współczynnika odbicia ultradźwięków na granicy 

ośrodków Wyznaczanie modułu sprężystości ciał stałych 

B. Wyznaczanie gęstości ciał stałych 

Zagadnienia: 

1. Parametry charakteryzujące falę i ich jednostki: długość fali, prędkość, częstotliwość, 

faza, ciśnienie akustyczne, natężenie, poziom natężenia. 

2. Parametry charakteryzujące rozchodzenie się fali akustycznej w ośrodku ciągłym i na 

granicy dwóch ośrodków:  

a) impedancja akustyczna – definicja, sposób obliczania, 

a) współczynnik odbicia - definicja, sposób obliczania. 

3. Sprężyste właściwości ośrodków: 

a) odkształcenia sprężyste, 

b) prawo Hooke`a, 

c) moduł Younga. 

4. Gęstość i ciężar właściwy: definicja i jednostki. 

5. Prawo Archimedesa, warunek pływania ciał. 

6. Metody wyznaczania gęstości ciał stałych w oparciu o prawo Archimedesa. 

7. Zależność gęstości ciał stałych i cieczy od temperatury. 
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Wyznaczanie współczynnika odbicia ultradźwięków na granicy 

ośrodków Wyznaczanie modułu sprężystości ciał stałych 

Cel ćwiczenia:  

1. Porównanie współczynników odbicia ultradźwięków w przypadku różnych powierzchni 

odbijających;  

2. Ocena badanych materiałów, pod kątem anizotropii lub izotropii ich właściwości 

mechanicznych.  

 

Zestaw pomiarowy 

ultradźwiękowy tester materiałów typu 543 E (Rys.1), zestaw próbek materiałów, suwmiarka. 

 

a)              b)      

 

 

Rys.1. (a) [1] – głowice ultradźwiękowe, [2] – przełącznik, [3] – pokrętło kalibrowania czasu,  

  [4] – wyświetlacz cyfrowy, [5] – pokrętło do przesuwania głowicy 

(b) płyta czołowa testera ultradźwiękowego 543E. 

 

Do przeprowadzania pomiarów służy tester materiałów typu 543 E (Rys.1). Przyrząd ten 

mierzy czas przejścia impulsu ultradźwiękowego przez badany ośrodek. Czas odczytywany 

jest bezpośrednio z cyfrowego wyświetlacza [4] (rys. 1) na płycie czołowej przyrządu. Wynik 

podawany jest w mikrosekundach, z dokładnością do 0,1 lub 0,02 mikrosekundy. 
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Przygotowanie zestawu pomiarowego 

1. Kalibrujemy miernik za pomocą wzorca (walec wykonany z pleksi oznaczony literą W), 

dla którego znamy czas przejścia ultradźwięków.  

W tym celu:  

a) pokrywamy końce wzorca wazeliną, 

b) mocujemy wzorzec w statywie pomiędzy głowicami ultradźwiękowymi [1]-[1] 

(Rys.1), lekko dociskając je do końców walca, 

c) włączamy tester przełącznikiem [2] (Rys.1) do pozycji „ON”, 

d) za pomocą pokrętła [3] (Rys.1) ustawiamy na wyświetlaczu cyfrowym [4] czas 

przejścia impulsu przez wzorzec wynoszący (dla tego wzorca) 56,0 μs lub 60,0 μs 

(podaje prowadzący) 

e) wyłączamy miernik przełącznikiem [2] (Rys. 1) – pozycja „OFF”. 

 

UWAGA!   

Po ustawieniu czasu przejścia impulsu przez wzorzec nie zmieniamy położenia 

pokrętła [3] w trakcie dalszych pomiarów. 

Miernik należy włączać tylko podczas pomiaru czasu. W czasie przygotowywania 

i ustawiania próbek przełącznik [2] (Rys.1) powinien być wyłączony. 

 

Wykonanie pomiarów 

1.   Mierzymy suwmiarką długość s badanej próbki. 

2. Mierzymy czas t przejścia ultradźwięków przez badaną próbkę.  

W tym celu:  

a) pokrywamy końce próbki wazeliną, 

b) mocujemy próbkę w statywie pomiędzy głowicami ultradźwiękowymi [1] -[1] 

(Rys.1), 

c) włączamy miernik i odczytujemy z wyświetlacza przyrządu 4 (Rys.1) czas t 

przejścia impulsu przez próbkę; czas odczytujemy z dokładnością do 0,1 μs; pomiar 

powtarzamy pięć razy, za każdym razem ustawiając na nowo próbkę pomiędzy 

głowicami,  
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3. Wykonujemy analogicznie pomiary dla innych kierunków w tej samej próbce (jeśli 

pozwala na to jej kształt, tzn. płaskie, równoległe płaszczyzny przeciwległych boków). 

