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У артыкуле апюаны дзве арыпнальныя дэманстрацыйныя устаноую па ф1зщы, яюя наглядна i эфектыуна 
на аснове рэальных прыборау раскрываюць сутнасць бязважкасц! j уздзеяння магмтнага поля на 
правадык з токам. Гэтыя дэманстрацьн паказваюць, што рэальны вучэбны ф1з1чны эксперымент уяуляе 
сабой не толью тюстрацыю тых ц! 1ншых ф1з1чных з'яу i заканамернасцей; ён з'яуляецца сродкам доказу 
справядл1васц1 розных тэорый i тэарэтычных палажэнняу, спрыяе фарм1раванню уменняу i навыкау, неаб- 
ходных для даследавання з'яу прыроды. Створаныя прыборы з'яуляюцца агульнадаступным1 у плане 
вырабу i прымянення. Прыборы маюць мэтавае наюраванне i дэманструюць ф1з1чныя з'явы з мУмальнай 
колькасцю пабочных фактарау. Дзякуючы гэтаму у навучэнцау маецца магчымасць непасрэдна наз1раць 
асабл1васц» вывучаемых з'яу, вылучаць ix характэрныя рысы.

Ключавыя словы: ф1з1ка, веды, дэманстрацы1, рэальныя прыборы, бязважкасць, правадн1к, ток, магытнае 

поле, ста Ампера.

The article describes the two original demonstration plants for physics that are clearly and effectively based on 
real devices and reveal the essence of weightlessness and magnetic fields on current-carrying conductor. These 
demonstrations show that real educational physical experiment is not only an illustration of certain physical phe
nomena and laws; it is a means to prove the validity of various theories and theoretical positions, it promotes the 
formation of skills necessary for the studying of the phenomena of nature. The created devices are generally 
available in terms of production and use. The devices have a target direction and reproduce physical phenomena 
with a minimum number of side factors. Through this pupils have an opportunity to directly observe the features of 

the studied phenomena, to highlight their characteristics.

Keywords: physics, knowledge, demonstrations, real instruments, weightlessness, conductor, current, mag

netic field, Ampere force.

0 i3i4Hbi эксперымент з'яуляецца кры- 
нщай ведау i метадам даследавання 

прыродных з'яу i законау, а таксама ix праяу- 
лення. Пры гэтым з дапамогай спецыяльных

прыборау i установак адбываецца узнау- 
ленне ф1з1чнай з'явы на занятках (уроку, 
лекцьн) ва умовах, яюя дыдактычна адпавя- 
даюць больш глыбокаму яе вывучэнню.
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Педагопка i прыватная методыка даказва- 
юць, што выкладанне курса 4)i3iKi у сярэдняй 
школе i курса агульнай ф1зш у ВНУ павЫна 
абатрацца на вучэбны эксперимент, яю з'яу- 
ляецца самым эфектыуным вщам нагляд- 
насц1. Вучэбны ф1з1чны эксперымент уяуляе 
сабой не толью тюстрацыю тых ц\ Ышых 
ф1з1чных з'яу i заканамернасцей. Ён з'яу- 
ляецца сродкам доказу справядл1васц1 роз
ных тэорый i тэарэтычных палажэнняу, спры- 
яе фарм1раванню уменняу i навыкау, неаб- 
ходных для даследавання з'яу прыроды.

Трэба адзначыць, што непараунальна Hi з 
чым тая вел1зарная роля, якую адыгрывае 
ф1з!чны эксперымент у падрыхтоуцы буду- 
чых настауыкау ф1зш. Годны узровень 
прафеайна-метадычнай падрыхтоую настау- 
ыкау ф1зш у значнай ступеы залежыць ад 
таго, наколью ён валодае сютэмай тэарэтыч
ных ведау аб дыдактычных патрабаваннях 
да методыю i тэхналоги дэманстрацыйнага 
эксперымента, яго мэтах, задачах i асаб- 
л1васцях на розных узроунях вывучэння 
ф1з1ю i практычных уменняу па планаваны, 
пастаноуцы i анал1зу выыкау вучэбнага ф\з\ч- 
нага эксперымента.

