
– 173 – 

ՀՏԴ 37.02 

Մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը ևՄեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը ևՄեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը ևՄեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը և    
իրական թվի քառակուսու նշանըիրական թվի քառակուսու նշանըիրական թվի քառակուսու նշանըիրական թվի քառակուսու նշանը****    

Մանուկյան Վարդան Մանուկյան Վարդան Մանուկյան Վարդան Մանուկյան Վարդան     

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. խնդիր, գնդիկ, էներգիա, քառակուսային 
հավասարում, արմատներ, թվի քառակուսի 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Աշխատանքը նվիրված է ֆիզիկայի և հանրահաշվի միջառարկայա-

կան ևս մեկ կապի վերհանմանը: Սկզբում ներկայացնելու ենք ֆիզիկայի 
և մաթեմատիկայի խորքային կապերի ազդեցությունը դրանց զարգաց-
ման վրա և ուսուցման պրոցեսում համապատասխան մոտեցումների 
վերհանման հնարավորությունը: Ապա փորձելու ենք քառակուսային հա-
վասարման իրական արմատներին (դրանց գոյության դեպքում) տալ 
ֆիզիկական մեկնաբանություն, ինչպես նաև լրիվ մեխանիկական էներ-
գիայի պահպանման օրենքի շրջանակում հիմնավորել այդ իրական ար-
մատների գոյության պայմանները [2, 209-230; 1, 177-180]: Հաշվի առնելով 
այն հանգամանքը, որ քառակուսային հավասարման իրական արմատ-
ների գոյության հարցը համարժեք է նրա տարբերիչի ոչ բացասական 
լինելուն, փորձել ենք ֆիզիկայի հիմնարար օրենքներից մեկի, այն է՝ լրիվ 
մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքի միջոցով հիմնավորել 
իրական թվի քառակուսու դրական լինելու պնդումը: Հարկ է նշել, որ 
հայալեզու ուսումնամեթոդական գրականության մեջ չնայած միջառար-
կայական կապերի վերաբերյալ աշխատանքների առատությանը, սակավ 
են ֆիզիկական գաղափարների միջոցով մաթեմատիկական իրողություն-
ների մեկնաբանություններին նվիրված աշխատանքները: Սույն աշխա-
տանքի նպատակը ուսուցման պրոցեսում միջառարկայական կապերի 
այդ կարևոր խորքային դրսևորման վերհանումն ու ներկայացումն է, 
ինչով էլ պայմանավորված է աշխատանքի գիտամանկավարժական 
նորույթը։ 

Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի փոխներգործուՄաթեմատիկայի և ֆիզիկայի փոխներգործուՄաթեմատիկայի և ֆիզիկայի փոխներգործուՄաթեմատիկայի և ֆիզիկայի փոխներգործուն կապերի և դրանց ն կապերի և դրանց ն կապերի և դրանց ն կապերի և դրանց 
ներկայացման անհրաժեշտության մասիններկայացման անհրաժեշտության մասիններկայացման անհրաժեշտության մասիններկայացման անհրաժեշտության մասին    

Ֆիզիկան օգտագործում է մաթեմատիկայի գործիքակազմը, իսկ 

                                                                 
* Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ գիտության կոմիտեի ֆինանսական 

աջակցությամբ՝ 21T-5C039 ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում: 
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մյուս կողմից էլ մաթեմատիկան օգտագործում է որոշ ֆիզիկական գաղա-
փարներ և արդյունքներ: Ըստ այդմ՝ ֆիզիկան և մաթեմատիկան ունեն 
շատ ընդհանուր հետազոտական մեթոդներ, մոտեցումներ, հնարքներ, 
նշանակումներ և բանաձևեր:  

