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Паказана, што з вылучзннем функцьп навучання, якая носщь характер раэв1цця, павышаную ц1кавасць 
набываюць метады, што раскрываюць творчы патэнцыял вучня i студэнта. Таму для стварэння базы ведау 
па таюх тэмах, яюя будуць у далейшым навучаны з'яуляцца асновай для творчай дзейнасщ, дыдактычна 
мзтазгодна карыстацца спачатку алгарытыичным метадам. Пры гэтым з лрактыга вядома, што адной са 
складаных тэм ф!з{ю з’яуляецца «1нтэрферэнцыя святла». У сувяз! з гэтым, на аснове вопыту работы, 
прапануецца удакладнщь змест вучэбнага матэрыялу па разглядаемай тэме адпаведным1 палажэнням1 
i дадатковыын звесткам1, што дасць навучэнцам магчымасць больш дэталёва i эфектыуна засво!ць тэму 
«1нтэрферэнцыя святла».

Ключавыя словы: метад, навучанне, творчасць, алгарытм, Ытэрферэнцыя, кагерэнтнасць, святло, 
засваенне.

It is shown that with the allocation of educations function, which is in the nature of development, an increased 
interest is given to techniques that reveal the creative potential of a pupil and of the student Therefore, to create a 
knowledge base on topics that will be a foundation for creative activities in further training, it is advisable to use 
first algoritmic method. From practice it is known that one of the physics is “Interference of light”. In this regard, on 
the basis of experience, it is proposed to clarify the content of educational material on the subject of discussion 
with the relevant regulations and additional information that will give students the opportunity to more thoroughly 
and effectively assimilate the theme “Interference of light”.

Keywords: method, teaching, creativity, algorithm, interference, coherence, light, learning.
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ПРЫ ВЫВУЧЭНН11НТЭРФЕРЭНЦЫ1 
СВЯТЛА У ШКОЛЬНЫМ 
IУН1ВЕРС1ТЭЦК1М КУРСАХ Ф131К1

В. Р. Собаль,
доктар ф1з1'ка-матэматычных навук, 

прафесар, загадчык кафедры ф'мю  
i  методыю выкладання ф 'тю БДПУ;

Ч. М. Федаркоу,
кандидат  педагаачных навук, 

дацэнт кафедры ф!зт  / ' методыKi 
выкладання ф от  БДПУ

Галоуньш задачам! сучаснай школы 
з’яуляюцца забеспячэнне трывала- 

га засваення вучня Mi асноу навук, раз- 
вщцё у ix творчых пазнавальных здоль- 
насцей i стварэнне моцнай сувяз! наву
чання з жыццём. BbiHiKi гэтай работы 
у значнай ступеш залежаць ад метадау 
навучання, што выкарыстоуваюцца на 
занятках рознага тыпу. У сваю чаргу кож- 
ны таю метад рэал1зоуваецца праз сютэму 
метадычных прыёмау i падыходау, яюя

дазваляюць эфектыуна рашыць дадзе- 
ную вучэбную праблему.

У апошш час у сувяз1 з вылучзннем 
функцьп навучання, якая носщь характар 
развщця, павышаную ц1кавасць набыва
юць метады, што раскрываюць творчы па
тэнцыял вучня i студэнта.

Творчасць -  вышэйшая форма актыу- 
насц1 i самастойнасш, якая разв!ваецца 
толью у працэсе дзейнасц1. Гэта азначае, 
што навучанне павЫна адбывацца пры
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таюх умовах, яюя патрабуюць ад наву
чэнцау творчага падыходу пры рашэнж 
праблем, яюя носяць як тэарэтычны, так 
i практычны характар. Але ж творчая прак
тичная дзейнасць магчыма на аснове па- 
чатковага узроуню ведау, уменняу i навы- 
кау, яюя 6bmi сфарм1раваны з дапамогай 
традыцыйных метадау навучання, сярод 
яюх можна назваць праграм1раваны, алга- 
рытм1чны i нш. Як вядома, выбар метаду 
навучання залежыць ад дыдактычнай 
мэты, складанасц1 вывучаемага матэрыялу, 
узроуню ведау вучняу Mi студэнтау i пад- 
рыхтаванасш настаужка ц1 выкладчыка.

