
Komputerowe wspomaganie pomiarów 

 
Do określonych ćwiczeń najlepiej wykorzystać telefon (smartfon), który jest wyposażony w wiele 
przydatnych czujników, np: 
- akcelerometr – jest odpowiedzialny za zmianę orientacji obrazu w zależności od ustawienia 
telefonu, istnieje możliwość prowadzenia samochodu wyścigowego w grze lub wykorzystania 
aplikacji do pomiaru ilości kroków; 
- żyroskop – też służy do precyzyjnego określenia położenia  urządzenia, przydaje się np. do 
oglądania zdjęć 3600; 
- czujnik Halla albo czujnik zbliżeniowy– wykorzystywany jest do pomiaru wielkości pola 
magnetycznego, to dzięki niemu telefon się wybudza, gdy jest odsłonięty i usypia, gdy przyłożymy 
go do twarzy, czy zamkniemy klapkę; 
- czujnik światła – którego zadaniem jest dostosowanie jasności ekranu do natężenia światła w 
miejscu, gdzie tlefon jest użytkowany; 
- czytnik linii papilarnych – czyli czujnik biometryczny, który ma zastosowanie przy autentykacji, czy 
płątnościach zbliżeniowych; 
- czujnik światła RGB – umożliwia zmianę intensywności podstawowych barw, co oszczędza energię 
w telefonie i jest mniej szkodliwe dla oczu użytkownika; 
- pulsometr – w niektórych telefonach jest zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych i umożliwia 
zmieżenie tętna. 
 
Dzięki tym czujnikom i specjalnie skonstruowanym aplikacjom, można wykorzystać telefon do 
pomiarów. 

Jedną z proponowanych aplikacji do określonych pomiarów przez autorów podręcznika do 
informatyki wydawnictwa WSiP jest Phyphox. 
Po instalacji tej aplikacji można się przekonać o bogactwie narzędzi do pomiaru różnych zjawisk. 
Jest np. magnetometr, narzędzie do pomiaru przyspieszenia za pomocą akcelerometru, narzędzie do 
pomiaru natężenia światła za pomocą czujnika światła, żyroskop, czy grupa narzędzi do pomiaru 
dźwięku lub czasu. Są też narzędzia do pomiarów związanych z mechaniką: toczenie, wahadło, 
(nie)sprężyste zderzenie, narzędzia do pomiaru nachylenia, licznik oklasków itp. 
 
Wykorzystanie tej aplikacji pozwala na zapisanie czy eksport wyników np. do arkusza kalkulacyjnego 
i dalszą ich obróbkę, np. stworzenie profesjonalnego wykresu, czy dodanie linii trendu do funkcji 
liniowej (Po kliknięciu na wykresie i wybraniu elementów wykresu, można pozyskać linię trendu. 
 
Inne aplikacje typu SportsTracker, albo Endomodo pozwalają na zapis przebytej trasy, szybkości 
jej pokonywania, czy różnic wysokości.  

 
Od 2019 r. można już otrzymać dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Taki dowód, który ma 
wbudowany bezstykowy chip, daje możliwość komunikacji elektronicznej z administracją publiczną, 
elektroniczne podpisywanie dokumentów, a także korzystanie z automatycznych bramek 
granicznych na lotniskach. 
 
Aby było możliwe elektroniczne podpisanie dokumentu za pomocą e-Dowodu, należy zainstalować 
aplikację eDo, która umożliwi wykorzystanie radiowej technologii NFC do przesłania danych z 

dowodu osobistego. Technologia NFC polega na wykorzystywaniu indukcji magnetycznej pomiędzy 
urządzeniem wejścia a urządzeniem wyjścia. W przypadku dokonywania zakupów urządzeniem 
wejścia jest terminal płatniczy, do którego telefon przesyła odpowiednie dane, współpracując z 
aplikacją bankową. 
 
Zadanie:  
Wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 152 w podręczniku do Informatyki wydawnictwa WSiP i zbadaj 
zmiany wysokości piłeczki pingpongowej i ich zależność od strat energii mechanicznej. 
 


