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1. Wstęp
W e-Doświadczeniu użytkownik buduje układ optyczny na ławie optycznej, mikroskop lub
lunetę z dostępnych elementów. Użytkownik będzie mógł swoje pomiary zapisywać w tabeli, a także
rysować wykresy swoich pomiarów.
Okno aplikacji jest zbudowane z głównego okna, w którym odbywają się wszystkie czynności
wykonywane przez użytkownika (budowanie zestawu, pomiary) oraz z paska narzędziowego (Rys. 1).

Rys. 1 Okno aplikacji

2. Pasek narzędziowy
Pasek narzędziowy zawiera szereg ikon, pod którymi ukryte są dodatkowe opcje i elementy
potrzebne do pracy z aplikacją (Rys.2). Po najechaniu kursorem na ikonę pojawia się tip z nazwą
opcji. Okna otwierane za pomocą tych ikon (z wyjątkiem Ciekawostki) można przesuwać na ekranie,
klikając i przytrzymując pasek z tytułem okna. Każde okno zamyka się przyciskiem z krzyżykiem
w jego prawym górnym rogu.

Rys. 2 Pasek narzędziowy
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2.1. Narzędzia
Po kliknięciu ikony Narzędzia pojawia się dodatkowe okno, w którym umieszczone są elementy
do budowy zestawów doświadczalnych, podzielone na trzy zakładki.
Z pierwszej zakładki wybiera się elementy do zestawu Ława optyczna (Rys. 2.1.1). Użytkownik
ma do wyboru elementy główne: ławę optyczną, ekran, żarówkę, kolimator i filtry oraz soczewki.
Soczewki zostały pogrupowane na czterech mini-zakładkach. Na pierwszej z nich są soczewki szklane
(n=1,5) o różnych ogniskowych i promieniach krzywizny, na drugiej soczewki wykonane z różnych
ośrodków i o różnych ogniskowych, ale z jednakowymi promieniami krzywizny, na trzeciej soczewki o
takich samych ogniskowych, a na ostatniej – soczewki pozwalające zaobserwować aberrację
sferyczną.

Rys. 2.1.1 Narzędzia, zakładka Ława optyczna

Na zakładce drugiej umieszczone są elementy do zestawu Mikroskop (Rys. 2.1.2). Zestaw ten
buduje się z tubusa mikroskopu, źródła światła oraz soczewek. Za pomocą mikroskopu można
obserwować próbkę spreparowaną z liścia.

3

Rys. 2.1.2 Narzędzia, zakładka Mikroskop

Za pomocą elementów z zakładki trzeciej użytkownik może zbudować zestaw Luneta (Rys.
2.1.3). Zestaw powinien się składać z elementu głównego – tubusa lunety – oraz soczewek.
Użytkownik, odpowiednio dobierając soczewki, może skonstruować lunetę ziemską lub astronomiczną
(teleskop). Za pomocą lunety można obserwować Księżyc lub ptaka siedzącego na drzewie.

Rys. 2.1.3 Narzędzia, zakładka Luneta
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Przedmioty wybiera się za pomocą kliknięcia w sekcji Dostępne elementy. Wybrane przedmioty
wyszarzają się.
Dla ławy optycznej można wybrać maksymalnie jeden filtr i maksymalnie trzy soczewki na raz.
Przy soczewkach pokazują się również liczby, wskazujące ile soczewek danego rodzaju można
maksymalnie wybrać. Liczby te maleją z każdą wybraną soczewką – gdy wyświetla się „0 x”, oznacza
to, że nie można już wybrać więcej soczewek tego rodzaju.
W zestawie z mikroskopem można wybrać maksymalnie dwie soczewki na raz, podobnie jest
dla zestawu z lunetą. Użytkownik może zmieniać soczewki w trakcie doświadczenia – odkładając
niechciane do Narzędzi i wybierając nowe.

2.2. Tabela
Tabela to element otwierany w postaci osobnego okna, zawierający narzędzie do sporządzania
tabel na podstawie danych otrzymanych z doświadczenia.
W oknie znajduje się dziesięć zakładek, a na każdej z nich można stworzyć jedną tabelę,
zawierającą kilka kolumn (Rys. 2.2.1).

