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01 Po co tworzyć bezprzewodową salę 
lekcyjną z interaktywnym mikroskopem?



Oferowana przez Phenix bezprzewodowa sala lekcyjna 
z interaktywnym mikroskopem łączy tradycyjne nauczanie przy 
pomocy mikroskopu z nowoczesnym łączem internetowym, 
technologią internetu oraz multimedialną technologią wideo. 
Na dwukierunkowy, interaktywny i multimedialny system 
sieciowego nauczania składają się wysokiej jakości cyfrowe 
mikroskopy, multimedialne serwery audio oraz wideo, 
komputery oraz bezprzewodowe sieci.

Nauczyciele mogą przesyłać swoje obrazy do wszystkich studentów, aby 
osiągnąć efekt nauczania, a także przesyłać obraz z komputera dowolnego 
ucznia do pozostałych członków grupy w celach demonstracji, realizacji 
sieciowego nauczania mikroskopowego, znacznego ulepszenia nauczania 
eksperymentalnego oraz zwiększenia zainteresowania uczniów nauką.



Zarówno mikroskop nauczyciela, jaki i mikroskopy studentów są połączone z ich 
komputerami (lub tabletami), co czyni połączone w ten sposób urządzenia 
stosunkowo niezależnymi stanowiskami pracy, gdzie każda jednostka jest ze sobą 
połączona poprzez bezprzewodową lokalną sieć. Nauczyciel potrzebuje tylko 
komputera głównego i dedykowanego oprogramowania do systemowej kontroli 
i transmisji, by jednocześnie kontrolować przechwytywanie, wyświetlanie 
i powiększanie obrazów, pochodzących z wielu cyfrowych mikroskopów, dzięki 
czemu obrazy i dane mogą być udostępnianie pomiędzy nauczycielem i studentami. 
System zapewnia różne tryby komunikacji głosowej. Ekran mikroskopu w czasie 
rzeczywistym dodaje obu stronom ruchome wskaźniki cyfrowe, co może ułatwić 
komunikację między nauczycielem i studentami, czynić dyskusję bardziej przejrzystą 
i zwięzłą, a sama komunikacja odbywa się w sposób bardzo wygodny.



WIFI

Terminal 
nauczyciela

Terminale 
studentów

Terminal nauczyciela i terminale studentów są ze sobą 
połączone poprzez bezprzewodową sieć.
Sygnał osiąga wysoką szybkość i jest stabilny, dzięki 
czemu proces nauczania jest w pełni 
zsynchronizowany.



Tradycyjne 
rozwiązanie

Nowy plan

1 Realistyczny obraz, dobre efekty nauczania

Bezprzewodowa sala lekcyjna z interaktywnym mikroskopem 
stanowi innowację tradycyjnej metody nauczania przy użyciu 
mikroskopu

Nauczyciele używają do nauki multimedialnych tablic lub odręcznych 
rysunków na tablicach szkolnych, ale uzyskane w ten sposób obrazy nie 
są wystarczająco realistyczne. Nauczyciel wykorzystuje również 
mikroskop do obserwacji różnych części, a studenci za każdym razem 
ustawiają się w kolejce, by móc je obserwować. Ta metoda jest 
czasochłonna i nieefektywna. Jeśli student przesunie wycinek, pozostali 
członkowie grupy mogą otrzymać błędne informacje.

Nauczyciel może natychmiast wyświetlić obserwowany obraz struktury 
wycinka na ekranie lub przesłać obraz spod mikroskopu danego 
studenta na ekrany LCD (lub ekran projekcyjny) wszystkich studentów, 
lub przesłać ten obraz do wyznaczonego jednego albo kilku studentów, 
co sprzyja porównywaniu uzyskanych obrazów lub grupowej dyskusji.
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Tradycyjne 
rozwiązanie

Nowy plan

Monitorowanie całego procesu, silne wsparcie ze strony nauczyciela

Bezprzewodowa sala lekcyjna z interaktywnym mikroskopem 
stanowi innowację tradycyjnej metody nauczania przy użyciu 
mikroskopu

Nauczyciele nie mogą w czasie rzeczywistym zobaczyć obrazu 
pod mikroskopem studentów, nie mogą uchwycić prawdziwego 
procesu ich nauczania ani zrozumieć stopnia ich wiedzy, przez 
co problemy uczniów nie mogą zostać wykryte i w odpowiedniej 
chwili skorygowane.

