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MODEL OF THE FORM OF ORGANIZATION  
OF COMPUTER LABORATORY WORK  
ON RESEARCH OF NEWTON'S RINGS  

 
K. A. Kabilbekov, H. A. Ashirbayev, P. A. Saidakhmetov,  
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Key words: models of forms, computer laboratory work, a picture of an interference, Newton's ring, a strip of 

an equal thickness, an optical difference of a course. 
Abstract. The model of the form of organization of computer laboratory work for research of Newton's rings (a 

strip of an equal thickness), including problems with the subsequent computer check, experimental problems, 
problems with the missing data and ambiguous problems, research and creative tasks is offered. 

 
 

УДК 532.133, 371.62, 372.8.002 
 

НЬЮТОН САҚИНАЛАРЫН ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА 
АРНАЛҒАН КОМПЬЮТЕРЛІК ЗЕРТХАНАЛЫҚ  

ЖҰМЫСТЫҢ БЛАНКІ ҮЛГІСІ  
 

К. А. Қабылбеков, Х. А. Аширбаев, П. А. Саидахметов,  
Н. З. Байгулова, Л. Е. Байдуллаева 

 
М. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан  

 
Тірек сөздер: бланкі үлгілері, компьютерлік зертханалыө жұмыс, интерференциялық бейне, Ньютон 

сақиналары, қалыңдығы бірдей жолақтар, оптикалық жол айырымы. 
Аннотация. Ньютон сақиналарын (қалыңдығы бірдей жолақтар) зерттеуді ұйымдастыруға арналған, 

жауабын компьютер көмегімен тексеретін есептерді, тəжірибелік, берілгендері жетіспейтін, бірмəнді емесе 
есептерді, зерттеулік жəне творчестволық тапсырмаларды қамтитын компьютерлік зертханалық жұмыстың 
бланкі үлгісі ұсынылған. 

 
Қазақстан Республикасының Президенті-Елбасы Н. А.Назарбаев «Казахстан-2050 –страте-

гиясы» – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: 
Қазақстан 2050 жылы 30 дамыған мемлекетер қатарына енуі керек деп атап көрсетті. Дамып келе 
жатқан елдер арасында мұндай қатарда болуы үшін бəсекелестік қатаң болады. Ұлт глобалдық 
экономикалық бəсекелестікке дайын болғанда ғана мұндай қатарда бола алады. Біз, аса маңызды 
мақсаттарымызды естен шығармай, мақсатты жəне шабытты еңбек етуіміз керек: қазіргі заманға 
сай нəтижелі білім мен денcаулық сақтау жүйесін құру. Бəсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу 
үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Бізге оқыту əдістемелерін жаңғырту жəне 
өңірлік мектеп орталықтарын құра отырып, білім берудің онлайн-жүйелерін белсене дамыту керек 
болады. Біз қалайтындардың барлығы үшін қашықтан оқытуды жəне онлайн режімінде оқытуды 
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қоса, отандық білім беру жүйесіне инновациялық əдістерді, шешімдерді жəне құралдарды 
қарқынды енгізуге тиіспіз [1].  

Президент жолдауында келтірілген тапсырмаларды орындау үшін М.Əуезов атындағы 
мемлекеттік университететінің «Физиканы оқытудың теориясы мен əдістемесі» кафедрасы биылғы 
оқу жылында оқу үрдісіне "Білімдегі ақпараттық технологиялар", "Физиканы оқытудағы ақпа-
раттық технологиялар" жəне "Электронды оқулықтарды оқу үрдісінде қолдану" курстарын енгізді. 
Курстың мақсаты: студент-болашақ физика мұғалімдерін оқу үрдісінде, өздерінің кəсіпшілік 
қызметінде жəне біліктілігін жоғарылатуында, оқу үрдісі мен сыныптан тыс жұмыстарды жəне 
компьютерлік зертханалық жұмыстарды ұйымдастыруда болашағы зор білім беру технология-
ларын творчесволық жəне тиімді пайдалануға дағдыландыру. 

