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У артыкуле разглядаецца магчымасць стварэння камп'ютарных ан!мацый, я т  з'яуляюцца адным з 
эфектыуных дыдактычных сродкау павышэння якасц1 працэсу навучання ф1зщы. Гаворыцца аб тым, што 
аымацьм на уроках i\\ лекцыях ствараюць эмацыйны фон, яю садзейычае паспяховаму засваенню тэарэ- 
тычнага матэрыялу i праяуленню творчага падыходу пры практычным яго выкарыстаннк Аымацьн, як 
сродак навучання, носяць тюстрацыйны характар i спрыяюць стварэнню ф1з1чных уяуленняу, узбуджаюць 
i падтрымл1ваюць у вучняу (студэнтау) ц1кавасць да вывучэння ф1зм. На сучасны момант аымацый па 
ф1з1чных з’явах, ix праяуленн1 у прыродзе i практычным выкарыстаны законау ф1з1к1 icHye вял1кая коль- 
касць i яны даступны кожнаму выкладчыку. Але найбольш эфектыуным'| з'яуляюцца аымацьн, яюя ствара- 
юцца настаун!кам1 (выкладчыкам1) па вызначаных тэмах да адпаведнага урока (лекцьн).
Ключавыя словы. ф1з1ка, веды, камп'ютар, метад, навучанне, аымацьи, фрагмент, з’ява, тэхналоп!', працэс.

The article discusses the possibility of creating computer animations, which are one of the most effective didactic 
means of improving the quality of learning physics. It shows that animation for a lesson or lecture creates the 
emotional background that contributes to the successful mastering of the material and expressing a creative ap
proach in practical use. Animation as a learning tool has illustrative character and contributes to the establishment 
of physical notions, stimulates and maintains interest of pupils (students) in learning physics. At the present mo
ment there are plenty of animations of physical phenomena, their manifestation in nature and practical use of the 
laws of physics and they are available to every teacher. But the most effective are the animations that are created 
by teachers on specific topics to the appropriate lesson (lecture).
Keywords: physics, knowledge, computer, method, training, animation, fragment, phenomenon, technology, 
process.

|нфармацыйныя тэхналогн, яюя з’яу- 
ляюцца сродкам павышэння эфектыу- 

Hacqi адукацыйнага працэсу, шырока выка- 
рыстоуваюцца пры навучанн1 i вывучэны ву- 
чэбных прадметау у школах, пмназ1ях, 
каледжах i ВНУ. Вядома, што пры традыцый- 
ным спосабе навучання педагоп нямала ча
су надаюць правядзенню лекцыйных, ceMi- 
нарсюх, лабараторных i практычных за- 
няткау, яюя з'яуляюцца важнай складовай

часткай вучэбнага працэсу пры падрыхтоуцы 
высокаквал!ф1каваных спецыялютау, па- 
колью спрыяюць не толью умацаванню тэа- 
рэтычных ведау навучэнца, павышэнню 
эфектыунасц! засваення iM навучальнага ма
тэрыялу, але i спрыяюць набыццю практыч
ных навыкау у пэунай вобласцк Тым не 
менш, гэтыя занятю не заусёды даюць чака- 
ныя BbiHiKi. Часам прычына заключаецца 
у недахопе лабараторных стэндау, нагляд
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ных вучэбных прыборау i матэрыялау. У 
цяперашы час юнуе неабходнасць выкары- 
стання новага, эфектыунага, даступнага ды- 
дактычнага сродку, яю спрыяу бы вырашэн- 
ню важных задач па падрыхтоуцы кадрау 
новай фармацьн.

Выкарыстанне класау з мультымедыя- 
праектарам1, яюя дазваляюць праводзщь за- 
нятю з выкарыстаннем так званых мультыме- 
дыяпраекцый, што уключаюць у сябе маляу- 
ычыя тюстрацьм, аымацыю, фота- i 
вщэаматэрыялы, дазваляе значна павысщь 
якасць навучання.

Працэс стварэння ан!мацьм не вельм1 
складаны. Але праграмнае забеспячэнне 
пры гэтым павЫна быць простым i даступ- 
ным у выкарыстанн1, што дазваляе выклад- 
чыку без вялмх затрат часу стварыць 
паунавартасную тэматычную аымацыю. 
Найбольш простым! у гэтым плане з'яу
ляюцца праграмы, прынцып працы яюх за- 
снаваны на стварэнн1 ан1мацьп з дапамогай 
аб'яднання шэрагу загадзя прыгатаваных 
кадрау.