4. Wykonujemy analogiczne pomiary dla innych próbek. Wyniki wszystkich pomiarów 

wpisujemy do tabeli zamieszczonej w formularzu do ćwiczenia. 

5. Obliczamy średnią arytmetyczną tśr pomiarów czasu dla każdego zbadanego kierunku. 

6. Obliczamy prędkości v rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w badanych 

materiałach ze wzoru (1): 

𝑉 =
𝑠

𝑡ś𝑟
                                                                              (1) 

7. Obliczamy impedancję akustyczną każdej badanej próbki Z ze wzoru (2). 

(Gęstość ρ próbki podaje prowadzący lub wyznaczamy jedną z metod opisanych w części 

B). 

 

 

                                                                 Z = ρ ∙ v   

8. Obliczamy moduł sprężystości E każdej badanej próbki ze wzoru (3) 

 

(2) 

  E = ρ ∙ v2 = Z ∙ v   (3) 

  

9. Obliczamy wartość współczynnika odbicia R na granicy między badanymi 

materiałami korzystając ze wzoru (4) 

𝑅 = (
𝑍1−𝑍2

𝑍1+𝑍2
)2                     

(4)  

gdzie: 

Z1 – impedancja akustyczna próbki pierwszego materiału (wzdłuż) 

Z2 – impedancja akustyczna próbki drugiego materiału (wzdłuż). 

 

10. Dokonujemy oceny dokładności wyznaczenia modułu sprężystości E dla jednego 

      z pomiarów. 
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 Wyznaczamy niepewności wielkości mierzonych bezpośrednio  

a) niepewność długości próbki s,  

Δs - dokładność pomiaru na suwmiarce (0,02 mm lub 0,05mm) 

𝑢𝑟(𝑠) =
𝛥𝑠

√3  ∙𝑠
                                                                           (5) 

 

b)  niepewność pomiaru czasu tśr - odchylenie standardowe 

  

𝑆𝐷𝑡ś𝑟 =  1,141√
∑ (𝑡𝑖−𝑡ś𝑟)2𝑛

𝑖=1

20
                                                     (6) 

  

𝑢𝑟(𝑡ś𝑟) =
𝑆𝐷𝑡ś𝑟

𝑡ś𝑟
                                                                                      (7) 

c) Przyjmujemy, że niepewność względna gęstości ciała stałego wyznaczonej przy 

użyciu wagi analitycznej, zarówno metodą piknometru, jak i przy zastosowaniu 

prawa Archimedesa, nie przekracza 0,5%: 

𝑢𝑟(𝜌) =
0,5 %

100 %
= 0,005                                                        (8) 

d) Obliczamy niepewność modułu sprężystości: 

𝑢𝑟(𝐸) = √4(𝑢𝑟(𝑠))
2

+ 4(𝑢𝑟(𝑡ś𝑟))
2

+ 4(𝑢𝑟(𝜌))
2

                                 

(9) 

𝑢(𝐸) = 𝐸 ∙ 𝑢𝑟(𝐸)                                                                (10) 

11. Wyniki pomiarów i obliczeń umieszczamy w Tabeli 1 zamieszczonej w formularzu 

do ćwiczenia. 
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A. Wyznaczanie gęstości ciał stałych 

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie gęstości ciała stałego metodą wskazaną przez 

prowadzącego ćwiczenie.   

B.1. Wyznaczanie gęstości ciała stałego przy użyciu piknometru 

Zestaw pomiarowy  

waga, piknometr (rys. 2), rozdrobnione ciało stałe. 

 

Rysunek 2. Piknometr 

Przyjmujemy następujące oznaczenia:  

Mo – masa piknometru z wodą 

m1 – masa ciała stałego 

M1 – masa piknometru z wodą i ciałem stałym 

ρ0   – gęstość wody destylowanej (1 g/cm
3
) 

 

Wykonanie pomiarów 

1. Napełniamy piknometr wodą i delikatnie wstrząsając usuwamy pęcherzyki powietrza z 

wnętrza piknometru. Uzupełniamy zawartość piknometru wodą i zamykamy korkiem tak, 

aby jej nadmiar wypłynął otworem w korku. Osuszamy piknometr z zewnątrz. 

2. Ważmy piknometr w wodą (M0). 

3. Ważymy ciało stałe, którego objętość wynosi ok. ½ objętości piknometru (m1). 

4.    Wsypujemy ciało stałe do piknometru i ponownie delikatnie wstrząsając usuwamy 

pęcherzyki z wnętrza piknometru.  