Առաջին հերթին մաթեմատիկան ֆիզիկական գաղափարների, 
օրենքների և օրինաչափությունների արտահայտման հիմնական անփո-
խարինելի միջոցն է և իրավմամբ համարվում է ֆիզիկայի լեզուն: Ֆիզի-
կայի բոլոր քանակական վերլուծությունները արվում են մաթեմատիկա-
կան «միջավայրում»: Ֆիզիկայի ուսուցման ընթացքում շատերը, ովքեր 
բախտ են ունեցել դիտարկել այս երևույթը, մանկական ուրախություն են 
ապրել՝ տեսնելով մաթեմատիկայի հսկայական արդյունավետությունը 
կոնկրետ ֆիզիկական խնդիրների վերլուծության մեջ: Այս ամենով 
հանդերձ հարկ է նշել, որ մաթեմատիկայի դերը ֆիզիկայում շատ ավելին 
է, քան սպասարկող լինելը: Եղել են դեպքեր, երբ մաթեմատիկական 
բնույթի հետազոտությունը գեներացրել է ֆիզիկական գաղափարներ և 
կանխատեսել օբյեկտների կամ երևույթների գոյություն, որոնք փորձնա-
կան ճանապարհով հայտնաբերվել են շատ ավելի ուշ: Ֆրանսիացի գիտ-
նական Դ. Ժ. Արագոյի բնորոշմամբ դրանց անվանում են «գրչի ծայրին 
արված հայտնագործություններ»: Նման հայտնագործությունների դասա-
կան օրինակներ են Ջ. Կ. Ադամսի և Ու. Լե Վերյեի կողմից Ուրանի 
ուղեծրային խոտորումների համար արված մաթեմատիկական հաշ-
վարկների հիման վրա Նեպտունի գոյության կանխատեսումն ու հայտ-
նաբերումը, պուլսարների գոյության կանխատեսումը Լ. Լանդաուի և 
Ռ. Օպենհեյմերի կողմից, հակամասնիկների հայտնաբերումը Պ. Դիրակի 
կողմից: «Գրչի ծայրին հայտնագործությունների» հնարավորությունը 
միշտ ոգեշնչել է մարդկանց և ամենից շատ նրանց, ովքեր արել են այս 
բացահայտումները։ Դիրակը իր հրապարակային ելույթներում բազմիցս 
արտահայտվել է բնության օրենքներից մաթեմատիկական նրբագեղու-
թյուն «պահանջելու» անհրաժեշտության մասին: Նա, ժամանակին 
«ապավինելով մաթեմատիկային», ռելյատիվիստական էլեկտրոնի իր 
տեսությունում էներգիայի որոշման համար ստացված քառակուսային 
հավասարման անիմաստ և ավելորդ թվացող բացասական արմատում 
«տեսավ» նոր մասնիկ՝ պոզիտրոն։ Նայելով Դիրակին՝ կարելի էր հասկա-
նալ, թե ինչ գերագույն երջանկություն է Զևսի նման ծնել աշխարհի մի 
մասնիկը սեփական գլխից։ Ոչինչ այնքան չի գրգռում երևակայությունը, 
որքան նման հայտնագործությունները, որոնց մասին հիշողությունները 
խնամքով պահպանվում են սերունդների համար [3]: Արդի ժամանակա-
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շրջանի ֆիզիկոսները գնալով ավելի ու ավելի են զգում իրական 
աշխարհի երևույթների և դրանք արտացոլող մաթեմատիկական լեզվի 
անքակտելի կապը։ Պյութագորասյան հայտնի «թվերը կառավարում են 
աշխարհը» սկզբունքը կարծես վերածնվել է։ Դրան ակտիվորեն խթանել 
են նաև հենց «գրչի ծայրին հայտնված» հայտնագործությունները։ 

