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Բանալի բառեր՝ համանմանության սկզբունք, ֆիզիկական խնդիր, մեթո-

դաբանություն, տոլեռանտ մտածողություն: 

Աշխատանքում կատարված է երկու կոնկրետ ֆիզիկական խնդիրների 

լուծում համանմանության մեթոդաբանական սկզբունքի կիրառմամբ: Ցույց է 

տրված, որ այդ սկզբունքի կիրառումը ոչ միշտ է նպատակահարմար, ավելին՝ 

որոշ դեպքերում այն կարող է հանգեցնել ոչ ճիշտ եզրահանգումների, երբեմն էլ 

թյուրիմացության մեջ գցել սովորողին: Կատարված կոնկրետ թվային գնահա-

տումներով ապացուցված է, որ համանմանության մեթոդաբանական սկզբունքը 

նպատակահարմար չէ կիրառել երկրորդ խնդրի լուծման ժամանակ: 

Նախաբան: Գիտատեխնիկական առաջընթացը, բարձր տեխնոլոգիաների 

ներդրումն ու հասարակության զարգացման արդի միտումները հրատապ 

դարձրին կրթական համակարգի բարեփոխման խնդիրն ու նրա բովանդա-

կության կատարելագործմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման անհրա-

ժեշտությունը [1]: 

Բարեփոխման արդյունքում երևան եկան հիմնական և ավագ դպրոցները, 

ձևավորվեց կրթության աշակերտակենտրոն հայեցակարգ, փոխվեցին կրթա-

կան չափորոշիչները ու ծրագրերը: Այդ ամենն իր անմիջական ազդեցությունն 

ունեցավ նաև բնագիտական կրթության էության ու նշանակության, նրա բովան-

դակության, կազմակեպման ձևերի, դասավանդման մեթոդների և միջոցների 

վրա: Դրա հետ կապված. նոր հնչեղություն ստացավ նաև հանրակրթական 

դպրոցներում ֆիզիկայի ուսուցման որակի և ադյունավետության բարձրացման 
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խնդիրը, որի լուծման հիմնական ուղիներից մեկը դպրոցում, առավել ևս ավագ 

դպրոցում, բնագիտական առարկաների, այդ թվում և ֆիզիկայի ուսուցման բո-

վանդակության ու նրա դասավանդման մեթոդների մշտական կատարելագոր-

ծումն է: Ավագ դպրոցում ֆիզիկայի խորացված ուսուցմամբ ծրագրերի բովան-

դակության սահմաններում հնարավոր դարձավ դասավանդման գործընթացում 

հետևողականորեն կիրառել մեթոդաբանական սկզբունքները [2]։ 

Ֆիզիկայում գիտական իմացության հիմնարար մեթոդներից մեկը համա-

նմանության (հանգունության) մեթոդն է [3,4]: Ուսուցման գործընթացում նրա 

ճիշտ օգտագործումը նյութի շարադրումը դարձնում է գիտական ու մատչելի՝ 

միաժամանակ նպաստելով սովորողների ինքնուրույն, տրամաբանորեն մտա-

ծելու կարողությունների զարգացմանը և ուսումնասիրվող հարցերի ավելի խոր 

ընկալմանը, իսկ ֆիզիկական խնդիրների լուծման ժամանակ՝ սովորողների տե-

սական գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողությունների ձևավոր-

մանն ու զարգացմանը: Սակայն այդ համանմանությունը որոշ դեպքերում կա-

րող է հանգեցնել հեռուն գնացող եզրակացությունների և, ինչպես ցույց են տվել 

մեր ուսումնասիրությունները, թյուրիմացության մեջ գցել ոչ միայն սովորող-

ներին, այլև որոշ ուսուցիչների: Այդ իսկ պատճառով ֆիզիկական խնդիրների 

լուծման ժամանակ ֆիզիկայի մեթոդաբանական սկզբունքի ճիշտ ընտրությունը 

խիստ կարևոր է և ունի գործնական մեծ նշանակություն, ինչով էլ պայմանա-

վորված է աշխատանքի արդիականությունը: 