Rys. 2.2.1 Tabela

Dane w kolumnach tabeli można zdefiniować na dwa sposoby. Kliknięcie przycisku Dodaj
kolumnę, powoduje pojawienie się nowej kolumny, w której nagłówku widnieje komunikat „Wybierz
tryb” i przycisk do otwarcia listy z opcjami: „Ręcznie” i „Wzór” (Rys. 2.2.2).
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Rys. 2.2.2 Tabela. Definiowanie typu danych w kolumnie

Gdy użytkownik chce wypełniać Tabelę ręcznie, wybiera opcję pierwszą na rozwijalnej liście, po
czym w oknie Ręcznie wpisuje nazwę wielkości fizycznej i jej jednostkę. Pojawią się one w nagłówku
kolumny, a wiersze tabeli zostaną odblokowane do edycji (Rys. 2.2.3).

Rys. 2.2.3 Tabela. Definiowanie danych w trybie Ręcznie

W tym trybie można również wstawiać do Tabeli stałe z Tablic fizycznych. W tym celu, w oknie
Ręcznie należy nacisnąć przycisk Wstaw wartość stałej. Otwiera się wtedy okno Tablice fizyczne.
Kliknięcie na nazwę lub wartość stałej na każdej z zakładek zamyka Tablice, a nazwa wielkości
jednostka uzupełniają się w gapach w oknie Ręcznie.
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Tą samą wartość można skopiować do wszystkich wierszy w kolumnie, klikając nagłówek
kolumny, a potem przycisk Kopiuj do wszystkich wierszy (Rys.2.2.4).

Rys. 2.2.4 Tabela. Wstawianie stałych z Tablic fizycznych

Opcja „Wzór” pozwala na wstawienie do tabeli formuły matematycznej i wyliczenie jej dla
każdego pomiaru próby (każdego wiersza w tabeli). W nagłówku kolumny pojawia się tylko lewa
strona równania i jednostka, cały wzór widać w chmurce po najechaniu kursorem na nagłówek.
Narzędzie Wzór zostało omówione w dalszej części instrukcji.

Kolejną kolumnę można dodawać po zdefiniowaniu typu danych w poprzedniej.
Kolumny na tej samej zakładce muszą różnić się nazwami.

Po zakończeniu pomiaru, na tej samej zakładce można dodawać nowe kolumny.

Raz zdefiniowanej kolumny nie można edytować. Jeśli użytkownik stwierdzi, że się pomylił,
może taką kolumnę usunąć, a następnie dodać i zdefiniować nową.

Tabelę można definiować nie tylko przed rozpoczęciem próby, ale również w jej trakcie.
Zamknięcie okna już zdefiniowanej tabeli nie kasuje zdefiniowanych kolumn ani danych. Do czasu
zakończenia doświadczenia można ją zamykać i otwierać dowolną ilość razy.
W przyszłości użytkownik będzie miał możliwość wyeksportowania danych z tabeli do pliku.
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2.3. Wykres
Wykres to element otwierany w postaci osobnego okna, zawierający narzędzie do
sporządzania wykresów na podstawie danych z doświadczenia.
W oknie znajduje się dziesięć zakładek, a na każdej z nich można stworzyć po kilka wykresów
(Rys. 2.3.1). Odbywa się to za pomocą przycisku Dodaj wykres. Pojawia się wtedy mini-zakładka
z układem współrzędnych, na którym można przedstawić zależności między wybranymi wielkościami
fizycznymi.

Rys. 2.3.1 Wykres

Dane na osiach Wykresu mogą pochodzić z Tabeli i Wzoru. Przy każdej osi wykresu widnieje
przycisk otwierający menu wyboru. Po najechaniu kursorem na opcję Tabela rozwija się podmenu
z wyborem numeru zakładki, z której mają być pobierane dane (dla ułatwienia aktywna zakładka
Tabeli zaznaczona jest kropką), a dalej – lista kolumn zdefiniowanych na danej zakładce w Tabeli
(Rys. 2.3.2).

