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MODEL OF THE FORM OF THE ORGANIZATION
OF COMPUTER LABORATORY WORK ON RESEARCH
OF THE COMPELLED ELECTROMAGNETIC FLUCTUATIONS
К. А. Kabylbekov, P. A. Saidahmetov, G. Sh. Omashova, H. A. Ashirbaev, M. J. Berdalieva
South-Kazakhstan State University named after M. Auezov, Shymkent, Kazakhstan.
E-mail: kenkab@mail.ru
Keywords: an oscillating circuit, the condenser, inductance, the resistor, the natural frequency, the forced
electromagnetic oscillations, a resonance, a current, a charge, a continuance, a phase, dependence, difference in
phase, vectogram.
Abstract. The model of the form of the organisation of computer laboratory operation on examination of the
forced electromagnetic oscillations on computer model RLC of an oscillating circuit is offered. The form model
includes short data from the theory, control questions for checkout of readiness of performance of operation by the
pupil, problems with the subsequent computer checkout of answers, the observational, research and creative assignments. In short data from the theory definition forced electromagnetic oscillations, requirements of their occurrence
in an oscillating circuit, expression of frequency of an eigentone, a requirement of occurrence of a resonance,
concept about a resonance curve and a vectogram is made. Performance of problems with the subsequent computer
checkout of answers provide their prestress solution on a paper, embodying of requirements of problems in computer
experiment, checkout of coincidence of answers and representation of effects of the solution of problems on a paper
together with the form. Performance of problems on build-up of vectograms allows to understand more deeply a
relation between amplitudes of voltages and currents and their phases at forced oscillations.
Assignments are given much. Performance to one pupil is unessential all of them. The teacher can pick up to
the pupil taking into account its ability or offer other similar assignments. It is necessary to pay special attention
pupils on importance of performance of research and creative assignments. Upon termination of a lesson the pupil
fills the form and sends by e-mail to the teacher or hands over immediately to it. At a following lesson the teacher
discusses answers of pupils and estimates operations.
УДК 532.133, 371.62, 372.8.002

МƏЖБҮР ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТЕРБЕЛІСТЕРДІ ЗЕРТТЕУГЕ
АРНАЛҒАН КОМПЬЮТЕРЛІК ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТЫ
ОРЫНДАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ БЛАНКІ ҮЛГІСІ
К. А. Қабылбеков, П. А. Саидахметов, Г. Ш. Омашова, Х. А. Аширбаев, М. Ж. Бердалиева
М. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан
Тірек сөздер: тербелмелі контур, конденсатор, индуктивтілік, резистор, өзіндік жиілік, мəжбүр электромагниттік тербелістер, резонанс, резонанстық тоқ пен кернеу, фазалар айытмасы, векторлық диаграмма.
Аннотация. RLC тербелмелі контурдағы мəжбүр электромагниттік тербелістерді зерттеуге арналған
компьютерлік зертханалық жұмысты ұйымдастырудың бланкі үлгісі ұсынылған. Үлгіде теориядан қысқаша
мəліметтер, жұмысты орындауға оқушылардың дайындығын тексеруге арналған бақылау сұрақтары, жауабын компьютер арқылы тексеруге аналған есептер, тəжірибелік, зертеулік жəне шығармашылық тапсырмалар қамтылған. Теориядан қысқаша мəліметтерде мəжбүр электромагниттік тербелістің анықтамасы
берілген, олардың пайда болу шарттары, өзіндік тербеліс жиілігінің өрнегі, резонанстық қисық пен вектор111
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лық диаграммалар туралы түсініктер келтірілген. Жауабын компьютерлік тəжірибелер арқылы тексеру
есептерін орындау барысында есептерді алдымен қағазда шығару, соңынан есеп шарттарын компьютерлік
моделде іске асырып тəжірибе нəтижесімен салыстырып жауаптардың дұрыстығын тексеру қарастырылған.