Для дыдактычнага забеспячэння працэсу 
вывучэння розных тэм па ф1зщы нам1 з дапа
могай праграмы Adobe Flash CS3 Professional 
6bmi створаны спецыяльныя аымацьи, яюя 
дазваляюць больш глыбока i наглядна рас- 
тлумачыць навучэнцам сутнасць ф1з1чнай 
з’явы. Adobe Flash CS3 Professional -  гэта 
шырою пакет шструментау, яю дазваляе 
аператыуна i якасна працаваць з тэхналопяй 
Flash-прадуктау. Праграма дае магчымасць 
узаемадзейычаць з iHLUbiMi праграмным1 
прадуктам1, TaKiMi, як Фоташоп або 
1люстратар. Дадзеная асабл1васць дазваляе 
ствараць макамальна якасную ан!мацыю i 
хутка мадэляваць аб'екты.

Выкарыстанне уласных ан1мацый пака- 
жам на прыкладах вывучэння наступных тэм 
з розных раздзелау ф1з1ю:

1. Закон Арх 'теда. Плавание цел [1; 5]
УЫм добра вядома, што на пагружанае 

у ваду цела дзейычае нейкая ста, пры гэ
тым цяжюя целы як бы становяцца больш 
nerKiMi. 1нтупыуна ясна, што усё гэта звязана 
з дзеяннем вадкасц1 на пагружанае у яе 
цела.

Рысунак 1
Словам «Эурыка!», якое у перакладзе 

з грэчаскай мовы азначае «Я знайшоу !»; ад- 
значылася адкрыццё Арх1медам С1ракузск1м 
(287-212 гг. да н. э.) асноунага закона пд- 
растатык!. Гэты закон у наш час носщь !мя 
Арх1меда i фармулюецца так: «На усякае 
цела, пагружанае у вадкасць або газ, дзей- 
Hinae з боку гэтай вадкасц1 або газу выштурх- 
ваючая ста, роуная вазе выцесненай целам 
вадкасц1 (газу), сюраваная уверх i прыкла- 
дзеная да цэнтра цяжару выцесненага 
аб'ёму». Выштурхоуваючая ста  наюравана 
заусёды проц1легла сте  цяжару, таму вага 
цела у вадкасц! або газе заусёды менш вап 
гэтага цела у вакууме.

Вел1чыня выштурхоуваючай сты  вызна- 
чаецца роунасцю:

F = Р J)V,
дзе рж -  шчыльнасць вадкасц1 (газу), \/ -  
аб'ём пагружанага у вадкасць (газ) цела, яю 
вызначаецца яго масай т  i шчыльнасцю рТ. 
Прычынай узн1кнення выштурхоуваючай 
сты  з'яуляецца 1снаванне пдрастатычнага 
цюку.

Паводз1ны цела, якое знаходз1цца у вад- 
касц1 (газе), залежаць ад суадноан пам1ж 
шчыльнасцю цела i вадкасц1. Kani рт > рж -  
цела тоне; рт = рж -  цела плавае у вадкасц! 
або газе; рт < рж -  цела усплывае да таго 
моманту, пакуль не пачне плаваць.

Закон Арх1меда, прычыны узн1кнення вы
штурхоуваючай сты , умовы плавания цел, 
прымяненне закона у навуцы, тэхн1цы i по- 
быце вывучаюцца школьн1кам! 7-га класа, 
студэнты педагапчнага ВНУ больш глыбока 
тэарэтычна i практычна знаёмяцца з гэтым1 
пытанням! пры вывучэнн1 раздзела «Ме- 
хан1ка» курса агульнай ф1з1ю. Для дыдактыч
нага забеспячэння працэсу вывучэння тэмы 
«Закон Арх1меда. Умова плавания цел» нам1 
была створана спецыяльная ан!мацыя, 
фрагмент якой прадстаулены на рысунку 1.
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Рысунак 2

В ! В I

Рысунак3

2. Дзеянне магытнага поля на правадшк 
з токам [3; 7]

Закон узаемадзеяння электрычных токау 
быу адкрыты А. Амперам у 1820 годзе. 3 за
кона Ампера вынжае, што паралельныя 
праваднм з электрычным1 токам!, бягучым1 
у адным юрунку, прыцягваюцца, а у про- 
цшеглых -  адштурхваюцца. Законам Ампера 
называецца таксама закон, яю вызначае ci- 
лу, з якой магн1тнае поле дзейычае на малы 
адрэзак праваднжа з токам. Выраз для гэтай 
сты  мае выгляд:

F = ILBs'ma,
дзе / -  ала току, L -  даужыня праваднжа, 
В -  модуль Ыдукцьи магн1тнага поля. 3 закона 
Ампера можна зрабщь выснову, што ста  Ам
пера рауняецца нулю, кал'| вел1чыня вугла or, 
утворанага функам току i лУяй мап-йтнай 
Ыдукцьм, таксама будзе рауняцца нулю.