Հարկ է նշել, որ որոշ իմաստով Պյութագորասի սկզբունքը շրջելի է։ 
Եթե նա ճշմարիտ է, ապա նույնքան ճիշտ է, որ բնությունը իշխում է 
թվերի վրա։ Այժմ կանդրադառնանք մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի փոխ-
ներգործուն կապերի մյուս, ոչ պակաս կարևոր դրսևորմանը, երբ ֆիզի-
կան է խթանում մաթեմատիկական գաղափարների ստեղծմանը: Ինչպես 
հայտնի է, իրենց հարցերի պատասխանների որոնման գործընթացում 
ֆիզիկոսները ստեղծում են նոր օրենքներն ու օրինաչափությունները 
բնութագրող բանաձևեր։ Չնայած ֆիզիկական տեսակետից վերջիններս 
արտահայտում են նոր իրողություն, սակայն հաճախ դրանք արտահայտ-
ված են լինում տվյալ ժամանակի համար հայտնի և հաստատված մաթե-
մատիկական միջոցներով: Սակայն գիտության պատմությանը հայտնի 
են բազմաթիվ դեպքեր, երբ նոր ֆիզիկական գաղափարների ձևավորման 
և ներկայացման համար ֆիզիկոսները անհրաժեշտություն են ունեցել 
ստեղծելու որոշակի նոր մաթեմատիկական ապարատ: Դրանց մի մասը 
ի սկզբանե չեն ունեցել պատշաճ մաթեմատիկական խստություն, 
սակայն հետագայում մաթեմատիկոսների կողմից մշակվելով՝ վերածվել 
են մաթեմատիկայի ինքնուրույն բաժինների՝ լրացնելով մաթեմատիկայի 
զինանոցը: Օրինակ՝ Պ. Դիրակը քվանտային մեխանիկայի ստեղծման 
ընթացքում ներմուծեց և կիրառեց դելտա ֆունկցիայի գաղափարը, որը 
հետագայում մաթեմատիկայում գեներացրեց ընդհանրացված ֆունկցիա-
ների տեսությունը: Գրեթե միաժամանակ, քսանամյա Հայզենբերգը, այլ 
կերպ ձևակերպելով քվանտային մեխանիկայի օրենքները, ճանապարհին 
«հայտնագործեց» մատրիցային հաշիվը։ Եթե մատրիցային հաշիվը հան-
րահաշվում վաղուց հայտնի չլիներ, Հայզենբերգի արածը նման կլիներ 
ականավոր ֆիզիկոս Իսահակ Նյուտոնի աշխատանքին, ով դասական 
մեխանիկան շարադրելուն զուգընթաց ստիպված եղավ ստեղծել նաև 
դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվը: Նշենք ևս մեկ ցայտուն օրինակ այս 
շարքից: Գծային էլեկտրական շղթաներում անցումնային երևույթների 
ուսումնասիրման համար Օ. Հևիսայդը մշակեց մի մեթոդ, որի հիմնավոր-
ման և զարգացման արդյունքում մաթեմատիկոսները ստեղծեցին օպե-
րատորական հաշիվը: Հատկանշական է, որ ի պատասխան բազմաթիվ 
քննադատությունների առ այն, որ իր ստեղծած մեթոդը չունի մաթեմա-



– 176 – 

տիկական խիստ հիմնավորում, Հևիսայդը պատասխանել է, որ մաթեմա-
տիկան փորձարարական գիտություն է, որտեղ սահմանումներն ու ձևա-
կերպումները տրվում են վերջում: 

Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի պատմությունը տալիս է այս գիտու-
թյունների փոխադարձ հարստացման բազմաթիվ օրինակներ։ Այս գիտու-
թյունների միավորումը փոխշահավետ է։ Ներկայումս տեսաբան ֆիզի-
կոսներն իրենց գիտական աշխատանքում լայնորեն օգտագործում են 
մաթեմատիկայի գրեթե ողջ զինանոցը՝ միաժամանակ հաճախ մշակելով 
նոր մաթեմատիկական մեթոդներ։ Ֆիզիկոսների արդի սերնդի փայլուն 
ներկայացուցիչներից է Էդվարդ Վիտտենը: Նրա մասին հայտնի մաթե-
մատիկոս Մայքլ Ֆրենսիս Ատյան ասել է. «Չնայած այն հանգամանքին, 
որ Էդվարդ Վիտտենը անկասկած ֆիզիկոս է, շատ քիչ մաթեմատիկոս-
ներ կարող են մրցակցել նրա հետ մաթեմատիկական ապարատի տիրա-
պետման հարցում: Նա նորից ու նորից զարմացնում է մաթեմատիկական 
հանրությանը ֆիզիկոսի ինտուիցիայի փայլուն կիրառմամբ, որը տանում 
է դեպի նոր խորը մաթեմատիկական թեորեմների ծնունդ: Նա էապես 
ազդել է ժամանակակից մաթեմատիկայի վրա։ Նրա ձեռքերում ֆիզիկան 
կրկին դառնում է մաթեմատիկայի ոգեշնչման և ինտուիցիայի հարուստ 
աղբյուր» [4, 32]:  

