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Zastanawialiście się kiedyś, co to jest hałas? Czy jest nim każdy
głośny dźwięk? Czy śpiew ptaków może być hałasem? A szum rzeki?
A warkot przejeżdżającego samochodu? 
 
Najprościej jest powiedzieć, że hałas to każdy dźwięk, który jest dla
danego słuchacza, w danej sytuacji niepożądany. Hałas jest więc
pojęciem bardzo subiektywnym, czyli takim, które zależy od
indywidualnej wrażliwości. Kwalifikacja dźwięku jako hałasu zależy
od wielu czynników - między innymi miejsca, w którym się
znajdujemy, a nawet pory dnia.  
 
Według klasycznej definicji, hałas to niepożądany dźwięk, który jest
nieprzyjemny, głośny lub po prostu nam przeszkadza. Inne słowa
określające hałas to harmider, jazgot, wrzawa, zgiełk, gwar czy
rwetes. Kiedy jednak kończy się zwykły dźwięk, a kiedy zaczyna
hałas? Czy możemy go jakoś zmierzyć?
 
Z naszej broszury poznasz odpowiedzi na te i inne pytania. Dowiesz
się, czym jest zanieczyszczenie hałasem i w jaki sposób niepożądane
dźwięki zakłócają lub wręcz szkodzą zdrowiu ludzkiemu oraz
przyrodzie. Zanieczyszczenie hałasem jest bowiem niewidzialnym
zagrożeniem, z którym powinniśmy walczyć!
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Moi drodzy,

MIŁEJ LEKTURY!



Zanim porozmawiamy o tym, czym jest hałas, w pierwszej kolejności
powinniśmy powiedzieć, czym jest dźwięk. Dźwięk to nic innego jak
wibracje, nazywane również falą dźwiękową. 
 
Dźwięk powstaje, kiedy jakiś obiekt wibruje, czyli drży w pewien
charakterystyczny sposób. Taki wibrujący przedmiot wysyła fale energii
do naszych uszu. Wibracje przechodzą przez powietrze lub inne medium
(stałe, płynne lub gazowe) do odbiornika, którym jest np. ludzkie ucho.
Im silniejsze wibracje, tym głośniejszy dźwięk. Drgania wielu źródeł
dźwięku możesz bardzo łatwo zaobserwować. Kiedy zwiększysz głośność
i dotkniesz odbiornika radiowego, możesz poczuć jego wibracje jako
rodzaj łaskotania w opuszkach palców. Podobnie, jeśli dotkniemy gardła
podczas mówienia lub śpiewania, możemy poczuć wibracje strun
głosowych. Częstym eksperymentem na lekcjach fizyki jest uderzenie w
kamerton (czyli taki metalowy pręt) i zanurzenie jego końca w wodzie.
Wibrujący kamerton porusza wodę i tworzy małe, dobrze widoczne fale.
Możemy je zaobserwować w formie rozchodzących się na wszystkie
strony "kółek". 
 
Jak pewnie sam ju wiesz, dźwięki stają się coraz słabsze, im dalej od
źródła dźwięku. Dźwięk zmienia się również w zależności od tego, jak
szybko lub wolno wibruje obiekt, który tworzy fale dźwiękowe. Różne
materiały wydają dźwięki o różnej wysokości. Jeśli obiekt wibruje
szybko, słyszymy dźwięk o wysokim tonie, a jeśli wibruje powoli,
słyszymy dźwięk o niskim tonie. Dźwięki, które słyszymy, np. muzyka, są
zwykle mieszanką wielu różnych fal dźwiękowych. 
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Czym jest dźwięk?

KAMERTON



Każdy dźwięk posiada następujące cechy:
 
- wysokość (zależy od częstotliwości drgań jego
źródła; im większa częstotliwość, tym wyższy
dźwięk);
- głośność (zależy od amplitudy drgania oraz
wielkości powierzchni drgającego ciała, np. drgania
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wielkości powierzchni drgającego ciała, np. drgania struny skrzypiec
słyszalne byłyby o wiele słabiej, gdyby do jej drgań nie dołączały się
drgania pudła rezonansowego);
- czas trwania (zależy od czasu, w jakim drga ciało);
- barwa (zależy od ilości i natężenia zawartych w niej tonów). 