5. Uzupełniamy zawartość piknometru wodą i zamykamy korkiem tak, aby jej nadmiar 

wypłynął otworem w korku. Osuszamy piknometr z zewnątrz. 

6. Ważymy piknometr z wodą i ciałem stałym (M1). 
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7. Obliczamy gęstość ciała stałego ze wzoru (12). 

 𝜌𝑥 =
𝑚1

𝑀0 + 𝑚1 − 𝑀1
∙ 𝜌0 

8. Zakładając, że niepewność względna wyznaczonej gęstości wynosi 0,5%, obliczamy 

niepewność pomiaru u(ρx). 

9. Wyniki ważenia i obliczeń wpisujemy do tabeli zamieszczonej w formularzu do 

ćwiczenia (tab.2.) 

 

B.2. Wyznaczanie gęstości ciała stałego w oparciu o prawo Archimedesa 

 

Zestaw pomiarowy 

 waga laboratoryjna (rys. 3), zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych metodą 

Archimedesa, zlewka 

 

Rysunek 3. Waga laboratoryjna z zestawem do wyznaczania gęstości ciał stałych 

metodą Archimedesa 

 

Przyjmujemy następujące oznaczenia: 

m1 – masa ciała stałego,  

m2 – masa ciała stałego zanurzonego w wodzie, 

ρ0   – gęstość wody destylowanej (1 g/cm
3
) 
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Wykonanie pomiarów  

1. Ważymy ciało stałe na wadze i wyznaczamy m1. 

2. Napełniamy zlewkę wodą destylowaną i stawiamy na podstawce umieszonej nad 

szalką wagi. Podstawka nie może dotykać szalki ani prętów, na których jest zamocowana 

3. Ciało stałe zawieszamy przy pomocy nitki na haczyku utrzymującym szalkę wagi 

(rys. 3). Zanurzamy je w zlewce z wodą destylowaną umieszczoną na podstawce 

ustawionej nad szalką wagi. Należy zwrócić uwagę, aby ciało stałe było całkowicie 

zanurzone w wodzie oraz usunąć pęcherzyki powietrza przylegające do ciała stałego. 

4. Wyznaczamy m2. 

5. Obliczamy gęstość ciała stałego ρx 

. 𝜌𝑥 =  
𝑚1

𝑚1−𝑚2
∙ 𝜌0 

6. Obliczamy niepewność wyznaczonej gęstości ze wzoru: 

 𝑢(𝜌𝑥) =
𝑚1+𝑚2

(𝑚1− 𝑚2)
2 ∙ 𝜌0 ∙ ∆𝑚   

gdzie Δm oznacza niepewność wyniku ważenia z założenia jednakową dla m1 i m2. 

7. Wyniki pomiarów i obliczeń wpisujemy do tabeli w formularzu do ćwiczenia (tab.3.) 
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XIII. Pochłanianie promieniowania jądrowego/detekcja 

promieniowania jądrowego 
 

Zagadnienia: 

1. Prawo rozpadu promieniotwórczego. 

2. Aktywność substancji promieniotwórczej. 

3. Prawo absorpcji – osłabienie promieniowania  oraz rentgenowskiego (prawo 

Lamberta), masowy i liniowy współczynnik osłabiania. 

4. Źródła promieniowania jonizującego (źródła medyczne, radionuklidy naturalne i 

sztuczne, obiekty jądrowe). 

5. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią: jonizacja, wzbudzenie, 

zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona, zjawisko tworzenia par elektron–pozyton. 

6. Wielkości stosowane w dozymetrii promieniowania jonizującego (dawka pochłonięta, 

ekspozycyjna, równoważnik dawki, moc dawki – definicje i jednostki). 

7. Działanie biologiczne promieniowania jonizującego: efekty radiobiologiczne, dawki 

graniczne promieniowania jonizującego. 
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Celem ćwiczenia jest wyznaczenie liniowego i masowego współczynnika absorpcji 

(pochłaniania) promieniowania jonizującego dla  różnych materiałów (absorbentów). 

A.1. Zestaw 1 

Zestaw pomiarowy: licznik G-M (Geigera-Müllera) z zasilaczem i układem zliczającym 

(tzw. przelicznik), pojemnik ołowiany, źródło promieniowania gamma (γ), kasetki z 

absorbentem. 