Ամփոփելով այս ամենը՝ կարելի է ևս մեկ անգամ փաստել, որ ողջ 
պատմության ընթացքում մաթեմատիկան և ֆիզիկան զարգացել են ոչ 
միայն փոխադարձ անհրաժեշտությունների սպասարկման և լրացման 
ճանապարհով, այլև կարևոր առանցքային գաղափարների՝ միմյանց 
փոխանցման և տրամադրման միջոցով: Պարզ է, որ ֆիզիկայի և մաթեմա-
տիկայի փոխներգործուն կապերի վերհանումը կարևոր է նաև այդ առար-
կաների դասավանդման գործընթացում: Բնական է, որ դա կարելի է անել 
միայն որոշակի թեմաների առանձին հարցեր քննարկելիս, սակայն 
դրանից հարցի կարևորությունը չի նվազում, քանզի այն վերաբերվում է 
երկու առարկաների զարգացումների կարևոր խորքային առանձնահատ-
կություններին: Ավելին, ցանկացած նման քննարկում սովորողների մոտ 
ձևավորում է այն պատկերացումը, որ ֆիզիկան և մաթեմատիկան ունեն 
շատ խորն ու բովանդակալից կապեր, որոնց շնորհիվ աշխատելով 
դրանցից մեկի տիրույթում՝ հաճախակի կարելի է «հայտնվել» մյուսի 
տիրույթում և նորովի «հայտնաբերել ու հիմնավորել» այդտեղ գործող 
որոշակի օրինաչափությունները: Ստորև կքննարկենք նման մի օրինակ: 
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Միջառարկայական կապեր լուսաբանող մի խնդիրՄիջառարկայական կապեր լուսաբանող մի խնդիրՄիջառարկայական կապեր լուսաբանող մի խնդիրՄիջառարկայական կապեր լուսաբանող մի խնդիր    
Խնդիր։Խնդիր։Խնդիր։Խնդիր։ Երկրի մակերևույթից որոշակի բարձրության վրա գտնվող 

O  կետից գնդիկը նետում են ուղղաձիգ դեպի վեր 0v  սկզբնական արա-

գությամբ։ Որոշել, թե շարժման սկզբից հաշված որքան ժամանակ անց 
գնդիկը կհայտնվի իր սկզբնական դիրքից h  հեռավորության վրա: Օդի 
դիմադրությունն անտեսել։ 

Լուծում։ Լուծում։ Լուծում։ Լուծում։ Ներմուծենք ուղղանկյուն դեկարտյան կոորդինատային 
համակարգ: Աբսցիսների առանցքն ուղղենք հորիզոնական ուղղությամբ, 
օրդինատների առանցքը՝ ուղղաձիգ դեպի 
վեր, իսկ որպես կոորդինատների սկզբնա-
կետ ընտրենք շարժման սկզբում գնդիկի 
երկրաչափական կենտրոնը (տես նկ. 1): 
Պարզ է, որ գնդիկը որոշակի ժամանակ 
կկատարի վերընթաց դանդաղող շարժում, 

որի ավարտին կհասնի 
maxh  առավելա-

գույն բարձրության, մի պահ կանգ կառնի, 
որից հետո, մինչև սկզբնական դիրքը 
վերադառնալը, նույնքան ժամանակ կկա-
տարի վարընթաց արագացող շարժում, 
ընդ որում՝ օդի դիմադրության բացա-
կայության դեպքում, գնդիկի ինչպես վեր-
ընթաց, այնպես էլ վարընթաց շարժում-
ների արագացումը g  է: 