Есептердің қағазда шығарылуы мен жауаптары бланкімен бірге тапсырылуы керек. Векторлық диаграммаларды салу барысында кернеу мен ток амплитудаларының жəне олардың фазалар қатынастары туралы
түсініктер тереңдетіледі.
Тапсырмалар артығымен берілген. Оқытушы оқушының қабілетін ескере отырып таңдап бере алады
немесе ұқсас тапсырмалар ұсынуына болады. Оқушылардың зерттеулік жəне шығармашылық тапсырмаларды орындауына аса көңіл аударған жөн. Сабақ соңында оқушылар өздерінің бланкілерін толтырып
электронды пошта арқылы немесе оқытушының өзіне тапсыру керек. Келесі сабақта оқытушы жауаптарды
талқылап жұмыстарды бағалайды.

Қазақстан Республикасының Президенті-Елбасы Н. А. Назарбаев ««Казахстан-2050–стратегиясы» - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында:
Қазақстан 2050 жылы 30 дамыған мемлекеттер 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
қоса, отандық білім беру жүйесіне инновациялық əдістерді, шешімдерді жəне құралдарды
қарқынды енгізуге тиіспіз [1].
Президент жолдауында келтірілген тапсырмаларды орындау үшін М.Əуезов атындағы
мемлекеттік университетінің «Физиканы оқытудың теориясы мен əдістемесі» кафедрасы соңғы
оқу жылдарында оқу үрдісіне "Білімдегі ақпараттық технологиялар", "Физиканы оқытудағы
ақпараттық технологиялар" жəне "Электронды оқулықтарды қолдану əдістемесі" 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 технологияларын шығармашылық 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 [2-11].
Мақалада студенттерге, магистранттарға, мектеп мұғалімдеріне көмекші құрал ретіндеоқушылардың [12] ресурсын пайдаланып «Мəжбүр электромагниттік тербелістерді зерттеуге
арналған компьютерлік зертханалық жұмысты ұйымдастыруда» қандай тапсырмалар беруге
болатынын жəне оқушыларға алдын ала берілетін компьютерлік зертханалық жұмыстың бланкі
үлгісін ұсынамыз.
Жұмыс тақырыбы: RLC контурында өтетін мəжбүр тербелістерді зерттеу.
Жұмыс мақсаты: RLC контурында өтетін мəжбүр тербелістің резонанс құбылысын бақылау,
резонанс жиілігіндегі конденсатордағы кернеу шамасын анықтау, векторлық диаграммалар салу.
Теориядан қысқаша мəлімет. RLC контурындағы мəжбүр тербелістер.
Генератор беретін гармоникалық V0cosωt кернеудің əрекетінен электр тізбегінде өтетін
орныққан тербелістер мəжбүр тербелістер деп аталады. Мұндай тербелістер генератор жиілігінде
өтеді. Егер сыртқы гармоникалық кернеу RLC контурына жалғанса, онда контурда жүретін
мəжбүр тербелістің амплитудасы (мысалы, конденсатордағы кернеу амплитудасы) генератор
жиілігі ω мен контурдың өзіндік  0  1 / LC жиілігінің қатынастарына күшті байланысты болады. ω≈ω0 жағдайда резонанс құбылысы байқалады – мəжбүр тербеліс амплитудасының сыртқы
генератор амплитудасының қатынасы максимал болады. Осы қатынастың генератордың жиілігіне
тəуелділік графигі резонанстық қисық деп аталады. Контурдың активті кедергісі артқан сайын,
яғни энергетикалық шығын көбейген сайын, резонанстық қисық биіктігі бəсеңдеу болады.
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Генерратор кернееуі мен кон
нденсатордаағы кернеуі арасында фазалық ығғысу ω мен
н ω0 қатыо
настарын
на байланыстты. Резонан
нс кезінде бұұл ығысу 90 -қа тең боллады.
