
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach mechaniki technicznej

Wstęp

Współczesne metody kształcenia na poziomie zawodowej szkołyśredniej wymagają

od nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych wprowadzenia swoich lekcji

do pracowni komputerowej oraz nawiązaniaścisłej współpracy z nauczycielami informatyki.

Działania takie podyktowane są wieloma uwarunkowaniami, do których należy zaliczyć:

a) uatrakcyjnienie procesu przekazywania wiedzy,

b) aktywizowanie uczniów w zdobywaniu wiedzy,

c) potrzebą wprowadzania nauczania problemowego (projektowego),

d) korelacją pomiędzy przedmiotamiścisłymi, humanistycznymi i zawodowymi,

e) potrzebą współpracy nauczycieli różnych specjalności,

f) potrzeby rynku pracy,

Aby sprostać powyższym zagadnieniom należy uczniowi stworzyć takie warunki, które

zachęcą go do świadomego przyjęcia roli odkrywcy w procesie kształcenia. Nauczyciel

powinien delikatnie nadzorować wszelkie działania twórcze ucznia i służyć ewentualną

pomocą lub współpracą.

Jak wykorzystać arkusz kalkulacyjny na lekcji mechaniki technicznej?

Mechanika techniczna dzięki całej różnorodności prostych algorytmów w procesach

obliczeniowych jest dyscypliną wiedzy doskonale nadającą się do organizowania lekcji

w pracowni komputerowej. Za przykład posłużą trzy jednostki lekcyjne przeprowadzone
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z komputerem bezpośrednio po lekcji podsumowującej zagadnienie, nazywane w mechanice

technicznej – rozwiązywaniem belek zginanych. Polega ono na:

a) określeniu schematu graficznego belki obciążonej siłami czynnymi i reakcjami,

b) obliczeniu reakcji w punktach podparcia belki,

c) obliczeniu momentów zginających w przekrojach charakterystycznych belki,

d) wykonaniu wykresu momentów zginających,

e) określeniu położenia przekroju niebezpiecznego

f) obliczeniu wartości wskaźnika wytrzymałości na zginanie przekroju belki,

g) dobraniu na podstawie obliczeń kształtu przekroju poprzecznego belki.

Przykładowe konspekty lekcji przygotowujących ucznia do projektowania arkusza

kalkulacyjnego z zakresu zginania belek

1. Temat : Tworzenie rysunku w arkuszu kalkulacyjnym.

2. Czas trwania : 45 minut.

3. Cele lekcji :

a) ogólne : uczeń zna praktyczne podstawy tworzenia rysunku,

b) operacyjne : uczeń uaktywnia funkcję Rysowanie , konstruuje schemat graficzny

przedstawiający belkę zginaną, formatuje zastosowane elementy graficzne.

4. Metody nauczania : ćwiczenia, pogadanka.

5. Środki dydaktyczne : tablica, komputer z oprogramowaniem.

6. Przebieg lekcji :

a) podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celów lekcji,

b) sprawdzenie wiadomości (np. z takich zagadnień, których znajomość jest niezbędna na

obecnej lekcji – zmiana wymiarów komórki, wpisywanie danych do komórki),

c) podanie nowego materiału (uaktywnienie paska rysowania, omówienie możliwości

przybornika),

d) wykonanie ćwiczenia (tworzenie rysunku schematu belki zginanej),

e) kontrola i utrwalenie wiadomości i umiejętności: sformułowanie pytań dotyczących celów

lekcji,

f) podsumowanie:

Aby : Należy: Narzędzie :
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Stworzyć schemat
rysunku belki
zginanej.

Uaktywnić funkcję Rysowanie. Z polecenia Rysuj
zaznaczyć Ustaw , Według siatki . Wybrać przycisk
Prostok ąt i narysować belkę. Wybrać przycisk Linia
i narysować pomocnicze linie wymiarowe i podpory belki.
Wybrać przycisk Strzałka i narysować linie wymiarowe.

Przyciski:
Rysowanie ,
Prostok ąt, Linia ,
Strzałka .

Sformatować
schemat belki

Otworzyć prawym klawiszem myszy okno formatowania
i wybrać Formatuj , Autokształt . W oknie dialogowym
wybrać interesujące zakładki a w nich odpowiednie
parametry formatowania.

g) zakończenie: zadanie pracy domowej: powtórz wiadomości dotyczące operacji na komórkach

i ich adresowaniu.

W otwartym oknie programu Excel wykorzystywany jest pasek narzędziowy Rysowanie.

W pracy nad rysunkiem schematu belki uczeń będzie wykorzystywał wszelkie techniki

posługiwania się myszą (zaznaczanie, przesuwanie i upuszczanie). W celu osiągnięcia jak

najlepszych efektów pracy, pomocne będzie korzystanie z okna formatowania rysunku. Efekt

działań ucznia na tej lekcji przedstawia rysunek

1. Temat : Tworzenie formuł obliczeniowych.

2. Czas trwania : 45 minut.

3. Cele lekcji :
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a) ogólne : uczeń zna praktyczne podstawy zasad tworzenia formuł obliczeniowych

w zagadnieniach belek zginanych,

b) operacyjne : uczeń umie zapisywać formuły obliczeniowe na podstawie adresów komórek,

wykorzystuje zasady adresowania względnego i bezwzględnego.

4. Metody nauczania : ćwiczenia, pogadanka.

5. Środki dydaktyczne : tablica, komputer z oprogramowaniem.