У сувяз! з тым, што асноунай мэтай су- 
часнага праблемна-развщцёвага навучан
ня з’яуляецца фарм1раванне пазнаваль- 
най самастойнасц1 i творчых мысленчых 
здольнасцей, а таксама пазнавальнай 
матывацьп i эмацыянальна-валявых якас- 
цей навучэнцау, галоуны клопат настау- 
HiKa -  гэта не толью перадача ведау, а ства- 
рэнне пэуных эмацыянальных адносш да 
ix, што забяспечвае актыунае успрыманне 
i засваенне Ыфармацьн. 3 гэтай мэтай пры 
тлумачэнж новага матэрыялу па ф1зщы 
настаужк (выкладчык) метадам лапчных 
разважанняу можа падвесц! школьжкау 
(студэнтау) да рашэння любой праблемы, 
звязанай з вызначанай ф1з1чнай з’явай.

У школьным курсе ф1зм i агульным 
курсе ф!з1ю ВНУёсцьтэмы, яюя выкл1каюць 
у навучэнцау пэуныя цяжкасц1 пры выву- 
чэнн1 ix зместу, разуменж сутнасц! ф1з!ч- 
най з’явы, яе практычным прымяненн! 
i пры рашэнш задач, звязаных з гэтай 
з’явай. Таму для стварэння базы ведау па 
таш тэмах, яюя будуць у далейшым 
навучанж з’яуляцца асновай для творчай 
дзейнасц!, дыдактычна мэтазгодна кары- 
стацца спачатку алгарытм1чным метадам. 
Метад алгарытм!чнага прадп!сання уяуляе 
дакладныя указанн! аб выкананн! у вызна
чанай паслядоунасц! элементарных апе- 
рацый пры рашэнн1 ф!з1чнай задачы ц\ 
шэрага задач дадзенай тэмы. Алгарытмы 
рашэння ф1з!чных задач падзяляюцца на 
агульныя (ход рашэння задачы: змест, 
умоуны запю, рысунак, сютэма каарды- 
нат, рашэнне, праверка найменняу, разлк, 
адказ, анал‘1з) i прыватныя. Прыватныя 
алгарытм!чныя прадпюанн! з’яуляюцца 
вузкатэматычным1.

3 практыю вядома, што адной са скла- 
даных тэм ф!зш з’яуляецца «1нтэрферэн- 
цыя святла». I у той жа час у школьным 
дапаможшку па ф|'з1цы на гэтую тэму ад- 
водз1цца толью адзш параграф [1, с. 86]. 
Фармальна раскрыта сутнасць з’явы, не 
паказаны агульны падыход для атрыман- 
ня кагерэнтных пучкоу (прамянёу) i адпа- 
ведныя iM метады, няма гаворю пра iHT3p- 
ферометры i ix прымяненне. На рашэнне 
задач па гэтай тэме часу не хапае, таму 
ужо студэнты трэцяга курса педагапчнага 
yHieepciT3Ta без адпаведнай падрыхтоую 
(азнаямлення з алгарытмам рашэння) ix 
самастойна рашаць не могуць. Пры гэтым 
трэба мець на увазе, што у школьным кур
се ф!зш у главе «Мехашчныя BaraHHi 
i xeani» з’ява жтерферэнцьм механ1чных 
хваль не разглядаецца [1, с. 5]. У той жа 
час у курсе агульнай ф131Ю ВНУ у раздзеле 
«Мехашка» ёсць тэмы, звязаныя з !нтэр- 
ферэнцыяй механ!чных хваль [6, с. 269]. 
Гэтыя межпрадметныя сувяз! пам!ж раз- 
дзелам! агульнай ф!з!ю садзейжчаюць 
больш глыбокаму i трываламу засваенню 
студэнтам! вучэбнага матэрыялу па тэме 
«1нтэрферэнцыя».

У сувяз! з гэтым, на аснове уласнага 
вопыту работы, мы прапануем удакладнщь 
змест вучэбнага матэрыялу па разглядае- 
май тэме адпаведным! палажэнням! i да- 
датковым! звесткам!, што дасць навучэн- 
цам магчымасць больш дэталёва i эфек- 
тыуна засво!ць тэму «1нтэрферэнцыя 
святла» [2-5].

