
S t ó ł   w i e l o d o t y k ow y
do zrobienia w  każdej szkole

1. W szkole 
w Jamielniku stół 
wielodotykowy 
służy jako pomoc 
dydaktyczna 
do nauki języka 
angielskiego
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Na warsztacie

Metod budowania stołów wielodotykowych (multitouch table) jest wiele. 
W naszym projekcie wykorzystaliśmy metodę Rear Diffused Illumination 
(rozproszona projekcja tylna), dzięki której tanim kosztem udało się zbudować 
stół, który na co dzień służy dzieciom w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Jamielniku (woj. warmińsko-mazurskie) do nauki języka angielskiego (1). 
Nazwa użytej metody i nazwy wielu podzespołów brzmią bardzo profesjonalnie, 
ale wykonanie stołu okazało się niezbyt skomplikowane.

2. Zasada 
działania stołu 
wielodotykowego
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Potrzebne części: komputer, projektor, emitery pod-
czerwieni, kamera podczerwieni PS3 EYE, obiektyw, 
filtr pasmowoprzepustowy, płyta pleksi do projekcji 
tylnej (może być też szyba matowa z jednej strony, 
zwykła szyba albo pleksi + materiał projekcyjny), 
zasilacz do emiterów, wentylatory komputerowe, 
mocowanie projektora, obudowa. Zasadę działania 
stołu pokazuje rysunek (2).

Projektor. Najlepiej sprawdza się projektor krótko-
ogniskowy, tzw. short throw. W naszym przypadku 
użyliśmy projektora Benq MP 515 ST (1600 zł); god-
ny polecenia jest również projektor Acer S1200 short 
throw. Jeśli nie macie możliwości zakupu projektora 
z krótką ogniskową, wtedy trzeba skorzystać dodat-
kowo z lustra, które będzie kierowało obraz rzucony 
przez projektor na płytę projekcyjną. 

Emitery podczerwieni oświetlają płytę projekcyj-
ną od spodu. Nasze zostały kupione w Internecie 
(http://goo.gl/7rFppd) i kosztowały 60 dolarów. Jeśli 
zdecydujecie się na zakup właśnie takich, to musicie 
pamiętać o zaklejeniu w nich czujnika – chodzi o to, 
aby emitery nie wyłączały się działając w naświetle-
niu. Bardzo istotny jest zakres rozproszenia wiązki 
podczerwieni (w tym przypadku to 850 nm), ponie-
waż w kamerze, z której będziemy korzystać, trzeba 
zamontować filtr. 

Kamera. W naszym projekcie wykorzystaliśmy 
kamerę PS3 Eye, w której zamontowany jest filtr m12 
850 nm. Aby uzyskać lepsze rezultaty, dodatkowo 
został wymieniony obiektyw (na m12 3,6 mm). Pa-
miętajcie również o zakupie mocowania obiektywu 
(m12). Wszystkie potrzebne rzeczy zostały kupione 
w Internecie (http://goo.gl/6iXTu2) – całkowity koszt 
tych części to 100 dolarów. Jak zmontować wszyst-
kie części, można obejrzeć na filmie (http://goo.gl/
oY5T3y).

Płyta do projekcji tylnej. W naszym stoliku została 
zamontowana płyta Evonik 7d006RP. Jest to bardzo 
dobra płyta, ładnie się prezentuje i daje znakomity 
obraz. Niestety, jest bardzo droga – kawałek o wymia-
rach 60×50 cm kosztował 100 euro (plus przesyłka) 
– http://goo.gl/HcHFhW. Można również wykorzystać 
szybę matową lub zwykłą płytę pleksi/szybę, przy 
czym w drugim przypadku potrzebny będzie dodat-
kowo jakiś materiał projekcyjny, na którym zatrzyma 
się obraz wyświetlany przez projektor. 

Zasilacz do emiterów. Został zakupiony na Alle-
gro (koszt 100 zł). Podłączono do niego również wen-
tylator, który chłodzi wnętrze stolika. 

Obudowa. W tym przypadku to szafka o wymia-
rach 85×60×50 cm. A całość prezentuje się tak, jak 
na fotografii 3. 

3. Wszystkie części potrzebne do tego, aby stół 
wielodotykowy działał, zmieściły się w tej niewielkiej szafce



4. Wykonywanie ćwiczeń na stole wielodotykowym łączy naukę z zabawą
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aby program był ustawiony na 
TUIO (wciskamy „T”).