 

 

 

Rys.1. Przelicznik [1], licznik G-M [2], pojemnik ołowiany ze źródłem promieniowania 

gamma [3] 

 

 

Rys.2. Przelicznik: [1] – SIEĆ, [2] – START, [3] – KAS, [4] – USTAWIENIA CZASU 

POMIARU  

Przygotowanie zestawu pomiarowego 

1. Włączamy przelicznik przyciskiem „SIEĆ” [1].  

2. Czekamy około 5 minut na ustalenie się warunków pracy aparatury. 

3. Sprawdzamy czy czas pomiaru ustawiony jest na 1 min [4]. 
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4. Kasetkę z absorbentem wkładamy do pojemnika między licznik a preparat po 

uprzednim odsunięciu pokrywy ołowianego pojemnika. Podczas pomiarów pojemnik 

powinien być zamknięty. 

5. Gęstość (ρ) i rodzaj materiału absorbentu są podane na pojemniku z kasetkami. 

Grubość d płytki absorbentu można odczytać na jej powierzchni. Jest wyrażona w cm, 

kropka oznacza przecinek po zerze. Przykład: .01 oznacza 0,01cm (Rys.3). 

 

 

Rys.3. Zdjęcie kasetki z absorbentem. 

6. Promieniowanie gamma (γ), wyemitowane ze źródła o niskiej aktywności, przechodzi 

przez warstwę absorbentu o określonej grubości, gdzie następuje jego pochłanianie. 

Pozostała część dociera do licznika Geigera-Millera, a ilość zarejestrowanych cząstek jest 

przez niego zliczana w ciągu jednej minuty.  

7. Pomiary (zgodnie z procedurą poniżej) wykonujemy dla kasetki bez absorbentu (d=0 

cm) oraz dla dwóch różnych absorbentów A i B. Dla każdej grubości (d) absorbentu 

wykonujemy 5 pomiarów.  

 

Procedura wykonania pomiarów 

1. Wkładamy kasetkę bez absorbentu (d=0) do zestawu pomiarowego. 

2. Naciskamy przycisk „START” [2] (Rys.2). Licznik zaczyna zliczanie liczby N 

cząstek γ, które dotarły do niego. Po upływie minuty układ przestaje zliczać i licznik 

zatrzymuje się, co sygnalizuje zapalenie się czerwonego wskaźnika. 

3. Odczytujemy i zapisujemy wyświetlony wynik do tabel zamieszczonych w 

formularzu do ćwiczenia. 

4. Zerujemy wskazanie wyświetlacza naciskając przycisk kasowania „KAS” [3]. Układ 

jest gotowy do następnego pomiaru. Pomiar dla kasetki bez absorbentu wykonujemy 

5 razy. 
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5. Pomiary dla kasetek z absorbentami A i B wykonujemy analogicznie, jak dla kasetki 

bez absorbentu. 

6. Wyniki pomiarów dla absorbentów wpisujemy do odpowiednich tabel w formularzu. 

7. Po zakończeniu pomiarów wyłączamy aparaturę przyciskiem „SIEĆ” (1). 

8. Obliczamy wartości średnie liczby zliczeń (Nśr) i logarytm naturalny średniej liczby 

zliczeń (lnNśr) dla każdej zbadanej grubości absorbentów. Wyniki wpisujemy do 

odpowiednich tabel w formularzu. 

9. W formularzu załączono wydruk skali milimetrowej. Rysujemy na nim wykres 

zależności wartości logarytmu naturalnego ze średniej liczby impulsów (lnNśr) od 

grubości 

absorbentu (d) – Rys.4. 

 

 

Rys.4. Wzór wykresu do wyznaczania liniowego współczynnika absorpcji. 

 

10. Liniowy współczynnik absorpcji substancji obliczamy ze wzoru (1): 

 𝜇 =
𝑙𝑛𝑁1−𝑙𝑛𝑁2

𝑑2−𝑑1
 (1) 

    

Wartości wielkości d1, d2 oraz odpowiadające im wartości lnN1 i lnN2, występujące we 

wzorze (1), odczytujemy z prostoliniowej, opadającej części wykresu zależności logarytmu 

naturalnego ze średniej liczby impulsów od grubości absorbentu. 
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11. Masowy współczynnik absorpcji materiału μρ obliczamy ze wzoru (2): 

 𝜇𝜌 =
μ

ρ
 (2) 

    

12. Obliczone wielkości wpisujemy do tabel w formularzu. 

13. Liniowy i masowy współczynnik absorpcji substancji B obliczamy analogicznie, jak 

dla substancji A. 
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A.2. Zestaw 2 

Zestaw pomiarowy: licznik Geigera-Müllera (G-M) z zasilaczem i układem 

zliczającym (tzw. przelicznik), domek osłonowy, źródło promieniowania gamma, kasetki 

z absorbentem.  

