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MATLAB може слугувати неперевершеним 

інструментом для вивчення фізики
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GUI до програми Ю.Симакіна (кінець 1-го року навчання)
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Ще одна задача – заломлення світла, що проходить через призму

(веселка)

Спочатку спроектуємо: що ми хочемо?

>> help LightDispersion

>> LightDispersion

Help робиться легко, стандартною командою

[Гаєв, Азарсков]



UI-елементи
UI статичний текст

Слайдер

1. Створюємо прямокутник

x=[0, 1, 1, 0, 0], y=[0, 0, 1, 1, 0]

>> plot(x,y, ‘k’)
2. Все це – відразу у середовищі 

>> guide
3. Трикутник (призма)
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function LightDispersion_OpeningFcn

% Нижче залишені деякі автоматичні коментарі та додані власні.

%Choose default command line output for LightDispersion

global hPrizma1 hPrizma2  Beta  Xa Ya Xb Yb Xc Yc L LightY

handles.output = hObject;

%контрольні видачі для налагоджування:

%get(handles)  %аби отримати та оглянути всі «handles»

%Дані прямокутника:

Xa=0.7;Ya=1; %(точка підвісу призми А) 

Xb=0.8;Yb=0.1; Xc=0.6; Yc=0.1;  %(Вершини призми В і С)

Beta=atan((Xb-Xa)/(Ya-Yb));       %Кут розкриття такої призми

hRect=plot([0,1,1,0,0],[0,0,1,1,0]); hold on, %Будуємо прямокутник

set(hRect.Parent,'Color','k')      %Встановлюємо чорний колір 'k' у ньому

LightX=1; LightY=.5;                %Положення «Ліхтаря»

hLight=plot(LightX,LightY,'oy'); %Малюємо жовтий «Ліхтар»

set(hLight,'MarkerFaceColor','y')

%Малюємо контур призми, заповнюємо її світлим синім кольором [.7 .7 1]:

hPrizma1=plot([Xa, Xb, Xc, Xa], [Ya, Yb, Yc, Ya], 'Color','k');

hPrizma2=fill([Xa, Xb, Xc, Xa], [Ya, Yb, Yc, Ya], [.7 .7 1]);

% Побудова значка – підвісу призми у точці А

plot(Xa,Ya-.01,'wp','MarkerSize',30,'MarkerFaceColor','w') 

%Довжина сторон призми для контролю:

L=sqrt((Xb-Xa)^2+(Yb-Ya)^2);

% Update handles structure

guidata(hObject, handles);%<-- Залишок автоматичного коду, не змінювати!
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set(hRect.Parent, 'Color', 'k')      %Встановлюємо чорний колір 'k' у ньому

_Callback -- функція
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4. Код, що відповідає слайдеру

Елементарні геометрія і тригонометрія:

Тут        половина кута розкриття призми,

-- кут поворота від слайдера.

, 

 sinb ax x L      cosb ay y L    
, 






Геометричні параметри призми після повороту;
схема променю після першого заломлення
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5. Фізичний зміст задачі

також ділиться на кілька елементарних задач аналітичної геометрії:

5.1. Перетин променю з першою гранню призми

5.2. Рівняння нормалі до прямої АВ

5.3. Промінь від К1 до К2: рівняння прямої від даної точки К1 даного k1.

5.4. Точка перетину з АС.

5.5. Друге заломлення променю у точці К2.

5.6. Промінь до «екрану»
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6. Власне дисперсія світла

for i=1:7 %якщо обрано лише 7 кольорів, як тут

ColoredLightPath(i)  %Окрема функція

end

% вектор коефіцієнтів заломлення:

DispCoeff=[0.56   0.59   0.63  0.67  0.71 0.77  0.8];

закон Снеліуса

Більше інформації тут:

Гаєв Є.О. MATLAB-програма дисперсії світла на призмі та метод навчання на “Власних відкриттях”. 

Інформаційні технології в освіті, 2018, № 3(36), с. 30-35. http://ite.kspu.edu/webfm_send/988

% матриця вимірністю 7*3

vColor= [ 0.5  0.2   0.6;  %фіолетовий

0   0.5   0.7;    %синій

0.3  0.7    0.9; %блакитний

0   1     0;       %зелений                                                                                   

1   0.9    0.2;  %жовтий

0.85 0.3 0.1;    %жовтогарячий

1     0    0];    %червоний
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http://ite.kspu.edu/webfm_send/988


Педагогічна суть розробки

• Студент не витрачає екстра-зусилля на другорядні питання («легке» 

програмування);

• Важливі лише математичні допоміжні задачі і фізична суть процесів, 

закони, які «правлять бал»;

• Студенти відтворюють те, що колись було відкрито авторами «імених» 

фізичних законів;

• Інколи трапляються неочікувані проблеми! Тут, наприклад: розв’язючи

квадратне рівняння отримуємо іноді лише уявний корінь. Що робити?

• Це – власне відкриття студента!

• Ось воно: повне «внутрішнє відбиття», яке у фізиці відоме і має технічні 

застосування
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аргумент функції                            вийшов за межі                          , 

тобто стає більше одиниці.
 12 1arcsin sin Kn 

12 1sin 1Kn  

Випадки відкриттів “на кінчику пера”, 

з формально-математичних ускладнень 

(планета Уран В.Гєршелєм, нейтріно В.Паулі)
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В И С Н О В К И
1. MATLAB добре відомий у науці. Та він є також безцінним для освіти як у 

ВНЗ, так і у старших класах школи;

2. Може, дисципліна ‘Легке Програмування’ з MATLAB має передувати 

іншим дисциплінам? У ВНЗ принаймні? 

3. ‘Легке Програмування’ утилізує любов студентів і учнів «до комп’ютерів», 

відповідає властивостям сучасного студента.

4. Вчитель, викладач має використати такі їх властивості аби їх зацікавити, 

захопити – і вкласти у мозок фундаментальні положення своєї дисципліни.

5. Бачимо, яку роль грає математика. А чи достатньо сучасні викладачі 

володіють сучасними комп’ютерними знаннями?

6. Чи є в них необхідні інструменти? Таким може стати MATLAB.

7. Використовуйте “легке” програмування в усіх дисциплінах. Воно дозволяє 

реалізувати “Метод власних відкриттів” студентів.

8. Слід просити Міністерство освіти придбати MATLAB Student Edition для 

всіх освітніх закладів, реалізувати власне рішення 2004 р.

9. Нам всім слід об’єднати наявний в Україні досвід в організацію на кшталт    

https://exponenta.ru

Подробиці опубліковані в http://ite.kspu.edu/issue-36/p-30-45/full
Гаєв Є.О. MATLAB-програма дисперсії світла на призмі та метод навчання на «власних відкриттях». –

Інформаційні технології в освіті. 2018. № 3 (36).

https://exponenta.ru/
http://ite.kspu.edu/issue-36/p-30-45/full
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Робота в остаточному вигляді обговорювалася із вчителем фізики

ліцею № 145 м. Києва

Заслуженим вчителем України

О.Г. Розенвайном,

якому автор висловлює свою щиру подяку.

Thank you for your attention!


