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MODEL OF THE FORM OF THE ORGANISATION
OF PERFORMANCE OF COMPUTER LABORATORY OPERATION
ON EXAMINATION OF INTERACTION OF TWO LONG
PARALLEL CONDUCTORS WITH CURRENTS
К. А. Kabylbekov, P. A. Saidahmetov, G. Sh. Omashova, M. J. Berdalieva, A. I. Dzhumagalieva
South-Kazakhstan State University after M. Auezov, Shymkent, Kazakhstan.
E-mail: kenkab@mail.ru
Keywords: perpetually long conductor with a current, magnetic interaction, a permeability of vacuum, a magnetic field induction, a current element, force of Ampere.
Abstract. The model of the form of the organisation on examination of interaction of two parallel perpetually
long conductors with currents is offered. The form includes short data from the theory, control questions for checkout of readiness of pupils to operation performance, fact-finding assignments with computer model, the observational, research and creative assignments. In short data from the theory the explanatory about magnetic interaction of
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conductors on which is given electric currents flow: each of these conductors with a current create a magnetic field,
both are in a magnetic field of other current and each of them tests force of Ampere. Expression of force of interaction having on unity of length of a conductor is given. At a parallel arrangement of conductors on which currents
in an identical direction they flow are drawn and if currents flow in an opposite direction they are repelled. Current
strength definition in 1 is made And. Fact-finding assignments with computer model provide questions related to
possibility of computer model on change of force of currents in conductors, their directions and distances between
conductors. 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
the observational and research assignments provides build-up of diagrammes of dependence of force of interaction at
most currents in conductors and distances between conductors.
Assignments are given much. Performance all of them to one pupil is unessential. The teacher can taking into
account ability of the pupil подбрать assignments or offer other similar assignments. Upon termination of a lesson
the trained fills the form, sends by e-mail or hands over immediately to the teacher. At a following lesson the teacher
discusses answers and estimates operations.
УДК 532.133, 371.62, 372.8.002

ПАРАЛЛЕЛЬ ОРНАЛАСҚАН ЕКІ ҰЗЫН ТОКТАРЫ БАР
ӨТКІЗГІШТЕРДІҢ ӨЗАРА ƏСЕРЛЕСУІН ЗЕРТТЕУГЕ АРНАЛҒАН
КОМПЬЮТЕРЛІК ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУДЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ БЛАНКІ ҮЛГІСІ
К. А. Қабылбеков, Г. Ш. Омашова, П. А. Саидахметов,
М. Ж. Бердалиева, А. И. Джумагалиева
М. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан
Тірек сөздер: шексіз ұзын тогы бар өткізгіш, магниттік əсерлесу, магниттік тұрақты, магнит өрісінің
индукциясы, ток элементі, Ампер күші.
Аннотация. Параллель орналасқан шексіз ұзын токтары бар өткізгіштердің өзара əсерлесуін зерттеуге
арналған компьютерлік зертханалық жұмысты ұйымдастырудың банкі үлгісі ұсынылған. Үлгіде теориядан
қысқаша мəліметтер, оқушылардың зертханалық жұмысты орындауға дайындығын тексеруге арналған бақылау сұрақтары, компьютерлік модельмен танысу тапсырмалары, жауабын компьютермен тексеруге арналған
тəжірибелік тапсырмалар, тəжірибелік, зерттеулік жəне творчестволық тапсырмалар қамтылған.
Теориядан қысқаша мəліметтерде электр тогы жұрген екі өткізгіштердің магниттік əсерлесуі туралы
түсінік берілген: тогы бар əр өткізгіш магнит өрісін тудырады, ал тогы бар бір өткізгіштің магнит өрісі тогы
бар екінше өткізгішке Ампер күшімен əсер етеді. Токтары бар өткізгіштердің бір өлшем ұзындығына əсер
күшінің өрнегі берілген. Параллель орналасқан өткізгіштердегі токтардың бағыттары бір бағытта болса, онда
олар бір-біріне тартылады, ал токтардың бағыттары қарама қарсы болса, онда олар бір-бірін тебеді. 1 А ток
күшінің анықтамасы берілген. Компьютерлік модельмен танысу тапсырмалары компьютерлік модельдің
өткізгіштердегі ток күштерін өзгерту мүмкіншілігі, олардың бағыттарын өзгерту мен ара қашықтығын өзгерту мұмкіншілігі туралы сұрақтарды қамтиды. 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. Тəжірибелік жəне зерттеулік
тапсырмаларда тогы бар өткізгіштердің əрекеттесу күштерінің өткізгіштердегі ток күштеріне жіне олардың
пра қашықтығына тəуелдігі графигін салу қарастырылып, қорытынды жасау қарастырылған.
