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Виртуална химична лаборатория

Автори на Виртуална химична лаборатория са
Боян Михайлов и Цветан Илиев – и двамата възпитаници на ПМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин. Идеята
за програмата възниква в края на 2004 г. По това време Боян е ученик в 10-ти клас, а Цветан –
абитуриент. Момчетата решават да участват в
националната олимпиада по ИТ, която ще се проведе няколко месеца по-късно. Възможно е да не
сте чували за тази олимпиада и затова ще разясня, че участието в нея става чрез предварително
изготвен проект, който може да бъде приложна
програма, уеб сайт, информационна система и
т.н. и трябва да бъде защитен пред три различни
журита на три последователни кръга – общински,
областен и национален. Боян и Цветан решават,
че е най-добре да измислят нещо, което да бъде
полезно както на тях, така и на училището им и
за това се ориентират към създаването на някакъв продукт с образователна цел. След консул-
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тация с учителите си, изхождайки от идеята, че
такива програми са най-приложими в точните науки, и че в повечето български училища няма елементарни условия за провеждане на лабораторните опити в часовете по химия, те стигат до идеята за химичната лаборатория. Разработката Ӝ
продължава няколко месеца, но дава плод, защото
постигат успех на олимпиадата. Програмата им
е класирана на едно от първите места в тяхната категория, Боян взима 5-то място в общото
класиране, а Цветан получава възможността да
стане студент във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, без да полага изпит по математика. След
олимпиадата обаче работата по програмата не
спира. Цветан вече е студент и тежестта пада
изцяло на Боян Михайлов. Той търси нови възможности за изява с нея и разработва все по-съвършени версии, които показва на различни конкурси.
Най-голям успех постига на националния конкурс
„Млади таланти“ в началото на 2006-та година,
където Боян се класира втори и получава шанса
да представи програмата си на ежегодния европейски конкурс за млади учени, който тази година
се провежда в Стокхолм, Швеция.
Виртуална химична лаборатория беше представена и на последното издание на БАИТ Експо. Това става на сборния щанд „ИКТ в образованието“,
който се организира за втора поредна година.

Щанда на химичната лаборатория на конкурса в Стокхолм

На БАИТ Експо 2006

Повечето хора приемат химията като сложна
и непонятна наука, изпълнена с формули, математически изрази и дълги, неразбираеми термини.
Затова не е чудно, че малцина предпочитат да
имат близки срещи с нея. В тази статия ще ви
представим една интересна програма, която ще
ви позволи да си поиграете с химията по занимателен и интерактивен начин.

Историята
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Интерфейса на програмата

Интерфейс
Сега нека се запознаем с интерфейса на Виртуалната химична лаборатория и начина на работа с нея. Основният прозорец на програмата
е добре подреден, за разлика от училищните лаборатории, в които обикновено цари абсолютен
хаос и сред химикалите и лабораторната стъклария могат да бъдат открити странни артефакти, които обикновено нямат нищо общо с химията. Интерфейсът е изчистен, а всички важни
елементи се открояват и са лесно достъпни (виж
фигурата).
Тук са:
1. Работната площ. В нея се развива действието в програмата и затова не е чудно, че тя
е изведена на централно място. Около нея са
поставени два панела, съдържащи всичко необходимо за експериментите. В единия са веществата, а в другия – стъкларията.
2. Съдовете и пособията, необходими за провеждане на опитите. Тук са са намерили място само най-важните и основни химически пособия, с
които са запознати дори и хората, които не се
занимават с химия. И това е логично – програмата е насочена за обучение в 7–12 клас. Всеки
седмокласник знае какво представляват епруветките и какво се прави с тях, но едва ли някога би му се наложило да ползва примерно колба
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за вакум-филтруване или пък обратен хладник.
Със сигурност не и в 7-ми клас. Освен стъкларията в този панел са намерили място още три
предмета: лакмус (който, надявам се, всички
знаем за какво се използва), горелка (за експериментите, за които е необходимо загряване) и
пръскалка (с която може да се добавя вода).
3. Веществата, които може да използвате в
опитите. Те са разделени в няколко категории,
според това към коя група принадлежат. Изборът не е от най-богатите, но е повече от
достатъчен за образователни нужди. А и честно казано, в някои училища има лаборатории,
където нямат дори част от тях. Веществата
са представени като бутони и ако някое от
тях ни е необходимо, достатъчно е да изберем
съда, в който искаме да го сложим и да натиснем бутона, на който е написана формулата
му. Тук обаче има малка уловка – всяко вещество може да бъде поставяно само в определен
вид съд. За твърди вещества например това
са т.нар. чинийки на Петри (известни и като
кристализатори), докато за приготвяне на
разтвори се ползват има различни колби. Не се
притеснявайте обаче, няма нужда да помните
кое вещество къде се слага – в основния прозорец има помощник, който ви напътства по
време на работата.
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4. Химичното уравнение. Когато програмата изпълнява
една или друга реакция в този панел се извежда уравнението, което я представя на химичен език. В някои
случаи то дори е придружено и с кратка анимация, която показва как точно си взаимодействат молекулите на двата реагента.
5. Помощ при опитите, които ще извършвате, може да
получите от вградения в основния прозорец помощник. Като истински асистент от ВУЗ, той ви напътства по време на вашата работа. Когато правите
първите си стъпки с програмата, това наистина полезно, но след време може да ви се стори и малко досадно, така че добре би било да има възможност този
помощник да бъде изключван.
6. По-нататък ще стане ясно, че Виртуална химична
лаборатория предлага и голям набор допълнителни
опции и пособия. Най-важните от тях са изведени в
лента с инструменти в горната част на прозореца,
точно под лентата с менютата.

