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УДК 531-4 

ОбобщеннаяОбобщеннаяОбобщеннаяОбобщенная    версиверсиверсиверсия я я я преобразования Кустанхеймопреобразования Кустанхеймопреобразования Кустанхеймопреобразования Кустанхеймо----ШтифеляШтифеляШтифеляШтифеля    

Петросян МараПетросян МараПетросян МараПетросян Мара    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: суперинтегрируемые системы, двойной сингулярый 
осциллятор, сферические координаты, четырехмерный оператор Лапласа, 
четырехмерное уравнение Шредингера, задача Кеплера 

1. 1. 1. 1. Обобщенная задача МИКОбобщенная задача МИКОбобщенная задача МИКОбобщенная задача МИК----КеплераКеплераКеплераКеплера 
 Модель минимально суперинтегрируемой системы, обобщенной 

задачи МИК-Кеплера была предложена в работе [3, 4981-4987]  и она 
описывается гамильтонианом  

( ) ( )zrrzrrr

e

r

s
A

c

e
iH

−
+

+
+−+








+∇−= 21

2

2
0

222

0 22

1ˆ λλ

µµ

hrr
h

, ( )1.1  

где 1λ  и 2λ  неотрицательные постоянные, а векторный потенциал 
( )+≡ AA

rr
определяется выражением где 

( )

( )
( ).0,, xy

zrr

g
A m

m

r
±=±  

Здесь векторные потенциалы ( )±
A
r

 соответствуют монополю Дирака 
[1, 60-72] с магнитным зарядом  

,
e

cs
g

h
=  где ,,1,

2

1
,0 K±±=s  

и с осью сингулярности при 0>z  и 0<z  соответственно. 
 Легко заметить, что векторные потенциалы ( )+

A
r

 и ( )−
A
r

 связаны 
между собой калибровочным преобразованием  

( ) ( ) ,fgradAA += +−
rr

 где ,arctan2
x

y
gf =  

а напряженность магнитного поля созданное дионом имеет следую-
щий вид: 

( )
.

3
r

r
gArotB

rrr
== ±  

Далее, все вычисления мы будем проводить только для векторного 

потенциала ( )+
A
r

 и для краткости в дальнейшем опустим знак ( )+ . 

 Переменные в уравнение Шредингера для обобщенной задачи МИК-
Кеплера разделяются в сферических, параболических и вытянутых 
сфероидальных координатах [ 4, 1808-1816] . 
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2.2.2.2.    ДионДионДионДион----осцилляторная дуальностьосцилляторная дуальностьосцилляторная дуальностьосцилляторная дуальность    
В этой работе мы покажем, что обобщенная задача МИК-Кеплера 

дуальна четырехмерному двойному сингулярному осциллятору [5, 600-603].  
Уравнение Шредингера обобщенной задачи МИК-Кеплера в сфери-

ческих координатах. 
,cos,sinsin,cossin θϕθϕθ rzryrx ===  ( )0.2  

 
где [ ) [ ] [ )πϕπθ 2,0,,0,,0 ∈∈∞∈r , имеет вид:  

( ) ( ) ( )

( )

( )
( )

( ) ( )
( ) .0

cos1cos1

2

cos1
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)cos1(
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sin
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2

0

2

2

2

2

2

22

2

2

=








−
−

+
−++

+
−

−
∂

∂

−
−

−












∂

∂
+











∂

∂

∂

∂
+











∂

∂

∂

∂
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rrr

e
E

r

s

r

is

rr
r

rr

ψ
θ

λ

θ

λµ

ψ
θϕ

ψ

θ

ϕ

ψ

θθ

ψ
θ

θθ

ψ

h

 ( )1.2  

 

Теперь, если в уравнении ( )1.2  совершить следующие замены 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ,,
4

1
,

γ
ψ

π
γψψ ϕγ

∂

∂
−→=→ −

iserrr
isss rrr

 ( )2.2  

 
где [ )πγ 4,0∈ , то уравнение ( )1.2 перейдет в уравнение 

( ) ( )
,0

cos1cos1

2

ˆ1

2

2

2

1
2

2

0

2

2
2

2

=








−
−

+
−++

+









−








∂

∂

∂

∂

ψ
β

λ

β

λµ

ψ

rrr

e
E

r

L

r
r

rr

h

 ( )3.2  

где 























∂

∂
+

∂∂

∂
−

∂

∂
+









∂

∂

∂

∂
−=

2

22

2

2

2

2 cos2
sin

1
sin

sin

1ˆ
γγα

β
αββ

β
ββ

L . ( )4.2  

 
Здесь мы ввели следующие обозначения: θβ = , а � = �. Далее, 

переходя от координат r , βα ,  и γ  к координатам  
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2
10

2
cos

γα
β

+

=+
i

euiuu , 2
32

2
sin

γα
β

−

=+
i

euiuu  ( )5.2  

 

так, что ruuuuu =+++=
2

3

2

2

2

1

2

0

2  и учитывая, что  

2

2

3

32

2

ˆ41
L

uu
u

uuu
−








∂

∂

∂

∂
=

∂

∂

µ

, ( )6.2  

 
где 3,2,1,0=µ  и вводя обозначения 

iicEe λ
ωµ

2,
8

,4
2

02 =−=∈=  ( )7.2  

 
то уравнение ( )3.2  перейдет в уравнение  

( ) 0
2

2
2
3

2
2

2

2
1

2
0

1
22

0

2

0

2

2

=























+
−

+
−−∈+

∂

∂
u

uu

c

uu

cu

u
ψ

ωµµ

µ h
.  ( )8.2  

 
Квантовомеханическую систему, которую описывает четырехмерное 

уравнение Шредингера ( )8.2  и дуальная обобщенной задаче МИК-

Кеплера в дальнейшем назовем четырехмерным двойным сингулярным 
осциллятором. 

 Теперь установим связь между декартовыми координатами zyx ,, и 

координатами 
210 ,, uuu  и 

3u . Из определения координат µu ( )5.2

учитывая, что ,2
ur = ,βθ =  и αϕ = , получим следующие 

соотношения 

2
3

2
2

2
1

2
0

2
3

2
2

2
1

2
0cos

uuuu

uuuu

+++

−−+
=θ , 

( )( )
2
3

2
2

2
1

2
0

2
3

2
2

2
1

2
02

sin
uuuu

uuuu

+++

++
=θ , 

( )( )2
3

2
2

2
1

2
0

3120cos
uuuu

uuuu

++

−
=ϕ , 

( )( )2
3

2
2

2
1

2
0

2130sin
uuuu

uuuu

++

+
=ϕ . 

 
Далее, подставляя последние соотношения в ( )0.2  и запоминая 

тождество Эйлера 2
ur = , получим 
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( ) ( )3210 iuuiuuiyx ++=+ , 

2
3

2
2

2
1

2
0 uuuuz −−+= , ( )9.2  

( ) ( )
( ) ( )3210

3210ln
2 iuuiuu

iuuiuui

−+

+−
=γ . 

 
 Первые два соотношения ( )9.2  представляют преобразование 

34
IRIR → , использо-ванные Кустаанхеймо и Штифелем для регуляриза-

ции уравнений небесной механики [2, 4265-4268] называются преобра-
зованием Кустанхеймо и Штифеля (КS-преобразование), а соотношения 
( )9.2 – обобщенной версией КS-преобразования. 

 Таким образом мы доказали, что связанная обобщенная система 
МИК-Кеплера дуальна четырехмерному двойному сингулярному 
осциллятору. 

2.2.2.2. О преобразовании КустаанхеймоО преобразовании КустаанхеймоО преобразовании КустаанхеймоО преобразовании Кустаанхеймо----ШтифеляШтифеляШтифеляШтифеля    
Рассмотрим некоторые свойства КS-преобразования. 
Первые два уравнения-соотношения ( )9.2  из себя представляют 

небиективное квадратичное преобразование 34
IRIR → , которое каждой 

точке ( )3210 ,,, uuuu  четырехмерного пространства 4
IR  ставит в 

соответствие точку ( )zyx ,,  трехмерного пространства 3
IR  и можно 

записать в виде [6, 204-219]: 

( )UuHX 4;= , ( )1.3  

 

где через X  и U  обозначены векторы 

,,

0 4

2

1

0





















=





















=

u

u

u

u

U
z

y

x

X  ( )2.3  
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а матрица ( )4;uH  имеет вид 

( ) .4;

0301

3210

0123

1032





















−−

−−

−−

=

uuuu

uuuu

uuuu

uuuu

uH  ( )3.3  

 
Легко проверить, что матрица ( )4;uH  удовлетворяет следующему 

условию 

( ) ( ) ,4;4; 2
νµνλλµ δuuHuH T =  ( )4.3  

которое гарантирует соблюдение тождества Эйлера .2
ur =  Действительно, 

из соотношения  

( ) ( )UuHuHUXX
TTT 4;4;=  

с учетом ( )3.3 имеем: 

( ) .422
3

2
2

2
1

2
0

2222 uuuuuzyxr =+++=++=  

Для дифференциальных элементов имеем 

.

0 3

2

1

0
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0123
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 ( )5.3  

 

Из ( )4.3  и ( )5.3  следует, что 

( ).4 2
3

2
2

2
1

2
0

2222
dudududuudzdydx +++=++  

Для частных производных имеет место соотношение 

,

ˆ
3

2

1

0

0301

3210

0123

1032





















∂∂

∂∂

∂∂

∂∂





















−−

−−

−−

=





















∂∂

∂∂

∂∂

u

u

u

u

uuuu

uuuu

uuuu

uuuu

rX

z

y

x

 ( )6.3  
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где  

.ˆ

3

2

2

3

1

0

0

1
u

u
u

u
u

u
u

uX
∂

∂
+

∂

∂
−

∂

∂
−

∂

∂
=  ( )7.3  

Из ( )6.3  получим следующую связь между оператором Лапласа ∆  в 
3

IR  и оператором Лапласа 4∆  в 4
IR : 

.ˆ
4

1

4

1 2

442
X

uu
−∆=∆  ( )8.3  

 
Теперь установим связь между дифференциальными элементами 

объемов в пространствах 4
IR  и 3

IR . Это удобнее всего сделать в 
эйлеровых координатах, которые определяются следующим образом: 

,
2

sin,
2

cos 2
32

2
10

γαγα
ββ

−+

=+=+
ii

euuiueuuiu  ( )9.3  

 
где [ ) [ ) [ ] [ ).4,0,,0,2,0,,0 πγπβπα ∈∈∈∞∈u  

 Дифференциальные элементы длины и объема в эйлеровых 
координатах инеют вид: 

( ),cos2
4

222
2

22
4 γαβγβα ddddd

u
udld ++++=  ( )10.3  

.sin
8

3

4 γβαβ dddud
u

vd =  

Из определения эйлеровых координат ( )9.3  непосредственно следует, 

что 
( ) ( )
( ) ( )3210

3210ln
2 iuuiuu

iuuiuui

−+

+−
=γ . 

