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 І. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ   

1.1  Комп’ютерне моделювання електромагнітних явищ.  

Всі комп'ютерні моделі реалізуються відкритою або закритою системами 

(Nicolis, Prigogin, 1989). Імплементація методів моделювання при вивченні 

фізики визначає  цілий ряд характерних їх застосувань. Звертається увага на 

певні ідеалізації, які застосовуються для опису відповідних процесів (Гулд, 

Тобочник, 1990). До прикладу, в курсі фізики зустрічаємося з цілим рядом 

фізичних ідеалізацій: матеріальна точка, інерційна система відліку, ідеальний 

газ, кристалічна гратка. Багато з них важко уявити. Проте, існують 

ілюстративні - демонстраційно моделі, які досить точно описують такі процеси 

та явища. Інші навчальні моделі описуються відповідними математичними 

співвідношеннями, логічними представленнями. Це навчально-еврістичні 

моделі, що включають в себе  схеми, системи рівнянь, матриці коефіцієнтів та 

ін. (Cavinato, Giliberti, Perotti, 2015). 

Кожна з цих навчальних моделей може описуватися певними 

математичними  представленнями та функціями. Математичні співвідношення 

добре описують фізичні явища та процеси: статистична фізика описує процеси 

в термодинамічних системах, які однозначно визначаються математичними 

операторами; поведінка електромагнітних хвиль описується рівнянням 

хвильової функції Шредінгера; теорія відносності, опираючись на постулати 

Ейнштейна, використовує перетворення Лоренца для інерційних систем. У 

цілому, можна говорити, що математичні моделі несуть як смислове, так і 

пізнавальне значення та можуть бути складовою комп'ютерної моделі, 

реалізованої в педагогічних програмних засобах (Leung, Terrana, Jerzak, 2016). 

 Приклад застосування комп’ютерного моделювання для 

електромагнітних явищ показано на рис.1.1.  
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Застосовування комп’ютерного моделювання, як видно з рис.1.1,  

передбачає  ітераційність та «формування» моделі в циклі: 1-фізична модель, 2-

математична модель, 3-методи розрахунку, 4-алгоритм та програма розрахунку 

моделі, 5-проведення тестування та дослідження моделі, 6-порівняння 

результатів розрахунку з експериментальними даними та наступне уточнення 

моделі. Даний цикл повторюється необхідне число разів, наближаючись до 

реального об’єкту (явища). Розглянемо кожний з етапів проведення  

комп’ютерного моделювання (рис.1.1). Перший етап – фізична модель. Фізична 

модель для електромагнітних явищ – це модель електромагнітних хвиль та 
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Рис.1.1. Приклад проведення комп’ютерного моделювання для 

електромагнітних явищ. 

                              структур. 
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середовищ, в яких вони поширюються. Другий і третій етапи - це математичні 

моделі та методи їх розрахунку. Четвертий – використання сучасних 

алгоритмічних мов програмування Object Pascal, C++, Java, Ruby, які 

побудовані на принципах об’єктно-орієнтованого програмування та новітніх 

інформаційних технологіях RAD (швидка розробка додатків), VCL (бібліотеки 

візуальних компонент), DLL (динамічно зв’язаних бібліотек), OLE 

(взаємопов’язане переміщення додатків). П’ятий та шостий етапи – тестування 

та відладка програми, проведення розрахунку і порівняння з оптичним 

експериментом (Мар’ян, Шебень, Юркович, 2016). 

 

1.2  Структура середовищ візуального програмування С++, Delphi. 

Концепція об’єктно-орієнтованого програмування має на увазі, що 

основою управління процесом реалізації програми є передача повідомлень 

об’єктам. Тому об’єкти визначаються спільно з повідомленнями, на які вони 

повинні реагувати при виконанні програми (Фаронов, 2012). У цьому полягає 

головна відмінність об’єктно-орієнтованого програмування від процедурного 

програмування, де окремо певні структури даних передаються в процедури 

(функції) як параметри. Таким чином, об’єктно-орієнтована програма 

складається з об’єктів – окремих фрагментів коду, які взаємодіють один з 

одним через певні інтерфейси (Bucknall, 2001). 

Розробка об’єктно-орієнтованих програм складається з таких послідовних 

кроків: 

- визначення основних об’єктів, необхідних для вирішення даної задачі; 

- визначення закритих даних (даних стану) для вибраних об’єктів; 

- визначення другорядних об’єктів і їх закритих даних; 

- визначення ієрархічної системи класів, що представляють вибрані об’єкти; 

- визначення ключових повідомлень, які повинні обробляти об’єкти кожного 

класу; 

- розробка послідовності виразів, які дозволяють вирішити поставлену задачу; 
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- очищення проекту, тобто усунення всіх допоміжних матеріалів, що 

використалися при проектуванні; 

- кодування, відладка, компоновка і тестування. 