Opcja „Wzór” pozwala na wygenerowanie wykresu na podstawie formuły matematycznej. Opcja
ta znajduje się w menu jedynie dla osi y. Po skonstruowaniu i zatwierdzeniu wzoru przez użytkownika,
w polu obok osi pojawia się tylko lewa strona równania i jednostka, a cały wzór widać w chmurce po
najechaniu kursorem na pole. Narzędzie Wzór zostało omówione w dalszej części instrukcji.
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Rys. 2.3.2 Definiowanie osi danymi z Tabeli

Nowy wykres tworzy się po zdefiniowaniu obu osi za pomocą przycisku Generuj wykres. Po
skorzystaniu z tej opcji blokowane są menu wyboru przy osiach wykresu. Następny wykres użytkownik
może stworzyć na kolejnej zakładce. (Rys. 2.3.3).

Rys. 2.3.3 Wygenerowany wykres

Jeśli na danej zakładce zostało wygenerowanych kilka wykresów, można obejrzeć jak
wyglądają nałożone na siebie, na zakładce Nałożone wykresy (Rys. 2.3.4). Każdy wykres jest
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zaznaczany na tej zakładce innym kolorem (są one objaśnione w legendzie). Opcja nakładania
wykresów działa jedynie w przypadku, gdy ich osie zostały zdefiniowane takimi samymi wielkościami
(np. zależność położenia x od czasu) – aplikacja decyduje o tym, porównując jednostki wielkości
fizycznych zdefiniowanych na osiach.

Rys. 2.3.4 Wykres. Zakładka Nałożone wykresy

Utworzone wykresy można eksportować do pliku PNG, za pomocą przycisku Eksportuj.

Użytkownik ma możliwość obliczenia i wyświetlenia w oknie Wykresu błędów wykonanych przez
siebie pomiarów (opcja ta jest aktywna tylko, gdy dane na osich są pobierane z Tabeli). Po
zdefiniowaniu osi, pod wykresem w sekcji Błędy pomiarowe uaktywniają się menu wyboru dla osi X
i Y. W menu tym można wskazać (uprzednio utworzone) kolumny Tabeli, w których wyliczone są
błędy. Wtedy, po najechaniu kursorem na poszczególne punkty na wykresie, wyświetlane są wartości
tych błędów (Rys. 2.3.5).

Wykres można definiować nie tylko przed rozpoczęciem próby, ale również w jej trakcie.
Zamknięcie okna już zdefiniowanego wykresu nie kasuje ustawień. Do czasu zakończenia
doświadczenia narzędzie można zamykać i otwierać dowolną ilość razy.
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Rys. 2.3.5 Wykres. Wyświetlanie błędów pomiarowych

2.4. Wzór
Po lewej stronie okna Wzór znajdują się operatory wykorzystywane do budowania wzorów:
pojedyncze

luki,

a

także

dodawanie,

odejmowanie,

mnożenie,

pierwiastkowanie oraz funkcje trygonometryczne (Rys. 2.4.1).

Rys. 2.4.1 Narzędzie Wzór
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dzielenie,

potęgowanie,

Operatory przeciąga się kursorem w pole Podgląd wzoru, po prawej stronie równania. W każdy
operator można wstawić następny, np. w liczniku mianownika zbudować dodawanie lub umieścić
pierwiastek (Rys. 2.4.2).

Rys. 2.4.2 Wzór. Konstruowanie równania

Dane do wzoru można pobrać z Tablic fizycznych i Tabeli. Można je również wpisać ręcznie.
Typ danych definiuje się, klikając kwadracik w prawym dolnym rogu każdej komórki – rozwija się
wtedy menu wyboru z poszczególnymi opcjami (Rys. 2.4.3).

Rys. 2.4.3 Wzór. Definiowanie typu danych w komórce
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W podmenu Tablice fizyczne pokazuje się tyle opcji, ile w Tablicach jest zakładek, a przy każdej
opcji odpowiednio lista stałych. Po kliknięciu żądanej stałej, w komórce pojawia się jej liczbowa
wartość.