Исходя из последнего соотношения мы получим, что оператор X̂

( )7.3  в эйлеровых координатах принимает простой вид 

.2ˆ
γ∂

∂
−=X  ( )11.3  

Теперь пользуясь KS-преобразованием ( )9.2  легко установить, что 

эйлеровые координаты βα ,,u  и γ  связаны с трехмерными сферичес-
кими координатами θ,r  и ϕ  следующим образом: 
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.,,2 αϕβθ === ur  ( )12.3  

Тогда дифференциальный элемент четырехмерного объема ( )10.3  

можно записать в виде 

.sin
16

sin
8

3

4 γϕθθγβαβ dddrd
r

dddud
u

vd ==  

Далее, сравнивая последнее соотношение с формулой для трехмер-
ного объема в сферических координатах ( )0.2  

ϕθθ ddrdrvd sin2
3 =  

установим, что  

.
16

1
34 γdvd

r
vd =  ( )13.3  

Формула ( )13.3  позволяет также установить связь между объемными 

интегралами в пространствах 4
IR  и 3

IR . Интегрирование по переменной 
γ  от 0  до π4  приводит к соотношению  

∫∫ =
34

.
1

4
34

IRIR
vd

r
vd LL

π
 ( )14.3  

 
 Теперь напишем вид четырехмерного оператора Лапласа 4∆  в 

координатах ( ).,,, γzyx  Для этого воспользуемся явным видом 

оператора 4∆  в эйлеровых координатах ( )6.2 . С учетом ( )11.2 легко 

установить, что 
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есть квадрат оператора орбитального момента. Таким образом, для 



– 15 – 

четырехмерного оператора Лапласа 4∆  получим выражение 

.cos2
sin

1
4

2

22

223
2

4
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∂
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∂∂

∂
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γγϕ
θ

θr
u  ( )15.3  

Учитывая, что 

y
x

x
y

∂

∂
+

∂

∂
−=

∂

∂

ϕ
 

соотношение ( )15.3  можно записать в виде 

( ) ( ) .
1

4

1
2

2

22

2
2

22
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2242 γγγ ∂
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∂
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rzzrr
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yzrr
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Таким образом мы нашли явное выражение четырехмерного 

оператора Лапласа 4∆  в координатах ( ),,,, γzyx  которые являются 

координатами четырехмерного пространства 4
IR представленное в виде 

прямого произведения трехмерного пространства 3
IR  и одномерной 

сферы 1
S , т.е. .134

SIRIR ⊗=  
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ԿուստանհեյմոԿուստանհեյմոԿուստանհեյմոԿուստանհեյմո----ՇտիֆելիՇտիֆելիՇտիֆելիՇտիֆելի    ձևափոխությանձևափոխությանձևափոխությանձևափոխության        
ընդհանրացվածընդհանրացվածընդհանրացվածընդհանրացված    տարբերակըտարբերակըտարբերակըտարբերակը    

ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    ՄարաՄարաՄարաՄարա    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. սուպերինտեգրվող համակարգեր, կրկնակի 
սինգուլյար օսցիլյատոր, քառաչափ Լապլասի օպերատոր, սֆերիկ կոորդի-
նատներ, Շրեդինգերի քառաչափ հավասարում, Կեպլերի խնդիր 

Վերջին 40-45 տարիների ընթացքում գիտական ամսագրերում մեծ թվով 
գիտական հետազոտությունների արդյունքներ են հրապարակվում այսպես 
կոչված սուպերինտեգրվող քվանտային համակարգերի (համակարգեր, 
որոնց Շրյոդինգերի հավասարումը փոփոխականների բաժանման եղանա-
կով լուծվում է մի քանի կոորդինատային համակարգերում) մասին: Իսկ 
վերջին 30 տարիների ընթացքում մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել սու-
պերինտեգրվող տոպոլոգիապես ոչ զրոյական օբյեկտների ուսումնասիրու-
թյունները: Այդպիսի օբյեկտներ են դիոն (մասնիկ, որը օժտված է ինչպես 
էլեկտրական, այնպես էլ մագնիսական լիցքով) և Յանգի մոնոպոլ (մասնիկ, 
որը ունի +1 կամ -1 տոպոլոգիական լիցք) ընդգրկող քվանտային համակար-
գերը: 

Աշխատանքում կապ է հաստատվում երկու սուպերինտեգրվող համա-
կարգերի միջև: Կուստանհեյմո-Շտիֆելի ձևափոխությունը առաջին անգամ 
օգտագործվել է երկնային մեխանիկայի խնդիրներում, իսկ քվանտային 
մեխանիկայում այն կապ է հաստատում եռաչափ Կուլոնի և քառաչափ իզո-
տրոպ օսցիլյատորի խնդիրների միջև: Հարկ եմ համարում նշել նաև, որ ընդ-
հանրացված ՄԻԿ-Կելերի խնդիրը �� = �� = 0 և մագնիսական լիցքի բացա-
կայության՝ � = 0 դեպքում վերածվում է Հարթմանի պոտենցիալով համա-
կարգին, որ այդ պոտենցիալի միջոցով բացատրել է բենզոլի մոլեկուլի 
սպեկտրոսկոպիան: Ընդհանրացված ՄԻԿ-Կելերի խնդիրը հնարավոր է 
օգտագործել նաև քվանտային քիմիայի որոշ խնդիրներում: 

Դիտարկված է ընդհանրացված ՄԻԿ-Կեպլերի խնդիրը սֆերիկ կոոր-
դինատներում: Ներկայացված է Շրեդինգերի քառաչափ հավասարումը, որը 
նկարագրում է քառաչափ կրկնակի սինգուլյար օսցիլյատորը: Ցույց է տրված, 
որ ընդհանրացված ՄԻԿ-Կեպլերի խնդիրը դուալ է կրկնակի սինգուլյար 
օսցիլյատորին, և որ դուալության ձևափոխությունը հանդիսանում է Կուս-
տանհեյմո-Շտիֆելի ձևափոխության ընդհանրացված տարբերակը:  

Ստացված է 4∆  քառաչափ Լապլասի օպերատորի հստակ արտահայ-

տությունը ( ),,,, γzyx կոորդինատներում, որոնք 4
IR  քառաչափ տարածու-

թյան կոորդինատներն են և ներկայացված են որպես 3
IR եռաչափ տարածու-

թյան և 1
S  միաչափ գնդի արտադրյալ, այսինքն` 134

SIRIR ⊗= : 
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A A A A GGGGeneralizedeneralizedeneralizedeneralized    VVVVersion of the Kustanheimoersion of the Kustanheimoersion of the Kustanheimoersion of the Kustanheimo----StifelStifelStifelStifel    TTTTransformationransformationransformationransformation    
PetrosyanPetrosyanPetrosyanPetrosyan    MaraMaraMaraMara    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: superintegrable system, double singular oscillator, four-

dimensional Laplace operator, spherical coordinates, four-dimensional Schrödinger 
equation, Kepler problem 

Within the recent 40-45 years, a great number of scientific research results of 
so-called superintegrating quantum systems have been published in scientific 
journals (systems in which an equation Schrödinger is solved by dividing variables 
into several coordinate systems). Great interest has been generated to the 
superintegrable topologically non-zero objects studies in recent 30 years. Such 
objects include quantum systems consisting of a dyon (a particle with an electric 
and magnetic charge) and a Yang monopoly (particles with a topological charge of 
+1 or -1). 

 A connection between two superintegrating systems is established in the 
work. The transformation of Kustanheimo-Stifel    was first applied in the celestial 
mechanics tasks, and it connects a Coulomb three-dimensional and four- 
dimensional isotropic oscillator tasks in the quantum mechanics. It should be noted 
that the generalized MIC-Keller problem �� = �� = 0 and in the absence of 
magnetic charge in case of s = 0 turns into a system with Hartmann potential, which 
explains the spectroscopy of the benzene molecule by that potential. 

 The generalized MIC-Kepler problem can be used in some problems of 
quantum chemistry.    

The generalized MIC-Kepler problem in spherical coordinates has been 
considered. A four-dimensional Schrödinger equation describes a four-dimensional 
double singular oscillator. It has been shown that the generalized Mick-Kepler 
problem is dual to the double singular oscillator, and that the duality shift is a 
generalized version of the Kustanheimo-Stifel    transformation. 

The exact expression of the four-dimensional Laplace operator has been 
obtained 4∆  in coordinates ( ),,,, γzyx , which are the coordinates of the three-

dimensional space 4
IR  and as a direct product of the three-dimensional space 3

IR  

and 1
S  by the one-dimensional sphere, i.e. 134

SIRIR ⊗= . 
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ՀՏԴ 53.03 

Վիճակի հավասարումը գերձայնային արագությունների դեպքում Վիճակի հավասարումը գերձայնային արագությունների դեպքում Վիճակի հավասարումը գերձայնային արագությունների դեպքում Վիճակի հավասարումը գերձայնային արագությունների դեպքում 
((((Հյուգինյոյի հավասարումը)Հյուգինյոյի հավասարումը)Հյուգինյոյի հավասարումը)Հյուգինյոյի հավասարումը)    

Քոչարյան ՎիլենՔոչարյան ՎիլենՔոչարյան ՎիլենՔոչարյան Վիլեն    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. գազային և հեղուկ միջավայրեր, հարվածային 
ալիք, հարվածային ադիաբադ, Մախի թիվ, էնթալպիա, էնտրոպիա 

Տիեզերագնացության, գերձայնային և հիպերձայնային տեխնիկայի 
զարգացումը և սարքավորումների ստեղծումը էապես պայմանավորված 
են գազային և հեղուկ միջավայրերում մեծ արագությունների ստացման և 
այդ պայմաններում տեղի ունեցող երևույթների ու պրոցեսների հետա-
զոտման ու կիրառման հնարավորությունների մանրակրկիտ ուսումնա-
սիրություններով։  