Об’єктно-орієнтоване програмування дозволяє моделювати об’єкти 

певної області шляхом програмування їх змісту і поведінки в межах класу. 

Конструкція «клас» забезпечує механізм інкапсуляції для реалізації 

абстрактних типів даних. Інкапсуляція приховує подробиці внутрішньої 

реалізації типів, зовнішні операції і функції, допустимі для виконання над 

об’єктами цього типу (Фаронов, 2012). 

Зображене на рис.1.2 IDE (Integrated Development Environment)- 

інтегроване середовище розробки володіє всіма необхідними інструментами 

програмування і є робочою областю створюваного розробником проекту. Тут 

створюються елементи управління і компоненти, вводиться код, 

налаштовується програма, а також можуть задаватися властивості проекту. 

 

Рис.1.2. Загальне середовище Delphi (Фаронов, 2012). 
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Інтегроване середовище розробки Delphi складається з таких основних 

частин: головне меню; панель інструментів; палітра компонентів; редактор 

форм; редактор коду; інспектор об’єктів. У верхній частині вікна IDE-

середовища розміщена панель головного меню. Панель інструментів в Delphi 

зображена на рис.1.3. Призначення розміщених на панелі кнопок можна 

дізнатися з ярличків, що з'являються, якщо навести курсор миші на відповідну 

кнопку і на деякий час затримати його. 

 

Рис.1.3. Панель інструментів. 

 Палітра компонентів – це вітрина бібліотеки візуальних компонентів 

(Visual Component Library - VCL), зображена на рис.1.4. Вона дозволяє 

згрупувати компоненти відповідно до їх призначення. Імена компонентів, які 

відповідають тій або іншій піктограмі, можна дізнатись з ярличка, що 

з'являється, якщо затримати над цією піктограмою курсор миші. Якщо вибрати 

в палітрі компонент і натиснути  клавішу F1, то буде показано довідку про тип 

даного компоненту (Юркович, 2010). 

 

Рис.1.4. Палітра компонентів 

 Основою майже всіх проектів Delphi є форма, показана на рис.1.5.  

 

Рис.1.5. Вікно форми 
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 Однією з найважливіших частин середовища Delphi є вікно редактора 

коду, яке показано на рис.1.6. 

 

Рис.1.6. Вікно редактора коду. 

 Інспектор об'єктів забезпечує простий і зручний інтерфейс для зміни 

властивостей об'єктів Delphi і управління подіями, на які реагує об'єкт. 

а)         б)  

Рис.1.7. Сторінка властивостей (а) та сторінка подій (б) 

інспектора об'єктів. 
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 Сторінка властивостей (properties) інспектора об'єктів (рис.1.7(а)), показує 

властивості того об'єкту, який в даний момент виділений. Властивості є 

атрибутами компоненту, що визначають його зовнішній вигляд і поведінку. 

При визначенні властивостей компоненту під час проектування потрібно 

вибрати компонент на формі, відкрити сторінку властивостей в інспекторі 

об'єктів, вибрати потрібну властивість і змінити її за допомогою редактора 

властивостей (це може бути порожнє поле для введення тексту або числа, 

список, що розкривається, діалогова панель і т.д.).  

Сторінка подій (events) складає другу частину інспектора об'єктів 

(рис.1.7(б)). На ній указані всі події, на які може реагувати вибраний об'єкт. Для 

того, щоб додати обробник подій, потрібно вибрати на формі за допомогою 

миші компонент, якому необхідний обробник подій, потім відкрити сторінку 

подій інспектора об'єктів і двічі натиснути лівою клавішею миші на колонці 

значень поряд з подією, щоб примусити Delphi згенерувати прототип 

обробника подій і показати його в редакторі коду. При цьому автоматично 

генерується текст порожньої функції, і редактор відкривається в тому місці, де 

слід вводити код. Далі потрібно ввести код, який повинен виконуватися при 

настанні події (Фаронов, 2012). 

Система візуального об'єктно-орієнтованого проектування Delphi 

дозволяє: 

 створювати закінчені програми для Windows різної спрямованості; 

 швидко створювати професійний віконний інтерфейс для будь-яких 

додатків, написаних на будь-якій мові; 

 створювати свої динамічно приєднуючі бібліотеки (DLL) 

компонентів, форм, функцій; 

 створювати потужні системи роботи з локальними і віддаленими 

базами даних будь-яких типів; 

 формувати і друкувати складні звіти; 
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 створювати довідкові системи (файли. hlp), як для своїх додатків, так і 

для будь-яких інших, з якими можна працювати не тільки з додатків, а й просто 

з Windows; 

 створювати професійні програми установки для додатків Windows. 