Складовай часткай вучэбнага ф1з1чнага 
эксперымента з'яуляецца дэманстрацыйны 
эксперымент Дэманстрацыйныя вопыты -  
гэта паказ выкпадчыкам ф1з1чных з'яу i за
канамернасцей вялкай аудыторьй, якая 
успрымае ix  як рэальнае праяуленне законау 
прыроды. Яны канкрэтызуюць, робяць больш 
зразумелым1 i пераканаучым1 развап вы- 
кладчыка пры тлумачэны новага вучэбнага 
матэрыялу, узбуджаюць i падтрымл1ваюць 
у школьыкау (студэнтау) цкавасць да выву
чэння ф1зш. Дэманстрацыйны эксперымент 
можа мець дыдактычную каштоунасць толью 
у тым выпадку, кал1 ён аргаычна звязаны 
з выкладаннем новага матэрыялу i нягледзя- 
чы на кароткачасовасць паказу з'яуляецца 
пераканаучым i ясным, а дэманстрацыйная 
установка павЫна быць па магчымасц1 про
стая, што мае важнае значэнне для разумен
ия вопыту i высноу з яго.

Эфектыунасць засваення ведау зале
жыць ад таго, як гэтыя веды падаюцца. Каб 
навучыць школьнкау (студэнтау) думаць, 
адкрываць, вынаходзщь, выкладчык павЫен 
вельм1 шмат прыдумляць, адкрываць i вы
находзщь сам. Умелая аргаызацыя паказу 
дэманстрацьй узмацняе жаданне навучэнцау 
слухаць, чытаць, вырашаць, запамЫаць, 
фарм1руючы мысленне на аснове праяулення 
самастойнасц1 i актыунасцк Адным са шля-

хоу вырашэння пытання аб уцягваны вучняу 
у творчы пошук на занятках па ф1зщы з'яу
ляецца паказ вывучаемых з'яу, законау i за
канамернасцей з дапамогай дэманстрацый- 
ных вопытау, што з'яуляецца адлюстраван- 
нем навуковага метаду пазнання.

Якасны характар дэманстрацыйных во
пытау забяспечвае ix кароткачасовасць з вы- 
разным эфектам праяулення ф1з1чнай з'явы. 
Дэманстрацыйныя эксперыменты naBiHHbi 
быць дастаткова эмацыйным1 для узбуджэння 
таго пачуцця «здз1улення», «незвычайнасцЬ, 
яюя патрэбны для узнкнення праблемнай 
спуацьм. Гэта, у сваю чаргу, патрабуе ары- 
пнальнасц1 дэманстрацыйнай устаноую i яе 
дыдактычных магчымасцей.

3 улкам падрыхтоую настауыкау ф1з1ю 
для агульнаадукайнай школы неабходна 
мець на увазе, што дэманстрацыйны экспе
рымент павЫен садзейычаць фарм1раванню 
у студэнтау здольнасцей крытычна ацэнь- 
ваць метадычную каштоунасць пастаноую 
аднаго i таго ж доследу на базе розных 
прыборау, выкарыстоуваць ф1з1чны эксперы
мент як сродак нагляднасц1 i як праблемна- 
пошукавы метад навучання ф1з'щы.

На працягу шэрагу гадоу плённай працы 
па забеспячэны дэманстрацыйным эксперы- 
ментам лекцыйных заняткау па ф1зщы мы 
выкарыстоувал1 устаноую, з дапамогай яюх 
можна вельм1 эфектыуна паказаць праявы 
тых ц\ Ышых ф1з1чных з'яу. Прыкладам таюх 
арыпнальных дэманстрацыйных установак 
з'яуляюцца прыборы для дэманстрацьй сва- 
боднага падзення цел (бязважкасц^ i дзеян- 
не магнгнага поля на правадык з токам.

Прыбор для дэманстрацьй стану 
бязважкасц'1

Апюанне прыбора (рысунак 1). Асновай 
прыбора служыць прамавугольная пласць 
на (1) з вЫтласту памерам 12x18 см. Рабо- 
чым элементам з'яуляецца груз (2), да якога 
прымацаваны метал1чныя BymiKi (3) з адтулн 
HaMi. Пры дапамозе вуткау  груз насаджва- 
ецца на два вертыкальныя стрыжы (4), ятя 
прымацаваны да асновы прыбора. Пад Bymi- 
KaMi знаходзяцца спружыню (5), насаджаныя 
на стрыжы. Над грузам змешчаны кантакты 
(6) электрамап-нтнага рэле. Да асновы пры
бора жорстка прымацавана лямпачка (7), 
злучаная з крынщай току праз кантакты рэле. 
Для замацавання прыбора на пэунай вышыы 
служыць тонкая ытка (8).