Оқу материалдары базасын жасауда студенттер мен магистранттар белсенді қатыстырылады. 
Авторлар құрастырған бірқатар демонстрациялық тəжірибелердің компьютерлік моделдерін оқу 
үрдісінде пайдалану жəне компьютерлік зертханалық жұмыстарды ұйымдастыруға арналған 
бланкі үлгілері туралы біз бұрын жазғанбыз [2-14].  

Мақалада студенттерге, магистранттарға, мектеп мұғалімдеріне көмекші құрал ретінде-
оқушылардың [15] ресурсын пайдаланып «Ньютон сақиналары. Интерференция құбылысын 
зерттеу» компьютерлік зертханалық жұмысты ұйымдастыруда қандай тапсырмалар беруге 
болатынын жəне оқушыларға алдын ала берілетін компьютерлік зертханалық жұмыстың бланкі 
үлгісін ұсынамыз.  

1. Компьютерлік зертханалық жұмысты орындауға оқушыларға алдына ала ұсыны-
латын бланкі үлгісі. 

Жұмыстың тақырыбы: Ньютон сақиналары. Интерференция құбылысын зерттеу. 
Жұмыстың мақсаты: Ньютон сақиналарын бақылау үшін тəжірибелер жүргізу. 

Интерференциялық минимум мен максимумдардың пайда болу шарттарын анықтау, тəжірибе 
арқылы дөңес линзаның қисықтық радиусын анықтау.  

Сынып............. Оқушының фамилиясы...................................... Есімі............................ 
1. Танысу тапсырмалары.  
Теориядан қысқаша мəлімет.  
Ньютон сақиналары жұқа қабыршақтардағы интерференцияның дербес түрі, ол жұқа 

қабыршақ қалыңдығының біркелкі өзгеретін жағдайында байқалады. Қисықтық радиусы үлкен 
жазық-дөңес линза мен жазық шыны арасындағы ауа қабатының қалыңдығы линзаның дөңес 
бетінің жазық шыны бетімен түйіскен жерінен линзаның сыртқы шетіне қарай біркелкі ұлғаяды. 
Осы ауа қабатында пайда болатын ақ қара түсті интерференциялық жолақтар сақина түрінде 
байқалады, Олар Ньютон сақиналары деп аталады. Ньютон сақиналарының радиусы түскен 
жарықтың толқын ұзындығына тəуелді. Картинаның центрі барлық кезде қара түсті болады. Бұл 
құбылысты Юнг толқындық көзқарас тұрғысында түсіндірді. Ньютон сақиналары дөңес бет пен 
жазық беттен шағылған толқындардың интерференциясының салдарынан пайда болады. Осы 
толқындардың жүру жолдарының айырмашылығы ауа қабатының екі еселеген қалыңдығындай 
(жарық жүйеге нормаль бағытта түскенде). Егер жол жүру айырмашылығы тоқын ұзындығының 
бүтін санына тең болса, онда шағылған толқындар бір бірін күшейтіп интерференциялық 
максимумдар пайда болады. Егер жол жүру айырмашылығы тоқын ұзындығының бүтін санының 
жартысына тең болса, онда шағылған толқындар бір бірін əлсіретіп интерференциялық 
минимумдар пайда болады.  

Жазық шыны бетінен шағылғанда (ауа-шына шекарасында) жарық толқын тербелісінің 
фазасы π-ге өзгереді, бұл жүру жол айырмашылығының λ/2-ге артқанына сəйкес келеді. Осының 
нəтижесінде дөңес бет пен шыны бетінің түйіскен аумағының арасы λ толқын ұзындығы 
анағұрлым аз болғандықтан картина центрінде интерференциялық минимум пайда болады да қара 
дақ байқалады.  