 

Rys.1. Przelicznik [1], licznik G-M [2], domek osłonowy [3]. 

 

Rys.2. Licznik SPECTECH ST 360. Widok płyty czołowej 

 

Przygotowanie zestawu pomiarowego 



 

39 

1. Włączamy aparaturę czerwonym przyciskiem „ON/OFF” znajdującym się na tylnej 

ściance przyrządu. 

2. Czekamy około 5 minut na ustalenie się warunków pracy aparatury. 

3. Naciskamy przycisk „DISPLAY SELECT” (czerwony znacznik ustawia się przy 

napisie „TIME”) i naciskając przycisk „UP” ustawiamy czas pomiaru – 60 sekund 

(Rys.3).  

4. Naciskamy przycisk „DISPLAY SELECT” dwa razy (czerwony znacznik ustawia się 

przy napisie „HIGH VOLTAGE”) i naciskając przycisk „UP” ustawimy napięcie pracy 

licznika –  

900 V (Rys.3). 

 

 

Rys.3. Widok płyty czołowej przelicznika - ustawienia czasu pracy i napięcia licznika 

 

5. Naciskamy przycisk „DISPLAY SELECT” trzy razy (czerwony znacznik ustawia się 

przy napisie „COUNT”). 

6. Kasetkę z absorbentem wkładamy do domku osłonowego.  
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Rys.4. Domek osłonowy. 

 

7. Gęstość (ρ) i rodzaj materiału absorbentu są podane na pojemniku z kasetkami. 

Grubość d płytki absorbentu można odczytać na jej powierzchni. Jest wyrażona w cm, 

kropka oznacza przecinek po zerze. Przykład: .01 oznacza 0,01cm (Rys.5). 

 

 

Rys.5. Zdjęcie kasetki z absorbentem. 

8. Promieniowanie gamma (γ), wyemitowane ze źródła o niskiej aktywności, przechodzi 

przez warstwę absorbentu o określonej grubości, gdzie następuje jego pochłanianie. 

Pozostała część dociera do licznika Geigera-Millera, a ilość zarejestrowanych cząstek jest 

przez niego zliczana w ciągu jednej minuty.  

9. Pomiary (zgodnie z procedurą poniżej) wykonujemy dla kasetki bez absorbentu (d=0 

cm) oraz dla dwóch różnych absorbentów A i B. Dla każdej grubości (d) absorbentu 

wykonujemy 5 pomiarów.  
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Procedura wykonania pomiarów 

5. Wkładamy kasetkę bez absorbentu (d=0) do zestawu pomiarowego.  

6. Naciskamy przycisk „COUNT”, świecenie czerwonej diody sygnalizuje pomiar. Po 

upływie minuty układ przestaje zliczać – wyłącza się, co sygnalizuje zapalenie się 

czerwonego wskaźnika nad przyciskiem „STOP”. 

7. Odczytujemy i zapisujemy wyświetlony wynik w odpowiedniej tabeli w formularzu 

do ćwiczenia.  

8. Zerujemy wskazanie wyświetlacza naciskając przycisk kasowania „RESET”. Układ 

jest gotowy do następnego pomiaru. Pomiar dla kasetki bez absorbentu wykonujemy 5 

razy. 

9. Pomiary dla kasetek z absorbentami A i B wykonujemy analogicznie, jak dla kasetki 

bez absorbentu. 

10. Wyniki pomiarów dla absorbentów wpisujemy do odpowiednich tabel w formularzu. 

11. Po wykonaniu pomiarów wyłączamy aparaturę czerwonym przyciskiem „ON/OFF” 

znajdującym się na tylnej ściance przyrządu. 

12. Obliczamy wartości średnie liczby zliczeń (Nśr) i logarytm naturalny średniej liczby 

zliczeń (lnNśr) dla każdej zbadanej grubości absorbentów. Wyniki wpisujemy do 

odpowiednich tabel w formularzu. 

13. W formularzu załączono wydruk skali milimetrowej. Rysujemy na nim wykres 

zależności wartości logarytmu naturalnego ze średniej liczby impulsów (lnNśr) od 

grubości 

absorbentu (d) –  Rys.6.  
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Rys.6. Wzór wykresu do wyznaczania liniowego współczynnika absorbcji. 

14. Liniowy współczynnik absorpcji substancji obliczamy ze wzoru (1): 

 𝜇 =
𝑙𝑛𝑁1−𝑙𝑛𝑁2

𝑑2−𝑑1
 (1) 

    

Wartości wielkości d1, d2 oraz odpowiadające im wartości lnN1 i lnN2, występujące 

we wzorze (1), odczytujemy z prostoliniowej, opadającej części wykresu zależności 

logarytmu naturalnego ze średniej liczby impulsów od grubości absorbentu. 