Հայտնի է, որ հեղուկ կամ գազային միջավայրում վերջավոր չափ-
սերի մարմնի գերձայնային արագություններով շարժման կամ այն գեր-
ձայնային հոսքերով շրջհոսման ընթացքում միջավայրում առաջանում են 
հարվածային ալիքներ: Գազերում հարվածային ալիքների ճակատի լայ-
նությունը մոլեկուլների ազատ վազքի երկարության կարգի է [4, 309]: 
Պարզ է, որ այդպիսի փոքր հեռավորությունների վրա տեղի ունի միջա-
վայրի խտության և ջերմադինամիկական մյուս բոլոր պարամետրերի 
թռիչքային փոփոխություն: Այս հարցերն ընդգրկված չեն ֆիզիկայի 
ուսումնական ծրագրում, հետևաբար, ուսանողների համար իմացաբա-
նական տեսանկյունից անհրաժեշտ է հարվածային ալիքներում միջա-
վայրի խտության և ջերմադինամիկական պրոցեսների առանձնահատ-
կությունների նկարագրությունը և ներկայացումը ներառել ֆիզիկայի բու-
հական ուսումնական դասընթացում։  

Հոդվածում դիտարկվում են հրթիռային շարժիչում վառելիքի այրման 
ընթացքում առաջացած գազերի՝ Լավալի փողրակով դուրսհոսման գեր-
ձայնային արագությունների ստացումը, հարվածային ադիաբադի հա-
մար վիճակի հավասարումը և հարվածային ալիքում գազի խտության 
փոփոխման կախումը հոսքի արագությունից: 

[2, 10] աշխատանքում ներկայացված է հոսող միջավայրի ծավալի 
էլեմենտի համար լրիվ էներգիայի պահպանման օրենքը՝ 	
 + 	� = 	(� + �� + ���� +��)  (1) 

Քննարկենք հրթիռային շարժիչում գազերի շարժումը՝ ընդունելով 
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հրթիռի պատյանը ադիաբադ և հաշվի չառնելով արտաքին ուժերի 
դաշտի ազդեցությունը (�� = 0): Այս պայմաններում գազերի հոսքը 
իզոէներգետիկ է (	
 + 	� = 0) և (1)-ից կստանանք՝ � + �� + ���� = �����  (2) 

Շարժիչում վառելիքի այրման արդյունքում առաջացած գազն 
ընդունենք μ միջին մոլային զանգվածով և հաստատուն �� ջերմունակու-
թյամբ իդեալական, որի էնթալպիան հավասար կլինի 

 � = � + �� = �� ���, այսինքն [2, 13]՝ �� ��� + ���� = �����  (3) 

 
Ենթադրենք` այրման խցում � = ��և = 0, իսկ Լավալի փողրակի 

ելքում՝  � = ��և  =  ": (3)-ից կունենանք �� ���� = �� ���� + ��#��   (4) 

Այստեղից՝ � "�2 = �% ���� &�� − ���� ( = )� (5) 

որտեղ ) = *+,*�*+  ջերմային շարժիչի օ.գ.գ.-ն է: Համաձայն (5)-ի՝ այրման 

արդյունքում առաջացած գազերի մոլեկուլների ջերմային շարժման 
էներգիայի (էնթալպիայի) միայն որոշ մասն է վերածվում մեխանիկական 
շարժման կինետիկ էներգիայի, որը որոշվում է իդեալական ջերմային 
շարժիչի η  օ.գ.գ.-ով:  

Հաշվի առնելով, որ �� = - ..,�	[1, 127]`(5)-ից կստանանք  " = 0 �..,� 1*+� )  (6) 

 
որտեղ γ-ն այրման արգասիք գազերի համար ադիաբադի ցուցիչն է: 

Հայտնի է, որ ձայնի � արագությունը գազում որոշվում է հետևյալ 
բանաձևով [4, 59] � = 02 1*� , որը, տեղադրելով (6)-ում, կստանանք՝ 
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 " = �0 �3.,� կամ 4 = �#5 = 0 �3.,�  (7) 

(7)-ում 4-ը Մախի թիվն է: 
Հեղուկ օրգանական վառելիքով և հեղուկ թթվածնով հրթիռների հա-

մար �� ≈ 3000Կ, 			�� ≈ 300Կ, γ=1,31 (բազմատոմ գազեր), % ≈ 30 կգ/կմոլ 
(ածխաթթու գազի և ջրիգոլորշիների խառնուրդ) [4, 304], (7)-ից կունե-

նանք () = 0,9) 4 = �#5 = 0�∙",:",;� ≈ 2,4: Հետևաբար, հրթիռի փողրակից 
գազի հոսքն ունի գերձայնային արագություն: 

Գազի հոսքի արագության համար ստացված (6) բանաձևը շատ 
մոտավոր է, որովհետև հրթիռի պատյանը ընդունել ենք ադիաբադային, 
իսկ այրման արդյունքում առաջացած գազերը՝ իդեալական: Իրականում 
այրման արդյունքում առաջացած էներգիայի մոտ 3%-ը շարժիչի 
պատերի ջերմահաղորդման հետևանքով կորչում է, իսկ առաջացած ոչ 
իդեալական գազերը բարձր ջերմաստիճանում մասամբ դիսոցվում են, 
ինչի հետևանքով ևս տեղի ունեն էներգիայի որոշակի կորուստներ: 

Արդյունքում  
�#5   հարաբերությունը որոշ չափով փոքրանում է [4, 305]: 

Ինչպես նշվել էր հոդվածի սկզբում, միջավայրում հարվածային 
ալիքների ճակատի լայնությունը մոլեկուլների ազատ վազքի երկարու-
թյան կարգի է, և այդպիսի փոքր հեռավորությունների վրա տեղի ունի 
միջավայրի խտության և ջերմադինամիկական մյուս բոլոր պարամետ-
րերի թռիչքաձև փոփոխություն: Հարվածային ալիքի թռիչքաձև փոփոխ-
ված խտացման տիրույթը տարածվում է գերձայնային արագությամբ, որի 
մեծությունը կախված է ալիքային ճակատի երկու կողմում ճնշումների 
տարբերությունից (միջավայրի խտության փոփոխման գրադիենտից), 
ընդ որում՝ ճնշման անկման զրոյի ձգտելիս ալիքային ճակատի տարած-
ման արագությունը ձգտում է ձայնի արագության:  

Դիտարկենք գազային միջավայրում մխոցով սեղմման դեպքում 
հարթ հարվածային ալիքի առաջացումը (նկար 1) [4, 310]: Եթե սկզբում 2 
մխոցը սեղմենք փոքր արագությամբ և աստիճանաբար արագացնենք, 
ապա անմիջապես հարվածային ալիք չի առաջանում: 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    1. 1. 1. 1. ՀարթՀարթՀարթՀարթ    հարվածայինհարվածայինհարվածայինհարվածային    ալիքիալիքիալիքիալիքի    առաջացումըառաջացումըառաջացումըառաջացումը    
 
Սկզբում սկսվում է տարածվել խտւթյան և ճնշման անընդհատ 

բաշխման ակուստիկական ալիքի 1 ճակատը (նկար 1ա): Արագության 
մեծացմանը զուգընթաց ալիքի տարածման 2 → 1 տիրույթում գազի 
խտությունը սկսում է արագ աճել՝ առաջնային ճակատից դուրսմասում 
մնալով փոքր: Արդյունքում խտւթյան անկման գրադիենտը կտրուկ մեծա-
նում է: Մեծ մոտավորությամբ միջավայրում խտության փոփոխությունը 
կարելի է ներկայացնել աստիճանաձև թռիչքով [3, 779] (նկար 1բ):  

Երբ մխոցի տեղաշարժման  " արագությունը սկսում է գերազանցել 
տվյալ միջավայրում ձայնի � արագությանը, առաջանում է հարվածային 
ալիք, որի ալիքային ճակատը տեղափոխվում է  � >  " արագությամբ 
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(նկար 1 բ) և հանդիսանում է ջերմադինամիկական պարամետրերի 
խզման մակերևույթ: 

Ենթադրենք՝ հարվածային ալիքի ճակատից առաջ, չգրգռված միջա-
վայրում պարամետրերը @�, ��, �� են, իսկ ճակատի ետևում՝ @�, ��, �� 
(նկար 1ա): Դիտարկենք գազի պարամետրերի փոփոխությունները 
խտության թռիչքի հետ շարժվող կոորդինատային համակարգի 
նկատմամբ (նկար 1գ): Հաշվարկի այս համակարգում չգրգռված 
միջավայրը շարժվում է դեպի ալիքային ճակատը գերձայնային  � 
արագությամբ, իսկ ալիքային ճակատի ետևում սեղմված միջավայրում 
կձևավորվի տեղափոխման մինչձայնային  � =  � −  " արագություն: 
Ընտրված համակարգում միջավայրի պարամետրերի փոփոխման նկա-
րագրման համար օգտվենք զանգվածի, շարժման քանակի և էներգիայի 
պահպանման օրենքներից: 

Ալիքային ճակատի երկու կողմից միավոր ժամանակում միավոր 
մակերեսով զանգվածի հոսքերը (զանգվածի հոսքի խտությունը) պետք է 
միատեսակ լինեն: Այսինքն, ընտրված կոորդինատային համակարգում 
կարող ենք գրել. @� � = @� �  (8) 

Դեպի ալիքային ճակատը  �արագությամբ շարժվող հոսքի @� � 
խտությամբ զանգվածի շարժման քանակը կլինի @� � ∙  � = @� ��, իսկ 
ալիքային ճակատի մյուս կողմում՝ @� ��: Եթե միջավայրի մածուցիկու-
թյունը հաշվի չառնենք, ապա այս շարժման քանակների տարբերու-
թյունը, ըստ Նյուտոնի երկրորդ օրենքի, պետք է հավասար լինի հարվա-
ծային ալիքի երկու կողմերի ճնշումների տարբերությանը՝ @� �� − @� �� = �� − ��  (9ա) 

@� �� + �� = @� �� + ��  (9բ) 

Գազն ընդունելով իդեալական՝ գրենք միավոր զանգվածի համար 
էներգիայի պահպանման օրենքը՝ ըստ (3)-ի՝ ABC+D + E+�� = ABC�D + E���   (10ա) 

Իդեալական գազի համար �� = 1..,� և *� = FG1 մեծությունները 
տեղադրելով (10ա)-ում, կստանանք 
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22 − 1��@� + v��2 = 22 − 1��@� + v��2  (10բ) 

