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НЕКАТОРЫЯ МЕТАДЫ ЧНЫ Я АСАБЛ1ВАСЦ1 РАШЭННЯ  
НЕПАСТАУЛЕНЫ Х Ф131ЧНЫХ ЗАДАЧ

У адпаведнасц1 з адукацыйным стандар
там, што устанаул1вае прызначэнне, структу- 
ру i змест спецыяльнасц1 « O is iK a »  з дадат- 
KOBbiMi спецыяльнасцям1, будучы настаунщ 
ф1з1ю павтен умець прымяняць тэарэтычныя 
веды для рашэння ф1з1чных задач, рашаць 
задачы павышанай цяжкасц!, самастойна 
складаць задачы, мадэл1раваць ф!з!чныя 
працэсы i з’явы. Будучы спецыялют павЫен 
валодаць сютэмай ведау аб структуры, 
асноуных этапах i метадах рашэння ф1з'мных 
задач. Акрамя таго, неабходна адзначыць, 
што адным з асноуных прынцыпау пабудовы 
вучэбнай праграмы для агульнаадукацыйных 
устаноу па ф1зщы з’яуляецца дзейнасны 
падыход, яю заключаецца у неабходнасц1 
фарм1равання уменняу выб1раць мадэл1 пры 
anicaHHi ф1з1чных сютэм, устанаутиваць межы 
выкарыстання выбранай мадэл1, плаыраваць 
эксперымент, анал1заваць i ацэньваць яго 
BbiHiKi. Усё гэта патрабуе ад выкладчыкау 
курсау агульнай i тэарэтычнай ф1з1ю значную 
увагу надаваць на практычных занятках ра- 
шэнню задач, анал1зу ix умоу i адказау, фармь 
раваць адпаведныя умены i навыю у студэн- 
тау. Немалаважнае значэнне мае i умение 
вызначаць вщ ф1з1чных задач, без чаго нельга 
вызначыць правтьны метад ix рашэння.

Звычайна клаафкацыю розных аб’ектау 
праводзяць па ix ic T O T H b ix  прызнаках. Вядомы 
два спосабы знаходжання невядомых велн 
чынь якой-небудзь ф1з1чнай з’явы: экспе- 
рыментальны i тэарэтычны. У адпаведнасц1 з 
гэтым ф1з1чныя задачы падзяляюць на 
эксперыментальныя i тэарэтычныя [1].

1нтарэс прадстауляе клаафкацыя тэарэ- 
тычных задач на пастауленыя i непастауле- 
ныя. У пастауленай задачы не толью забяс-

печана пауната вел!чынь i ix значэнняу, неаб- 
ходных для яе рашэння, але i праведзены 
працэс щэал!зацьи (прыклад 1) [2].

Прыклад 1. Поуны светлавы паток, яю вы- 
праменьвае кропкавая крынща святла, раз- 
мешчаная на вышьм 2 м над цэнтрам 
асветленай пляцоую, роуны 500 лм. Вызна
чыць асветленасць пляцоую на адлегласц1 
2 м ад яе цэнтра.

У прыведзенай задачы сказана, што крыы- 
ца святла з’яуляецца кропкавай (щэальная 
мадэль), што дае права выкарыстаць адпа- 
ведную заканамернасць, якая устанаул1вае су- 
вязь пам1ж стай святла i светлавым патокам.

У непастауленай задачы не забяспечана 
сукупнасць неабходных дадзеных (за выклю- 
чэннем табл'нных вел!чынь), неабходных для 
яе рашэння, не праведзена яе щэал1зацыя, 
часта i тое i другое разам узятае. Непастау- 
леная задача адрозываецца ад пастауленай 
перш за усё тым, што яна не щэал!з1раваная,
i, па-другое, тым, што рашэнне яе не адна- 
значнае. Такую задачу можна разбщь на шэ- 
раг пастауленых. Таму першым этапам, пры- 
чым найбольш важным i цяжюм у рашэны 
непастауленай задачы, з’яуляецца пастаноу- 
ка самой задачы, у вынку якой неабходна 
увесц1 дадатковыя умовы, высветлщь, чым 
можна грэбаваць, правее^ пэуныя скарачэны 
i г. д. Фактычна на гэтым этапе i праводзщца 
працэс щэал1зацьи. Неабходна адзначыць, 
што не icHye пэунага агульнага метада щэаль 
зацьм, гэта працэс творчы i у кожным канк- 
рэтным выпадку патрабуе свайго падыходу.

Kani непастауленая задача у выыку 
щэал!зацьм разб1ваецца на некалью простых 
пастауленых задач, то пасля ix рашэння
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неабходна зняць некаторыя абмежаванн1, 
што рабтюя у працэсе щэал1зацы1, зрабщь 
адпаведныя абагульнены i вывады адносна 
рашэння непастауленай заданы.

Неабходна адзначыць, што працэс щэаль 
зацьм прадугледжвае выбар ф1з1чнай сютэмы, 
яе анал!з, высвятленне стану, у яюм знахо- 
дзщца сютэма i толью пасля гэтага можна зра
бщь вывад аб адпаведнай ф 1з1чнай мадэл!.

Немалаважным з’яуляецца i высвятленне 
тых ф1з1чных з’яу, яюя могуць адбывацца у 
дадзенай ф1з1чнай сютэме пры тых qi Ышых 
умовах. Названыя вышэй этапы не з’яуляюц- 
ца абмежаваным1, можа мець месца узаемная 
ix сувязь i узаемапрантненне аднаго у друп.

Непастауленыя заданы давол! разнастай- 
ныя i вызначыць адназначна алгарытм ix 
рашэння практычна немагчыма, але кожны 
раз неабходны этап пастаноую, а значыць, i 
щэал1зацыя заданы.