Керн
неу жəне тоок амплитуудаларының
ң жəне олар
рдың фазаллары арасы
ындағы қаты
ынастарды
векторлы
ық диаграмм
малар арқыллы сараптауу ыңғайлы. Гармоникаалық тербеллістердің гр
рафикалық
көріністеррін векторллар арқылы салу вектоорлық диагр
рамма деп аталады. Ж
Жиілігі белгілі немесе
генераторр жиілігіне тең екі (неемесе бірнееше) гармон
никалық террбелісті веккторлық диаграммада
төменгіш
ше салады: векторлар
в
ұззындықтары
ы олардың амплитудасы
а
ына тең, ал олардың ар
расындағы
бұрыш фаазалар айыррмасына тең
ңдей етіп саалынады. Мы
ысалы, индууктивтілік ккатушкадағы
ы кернеуді
көрсететін вектор ондағы
о
токтты көрсететтін векторғаа салыстырғанда сағатт тіліне қар
рсы 90о-қа
бұрышқа бұрып салынады. Ал конденсатоор үшін, кер
рісінше токк фазасы кеернеуден 90
0о-қа озық.
Элементттері тізбектееліп жалғанғған тұйық контурда
к
баарлық кернееулер векторрларының қосындысы
қ
сыртқы геенератор керрнеуін көрссететін вектоорға тең бол
лады.
Тізбеектеліп жалғғанған RLC
C контурынд
да резонанс кезінде VC конденсатоордағы керн
неу мен VL
катушкад
дағы кернеуу амплитудаалары бірдеей болады, ал олардың
ң фазалар аайырмасы 180o-қа тең
болады. Сондықтан
С
диаграммад
да контурғаа түскен кер
рнеу векторры актив кеедергідегі кеернеу векторына сəəйкес келедіі.

1-сурет

Оқуш
шылардың жұмысты
ы орындаууына дайы
ындығын тексеруге арналған бақылау
сұрақтар
ры.
 RL
LC контуры
ындағы мəжб
бүр тербелісстерді сипатттаңдар. Жаауабы:......................
 RL
LC контуры
ындағы резон
нанс құбылы
ысын сипатттаңдар. Жаууабы:......................
 RL
LC контуры
ындағы резон
нанс қандай
й жағдайда байқалады?
б
Жауабы:.....................
 Веекторлық ди
иаграммаларрды сипаттааңдар жəне олар
о
қалай салынады?
с
Ж
Жауабы:..........
 Реезонанс кезінде кернеуулер мен тоок амплитуд
даларының векторлық диаграммассы қандай
болады? Жауабы:.....
Ж
................
 Эллементтері тізбектеліп
п жалғанған
н тұйық ко
онтурда баррлық кернееулер векто
орларының
қосындыссы қандай векторға тең болады? Жауабы:........
Ж
.............
 Тіізбектеліп жалғанған
ж
R
RLC
контуры
ында резонаанс кезінде VC конденссатордағы кернеу
к
мен
VL катуш
шкадағы керн
неу амплитуудалары қан
ндай болады
ы? Жауабы:......................
 Тіізбектеліп жалғанған
ж
R
RLC
контуры
ында резонаанс кезінде VC конденссатордағы кернеу
к
мен
VL катуш
шкадағы керн
неудің фазаллар айырым
мы қандай шамаға
ш
тең болады?
б
Жауаабы:..................................................................................................
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1. Танысу тапсырмалары.
1.1. RLC контурындағы элементтер тізбектеліп жалғанған. R=0,1 Ом, L = 2,0 мГн,
C = 55,0 мкФ. Генератор жиілігін өзгертіп резонанстық қисықтың ( VC   / V ) сипатын
бақылап, резонанстық жиілікті анықтаңдар. Қорытынды жасаңдар:...............................
1.2. RLC контурындағы элементтер тізбектеліп жалғанған. R=1,5 Ом, L = 2,0 мГн,
C = 55,0 мкФ. Генератор жиілігін өзгертіп резонанстық қисықтың ( VC   / V ) сипатын
бақылап, резонанстық жиілікті анықтаңдар. Қорытынды жасаңдар:.................................
