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В. А. Бондар, Ч. М.Федарко?

АБ ЗАДАЧАХ-МАДЭЛЯХ КУРСА 
АГУЛЬНАЙ Ф131К1

Апошн1м часам аб'ём 1нфармацы1 па розных вучэбных прадметах 
ста? так!м вял1к!м, што яна не можа быць засвоена за адносна ка- 
ротк! тэрм1н навучання. кал! ? навучальным працэсе не выкарысто?- 
ваць абагульняючыя метады . Пры чым трэба л!чыць, што эфекты?- 
насць любога метада вызначаецца ?зро?нем веда?, набытых студэнтам 
у працэсе навучання. i ступенню сфарм1раванасц! адпаведных умен
ия? 1 навыка?.

Зразумела, што навучыцца рашаць задачы па ф!з!цы зус1м не 
проста. Вопыт паказвае: каб паспяхова рашаць ф1з!чныя задачы, ве- 
данне тэоры! неабходна, але недастаткова. Ф1з1чная задача з*я?ля- 
ецца мадэллю вызначанай ф!з!чнай з'явы з вядомым! i невядомам! 
вел!чыням1, як!я характарызуюць гэтую з'яву. Адрозн1ваюць тэарэ- 
тычныя 1 эксперыментальныя ф1з1чныя задачы. Пры рашэнн! тэарэтыч- 
ных задач невядомыя вел1чын1 вызначаюцца шляхам анал!зу ф1з!чнай 
з'явы з дапамогай адпаведных ф!з!чных закона?, як!м падпарадко?- 
ваецца гэтая з'ява. У працэсе рашэння тэарэтычнай задачы вылуча- 
юць тры этапы: ф!з!чны анал!з, матэматычныя пера?тварэнн1 i ана- 
л!з вын1ка? рашэння. Для павышэння эфекты?насц1 гэтага працэсу 
выкарыстоуваюцца розныя дыдактычныя сродк!: ПМК, ЭВМ. ТСН 1 1нш.

Пры арган1зацы1 1 правядзенн! практычных занятна? па рашэнню 
ф!з!чных задач р̂эба ?л1чваць розны ?зровень падрыхтаванасц! сту- 
дэнта? да гэтага тылу дзейнасц1. Таму шэраг занятна? пав!нны быць 
прысвёчаны рашэнню задач-мадэля? па дадзенай тэме адпаведнага 
курса. Гэтая перадумова вын!кае з таго, што кожная ф!з1чная з'ява 
характарызуецца вызначанай сукупнасцю ф1з!чных вел!чынь, як!я 
звязаны пам!ж сабой некаторым! ф1з1чным! законам!. Сярод гэтых 
закона? маецца адз!н ц1 некальк! гало?ных - фундаментальных.

Прыкладам такой задачы-мадэл1 можа быць задача з раздзела 
"Квантавая ф!з!кан курса "Агульная ф1з!каи па тэме ’’Атам вадаро-
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ду" наступнага зместу: "Вызначце асноуныя ф1з!чныя вел1чьи1, як!я 
характарызуюць атам вадароду, 1 устанав1це адпаведныя запежчасц! 
пам1ж 1м1".

Рашэнне дадзенай заданы па адпаведнаму алгарытму не тольк1 
спрыяе замацаванню тэарэтычных ведау, але i дае магчымасц! эфек- 
тыуна выкарыстоуваць вучэбны час, набываць навык1 выкарыстання 
ПМК 1 складання праграм да 1х. Абагульняючы метад стварае /мовы 
для творчага пошуку: вучыць анап1заваць не толькх Ф1з1чныя г'яви 
1 законы, але 1 атрыманыя вын1к1, на падставе як1х выяуляюцца ад
паведныя залехнасц1 ф1з1чных вел1чынь.

УДК 53 + 371.66

А. М. Ярашэнка

МАДЭЛЬ К1РАВАННЯ КОМПЛЕКСАМ ТСН КАБ1НБГА Ф131К1 
I ЯБ РОЛЯ У ПРАФБС1ЙНАЙ ПАДРЫХТОУЦЫ НАСТАУН1КА

У сучаснай школе шырока выкарыстоуваюцца тэхн1чныя сродк! 
навучання (ТСН). Таму пры падрыхтоуцы настаун1ка ф1з!к1 гэтым пы- 
танням удзяляецца значная увага. У першую чаргу неабходна азнаё- 
м1ць студэнтау з дыстанцыйным к!раваннем комплексам ТСН з агуль- 
нага пульта. На жаль, так! пульт прамысловасцю не выпускаецца.

Нам1 распрацавана мадэль комплексу ТСН, якая вывучаецца сту- 
дэнтам1 пры выкананн1 лабараторнага практыкуму "Абсталяванне чг- 
б1нета ф1з1к1 ТСН". Мадэль к!равання комплексам ТСН (рыс.1) уклю- 
чае наступныя элементы: пульт к!равання (1), гукавыя калонк! U). 
механ!зм к1равання экранам (3). тапев1зары (4), механ1зм заштор- 
вання вокнау (5), асвятленне каб1нета (6), дыяпраектар "Пе
ленг-800" (7), дыяпраектар "Пеленг-800 А"(8), к!напраектар "Раду- 
га-7"(9), в!дэамагн1тафон ВМ-12 (10), аутаматызаваны клас (И).
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