Па-першае, пры разглядзе кагерэнт- 
насщ трэба абавязкова засяродз1ць увагу 
вучняу (студэнтау) на тым, што пучю (пра- 
мянО павЫны мець аднолькавую частату. 
3 гэтай умовы вын1кае агульны падыход 
для атрымання кагерэнтных пучкоу. Для гэ- 
тага трэба штучным шляхам разбщь адзш 
пучок, яю зыходз1ць ад сапрауднай крынщы 
святла, на два, яюя у вын1ку налажэння пры 
пастаяннай аптычнай рознасц1 ходу будуць 
утвараць !нтэрферэнцыйную карц1ну.

Па-другое, навучэнцам трэба пака- 
заць, што акрамя метаду Юнга (з адной 
крынщы святла S атрымл1ваюцца дзве 
сапраудныя кагерэнтныя St i S2) (рысу
нак 1), на падставе якога выводзщца фор

мула Аб = ̂ Х, якая вызначае адлегласць
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пам1ж суседжмп машмумам! (мш1мумам0, 
юнуюць i шшыя метады.

Люстэрм Фрэнеля -  у выжку нала- 
жэння кагерэнтных пучкоу ад уяуных 
крынщ S1 i S2 на экране Э атрымл1ваецца 
штэрферэнцыйная карцша (рысунак 2).

Бтрызма Фрэнеля -  дзве прызмы з 
велыш малым праламляльным вуглом, 
складзеныя асновам1, утвараюць уяуныя 
кагерэнтныя крынщы S1 j S2, светлавыя 
пучю ад яюх утвараюць на экране Э 
штэрферэнцыйную карцшу (рысунак 3).

Бшшза Бше -  дзве палавшю тонкай 
лшзы аддалены на невял1кую адлегласць, 
i пам1ж iMi змяшчаецца непразрыстая 
пласцша П. Атрыманая аптычная сютэма 
стварае дзве сапраудныя кагерэнтныя 
крынщы S., i S2. У выжку налажэння каге
рэнтных пучкоу, яюя зыходзяць ад гэтых 
крынщ, на экране Э наз1раецца штэр
ферэнцыйная карцша (рысунак 4).

II g s, _
Э

\\mv\M
! , . ; .''л,;",''.i1;.-:.' i’,'-1 ' m m!! j. 'i ' ;i,', , i, ! i , iII5 II miiiiii||s, ■■-“щццтЩ:i;0

Рысунак 1

Кал1 ж у сярэдзше тонкай лшзы выра- 
заць пласт i атрыманыя частю скласц! 
асновам1, то атрыманая сютэма утварае 
дзве уяуныя крынщы святла S1 i S2, пучю 
ад яюх утвараюць на экране Э штэр- 
ферэнцыйную карцшу (рысунак 5).

Люстэрка Лойда -  плоскае люстэр- 
ка Л дае магчымасць стварыць дзве ка
герэнтныя крынщы святла, адна з яюх -  
тэта сама крынща S, другая -  уяуны 
вщарыс гэтай крынщы Sv У выжку нала
жэння кагерэнтных прамянёу ад гэтых 
крынщ на экране Э утвараецца штэрфе- 
рэнцыйная карцша (рысунак 6).

Метад Лшжка -  аптычная сютэма 
складаецца з крынщы святла S i пау- 
празрыстай пласцшю П з адтулшай S,, 
якая згодна з прынцыпам Гюйгенса з’яу
ляецца сапрауднай другаснай крынщай 
святла кагерэнтнай з крынщай S. Прамяж, 
яюя праходзяць праз паупразрыстую 
пласцшку, складаюцца з прамяням1, што 
зыходзяць з адтулшы, i на экране Э утва
раецца штэрферэнцыйная карцша (рысу
нак 7).
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Метад Поля -  выпраменьванне вызна- 
чанай частаты ад крынщы S падае на пло- 
скапаралельную пласцшку П. У выжку ад- 
бщця ад верхняй i жжняй граней пласцшю 
узжкаюць кагерэнтныя прамяж, яюя зыхо- 
дзяць з кагерэнтных уяуных крынщ St i S2. 
Пры налажэнж гэтых прамянёу на экране 
Э утвараецца штэрферэнцыйная карцша 
(рысунак 8).