1.3. RLC контурындағы элементтер тізбектеліп жалғанған. R=1,5 Ом, L = 3,0 мГн,
C = 55,0 мкФ. Генератор жиілігін өзгертіп резонанстық қисықтың ( VC   / V ) сипатын
бақылап, резонанстық жиілікті анықтаңдар. Қорытынды жасаңдар:.............................
1.4. RLC контурындағы элементтер тізбектеліп жалғанған. R=1,5 Ом, L = 3,0 мГн,
C = 100,0 мкФ. Генератор жиілігін өзгертіп резонанстық қисықтың ( VC   / V ) сипатын
бақылап резонанстық жиілікті анықтаңдар. Қорытынды жасаңдар:..........................
2. Жауабын компьютерлік тəжірибе арқылы тексеретін есептер.
2.1. RLC контурындағы элементтер тізбектеліп жалғанған. R=0,1 Ом, L = 2,0 мГн,
C = 55,0 мкФ. Контурдың өзіндік жиілігін анықтаңдар. Генератор жиілігін өзгертіп резонанстық
қисықтың ( VC   / V ) сипатын бақылап, резонанстық жиілікті анықтаңдар. Қорытынды
жасаңдар:................................................................................................
2.2. RLC контурындағы элементтер тізбектеліп жалғанған. R=1,5 Ом, L = 2,0 мГн,
C = 55,0 мкФ. Генератор жиілігін өзгертіп резонанстық қисықтың ( VC   / V ) сипатын бақылап
резонанстық жиілікті анықтаңдар. Қорытынды жасаңдар:..........................
2.3. RLC контурындағы элементтер тізбектеліп жалғанған. R=1,5 Ом, L = 3,0 мГн,
C = 55,0 мкФ. Генератор жиілігін өзгертіп резонанстық қисықтың ( VC   / V ) сипатын бақылап
резонанстық жиілікті анықтаңдар. Қорытынды жасаңдар:..........................
2.4. RLC контурындағы элементтер тізбектеліп жалғанған. R=1,5 Ом, L = 3,0 мГн, C = 100,0 мкФ.
Генератор жиілігін өзгертіп резонанстық қисықтың ( VC   / V ) сипатын бақылап резонанстық
жиілікті анықтаңдар. Қорытынды жасаңдар:..........................
3. Векторлық диаграмма салуға арналған есептер.
3.5. RLC контурындағы элементтер тізбектеліп жалғанған. R=0,1 Ом, L = 2,0 мГн,
C = 55,0 мкФ.. Резонанстық жағдайға векторлық диаграмма салыңдар. Жауабы:..............
3.6. RLC контурындағы элементтер тізбектеліп жалғанған. R=1,5 Ом, L = 2,0 мГн,
C = 55,0 мкФ.. Резонанстық жағдайға векторлық диаграмма салыңдар. Жауабы:..............
3.7. RLC контурындағы элементтер тізбектеліп жалғанған. R=1,5 Ом, L = 3,0 мГн,
C = 55,0 мкФ. Резонанстық жағдайға векторлық диаграмма салыңдар. Жауабы:..............
3.8. RLC контурындағы элементтер тізбектеліп жалғанған. R=1,5 Ом, L = 3,0 мГн,
C = 100,0 мкФ. Резонанстық жағдайға векторлық диаграмма салыңдар. Жауабы:..............
4. Зерттеулік тапсырмалар.
4.1. RLC контурындағы элементтер тізбектеліп жалғанған. R=1,5 Ом, L = 2,0 мГн,
C. Конденсатор сыйымдылығын 50 мкФ мен 100 мкФ аралығында өзгертіп ( VC / V ) - қатынасының ең үлкен мəніне сəйкес жиілікті анықтаңдар. Осы жағдайға векторлық диаграмма
салыңдар. Жауабы:..............