(8), (9բ) և (10բ) պահպանման օրենքներից կստանանք հավասարում-
ների հետևյալ համակարգը՝ 

I @� � = @� �@� �� + �� = @� �� + ��..,� F+G+ + E+�� = ..,� F�G� + E���
J  (11) 

(11) համակարգի առաջին հավասարումից  � =  � G+G�:  � տեղադրե-
լով (11)-ի երկրորդ և երրորդ հավասարումների մեջ, կունենանք՝ 

K �� − �� = @� �� G�,G+G�..,� LF�G� − F+G+M = �+�� G��,G+�G��
J  (11ա) 

(11ա) համակարգից 
F�F+-ի համար կստանանք ՀյուգինյոյիՀյուգինյոյիՀյուգինյոյիՀյուգինյոյի    ((((HugoniotHugoniotHugoniotHugoniot)))) 

հավասարումը [3, 779; 5]: ���� = (2 + 1)@� − (2 − 1)@�(2 + 1)@� − (2 − 1)@� (12) 

Հաշվի առնելով, որ @ = �N , (12)-ից կստանանք F�F+ = (.O�)N+,(.,�)N�(.O�)N�,(.,�)N+  և  N�N+ = (.,�)F�O	(.O�)F+(.O�)F�O(.,�)F+   (13) 

 
(13)-ում ստացված Հյուգինյոյի ադիաբադը էապես տարբերվում է 

Պուասոնի F�F+ = LN+N�M. ադիաբադից (նկար 2): 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
ՆկարՆկարՆկարՆկար    2. 2. 2. 2. ՊուասոնիՊուասոնիՊուասոնիՊուասոնի    ևևևև    ՀյուգինյոյիՀյուգինյոյիՀյուգինյոյիՀյուգինյոյի    ադիաբադներըադիաբադներըադիաբադներըադիաբադները    
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Պուասոնի ադիաբադ պրոցեսում համակարգի էնտրոպիան մնում է 
հաստատուն: Հարվածային ալիքի առաջացումը հանդիսանում է ջերմա-
դինամիկական անշրջելի պրոցես, հետևաբար միջավայրով նրա անցման 
ընթացքում էնտրոպիան աճում է (իրական գազերում թույլ հարվածային 
ալիքների դեպքում էնտրոպիայի աճը համեմատական է ճնշման հարա-
բերական աճի խորանարդին [5]): Էնտրոպիայի աճը նշանակում է, որ 
հարվածային սեղմման դեպքում հարվածային ալիքի ներսում ճնշումը 
զգալիորեն մեծանում է, և էապես մեծանում են միջավայրի ջերմահաղոր-
դականությունը և մածուցիկությունը՝ առաջացնելով լրացուցիչ դիմադ-
րության ուժեր, որոնց հաղթահարումով էլ բացատրվում է չգրգռված 
միջավայրի հոսքի կինետիկ էներգիայի փոխակերպումը միջավայրի ներ-
քին էներգիայի: 

Հարվածային ալիքում գազի սեղման կախումը Մախի 4 թվից 
որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ [3, 779] @�@� = (2 + 1)4�(2 − 1)4� + 2  

(14) 
 

Համաձայն (14)-ի, 4 → ∞ սահմանային դեպքում իդեալական 
գազում հարվածային ալիքի սեղմումը չի կարող գերազանցել հետևյալ 
արժեքը՝ G�G+ = (.O�)(.,�)  (15) 

Միատոմ գազերում 2 = 1,66 և սահմանային սեղմումը համաձայն 
(15)-ի կլինի 4, երկատոմ գազում՝  2 = 1,4  և  G�G+  չի կարող գերազանցել 6: 

Վառելիքի այրման ընթացքում առաջացող բարձր ջերմաստիճաննե-
րում (≈ 3000-4000Կ) գազերի ջերմունակությունը կախված է ջերմաստի-
ճանից, տեղի ունի նաև մոլեկուլների դիսոցում: Հետևաբար, գազն արդեն 
չենք կարող ընդունել որպես իդեալական, և իրական գազերի համար 
ներկայացված արտահայտություններն ունեն որակական բնույթ: 
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Уравнение состояния при сверхзвуковых скоростяхУравнение состояния при сверхзвуковых скоростяхУравнение состояния при сверхзвуковых скоростяхУравнение состояния при сверхзвуковых скоростях    

(уравнен(уравнен(уравнен(уравнение ие ие ие ГюгоГюгоГюгоГюгонннниииио)о)о)о)    
Кочарян ВиленКочарян ВиленКочарян ВиленКочарян Вилен    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: газовая и жидкая среды, ударная волна, ударная 

адиабада, число Маха, энтальпия, энтропия 
При движении тел конечных размеров в жидкой или газообразной 

среде со сверхзвуковыми скоростями или при его обтекании сверхзвуко-
выми потоками, в среде возникают ударные волны, ширина фронта 
которых порядка длины свободного пробега молекул. Уравнение ударного 
адиабадического процесса Гюгонио    обусловленօ скачкообразными изме-
нениями плотности и других термодинамических параметров на таких 
малых расстояниях. 

Явления, наблюдаемые в газобой среде при сверхзвуковых скоростях, 
не включены в учебную программу физики, поэтому для студентов с 
гносеологической точки зрения возникает необходимость описания и 
представления в вузовской учебной программе физики особенностей 
изменений плотности среды и термодинамических процессов в ударных 
волнах. 

В статье рассмотрены получение сверхзвуковых скоростей вытекания 
газов в ракетном двигателе, уравнение состояния ударной адиабады и 
зависимость изменения плотности газа в ударной волне от скорости 
потока. Показано, что энтропия системы возрастает при ударном адиабади-
ческом сжатии и объяснены причины роста энтропии. 
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Equation of State at Supersonic Speeds Equation of State at Supersonic Speeds Equation of State at Supersonic Speeds Equation of State at Supersonic Speeds     
(Huguignot Equation)(Huguignot Equation)(Huguignot Equation)(Huguignot Equation)    

KocharyanKocharyanKocharyanKocharyan    VVVVilenilenilenilen    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: gaseous and liquid media, shock wave, shock adiabat, Mach 
number, enthalpy, entropy 

When bodies of finite dimensions move in a liquid or gaseous medium at 
supersonic velocities or when supersonic flows move around it, shock waves 
arise in the medium, the front width of which is of the order of the free path of 
molecules. The Huguignot shock adiabatic process equation is due to abrupt 
changes in density and other thermodynamic parameters at such small 
distances. 

Phenomena observed in a gaseous medium at supersonic speeds are not 
included in the curriculum of physics, therefore, from an epistemological point 
of view, students need to be presented curriculum of physics, the features of 
changes in the density of the medium and thermodynamic processes in shock 
waves in the university. 

The article considers obtaining supersonic gas outflow velocities in a 
rocket engine, the equation of state of the shock adiabat, and the dependence of 
the change in gas density in the shock wave on the flow velocity. It is shown 
that the entropy of the system increases under adiabatic shock compression, 
and the reasons for the increase in entropy are explained. 
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ՀՏԴ 621.3 

Գերլայնաշերտ տեխնոլոգիայով աշխատող ինտեգրալ Գերլայնաշերտ տեխնոլոգիայով աշխատող ինտեգրալ Գերլայնաշերտ տեխնոլոգիայով աշխատող ինտեգրալ Գերլայնաշերտ տեխնոլոգիայով աշխատող ինտեգրալ 
սխեմայի թեստավորումսխեմայի թեստավորումսխեմայի թեստավորումսխեմայի թեստավորում    

Ծատուրյան ԳրիգորԾատուրյան ԳրիգորԾատուրյան ԳրիգորԾատուրյան Գրիգոր    
Անտոնյան ՍամվելԱնտոնյան ՍամվելԱնտոնյան ՍամվելԱնտոնյան Սամվել    

Մովսիսյան ԼիաՄովսիսյան ԼիաՄովսիսյան ԼիաՄովսիսյան Լիա    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.    գերլայնաշերտ տեխնոլոգիա, UWB, սանտի-
մետրերի ճշտությամբ հեռավորության որոշում, ToF չափումներ, վեկտո-
րային հաղորդիչ-ընդունիչ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Գերլայնաշերտ (Ultra-wideband – UWB) տեխնոլոգիաները, որոնք 

ունեն 500 ՄՀց ազդանշանի թողունակություն, լայն տարածում են ստա-
նում արդի ռադիոտեխնիկական համակարգերում։ Այս համակարգերի 
հիմնական առավելություններից են սանտիմետրերի ճշտությամբ հեռա-
վորության որոշումը, ինտերֆերենցիայի հանդեպ կայունությունը, փոքր 
հապաղումը և օգտագործվող ազդանշանների ցածր հզորությունը։ 

UWB տեխնոլոգիան կարճ հեռավորությունների համար նախատես-
ված անլար կապի ստանդարտ է, որում օգտագործում են 3.1-ից մինչև 
10.6 ԳՀց հաճախությունները։ UWB են կոչվում այն համակարգերը, որոնց 
թողունակությունը կազմում է կենտրոնական հաճախականության 20 
տոկոսը կամ գերազանցում է 500 ՄՀց-ը [4, 1]: Այսպիսի համակարգերում 
օգտագործվում է ճառագայթման չափազանց ցածր հզորություն, որի ար-
ժեքը չպետք է գերազանցի FCC-ի կողմից սահմանված -41.3 դԲմ/ՄՀց-ը։ 
Սպեկտրալ հզորության նման փոքր արժեքը թույլ է տալիս այս համա-
կարգերի միաժամանակյա աշխատանքը նեղշերտ ազդանշաններ օգտա-
գործող համակարգերի հետ՝ առանց ինտերֆերենցիոն խնդիրներ ստեղ-
ծելու [3, 10]: 

UWB տեխնոլոգիայի տարածումը ստեղծում է դրանցում օգտագործ-
վող ինտեգրալ սխեմաների թեստավորման լայն պահանջարկ։ Աշխա-
տանքում առաջարկվում է համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս 
կատարել գերլայնաշերտ տեխնոլոգիաներում օգտագործվող ինտեգրալ 
սխեմաների թեստավորում։ Հետազոտվել է այս տեխնոլոգիայում օգտա-
գործվող հեռավորության որոշման մեթոդը, որով էլ կատարվել է 
DecaWave կազմակերպության UWB տեխնոլոգիայով աշխատող ինտեգ-
րալ սխեմայի թեստավորում՝ NI PXIe-5831 վեկտորային հաղորդիչ-ընդու-
նիչի օգնությամբ։ 
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UWB UWB UWB UWB տեխնոլոգիայում օգտագործվող սանտիմետրերի ճշտությամբ տեխնոլոգիայում օգտագործվող սանտիմետրերի ճշտությամբ տեխնոլոգիայում օգտագործվող սանտիմետրերի ճշտությամբ տեխնոլոգիայում օգտագործվող սանտիմետրերի ճշտությամբ 
հեռավորության որոշման մեթոդըհեռավորության որոշման մեթոդըհեռավորության որոշման մեթոդըհեռավորության որոշման մեթոդը    