Nauczyciele mogą w każdej chwili zobaczyć obraz spod 
mikroskopu każdego studenta na swoim monitorze, w czasie 
rzeczywistym monitorować cały proces, wykryć problemy w 
czasie przeprowadzania eksperymentu i pokierować studentami. 
Nie muszą już dłużej czekać na ich pytania, ale mogą aktywnie 
dawać spersonalizowane porady.
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Bezprzewodowa sala lekcyjna z interaktywnym mikroskopem 
stanowi innowację tradycyjnej metody nauczania przy użyciu 
mikroskopu

Silna interakcja między nauczycielem a studentami

Komunikacja między nauczycielem i studentami oraz pomiędzy 
samymi studentami jest ograniczona przez czas i miejsce. Jest to 
komunikacja jednokierunkowa, pojedyncza, na małą skalę i 
pobieżna.

Tradycyjne 
rozwiązanie

Nowy plan
Nauczyciel i studenci oraz studenci pomiędzy sobą mogą 
komunikować się szybko i dokładnie. Ten rodzaj komunikacji jest 
dwukierunkowy, wielowymiarowy i precyzyjny. Na przykład, tryb 
komunikacji grupowej w systemie głosowym pytań i odpowiedzi 
może pogrupować studentów na różne sposoby, mogą oni w grupie 
komunikować się ze sobą, a nauczyciel może dołączyć do nich w 
każdej chwili. To stwarza elastyczny i interaktywny model 
kooperacyjnego uczenia między nauczycielem i studentami oraz 
pomiędzy samymi studentami.
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Bezprzewodowa sala lekcyjna z interaktywnym mikroskopem 
stanowi innowację tradycyjnej metody nauczania przy użyciu 
mikroskopu

Realizacja udostępniania materiałów

Nauczycielom trudno jest na czas pokazać wszystkim studentom 
typowe obrazy strukturalne wycinków. W nauczaniu niektóre typy 
obrazów nie mogą być przechowywane i transmitowane na duże 
odległości. Są one ograniczone czasowo do zaobserwowania w 
danym eksperymencie i nie mogą zostać uzyskane w kolejnym.

Tradycyjne 
rozwiązanie

Nowy plan
Nauczyciele w każdej chwili mogą pokazać typowe struktury oraz 
zjawiska specjalne z mikroskopów studentów całej grupie, mogą 
również te obrazy uchwycić i zapisać, dzięki czemu w trakcie 
procesu nauczania eksperymentalnego pozyskują i wzbogacają 
materiały dydaktyczne, które mogą udostępniać i ponownie 
wykorzystać.
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Bezprzewodowa sala lekcyjna z interaktywnym mikroskopem 
stanowi innowację tradycyjnej metody nauczania przy użyciu 
mikroskopu

Ewaluacja wyników eksperymentu

Ze względu na ograniczenia sprzętowe eksperymentu 
nauczycielom trudno jest przeprowadzić aktualną i rzeczywistą 
cenę studentów, a także trudno jest im zagwarantować 
entuzjazm do nauki i wyników eksperymentu.

Tradycyjne 
rozwiązanie

Nowy plan

Nauczyciele w każdej chwili mogą poprosić studentów o 
indywidualne przeprowadzenie badania wycinka lub zrobić to 
samemu dla całej klasy, zachęcać uczniów do pogłębienia swoich 
wrażeń i wzmocnić efekt obserwacji eksperymentalnej; mogą 
również wybrać do tego 3 do 5 dowolnych studentów przed 
końcem badania; mogą także skorzystać z oprogramowania do 
przeprowadzenia testu i wykonania analizy statystycznej jego 
wyników, dzięki czemu ocena umiejętności eksperymentalnych 
każdego studenta będzie bardziej obiektywna.



02 O firmie Phenix



Phenix Optics Co., Ltd. Został założony w 1965 r. Jest 
producentem przyrządów optycznych z ponad 50-letnią historią, 
odnotowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Szanghaju 28 Maja 1997 r. pod nazwą Phenix Optics i kodem 
600071. Jesteśmy narodową firmą high-tech, kluczowym 
narodowym przedsiębiorstwem eksportowym, zajmujemy się 
badaniami naukowymi, demonstrujemy aplikację CAD, a także 
byliśmy wielokrotnie oceniani jako firma krajowa i regionalna o 
wysokiej jakości.