Na pewno wiesz, że odległość mierzymy w metrach lub kilometrach, czas
w sekundach lub minutach, a wagę w gramach lub kilogramach. Również
dźwięk ma swoje jednostki. Możemy go zmierzyć za pomocą decybeli 
 (dB) oraz herców (Hz). 

DECYBELE to jednostka, którą mierzymy tzw. ciśnienie akustyczne.
Zakres zmian ciśnienia akustycznego odbierany przez ludzkie ucho
mieści się w przedziale od 0,00002 Pa (Paskala) do ok. 100 Pa.
Posługiwanie się takimi liczbami było bardo skomplikowane, dlatego do
mierzenia poziomu dźwięku używamy decybeli (dB), które są znacznie
prostsze w zapisie. Zakres dźwięków, jakie widnieją na naszej skali to 1 –
134 dB. Najmniejsza różnica poziomów dźwięku uchwytna dla ludzkiego
ucha to ok. 1 dB. Zwiększenie poziomu dźwięku o 8-10 dB jest odbierane
przez nasze uszy jako dwukrotne zwiększenie głośności.

Oprócz decybeli, to mierzenia dźwięku używamy również HERCÓW.
Dzięki nim możemy zmierzyć inną ważną wartość, czyli częstotliwość
dźwięku.

dźwięku. Nasze ludzkie ucho jest w stanie usłyszeć
dźwięki o częstotliwości od 16 do 20 Hz. Drgania
akustyczne, których częstotliwość jest tak mała, że
nie są słyszalne przez przeciętnego zdrowego
człowieka nazywamy INFRADŹWIĘKAMI (niższe niż
16 Hz), zaś te których częstotliwość jest większa od
20 Hz, również niesłyszalne przez ludzi, nazywamy
ULTRADŹWIĘKAMI.
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drgania
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Tolerancja każdego z nas na dźwięk jest indywidualna - niektórym
bardzo przeszkadzają hałasy, podczas gdy inni prawie nie zwracają na
nie uwagi. Są jednak dźwięki, które są tak głośne, że stają się
niebezpieczne dla naszego zdrowia. 
 

Dźwięki poniżej 35 dB są nieszkodliwe dla naszego organizmu. Pojawiają
się często w naszym otoczeniu i zwykle nie zwracamy na nie uwagi.
Przykładowo, szelest liści przy łagodnym wietrze to poziom ok. 10 dB, a
ludzki szept - ok. 20 dB. Kiedy normalnie rozmawiamy z kolegą lub
koleżanką, nasze słowa mają głośność ok. 40 dB. Chociaż wszystkie te
dźwięki nie są dla nas niebezpieczne, kiedy jest ich zbyt wiele, możemy
się irytować, a po jakimś czasie, czuć się zmęczeni. 

Kolejny przedział dźwięków już mniej bezpiecznych dla naszego zdrowia
to 35-75 dB. Ok. 50 dB to zwykły poziom hałasu w biurach, z kolei
domowy odkurzacz wydaje z siebie dźwięki o głośności 60 dB, a 70 dB to
poziom hałasu we wnętrzu głośnej restauracji. Długie przebywanie w
takim otoczeniu ma ujemny wpływ na organizm człowieka poprzez
oddziaływanie na jego układ nerwowy, co przejawia się uczuciem
zmęczenia i powoduje spadek wydajności pracy, utrudnia wypoczynek i
sen. Tak hałaśliwe otoczenie sprawia, że niemal cały czas jesteśmy
zdenerwowani i rozdrażnieni i nie możemy się na niczym skupić.