UWB տեխնոլոգիայում հեռավորության որոշումը տեղի է ունենում 
ալիքի տարածման ժամանակի (Time of Flight – ToF) դետեկտմամբ։ ToF-ի 
դետեկտումը իրականացվում է DS-TWR մեթոդով, որի հիմքում ընկած է 
երկու սարքերի միջև փաթեթների փոխանակումը։ Առաջին սարքը 
ուղարկում է փաթեթը, որը իր մեջ պարունակում է մարկեր։ Երկրորդ 
սարքը, ընդունելով փաթեթը և դետեկտելով մարկերի դիրքը, կարող է 
որոշել ալիքի տարածման ժամանակը՝ ուղարկված և ընդունված մար-
կերների միջև ժամանակային տարբերությամբ։ Տակտային գեներատորի 
պատճառով առաջացած սխալանքները նվազեցնելու համար իրականաց-
վում է փաթեթների հավելյալ փոխանակում երկրորդ և առաջին, առաջին 
և երկրորդ սարքերի միջև (նկար 1)։  

 

 
ՆկՆկՆկՆկարարարար    1111....    ԱԱԱԱլիքի տարածման ժամանակի որոշումը լիքի տարածման ժամանակի որոշումը լիքի տարածման ժամանակի որոշումը լիքի տարածման ժամանակի որոշումը DSDSDSDS----TWRTWRTWRTWR    մեթոդովմեթոդովմեթոդովմեթոդով 

 
Որտեղ Tտար-ը ալիքի տարածման ժամանակն է, Tպարբ1-ը և Tպարբ2-ը 

համապատասխանաբար առաջին և երկրորդ սարքերի ուղարկած և 
ընդունած մարկերների ժամանակային տարբերություններն են, Tպատ1-ը և 
Tպատ2-ը համապատասխանաբար երկրորդ և առաջին սարքերի ընդունած 
և ուղարկած մարկերների ժամանակային տարբերություններն են։ 
Պարզեցնելով նկար մեկը և կատարելով նշանակումներ՝  �� = Tպարբ�,					�S = Tպատ�,	T� = 	Tպատ�,	T	 = Tպարբ�,	� = Tտար,	UOV� = 1, 
ստացվում է համակարգ (1)-ը և նկար 2-ը, որտեղ α-ն և β-ն տակտային 
գեներատորի մտցրած սխալանքներն են։ 
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ՆկՆկՆկՆկարարարար    2222....    DSDSDSDS----TWR TWR TWR TWR մեթոդիմեթոդիմեթոդիմեթոդի    համարժեքհամարժեքհամարժեքհամարժեք    սխեմանսխեմանսխեմանսխեման    

I�� = 2� + T�T	 = 2� + �S	� + T2 = 1 J (1) 

Լուծելով (1) համակարգը t-ի նկատմամբ՝ ստացվում է՝ � = 	WX,Y5YOWOXO5: (2) 

Վերադառնալով նշանակումից՝ կստացվի ալիքի տարածման 
ժամանակը՝ 	Tտար = Tպարբ� ∗ Tպարբ� − Tպատ� ∗ Tպատ�Tպարբ� + Tպարբ� + Tպատ� + Tպատ� , (3) 

իսկ օբյեկտի հեռավորությունը կլինի՝  	 = Tտար ∗ �,  (4) 
որտեղ c-ն լույսի արագությունն է [5, 6]։ 

 
Խնդրի դրվածքըԽնդրի դրվածքըԽնդրի դրվածքըԽնդրի դրվածքը    

Աշխատանքի նպատակն է, օգտագործելով առաջարկվող թեստա-
վորման համակարգը, DS-TWR մեթոդով կատարել DecaWave կազմակեր-
պության գերլայնաշերտ տեխնոլոգիայով աշխատող ինտեգրալ սխեմայի 
(ԻՍ) թեստավորում՝ նրա հեռավորության որոշման ճշգրտությունը ստու-
գելու նպատակով։ ԻՍ-ի թեստավորման արդյունքները համեմատել 
ակնկալվող ճշտության`±5 սմ արժեքների հետ։ 

Թեստավորման համակարգը և հետազոտությունների արդյունքներըԹեստավորման համակարգը և հետազոտությունների արդյունքներըԹեստավորման համակարգը և հետազոտությունների արդյունքներըԹեստավորման համակարգը և հետազոտությունների արդյունքները    
Նկար 3 ա)-ում ներկայացված է թեստավորման համակարգի տեսքը, 

իսկ բ)-ում՝ թեստավորման համակարգի բլոկ-սխեման: PXIe-8881 
համակարգիչը և PXIe-5831 վեկտորային հաղորդիչ-ընդունիչը, որի 
կառավարումը իրականացվում է PXIe-8881-ի միջոցով, միավորված են NI 
PXIe-1092 շասսիի մեջ։ 
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ՆկՆկՆկՆկար 3. ա) Թեստավորման համակարգի տեսքը, ար 3. ա) Թեստավորման համակարգի տեսքը, ար 3. ա) Թեստավորման համակարգի տեսքը, ար 3. ա) Թեստավորման համակարգի տեսքը,  
բ) թեստավորման համակարգի բլոկբ) թեստավորման համակարգի բլոկբ) թեստավորման համակարգի բլոկբ) թեստավորման համակարգի բլոկ----սխեմանսխեմանսխեմանսխեման 

 

բբբբ))))    

ա)ա)ա)ա)    
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Թեստավորվող ԻՍ-ի՝ DW1000 UWB ստանդարտի հաղորդիչ-
ընդունիչի և թեստավորման համակարգի միջև կապը հաստատվում է SPI 
ստանդարտով, իսկ ԻՍ-ի աշխատանքային ռեժիմի՝ հաճախության, 
ինֆորմացիայի փոխանցման արագության, օգտագործվող փաթեթի 
պարամետրերի հաստատումը իրականացվում է ինժեներական տպա-
սալի վրայի բանալիների օգնությամբ: ԻՍ-ն բերված է իր 5-րդ աշխա-
տանքային ռեժիմում աշխատելու համար (կրող հաճախությունը`6489.6 
MHz, ինֆորմացիայի փոխանցման արագությունը` 110 կբ/վ) (նկ. 4) [1, 8-
10]։ ԻՍ-ի և PXIe-5831-ի միջև ռադիոհաճախային տրակտերի միացումը 
իրականացվում է ցիրկուլյատորի միջոցով։ Օգտագործված SFC4080B 
ցիրկուլյատորը ապահովում է PXIe-5831-ի հաղորդման if0 ուղով գենե-
րացված ազդանշանի անցումը ցիրկուլյատորի 1-ից 2-րդ մատույց, իսկ 
ԻՍ-ի գեներացված ազդանշանը ցիրկուլյատորի 2-րդ մատույցով 
փոխանցվում է 3-րդ մատույց և տրվում հաղորդիչ-ընդունիչի if1 ընդու-
նման ուղուն (նկար 3բ) [2, 1]։ 

 
ՆկՆկՆկՆկարարարար    4.4.4.4.    ԻՍԻՍԻՍԻՍ----ի աշխատանքային ռեժիմի բերման բանալիներըի աշխատանքային ռեժիմի բերման բանալիներըի աշխատանքային ռեժիմի բերման բանալիներըի աշխատանքային ռեժիմի բերման բանալիները 

 
Չափումների ալգորիթմը մշակվել է LabVIEW ծրագրային միջավայ-

րում, օգտագործվել է MaxEye կազմակերպության UWB գործիքակազմը։ 
Ալգորիթմի գրաֆիկական ինտերֆեյսը բերված է նկար 5-ում։ 
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ՆկՆկՆկՆկարարարար    5. 5. 5. 5. DSDSDSDS----TWRTWRTWRTWR    մեթոդով չափումների ալգորիթմիմեթոդով չափումների ալգորիթմիմեթոդով չափումների ալգորիթմիմեթոդով չափումների ալգորիթմի    

գրաֆիկական ինտերֆեյսըգրաֆիկական ինտերֆեյսըգրաֆիկական ինտերֆեյսըգրաֆիկական ինտերֆեյսը 
 
Թեստավորման համակարգը չափաբերված է մինչև ցիրկուլյատորի 

երկրորդ մատույցը, այդ իսկ պատճառով չափումներից ակնկալվող 
արժեքը 60 սմ է՝ նկ. 4բ-ում ներկայացված մալուխի երկարությանը համա-
պատասխան, իսկ չափումներից ակնկալվող ճշտությունը ±5 սմ է։ Հեռա-
վորության չափումները կատարվել են 20 անգամ` դրանց ճշտությունը 
ստուգելու համար։ Չափումների արդյունքները ներկայացված են նկար 6-
ում հիստոգրամի տեսքով։ 

 

 
ՆկՆկՆկՆկարարարար    6. 6. 6. 6. Հեռավորության չափումների արդյունքներըՀեռավորության չափումների արդյունքներըՀեռավորության չափումների արդյունքներըՀեռավորության չափումների արդյունքները 

հիստոգրամի տեսքովհիստոգրամի տեսքովհիստոգրամի տեսքովհիստոգրամի տեսքով 
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Հեռավորության չափման արդյունքներից երևում է, որ դրանց 
արժեքները չեն գերազանցում ակնկալվող 60±5 սմ-ը և կազմում են 
60±3 սմ: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Աշխատանքում առաջարկվել է թեստավորման համակարգ, որը 
հնարավորություն է տվել կատարել գերլայնաշերտ տեխնոլոգիաներում 
օգտագործվող՝ DecaWave կազմակերպության DW1000 ինտեգրալ սխե-
մայի թեստավորում: Կատարվել է գերլայնաշերտ տեխնոլոգիայում 
օգտագործվող հեռավորության որոշման DS-TWR մեթոդի հետազոտու-
թյուն, որի օգտագործմամբ իրականացվել են ToF չափումներ։  

Հեռավորության չափումների ալգորիթմը մշակվել է LabVIEW ծրագ-
րային միջավայրում, իսկ որպես չափիչ սարք օգտագործվել է NI PXIe-
5831 վեկտորային հաղորդիչ-ընդունիչը: Չափումների արդյունքները ներ-
կայացվել են հիստոգրամի տեսքով, որից երևում է, որ արժեքները չեն 
գերազանցում ակնկալվող 60±5 սմ-ը և դրանց ճշգրտությունը կազմում է 
±3 սմ: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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2. Fairview Microwave,SFC4080B Datasheet, 2020, 3 p. 
3. Federal Communications Commission, Radiated emissions 
characterization of time domain corporation’s signal generator/tag 
(sg/tag) ultra-wideband (uwb) transmitter, 2003, 11 p.    