Սկզբնական O  դիրքից գտնվել h  
հեռավորության վրա, կնշանակի գտնվել 

A  կամ B  կետերում: Եթե որպես պոտենցիալ էներգիայի զրոյական 
մակարդակ ընտրենք նետման O  կետով անցնող հորիզոնականը, ապա 

A  կետում նրա պոտենցիալ էներգիան կլինիmgh , իսկ B  կետում` 

mgh− , ընդ որում՝ գնդիկը mgh  պոտենցիալ էներգիա կարող է ունենալ 

մինչև իր սկզբնական դիրքը վերադառնալը, իսկ mgh−  պոտենցիալ 

էներգիա` սկզբնական դիրքը վերադառնալուց հետո: Պարզ է, որ գնդիկը, 

վերընթաց շարժում կատարելով, կհասնի որոշակի H  դիրքի և այդ 
դիրքում կունենա առավելագույն պոտենցիալ էներգիա, այնուհետև, 

H

0v
r

 

maxh

 

O  

y

x  

h

h

A  

B  

ՆկՆկՆկՆկարարարար    1.1.1.1.    0v
r

արագությամբ արագությամբ արագությամբ արագությամբ 

դեպի վեր նետված գնդիկի դեպի վեր նետված գնդիկի դեպի վեր նետված գնդիկի դեպի վեր նետված գնդիկի 
շարժումըշարժումըշարժումըշարժումը    
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տվյալ դիրքում մի պահ կանգ առնելուց հետո, գնդիկը կկատարի 
վարընթաց շարժում` հետագա ողջ շարժման ընթացքում մեծացնելով 
արագությունը և նվազեցնելով պոտենցիալ էներգիան: 

Նկատենք, որ ինչպես վերընթաց, այնպես էլ վարընթաց շարժման 
ժամանակ գնդիկի ազատ անկման արագացման պրոյեկցիան OY  
առանցքի վրա բացասական է, հետևաբար, գնդիկի y  կոորդինատի 

ժամանակից ունեցած կախվածության համար կարող ենք գրել` 

2

2

0

gt
tvy −= : 

Ուրեմն, պարզելու համար, թե շարժման սկզբից հաշված ( 00 =t ) 

որքան ժամանակ անց գնդիկը կհայտնվի իր սկզբնական դիրքից h  
հեռավորության վրա, բավական է լուծել 
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հավասարումների համախումբը: Ըստ էության, լուծելով համախմբի (1) 
հավասարումը, մենք կպարզենք, թե մինչև իր սկզբնական O  դիրքը 
վերադառնալը գնդիկը երբ կգտնվի իր սկզբնական դիրքից h  
հեռավորության վրա, իսկ լուծելով համախմբի (2) հավասարումը, մենք 
կպարզենք, թե իր սկզբնական O  դիրքը վերադառնալուց հետո գնդիկը 
երբ կգտնվի իր սկզբնական դիրքից h  հեռավորության վրա: 

Նախ քննարկենք գնդիկի h  բարձրության վրա գտնվող A  կետում 

հայտնվելու դեպքը: Ակնհայտ է, որ գնդիկը կարող է հայտնվել A  կետում 

այն և միայն այն դեպքում, երբ 
maxh h≥ : Մյուս կողմից, էներգիայի 

պահպանման օրենքի համաձայն կունենանք՝  
2

20
max 0 2 0:

2

mv
mgh mgh v gh= ≥ ⇒ − ≥  

Այսպիսով, կարող են պնդել, որ էներգիայի պահպանման օրենքի 
ուժով 

2

0 2 0v gh− ≥  (3) 
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անհավասարությունն այն անհրաժեշտ պայմանն է, որի բավարարման 
դեպքում միայն գնդիկը կարող է գտնվել h  բարձրության վրա: 

Այժմ պարզենք, թե (3) անհավասարության բավարարման դեպքում 

շարժման սկզբից հաշված որքան ժամանակ անց գնդիկը կհայտնվի A  
կետում: Վերոգրյալ համախմբի (1) հավասարման համար կունենանք՝ 