Gdy użytkownik chce wstawić do wzoru dane z Tabeli, z rozwijalnego menu musi wybrać numer
zakładki i wskazać wcześniej zdefiniowaną kolumnę (Rys. 2.4.4).

Rys. 2.4.4 Wzór. Wstawianie do komórki danych z Tabeli

Dane w trybie Ręcznie wpisuje się z klawiatury po kliknięciu w komórkę, albo klikając kwadracik
w prawym dolnym jej rogu i wybierając z menu rozwijalnego ten tryb. Nawiasy wstawia się do wzorów
w osobnych komórkach, wpisując je z klawiatury w trybie Ręcznie (Rys. 2.4.5).

Rys. 2.4.5 Wzór. Przykład wzoru z nawiasami
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Jeśli użytkownik zechce zmienić zawartość jakiejś komórki, musi wybrać opcję Usuń
z rozwijalnego menu, a następnie od nowa zdefiniować typ danych.

Gdy wypełnione są obie strony równania i pole z jednostką, uaktywnia się przycisk OK, którym
użytkownik zamyka okno. Wzór pojawia się wtedy w nagłówku kolumny Tabeli lub przy odpowiedniej
osi na Wykresie (tylko lewa strona równania i jednostka, cały wzór widać w chmurce po najechaniu
kursorem na nagłówek/pole przy osi).

2.5. Tablice fizyczne
W oknie Tablice fizyczne znajduje się spis stałych wykorzystywanych do przeliczeń
w doświadczeniu (Rys. 2.5.1). W tym e-Doświadczeniu są to współczynniki załamania światła w
różnych ośrodkach.

Rys. 2.5.1 Tablice fizyczne

2.6. Przykładowe scenariusze
Są to pliki PDF, zawierające przykładowe ćwiczenia do realizacji przez ucznia.
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2.7. Pomoc
Jest to dokument PDF, w którym znajduje się opis funkcjonalności aplikacji.

2.8. Zmiana wersji językowej
Kliknięcie polskiej lub brytyjskiej flagi po prawej stronie paska narzędziowego spowoduje
przełączanie wersji językowej aplikacji – odpowiednio: na polską i angielską (Rys. 2.8.1).

Rys. 2.8.1 Przyciski do zmiany wersji językowej

3. Ława optyczna
Użytkownik wybiera elementy do budowy zestawu doświadczalnego w oknie Narzędzia.
Przedmioty pojawiają się na stole laboratoryjnym i są gotowe do umieszczenia na ławie optycznej
(Rys. 3.1). Ława optyczna pojawia się w centralnej części stołu. Pozostałe elementy ustawia się na
ławie za pomocą myszki. Jeśli użytkownikowi nie uda się umieścić jakiegoś elementu na ławie, wraca
on na swoje miejsce na stole. Gdy na ławie zostanie umieszczona żarówka, kolimator i filtr ustawiają
się zaraz za nią.

Rys. 3.1 Budowanie zestawu Ława optyczna
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W panelu na dole ekranu pojawiają się przyciski pozwalające precyzyjnie ustawić pozycję
źródła światła, soczewek i ekranu na ławie optycznej – strzałki w prawo i w lewo. Pozycja każdego
elementu oznaczona jest charakterystyczną ikonką. Źródło światła, kolimator i filtr traktowane są na
panelu jako jeden element, ponieważ znajdują się w niewielkiej odległości od siebie.

Nad ławą optyczną są widoczne dodatkowe ekrany. Ekran środkowy przedstawia widok z osi
optycznej na filtr. Ekran po prawej stronie pokazuje widok z osi optycznej na ekran. Po lewej stronie
pokazywane są obrazy pozorne – jest to widok z osi optycznej na soczewkę.

Celem użytkownika jest takie dobranie wzajemnych poółożeń elementów układu optycznego,
aby uzyskać ostre obrazy.

•

Poprawnie skonstruowany minimalny układ pomiarowy dla soczewek i obrazów rzeczywistych
powinien zawierać w kolejności (zaczynając od lewej): źródło światła, ewentualnie kolimator,
filtr, soczewkę i ekran.