М ет одыка правядзення эксперы мент а. 
У пачатку вопыту тлумачаць навучэнцам 
з'яву бязважкасц1 i будову прыбора. Паказва-
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Методика выкладання 35

Рысунак 1 -  Прыбор для дэманстрацьп стану 
бязважкасц

юць, што у стане спакою, Kani прыбор зна- 
ходзщца на дэманстрацыйным стале, груз 
ляжыць на аснове, спружыны сцюнутыя, кан- 
такты рэле разамкнутыя, лямпачка не га- 
рыць. Затым пры дапамозе ытю падвешва- 
юць прыбор на вышыы каля 1 м ад паверхы 
стала (падлоп), папярэдне пакпаушы на ix 
матэрыял, яю змякчае удар пры падзены 
прыбора. Звяртаюць увагу аудыторьм, што 
лямпачка не гарыць i перапальваюць нижу. 
Падчас вольнага падзення груз губляе сваю 
вагу i спружыны штурхаюць яго уверх, ён за- 
мыкае кантакты рэле i лямпачка загараецца. 
Таюм чынам, паказваюць, што пры вольным 
падзены целы губляюць сваю вагу i знахо- 
дзяцца у стане бязважкасцк

Прыбор для дэманстрацьп дзеяння 
магттнага поля на правадшк з токам 

Апюанне прыбора (рысунак 2). Для 
дэманстрацьп гэтай з'явы выкарыстоуваецца 
прыбор, яю складаецца са uinyni (10), памеры 
якой наступныя: вышыня- 170 мм, дыяметр- 
90 мм, а таксама штанп (2) з метал1чным ды- 
скам (5). Даужыня штанп роуная 650 мм, а 
дыяметр дыска -  35 мм. Штанга замацавана 
у падшыпыку (1) i можа легка круцщца вакол 
uinyni пры пастаянным кантакце дыска з мед- 
най пласцЫай (6). Шпуля замацавана на пад- 
ставе (8) штатыва (3). Памеры асновы штаты- 
ва роуныя 230x230x10 мм. Прыбор забяспе- 
чаны чатырма урауняльным1 шрубам1 (7). 
Клемы (9) служаць для сткавання шпул! па
стаянным токам 2-3 А пры напружанн! 30 В. 
Стрыжань шпул1 набраны з жалезнага дроту 
дыяметрам каля 3 мм. Даужыня стрыжня (4) 
роуная даужын! самой Lunyni. Клемы (11) 
выкарыстоуваюцца для падкпючэння крын1цы 
пастаяннага напружання (~ 30 В), якое ства- 
рае у штанзе ток каля 10 А.

Рысунак 2 -  Прыбор для дэманстрацьп' дзе
яння магн'1тнага поля на npaeadHiK з токам
М ет одыка правядзення эксперымент а. 

На катушку i штангу з метал1чным дыскам па- 
даюцца напружаны, вел1чыы яюх указаны вы- 
шэй. У вынку узаемадзеяння магнинага поля 
прамога току у штанзе i мап-птнага поля шпул1 
штанга пачынае круцщца вакол элект- 
рамагн1та (шпул1). Прамы ток у штанзе забя- 
спечваецца наяунасцю сл1згальнага кантакту, 
яю узыкае пры руху (кручэнн1) дыска па 
паверхы меднай пласц1ню. Пры змене шрунку 
току у штанзе змяняецца i юрунак кручэння, а 
яго вел1чыня змяняе хуткасць кручэння.

Напрамю току у штанзе i яе кручэння даюць 
магчымасць праверыць правтьнасць правша 
левай рую, якое вызначае юрунак алы Ампера. 
Так1м чынам, з дапамогай гэтай простай 
арыпнальнай канструкцьм можна паказаць рэ- 
альнае узаемадзеянне магн1тных палёу.

У заключэнне варта адзначыць, што 
створаныя прыборы з'яуляюцца агульна- 
даступным1 у плане вырабу i прымянення. 
Яны, маючы мэтавае наюраванне, дэман- 
струюць ф1з1чныя з'явы з м1н1мальнай коль- 
касцю пабочных фактарау. Дзякуючы гэта- 
му у навучэнцау маецца магчымасць непас- 
рэдна наз1раць асабл1васц1 вывучаемых 
з'яу, вылучаць ix характэрныя рысы. 
Наз!раемыя эфекты дазваляюць навучэн- 
цам (школьыкам i студэнтам) больш глыбо- 
ка уыкнуць у сутнасць ф!з!чных з'яу i зака- 
намернасцей, адзначыць тонкасц! i уласц!- 
васц! аб'ектау, яюя вывучаюцца. Гэтыя 
арыпнальныя ф1з!чныя прыборы забяспеч- 
ваюць добрую бачнасць i выразнасць вопы- 
ту, што абумоул1вае пераканаучасць i над- 
зейнасць дэманстрацьп.
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