2

02 2 0gt v t h− + = , 
(4) 
 

կամ որ նույնն է. 
2 2

0 0

2

2v v gh
t

g g

  −
− = 

 
։ (5) 

Հեշտ է նկատել, որ t -ի նկատմամբ (4) քառակուսային հավասար-
ման տարբերիչը համընկնում է (3) անհավասարության ձախ մասի հետ, 
հետևաբար, նաև էներգիայի պահպանման օրենքի ուժով, (3)-ը այն ան-
հրաժեշտ և բավարար պայմանն է, որի բավարարման դեպքում միայն (4) 
(կամ որ նույնն է՝ (5)) քառակուսային հավասարումը կարող է ունենալ 
իրական արմատ։ Այսպիսով, ի նկատի ունենալով (3)-ը, (5)-ից 
կստանանք՝  

2 0
0

2 0  ;
v

v gh t
g

− = ⇒ =  
2

0 2 0 v gh− > ⇒  
2

0 0

1;2

2v v gh
t

g

± −
= : 

Այժմ քննարկենք նետման կետից h  չափով ներքև գտնվող B  
կետում գնդիկի հայտնվելու դեպքը: Այս դեպքում գնդիկի շարժման (2) 
հավասարման համար կունենանք՝ 

2

02 2 0− − =gt v t h :  (6) 

Շարժման ընթացքում իր սկզբնական դիրք վերադառնալուց հետո 
գնդիկը շարունակում է վարընթաց շարժումը և ժամանակի մի պահի 
հասնում B  կետ, որտեղ նրա պոտենցիալ էներգիան E mgh= −äB  է: 

Լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքի համաձայն կարող 
ենք գրել` 

2 2

0

2 2
= −B

mv mv
mgh , 2 2

0 2 0
4

′
⇔ = + = >B

D
v v gh , 

որտեղ, ինչպես տեսնում ենք, D′ -ը (6) քառակուսային հավասարման 
տարբերիչն է: Փաստորեն, (6) հավասարումը միշտ կունենա իրական 
արմատներ, քանի որ նրա տարբերիչը դրական է, ընդ որում՝ այդ ար-
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մատներից մեկը դրական է, իսկ մյուսը` բացասական. 
2

0 0

3

2
0

+ +
= >

v v gh
t

g
; 

2

0 0

4

2
0

− +
= <

v v gh
t

g
: 

Այսպիսով, իր սկզբնական O  դիրքը վերադառնալուց հետո գնդիկը 
միայն մեկ անգամ է հայտնվում իր սկզբնական դիրքից h  հեռավորու-

թյամբ ներքև գտնվող B  կետում: Այստեղ հատկանշականն այն է, որ եթե 
նախապես ենթադրենք, որ գնդիկն իր շարժումն սկսել է ոչ թե O  կետից` 

00 =t  պահին, այլ շատ ավելի վաղ` կոորդինատային առանցքի ստորին 

մասերից, ապա ստացված 4t  բացասական արմատը թվապես ցույց կտա 

այն ժամանակը, թե O  կետում հայտնվելուց որքան ժամանակ առաջ է 

գնդիկը գտնվել B  կետում: 
ՊատՊատՊատՊատ.` 

( )
( )

( ) ( )

2 1 2

0 3 0 0

2 1 1 2

0 0 3 0 0

2 1 2 1 2

0 1;2 0 0 3 0 0

2 0 2

2 0 ; 2

2 0 2 ; 2

v gh t g v v gh

v gh t g v t g v v gh

v gh t g v v gh t g v v gh

−

− −

− −

 − < ⇒ = + +



− = ⇒ = ⋅ = + +

 − > ⇒ = ± − = + +

 : 

 
Փաստորեն քննարկված խնդիրը հնարավորություն է տալիս 

2 0x px q− ± =  ( ); 0p q >  տեսքի քառակուսային հավասարման 

իրական արմատների թվային արժեքներին տալ ժամանակային իմաստ, 

ինչի համար բավական է դիտարկել 
0

2

p
v g=  սկզբնական արագությամբ 

դեպի վեր նետված մարմնի շարժումը և վայրկյանաչափի միջոցով 
ֆիքսել, թե շարժման սկզբից հաշված որքան ժամանակ անց այն 