4. Mustafa Bakr, Introduction to Ultra-Wideband (UWB) Technology, 
2020, 3 p. 

5. Peter Krapez, Matjaz Vidmar, Marko Munih, Distance Measurements in 
UWB-Radio Localization Systems Corrected with a Feedforward Neural 
Network Model, 2021, 34 p. 
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расстояния с сантиметровой точностью, измерения ToF, векторный 
приемо-передатчик 

Сверхширокополосные (Ultra-wideband – UWB) технологии с полосой 
пропускания сигнала 500 МГц находят широкое применение в современ-
ных радиотехнических системах. Основными преимуществами этих систем 
являются сантиметровая точность определения расстоянии, устойчивость 
к интерференции, низкая задержка и низкий уровень сигнала. 

Системы с полосой пропускания 20 процентов от несущей частоты 
или с полосой пропускания более 500 МГц называются UWB. Это стандарт 
беспроводной связи на короткие расстояния, использующий частоты от 3.1 
до 10.6 ГГц. В таких системах используется крайне низкая мощность излу-
чения, значение которой не должно превышать -41.3 дБм/МГц, установ-
ленное FCC. Такое малое значение спектральной мощности позволяет этим 
системам работать одновременно с системами, использующими узко-по-
лосные сигналы, не вызывая проблем, связанных с помехами. 

Распространение UWB технологий создает широкий спрос на 
тестирование используемых в них интегральных схем. В рамках статьи 
предлагается система, которая дает возможность проводить тестирование 
сверхширокополосных интегральных схем. Был исследован метод опреде-
ления расстояния DS-TWR, основанный на обмене пакетами между двумя 
устройствами. С помощью этогометода была протестирована интегральная 
схема производства компании DecaWave, работающая по сверхширокопо-
лосной технологии. В качестве измерительного устройства использовалось 
приемо-передающее устройство NI PXIe-5831, а алгоритм измерения был 
разработан в программной среде LabVIEW. 

Из результатов измерений видно, что с помощью предлагаемой 
системы тестирования можно проводить измерения с сантиметровой 
точностью. 
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Ultra-wideband (UWB) technologies with a signal bandwidth of 500 MHz 
are being widely used in modern radiocommunication systems. The main 
advantages of these systems are centimeter accuracy of distance measurement, 
immunity to interference, low latency and low signal level. 

Systems with a bandwidth of 20 percent of the carrier frequency or with a 
bandwidth of greater than 500 MHz are called UWB. This is a short-range 
wireless communication standard that uses frequencies from 3.1 to 10.6 GHz. 
Such systems use extremely low radiated power, which should not exceed the -
41.3 dBm/MHz limit set by the FCC. This small spectral power value allows 
these systems to work simultaneously with systems using narrowband signals 
without causing interference problems. 

The expansion of ultra-wideband technologies creates a broad demand for 
testing the integrated circuits used in them. The article proposes a system for 
testing ultra-wideband integrated circuits. The DS-TWR method of 
determining the distance used in this technology which is based on the 
exchange of packets between two devices, was investigated. With this method 
the integrated circuit, manufactured by DecaWave operating on ultra-
wideband technology was tested. The NI PXIe-5831 transceiver was used as a 
measuring device and themeasurement algorithm was developed in 
LabVIEWsoftwaree nvironment. 

It is seen from the measurement results that the proposed test system can 
be used for measurements with centimeter accuracy. 
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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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ՀՏԴ 621.3 

14141414----նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր 
էներգասպառմամբ էներգասպառմամբ էներգասպառմամբ էներգասպառմամբ openMSP430openMSP430openMSP430openMSP430    պրոցեսորի նախագծումըպրոցեսորի նախագծումըպրոցեսորի նախագծումըպրոցեսորի նախագծումը

Ղազարյան ԱրթուրՂազարյան ԱրթուրՂազարյան ԱրթուրՂազարյան Արթուր
Բաբայան Դավիթ Բաբայան Դավիթ Բաբայան Դավիթ Բաբայան Դավիթ 

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. տրամաբանական սինթեզ, օպտիմալացում, 
պրոցեսոր, էներգասպառում, մակերես, ինտեգրալ սխեմա

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
ԿՄՕԿ տեխնոլոգիաները անընդհատ փոփոխվում են։ Ինտեգրալ 

սխեմաներում տրանզիստորների քանակի նվազումը և չափերի փոք
ցումը բնութագրվում է Գորդոն Մուրի 1965 թվականին հայտնագործած 
օրենքով, ըստ որի՝ ինտեգրալ սխեմաներում տրանզիստորների քանակը 
կրկնապատկվում է մեկ ու կես տարին մեկ, և հիմա այն անցնում է տասը 
միլիարդը։ Տրանզիստորների մասշտաբավորման արդյունքում, բացի 
տրանզիստորների երկրաչափական չափերի փոփոխությունից, ինտեգ
րալ սխեմաներում տեղի են ունեցել նաև այլ պարամետրական փո
խություններ, ինչպիսին է, օրինակ, ինտեգրալ սխեմաների էներ
ռումը։ Գորդոն Մուրի օրենքից բխող երեք հիմնական մար
ներն են՝ բարձր արագագործությունը, փոքր մակերեսը և ցածր էներ
սպառումը։ Ինտեգրալ սխեմաների պարամետրերը հակադիր համե
տական են, և մեկի լավարկումը բերում է մյուսի վատթարացմանը։ Օրի
նակ՝ բազմամիջուկ պրոցեսորներում էներգասպառման լավարկումը 
տեղի է ունենում ի հաշիվ արագագործության նվազման [1; 2; 6]:

Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումը 
երկու բաղադրիչներից ՝ դինամիկ և ստատիկ (նկար 1) [4]։

Նկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումըՆկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումըՆկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումըՆկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումը
 

նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր 
պրոցեսորի նախագծումըպրոցեսորի նախագծումըպրոցեսորի նախագծումըպրոցեսորի նախագծումը    

Ղազարյան ԱրթուրՂազարյան ԱրթուրՂազարյան ԱրթուրՂազարյան Արթուր    
Բաբայան Դավիթ Բաբայան Դավիթ Բաբայան Դավիթ Բաբայան Դավիթ     

սինթեզ, օպտիմալացում, 
ինտեգրալ սխեմա 

ԿՄՕԿ տեխնոլոգիաները անընդհատ փոփոխվում են։ Ինտեգրալ 
մաներում տրանզիստորների քանակի նվազումը և չափերի փոքրա-

ցումը բնութագրվում է Գորդոն Մուրի 1965 թվականին հայտնագործած 
քով, ըստ որի՝ ինտեգրալ սխեմաներում տրանզիստորների քանակը 
պատկվում է մեկ ու կես տարին մեկ, և հիմա այն անցնում է տասը 

միլիարդը։ Տրանզիստորների մասշտաբավորման արդյունքում, բացի 
զիստորների երկրաչափական չափերի փոփոխությունից, ինտեգ-

ղի են ունեցել նաև այլ պարամետրական փոփո-
թյուններ, ինչպիսին է, օրինակ, ինտեգրալ սխեմաների էներգասպա-

ռումը։ Գորդոն Մուրի օրենքից բխող երեք հիմնական մարտահրավեր-
ներն են՝ բարձր արագագործությունը, փոքր մակերեսը և ցածր էներգա-

ների պարամետրերը հակադիր համեմա-
կան են, և մեկի լավարկումը բերում է մյուսի վատթարացմանը։ Օրի-

նակ՝ բազմամիջուկ պրոցեսորներում էներգասպառման լավարկումը 
տեղի է ունենում ի հաշիվ արագագործության նվազման [1; 2; 6]: 

Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումը բաղկացած է 
երկու բաղադրիչներից ՝ դինամիկ և ստատիկ (նկար 1) [4]։ 

 
Նկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումըՆկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումըՆկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումըՆկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումը    

 



– 38 – 

Դինամիկ էներգասպառումը ձևավորվում է կարճ միացման և փոխ
անջատման հոսանքներով պայմանավորված հզորությամբ։ Փոխ
ման հոսանքով պայմանավորված հզորությունը առաջանում է այն 
ժամանակ, երբ սխեմայում տեղի է ունենում ազդանշանի տրա
նական մակարդակի փոխանջատում։ Կարճ միացման հոսանքով պայ
մանավորված հզորությունը առաջանում է այն ժամանակ, երբ սնուցման 
և հողակցման հանգույցների միջև կա ուղիղ կապ։ ԿՄՕԿ ինտեգրալ սխե
մաներում դինամիկ էներգասպառումը հիմնականում կախված է փո
խանջատման բաղադրիչից։ ԿՄՕԿ ինտեգրալ սխեմաների ստատիկ 
հոսանքով պայմանավորված էներգասպառումը առաջանում է այն 
ժամանակ, երբ սխեման միացված է սնուցմանը, սակայն նրանում տրա
մաբանական մակարդակի փոխանջատում տեղի չի ունենում։ Կորստի 
հոսանքի ընդհանուր բաղադրիչը հիմնականում ձևավորվում է երեք 
բաղադրիչների հիման վրա՝ ենթաշեմային հոսանքի, փականի միջով 
անցնող հոսանքի, հակառակ շեղված անցմամբ պայմանավորված 
հոսանքի։ Բաղադրիչների ազդեցությունը արդյունարար հոսանքի վրա 
ժամանակի ընթացքում փոփոխվել է, մասնավորապես 180 նմ
տեխնոլոգիական գործընթացում հաշվի է առնվում միայն ենթաշեմային 
հոսանքը, 90 նմ-ից բարձր տեխնոլոգիական գործընթացում ընդհանուր 
ցրման հոսանքը ձևավորվում է ենթաշեմային կորստյան հո
փականի կորստյան հոսանքով, իսկ 90-նանոմետրից ցածր տեխ
կան գործընթացում ընդհանուր ցրման հոսանքը ձևավորվում է ենթա
մային կորստյան հոսանքով, փականի կորստյան հոսանքով և հակառակ 
շեղված անցման հոսանքով։ Ասվածը ցույց է տրված նկար 2
696; 8, 2900-2903]։  