15. Masowy współczynnik absorpcji materiału μρ obliczamy ze wzoru (2): 

 𝜇𝜌 =
μ

ρ
 (2) 

    

17. Obliczone wielkości wpisujemy do tabel w formularzu. 

18. Liniowy i masowy współczynnik absorpcji substancji B obliczamy analogicznie, jak 

dla substancji A. 
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XIV. Przemiany fazowe w stopach 

 

Zagadnienia: 

1. Przemiany fazowe, ciepło przemiany fazowej. 

2. Topnienie i krzepnięcie ciał krystalicznych i amorficznych. 

3. Właściwości fizyczne stopów. 

4. Definicja mieszaniny eutektycznej. 

5. Przebieg procesu chłodzenia stopu. 

6. Ciepło właściwe, pojemność cieplna. 

7. Przewodzenie ciepła w ciałach stałych. 
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Celem ćwiczenia jest wyznaczenie temperatury krystalizacji stopu metali. 

 

UWAGA ! 

Studencie, zachowaj szczególną ostrożność przy wykonywaniu ćwiczenia, aby się nie 

poparzyć! Nie dotykaj kuchenki i metalowych elementów zestawu pomiarowego 

dłonią. Załóż bawełniane rękawiczki! 

 

Przyrządy: 

Płyta grzewcza, stop w żaroodpornym tygielku, termopara, miernik, stoper. 

 

Rys. 1. Zestaw pomiarowy do wyznaczania temperatury krystalizacji stopu. 
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Wykonanie pomiarów: 

1. Ustaw przełącznik miernika w pozycji „MEAS”. 

 

 
Rys.2. Miernik przygotowany do pomiarów temperatury. 

 

2. Pokrętło włączające płyty grzewczej ustaw tak, aby czerwona kropka była w jednej 

linii ze znacznikiem na obudowie. 

 

 
 

Rys.3. Prawidłowo włączona płyta grzewcza. 

 

3. Kontroluj drewnianym patyczkiem konsystencję stopu. Gdy stop zacznie robić się 

miękki wyłącz płytę grzewczą przekręcając pokrętło na OFF. 
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Rys.4. Płyta grzewcza wyłączona. 

 

4. Gdy stop przybierze postać płynną sprawdź, czy końcówka termopary jest w nim 

zanurzona. Jeśli nie, poproś prowadzącego o wykonanie tej czynności. 

5. Obserwuj wskazania temperatury. Gdy temperatura stopu zacznie spadać, włącz 

stoper.  

Nie zatrzymuj go przez cały czas pomiarów! 

6. Zacznij pomiar temperatury i notuj co 20 sekund w tabeli nr 1 wskazania temperatury 

z miernika. 

7. Kontynuujemy pomiary temperatury, aż stop stanie się całkowicie twardy, a jego 

temperatura będzie sukcesywnie spadać. 

8. Przełącznik miernika ustawiamy w pozycji „O”. 

 

Rys.5. Miernik wyłączony. 

9. Sporządzamy wykres zależności temperatury stopu od czasu pomiaru. Kilkuminutowa 

jej stabilizacja oznacza jego krystalizację. Na podstawie wykresu określamy 

temperaturę krystalizacji stopu Tk. 
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Rys.6. Wykres zależności temperatury stopu od czasu pomiaru. 
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XV. Związek pomiędzy zewnętrznym obciążeniem, a siłami 

działającymi w stawie 

 

A. Działanie mięśni na dźwignie kostne - rozkład sił w kończynie górnej. 

B. Działanie mięśni na dźwignie kostne – rozkład sił działających w 

stopie. 

 

1. Zagadnienia: 

Wektor momentu siły – definicja kierunku, zwrotu i wartości. 

2. Ślizgowa teoria skurczu komórek mięśniowych. 

3. Biomechaniczna chartektrystyka mieści: 

b) działanie mięśni na dźwignie kostne: 

- rodzaje dźwigni występujących w układzie kostno-stawowym człowieka, 

- warunki równowagi oraz przykłady ich zastosowania do obliczania i interpretacji 

obciążeń stawowych. 

b)    czynniki wpływające na wartość momentu siły mięśnia: 

- odległość od przyczepu mięśnia do osi obrotu przechodzącej przez staw, 

- kąt ścięgnowo kostny, 

- siła mięśnia. 
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Celem ćwiczenia jest zastosowanie warunków równowagi dźwigni do oszacowania siły 

mięśnia dwugłowego ramienia. 