կհայտնվի իր սկզբնական դիրքից 
2

q
h g=  հեռավորության վրա: Հարկ է 

նշել, որ հաստատուն արտադրիչով բազմապատկելու և փոփոխականի 

y x=−  փոխարինման արդյունքում 2 0x px q+ ± = ( ); 0p q >  հա-

վասարումը կարելի է բերել կամայական գործակիցներով քառակուսային 
հավասարման: 

Ինչպես տեսանք, դիտարկված ֆիզիկական խնդիրն ամբողջովին 
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մեկնաբանում է ընդհանուր տեսքի քառակուսային հավասարման 
իրական արմատներ ունենալու պայմանը, նկարագրում է գոյություն 
ունեցող իրական արմատների թվային արժեքների ֆիզիկական իմաստը: 

Այժմ անդրադառնանք իրական թվի քառակուսու ոչ բացասական 
լինելու հանգամանքին։ Կատարենք հակասող ենթադրություն. դիցուք 

Rα∃ ∈  իրական թիվն այնպիսին է, որ 2 0α ≤ ։ Ներմուծենք h  իրական 

դրական փոփոխականը հետևյալ կերպ՝ 
2 2 2

0

2

v g
h

g

α−
= , որտեղ 

0v -ն կա-

մայական իրական դրական թիվ է։ 
Այդ դեպքում կունենանք՝ 
 

2

2 2 2
2 0 2 2 2

0

2 2 2

0 2
2 0 2

2 0

0

0
2

2
2

02 2 0

R
R

R
v g

h v g
hg

gv g
h v gh

g v gh
g

α
α

α α
α

α α

α

α


∈  ∈  ∈ <  −  

< ⇒ = ⇒ −  
=  

−  = −
> =   − < 

 : 

 

Հեշտ է նկատել, որ 0v
t

g
α= + -ն բավարարում է (4), կամ որ նույնն է՝ 

(5) քառակուսային հավասարմանը։ Ըստ էության, ի նկատի ունենալով 
վերոգրյալ խնդրի արդյունքները, հանգեցինք հակասության. մի կողմից 
տեղի չունի (3) անհավասարությունը, սակայն (5) քառակուսային 

հավասարումն ունի 0v
t

g
α= +  իրական արմատ։ Ստացված հակասու-

թյան պատճառը մեր ենթադրությունն էր առ այն, որ գոյություն ունի իրա-
կան թիվ, որի քառակուսին բացասական է։ Փաստորեն դիտարկված 
խնդրի վերլուծման արդյունքում նկատում ենք, որ լրիվ մեխանիկական 
էներգիայի պահպանման օրենքը մեկնաբանում է իրական թվի քառա-
կուսու ոչ բացասական լինելը։ 
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ԵզրակացութԵզրակացութԵզրակացութԵզրակացությունյունյունյուն    
Այսպիսով, օգտվելով ծանրության ուժի ազդեցությամբ շարժվող 

մարմնի վերաբերյալ մի խնդրի քննարկումից, որում կինեմատիկական 
լուծումները ուղեկցվում են էներգետիկ բնույթի դատողություններով, 
հնարավոր դարձավ կամայական քառակուսային հավասարման իրական 
արմատներին տալ ֆիզիկական մեկնաբանություններ՝ միաժամանակ 
«հիմնավորելով» իրական թվի քառակուսու դրական նշան ունենալու 
հանգամանքը: Սա ուսուցման գործընթացում ֆիզիկական տեսության և 
տարրական մաթեմատիկայի փոխադարձաբար անհակասականության և 
միմիանց լրացնող լինելը ի ցույց դնող ևս մի փոքրիկ օրինակ է: 

 
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., 
Մայիլյան Ս., Ֆիզիկա-10։ Ավագ դպրոցի 10-րդ դաս. դասագիրք 
ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար։ 
Երևան,  «Էդիթ Պրինտ», 2010, 272էջ։ 