Напрамак сты  Ампера вызначаецца па 
правше выл1чэння вектарнага здабытка, 
якое зручна запомнщь пры дапамозе правша 
левай рую: кал1 размясцщь левую руку так, 
каб Л1нн Ыдукцьн магытнага поля уваходзш1 у 
далонь перпендикулярна да яе, а чатыры 
пальцы наюраваны па току, то адстаулены 
на 90° вялм палец пакажа напрамак сты, 
якая дзейн'мае на праваднк

Навучэнцы сярэдняй школы вывучаюць 
дзеянне магнп-нага поля на правадык з то
кам у 10 класе, студэнты педагапчнай ВНУ -

у раздзеле «Электрадынам1ка» курса агуль- 
най ф\ш\. На рысунках 2 i 3 паказаны фраг
менты аымацый, яюя даюць магчымасць 
больш дэталёва растлумачыць сутнасць 
сты  Ампера.

3. Свабодныя ваганн! спружыннага i ма- 
тэматычнага маятыкау [1; 8]

Свабодныя строга перыядычныя ваганн1, 
яюя адбываюцца па законе сшуса ц\ кос1нуса 
з'яуляюцца гармаычным!. Закон свабодных 
гармаычных ваганняу вызначаецца роу- 
насцю:

х =  x0sin(cof + ф0),

дзе х -  зрушэнне сютэмы ад становшча 
раунавап, х0 -  ампл1туда ваганняу, со -  

цыкл1чная частата, ф0 -  пачатковая фаза.
Тэарэтычны матэрыял гэтай тэмы выву- 

чаецца вучням1 у 11 класе, студэнтам1 педа
гапчнай ВНУ у раздзеле «Механжа» курса 
агульнай ф\ш\.

Агульнай уласц1васцю ycix без выключэн- 
ня тыпау ваганняу з'яуляецца тое, што яны 
непасрэдна звязаны з энергетычным перахо- 
дам -  пераутварэннем аднаго вщу энерги 
у друп. Таму свабодныя (уласныя) ваганы -  
гэта ваганн! сютэмы, яюя здзяйсняюцца 
толью дзякуючы першапачаткова нададзе- 
най ёй энерги (патэнцыяльнай або юне- 
тычнай) пры адсутнасц1 знешых уздзеянняу. 
Для таго каб свабодныя ваганы здзяйснялюя
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па гарман1чным законе неабходна, каб cina, 
якая 1мкнецца вярнуць сютэму у становшча 
раунавап, была прапарцыянальная зрушэн- 
ню сютэмы са становшча раунавап i наю- 
равана у бок, процтеглы зрушэнню. Такой 
уласц1васцю валодае пругкая ста  у межах 
прымяымасц1 закона Гука:

Fnn= -Лх .пр

Прыкладам такой сютэмы можа служыць 
спружынны маятык -  груз масы т ,  падвеша- 
ны на абсалютна пругкай спружыне (к -  
каэфщыент, яю характарызуе пругюя улас- 
ц!васц1 спружыны), перыяд ваганняу якога 
вызначаецца наступнай роунасцю:

Im
Т -  2ж

V к

АдзЫым з найпрасцейшых маятнкау -  ша- 
рык, падвешаны на нпгцы. 1дэал1зацыяй гэтага 
маятыка з'яуляецца матэматычны маятнк -  
мехаычная сютэма, якая складаецца з матэ- 
рыяльнай кропю, падвешанай на бязважкай 
нерастяжнай нггцы, -  перыяд ваганняу якога 
залежыць ад даужын1 падвесу /:

Т=2ж

Фрагмент аымацьм, яю можна выкары- 
стаць пры вывучэны тэмы «Свабодныя гар- 
маычныя ваганн1», прадстаулены на рысун- 
ку 4.

■
Рысунак4

4. Bidapbic предмета у з61ральнай л'мзе 
[4; 6; 8]

ГПнзы, пабудова вщарысау у лЫзах выву- 
чаюцца вучням1 у 10 класе, а студэнтам! 
педагапчнай ВНУ у раздзеле «Оптыка» кур
са агульнай ф1з1ю. Пры вывучэны тэарэтыч- 
нага матэрыялу па гэтай тэме вучы знаёмяц- 
ца з формулай зб1ральнай лЫзы

Рысунак 5 

1 1 1 

Г Г - 7
i лЫейным каэфщыентам павел1чэння

Г=
/
d

У залежнасц! ад суадноан адлегласц! d 
ад прадмета да л1нзы i фокуснай адлегласц1 
F вщарыс у зб1ральнай лЫзе можа быць -  
павял1чаны ц1 паменшаны, сапраудны ц1 
уяуны, прамы ц\ адваротны. Пры гэтым лн 
нейны каэфщыент павел1чэння Г таксама 
змяняецца, кал1 прадмет рухаць адносна 
л1нзы. Гэта усё можна наглядна паказаць на- 
вучэнцам пры дапамозе камп'ютарнай аы
мацьм, фрагмент якой прадстаулены на ры- 
сунку 5.