 

A. Działanie mięśni na dźwignie kostne - rozkład sił w 

kończynie górnej. 
 

 

A.1. Wyznaczanie wartości siły bicepsa w modelu kończyny górnej 
 

Zestaw pomiarowy: model kończyny górnej, siłomierz, linijka, odważniki. 

 

 
 

Rys.1. Model kończyny górnej [1], siłomierz [2], odważnik [3], kątomierz [4]. 

 

Procedura wykonania pomiarów 

 

1. Odważnik [3] o znanej masie mW wieszamy na zaczepie modelu kończyny górnej [1]. 

2. Włączamy siłomierz [2] przyciskiem ON/OFF. 

3. Odciążamy siłomierz unosząc nieznacznie przedramię modelu (żółta strzałka, Rys.2). 

Tarujemy siłomierz przyciskiem TARE, doprowadzając wskazania do zera. Następnie 

delikatnie opuszczamy przedramię modelu i po kilku sekundach (po sygnale 

dźwiękowym emitowanym przez siłomierz lub po ustaleniu się wskazania) 

odczytujemy wynik pomiaru mm w kilogramach. 
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Rys. 2. Eksperymentalny pomiar siły bicepsa w modelu kończyny górnej. 

 

4. Powtarzamy pomiar opisany w poprzednim punkcie trzykrotnie. Obliczamy średnią 

arytmetyczną (mm)śr. Średnia ta pomnożona przez wartość przyspieszenia ziemskiego 

2819 s/m,g   daje wartość eksperymentalnie wyznaczonej siły modelu bicepsa 

Fm(eksp.) wyrażonej w niutonach. Wynik wpisujemy do tabeli zamieszczonej w 

formularzu do ćwiczenia. 

5. Mierzymy na modelu odległości rm, rc i rW (Rys.3). Położenie środka ciężkości 

przedramienia i ręki (COG) jest oznaczone bezpośrednio na modelu. 

 

Rys. 3. Wyznaczanie teoretycznej wartości siły bicepsa w modelu kończyny górnej. 

 

6. Za pomocą kątomierza odczytujemy z modelu kąt  pomiędzy wektorem siły bicepsa 

mF
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a kierunkiem przedramienia (Rys.3). Przy odczycie wykorzystujemy równość kątów  

wierzchołkowych. 

7. Obliczamy wartość teoretyczną  .teorFm
 siły bicepsa ze wzoru (1). Wartość ciężaru 

przedramienia i ręki Fc jest podana bezpośrednio na modelu.  

 






sinr

WrFr
.)teor(F

m

Wcc
m          (1) 

 

Wynik wpisujemy do tabeli zamieszczonej w formularzu do ćwiczenia. 

8. Porównujemy wartość siły bicepsa wyznaczoną bezpośrednio Fm(eksp.) i obliczoną z 

teorii Fm(teor.). Różnica nie powinna wynosić więcej niż 5%. Jeśli jest większa 

sprawdzamy wyniki pomiarów i obliczenia. 

 

A.2.  Wyznaczanie siły bicepsa podczas utrzymywania w ręce ciężaru W 

1. Ustawiamy swoje ramię i przedramię w pozycji jak na Rys. 4 (ciężar przedramienia jest 

utrzymywany głównie przez biceps). 

 

 

 

Rys.4. Widok kończyny górnej ustawionej do pomiarów. 

 

2.  Mierzymy odległości pomiędzy proksymalnym końcem przedramienia a środkiem ręki 

(rw) oraz odległości pomiędzy proksymalnym końcem przedramienia a dystalnym końcem 
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ręki (L). 

3. Obliczamy odległość środka ciężkości przedramienia od łokcia (rc), zakładając, że wynosi 

ona 38% całkowitej długości przedramienia i ręki L. 

4. Przyjmujemy, że typowa odległość przyczepu bicepsa od osi obrotu w stawie łokciowym 

(rm) wynosi 4 cm, kąt  pomiędzy wektorem siły bicepsa a przedramieniem jest taki sam, 

jak zmierzony wcześniej na modelu, ciężar (W) jest taki sam, jak użyty wcześniej w 

modelu przedramienia, a ciężar przedramienia i ręki (Fc) u dorosłego człowieka to około 

2,3% całkowitego ciężaru jego ciała Q. 

5. Obliczamy siłę bicepsa (Fm) ze wzoru (2). 

 






sinr

WrFr
F

m

Wcc
m             (2) 

 

6. Wyniki wpisujemy do tabeli zamieszczonej w formularzu do ćwiczenia. 

7. Porównujemy wartość obliczonej siły (Fm) generowanej przez mięsień dwugłowy 

ramienia z ciężarem (W) trzymanym w ręce. Wyciągamy wnioski. 
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B. Działanie mięśni na dźwignie kostne – rozkład sił działających  

w stopie. 
 