Աշխատանքի նպատակն է կոնկրետ խնդիրների լուծման օրինակով ցույց 

տալ, որ համանմանության մեթոդաբանական սկզբունքի կիրառումը ոչ միշտ է 

նպատակահարմար, ավելին, առաջին հայացքից դիպուկ ու միաժամանակ 

հարմար համանմանությունը կարող է բերել ոչ ճիշտ եզրահանգումների:  

Այժմ ներկայացնենք համանմանության մեթոդաբանական սկզբունքի կի-

րառմամբ երկու կոնկրետ խնդիրների լուծում, որոնցից երկրորդի համար, պարզ 

ֆիզիկական վերլուծության ճանապարհով, ապացուցվում է, որ նրա նկատմամբ 

մեթոդաբանական այդ սկզբունքի կիրառումը նպատակահարմար չէ: 

Խնդիր 1. Աղջիկը պետք է դուրս գա ուղիղ առվից 𝑆1  հեռավորութան վրա 

գտնվող իրենց տնից և առվից դույլով ջուր վերցնելուց հետո գնա տատիկի 

տունը, որը գտնվում է առվի նույն ափում՝ առվից 𝑆2 հեռավորության վրա (նկ.1): 

Առվի ո՞ր կետից պետք է աղջիկը ջուր վերցնի, որպեսզի նրա անցած ճանա-

պարհը լինի նվազագույնը: 
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Լուծում. օգտվենք օպտիկամեխանիկական համանմանության մեթոդա-

բանական սկզբունքից. պոտենցիալային ուժային դաշտում մասնիկի շարժման 

հետագիծը և օպտիկապես անհամասեռ միջավայրում լուսային ճառագայթի 

ընթացքն իրար նման են:  

Ընդհանուր առմամբ, աղջիկը ջուրը կարող է վերցնել առվի տարբեր մա-

սերից, սակայն ակնհայտ է, որ 
1 2O O  տեղամասից դուրս գտնվող մասերից 

վերցնելու դեպքում նրա անցած ճանապարհը կլինի երկար, քան այդ տեղամասի 

ներսի մասերից վերցնելու դեպքում: Պարզ է, որ ճանապարհը կարճ կլինի 

աղջկա ուղղագիծ շարժման դեպքում, և այդպիսի ճանապարհներ կարող են 

լինել, օրինակ, 
1M  կամ ասենք 

2M  կետերով անցնող ճանապարհները: Սակայն 

նվազագույն ճանապարհի պայմանը կիրագործվի 
1 2O O  տեղամասի ներսում 

գտնվող նման կետերից մեկի համար: 

Խնդիրը կարճ ճանապարհով լուծելու համար օգնության է գալիս օպտի-

կամեխանիկական համանմանությունը: Դիտարկենք մեր խնդրին համանման 

հետևյալ օպտիկական խնդիրը: Դիցուք՝ աղջկա տան տեղում գտնվող 
1A  կետից 

լուսային ճառագայթն ընկնում է առվի տեղում տեղադրված 
1 2O O  հարթ հա-

յելային մակերևույթին և անդրադառնալով հասնում տատիկի տան տեղում 

գտնվող 
2A  կետը (նկ.2): Համաձայն լույսի անդրադարձման օրենքի՝ անկման 

1

և անդրադարձման 
2  անկյուններն իրար հավասար են, 

2A  կետը և նրա 
2A

պատկերը հայելուց գտնվում են հավասար հեռավորութոունների վրա: Նկ. 2-ից 

հետևում է, որ 
2 2A MO  և 

2 2A MO  և եռանկյուններն իրար հավասար են, որից 

Նկ. 1. Աղջկա և տատիկի տների դիրքերն առվի նկատմամբ 
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պարզ է, որ '

2 2 :MA MA  
Քանի որ  '

1 2A A -ը ուղիղ գիծ է, ապա պարզ է, որ 

ճառագայթի անցած 
1 2A MA  ճանապարհը կլինի նվազագույնը: 

