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Анотацiя
В роботi придiлена увага створенню демонстрацiйного комплексу для моделювання явищ роздiлу фiзики «Ко-

ливання i хвилi».
Creation of a demonstrations complex for modeling of the phenomena of section of physics «Vibrations and waves»

are considered in this paper.

Вступ
Навчальний експеримент є основою вивчення всiх роздiлiв фiзики. Розвиток iнформацiйних технологiй

дозволяє зробити демонстрацiї, лабораторнi й експериментальнi роботи бiльш наочними та iнформатив-
ними. Звичайно, комп’ютерне моделювання не може повнiстю замiнити реальнi експерименти, однак його
переваги полягають у можливостi демонстрацiї процесiв, якi важко або навiть неможливо вiдтворити в
силу сформованих проблем вiтчизняної середньої школи.

Хоча сучасний ринок представлений великою кiлькiстю рiзноманiтних навчальних продуктiв, якi вчи-
тель може використовувати пiд час проведення занять, але проведений аналiз вiтчизняних програмних
засобiв з фiзики показав, що такi продукти не завжди задовольняють потреби вчителiв й учнiв. Це по-
яснюється тим, що: 1) незважаючи на свою наочнiсть, бiльшiсть iз них не дозволяють користувачу (учню)
змiнювати характеристики фiзичної системи (тобто проводити моделювання), 2) невiдомо як реалiзовано
програмну модель та як вона вiдтворює тi чи iншi фiзичнi явища (математично чи анiмацiйно). Таким чи-
ном використовуючи готовi програмнi засоби вчитель обмежується тими засобами навчальної дiяльностi,
якi були закладенi розробниками. Це не завжди зручно, оскiльки вчитель вимушений «пiдстроюватися»
пiд ту чи iншу програмну модель.

Навчально-демонстрацiйний комплекс для вiдтворення хвильових явищ
Нами в середовищi LabView було розроблено навчально-демонстрацiйний комплекс для вiдтворення

хвильових явищ, який призначено для використання в навчальному процесi середнiх навчальних закладiв
пiд час вивчення роздiлу фiзики «Коливання та хвилi».

Основу комплексу складають чотири програмнi iмiтацiйнi моделi.
Перша програма є аудiовiзуальною демонстрацiйною моделлю та призначена для використання у 8-му

класi при вивченнi теми «Коливальний рух. Амплiтуда, перiод i частота коливань». Вона дає можли-
вiсть вiдтворити графiк гармонiйних коливань при змiнi значень амплiтуди, частоти та початкової фази.
Фактично програма дозволяє замiнити осцилограф i звуковий генератор вiртуальними. Блок-дiаграма
програмної моделi наведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Блок-дiаграма першої програмної моделi

Друга програма дає можливiсть вивчати залежнiсть швидкостi звуку вiд газового середовища, а також
дозволяє переконатися у тому, що з пiдвищенням температури швидкiсть звуку зростає. Буде корисною у
використаннi в 8-му класi при вивченнi тем: «Звук. Поширення звуку в рiзних середовищах», «Швидкiсть
поширення звуку» i «Властивостi газiв, рiдин, твердих тiл». Програму можна використовувати як в якостi
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демонстрацiйної моделi, так i при виконаннi ряду практичних завдань, а саме при розв’язуваннi задач на
визначення швидкостi звуку у газах з рiзною молярною масою та температурою.

Третя програма дає можливiсть учням 8-го класу краще зрозумiти такi поняття, як: основний тон,
гармонiка, тембр звуку. В 11-му класi при вивченнi роздiлу «Коливання та хвилi» програма дозволяє
наглядно пояснити принцип суперпозицiї, доповнити, а при вiдсутностi певного обладнання, замiнити
реальний фiзичний експеримент вiртуальним. При її використаннi учнi можуть не лише почути, а й поба-
чити змiну форми складного сигналу в залежностi вiд змiни амплiтуд, частот та початкових фаз кожного
з 4-х гармонiйних коливань. Програма дозволяє реально продемонструвати, що тембр визначається чи-
слом гармонiк й величиною їх амплiтуд та не залежить вiд значень початкових фаз вищих гармонiк.
В програмнiй реалiзацiї ми використали 4 генератори гармонiйного сигналу (Sine Wfm), оператор суми
(Add) та генератор звукового сигналу [1]. Блок-схема програмної моделi зображена на рис. 2, а на рис. 3
наведена лицева панель програми.

Рисунок 2 – Блок-дiаграма третьої програмної моделi

Рисунок 3 – Лицева панель програми для вивчення складного коливального процесу

Четверта програма дозволяє ознайомити учнiв з поняттям та природою биття. Дану програму доцiльно
використовувати при вивченнi теми «Механiчнi коливання й хвилi» у 10-му класi (профiльний рiвень).
Блок-схема програмної моделi зображена на рис. 4. Лицева панель програми наведена на рис. 5.
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Рисунок 4 – Блок-дiаграма четвертої програмної моделi

Рисунок 5 – Лицева панель програми для демонстрацiї сутностi биття

Програмний комплекс пройшов апробацiю в спецiалiзованiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв № 6
Кiровоградської мiської ради Кiровоградської областi та Сєверодонецькому багатопрофiльному лiцеї Сє-
веродонецької мiської ради Луганської областi. Також комплекс успiшно використовується в педагогiчно-
му процесi Луганської обласної Малої академiї наук учнiвської молодi та Луганської державної академiї
культури i мистецтв.

Проведена робота стала переможцем XVIII обласного конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт
учнiв-членiв Луганської обласної малої академiї наук (секцiя експериментальної фiзики), а на Всеукраїн-
ському рiвнi в квiтнi 2012 року зайняла почесне III мiсце.

Список використаних джерел:

1. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные
приборы на основе LabVIEW 7 / [Бутырин П. А., Васьковская Т. А., Каратаева В. В., Материкин
С. В.]. – М. : ДМК Пресс, 2005. – 264 с.

92