Приложения, опции и настройки
Пакетът Виртуална химична лаборатория включва и
различни пособия и помагала, които могат да са от помощ както на учителите, така и на техните ученици.
Може би най-тривиалното от тях е Периодичната система. Ето как изглежда тя:
Подробна информация за всеки елемент ще получите,
като щракнете на името му с мишката. Освен „стандартните“ данни, които може да намерим във всяка „хартиена“ периодична система, като пореден номер, относителна маса и пр., виртуалният вариант ни показва още
температурата на кипене и топене, снимки и дори ролята на дадения елемент за човешкия организъм.
Освен периодичната система Виртуалната лаборатория предлага и други подобни пособия като например
редовете на относителна и окислителна активност на
някои елементи и една изключително приятно направена
таблица на разтворимостта.
Полезно допълнение е и Химическия речник, който съдържа пояснение на много от химическите термини и е
удобен за ученици, които ползват програмата вкъщи.
Програмата съдържа и Конвертор на мерни единици, който предлага конверсия буквално между стотици
различни единици за маса, дължина, налягане, енергия и
какво ли още не. За да добиете представа колко богат е
този конвертор, ще спомена, че само единиците за маса
са около 30, в това число и някои доста екзотични: сантиграм, талент и доля.
Друго интересно пособие е т.нар. Дневник – опция,
която може да изглежда доста странно в менюто на подобна програма, но идеята на авторите заслужава внимание. Всеки, на който му се е налагало да прави някакви
експерименти в училище или университета, знае колко
досадно може да бъде писането на протоколи. Дневникът
е по-скоро нещо като малък текстов редактор, който е
създаден изцяло за тази цел. Когато потребителят извърши даден опит, може лесно да запише целите, действията и резултатите си в него и да го съхрани като
обикновен текстов файл.
Не на последно място, в програмата има и вграден
Научен калкулатор.
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Виртуална химична лаборатория предлага и възможности за проверка на знанията. Най-универсалната от тях е системата за тестове. Тя е доста
интелигентно направена и предлага възможност за
тестване с определен брой въпроси и отговори, като
е предвиден и контрол на времето. Програмата идва
със собствена база от данни с въпроси, но всеки учител може да добави и свои към нея.
Интересна възможност е т.нар. Химичен редактор.
Това е малка подпрограма, която дава на потребителя уравнението на някаква реакция, а той трябва да
напише правилно това, което се получава в резултат
от тази реакция, а след това и да го изравни.
Полезна е и опцията Лабораторни упражнения.
При нея програмата автоматично нарежда на работния плот дадена установка, при която протича
реакция, а работата на ученика е освен да наблюдава
резултатите от тази реакция, да отговори на един
въпрос след упражнението. В програмата има и вградена галерия със снимки на различни популярни в химията вещества. Тази опция е изключително полезна
за училищата, защото в действителност малко от
завършващите ученици днес са виждали как изглеждат дори често използвани и в бита съединения, като
например натриевата основа.
Освен всичко, изброено до тук, програмата има и
възможности за настройка и надграждане. Повечето
настройки, които засягат основно интерфейса са
отделени в диалог за настройки, достъпен от меню
Начало/Администрация. Тук се отваря прозорец, съдържащ по-важните опции, като например възможност за добавяне и редактиране на въпроси от системата за тестове и опция за редактиране на базата от данни с реакции, добавяне на нови, както и дефиниране на вещества, които липсват в нея. Поради
тази причина достъпът до този панел е ограничен с
парола. Има и възможност за обновяване на програмата през Интернет – автоматично надграждане до
нови версии или обновяване на базата от данни с реакции и вещества.

Заключение
Макар и бавно идеите, свързани с електронното
обучение, си пробиват път. Има и залитания. Смущава например шумотевицата около електронните
учебници и новия образователен портал. Мнозина се
питат дали това е начинът уроците да се направят
интересни за учениците и дали всъщност, това което се получава, не са същите стари учебници, но в
електронен вид. Смятам, че ако има нещо, което е
истински пример за бъдещето на електронното образование, това са програмите от типа на Виртуална химична лаборатория. Добре е, че те стават все
повече и повече.
повече Може би е добре и това, че
като начало те се разработват предимно
от ученици, които са готови да ги предоставят на училищата безплатно.
Виртуална химична лаборатория също се разпространява безплатно и вие
може да си я изтеглите съвсем свободно от официалния Ӝ сайт – http://chemistry.
dortikum.net/.
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