Dźwięki o natężeniu powyżej 75 dB powodują tzw. zaburzenia
organiczne, czyli zakłócają prawidłowe funkcjonowanie naszego
organizmu. Objawia się to m.in. bólami głowy, odczuwalnymi
zaburzeniami pracy żołądka (mogą prowadzić do powstania wrzodów
żołądka). Niektórzy naukowcy twierdzą nawet, że hałas na tym poziomie
przyspiesza proces starzenia! 

Natężenie hałasu wyższe o 10 dB (czyli powyżej 85 dB) uniemożliwia nam
z kolei zrozumienie mowy kolegi, nawet kiedy stoi on tuż przy nas! 

Jak głośne jest
Twoje otoczenie?



Pomiary w dużych miastach wskazały, że ruch
uliczny wytwarza zwykle dźwięki na poziomie 90 dB
- to bardzo dużo! Jeszcze więcej hałasu wytwarzają
elektronarzędzia. 110 dB to hałas, jaki wydaje z siebie
piła łańcuchowa. Na podobnym poziomie utrzymuje
się hałas wydawany przez młot pneumatyczny. 
 
się dźwięk wydawany przez młot pneumatyczny. 

Gdy hałas przekracza 90 dB nie tylko przeszkadza nam w usłyszeniu
kolegi lub koleżanki, ale także powoduje ubytek słuchu. Powyżej 120 dB
pojawia się zagrożenie trwałego uszkodzenia naszych uszu. Granicę bólu
spowodowanego hałasem ustalono na poziomie 130 dB i powyżej. Jeżeli
w naszym otoczeniu pojawią się tak głośne dźwięki, nasze uszy będą
przede wszystkim odczuwały je jako ból. Hałas na poziomie 130 dB
wytwarza m.in. wirnik helikoptera. 150 dB to głośność, z jaką rozlega się
wystrzał z karabinu. 

Wbrew pozorom, to nie człowiek wytwarza najgłośniejsze dźwięki na
ziemi! Najgłośniejszy dźwięk w historii, na poziomie ponad 300 dB,
pochodził z erupcji wulkanu na indonezyjskiej wyspie Krakatoa o
godzinie 10:02, 27 sierpnia 1883 r. Eksplozja spowodowała zatopienie się
dwóch trzecich wyspy i powstanie fal tsunami sięgających 46 m. Fale
były tak silne, że mogli je odczuć marynarze nawet tak daleko, jak w
Republice Południowej Afryki! Najgłośniejszym (i największym!)
zwierzęciem na świecie jest z kolei płetwal błękitny. Potrafi wydawać
dźwięki o natężeniu 190 dB, słyszalne przez inne płetwale z odległości
ponad 800 km!

Na szczycie listy najcichszych miejsc na Ziemi znajduje się miejsce
opisane jako to, w którym „dźwięk umiera”. Według Księgi Rekordów
Guinnessa laboratorium badawcze Microsoft w mieście Redmond w
stanie Waszyngton jest oficjalnie najcichszym miejscem na Ziemi.

6

Najcichszym miastem w Europie jest z kolei Zurich,
gdzie odnotowano dźwięk na poziomie 75,8 dB.
Zgodnie z raportem "Polska w decybelach", w
warszawskim centrum handlowym Złote Tarasy
panuje dźwięk na poziomie 69,4 dB, a na Rynku
Głównym w Krakowie - 64,4 dB. Oznacza to, że w
tych miejscach jest o wiele za głośno! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BAwi%C4%99k


7

Jak zmierzyć
dżwięk?

Dźwięk możemy zmierzyć za pomocą specjalnego urządzenia zwanego
DECYBELOMIERZEM lub SONOMETREM. Taki miernik dźwięku
wyposażony jest w mikrofon, który zbiera dźwięki z otoczenia oraz
specjalnych modułów, które je analizują. Gdzie używamy sonometru? 

Najczęściej urządzeń mierzących dźwięk używamy w miejscach, gdzie
nasz słuch jest narażony na zanieczyszczenie hałasem. Decybelomierze
wykorzystywane są często do pomiaru poziomu dźwięku na zewnątrz np.
przy drogach, a także do kontroli hałasu w zakładach pracy.