Նկար 2Նկար 2Նկար 2Նկար 2....    Ցրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչներըՑրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչներըՑրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչներըՑրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչները

Դինամիկ էներգասպառումը ձևավորվում է կարճ միացման և փոխ-
ման հոսանքներով պայմանավորված հզորությամբ։ Փոխանջատ-

որված հզորությունը առաջանում է այն 
նակ, երբ սխեմայում տեղի է ունենում ազդանշանի տրամաբա-

նական մակարդակի փոխանջատում։ Կարճ միացման հոսանքով պայ-
նավորված հզորությունը առաջանում է այն ժամանակ, երբ սնուցման 

։ ԿՄՕԿ ինտեգրալ սխե-
ներում դինամիկ էներգասպառումը հիմնականում կախված է փո-
ջատման բաղադրիչից։ ԿՄՕԿ ինտեգրալ սխեմաների ստատիկ 
քով պայմանավորված էներգասպառումը առաջանում է այն 
նակ, երբ սխեման միացված է սնուցմանը, սակայն նրանում տրա-

ն մակարդակի փոխանջատում տեղի չի ունենում։ Կորստի 
հոսանքի ընդհանուր բաղադրիչը հիմնականում ձևավորվում է երեք 
բաղադրիչների հիման վրա՝ ենթաշեմային հոսանքի, փականի միջով 
անցնող հոսանքի, հակառակ շեղված անցմամբ պայմանավորված 

դյունարար հոսանքի վրա 
նակի ընթացքում փոփոխվել է, մասնավորապես 180 նմ-ից բարձր 

նոլոգիական գործընթացում հաշվի է առնվում միայն ենթաշեմային 
ից բարձր տեխնոլոգիական գործընթացում ընդհանուր 

ցրման հոսանքը ձևավորվում է ենթաշեմային կորստյան հոսանքով և 
նանոմետրից ցածր տեխնոլոգիա-

կան գործընթացում ընդհանուր ցրման հոսանքը ձևավորվում է ենթաշե-
մային կորստյան հոսանքով, փականի կորստյան հոսանքով և հակառակ 
շեղված անցման հոսանքով։ Ասվածը ցույց է տրված նկար 2-ում [3, 692-

 
Ցրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչներըՑրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչներըՑրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչներըՑրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչները 
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Պրոցեսորները ինտեգրալ սխեմաներ են, որոնք իրականացնում են 
մեքենայական հրամանները և հանդիսանում են համակարգչի հիմ
կան տեխնիկական մասը։ openMSP430 պրոցեսորը պատկանում է 
MSP430x1xx ընտանիքին, և հանդիսանում է խառը-ազդանշանային պրո
ցեսոր՝ նախագծված Texas Instruments-ում։ openMSP430 
մեջ պարունակում է 16-բիթանոց RISC տիպի պրոցեսոր, սին
ման ճկուն համակարգ, որը կիրառում է ընդհանուր հասցեական Ֆոն
Նեյմանյան դող և հիշողության դող։ Նկար 3-ում ցույց է տրված պրո
ցեսորի կառուցվածքը [3, 692-696; 5]։    

    

Նկար Նկար Նկար Նկար 3.3.3.3.    openMSPopenMSPopenMSPopenMSP430 430 430 430 պրոցեսորի կառուցվածքըպրոցեսորի կառուցվածքըպրոցեսորի կառուցվածքըպրոցեսորի կառուցվածքը
Նախագծման գործընթացՆախագծման գործընթացՆախագծման գործընթացՆախագծման գործընթաց    

        
 
Տրամաբանական սինթեզի համար որպես նախագծի ներմուծվող 

նկարագրություն օգտագործվում է Ռեգիստորային փոխանցումների մա
կարդակով Վերիլոգ կամ VHDL ներկայացումը, Վերիլոգը և 
նակակից սարքակազմի նկարագրման լեզուներից ամենատարածվածն 
են: Տրամաբանական սինթեզի գործընթացը ներկայացված է նկար 4

Պրոցեսորները ինտեգրալ սխեմաներ են, որոնք իրականացնում են 
նայական հրամանները և հանդիսանում են համակարգչի հիմնա-

պրոցեսորը պատկանում է 
ազդանշանային պրո-

openMSP430 պրոցեսորը իր 
տիպի պրոցեսոր, սինքրոնիզաց-

ման ճկուն համակարգ, որը կիրառում է ընդհանուր հասցեական Ֆոն-
ում ցույց է տրված պրո-

 
պրոցեսորի կառուցվածքըպրոցեսորի կառուցվածքըպրոցեսորի կառուցվածքըպրոցեսորի կառուցվածքը 

Տրամաբանական սինթեզի համար որպես նախագծի ներմուծվող 
րագրություն օգտագործվում է Ռեգիստորային փոխանցումների մա-

ներկայացումը, Վերիլոգը և VHDL ժամա-
կակից սարքակազմի նկարագրման լեզուներից ամենատարածվածն 

են: Տրամաբանական սինթեզի գործընթացը ներկայացված է նկար 4-ում.    
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Նկար Նկար Նկար Նկար 4. 4. 4. 4. Տրամաբանական սինթեզի գործընթացՏրամաբանական սինթեզի գործընթացՏրամաբանական սինթեզի գործընթացՏրամաբանական սինթեզի գործընթաց 

 
Տրամաբանական սինթեզի սկզբնական փուլերը համարվում են 

տեխնոլոգիայից անկախ, նշված փուլերում կատարվում է ՌՓՄ կոդի 
թարգմանություն տրամաբանական տարրերով ներկայացում (GTECH 
ներկայացում), որից հետո կատարվում է օպտիմալացում, այնուհետև, 
հաշվի առնելով տրամաբանական տարրերի տեխնոլոգիական գրադա-
րանային տարրերը և սահմանափակումները, կատարվում է արտա-
պատկերում դեպի տեխնոլոգիական գրադարանի տարրերը և փակա-
նային մակարդակով օպտիմալացում։ Օպտիմալացման գործընթացը բա-
ժանվում է 3 փուլերի ՝  

1. Բարձր մակարդակի տրամաբանական օպտիմալացում 
2. Տրամաբանական օպտիմալացում 
3. Փականային մակարդակով օպտիմալացում 
Բարձր մակարդակի տրամաբանական օպտիմալացման փուլում 

կատարվում է ռեսուրսների համատեղ օգտագործում (resource sharing), 
մաթեմատիկական արտահայտությունների օպտիմալացում, իրագործ-
ման ընտրություն և հերթականության որոշում։ Ռեսուրսների համատեղ 
օգտագործման փուլում որոշվում են միանման գործողությունները, և 
նրանց իրագործումը իրականացվում է մեկ սարքի միջոցով։ Տրամաբա-
նական օպտիմալացման փուլում ընտրվում է թվային բջիջների կառուց-
վածքը, օրինակ՝ բազմապատկիչների դեպքում իրականացվում է իրա-
գործման ալգորիթմի ընտրություն։  

Պրոցեսորի կառուցվածքային նկարագրությունը ստանալուց հետո 
կատարվել է պարամետրական հետազոտություն՝ ելնելով հզորու-
թյուն/ժամանակ կախվածությունից, ինչի արդյունքում մշակվել է UPF 



– 41 – 

ֆորմատի ֆայլ, որը անհրաժեշտ է ցածր լարմամբ տեխնոլոգիաներ՝ 
բազմալարում նախագծում իրականացնելու համար։ Տրամաբանական 
սինթեզի գործընթացում UPF ֆայլի ինտեգրումը ցույց է տրված նկար      
5-ում։ 

 
Նկար Նկար Նկար Նկար 5. 5. 5. 5. UPFUPFUPFUPF    ֆայլի ինտեգրումը տրամաբանական սինթեզի գործընթացումֆայլի ինտեգրումը տրամաբանական սինթեզի գործընթացումֆայլի ինտեգրումը տրամաբանական սինթեզի գործընթացումֆայլի ինտեգրումը տրամաբանական սինթեզի գործընթացում 
    
 
Պրոցեսորի Omsp_execution_unit-ի համար, որը ունի ամենամեծ 

էներգասպառում, ընտրվել է աշխատանքային 0.6Վ ամենաբարձր 
լարումը, իսկ մնացած պրոցեսորի համար սահմանված է 0.8Վ սնման 
լարումը։ UPF ֆորմատի ֆայլը ներկայացված է նկար 6-ում. այն իր մեջ 
պարունակում է պրոցեսորում սահմանված լարումների բաշխումը, 
VDDL համապատասխանում է սնման ցածր լարմանը, իսկ VDD՝ սնման 
բարձր լարմանը։  
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Նկար 6. Պրոցեսորի Նկար 6. Պրոցեսորի Նկար 6. Պրոցեսորի Նկար 6. Պրոցեսորի UPF UPF UPF UPF նկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունը
 
Սինթեզված պրոցեսորի տրամաբանական փականների մա

կով ներկայացումը ցույց է տրված նկար 7-ում. 
 