•

Poprawnie skonstruowany minimalny układ pomiarowy dla soczewek i obrazów pozornych
powinien zawierać w kolejności (zaczynając od lewej): źródło światła, ewentualnie kolimator,
filtr, ekran półprzepuszczalny i soczewkę.

•

Poprawnie

skonstruowany

minimalny

układ

pomiarowy

dla

zwierciadeł

i

obrazów

rzeczywistych powinien zawierać w kolejności (zaczynając od lewej): źródło światła,
ewentualnie kolimator, filtr, ekran półprzepuszczalny i zwierciadło.

•

Poprawnie skonstruowany minimalny układ pomiarowy dla zwierciadeł i obrazów pozornych
powinien zawierać w kolejności (zaczynając od lewej): źródło światła, ewentualnie kolimator,
filtr, zwierciadło i ekran.

Mogą pojawiać się układy uboższe (np. źródło światła i soczewka), ale będą one służyły raczej tylko
do oglądania biegu promieni świetlnych i będą służyły do celów poglądowych.

W przypadku gdy użytkownik stwierdzi, że skończył składać swój układ może przejść do etapu
obserwacji.

4. Mikroskop
Użytkownik wybiera elementy do budowy zestawu doświadczalnego w oknie Narzędzia.
Przedmioty pojawiają się na stole laboratoryjnym, po lewej stronie ekranu roboczego (Rys. 4.1). Tubus
mikroskopu ustawia się w centralnej części stołu, a soczewki i źródło światła – na stole obok niego.
Użytkownik umieszcza soczewki w okularze i obiektywie mikroskopu, a lampkę na statywie (można
wybrać dwie pozycje lampki, tak żeby oświetlała próbkę od góry lub od dołu). Jeśli nie uda mu się

16

umieścić soczewek w obiektywie lub okularze mikroskopu albo lampki na statywie, wracają one na
swoje miejsca na stole. Istnieje możliwość wymiany soczewek w mikroskopie, w tym celu należy
dwukrotnie kliknąć wybraną soczewkę, a wróci ona na stół.

Rys. 4.1 Budowanie zestawu Mikroskop

W panelu na dole ekranu znajdują się przyciski do regulacji odległości próbki od obiektywu
mikroskopu – strzałki w górę i w dół.

Po umieszczeniu soczewek w okularze i obiektywie mikroskopu i lampki na statywie, w oknie
podglądu po prawej stronie ekranu wyświetla się widok obserwowanej próbki. Jej wygląd zmienia się
w zależności od wybranego przez użytkownika sposobu oświetlenia – próbka może zostać oświetlona
od góry lub od dołu.

Celem użytkownika jest takie dobranie soczewek mikroskopu, aby uzyskać ostre obrazy. Jeśli
uzyskany obraz jest nieostry, należy zmienić odległość próbki od obiektywu przyciskami w dolnym
panelu.

5. Luneta
Użytkownik wybiera elementy do budowy zestawu doświadczalnego w oknie Narzędzia.
Przedmioty pojawiają się w laboratorium, po lewej stronie ekranu roboczego (Rys. 5.1). Tubus lunety
na statywie ustawia się w centralnej części laboratorium, a soczewki pojawiają się obok niego.
Użytkownik umieszcza soczewki w okularze i obiektywie lunety. Jeśli mu się to nie uda, elementy
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wracają na swoje miejsca. Istnieje możliwość wymiany soczewek w lunecie, w tym celu należy
dwukrotnie kliknąć wybraną soczewkę, a wróci ona na pozycję początkową.

Rys. 5.1 Budowanie zestawu Mikroskop

W panelu na dole ekranu znajdują się przyciski do regulacji odległości okularu i obiektywu
lunety – strzałki w prawo i w lewo.

Po umieszczeniu soczewek w tubusie lunety, w oknie podglądu po prawej stronie ekranu
wyświetla się widok obiektu wybranego przez użytkownika – ptak lub Księżyc.

Celem użytkownika jest takie dobranie soczewek lunety, aby uzyskać ostre obrazy. Jeśli
uzyskany obraz jest nieostry, należy zmienić długość tubusa przyciskami w dolnym panelu.
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