W Polsce ustalone prawnie są najwyższe dopuszczalne wartości hałasu,
jakie mogą występować w miejscu pracy. Decybelomierze przydają się
więc pracodawcom, którzy chcą zapewnić Jeżeli osoba pracuje osiem
godzin dziennie w hałasie, to natężenie dźwięków nie może przekraczać
85 dB. Praca w hałasie, który przekracza 115 dB nie jest dopuszczalna
nawet w krótkim czasie. Jeżeli w naszej pracy jesteśmy narażeni na
występowanie hałasu, powinniśmy nosić słuchawki lub zatyczki do uszu,
które pomogą nam ochronić nasz słuch przed uszkodzeniem.

A TY? CZY JESTEŚ NARAŻONY NA SZKODLIWY HAŁAS? 

Możesz to łatwo sprawdzić, wykonując poniższe ćwiczenie. Będzie Ci
potrzebny smartfon ze specjalną darmową aplikacją o nazwie Miernik
Dźwięku. Dzięki tej aplikacji, nie tylko zmierzysz, jak głośne jest Twoje
oto

otoczenie w danym momencie, ale także zobaczysz,
jak natężenie dźwięku zmienia się w czasie. Za
pomocą zamieszczonej na sąsiedniej stronie
Dziennika Pomiarów, będziesz mógł zobaczyć, jakie
jest najgłośniejsze, a jakie najcichsze miejsce w
Twoim otoczeniu! Zanim przystąpisz do pomiarów,
spróbuj zgadnąć - gdzie jest najciszej, a gdzie
najgłośniej?
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Dziennik Pomiarów

PRZERWA W SZKOLE

W trakcie każdego pomiaru włącz aplikację na 2 minuty. W tym czasie nie
zasłaniaj niczym mikrofonu w telefonie, a sam telefon połóż w odległości
kilku metrów od źródeł dźwięku, takich jak radio czy silnik samochodu. Przy
każdym pomiarze aplikacja pokaże Ci, jaka była najniższa, najwyższa oraz
średnia głośność. Poniżej zapisz wartości średnie, które wskaże Ci aplikacja.

POSIŁEK NA SZKOLNEJ
STOŁÓWCE

DROGA DO DOMU

SZKOLNA BIBLIOTEKA

CZAS, KIEDY 
ODRABIASZ LEKCJE
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Zanieczyszczenie
hałasem

Wiecie już, że hałas to niepożądany dźwięk, który jest nieprzyjemny,
głośny lub po prostu nam przeszkadza. To właśnie hałas sprawia, że nie
rozumiesz jasno kolegi, który siedzi zaledwie dwie ławki od Ciebie. Hałas  
to również przyczyna tego, że wracasz po dniu spędzonym w szkole
niewytłumaczalnie zmęczony. Hałas sprawia także, że musisz głośno
mówić, czy wręcz krzyczeć do rodziców, kiedy przechodzicie przez
ruchliwą ulicę. 

Żeby stwierdzić, że dany dźwięk jest hałasem przede wszystkim musimy
przyjrzeć się jego źródłu, a także okolicznościom, w których go słyszymy.
Nasza odpowiedź będzie zależeć m.in. od tego, co właśnie robimy, pory
dnia, a także długotrwałości czy częstotliwości (regularności)
występowania danego dźwięku i jego przyczyn. Głośne dźwięki w czasie
koncertu Twojego ulubionego zespołu trudno uznać za hałas, ale ruch
uliczny, który nie pozwala Ci spokojnie spać, na pewno można zaliczyć
do niepożądanego zgiełku. 