Қара жолақ сақиналардың радиусы Rmrm   өрнектеледі, мұндағы m- бүитін сан, R –  

линзаның дөңес бетінің қисықтық радиусы. Тəжірибеде қара жолақ сақиналардың радиустарын 
өлшеп линзаның қисықтық радиусын анықтауға болады.  
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Бақылау сұрақтары. 
 Ньютон сақиналары деп нені атайды? 
Жауабы:.............................................................  
 Ньютон сақиналары қалай пайда болады? 
Жауабы:............................................................. 
 Ньютон сақиналарының қара жолақтарының пайда болуын түсіндіріңдер. 
Жауабы:............................................................. 
 Ньютон сақиналарының ақ жолақтарының пайда болуын түсіндіріңдер. 
Жауабы:............................................................. 
 Ньютон сақиналарының қара жолақтарының радиусының өрнегі қандай? 
Жауабы:............................................................. 
 Ньютон сақиналарының қара жолақтарының радиусының өрнегі қандай? 
Жауабы:............................................................. 
 Жазық - дөңес линзаның дөңес бетінің қисықтық радиусын анықтау үшін қандай тəжірибе 

жүргізу керек? 
Жауабы:............................................................. 
1.1. Линзаның қисықтық радиусын R=100 см етіп жүйеге түсетін жарықтың толқын ұзын-

дығын 380-760 нм аралығында өзгертіп 5-6 тəжірибе жүргізіңдер. Қорытынды жасаңдар. 
Қорытынды:............................................................. 
1.2. Жүйеге түсетін жарықтың толқын ұзындығын 663 нм етіп линзаның қисықтық радиусын 

50-200 см аралығында өзгертіп 5-6 тəжірибе жүргізіңдер. Қорытынды жасаңдар. 
Қорытынды:............................................................. 
2. Есептердің жауаптарын компьютермен тексеруге арналған есептер.  
Алдымен есепті өздерің қағазға шығарын нəтижелерін компьютерлік тəжірибедегі нəтижемен 

салыстырыңдар 
2.1. Жүйеге түсетін жарықтың толқын ұзындығын 663 нм. Линзаның қисықтық радиусы                  

R=50 см.  
Центрдегі қара дақтың радиусын анықта. 
Жауабы:............................................................. 
2.2. Жүйеге түсетін жарықтың толқын ұзындығын 663 нм. Линзаның қисықтық радиусы 

R=100 см. Центрдегі қара дақтың радиусын анықта. 
Жауабы:............................................................. 
2.3. Жүйеге түсетін жарықтың толқын ұзындығын 663 нм. Линзаның қисықтық радиусы        

R=150 см. Центрдегі қара дақтың радиусын анықта. 
Жауабы:............................................................. 
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2.4. Жүйеге түсетін жарықтың толқын ұзындығын 663 нм. Линзаның қисықтық радиусы         
R=200 см. Центрдегі қара дақтың радиусын анықта. 

Жауабы:............................................................. 
2.5. Жүйеге түсетін жарықтың толқын ұзындығын 663 нм. Линзаның қисықтық радиусы R=50 см.  
5 –ші қара жолақтың радиусын анықта. 
Жауабы:............................................................. 
2.6. Жүйеге түсетін жарықтың толқын ұзындығын 663 нм. Линзаның қисықтық радиусы              

R=100 см. 5 –ші қара жолақтың радиусын анықта. 
Жауабы:............................................................. 
2.7. Жүйеге түсетін жарықтың толқын ұзындығын 663 нм. Линзаның қисықтық радиусы   

R=150 см. 5 –ші қара жолақтың радиусын анықта. 
Жауабы:............................................................. 
2.8. Жүйеге түсетін жарықтың толқын ұзындығын 663 нм. Линзаның қисықтық радиусы  

R=200 см. 5 –ші қара жолақтың радиусын анықта. 
Жауабы:............................................................. 
3. Тəжірибелік есептер 
3.1. Жүйеге толқын ұзындығы 663 нм лазер сəулесі түскенде 5-ші қара сақинаның диаметрі 

2,54 мм болған. Линзаның қисықтық радиусын анықтаңдар. 
Жауабы:............................................................. 
3.2. Линзаның қисықтық радиусы 50 см жағдайында 5-ші қара сақинаның диаметрі 2,54 мм 

болған. Жүйеге түскен сəуленің толқын ұзындығын анықтаңдар 
Жауабы:............................................................. 
3.3. Линзаның қисықтық радиусы 100 см жағдайында центрдегі қара дақтың диаметрі 0,81 мм 