Mikroskop firmy Phenix otrzymał nagrodę najsłynniejszej marki produktu w regionie Jiangxi. 
Produkt ten posiada certyfikat bezpieczeństwa CE, spełnia warunki do używania znaku 
„produkty z międzynarodowymi standardami” oraz ma certyfikat licencji na produkcję 
wyrobów medycznych. Sieć marketingowa i biura firmy znajdują się w wielu państwach. Firma 
Phenix ma prawo do niezależnej księgowości importu i eksportu, a jej międzynarodowa sieć 
marketingowa obejmuje ponad 30 krajów i regionów na świecie oraz posiada oddziały 
w Niemczech i Japonii.

Phenix Optics posiada ścisły, kompleksowy system zarządzania 
jakością oraz krajową sieć informacji zwrotnej. Firma uzyskała 
Międzynarodowy Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015, Certyfikat 
Systemu Ochrony Środowiska ISO 14001 oraz Certyfikat Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001.

Raport z badań: zgodnie z międzynarodowymi 
standardami systemu jakości produktu



-

CHIŃSKI ZNAK TOWAROWY NAJLEPSZA MARKA 
REGIONU JIANGXI

Prawa autorskie do oprogramowania 
systemu interaktywnego

Narodowe Przedsiębiorstwo 
High-Tech

Stały członek Chińskiego 
Stowarzyszenia Przemysłu 
Sprzętu Edukacyjnego

Wiceprezydent Stowarzyszenia 
Sprzętów Edukacyjnych w regionie 
Jiangx



03 Funkcje oprogramowania 
interaktywnej sali lekcyjnej



Główny interfejs interaktywnego 
oprogramowania laboratoryjnego: bogaty 
w funkcje, kompleksowo wspomagający 
nauczycieli w interaktywnym nauczaniu 
mikroskopowego badania morfologii



Elektroniczne zarządzanie profilami
Studenci mogą zalogować się za 
pomocą swojego hasła, co jest 
wygodne w zarządzaniu dla 
nauczycieli

Prezentacja studenta
Nauczyciel wybiera mikroskop 
studenta dla demonstracji, 
a uczeń prezentuje swoje wyniki

Przesyłanie plików
Nauczyciel poprzez system 
może przesyłać pliki, obrazy 
oraz dokumenty testowe do 
każdego studenta



Egzaminy
Nauczyciel może przetestować 
studentów za pomocą systemu 
egzaminacyjnego

Nauczyciel może w czasie 
rzeczywistym transmitować 
studentom obraz ze swojego 
ekranu

Wideo na żywo

Cyfrowe wycinki
Nauczyciel może znaleźć 
potrzebne wycinki w bogatej, 
cyfrowej bibliotece wycinków 
do obserwacji



Oprogramowanie do przetwarzania obrazu: 
wygodne i praktyczne narzędzie do 
przetwarzania obrazu, które może 
wykonywać pomiary 2D i łączyć obrazy na 
obrazach mikroskopowych. Zdjęcie 
przedstawia interfejs pomiarowy 2D.



⚫ Łączenie obrazów

Cztery różne części obrazu Cały obraz
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21

65

6 podstawowych
funkcji

Transmisja widoku ekranu, 
prezentacje studentów

Zdalne udostępnianie pulpitu

Wielokanałowe wideo na żywo
Zdalne komunikowanie, sieciowy 
tryb komunikacji głosowej

Rozpoznawania i obliczanie 
komórki przez sztuczną 
inteligencję
Analiza medycznych badań 
naukowych, analizator krwi

Udostępnianie tablicy, pióro 
ekranowe

Współpraca na wspólnej tablicy

Łączenie obrazów, poszerzenie 
głębi ostrości, automatycznie 
dostosowywany dystans obserwacji

Proces łączenia obrazu

·Automatyczna kalibracja 
pomiaru
Dokładny pomiar, analityczna 
kalibracja



04 Zalecane produkty



Wireless

Mikroskop nauczyciela 
BMC 500

Mikroskop studenta 
BMC 100-AS8U

 - Podwójne źródło światła, lampa LED lub halogenowa, które
   można dowolnie przełączać

·- Duży odstęp od okularu, rozległe pole, okular pozbawiony 
   dystorsji

·- ICCF soczewka obiektywu, w pełni achromatyczna, 
   z pozbawionym ograniczeń programem poziomu kontrastu · - 11,6-calowy dotykowy wyświetlacz

     LCD z funkcją obracania w 3D
· - Wyjmowane źródło światła LED

Zalecane
produkty



05 Zrealizowane projekty



Szkoła Eksperymentalna w Szanghaju



Liceum nr 1 w Guiyang



Szkoła Eksperymentalna 
Zenith w Changzhou



Szkoła Eksperymentalna Wuxi Tianyi
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