COMPLETEVIRTUALEXPERI MENTALLAB

ROQED Fizik Laboratuvarı
Fizik derslerinde pratik deneyler ve gösterimler yapmak için Fizik laboratuvarının eksiksiz
bir sanal 3D simülatörü. ROQED Fizik Laboratuvarı, öğrencilerin kendi başlarına ve / veya
bir eğitmenin gözetiminde sistematik olarak çeşitli fiziksel deneyleri incelemelerine ve
simüle etmelerine olanak tanır. ROQED Fizik Laboratuvarı ile çalışma öğrencileri, belirli
laboratuvarlar kurun, deneyler çalıştırın, gerekli değerleri türetin, sonuçları analiz edin,
hatayı tahmin edin ve laboratuar raporlarını eğitmene gönderin.
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ROQED Fizik Laboratuvarı

40 önceden yüklenmiş deney

adım adım talimatlarla

Tüm k-12'yi kapsar

Fizik konuları ve materyalleri
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13'te mevcut
Diller

ROQED Fizik Laboratuvarı ile
öğrenciler yapabilir
• Sanal fizik sınıfında olası herhangi bir laboratuvarı yönetmek için eksiksiz ekipman setinin keyfini çıkarın

• Doğa kanunlarına karşılık gelen tüm sanal simülasyonları deneyin

• Doğru ve gerçekçi 3D modelleri hissedin; sanal dünyaya sürükleyici bir deneyim yaratın
• Adım adım talimatlarla 40'tan fazla önceden yüklenmiş deney yapın
• Kendi gerçek \ fantastik deneylerini yaratın

• Fiziği iyice ve daha kolay öğrenin.
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Kapsamlı bir deney tabanı

Her deney için gerekli olan eksiksiz bir araç ve gereç seti

tüm okul fizik kursu

Anahtar
Kendi sanal multimilyon dolar

Özellikleri

her öğrenci için laboratuvar

Tasarım stüdyosu - benzersiz sanal deney oluşturmak
için

Fiziksel süreçlerin doğru simülasyonu: yerçekimi,

yanma, buharlaşma, sürtünme vb.

Fotogerçekçi grafikler ve animasyon.
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İçerik listesi
Fiziksel miktarlar ve ölçümler
• Fiziksel büyüklüklerin ölçülmesi.
• Küçük gövdeleri boyutlandırma

• Vücut hacmi ölçümü
• Düzensiz vücut hacmi ölçümü

Mekanik (kinematik)
• Düzgün hızlanan hareket ile vücut ivmesinin belirlenmesi
• Yatay bir mermi hareketinin incelenmesi
• Yerçekimi altındaki dairesel hareketin incelenmesi

• Farklı açılardan fırlatılan mermi hareketinin incelenmesi
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İÇERİK LİSTESİ
Mekanik (statik ve dinamik)
• Elastik bir deformasyon çalışması
• Arşimet yasasının incelenmesi
• Bir sıvıda yüzen cisimlerin koşullarının kontrol edilmesi

• Tek tip vücut kaldırma ile yapılan işin tanımı
• Kolun denge durumunun belirlenmesi
• Eğimli bir düzlemin verimliliğinin belirlenmesi
• Matematiksel bir sarkaç kullanarak yerçekimine bağlı ivmenin belirlenmesi
• Yüzey dalgalarının yayılma hızının belirlenmesi
• Dalga boyu ve dalga salınım periyodunun belirlenmesi
• Sürtünme katsayısının belirlenmesi
• Elastik kuvvetin çalışmasının vücudun kinetik enerjisindeki bir değişiklikle karşılaştırılması

7

İÇERİK LİSTESİ

Moleküler Fizik ve Termodinamik
• Sıvıların ve katıların yoğunluğunun belirlenmesi
• Farklı sıcaklıklardaki suları karıştırırken oluşan ısı miktarının karşılaştırılması

• Eriyen buzun özgül ısısının belirlenmesi
• Bağıl nem ölçümü
• Atmosferik basınç ölçümü
• Suyun yüzey geriliminin ölçülmesi
• Metallerin molar ısı kapasitelerinin karşılaştırılması

• İzotermal süreç çalışması
• İzobarik sürecin incelenmesi
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İÇERİK LİSTESİ

Elektrik devreleri
• Bir elektrik devresinin montajı ve çeşitli bölümlerinde akım ve gerilim ölçümü
• Bir devre bölümündeki akım gücünün gerilime bağımlılığının araştırılması. Ohm kanunu testi
• İletkenlerin seri ve paralel bağlantılarının incelenmesi

• İş ve elektrik akım gücünün ölçülmesi
• Bir curcuit Bölüm için Ohm Yasasını İncelemek

• Karışık İletken Bağlantılarını Keşfetme
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İÇERİK LİSTESİ

Elektrik ve Manyetizma
• Kalıcı bir mıknatısın özelliklerini incelemek ve manyetik alanların görüntülerini elde etmek
• Bir elektromıknatısın montajı ve eyleminin incelenmesi

• Bir akım kaynağının EMF'sinin ve iç direncinin belirlenmesi
• Elektromanyetik indüksiyon olgusunun incelenmesi
• Tek değerlikli bir iyonun yükünün belirlenmesi
• Manyetik alanın akım üzerindeki etkisinin gözlemlenmesi
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İÇERİK LİSTESİ

Optik (dalga optiği)
• Işık girişiminin ve kırınımının gözlemlenmesi
• Kırınım ızgarası kullanarak ışık dalgası uzunluğunun belirlenmesi

Optik (geometrik optik)
• Toplayıcı merceğin odak uzunluğunun ve optik gücünün belirlenmesi
• Düz paralel plakalar kullanılarak camın kırılma indisinin belirlenmesi

Temel parçacık
• Yüklü parçacık izlerinin incelenmesi
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ROQED Fizik Laboratuvarı
• Programın oyunlaştırılması ve iyi düşünülmüş senaryolar sayesinde, öğrencilerin ilgisi program
boyunca oldukça canlandırılır.
• Öğrenciler, alan ve kaynaklarda kısıtlama olmaksızın herhangi bir karmaşıklık deneyimini yeniden yaratabilirler.

• Uzamsal zeka ve eleştirel düşünme becerileri geliştirir.
• Pek çok okulda bulunmayan gerçek bileşenleri, cihazları, reaktifleri sanal meslektaşlarıyla değiştirir

• Hem akıllı tahta \ düz panellerde hem de sınıflarda tek bilgisayarlarda kullanıldığında öğretmen
tarafından sınıfta ek gösteri malzemesi olarak kullanılabilir.
• Ucuz ve daha pratik.
• Öğrenciler için güvenlidir.
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