 

 

Рис. 1.8. Одна з останній версій середовища візуального програмування на мові 

Delphi – Embarcadero RAD Studio XE 8. 

 

Компоненти можуть бути візуальними, видимими при роботі додатка, і 

невізуальними, які виконують деякі службові функції. Візуальні компоненти 

відразу відображаються на екрані в процесі проектування в такому ж вигляді, в 

якому їх побачить користувач під час виконання програми. Це дозволяє дуже 

легко вибрати місце їх розташування і дизайн - форму, розмір, оформлення, 

текст, колір і т. д. Невізуальні компоненти відображаються на формі в процесі 

проектування у вигляді значка, але користувачеві під час виконання вони не 

видимі, хоча і виконують корисну роботу (Cantu, 2008). 
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1.3  Компонента Chart та графічний редактор в середовищі Delphi. 

Задання графіків та їх візуалізація. 

Objective Chart 

Можливості Objective Chart зі створення діаграм і управління ними здатна 

задовольнити вимоги найвимогливішого розробника.  

Перерахуємо основні особливості Objective Chart:  

 можливість створення більше 30 типів діаграм;  

 можливість швидко створити власні типи діаграм;  

 можливість зберігати параметри діаграми в текстовому файлі або у 

вигляді графічного образу діаграми;  

 доступ до даних з різних джерел, просте управління даними, що 

відображаються, шляхом доступу до колекцій об'єктів певних типів, 

можливість інтерактивного управління даними діаграми шляхом 

маніпулювання графічними елементами самої діаграми;  

 наявність Chart Editor і Chart Wizard, призначених для 

використовування кінцевими користувачами і дозволяючих змінювати 

представлення діаграми і її дані.  

 

Рис.1.9. Приклади діаграм Objective Chart 

Компоненти TeeChart знайомі всім користувачам останніх версій Delphi і 

C++Builder - вони входять до складу цих продуктів. Версія цих компонентів 

TeeChart-Pro, що поставляється окремо, володіє рядом додаткових 

можливостей. Зокрема, при використовуванні професійної версії можливе 

використовування редактора властивостей графіка не тільки з середовища 

розробки, але і з готового використовуючого його додатку (Фаронов, 2012). 
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Крім цього, користувачам професійної версії продукту доступні деякі додаткові 

типи графіків: «Candle», «ErrorBar», «Volume», «Surface», «Polar» (рис.1.10-

1.11).  

 

Рис.1.10. Тип серій «Surface» (TeeChart Pro) 

 

 

Рис.1.11. Тип серій «Polar» (TeeChart Pro) 

До складу професійної версії TeeChart входить докладне керівництво зі 

створення власних типів серій.  

 

Графічні редактори середовища DelphiTLogGraph 

Цей компонент зручно використовувати у разі відображення швидко 

змінних даних, оскільки він володіє великою швидкістю перемальовування 

зображення. Дозволяє малювати двовимірні графіки і діаграми з використанням 
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декількох різних стилів. Зображення декількох серій на одному графіку не 

підтримує.  

 

Рис.1.12. Приклад використання компоненту TlogGraph Ttrend 

TTrend - графічний компонент, призначений для зображення динамічних 

графіків за даними, що постійно додаються. При додаванні даних відбувається 

горизонтальний скролінг зображення. Компонент дозволяє використовувати 

різні стилі для зображення даних: двовимірні і тривимірні стовпчасті діаграми, 

лінійні діаграми, окремі крапки, лінійні діаграми із заповненням. В загальному 

випадку відображається одна серія, але можливе відображення двох серій 

(наприклад, сигналу і відгуку на нього).  

 

Рис.1.13. Приклад використання компоненту TgraphWin 
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Рис.1.14. Приклад використання компоненту TTrend для зображення двох серій 

TRChar 

Компонент TRChart дозволяє відображати двовимірні графіки. Він 

дозволяє автоматично вибирати масштаб, використовувати логарифмічну 

шкалу, створювати динамічні графіки для відображення швидко змінних 

значень, використовувати як значення змінні типа TDateTime, змінювати 

масштаб зображення за допомогою миші, додавати маркери, надписи пояснень, 

прямокутники, еліпси, які автоматично масштабуються і переміщаються при 

зміні масштабу графіка. Володіє різноманітними можливостями, пов'язаними з 

друком графіків (Фаронов, 2012).  

 

 

Рис.1.15. Приклад використовування компоненту TRСhart 
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Рис.1.16. Приклад установки параметрів друку при використовуванні 

компоненту TRСhart 

PIE 

Компонент TPie призначений для відображення кругових діаграм. Дозволяє 

вибрати кольори секторів діаграми. 

 

Рис.1.17. Приклад використання компоненту TPie 

 