6. Przebieg lekcji :

a) podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celów lekcji,

b) sprawdzenie wiadomości (np. z takich zagadnień, których znajomość jest niezbędna na

obecnej lekcji – autosumowanie, sumowanie wierszy i kolumn, wykonywanie obliczeń na

liczbach, wykonywanie obliczeń na podstawie adresów komórek zawierających zmienne),

c) podanie nowego materiału (adresowanie względne, adresowanie bezwzględne, adresowanie

mieszane),

d) wykonanie ćwiczenia (wyznaczenie komórek do wprowadzania danych liczbowych,

wyznaczenie komórek obliczających reakcje i momenty zginające, określenie formuł liczących

reakcje, momenty zginające i wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie),

e) kontrola i utrwalenie wiadomości i umiejętności: sformułowanie pytań dotyczących celów

lekcji,

f) podsumowanie:

Aby : Należy: Narzędzie :
Zaznaczyć komórkę. Za pomocą myszy wybrać adresy komórek, które będą

zawierać dane liczbowe i działania matematyczne na
adresach innych komórek.

Przycisk:
Funkcje .

Wprowadzić wartość
liczbową.

Kliknąć na komórce i wpisać wartość liczbową.

Wprowadzić
działania
matematyczne na
adresach komórek

Kliknąć na komórce i wpisać formułę wyrażenia
matematycznego opartą na adresach odpowiednich
komórek.

g) zakończenie: zadanie pracy domowej: powtórz wiadomości dotyczące zasad kreowania

wykresów w arkuszu kalkulacyjnym.

Dla zaprojektowanego schematu belki z poprzedniej lekcji uczeń tworzy i wpisuje

formuły obliczające:

a) wartości reakcji,

b) wartości momentów zginających w przekrojach charakterystycznych,

c) wyszukujące wartość największą momentu zginającego.
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d) wartość wskaźnika wytrzymałości przekroju belki na zginanie.

Efekt działań ucznia na tej lekcji może być taki jak na rysunku.

1. Temat : Tworzenie rysunku w arkuszu kalkulacyjnym.

2. Czas trwania : 45 minut.

3. Cele lekcji :

a) ogólne : uczeń zna praktyczne podstawy tworzenia wykresów,

b) operacyjne : uczeń zna zasady definiowania danych potrzebnych do budowania wykresu,

tworzy wykres momentów zginających wykorzystując kreator wykresów, potrafi formatować

elementy wykresu.

4. Metody nauczania : ćwiczenia, pogadanka.

5. Środki dydaktyczne : tablica, komputer z oprogramowaniem.

6. Przebieg lekcji :

a) podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celów lekcji,

b) sprawdzenie wiadomości (np. z takich zagadnień, których znajomość jest niezbędna na

obecnej lekcji – generowanie wykresów i ich formatowanie),

c) podanie nowego materiału (pojęcie graficznej interpretacji danych, generowanie wykresu,

formatowanie wykresu),

d) wykonanie ćwiczenia (tworzenie wykresu i jego formatowanie),

e) kontrola i utrwalenie wiadomości i umiejętności: sformułowanie pytań dotyczących celów

lekcji,
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f) podsumowanie:

Aby : Należy: Narzędzie :
Utworzyć wykres. Zaznaczyć w arkuszu komórki z kolumny z wartościami

momentów zginających w przekrojach
charakterystycznych. Przycisnąć przycisk Kreator
wykresów i wykonać działania sygnalizowane w kolejnych
oknach kreatora.

Przyciski: Kreator
wykresów .

Sformatować
wykres

Obok przycisku Obiekty wykresu rozwinąć listę i wybrać
odpowiedni element rysunku. Przyciskiem Formatowanie
uruchomić kreator formatowania.

Przyciski:
Obiekty wykresu
i Formatowanie .

g) zakończenie: zadanie pracy domowej: wykonaj testowanie zaprojektowanego arkusza

zmieniając dane.

Dla zaprojektowanej belki uczeń korzystając z kreatora wykresów tworzy wykres

momentów zginających nadając mu indywidualny charakter za pomocą funkcji

formatowania wykresu. Efekt działań przedstawia rysunek.
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W takiej formie zaprojektowany arkusz kalkulacyjny będzie funkcjonował poprawnie

jeśli komórki, w których zostały wpisane formuły obliczeniowe będą przez twórcę programu

chronione. Excel taką możliwość posiada i dla bezpieczeństwa programu należy ochronę

zastosować. Aby arkusz był przydatny dla innych użytkowników należy wyposażyć

go w jeszcze jedną bardzo praktyczną funkcję – komentarze. Zaprojektowane arkusze

kalkulacyjne są doskonałą pomocą dydaktyczną wykorzystywaną na lekcjach mechaniki

technicznej co z kolei uatrakcyjnia proces nauczania.

Wnioski

Projektowanie arkusza kalkulacyjnego, nawet w najprostszej formie, daje pełną

satysfakcję z poniesionych nakładów pracy zarówno przez ucznia jak i nauczyciela. Działania

obu stron w procesie twórczym pozwalają z obopólną korzyścią zbierać bezcenne

doświadczenie, uczniowi w dalszym kształceniu a nauczycielowi w doskonaleniu swojego

warsztatu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że każdy stworzony projekt może być

udoskonalany. Realizacja lekcji w skrótowo przedstawionej wersji jest zgodna z Programem

Interkl@sa.

Aleksander Woźnica

woalek@wp.pl


