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Яскраві демонстрації.

Класичні фізичні демонстрації курсу фізики середньої школи сьогодні прив’язані

до стандартного обладнання фізичного кабінету і сьогодні кочують з одного збірника в

інший, видозмінюючись лише послідовністю. Запропоновані демонстрації є втіленням

нових ідей вчителів новаторів навчальних закладів світу і інколи дозволяють подивитись

на явище з іншої точки зору, виявляючи інколи незвичні властивості звичних побутових

речей.

1. Рівноприскорений рух. Закон шляхів.

Як відомо, при рівноприскореному русі шляхи, які проходить тіло за однакові

проміжки часу відносяться як ряд непарних чисел. 1:3:5:7: і т.д. Запропонована

демонстрація дозволяє учневі у цьому пересвідчитись,

сприймаючи проміжки часу на слух.

Для досліду необхідна рибальська жилка,

діаметром 0,1- 0,3 мм, набір обмежувачів для

рибальських поплавців, 7-10 вантажів для вудки масою

по 10 г кожний (звичайний шріт з отвором для жилки) та

металевий листок.

Жилка повинна мати довжину 2-2,5м. На жилку

послідовно вдягаються обмежувачі та шріт (1 обмежувач перед і

один позаду шротини). Обмежувачі гумові і досить щільно

прилягають до жилки. Водночас вони дозволяють вільно рухати

шротини вздовж жилки. Шротини розсовують так, щоб відстань

між ними складала 5, 10, 15, 25 см і т.д. до кінця жилки. Це

відстані, які вони будуть проходити за однакові проміжки часу
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при вільному падінні. Утворене намисто з шротин розміщують вертикально над

металевим листком. Доторкнувшись першою шротиною листка, намисто випускають,

даючи йому можливість вільно падати. Яскраві удари об листок дуже чітко відмірюють

однакові проміжки часу. Водночас візуально видно, що відстань між шротинами різна.

Добираючи інші відстані, можна демонструвати неоднакові проміжки часу між падінням

шротин.

2. Плавання тіл та закон інерції.

Виникнення виштовхувальної сили в рідкому або

газоподібному середовищі, як відомо зумовлене різницею сил

тиску на верхню та нижню грань зануреного тіла. Проте

напрямок сил тиску а відповідно і виштовхувальної сили

залежить від сил, що діють на саму рідину або газ.

Запропонована демонстрація ілюструє зміну напрямку дії

виштовхувальної сили, у разі рівноприскореного руху системи

яка складається з рідини у якій міститься плаваюче тіло.

Яскравість демонстрації зумовлена тим, що тіло з набагато

меншою густиною закріплене ниткою так, що воно не може

піднятися на поверхню рідини. Для демонстрації необхідно: скляна банка з кришкою, що

загвинчується, дві кульки для настільного тенісу, нитка та суперклей. До кришки банки

посередині приклеюється нитка, до іншого кінця якої приклеюється тенісна кулька.

Довжина нитки повинна бути достатньої, щоб кулька вільно рухалась не торкаючись дна

банки. Аналогічна конструкція з нитки і кульки кріпиться на другому боці кришки банки.

Довжини ниток бажано добрати однаковими для ефектності демонстрації. Банку

наповнюють водою. Дають можливість воді встоятись, щоб бульбашки розчинених газів

не заважали спостереженню явища. Вмістивши в банку кульку, кришку щільно

загвинчують і банку перевертають догори дном. Кулька в банці спливає і утримується під

водою ниткою. Зовні обидві кульки виглядають розміщеними на одній прямій.

Прискорено переміщуючи банку в горизонтальному напрямку, демонструють відхилення

кульок в різні боки до напрямку руху. Демонстрація викликає зливу запитань, оскільки

явище з огляду на життєвий досвід виглядає неприроднім.

3. Супертертя.