Тапсырмалар артығымен берілген, олардың барлығын бір оқушының орындауы шарт емес. Оқушының
шамасына қарай оқытушы тапсырмаларды таңдап бере алады, немесе өзінің құрастырған тапсырмаларын
қоса алады. Оқушылардың зерттеулік, ізденістік жəне творчестволық тапсырмаларды орындауына аса көңіл
аударғаны маңызды.

Қазақстан Республикасының Президенті-Елбасы Н. А.Назарбаев ««Казахстан-2050 –стратегиясы» – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында:
Қазақстан 2050 жылы 30 дамыған мемлекетер қатарына енуі керек деп атап көрсетті. Дамып келе
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жатқан еллдер арасын
нда мұндай
й қатарда боолуы үшін бəсекелестіік қатаң боллады. Ұлт глобалдық
г
экономиккалық бəсеккелестікке даайын болған
нда ғана мұ
ұндай қатаррда бола алаады. Біз, асаа маңызды
мақсаттаррымызды есстен шығарм
май, мақсаттты жəне шабытты еңб
бек етуіміз ккерек: қазір
ргі заманға
сай нəтиж
желі білім мен
м денcаулы
ық сақтау жүйесін
ж
құру
у. Бəсекеге қабілетті
қ
даамыған мемл
лекет болу
үшін біз сауаттылығғы жоғары елге
е
айналуымыз керекк. Бізге оқы
ыту əдістемеелерін жаңғы
ырту жəне
өңірлік мектеп орталлықтарын құұра отырып,, білім берудің онлайн--жүйелерін б
белсене дам
мыту керек
болады. Біз
Б қалайты
ындардың баарлығы үшін
н қашықтан
н оқытуды жəне
ж
онлайн режіміндее оқытуды
қоса, отаандық білім
м беру жүүйесіне инн
новациялық əдістерді, шешімдерд
ді жəне құ
ұралдарды
қарқынды
ы енгізуге ти
иіспіз [1].
Президент жолд
дауында келлтірілген тап
псырмалард
ды орындау мақсатындаа М.Əуезов атындағы
мемлекетттік универсситететінің «Физиканы
ы оқытудың
ң теориясы мен əдістем
месі» кафед
драсы студент-болаашақ физикка мұғалімдеерін оқу үррдісінде, өзд
дерінің кəсііпшілік қызметінде жəн
не біліктіжəне компььютерлік зер
лігін жоғаарылатуынд
да, оқу үрдіссі мен сыны
ыптан тыс жұмыстарды
ж
ртханалық
жұмыстаррды ұйымдаастыруда боолашағы зорр білім беру технологияяларын творчесволық жəне
ж
тиімді
пайдаланууға дағдылландыру үш
шін студентттер мен магистрантта
м
ар оқу маттериалдарын
н жасауда
белсенді қатыстыры
ылады. Автторлар құрастырған бірқатар
б
деемонстрацияялық тəжір
рибелердің
компьютеерлік моделлдерін оқу үрдісінде
ү
паайдалану жəəне компьютерлік зертхханалық жұ
ұмыстарды
ұйымдасттыруға арнаалған бланкі үлгілері турралы біз бұр
рын жазғанб
быз [2-11].
Мақаалада студенттерге, маагистранттаррға, мектеп мұғалімдерріне көмекш
ші құрал реетінде-оқушыларды
ың [12] ресуурсын пайдааланып параллель орнааласқан шексіз ұзын ттоктары бар
р өткізгіштердің өзаара əсерлесууін зерттеугге арналған компьютерлік зертханаалық жұмыссты ұйымдаастырудың
банкі үлгіісі ұсынылғған.
Жұм
мыс тақыр
рыбы: Парраллель орн
наласқан токтары барр екі ұзын
н өткіштер
рдің өзара
əсерлесуіін зерттеу.
Жұм
мыс мақсаты
ы: Зертханаалық жұмысс нəтижесінде токтары бар екі ұзы
ын өткіштерд
дің магнит
өрісінің индукциялар
и
рының сызы
ықтарын саллу, өзара əсерлесуін зеррттеу, өзараа əсерлесу күштерінің
к
ток күштееріне F(I1, I2), өткізгішттер ара қашы
ықтығына F(r) тəуелдігіін зерттеу.
С
Сынып
.............. Фамилия...................................... Есімі..............................

1-сурет

Теориядан қысқааша мəліметт.
Токтары (I1, I2) бар бір-біріінен r қашы
ықтықта екі параллель орналасқан
о
өткізгіштер
р арасында
 0 2I1 I 2
F
магниттікк əсерлесу күші
к
пайд
да болады, мұндағы
м
μ0- магниттік тұрақты, F – бір метр
4  r
ұзындықққа əсер ететіін күш шамасы. Бұл күүш өрнегі ХЖ
Ж ампер токк күшін аны
ықтаудың неегізі болып
табылады
ы: ток күші ампер дегеніміз – вакууумде бір-б
бірінен 1 м қашықтықта
қ
а орналасқаан екі түзу
шексіз ұззын параллеель өткізгіш
ш бойымен ток
т өткен кезде
к
ұзынд
дығының əррбір метрінее 2 10 -7 Н
əрекеттессу күшін туд
дыратын элеектр тогы.