Ponieważ hałas stał się nieodłączną częścią naszego życia, wiele mówi
się o ZANIECZYSZCZENIU HAŁASEM. Hałas w środowisku, zwłaszcza
hałas powodowany przez ruch drogowy, stanowi poważny problem,
wpływający na zdrowie i dobre samopoczucie milionów ludzi.
Dwadzieścia procent ludności Europy jest narażonych na długotrwałe,
szkodliwe dla zdrowia poziomy hałasu. Jest to zatem ponad 100 mln
osób! Biorąc pod uwagę obecne dane, szacujemy, że hałas w środowisku
każdego roku przyczynia się do rozwoju 48 000 nowych przypadków
choroby niedokrwiennej serca, a także do 12 000 przedwczesnych
zgonów. Szacuje się również, że 22 mln osób cierpi z powodu przewlekłej
drażliwości, a 6,5 mln osób z powodu przewlekłych, poważnych zakłóceń
snu. Przez zanieczyszczenie hałasem dzieci gorzej się uczą i trudniej im
się skupić. 

25 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia
Hałasem ustanowiony w 1995 przez Ligę Niedosłyszących.
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Hałas w szkole
Przy hałasie 55-65 dB u człowieka występuje podniesiony poziom
adrenaliny, co wskazuje na to, że odczuwamy wtedy stres. Ponadto, u
ludzi, którzy narażeni są na długotrwały hałas, wykryto obniżenie
motywacji oraz trudności przy wykonywaniu złożonych zadań. Oznacza
to, że trudniej nam się wtedy uczyć, a odrabianie pracy domowej w
takich warunkach może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Wyższe
poziomy dźwięku mogą powodować dodatkowo przyspieszone tętno,
wywoływać agresję, czy nawet czasowy niedosłuch, który ustępuję
dopiero po pewnym czasie. 

Warto więc sprawdzić, jaki poziom hałasu panuje w miejscu, w którym
spędzamy dużo czasu, czyli w szkole. Czy szkolne hałasy mieszczą się w
dopuszczalnych normach? Jeżeli wykonałeś ćwiczenie ze strony 8, wiesz
już, jak głośno jest w Twojej szkole. A jak wygląda sytuacja w innych
szkołach? Czy jest w nich głośniej, czy ciszej niż u Ciebie? 

HAŁAS NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW SZKOLNYCH

Decydującą rolę w powstawaniu hałasu na zewnątrz obiektów szkolnych
odgrywa hałas uliczny. Jak wynika z badań Państwowego Zakładu
Higieny, prawie 62% szkół znajduje się w sferze jego oddziaływania.
Jedynie 17% szkół jest zlokalizowanych na terenach, gdzie poziom
dźwięku pochodzący od komunikacji drogowej lub kolejowej jest
mniejszy niż 55 dB. W szkole położonej przy ruchliwej ulicy, nie
wystarczy zamknąć okna, żeby odciąć się od hałasu - potrzebne jest
zastosowanie specjalnych materiałów wyciszających. Istotnym źródłem
hałasu zewnętrznego mogą być również boiska szkolne, usytuowane w
pobliżu okien. Hałas powodowany przez dzieci przebywające na boisku 

podczas zajęć WF lub podczas przerwy może
wynosić nawet 55-65 dB, czyli prawie tyle samo,
co ruch samochodowy. Tymczasem, w trakcie
zajęć szkolnych, poziom hałasu nie powinien
przekraczać 40 dB - jeżeli jest on wyższy,
trudniej nam się skupić na tym, co mówi
nauczyciel i łatwiej się denerwujemy.
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HAŁAS WEWNĄTRZ OBIEKTÓW SZKOLNYCH
 
Jak wynika z badań, korytarze stanowią
najgłośniejsze miejsca w szkołach.
Szczególnie niekorzystne warunki występują
w korytarzach szkół podstawowych podczas 

przerw. Mierzone wartości wahają się w granicach 66-98 dB, a
najczęściej obserwowanym poziomem jest wartość 86 dB (wartość
średnia wynosi 83 dB). 

Kiedy uczniowie są starsi, to jest np. w liceach lub technikach hałas na
korytarzach podczas przerw jest mniejszy o ok. 6 dB i wynosi przeciętnie
77 dB. W czasie trwania lekcji hałas w korytarzach jest znacznie mniejszy
i wynosi w szkołach podstawowych 65 dB, w szkołach średnich 60 dB.