Метад Меслша -  гэты метад, як i ме
тад Бме, выкарыстоувае палавшю тонкай 
лшзы. Толью у гэтым выпадку лшзы зруш- 
ваюцца не перпендыкулярна аптычнай 
Boci, а уздоуж яе на значную адлегласць. 
Пры гэтым атрымл1ваюцца сапраудныя 
вщарысы St i S2 крын1цы S. У вобласщ 
StS2 наз|'раецца штэрферэнцыйная кар- 
ц1на. У плоскасц1, перпендыкулярнай да 
галоунай аптычнай eoci, 1нтэрферэнцый- 
ная карцжа мае выгляд канцэнтрычных 
паукольцау з агульным цэнтрам на гэтай 
Boci (рысунак 9).

Найбольш шырока распаусюджаным вы- 
падкам праяулення 1нтэрферэнцьм у пры- 
родзе з’яуляецца Ытэрферэнцыя светлавых 
пучкоу, яюя адб1ваюцца ад дзвюх паверхняу 
празрыстых асяроддзяу. Гэта афарбоука 
мыльных бурбалак, радужныя пленю бен- 
з1на на вадзе i г. д. У сувяз1 з чым шыро- 
кае практычнае прымяненне знайшл1 яшчэ 
два штучныя метады атрымання кагерэнт
ных пучкоу (прамянёу): метад плоскапара- 
лельных пласц1нак i метад кл1нападобных 
пласц(нак.

Метад плоскапаралельных пласц1-
нак -  у гэтым выпадку штэрферэнцыя 
узн1кае пры налажэнж двух паралельных 
пучкоу, яюя атрымл1ваюцца пры адбщц1 
святла ад дзвюх паверхняу пласц1ню П 
(рысунак 10). 1нтэрферэнцыйная карцша 
уяуляе сабой сукупнасць палое роунага 
нахту, яюя лакал1заваны у бясконцасцк 
Прамян114 2’ утвараюць карцшу у адб1тым 
святле, а прамян1 1” i 2” -  у праходзячым 
святле.

Метад клшападобных пласцжак -
!нтэрферэнцыйная карцша, што уэж кае 
пры адбщц1 светлавога пучка ад дзвюх 
паверхняу клшападобнай плаецшю П, 
уяуляе сабой сукупнасць палое роунай 
таушчын! i лакал1завана на паверхж плас- 
ц1ню (рысунак 11).
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Р ы с у н а к  1 2

Прыватным выпадкам палое роунай 
таушчыж з’яуляюцца кольцы Ньютана. 
У  гэтым выпадку ролю клшападобнай 
плаецшю адыгрывае зазор пам1ж плоска-

паралельнай пласцжкай i плоскавыпук- 
лай лшзай вялжага радыуса крыв1зны. 
1нтэрферэнцыйная карцжа мае выгляд 
канцэнтрычных акружнасцей. Кольцы 
Ньютана можна наз1раць як у адбпым (а), 
так i праходзячым (б) святле (рысу
нак 12).

Пры гэтым аптычная рознасць ходу А  

прамянёу у адбггым i праходзячым свят
ле адпаведна роуная:

А  =  2dn0 + Х /2 ; А  =  2dn0 ,

дзе d -  таушчыня зазору, якая адпавядае 
k-му кальцу Ньютана, п0 -  паказчык пра- 
ламлення асяроддзя зазору. У  адбпгым 
святле цэнтр Ытэрферэнцыйнай карцжы 
цёмны, у праходзячым -  светлы.

Таюм чынам, пры наяунасф адпавед- 
най камп’ютарнай прэзентацьи можна хут- 
ка i эфектыуна данесц1 да навучэнцау сут- 
насць штучнага атрымання кагерэнтных 
светлавых пучкоу (прамянёу), пры нала- 
жэнш яюх праяуляецца з’ява штэр- 
ферэнцьм i наз1раецца штэрферэнцыйная 
карцша.
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