4.2. RLC контурындағы элементтер тізбектеліп жалғанған. R=1,5 Ом, L , C= 50 мкФ. Катушка
индуктивтілігін 1,0 мГн мен 3,0 мГн аралығында өзгертіп ( VC / V )- қатынасының ең үлкен мəніне
сəйкес жиілікті анықтаңдар. Осы жағдайға векторлық диаграмма салыңдар. Жауабы:..............
4.3. RLC контурындағы элементтер тізбектеліп жалғанған. R, L = 2,0 мГн, C= 50 мкФ. Актив
кедергіні 0,5 Ом мен 10,0 Ом аралығында өзгертіп ( VC / V ) - қатынасының ең үлкен мəніне сəйкес
жиілікті анықтаңдар. Осы жағдайға векторлық диаграмма салыңдар.
Жауабы:................................................................................................
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5. Шығармашылық есептер.
Мұндай тапсырма аясында оқушыларға өз бетінше бір немесе бірнеше есеп құрастыруы жəне
үйде немесе сыныпта орындауы ұсынылады. Содан кейін алған нəтижесін компьютерлік моделді
пайдаланып тексеруі керек. Алғашқыда бұл есептер бұрын құрастырылып (мысалы 2-3 есептерге
ұқсас), 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, немесе олар тапсырмаларды өздері таңдап алса да
болады. Зертханалық жұмыстың нəтижесін жəне қорытындысын бланкіге толтырып оқушы
оқытушының электрондық адресіне жібереді, немесе өзі мұғалімге тапсырады. Оқытушы сабақ
соңында немесе келесі сабақта оқушылардың бағаларын жариялайды. Жіберілген қателер міндетті
түрде сарапталуы керек.
Ұсынылып отырған бланкі үлгісі үш тілде оқытатын Оңтүстік Қазақстан облысының дарынды
балаларға арналған мектеп-интернатында, Арыс қ. М.Əуезова атындағы мектеп-гимназияда оқу
үрдісінде қолданылды.
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МОДЕЛЬ БЛАНКА ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВЫНУЖДЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ
К. А. Кабылбеков, П. А. Саидахметов, Г. Ш. Омашова, Х. А. Аширбаев, М. Ж. Бердалиева
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан
Ключевые слова: колебательный контур, конденсатор, индуктивность, резистор, собственная частота,
вынужденные электромагнитные колебания, резонанс, резонансный ток и напряжение, разность фаз, векторная диагнрамма.
Аннотация. Предлагается модель бланка организации компьютерной лабораторной работы по исследованию вынужденных электромагнитных колебаний на компьютерной модели RLC колебательного
контура. Модель бланка включает краткие сведения из теории, контрольные вопросы для проверки готовности выполнения работы учащимся, задачи с последующей компьютерной проверкой ответов, экспериментальные, исследовательские и творческие задания. В кратких сведениях из теории дано определение
вынужденного электромагнитного колебания, условия их возникновения в колебательном контуре, выражение частоты собственного колебания, условие возникновения резонанса, понятие о резонансной кривой и
векторной диаграмме. Выполнение задач с последующей компьютерной проверкой ответов предусматривают их предварительное решение на бумаге, реализацию условий задач в компьютерном эксперименте,
проверку совпадения ответов и представление результатов решения задач на бумаге вместе с бланком.
Выполнение задач на построение векторных диаграмм позволяет глубже понять соотношения между
амплитудами напряжений и токов и их фазами при вынужденных колебаниях.
Задания даны с избытком. Выполнение всех их одному ученику необязательно. Преподаватель может
подобрать ученику с учетом его способности или предложить другие подобные задания. Следует обратить
особое внимание учеников на важность выполнения исследовательских и творческих заданий. По окончании
урока учащийся заполняет бланк и отправляет по электронной почте преподавателю или сдает непосредственно ему. На следующем уроке преподаватель обсуждает ответы учеников и оценивает работы.
Поступила 13.01.2016 г.
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