Największy wpływ na poziom hałasu na szkolnych korytarzach ma liczba
przebywających w nich dzieci. To rozmawiający, śmiejący się i biegający
uczniowie tworzą największy harmider podczas przerw. Pewien wpływ
ma jednak również kształt i rodzaj zabudowy korytarzy. Hałas jest
mniejszy w korytarzach szerokich, jednostronnie zabudowanych.
 

Stosunkowo wysokie poziomy dźwięku występują również w klasach
podczas lekcji. Poziomy te wahają się w granicach od 53 do 75 dB. Hałas
zależy od liczby i wieku uczniów, rodzaju prowadzonych zajęć oraz czasu
trwania lekcji. 

Najlepsze warunki akustyczne występują w klasach, w których uczy się
mniej niż 20 uczniów. Poziom hałasu podczas zajęć grupowych jest
większy o 8 dB w stosunku do poziomu hałasu w momencie, kiedy
nauczyciel o czymś Wam opowiada. Najbardziej hałaśliwe są zajęcia
prowadzone w świetlicy, a mnóstwo hałasu powstaje również podczas
lekcji muzyki, plastyki i zajęć praktycznych. 

Hałas w klasach starszych (od VI klasy) jest większy o ok. 3 dB niż w
klasach młodszych. Największy hałas występuje zazwyczaj w pierwszych
i ostatnich kilkunastu minutach trwania lekcji. W środkowej części zajęć
poziom hałasu spada o 1-2 dB.

Podobne poziomy hałasu jak w klasach w Polsce występują m.in. w
klasach szkół angielskich, niemieckich, szwedzkich.
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Jak działa nasze
ucho?

Szelest liści na wietrze, śpiew ptaków, podpowiedzi koleżanki na
klasówce. To wszystko może dosłyszeć zdrowe ludzkie ucho. Jeżeli nasz
słuch funkcjonuje tak, jak powinien, potrafimy wychwycić najdrobniejsze
niuanse.  Co prawda bardzo daleko nam do niektórych zwierząt, ale
nadal bardzo dobrze sobie radzimy! 

Według naukowców z Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow najlepiej
słyszącym zwierzęciem świata jest motyl barciak większy, bowiem
rejestruje dźwięki o częstotliwościach do 300 kHz, podczas, gdy ludzki
ucho potrafi usłyszeć tylko takie o maksymalnej częstotliwości 20 kHz,
natomiast delfiny i nietoperze, powszechnie uważane za ekspertów od
ultradźwięków, rozpoznają dźwięki maksymalnie do 160 kHz. Ta
specyficzna umiejętność pozwala motylom komunikować się ze sobą nie
będąc usłyszanymi przez nietoperze, które na nie polują.

Jak widać, czułość słuchu nie idzie w parze z wielkością uszu –
największe uszy w stosunku do reszty ciała ma fenek, zwany też lisem
pustynnym, ale służą mu głównie do chłodzenia organizmu.

Jak jednak działają uszy? Co sprawia, że ta mała część naszego ciała,
pozwala nam tak dużo usłyszeć? Ludzkie ucho składa się z ucha
zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego wraz z nerwem słuchowym. 

1. UCHO ZEWNĘTRZNE składa się z małżowiny usznej i przewodu
słuchowego o długości do 3,5 cm. Fale dźwiękowe z otoczenia (np. głos
krzyczącego kolegi) docierające do ucha zewnętrznego w postaci fali
akustycznej są wyłapywane i przekazywane dalej. Kształt małżowiny
usznej (która wygląda trochę jak spodek, prawda?) wspomaga odbiór
dźwięków i zdolność słyszenia. Ułatwia nam też lokalizowanie źródeł
dźwięku.

