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САБАҒЫНДА ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Ш.К. Биболоө, Б.Ш. Мурзалинова, Н.Ж. Жуспекоеа 
С. Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекетттік университеті

Физикада компьютерлерді қолдану туралы айтқанда, төрт 

категорияны бөліп шыгаруға болады:

1 Сандық анализ;
2 Символдық түрлгндіру;
3 Модельдеу;

4 Реалды уақытга жүргізу;
Сандық анализде есепт(удсн бүрын жеңілдетілгея физикалық 

принциптер анықталады. Мысалы, көптеген физикалық 
есептердің шешімі сызықтық теңдеулер жүйесіж келтіріледі. 
Кежсі теңдеужрді қарастырайық:

2* + Зу = 18, 

х —у  = 4.

Орнына қою әдісін жәкв қарандаш пея қағазды қолданып 

х = 6, у  = 2 аналитикалық шешімін жеңіл табуға болады. Айталық 
бізпе төрт теңд̂ ден туратын жүівп шешу керек болсын Бүлжагдайда 
да, қандай да бір қиын әдісті қолданып, бүл жүйвпң шешімін табамыз. 

Ал егер айнымалыпар саны үлқен болса, онда сандық шешімін табу 

үнон біз сандық әдістер мш компьютерді қолданамыз. Бүл жағдайда 

компьютер сандық анализдің қүралы ретінде қолданьшады жәве 
компьюгер үшін программазға барлық маңызды принцштгер енгізіжді. 

Себебі көп жагдайда көп өлшемді интеград үпкш матриңалармш 

операциялар немесе күрделі диффершциалдық теңд̂ лерді есепну 

қажет, сондықтан компьютердің мүндай қолданылуы физикада 

маңызды рөл атқарады.



Келесі категория, аса белгісіз, бірақ теориялық физикада 

жиі қолданылатын әдіс аналитикалық түрлендірулер. Мысалы 

біз ах2 +Ьх+с = 0 квадрат теңдеуінің шешімін білгіміз келеді.

АналитикалықтүрлаздірулБрпрограммасы х = ^Ь'  уіЬ2 -Лас) г а  

түрінде шешімді шығара алады. Сонымен қатар, нақіъі а,Ь жәнг 

с сандары үшін шешімді сандық түрде бере алады. Осындай 

іфограмма арқылы диффервщиаддау, интегралдау, теңдеулерді 

шешу және қатарга жікт^ сияқты математикалық операцияларды 

іске асыруға болады.
Модельдеу, программаға минималды анализбен модельдің 

іегізгі заңдары шгізілуімен сипатгалады Мысал үпііқ сыныптағы 

100 баланың әрқайсысына 10 теңге беріпсік Мүгалім оқушылар 

сияқгы 10 теңгедш бастайды. Мүғалім кездейсоқ түрде оқушыны 

таңдап, тиынды лақгырады. Егер решка шықса, мүғалім оқушыга

0,5 теңге береді, керісінше болса оқушы мүгалімге 0,5 теңге береді. 

Оқушьшар мен мүгалімге қарыз жасауға болмайды. Көп алмасулардан 

кейін сүрақ қсйылады: оқушыда п теңге болуының ықгималдығы 

қандай жане мүғалімде ш теңге болуынъщ ықгималдығы қандай? 

Бүл ықгималдықгар бірдей ме? Осы сүрақгарға жауап табудын бір 

әдісі - тәжірибе өткізу. Бірақ мүндай тәжірибені өткізу өте қиьш 

және қызықсыз. Бүл әдістен басқа бүл есепті аналитикалық жолмен 

дәл шешуге болады, бірақ барлық есептерді мүндай әдіспен шешу 

мүмкін емес. Бүл жағдайда келгсі әдісті қолдануға болады, сйынньпі 

шарттарын компьютер үшін программаға шгізіп, көп алмасуларды 

модельдеп, ықгималдықгарды есегпху. Ықгималдыктардьш сандык 

мәндерін алғаннан кейш, біз мүмкің, оның табиғатына жәш ақшамен 

байланысьша басқаша қараймыз. Сонымш қатар компьктгерді «егер 

былай болса..., н: болар еді?» сияқгы сүрақтарды шешуге қолдануға 

болады. Мысалы, егер алмасу 0,5 теңгеден емес 1 теңгедш болса, онда 

ықгимаддықгар қандай болар еді?
Егер сйыншыларды басқа объеюпш ауыстырса (мысалы, ақшаны 

энергия деп есептесек) жәш сйын шартгарын кішкас озгертсе, онда 

бүл модельдеудің түрі мапетизм жәш бөлшектер физикасында 

қолданыс табуы мүмкін
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Компьютерлгрді қолданудың алуан түрділігіж қарамастан, 

есептеулердің басты мақсаты сандар емес, түсіну. Компыотерді 

қолданудьщ барпық үш әдісі, есеіггі сандық түрде шешу үшіқ біраз 
жеңшдетегін жуықтауларды тапап етеді.

Сонымен қатар, компьютерлер эксперименталдық 

физикада маңызды қүрал болып табылады. Олар 

лабораториялық эксперименттің барлық фазаларымен 
байланысты болады, аппаратураны жобалаудан, эксперимент 
кезінде осы аппаратураны жүргізуден мөліметтерді 
жинаумен оларды анализдеуге дейін.