Վերադառնալով աղջկա ջուր տանելու խնդրին՝ ակնհայտ է դառնում, որ 

աղջիկը ջուրը պետք է վերցնի M  կետից (նկ.3), որպեսզի նրա անցած ճանա-

պարհը լինի նվազագույնը: 

Խնդիր 2. Կարելի՞ է արդյոք էլեկտրական շղթայի զուգահեռ միացված տե-

ղամասի լրիվ հոսանքը՝ որպես նրա ճյուղերի հոսանքների գումար, նմանեցնել 

ջրի համապատասխան հոսանքների հետ [5]:  

Նկ. 3. Աղջկա իրական ճանապարհի պատկերը 

Նկ. 2. Լուսային ճառագայթի անդրադարձումը 

հարթ հայելային մակերևույթից 
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Լուծում. օգտվենք համանմանության սկզբունքից, որի համաձայն՝ ճիշտ 

այնպես, ինչպես առվի չճյուղավորված հունով տվյալ ժամանակամիջոցում հո-

սող ջրի քանակն է հավասար նրա առանձին առվակներով նույն ժամանակա-

միջոցում հոսող ջրերի քանակների գումարին, այնպես էլ էլեկտրական շղթայի 

զուգահեռ միացված տեղամասի լրիվ հոսանքն է հավասար նրա ճյուղերի հո-

սանքների գումարին: Սովորողներին առօրյա դիտումներից հայտնի է, որ զու-

գահեռ առվակներից մեկը փակելու դեպքում ջրի հոսքը մյուս ճյուղում կշա-

տանա և հավասար կդառնա առվի չճյուղավորված մասի հոսքին: Հետևաբար 

սովորողը կարող է եզրակացնել, որ եթե զուգահեռ միացված երկու լամպերից 

մեկը անջատվի, ապա նախկին ամբողջ հոսանքը կանցնի մյուս լամպով, որի 

հետևանքով էլ այն կվառվի ավելի պայծառ: Նման սխալ եզրահանգման պատ-

ճառն այն է, որ տեղամասի հաստատուն լարման դեպքում շղթայի հոսանքի մե-

ծությունը որոշվում է միացված դիմադրության մեծությամբ: Այս դատողություն-

ները պարզաբանենք նկ. 4-ում պատկերված շղթայի օրինակով:  

Պարզության համար ընդունենք, որ լամպերի դիմադրություններն իրար հա-

վասար են 
1 2 3( ),R R R R    ապա ընդհանուր դիմադրությունը՝ / 3R RÁÝ¹

 և 

/ 3 / ,RI U U R ÁÝ¹
 իսկ ճյուղերի հոսանքները՝ 

1 2 3 / :I I I U R    Եթե լամ-

պերից մեկը, ասենք՝ երրորդը, անջատենք, ապա հաստատուն U  լարման դեպ-

քում առանձին ճյուղերի հոսանքները դրանից չեն փոխվի: Այդ դեպքում սովո-

րողների մեջ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչ եղավ լրիվ հոսանքի այն 
3I  մա-

սը, որն անցնում էր երրորդ լամպով: Պարզ հաշվումներով կարելի է ցույց տալ, 

որ երրորդ լամպը անջատելու հետևանքով մեծացավ զուգահեռ տեղամասի 

ընդհանուր դիմադրությունը, որից կախված էլ հաստատուն լարման դեպքում  

3I -ի չափով փոքրացավ տեղամասի լրիվ հոսանքը:  
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Եթե լամպերից մեկի անջատման դեպքում զուգահեռ տեղամասի դիմա-