2. Նիկոլսկի Ս. Մ., Պոտապով Մ. Կ., Ռեշետնիկով Ն. Ն., Շևկին Ա. Վ., 
Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, Անտարես, 
2012, 280 էջ։ 

3. Письмен Л., Физики против математиков, 
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International Congress of Mathematicians, Kyoto, 1990 I (Tokyo, 1991), 
pp. 31-35. 
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Закон сохранения механической энергии иЗакон сохранения механической энергии иЗакон сохранения механической энергии иЗакон сохранения механической энергии и    
знак квадрата действительного числа знак квадрата действительного числа знак квадрата действительного числа знак квадрата действительного числа     

Манукян ВарданМанукян ВарданМанукян ВарданМанукян Вардан    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: задача, шарик, энергия, квадратное уравнение, 
корни, квадрат числа 

Работа посвящена выявлению одной из междисциплинарных связей 
между физикой и математикой. Обсуждено влияние глубоких связей 
между физикой и математикой на их развитие, а также возможность 
нахождения соответствующих подходов их представлении в процессе 
обучения. Рассмотрена задача о движении тела под воздействием силы 
тяжести, решение которой приведено к решению квадратного уравнения. 
С помощью решения задачи сделана попытка дать физическую интерпре-
тацию действительным корням произвольного квадратного уравнения, а 
также обосновать условия существования этих действительных корней в 
рамках закона сохранения полной механической энергии. Учитывая, что 
существование действительных корней квадратного уравнения 
эквивалентно неотрицательности его дискриминанта, с помощью одного 
из основных законов физики, т.е. закона сохранения полной механической 
энергии сделана попытка обосновать утверждение о положительном знаке 
квадрата действительного числа. Следует отметить, что, несмотря на 
обилие работ по межпредметным связям в армяноязычной учебно-методи-
ческой литературе, мало работ, посвященных интерпретации математичес-
ких реалий через физические представления. 

 Целью данной статьи является выявление и представление глубин-
ных проявлений междисциплинарных связей в процессе обучения, чем и 
отражается его научно-педагогическая новизна.    
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The Law of Conservation of Mechanical EnergyThe Law of Conservation of Mechanical EnergyThe Law of Conservation of Mechanical EnergyThe Law of Conservation of Mechanical Energy    
and the Square Sign of a Real Numberand the Square Sign of a Real Numberand the Square Sign of a Real Numberand the Square Sign of a Real Number    

    Manukyan VardanManukyan VardanManukyan VardanManukyan Vardan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: task, ball, energy, quadratic equation, roots, square of a 
number 

The work is devoted to revealing one of the interdisciplinary connections 
between physics and mathematics. The influence of deep connections between 
physics and mathematics on their development is discussed, as well as the 
possibility of finding appropriate approaches to their representation in the 
learning process. The problem of the motion of a body under the influence of 
gravity is considered, the solution of which is reduced to the solution of a 
quadratic equation. By solving the problem, an attempt was made to give a 
physical interpretation of the real roots of an arbitrary quadratic equation, as 
well as to substantiate the conditions for the existence of these real roots in the 
framework of the law of conservation of total mechanical energy. Considering 
the fact that the existence of real roots of a quadratic equation is equivalent to 
the non-negativity of its discriminant, using one of the basic laws of physics, i.e. 
law of conservation of total mechanical energy, an attempt was made to 
substantiate the assertion about the positive sign of the square of a real number. 
It should be noted that, despite the abundance of works on interdisciplinary 
connections in the Armenian-language educational and methodological 
literature, there are few works devoted to the interpretation of mathematical 
realities through physical representations.  

The purpose of this article is to identify and present the deepest 
manifestations of interdisciplinary connections in the learning process, which 
reflect its scientific-pedagogical novelty.    

    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    11112222.04.2022.04.2022.04.2022.04.2022թ.թ.թ.թ.    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    15151515.0.0.0.04444.2022 .2022 .2022 .2022 թ.թ.թ.թ.    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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