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Призначення демонстраційного приладу «Тіла обертання» 

Полегшення сприйняття і засвоєння учнями математичних 

знань може бути досягнуто використанням різних засобів навчання 

призначених для показу за допомогою різноманітних  приладів.  

 Прилад - особливий вид засобів наочності. За своїм функці-

ональним призначенням він є ближчим до зображувальних, але ще 

більше може акцентувати увагу учнів на конкретному аспекті об'є-

кта вивчення.  

При вивченні стереометричного матеріалу, як і геометрії в 

цілому, важливо поєднувати логічні дії з наочними просторовими 

уявленнями. 

У випадку, коли учні уперше знайомляться з поняттям тіла 

обертання, при формуванні цих понять доцільно провести їх демон-

страцію.  Прилад «Тіла обертання» демонструє це наглядно. 

Тілами обертання називають просторові фігури, які утворю-

ються внаслідок обертання плоскої фігури навколо деякої осі.  

Так, наприклад, щоб отримати циліндр, необхідно обертати 

прямокутник навколо однієї з його сторін, як осі. Щоб отримати 

конус, необхідно обертати прямокутний трикутник навколо одно-

го з його катетів, як осі. При обертанні прямокутної трапеції на-

вколо меншої бічної сторони отримаємо зрізаний конус, а при обер-

танні півкола, навколо його діаметра, як осі отримаємо кулю. Але 

не кожен учень може уявити, як це буде виглядати. Даний прилад 

демонструє це наглядно. 

Біля 90 відсотків усієї інформації, яка сприймається людиною, 

надходить до неї через зоровий канал сприймання, який має у 100 

разів більшу пропускну здатність, ніж слуховий. У зв'язку з цим ви-

користання у навчанні засобів наочності є винятково важливим. 

Вони, крім того, що дають величезну інформацію про об'єкти ви-

вчення, сприяють цілісному сприйманню цього об'єкта, збуджують 

емоції і викликають інтерес учнів. 
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Технічна характеристика 
 
 

 
Частота обертання електродвигуна, об.-1 …………… 1000  

Привідний механізм……………………………………… РД-09П 

Передача, (електродвигун - модель) …………………… пряма 

Потужність електродвигуна, Вт …………………… . 10 

Живлення, V ……………………………………………… 220  

Габаритні розміри приладу,  мм: 

Висота (без моделі), мм ………………………………… 125  

Діаметр, мм ……………………………………………… 180  

Габаритні розміри (моделі), мм: 

Ширина, мм ……………………………………………… 70 

Висота, мм ……………………………………………… . 140 

Маса (з моделлю), кг……………………………………… 3,2 
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                               Комплектність приладу 

 

 

 

1) Пластмасовий корпус із приводом. 

2) Електродвигун. 

3) Моделі площинних геометричних фігур.  

4)    Елементи керування моделлю. 
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Інструкція з експлуатації приладу 

 

 

 

 Принцип роботи демонстраційного приладу «Тіла обертан-

ня». 

 Демонстраційний прилад складається із пластмасового кор-

пусу з вбудованим в нього електродвигуном та елементів керуван-

ня і захисту. 

Для демонстрації принципу дії приладу необхідно встанови-

ти площинну геометричну фігуру: прямокутний трикутник, пря-

мокутник, прямокутну трапецію або півколо на вісь обертання 

приладу та надійно закріпити, під'єднати до електромережі та 

включити його з допомогою елементів керування. 
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Техніка безпеки 

  

1. Загальні положення: 

1. Інструкція діє на викладачів та учнів, які обслуговують де-

монстраційний прилад. 

2. Робочим місцем є зона демонстрації - вчительський стіл. 

3. До роботи із приладом допускаються особи, які пройшли ін-

структаж з охорони праці на робочому місці 

  

II. Вимоги безпеки перед початком роботи: 

1. Оглянути робоче місце, переконатися у відсутності зайвих 

предметів у зони роботи приладу. 

2.  Перевірити цілісність  проводу із перемикачем та вилкою 

для підключення в електричну мережу, з'єднання його із кор-

пусом. 

3. Перевірити надійність кріплення на вісі обертання приладу 

насадки - площинної геометричної фігури . 

4. Перевірити стійкість приладу на демонстраційному столі. 

  

III. Вимоги безпеки під час роботи: 

1. Слідкувати за обертанням приладу, не підходити близько, 
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                              Принципова схема приладу 
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Кошторис витрат на виготовлення роботи 

  

1. Вартість матеріалів та комплектуючих: 

1) Електродвигун РД-09П ………………………………… 100 грн 

2) Кнопка керування з шнуром …………………………… 25 грн 

3) Шнур живлення ………………………………………… 10 грн 

4) Конденсатор МБГЧ-1-1, 2мКф 500V …………………. 15 грн 

5) Запобіжник з корпусом ………………………………… 15 грн 

6) Гвинти  М 5, L = 15 - 30мм (8шт) .…………………… 10грн 

7) Корпус приладу ………………………………………….. 37 грн 

8) Основа приладу ………………………………………….. 25 грн 

9) Балансир, Ø × Н (105 × 30) мм ………………………… 10 грн 

10) Пруток Ø × L (10 × 250) мм …………………………… 5 грн 

11) Пруток (шестикутний) (7 × 600) мм ………………… 8 грн 

2. Затрати на виконання робіт: …………………………… 260 грн 

3. Всього затрат на виготовлення приладу  та паперові  

   матеріали …………………………………………………… 300 грн 
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Фото демонстраційного приладу «Тіла обертання» 
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Фото демонстраційного приладу «Тіла обертання» 

  

  

 
 

11 