2. Fale dźwiękowe docierają do UCHA ŚRODKOWEGO przez przewód
słuchowy. Ucho środkowe to niewielka przestrzeń wypełniona
powietrzem, w którym znajdują się najmniejsze w całym organizmie
człowieka
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człowieka kosteczki - są to młoteczek, kowadełko i
strzemiączko. W porównaniu do kości udowej czy
miednicy, to rzeczywiście malutkie elementy. Łączą się
one tworząc łańcuch kosteczek i przekazują fale
dżwiękowe
 

dźwiękowe od błony bębenkowej do ucha wewnętrznego - receptora
ślimaka. Być może zaciekawi Cię, że ta część ucha nazywa się tak
śmiesznie, bo wygląda zupełnie jak ślimacza muszla! 

3. Jak funkcjonuje UCHO WEWNĘTRZNE? Fale dźwiękowe najpierw
uderzają w błonę bębenkową o wielkości około 1 cm kwadratowego i
wprawiają ją w wibracje. Można powiedzieć, że nasza błona bębenkowa
to coś w rodzaju membrany, podobnej do tej, która znajduje się np. na
głośniku. Drgania naszej błony docierają poprzez łańcuch kosteczek do
ślimaka. W tej części ucha znajdują się bardzo wrażliwe komórki
słuchowe. Są one w stanie przekształcić drgania w impulsy elektryczne.

Te impulsy przekazywane są do mózgu przez nerw słuchowy. Przetwarza
on i interpretuje impulsy nerwowe, które stale docierają z obojga uszu. 

Zastanawialiście się kiedyś po co nam dwoje uszu? Czy nie
wystarczyłoby nam tylko jedno? Dzięki temu, że nasze uszy znajdują się
z dwóch stron twarzy, jesteśmy w stanie rozpoznawać różnice czasu i
różnice poziomów między docierającymi do obojgu uszu dźwiękami. W
ten sposób nasze uszy pozwalają nam na określenie kierunku źródła
dźwięku i określenie np. skąd nadjeżdża samochód.

ĆWICZENIE - LUDZKIE UCHO
Żeby lepiej zrozumieć, w jaki sposób działają ludzkie uszy, spróbujcie w
klasie wykonać poniższe ćwiczenie. Ustawcie się w linii prostej, obok
siebie. Pierwszy z Was będzie działać jako źródło dźwięku  (np. trąbka).
Druga osoba w rzędzie będzie działać jak błona bębenkowa i powinna
trzymać przed sobą okrągły kawałek tektury lub tkaniny. Następna
trójka działać będzie jako młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Piąta
osoba będzie miała za zadanie działać jak ślimak i powinna trzymać w
ręku kabel lub sznurek. Ostatnia osoba w rzędzie to mózg. Ta osoba
powinna trzymać przed sobą latarkę. 

Kiedy pierwsza osoba wydaje z siebie dźwięk, kolejna powinna uderzyć w
trzymaną przez siebie tekturę lub naprężony materiał, czyli naszą" błonę
bębenkową”. Kolejna trójka naśladująca młoteczek, kowadełko i
strzemiączko, zaczyna wtedy wibrować / kołysać się / tańczyć. 
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Widząc poruszenie młoteczka, kowadełka i
strzemiączka, kolejna osoba, działająca jako ślimak
przekazuje impuls elektryczny w postaci sznurka lub
kabelka ostatniej osobie biorącej udział w zabawie,
czyli "mózgowi". W odpowiedzi na otrzymany impuls,
ostatnia osoba włącza latarkę, aby pokazać, że sygnał
elektryczny dotarł do naszego mózgu! 

ĆWICZENIE - BALONOWY WZMACNIACZ
Do wykonania tego ćwiczenia nie będziesz potrzebować wielu
akcesoriów - wystarczy napełniony powietrzem balon, dzięki któremu
dowiemy się, w jaki sposób dźwięk podróżuje przez różne substancje, w
tym powietrze. 

Na początek przytrzymaj delikatnie balon i pstryknij w niego palcami.
Nie wydaje on bardzo głośnego dźwięku, prawda?. Następnie przyłóż
balonik do swojego ucha i ponownie spróbuj pstryknąć w niego palcami.
Gwarantuję Ci, że tym razem zabrzmi dość głośno!