Сили тертя, між контактуючими твердими поверхнями як відомо залежать від

багатьох чинників. Надзвичайно яскрава ілюстрація виникнення потужних сил тертя між

відносно легкими предметами дозволяє створити парадоксальну ситуацію, детальний
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розгляд якої дозволяє побачити багатогранність

досліджуваного питання. Для демонстрації необхідно

мати дві книжки у м’якій обкладинці, або два товстих

журнали з великою кількістю сторінок. Книжки або

журнали розміщуються поряд і почергово

перегортаючи їх

сторінки,

утворюють загальну стопу листків. Частина книжок

або журналів, у якій сторінки зшиваються буде

ззовні з обох сторін утвореної стопи. Далі двом

учням пропонується розняти ці журнали, або

книжки. Зусилля, які вони прикладають, свідчать

про дуже великі сили тертя, що виникають між

сторінками.

4. Резонуючі кільця.

Ця демонстрація дозволяє проілюструвати виникнення механічного резонансу без

специфічного фізичного обладнання. Для демонстрації необхідні: аркуш цупкого паперу

розмірами 30×30 см, ще один аркуш цупкого паперу розмірами 12,5×50 см, ножиці,

степлер і клей. З першого аркушу створюється основа приладу. Його перегинають навпіл і

з’єднують краї стиплером. З другого аркушу вирізають 5

смужок, шириною 2,5 см але різної довжини. Перша смужка

має довжину 50 см. Всі інші довжину на 8 см меншу за

попередню. Кожну смужку з’єднують у кільце і приклеюють

до основи так як вказано на зображенні. Кільця не повинні

перегинатись, щоб папір не втратив природних пружних

властивостей. Прилад готовий для демонстрації. Розхитуючи

основу з наростаючою частотою у горизонтальній площині,

демонструють поступове збільшення амплітуди коливань

кілець, які резонують на частоту зовнішнього впливу.

Площина коливань може змінюватись. Ефект зберігається. Надалі корисно обговорити

питання про залежність власної частоти коливань кільця від його розмірів.

5. Скрипка.

Камертон без основи створює гармонійні коливання чітко визначеної частоти. Але

з його допомогою можна зімітувати звук такого музичного інструменту, як скрипка.
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Імітація чудова, близька до істинного тембру. Для цього необхідна

порожня пластикова пляшка. Розмір пляшки особливої ролі не

грає. Збудженим камертоном ледь торкаються дна пляшки, яку

тримають у руках. При невеликому тренуванні можна отримати

довгий та протяжний звук. На фото інша рука зайнята

фотоапаратом.

6. Шум дощу.

Не раз ми ловили себе на заспокійливій дії шуму дощу, який розпочинається за

вікном  у жарку днину. Пояснення цієї дії на нас залишимо психологам, а от забезпечити

собі імітатор цього звуку можна самотужки. Для цього нам знадобиться картонна труба

(довжино близько 1 м) на яку намотують клейончасте покриття на стіл, пачка цвяхів

довжиною 25-40 мм масою 200 г, скотч, аркуш паперу, ножиці, шило, макаронні вироби,

рис  і година терплячої праці. Труба має по зовнішній поверхні спіральну лінію. Вздовж

цієї лінії на відстані близько 2 см робимо отвори шилом у трубі. Отвір повинен бути

достатнім, щоб в нього можна було помісти цвях вістрям всередину труби. Коли отвори

будуть готові, вставляємо у них цвяхи і закріплюємо їх скотчем, який намотується  поверх

труби, прикриваючи шляпки цвяхів. Це найдовша по часу частина виготовлення

пристрою. Наступний крок – це виготовлення паперових мембран, які прикривають кінці

труби. Їх потрібно вирізати трошки більшого діаметру, ніж труба, щоб можна було

закріпити зовні скотчем.  Залишилась найприємніша части роботи – добрати

найприємніший звук, який буде утворюватись трубою. З досвіду виготовлення

задовільний результат дали макаронні вироби типу «ріжки»

в суміші з рисом. Непоганий результат дає квасоля.

Кількість наповнювача добирається на власний розсуд, але

його не повинно бути багато. Нахиливши трубу під кутом

чуємо, як спочатку важкі краплі дощу вдаряють по

підвіконню, а потім поступово наростає дощик. Бракує лише

блискавки з громом. Добравши прийнятний тон звуку,

заклеюємо інший бік труби ще однією мембраною – прилад

готовий. При нахилянні труби потрібно потихеньку її

обертати. Тоді «інтенсивність» дощу буде змінюватись.

Насолоджуйтесь!

Продовження нестандартних демонстрацій слідує.


