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Streszczenie: Przesłanki użycia komputera w szkolnym laboratorium są rozliczne, poczynając od
uwarunkowań społecznych współczesnego świata po powody aparaturowe. Przedstawiono przy-
kłady zastosowania komputera w trzech gałęziach fizyki: 1. czteropunktowy pomiar temperatury
w funkcji czasu, 2. pomiar natężenia światła w funkcji położenia w zjawisku dyfrakcji i 3. po-
miar oporu elektrycznego nadprzewodników w funkcji temperatury za pomocą metody czterech
punktów. Pomiary przeprowadzane były za pomocą sondy konstrukcji Uniwersytetu w Udine.

Expanding our senses by computer – thermal, optical and electrical
measurements

Abstract: The reasons to use the computer in school laboratories are discussed, starting from social
demand and ending on technical advantages. Three examples of the use of computer at school
experiments are shown – variations of temperature vs. time by four point gauge, measurements
of the light intensity vs. position in a diffraction experiment, dependence of resistance in super-
conductors vs. temperature. Measurements were done with the use of a system constructed at
the University of Udine.

1. Znaczenie czujników on-line
w szkolnym laboratorium

Społeczne, metodologiczno-dyscyplinarne i prak-

tyczne powody przemawiają za użyciem komputerów

w szkolnym laboratorium, gdyż:

◮ Nasze życie codzienne jest całkowicie skomputeryzo-

wane, staje się zatem ważne ze społecznego punktu wi-

dzenia przygotowanie studentów do korzystania z metod

i narzędzi technologii informacyjnej.

◮ W laboratoriach naukowych komputery zarządzają da-

nymi i są nierozłączną (integralną) częścią badań na-

ukowych. Eksperymenty on-line pozwalają studentom

poznać metody badawcze fizyki.

◮ Na poziomie praktycznym, doświadczenia on-line ofe-

rują skuteczność, wydajność, oszczędność czasu, nie-

zawodność, precyzję i powtarzalność wyników pomia-

rów. Co więcej, pozwalają one natychmiastowo i bezpo-

średnio zapoznać się z przebiegiem zjawiska fizycznego

dzięki następującym możliwościom:

– obserwacja zdarzeń o wiele szybszych i wolniejszych

niż pozwala na to mierzenie ręczne

– pomiary w niedostępnych miejscach

– łatwiejsze gromadzenie danych, pozwalające na po-

równanie wyników na diagramach i wykresach, po-

szukiwanie charakterystyk i różnych informacji o ana-

lizowanych systemach (np. energetycznych)

– badanie procesów nieliniowych dzięki szybkiemu po-

bieraniu danych; jest to niemożliwe w tradycyjnym

laboratorium, gdzie pomiary wykonuje się w począt-

kowym i końcowym stanie równowagi; pozwala to na

porównanie danych doświadczalnych i modeli teore-

tycznych.

Powyższe możliwości czynią przeprowadzanie do-

świadczeń w szkole bliższymi rzeczywistości, a przez to

bardziej interesującymi i stymulującymi. Doświadczenia

on-line pozwalają na:

– oszczędność czasu i dobrą powtarzalność pomia-

rów, przez co jest możliwe skupienie uwagi na uzyskiwa-

nych wynikach i na planowaniu eksperymentu

– gromadzenie dużej ilości danych pozwalające na

użycie metod statystycznych

– skupienie uwagę na pojęciowym aspekcie proce-

dury pomiaru, tj. ustawieniu i kalibracji systemu, wybie-

raniu czasu pomiaru, czułości, rozdzielczości itp.

– śledzenie w czasie rzeczywistym ewolucji zjawi-

ska, co pobudza uczniów do szukania interpretacji oraz

wspólnej dyskusji

– zastosowanie funkcji kontroli eksperymentu, co po-

zwala na poznanie takich pojęć, jak sprzężenie zwrotne,

stabilność, nieliniowość; pojęcia te są wprowadzeniem do

automatyzacji procesów.

Oczywiście, doświadczenia on-line nie mogą i nie

muszą być jedynym tylko sposobem przeprowadzania do-

świadczeń laboratoryjnych.
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