Dlaczego tak się dzieje? Kiedy nadmuchujesz balon, wypełniasz go
cząsteczkami powietrza. Cząsteczki, uwięzione w środku balonu są
bardzo blisko siebie i świetnie przenoszą fale dźwiękowe w porównaniu z
normalnym powietrzem wokół nas. Kiedy uderzaliśmy w balon, gdy tylko
go trzymaliśmy, fale musiały poruszać się przez mniej skompresowane
powietrze z otoczenia, aby dostać się do naszych uszu. W konsekwencji,
dźwięk, który słyszymy jest o wiele cichszy. Kiedy trzymamy balon przy
naszych uszach, dźwięk musi tylko przedostać się przez ciasno
upakowane cząsteczki w balonie i słyszymy głośniejszy dźwięk. W ten
sposób zwykły balon może zadziałać jak wzmacniacz! 

ĆWICZENIE - BALONOWY WZMACNIACZ
Nałóż na miskę przezroczystą folię do żywności, a
następnie wysyp na nią około 1 łyżeczki ryżu.
Następnie weź metalową patelnię, przytrzymaj ją
blisko miski i uderz w nią łyżką. Co się stało? Otóż
ryż zaczął się poruszać! Dzieje się tak, ponieważ
patelnia wibruje, tworząc falę dźwiękową. Ta fala
jest przenoszona przez cząsteczki powietrza i
powoduje, że plastikowa folia również zaczyna
drgać, sprawiając, że ryż tańczy! 
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Kto słyszy najlepiej?
wszyscy wiemy, że osoby starsze mogą mieć problemy ze słuchem.
Babcia lub dziadek, którzy noszą aparat słuchowy to nic dziwnego. Kiedy
jednak rozpoczyna się proces utraty słuchu? Czy dzieci słyszą tak samo,
jak dorośli? 

Postępujące obniżanie sprawności naszych organizmów do pewnego
wieku nie jest widoczne. Nie dotyczy to jednak słuchu, który szybko traci
z wiekiem swoje właściwości. Mając już 20 lat nie słyszymy części
dźwięków, które do nas docierają. 

Używając fachowego języka powiedzielibyśmy, że z wiekiem słyszalne
spektrum dźwięków się obniża. Poniżej 15 lat dziecko słyszy dźwięki
powyżej 20 tysięcy herców. W wieku 25 lat ten poziom obniża się do 15
tysięcy, a w niektórych przypadkach nawet poniżej tego poziomu. U
osoby kończących 40 czy 50 lat ten poziom spada do 8 tysięcy herców. 

Fachowo proces ten nazywa się presbycusis - jest to medyczne
określenie dotyczące postępującej wraz z wiekiem utraty słuchu, czyli po
prostu głuchoty starczej. 

Zjawisko pogarszania się ludzkiego słuchu w tak młodym wieku
wykorzystali  producenci telefonów komórkowych, oferując dzwonki,
które mogą usłyszeć tylko dzieci i młodzież. 

Co ciekawe, taki dzwonek na komórkę mogą również usłyszeć psy, które,
podobnie jak dzieci, słyszą inaczej niż dorośli ludzie. Również psie uszy
są inaczej zbudowane niż ludzkie. Kiedy psy usłyszą dźwięk, poruszają
swoimi uszami, aby jak najlepiej go odebrać. Aby to osiągnąć, uszy psa
są kontrolowane przez co najmniej 18 mięśni, które pozwalają uszom
przechylać się i obracać. 

Różnice w sposobie słyszenia psów i ludzi wykorzystano między innymi
tworząc specjalne gwizdki, nazywane gwizdkami Galtona. Jest to rodzaj
gwizdka, który emituje dźwięk w zakresie ultradźwiękowym, którego
większość ludzi nie słyszy, a które świetnie usłyszy każdy czworonóg! 