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Оқушылармен талқыланатын негізгі сұрақтар:
1. Тогы бар ұзын тік өткізгіштің магнит индукциясы қандай шамаларға жəне қалайша
тəуелді?
Жауабы:................................................................
2. Тогы бар ұзын екі параллель орналасқан өткізгіштердің өзара əсерлесу күштері қандай
шамаларға байланысты өзгереді? Жауабы:......
3. Тогы бар өткізгішке магнит өрісі тарапынан қандай күш əсер етеді? Жауабы:......
4. Тогы бар өткізгішке магнит өрісі тарапынан əсер ететін күштің бағытын қалай анықтауға
болады? Жауабы:......
5. Тогы бар ұзын өткізгіштің магнит өрісінің индукциясының өрнегін жазыңдар. Жауабы:......
6. Ток элементіне магнит өрісі тарапынан əсер ететін Ампер күшінің өрнегін жазыңдар.
Жауабы:...
1. Танысу тапсырмалары.
1.1. Өткізгіштердегі ток шамасын қандай интервалда өзгертуге болады? Жауабы:..................
1.2. Өткізгіштердің ара қашықтығын қандай интервалда өзгертуге болады? Жауабы:..................
1.3. Өткізгіштердегі ток шамасын қандай интервалда өзгертуге болады? Жауабы:..................
2. Есептердің жауаптарын компьютермен тексеруге арналған есептер:
Алдымен есептерді қағазға жазып шығарып, соңынан алынған жауапты компьютерде
тексеріңдер. Есептерді шығару барысын жазбаша дайындап зертханалық жұмыстың бланкісімен
қоса тапсырыңдар.
2.1. Параллель r=0,5м ара қашықтықта орналасқан екі ұзын өткізгіштердің бірінде I1= 1A,
екіншісінде I2= 0,5 A токтар жүргенде олардың өзара əсерлесу күштерін анықтаңдар. Жауабы:......
2.2. Параллель r=0,5м ара қашықтықта орналасқан екі ұзын өткізгіштердің бірінде I1= 1A,
екіншісінде I2= 1,0 A токтар жүргенде олардың өзара əсерлесу күштерін анықтаңдар. Жауабы:......
3.3. Параллель r=0,5м ара қашықтықта орналасқан екі ұзын өткізгіштердің бірінде I1= 1A,
екіншісінде I2= 1,5 A токтар жүргенде олардың өзара əсерлесу күштерін анықтаңдар. Жауабы:......
2.4. Параллель r=0,5м ара қашықтықта орналасқан екі ұзын өткізгіштердің бірінде I1= 1A,
екіншісінде I2= 2,0 A токтар жүргенде олардың өзара əсерлесу күштерін анықтаңдар. Жауабы:......
2.5. Параллель r=0,2м ара қашықтықта орналасқан екі ұзын өткізгіштердің бірінде I1= 2,0 A,
екіншісінде I2= 2,0 A токтар жүргенде олардың өзара əсерлесу күштерін анықтаңдар. Жауабы:......
2.6. Параллель r=0,4м ара қашықтықта орналасқан екі ұзын өткізгіштердің бірінде I1= 2,0 A,
екіншісінде I2= 2,0 A токтар жүргенде олардың өзара əсерлесу күштерін анықтаңдар. Жауабы:......
2.7. Параллель r=0,6м ара қашықтықта орналасқан екі ұзын өткізгіштердің бірінде I1= 2,0 A,
екіншісінде I2= 2,0 A токтар жүргенде олардың өзара əсерлесу күштерін анықтаңдар. Жауабы:......
2.8. Параллель r=0,8м ара қашықтықта орналасқан екі ұзын өткізгіштердің бірінде I1= 2,0 A,
екіншісінде I2= 2,0 A токтар жүргенде олардың өзара əсерлесу күштерін анықтаңдар. Жауабы:......
2.9. Параллель r=1.0м ара қашықтықта орналасқан екі ұзын өткізгіштердің бірінде I1= 2,0 A,
екіншісінде I2= 2,0 A токтар жүргенде олардың өзара əсерлесу күштерін анықтаңдар. Жауабы:......
2.10. Параллель r=1,2м ара қашықтықта орналасқан екі ұзын өткізгіштердің бірінде I1= 2,0 A,
екіншісінде I2= 2,0 A токтар жүргенде олардың өзара əсерлесу күштерін анықтаңдар. Жауабы:......