Ан|‘мацыя паказвае, што пры адлегла- 
сцях d > 2F атрымл1ваецца сапраудны, ад
варотны, паменшаны вщарыс, i кал1 прадмет 
змяшчаецца у падвойным фокусе (с/ = 2F), 
то каэфщыент павел1чэння Г = 1. Далейшы 
рух прадмета адносна л ш ы  на адлегласцях 
F < d < 2 F прыводзщь да таго, што вщарыс 
становщца павял1чаным i пры d = F 
знаходзщца у бясконцасцК Пры адлегласцях 
d < F узнжае уяуны, прамы, павял1чаны 
вщарыс. Ан1мацыйны працэс перамяшчэння 
сапрауднага прадмета адносна зб1ральнай 
лЫзы вщавочна паказвае вучням (студэн- 
там) змяненне стану вщарыса i яго пара- 
метрау, што выклкае не толью цкавасць да 
ф1з1чнай з’явы, але i спрыяе эфектыунасц1 
працэсу запамЫання.

5. Ф1з!чная з ’ява -  юпенне еадкасц! [2; 6]
Ктенне вадкасц1 -  гэта працэс яе выпа- 

рэння знутры вадкасц1 пры вызначанай тэм-
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Рысунак 6
пературы, якая называецца тэмпературай 
шення. З’ява вывучаецца школьнжам! у 
10 класе, студэнтам1 педагапчнай ВНУ у раз
дзеле курса агульнай ф!з!к1 «Малекулярная 
ф1з1ка. Тэрмадынамка». Пры награванн'| вад- 
касц1 бурбалю паветра, яюя утрымл1ваюць 
малекулы вадкасц1, пад уздзеяннем вы- 
штурхваючай сты , падымаюцца уверх i у 
BepxHix халодных пластах зыкаюць. Пры гэ- 
тым малекулы вадкасц1, прынесеныя 
бурбалкам!, праграваюць вадкасць. 3 павы- 
шэннем тэмпературы бурбалм паветра 
павял1чваюцца, ц1ск паветра унутры ix 
павял1чваецца, працэс узыкнення бурбалак 
паветра становщца больш Ытэнауным i вад
касць праграваецца да тэмпературы юпення.
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Цюк паветра Р унутры бурбалак, што дайшл1 
да паверхн! вадкасц1, становщца большым 
за атмасферны цюк Ратм (Р > Ратм), бурбалю 
лопаюць i выюдваюць малекулы у атмасфе- 
ру -  пачынаецца працэс ктення. Усё гэта 
можна рэальна наз1раць з дапамогай 
камп'ютарнай ан1мацьи, фрагмент якой пака- 
заны на рысунку 6.

Так'|м чынам, прымяненне ан1мацьй пры 
навучанн1 павышае нагляднасць i дына- 
м!чнасць разгляду вучэбнага матэрыялу па 
прадмеце, стварае станоучы эмацыйна- 
пахалапчны фон адукацыйнага працэсу. 
Пры гэтым вядома, што ан1мацьм магчыма 
выкарыстоуваць на занятках любых наву- 
чальных дысцыплш [9-11]. На сучасны мо- 
мант спектр праграмнага забеспячэння па 
аымацыях вельм1 разнастайны i практычна 
даступны кожнаму выкладчыку. Аднак, як па- 
казвае вопыт працы, выкладчык1 выка- 
рыстоуваюць не тольк1 гатовыя прадукты, 
але i ствараюць ix самастойна, асво1ушы шэ- 
раг нескпаданых камп'ютарных праграм.

Поуны паказ аымацый можна паглядзець 
па наступных адрасах:

Закон Арх1меда. Плавание цел http://elib. 
bspu. by/hand !e/doc/23938

Дзеянне магнггнага поля на правадн1к з 
токам http://elib.bspu.by/handle/doc/23942 i 
http://elib.bspu.by/handle/doc/23945

Свабодныя ваганы спружыннага i матэ- 
матычнага маятнкау http://elib.bspu.by/ 
handle/doc/23940

Вщарыс прадмета у зб!ральнай л1нзе 
http://elib.bspu.by/handle/doc/24537

Ф!з1чная з’ява -  юпенне вадкасц! http:// 
elib.bspu. by/handle/doc/27831
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