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Fremtidige perspektiver

Den centrale del af koden

Brydning af lys ved overgang fra et medie til et andet er et 
spændende fænomen som forårsager mange flotte 
naturfænomener såsom haloer og regnbuer. I dette projekt 
arbejder eleverne med to forskellige modeller til at forklare 
brydning. Den første model er at se brydningsvinklen som en 
effekt af at hastigheden sænkes i det andet medie. Den 
anden model er princippet at lyset finder vejen med mindste 
tid fra et punkt til et andet, også kaldet Fermats princip. 
Herunder ses illustration af den første model. 

• At tydeliggøre hvordan brydning opstår og give eleverne 
en klar forståelse af hvad som forårsager brydning.

• At arbejde med modellen at lyset har forskellige 
hastigheder i medier og at dette netop giver en 
afbøjningen af lysstrålen.

• At forstå sammenhængen mellem strålingens gang og det 
at lyset altid finder den vej som giver korteste rejsetid 
mellem to punkter.

• At eleverne lærer at anvende, modificere og trinvist 
udvikle den nødvendige struktur i et NetLogo program

• At eleverne tænker over dekomposition, algoritmedesign 
og computational thinking.

Eleverne skal:

• Sætte sig ind i den udleverede simple modeller som 
udleveres til dem og forstå kodningen. 

• Opstille en oversigt over de ændringer der skal laves i 
programmet for at vise det krævede.

• Herefter på papiret få overblik over hvordan disse ændring 
kan deles op i smådele som kan programmeres separat. 

• Kravene til ændringer var at i den første model at indtegne 
linjer som er illustreret i billedet her ved siden af. Altså de 
linjer man ofte anvender til at udlede brydningsloven. 

• Lave andre illustrative ændringer. 
• Ændre programmet så det virker for forskellige vinkler. 
• Hvis der er tid så ændre programmet så brydningsindeks 

også kan ændres på en skyder (blev dog ikke fuldført)

• Eleverne i klassen har igennem flere tidligere NetLogo
forløb tilegnet sig en viden om det konkrete programmet 
og det at programmere. Derfor har de nu fået en større 
opgave hvor de selv skal arbejde med et større projekt. 

• Visualiseringerne som eleverne frembringer hjælper med 
den faglige forståelse af fænomenet brydning

• Det giver øget motivation at producere egenhændig og 
giver en fornemmelse af ejerskab til visualiseringen

• Ideer til ændringer i koden med henblik på at forbedre 
simuleringen, sætter tanker i gang om optimering af 
algoritmer

Herunder ses et eksempel på visualisering af Fermats princip, 
som kan være et større projekt hvor eleverne også arbejder 
med optimeringsalgoritmer. Den har dog ikke være anvendt 
til dette, men kun som en visualisering.
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