2.11. Параллель r=1,5м ара қашықтықта орналасқан екі ұзын өткізгіштердің бірінде I1= 2,0 A,
екіншісінде I2= 2,0 A токтар жүргенде олардың өзара əсерлесу күштерін анықтаңдар. Жауабы:......
3. Тəжірибелік тапсырмалар
3.1. есеп. Өткізгіштердің ара қашықтығын 1м етіп, бірінде ток күшін өзгертпей екіншсіндегі
ток күшін -2,0 А ден +2 А-ге дейін 0,1 А ден өзгертіп өзара əсерлесу күштерінің өзгеруін
анықтаңдар жəне əсерлесу күшінің ток күшіне тəуелдігінің графигін сызыңдар. Қорытынды
жасаңдар.............
3.2. есеп. Өткізгіштердің ара қашықтығын 1м етіп, бірінде ток күшін 1 А етіп, екіншсіндегі
ток күшін -2,0 А ден +2 А-ге дейін 0,1 А ден өзгертіп Бірінші токтың екінші өткізгіштің əр метріне
əсер күшін Ампер күшінің өрнегі бойынша анықтаңдар жəне əсерлесу күшінің ток күшіне
тəуелдігінің графигін сызыңдар. Қорытынды жасаңдар:.....................
4. Зерттеу тапсырмалары:
4.1. 2.1-2.4 есептерінің нəтижесі бойынша өзара əсерлесу күшінің ток күштерінің көбейтіндісіне тəуелдігінің F12(I1,I2) графигін түзіңдер. Қорытынды жасаңдар:.........................
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4.2. 2.5-2.11 есептерінің нəтижесі бойынша өзара əсерлесу күшінің өткізгіштердің ара
қашықтығына тəуелдігінің F12(r) графигін түзіңдер. Қорытынды жасаңдар...............................
4.3. Өткізгіштердегі ток күштерін -2 А мен + 2 А аралығында, ал өткізгіштер ара қашықтығын
0,5 м мен 1,5 м аралығында өзгертіп əсерлесу күшін анықтаңдар. Минус жəне плюс таңбалары
өткізгіштердегі токтардың бағыттарының бірдей немесе қарама-қарсы болуын көрсетеді.
Тəжірибелердің нəтижелерін бақылап, сараптап қорытынды жасаңдар (ток бағыттары бірдей жəне
қарама-қарсы жағдайлар, өткізгіштер ара қашықтығы əр түрлі). Қорытынды жасаңдар:
4. Творчестволық тапсырмалар
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 1-2 есептерге
ұқсасі), 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.
Ескерту: Тапсырмаларды əр оқушының шамасына қарай берген дұрыс, 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.
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МОДЕЛЬ БЛАНКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДВУХ ДЛИННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОВОДНИКОВ С ТОКАМИ
К. А. Қабылбеков, Г. Ш. Омашова, П. А. Саидахметов, М. Ж. Бердалиева, А. И. Джумагалиева
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан
Ключевые слова: бесконечно длинный проводник с током, магнитное взаимодействие, магнитная
постоянная, индукция магнитного поля, элемент тока, сила Ампера.
Аннотация. Предлагается модель бланка организации по исследованию взаимодействия двух параллельных бесконечно длинных проводников с токами. Бланк включает краткие сведения из теории, контрольные вопросы для проверки готовности учащихся к выполнению работы, ознакомительные задания с компьютерной моделью, экспериментальные, исследовательские и творческие задания. В кратких сведениях из теории дано пояснение о магнитном взаимодействии проводников по которым текут электрические токи: каждый из этих проводников с током создают магнитное поле, оба находятся в магнитном поле другого тока и
каждый из них испытывает силу Ампера. Дано выражение силы взаимодействия приходящееся на единицу
длины проводника. При параллельном расположении проводников по которым текут токи в одинаковом
направлении они притягиваются и если токи текут в противоположном направлении они отталкиваются.
Дано определение силы тока в 1 А. Ознакомительных задания с компьютерной моделью предусматривают
вопросы связанные с возможностью компьютерной модели по изменению силы токов в проводниках, их направления и расстояния между проводниками. Выполнение задач с последующей компьютерной проверкой
ответов предусматривают их предварительное решение на бумаге, реализация условий задач в компьютерном эксперименте, проверка совпадения ответов и представления результатов решения задач на бумаге
вместе с бланком. Выполнение экспериментальных и исследовательских заданий предусматривает построение
графиков зависимости силы взаимодействия от силы токов в проводниках и расстояния между проводниками.
Задания даны с избытком. Выполнение их всех одному ученику необязательно. Преподаватель может с
учетом способности ученика подбрать задания или предложить другие подобные задания. По окончании
урока обучающийся заполняет свой бланк, отправляет по электронной почте или сдает непосредственно
преподавателю. На следующем уроке преподаватель обсуждает ответы и оценивает работы.
Поступила 13.01.2016 г.
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