болған. Жүйеге түскен сəуленің толқын ұзындығын анықтаңдар 
Жауабы:............................................................. 
3.4. Линзаның қисықтық радиусы 100 см жағдайында центрдегі қара дақтың диаметрі 1,00 мм 

болған. Жүйеге түскен сəуленің толқын ұзындығын анықтаңдар 
Жауабы:............................................................. 
3.5. Линзаның қисықтық радиусы 100 см жағдайында центрдегі қара дақтың диаметрі 1,00 мм 

болған. Жүйеге түскен сəуленің толқын ұзындығын жəне 6-шы қара сақинаның диаметерін 
анықтаңдар 

Жауабы:............................................................. 
4. Бірмəнді емес жəне мəндері жетіспейтін есептер 
4.1. Ньютон сақиналарын бақылауда 1-ші қара сақинаның диаметрі 1,46 мм. Линзаның 

қисықтық радиусын анықта  
Жауабы:............................................................. 
4.2. Ньютон сақиналарын бақылауда 2-ші қара сақинаның диаметрі 1,04 мм. Линзаның 

қисықтық радиусын анықта  
Жауабы:............................................................. 
5. Зерттеу тапсырмалары. 
5.1. Ньютон сақиналарының радиустарының жарықтың толқын ұзындығына тəуелдігін 

зерттеп, өрнектелуін анықтаңдар. Қорытынды жасаңдар.  
Қорытынды:............................................................. 
5.2. Ньютон сақиналарының радиустарының дөңес линзаның қисықтық радиусына тəуелдігін 

зерттеп, өрнектелуін анықтаңдар. Қорытынды жасаңдар.  
Қорытынды:............................................................. 
5.3. Сіздің қолыңызда қисықтық радиустары əр түрлі бірнеше линзалар бар. Олардың 

қисықтық радиустарын анықтау үшін қандай тəжірибе жасар едіңіз. 
Жауабы:............................................................. 
5.4. Сіздің қолыңызда қисықтық радиустары əр түрлі бірнеше линзалар бар. Линзалардың 

қисықтық радиустарын анықтау үшін интерференциялық жолақтар экранда проекцияланған. 
Линзалардың қисықтық радиустарын қалайша есептеп алар едіңіз. 

Жауабы:............................................................. 
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3. Творчестволық тапсырмалар. Мұндай тапсырма аясында оқушыларға өз бетінше бір 
немесе бірнеше есеп құрастыру жəне үйде немесе сыныпта орындауы ұсынылады. Содан кейін 
алған нəтижесін компьютерлік моделді пайдаланып тексеруі керек. Алғашқыда бұл есептер бұрын 
құрастырылып, сабақта шешілген есептер типтесі болып, кейіннен модел мүмкіншілігіне орай 
жаңа типті болуы мүмкін.  
 

Орындалған тапсырмалар саны Қателер саны Сіздің бағалауыңыз 

   

 
Бланкіде тапсырмалар артығымен берілген. Бір оқушы олардың барлығын орындауы шарт 

емес. Мұғалім ұсынылған тапсырмалар ішінен іріктеп оқушының шамасына қарай бергені дұрыс, 
немесе басқа да тапсырмалар ұсынуына болады. 
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МОДЕЛЬ БЛАНКА ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ КОЛЕЦ НЬЮТОНА 

 
К. А. Кабылбеков, Х. А. Аширбаев, П. А. Саидахметов,  

Н. З. Байгулова, Л. Е. Байдуллаева 
 

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан 
 

Ключевые слова: модели бланков, компьютерная лабораторная работа, интерференционная картина, 
кольца Ньютона, полосы равной толщины, оптическая разность хода. 

Аннотация. Предлагается модель бланка организации компьютерной лабораторной работы для ис-
следования колец Ньютона (полосы равной толщины), включающая задачи с последующей компьютерной 
проверкой, экспериментальные задачи, задачи с недостающими данными и неоднозначные задачи, 
исследовательские и творческие задания. 
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