դրության մեծացման հետ մեծանար նաև այդ տեղամասի U  լարումը, ապա ճյու-

ղերի հոսանքները ևս կմեծանային։ Դա հնարավոր է այն դեպքում, երբ հոսանքի 

աղբյուրի ներքին դիմադրությունը շղթայի արտաքին տեղամասի դիմադրու-

թյան կարգի է, կամ էլեկտրական շղթան, բացի զուգահեռ միացված տեղամա-

սից, պարունակում է նաև այլ սպառիչներ։ Այսպես, օրինակ՝ ենթադրենք շղթա-

յում որպես հոսանքի աղբյուր օգտագործվում է ВСШ-6 տիպի փոփոխական 

հոսանքի ուղղիչ, որի ելքի լարումը հավասար է 6 Վ, առավելագույն թույլատրելի 

հոսանքը՝ 2 Ա, իսկ ներքին դիմադրությունը՝ 4r   Օմ [6]։ Այդ աղբյուրին զու-

գահեռ միացնենք 3,5 Վ և 0,26 Ա պարամետրեր ունեցող երկու լամպ և դրանց 

հաջորդաբար միացված 
0 6R   Օմ առավելագույն դիմադրություն ունեցող 

ռեոստատ։ Նախ որոշենք լամպի, ապա զուգահեռ տեղամասի դիմադրությունը, 

կունենանք՝ 1

3,5
13,5

0,26
R    Օմ և 6,75R   Օմ: Այնուհետև որոշենք լարում-

ները և հոսանքները շղթայի տարբեր տեղամասերում։ Օհմի օրենքից շղթայի 

լրիվ հոսանքի համար կունենանք՝  

0

0,35 :I A
r R R


 

 
 

Լարման անկումները շղթայի տարբեր տեղամասերում հավասար կլինեն՝ 

զուգահեռ տեղամասի վրա՝ 2,5 Վ, ռեոստատի վրա՝ 2,1 Վ, աղբյուրի ներքին 

դիմադրության վրա՝ 1,4 Վ։ Զուգահեռ ճյուղերով անցնող հոսանքները հավասար 

են իրար և առանձին-առանձին կազմում են 0,175 Ա։ Հեշտ է նկատել, որ լամպե-

րը, որոնք նախատեսված են 0,26 Ա հոսանքի համար, կվառվեն նորմալից ավելի 

պակաս պայծառությամբ։ Այժմ լամպերից մեկն անջատենք ու նորից որոշենք 

շղթայի լրիվ հոսանքն այն դեպքում, երբ 
1 13,5R R   Օմ, կստանանք I=0,25 Ա: 

Քանի որ այդ հոսանքն արդեն անցնում է միայն մեկ լամպով, ապա կվառվի 

ավելի պայծառ, քան այն դեպքում, երբ զուգահեռ տեղամասի յուրաքանչյուր 

լամպով անցնում էր 0,175 Ա հոսանք։ Հեշտ է ցույց տալ, որ այս դեպքում լամպի 

տեղամասի վրա լարման անկումը հավասար կլինի 3,5 Վ, իսկ ռեոստատի և 

հոսանքի աղբյուրի ներքին դիմադրության վրա լարման անկումները նախորդ 

դիտարկված դեպքի համեմատ կլինեն ավելի փոքր։ Այսպիսով, մենք համոզվում 

ենք, որ զուգահեռ միացված լամպերից մեկը շղթայից հեռացնելու դեպքում մյուս 

լամպը վառվում է ավելի պայծառ։ Այդ երևույթը գործնականում չի նկատվի, եթե 
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ապահովվի
0  r R R   պայմանը։ Այդ պայմանի ապահովման դեպքում շղթա-

յի տվյալ տեղամասում լարման անկումը համարյա կմնա հաստատուն, և լամ-

պերից մեկը կվառվի անփոփոխ պայծառությամբ, եթե դրանցից մեկը հեռացվի 

շղթայից։ Հենց այս պայմանի ապահովման հետևանքով է, որ զուգահեռ միաց-

ված բնակարանային լամպերից մեկի անջատման ժամանակ մյուս լամպերի 

պայծառությունը չի փոփոխվում։ Այսպիսով, ընդհանրացնելով վերոհիշյալ դա-

տողությունները, մենք գալիս ենք այն համոզման, որ այս խնդրում էլեկտրական 

հոսանքի ճյուղավորումը չպետք է լրիվ նույնացնել գետի հոսանքի ճյուղավոր-

մանը, այսինքն՝ նման համանմանություն անցկացնելը ճիշտ չէ: 