Дербес компьютерді физика еабағында пайдалану- физика пәнін 

оқьггу жүйесін өзгертеді. Яғни, компьютерді физика сабағында 
қолданучлудаптгердіңинформациялық мәдениетін қалыптастыруға, 
оқытылатын қүбылыстар мен процестердің мәнің терең оқып игеруге, 

ЭЕМ нвгізінде одан әрі қарай жоғары өнімді әдістермен іс-әрекет 
қүрапдарьш қолдануға, психологиялық даярлану жәш көңіл аударуға 

мүмкіндік туғызады.
Бірақ оньщ келеңсіз көрініеі де жоқ емес. Атап айтқанда, ол 

адамньщ (әсіресе жасөспірімдер мен балалардың) көру қабцЕтін 
нашарлатады, тез шаршатьп г, жүйкеге салмақ түсіреді, тағы басқа да 
кері әсершрі б ар . Мүндай жағдай д и с ш е й д і тым үзақ пайдаланудан 
болатыны түсінікті.

Шаршау белгілері — көру қабілетіні нашарлауы, ойлау 

өнімділігінің әлсіреуі, бас аурудың пайда болуы, дене 
қимылының өзгеруі, арқаға, иыққа, бел мен мойьшға тапжылмай 
отырғандықтан күштің түсуі жәеб т.б.

Жинақталған тәжірибежрден алынган қоры гындыдан біз 
ЭЕМ-ді физиканы оқытуга пайдаланудың негізгі принциптерін 
айқьгададық:

1. ЭЕМ-ді тек нақгы экспериментті толықгыру үшін пайдалану 
керек, студапттерге кажетп біліктілік пен дағды, қүралмен жүмыс 

жасаған кезде ғана берцвді. Физика кабинетінде қондыргыларды 

пайдаланып эксперимент жасауға мүмкіндік болмаған жағдайда, 

физикалық процестерді компьютерде модельд  ̂қажет.
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2. Студштттердің экранньщ жылтьшьшан жәш эмоцианалдык 

кернеуден көру органдары мен жүйке жүйесіш шамадан тыс әсер 

егпейтіндей етіп жүмыс жасағанда, дисшейді дозамен найдалану.

3. Физика курсында студенттерді электрондық есептеу 

техникасының физикалық жгіздері мен жүмыс принциптерін 

жоспарлы жөш жүйелі турде таныстыру.

4. Есепт^ техникасьш оқу процесіш шгізуде фундаментаццық 

идеяларды орш>пспііруды үсьшатық әрбір ғылым элемаптерінің 

күрмл ыммпың біргүгас жүйесін біріктіруші және оньщ студенттгерді 

оқытудың әрбір кезеңінде психологиялық-педагогикалық 

мүмкіндіктерін міндетті түрде есепке ала отырьпі білім берудегі 

пәндерді тұрлшдіруі жүйелі-функционалдық сипатга болуы қажет.

Ал компьюгерлік модельду сабағьпща сіуднперді бевғалау пәнінің 

баскэпәңщ)дштубегейліөзгешелігінебайланьісп>і, бұпәдепБгітәсілдерйаі 
бағалауүшін 2-3 сабақп>щқоршщщ>іларьіжепаліксіз. Себебіогансіудаптің 

бүрынгы сабақіарда өпсш маіериалдарда қсщдана білу крсиегі де кіреді.

Компьтотерлік зертханалық жүмыстарды орындауга 

процестер мен қүбылыстарды таңдаған уақытта екі негізгі 

үстанымға нггізделген жөн:

1) егер жүмыс компьютердің көмегінсіз нақты орындалатын 

болса (көп шыгын келтірмей және көп уақытты қажет етпесе), 

ол ақиқат орындалуы тиіс;

2) компьютерлік жүмыстардың саны біртіндеп көбейтіп, 

күрделшдіру қажет.

Осы үстанымдарды ескере отырьл механикадан компьюіердегі 

тәжірибелік жұмысшрц>і дашің үшуьш бақьшЕУан кезде, мьсалы мынадай 

еоепкшгірілсің шосасы200г.,жьщцами>кы 20м/стас горизопгкаабүрышын 

жасай лақіырыдцы. Ауаньщ квдергі күпгі жоқ деп есегпеп, тасгың үшу 

траекюриясьш анықгаңьв. а  бүрышы 10-нан 80 градужа даш өзгс£гзпк 

оньщ көтершу биікгігі және үшу қашықіьны қалай өзгереді? Мүнда әр 

турлі бүрышты шгіэе отырьш тасіың үшу траекгорисын ж»е шьщ қаңдай 

бүрышгкн лақшірылганына тә>едділігін байқауга бодагы.

Молгкулярлық физика және термодинамикада компьютершк 

модельд«уді Ван-дер-Ваальстьщ нақты газдардьщ күй теңд і̂н,
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Максвелл үлгсуін, газдардағы диффузия қүбылысын жәж т.с.с 
қарастырғанда қолдануға болады.

Сол сияқгы оны электр жож магнЕтизм, оптикада, атомдык ж әк  
ядролық физика бөлімдеріңде пайдалануға болады.
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Резюме
Компьютерное моделирование является мощным научным 

направлением, с его помощъю можно изучать явления, наблюдение 
которых в реальных условиях невозможно либо весьма затрудттельно 
по технологическим причинаи. Используя компьютерную модель можно 
лучше понять механизм явлгния. Компьютерное моделирование дает 
возможность наблюдать протекающиіі процесс в удобном темпе как 
мень быстро, так и очень медлгнно; ход времени можно ускорять или 
замедлять и даже останавливать. Еще одно преимущество компьютерного 
.иодельделирования -это независимо от сложности объекта пользователь 
может упранлять им вводяразные параметры с помощью ЭВМ. Огромные 
программные и графические возможности ЭВМуменьшают потребность 
в очень дорогостаящих лабораторных установок и наглядных средств 
Применение этой компьютерной технологии имеегп большое будущее, 
так как компьютерное .иоделирование является мощньш инструментом 
познания мира.
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