Ćwiczenie nr 10

BIOFIZYKA

POMIARY IMPEDANCJI I REZYSTANCJI SKÓRY WARIOGRAF
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie z zasadą działania wariografu i sprawdzenie jak różne stany
emocjonalne człowieka mają wpływ na wyniki pomiarów. Stworzenie testu do pomiaru
prawdomówności (przykładowy test Załącznik nr1)
2. Przebieg pomiarów
Uruchom z pulpitu program CPSpro Fusion. Następnie wprowadź do programu nową osobę tak
jak na rys. 1  New Subject
 w okienku ID wprowadź numer indeksu  w oknie First
Name wpisz swoje imię  następnie zatwierdź 

Rys.1
Teraz wybierz listę pytań, tak jak na Rys.2 TemplatesQuestions

Rys.2
Następnie na dole ekranu Load Question List from Template
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Wyświetli się okno wyboru
testu. Wybierz  3 sekwencje
test  następnie zatwierdź 

Rys.3
Gdy test zostanie przez program załadowany, zakładamy badanej osobie wszystkie czujniki według
instrukcji prowadzącego, gdy prowadzący zajęcia sprawdzi poprawność założonych czujników,
wciśnij RunChart
.
Wyświetli się okno jak na Rys. 4.

Rys. 4
Po podłączeniu ciśnieniomierza wskazanie w mmHg ma wynosić 60-65 i tak zostawiamy na cały
pomiar.
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Wciskamy BEGIN i startujemy test prawdomówności, za każdym razem mamy 30s na zadanie
pytania i odpowiedź. Pytanie możemy zadawać dopiero po włączeniu zielonego światełka. Za
każdym razem należy, przez wciśnięcie spacji, zaznaczyć moment rozpoczęcia zadawania pytania
oraz koniec a następnie moment udzielenia odpowiedzi (czyli spację wciskamy trzykrotnie podczas
każdego pytania).
Jeżeli doszliśmy do końca testu wciskamy przycisk END EXAM.
Teraz możemy dokonać analizy wyniku przeprowadzonego testu przez wciśniecie
Analysis  Response Magnitudes  Questions  dokonujemy wyboru pytań do analizy i na dole
ekranu ponownie  Response Magnitudes.
Po zakończeniu pomiaru, wydrukuj wynik i dokonaj analizy w sprawozdaniu.
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ZAŁĄCZNIK
Pytania testowe:
1. Startowe (Luźne pytanie dotyczące neutralnego tematu np. imienia, wieku lub kraju
pochodzenia): Czy nazywasz się…?, Czy masz … lat?, Czy pochodzisz z Polski?
2. Kontrolne/Porównawcze (Pytanie, na które spodziewamy się, że osoba odpowie
twierdząco, bo to pytanie o kolor włosów albo o to w co jesteśmy ubrani): Czy ma Pani/Pan
jasne /ciemne włosy?, Czy jest Pan/Pani ubrana w np. sweter? itp. Pytamy o to co widać i co
jest od razu do potwierdzenia (kolor ścian, co wisi na ścianie itp.)
3. Krytyczne/Istotne (Pytanie o konkretną rzecz lub sprawę, której chcemy dowieść testem
prawdomówności): Czy ukradła/ukradłby Pan/Pani czekoladę ze sklepu? Czy uderzył/ła
Pan/Pani starszą osobę w niedzielę 20 grudnia pod Barem „Miś”?, Czy zna Pan/Pani tego
mężczyznę i pokazujemy np. zdjęcie?
4. Końcowe (Pytanie kończące test, również luźne nie związane z istotą sprawy, dotyczące np.
pory roku): Czy aktualnie jest zima?
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