Ի դեպ, համանմանության մեթոդի կիրառման նպատակահարմարության 

հարցը կարելի է քննարկել նաև ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում առկա 

այնպիսի դասական օրինակներով,  ինչպիսիք են՝ գրավիտացիոն և էլեկտրաս-

տատիկ դաշտերի, էլեկտրամագնիսական և մեխանիկական տատանումների, 

դրանց էներգիաների արտահայտությունների ու պարբերությունների բանա-

ձևերի համանմանությունը: Անշուշտ, այս նշված համանմանությունների վեր-

լուծությունը պատկերն ավելի ամբողջական կդարձնի, և արդյունքում կհաջողվի 

խուսափել թյուրիմացություններից ու կօգնի սովորողների գիտական մտածո-

ղության և աշխարհընկալման ճիշտ ձևավորմանը:  

Եզրակացություններ և առաջարկություններ. Կատարված գիտամեթոդա-

կան հետազոտությունների արդյունքները թույլ են տալիս պնդել, որ՝ 

1. Համանմանությունների մեթոդն ունի լայն հնարավորություններ թե՛ տեսա-

կան և թե՛ գործնական խնդիրների լուծման, ինչպես նաև ֆիզիկական

երևույթների միասնական մոտեցմամբ նկարագրման գործում:

2. Համանմանության մեթոդաբանական սկզբունքի հիմնավորված կիրառումը

թույլ է տալիս ոչ միայն ներկայացնել խնդրի լուծումը, այլև ստեղծել ֆիզի-

կական իրավիճակ և ի հայտ բերել քննարկվող երևույթների ու պրոցեսների

նկարագրման նոր որակական կողմեր:

3. Օպտիկամեխանիկական համանմանության կիրառմամբ քննարկված առա-

ջին խնդրի լուծումը, ըստ էության, դառնում է բավական պարզ ու դյուր-

ըմբռնելի, այսինքն՝ ֆիզիկայի ուսուցման արդյունավետությունն էապես

բարձրանում է, երբ այն իրականացվում է համանմանության մեթոդաբանա-

կան սկզբունքի ճիշտ օգտագործմամբ:

4. Համանմանության կիրառմամբ քննարկված երկրորդ խնդրում էլեկտրական

հոսանքի ճյուղավորումը չպետք է լրիվ նույնացնել գետի հոսանքի ճյու-

ղավորմանը, այսինքն՝ նման համանմանություն անցկացնելը ճիշտ չէ:



153 

 

5. Առաջարկում ենք երկրորդ խնդրի լուծումից հետո կատարել երկու փորձ՝ մի 

դեպքում օգտագործելով 220 Վ լարում ունեցող լամպեր՝ միացնելով լուսա-

վորության ցանցին, իսկ մյուս դեպքում՝ 3,5 Վ լարման լամպեր՝ միացնելով 

ВСШ-6 տիպի հոսանքի աղբյուրին:  

 

 

Целесообразность использования методологического принципа  

аналогии в процессе решения физических задач 

Дрмеян Г. Р., Назарян Н. А. 

 

В работе выполненօ решение двух конкретных физических задач с приме-

нением методологического принципа аналогии. Показано, что применение этого 

принципа не всегда является целесообразным, более того в некоторых случаях оно 

может привести к неправильным выводам, а иногда и ввести в заблуждение 

учащихся. С помощью выполненных конкретных цифровых оценок доказано, что 

методологический принцип аналогии не целесообразно применять во время 

решения второй задачи.  

 

 

Application Expediency of Methodological Principle of Analogy in the  

Process of Solution of Physical Tasks 

Drmeyan H. R., Nazaryan N. A. 

 

Two specific physical tasks have been solved by using of methodological principle 

of analogy. It has been shown that using of that principle was not always appropriate, 

moreover in some cases it could lead to incorrect conclusions and confuse students. 

Through the specific digital evaluations it has been proved that it was not appropriate 

to use the methodological principle of analogy during the solution of the second task.  
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