Instrukcja instalowania ste-
rownika Win 7Hid. Po rozpako-
waniu wchodzimy po kolei do:  
Main Source, Multitouch Dri-
ver i ponownie do Multitouch.
Driver. Następnie, w zależności 
na jakim systemie pracujemy 
(32 lub 64 bit), klikamy pra-
wym klawiszem myszy na plik 
devcon.exe, wybieramy właści-
wości i w zakładce „zgodność” 
ustawiamy uprawnienia jako 
administrator. Następnie klika-
my prawym klawiszem odpo-
wiedni folder (x32/x64), trzy-
mając przy tym klawisz SHIFT 
i „otwórz okno polecenia tutaj”. 
Dalej zezwalamy na instalację 
sterownika i po zamknięciu się 
pierwszego okna zamykamy 
również drugie. Następnie 
udajemy się do menedżera 
urządzeń i dalej „urządzenia 
interfejsu HID”. Znajdujemy 
tam „Universal software HID 
device” i klikamy prawym kla-
wiszem myszy – wyłącz, czeka-
my chwilę i ponownie prawym 
– włącz. Zamykamy menedżera 
urządzeń. Wracamy do foldera 
Main Source i udajemy się do 
foldera Output. Uruchamiamy 
„multitouch.service.console.
exe” (otworzy się okno polece-
nia) i następnie „multitouch.
configuration.WPF” (ikonka 
z ręką). Klikamy „TUIO”, nie-
bieską strzałkę i „restart ser-
vice”, a następnie  zamykamy 

okno. Zamykamy również „multi-
touch.service.console.exe”. Instalacja zakończona.

Praca ze sterownikiem. Uruchamiamy „CCV 1.3”, 
konfigurujemy i kalibrujemy, ustawiamy na TUIO 
(T), udajemy się do Main Source, dalej do Output 
i uruchamiamy najpierw „multitouch.service.con-
sole” (otworzy się okno), a następnie „multitouch.
driver.console” (otworzy się okno). Teraz można 
korzystać z systemu Windows 7. Czynności te należy 
powtarzać po każdym uruchomieniu komputera.

Tablica interaktywna
Stół wielodotykowy (4) może również działać w po-
łączeniu z tablicą interaktywną (5) wykorzystującą 
kontroler ruchu Nintendo Wii Remote (popularnie 
nazywany wiimote lub wiilot).

Do zrobienia takiej tablicy potrzebne są: wiimote 
(koszt ok. 100 zł), pióro na podczerwień, komputer 

Instalacja oprogramowania
Oprogramowanie (CCV 1.3; CL Eye driver; Win7 Hid 
driver), z którym współpracuje stolik, jest darmo-
we; zostało stworzone przez społeczność nuigroup 
(http://goo.gl/2ZSKUo). 

Nie należy podłączać kamery przed rozpoczęciem 
programu instalacyjnego. Program CCV trzeba tak 
skonfigurować (przesuwając suwaki), aby po położe-
niu palców plamki na ekranie były wyraźne i okrą-
głe. W programie CCV należy również odznaczyć 
opcje: „remove background”, „dynamic subtract” 
i „smooth”. Gdyby plamki były słabo widoczne, moż-
na wspomóc się opcją „amplify”. Włączona ma być 
natomiast opcja „highpass filter”. Program wyłącza-
my tylko klawiszem Esc. Kalibrację rozpoczynamy 
wciskając „C”. Po skalibrowaniu wciskamy „X”. Wci-
skając „B” czyścimy obraz z cieni. Należy pamiętać, 
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5. Wykorzystanie tablicy 
interaktywnej podczas lekcji

6. Do zrobienia pióra na podczerwień wystarczy 
stary marker, dioda podczerwieni, stycznik 
i bateria

http://goo.gl/U5FqCS http://goo.gl/VGT7hJ

i projektor. Pobieramy oprogramowanie (darmowe 
albo płatne), łączymy wiimote’a przez Bluetooth 
z komputerem, kalibrujemy obraz (zaznaczamy czte-
ry punkty w rogach ekranu) i mamy własną, tanią 
tablicę. Wiilot powinien być tak umieszczony, aby 
widział cały obraz wyświetlany przez projektor. Kąt 
widzenia wiilota wynosi około 45 stopni. Co więcej, 
niekoniecznie musi być to projektor – za ekran może 
nam posłużyć również telewizor podłączony do 
komputera. 

Pióro na podczerwień można zrobić samemu (6). 
Potrzebne są: stary marker, dioda podczerwieni (naj-
lepiej sprawdza się Tsal Vishay 6400, koszt 
2 zł/sztuka), stycznik i bateria. Jeśli nie potrafimy,  
to np. w tym sklepie (http://goo.gl/1TcD5V) można 
takie kupić. 

Jeśli chodzi o oprogramowanie, to polecamy 
Smoothboard (http://goo.gl/bLvRnK, kosztuje 29 do-
larów), ponieważ możemy tu podłączyć dwa wiiloty, 
przez co uzyskamy lepszy odbiór pióra. Również 
dzieci leworęczne nie będą musiały się nienaturalnie 
ustawiać przy tablicy. Odpowiednie pozycjonowanie 
wiilota uzyskujemy metodą prób i błędów. Wiiloty 
umieszczone są w odległości około 2 m od tablicy, 
z jej lewej i prawej strony. Wiilot został podłączony 
pod zasilacz 3 V (stabilizowany) zakupiony na Alle-
gro (koszt ok. 30 zł) i usadowiony na specjalnie zro-
bionej podstawce – stojaku.
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