Celem ćwiczenia jest zastosowanie warunków równowagi dźwigni do oszacowania sił 

działających na stopę w zależności od ustawienia stopy. 

 

B.2. Wyznaczanie wartości sił w modelu stopy.  

 
Zestaw pomiarowy: model kończyny dolnej, waga lekarska, siłomierz, odważniki, linijka. 

 

 
 

Rys.1. Model kończyny dolnej [1], waga lekarska [2] siłomierz [3], odważnik [4]. 

 

Procedura wykonania pomiarów 

 

1. Na modelu kończyny dolnej [1] ustawiamy odważniki [4], zgodnie z zaleceniami 

prowadzącego. 

2. Wyznaczamy masę Mm modelu z odważnikami na wadze lekarskiej [2] (w przypadku 

trudności w obsłudze prosimy prowadzącego o pomoc). 

3. Obliczamy ciężar modelu z odważnikami: 

 

𝑊 = 𝑀𝑚 ∙ 𝑔    (1) 

 

gdzie: przyspieszenie grawitacyjne g=9,81 m/s
2
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Zgodnie z 3 zasadą dynamiki Newtona: W=R gdzie R jest siłą reakcji podłoża na 

ciężar modelu kończyny dolnej. Więc:  

 

𝑅 = 𝑀𝑚 ∙ 𝑔    (2) 

 

Jeśli kończyna dolna jest uniesiona na palcach, tak jak w modelu, wówczas możemy 

rozpatrywać siły tak, jak na rysunku 2. 

 

 

 

Rys.2. Układ sił w stopie i pomiar odległości r1 i r2 od punktu podparcia. (R - siła reakcji 

podłoża, FS – siła działająca w stawie skokowym, FA – siła działająca na ścięgno 

Achillesa). 

 

Z warunku równowagi sił w dźwigni wynika, że: 

 

𝐹𝑆 = 𝑅 + 𝐹𝐴    (3) 

 

Z warunku równowagi momentów sił, jeżeli punkt podparcia stanowi oś obrotu 

dźwigni, jaką tworzy stopa wynika, że: 
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𝐹𝐴 ∙ 𝑟2 = 𝐹𝑆 ∙ 𝑟1    (4) 

 

Czyli: 

𝐹𝐴 ∙ 𝑟2 = (𝑅 + 𝐹) ∙ 𝑟1    (5) 

𝐹𝐴 ∙ 𝑟2 = 𝑅 ∙ 𝑟1 + 𝐹𝐴 ∙ 𝑟1    (6) 

𝐹𝐴 ∙ (𝑟2 − 𝑟1) = 𝑅 ∙ 𝑟1    (7) 

 

Otrzymujemy: 

𝐹𝐴 =
𝑅∙𝑟1

𝑟2−𝑟1
    (8) 

 

Znając wartość R i obliczając FA możemy wyznaczyć wartość siły FS działającej w 

stawie skokowym. 

 

B.1. Wyznaczanie wartości sił działających we własnej stopie. 

 

1. Wykonujemy pomiary dla własnej stopy (analogiczne jak w modelu z części B1.1).  

W tym celu wyznaczamy na wadze lekarskiej masę swojego ciała m. Następnie 

mnożąc wynik pomiaru przez przyspieszenie grawitacyjne g=9,81 m/s
2
 obliczamy 

ciężar ciała W. Ponieważ siała reakcji podłoża R jest równa ciężarowi ciała to po 

przekształceniu wzoru nr 8 otrzymujemy: 

𝐹𝐴 =
𝑊∙𝑟1

𝑟2−𝑟1
    (9) 

 

2. Wyznaczamy odległości r1 i r2 we własnej stopie. W tym celu zgodnie z informacją na 

Rys.3. mierzymy odległość r1 od punktu podparcia stopy do stawu skokowego oraz r2 

do końca stopy. Na podstawie wzoru (9) obliczamy siłę działającą na ścięgno 

Achillesa FA. 
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vs.    

Rys. 3. Pomiar odległości r1 i r2 we własnej stopie. 

 

3. Siłę FS działającą w stawie skokowym obliczamy z następującej zależności: 

 

𝐹𝑆 = 𝑅 + 𝐹𝐴    (10) 

 

4. Wyniki wpisujemy do tabeli zamieszczonej w formularzu do ćwiczenia. 

 

 

 