Прыкладам непастауленых ф1з1чных за
дач па оптыцы, што патрабуюць розных 
падыходау пры ix щэал(зацьн, могуць быць 
тжэй прыведзеныя.

Прыклад 2. Пабудаваць вщарыс прадмета 
АВ, становшча якога адносна зб!ральнай 
лЫзы паказана на рысунку 1 [3].

Рысунак 1

Дадзеную задачу можна л!чыць у пэуным 
сэнсе непастауленай. Kani правее^ праз 
пярэды галоуны фокус зб1ральнай лЫзы фа- 
кальную плоскасць, то вщаць, што частка 
прадмета размешчана за факальнай плоска- 
сцю i будзе атрымл1вацца сапраудны вща- 
рыс, а другая частка таго ж прадмета знахо- 
дзщца перад факальнай плоскасцю, яе вща
рыс будзе уяуны. Каб щэал1заваць задачу i 
адназначна яе рашыць, неабходна дадаткова 
разгледзець два пункты С i Д. Толью пры 
гэтым мы зможам пабудаваць вщарысы 
частак прадмета AC i ДВ.

Прыклад 3. Выпраменьваючы пункт, раз- 
мешчаны на адпегласц! d = 0,75 м ад увагну- 
тага люстра i на адлеглаа4 I = 0,05 м ад 
галоунай аптычнай Boci люстра. Вщарыс вы- 
праменьваючага пункта знаходзщца на 
адлеглаау L = 0,2 м ад eoci. Вызначыць 
радыус увагнутага люстра.

Пры рашэны дадзенай задачы этап щэа- 
л1зацьм будзе заключацца у тым, што неаб

ходна разгледзець два выпадю, Kani вщарыс 
сапраудны i кал1 уяуны.

Гэта азначае, што фактычна задача 
разб1ваецца на дзве прасцейшыя.

Прыклад 4. Уздоуж галоунай аптычнай 
eoci тонкай рассейвальнай лшзы з аптычнай 
стай Д  = -1 дптр, размешчаны прадмет 
даужынёй / = 2 см на адпегласц1 d = 12 см ад 
лЫзы (рысунак 2). Вызначыць даужыню атры- 
манага вщарыса.

Рысунак 2

Каб рашаць дадзеную задачу, неабходна 
вызначыцца, што будзем разумець пад ад- 
легласцю да лЫзы, паколью прадмет падоу- 
жаны. Акрамя таго, задачу можна рашаць дву- 
ма спосабамк 1) за даужыню вщарыса пры- 
няць рознасць адлегласцей ад лЫзы да кож- 
нага з канцоу вщарыса /= fA -  fB; 2) вызначыць 
каэфщыент павел!чэння i праз яго вызначыць 
даужыню атрыманага вщарыса /= kl.

Пасля праведзеных разлкау параунаць 
атрыманыя выыю, праанал!заваць, щ пра- 
втьна 6bmi зроблены дапушчэнн! у пачатку 
щэал!зацьй задачы.

Давол! часта пры щэал1зацьп задачы па- 
трабуецца зрабщь дадатковыя удакладненн, 
каб рашэнне задачы было поуным i адпавя- 
дала yciM магчымым выпадакам (прыклад 5).

Прыклад 5. Кропкавая крынща святла S 
знаходзщца на галоунай аптычнай Boci лЫзы 
на адлегласц! d = 25 см ад яе (рысунак 3). 
Фокусная адпегласць лЫзы F -  10 см, яе 
дыяметр а = 5 см. Па друп бок лжзы разме
шчаны экран так, што на iM атрымл!ваецца 
рэзю вщарыс крынщы. Затым экран перамя- 
шчаюць уздоуж галоунай аптычнай Boci i на 
экране утвараецца светлы кружок дыямет- 
рам Ь = 1,5 см. Вызначыць новае становшча 
экрана.

Рысунак 3
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Пры анал1зе умовы задачы неабходна 
зауважыць, што на экране утворыцца светлы 
кружок адпаведнага памеру пры двух стано- 
BinMax экрана (СД = С1Д 1 ), таму патрабуецца 
удакладненне, што экран можа перамяшчац- 
ца да лшзы i ад лЫзы.

Можна прывесц1 шмат падобных прыкла- 
дау, але трэба мець на увазе неабходнасць 
таюх дапауненняу, удакладненняу, яюя пры- 
водзяць да щэал1зацьм задачы, звяртаць увагу 
студэнтау на гэта i тым самым фарм1раваць у 
ix  умены рабщь самастойна адпаведныя 
пераутварэнн1.

Неабходна адзначыць, што i caM i сту- 
дэнты зац1каулены у набыцц1 таюх навыкау. 
Як паказау анал1з выыкау анкец1равання сту
дэнтау ф1з1чнага факультэта, 28,6 % студэн
тау першага курса i 30,8 % студэнтау трэцяга 
курса л1чаць, што адным з асноуных фак- 
тарау, яюя пабуджаюць да актыунай вучэбна- 
пазнавальнай дзейнасц|', з’яуляецца рашэнне 
творчых задач праблемнага характеру.

Асаб1сты вопыт працы са студэнтам1, 
шматл1ю анал1з розных прыкладау паказвае, 
што агульны падыход да рашэння любой за
дачы з курса агульнай ф1з1ю у асноуным 
зводзщца да умения праводзщь анал1з 
адвольнай ф1з1чнай з’явы ц1 сукупнасц1 таюх 
з’яу. Менав1та таю анал1з дае магчымасць 
ажыццяв1ць пастаноуку задачы i тым самым 
знайсц1 падыход да рашэння непастауленай 
задачы.
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S u m m a r y

The article examines some approaches to the 
problemof idealization, which are necessary to solve 
non-presented physical problems.
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