Նկար Նկար Նկար Նկար 7.7.7.7.    Սինթեզված սխեմանՍինթեզված սխեմանՍինթեզված սխեմանՍինթեզված սխեման 
 
Բազմալարում նախագծի և դասական նախագծի մակերեսի, դինա

միկ էներգասպառման և ընդհանուր էներգասպառման չափման արդ
յունքները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում։ Չափումներն իրականացվել 
են ինտեգրալ սխեմաների ավտամատացված նախագծման 
Compiler ծրագրային միջոցի կիրառմամբ։  

 

 
նկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունը 

Սինթեզված պրոցեսորի տրամաբանական փականների մակարդա-

 

կան նախագծի մակերեսի, դինա-
միկ էներգասպառման և ընդհանուր էներգասպառման չափման արդ-

ում։ Չափումներն իրականացվել 
են ինտեգրալ սխեմաների ավտամատացված նախագծման Design 
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Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1 
էներգաէներգաէներգաէներգասպառման և ընդհանուր էներգասպառման սպառման և ընդհանուր էներգասպառման սպառման և ընդհանուր էներգասպառման սպառման և ընդհանուր էներգասպառման չափման արդյունքներչափման արդյունքներչափման արդյունքներչափման արդյունքներ 

 OpenMSP430 
դասական նախագիծ 

OpenMSP430 
բազմալարում նախագիծ 

Մակերես 5630 5838 
Դինամիկ 

էներգասպառում (մկՎտ) 
53.45 43.3 

Ընդհանուր 
էներգասպառում (մկՎտ) 

57.24 45.6 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
 Ինտեգրալ սխեմաների էներգասպառման նվազեցումը հանդիսա-

նում է նախագծողների առաջնային խնդիրներից մեկը։ Էներգասպառման 
նվազեցման համար ժամանակի ընթացքում մշակվել են բազմաթիվ 
մոտեցումներ, որոնցից մեկը բազմալարում նախագիծն է։ Աշխատանքում 
ներկայացված է OpenMSP430 պրոցեսորի նախագիծը սինթեզված դասա-
կան և բազմալարում մեթոդներով։ Բազմալարում նախագծի կիրառման 
դինամիկ էներգասպառումը նվազել է 23.4%, ընդհանուր էներգասպա-
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Разработка процессора openMSP430 с низким Разработка процессора openMSP430 с низким Разработка процессора openMSP430 с низким Разработка процессора openMSP430 с низким 
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Казарян АртурКазарян АртурКазарян АртурКазарян Артур    
Бабаян ДавидБабаян ДавидБабаян ДавидБабаян Давид    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: логический синтез, оптимизация, процессор, 

энергопотребление, площадь, интегральная схема 
Основными ограничениями проекта в процессе проектирования 

интегральных схем являются: высокое быстродействие, низкое энергопот-
ребление, малая площадь. Длина канала транзистора постоянно умень-
шается, сейчас она достигла 3-нм, а количество транзисторов постоянно 
увеличивается, поэтому самым главным ограничением является пот-
ребляемая мощность. Исследования показали, что статическое потреб-
ление энергии может превышать динамическое потребление энергии нес-
колькими способами. В дополнение к вышесказанному, процессоры теперь 
должны иметь более низкое энергопотребление, поскольку большинство 
современных процессоров питаются от батарей. Со временем был разра-
ботан ряд алгоритмов для создания интегральных схем с низким 
энергопотреблением, одним из таких подходов является многовариантный 
дизайн, в котором отклонения логического уровня обеспечивают соедине-
ния между «островками», работающими при разных напряжениях. В работе 
представлен дизайн процессора open MSP430 с классическими и мно-
говариантными подходами, в результате чего общее энергопотребление в 
процессора уменьшилось на 25%, динамическое энергопотребление 
уменьшилось на 23,4%, но площадь поверхности увеличилась на ~4 %. 
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Design of OpenMSP430 Low Power ProcessorDesign of OpenMSP430 Low Power ProcessorDesign of OpenMSP430 Low Power ProcessorDesign of OpenMSP430 Low Power Processor    
    for for for for a a a a 14 nm Technological Process14 nm Technological Process14 nm Technological Process14 nm Technological Process    

Ghazaryan ArthurGhazaryan ArthurGhazaryan ArthurGhazaryan Arthur    
Babayan DavidBabayan DavidBabayan DavidBabayan David    

SummarySummarySummarySummary    
KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords: : : : logical synthesis, optimization, processor,power consumption, 

area, integral scheme  
The main limitations of the project in the process of designing integrated 

circuits are: high speed, low energy consumption, small area. The length of the 
transistor current is constantly decreasing, it has now reached 3 nm, and the 
number of transistors is constantly increasing, so the most important limitation 
is power consumption. Studies have shown that static energy consumption can 
exceed dynamic energy consumption in several ways. In addition to the above, 
processors may now have lower power consumption as most modern processors 
are powered by batteries. Over time, a number of algorithms have been 
developed to have low-energy integrated circuits, one such approach being 
multi-voltage design, in which level-shifters provide connections between 
“islands” operating at different voltages. The paper presents the design of the 
openMSP430 processor multifunction with classical approaches, as a result of 
which the total power consumption in the multifunction design decreased by 
25%, the dynamic energy consumption decreased by 23.4%, but the surface 
area increased by ~ 4%. 
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УДК 517.9 
Функция Ляпунова полугрупп, порожденных одним Функция Ляпунова полугрупп, порожденных одним Функция Ляпунова полугрупп, порожденных одним Функция Ляпунова полугрупп, порожденных одним 

квазилинейнымквазилинейнымквазилинейнымквазилинейным    псевдопараболическим псевдопараболическим псевдопараболическим псевдопараболическим     
уравнениемуравнениемуравнениемуравнением    высокого порядкавысокого порядкавысокого порядкавысокого порядка    

Мамиконян Айкануш Мамиконян Айкануш Мамиконян Айкануш Мамиконян Айкануш     

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: уравнение типа Соболева, краевая задача, дифферен-
циальный оператор, максимальный аттрактор, неустойчивое инвариантное 
многообразие, неподвижная точка 

ВведениеВведениеВведениеВведение    
В теории эволюционных дифференциальных уравнений одной из 

основных проблем является изучение траекторий решений задачи Коши 
для этих уравнений при � → +∞. При исследовании этих траекторий 
важную роль играют аттракторы. 

Особый интерес вызывает случай, когда уравнение обладает глобаль-
ной функцией Ляпунова, то есть таким функционалом Φ([), значения 
которого убывают вдоль траекторий, за исключением стационарных точек, 
на которых Φ принимает постоянные значения. Доказано (см. например 
[3,178-180]), что при выполнении некоторых условий аттракторы таких 
уравнений имеют вид \ = ]4(^),_∈a  

где a множество стационарных точек, а 4(^) −неустойчивое инвариант-
ноемногообразие, выходящее из точки ^. 

Например, в работе [3, 139-141,180-182] рассмотрено следующее пара-
болическое уравнение с монотонной главной частью на торе  c[c� = decf�g(h[)icjg + Sg(j) c[cjgk − l(j, [) + �[m

gn� . 
Доказано существование функции Ляпунова для этого уравнения. Там 

же подробно изучены регулярные аттракторы полугрупп, обладающих 
функцией Ляпунова. 

В работах [1, 31-37], [2,18-28] доказаны существование аттрактора и 
функции Ляпунова полугрупп начально-краевой задачи для квазилиней-
ных систем второго порядка типа Соболева и вырождающихся квазилиней-
ных эволюционных уравнений в частных производных. 

В [6] доказано существование функции Ляпунова для одного класса 
нелинейных псевдопараболических уравнений второго порядка.  
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Целью данной работы является доказать существование функции 
Ляпунова и дать структуру аттрактора квазилинейного псевдопараболи-
ческого уравнения высокого порядка. 

Постановка задачи и необходимые определенияПостановка задачи и необходимые определенияПостановка задачи и необходимые определенияПостановка задачи и необходимые определения    
Пусть Ω ⊂ ℝq ограниченная область с достаточно гладкой границей Γ. 

Обозначим Σ = r0, �s × Γ, T > 0. Рассмотрим следующее псевдопараболи-
ческое уравнение u[′ + v[ = 0,	 (1) 
где дифференциальные операторы u и v имеют представления 

u[ = (−1)�dc��[cjg��
m
gn� , v[ = (−1)�dc�[cjg� wSg xc�[cjg�yz

m
gn� . 

Поставим для этого уравнения начально-краевую задачу: [(0, j) = ["(j) (2) J{.[|Σ = 0, |γ| < �  (3) 

Определение 1Определение 1Определение 1Определение 1. Функцию [(�, j) ∈ ~� L(0, �),�� ��(Ω)M назовем 

обобщенным решением задачи (1), (3) если для любой функции  (�, j) ∈~� L(0, �),�� ��(Ω)M имеет место следующее интегральное равенство: 
d�� c�[′cjg� c� cjg� 	j

Ω

	�*
"

m
gn� +d�� Sg xc�[cjg�y c� cjg� 	j

Ω

	�*
"

m
gn� = 0. 

Определив операторы ~,4: ~� L(0, �),�� ��(Ω)M → ~�f(0, �),��,�(Ω)i 
следующим образом: 

〈~[,  〉 = d�� c�[cjg� c� cjg� 	j
Ω

	�*
" ,m

gn�  

〈4[,  〉 = d� � Sg xc�[cjg�y c� cjg� 	j
Ω

	�*
" ,m

gn�  

задача (1)-(3) сводится к задаче Коши �~[′ +4[ = 0[(0) = [". J (4) 

В работе [5, с. 215] доказана однозначная разрешимость задачи (1)-(3) в ~� L(0, �),�� ��(Ω)M, при условии, что функции Sg(�) = Sg(�g) определены и 
непрерывны, а также существуют постоянные �� и �� такие, что функции Sg(�g)  удовлетворяют следующим условиям: 
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|Sg(�)| ≤ �� ∙d|�g|m
gn�  (5) 

|Sg(�) − Sg())| ≤ ��|�g − )g| (6) 
 
Дадим некоторые необходимые определения из теории аттракторов. 
Определение 2.Определение 2.Определение 2.Определение 2. Полугруппой операторов ��� , � ≥ 0� , дейсвующих на 

множестве � назовем семейство отображений ��: � → �, зависящих от 
параметра � ≥ 0,	удовлетворяющих полугрупповому тождеству: ���� = ��O� , ∀� ≥ 0 

и условию �� = �, при � = 0, где � тождественный оператор. 
Приведем схему, по которой операторному уравнению вида	~[′ +4[ = 0 сопоставляется полугруппа операторов. Предполагаем, что для 

произвольного [" ∈ �� ��(Ω) доказаны существование и единственность 
решения задачи Коши для этого уравнения. Из единственности следует, 

что решения задачи в ~� L(0, ��),�� ��(Ω)M и в ~� L(0, ��),�� ��(Ω)M при �� > �� совпадают на r0, ��s.	Так как � произвольно, получаем 
единственное решение при любом � ∈ r0,JJ+∞). Каждому элементу [" ∈�� ��(Ω) сопоставляется единственное решение задачи (4). Далее, для 
каждого � ∈ r0, +∞)J однозначно определяется элемент [(�, j) ∈ �� ��(Ω). 
Итак, можно написать следующую формулу для определения операторов: ��:	[(0, j) → [(�, j), 
где [- решение задачи (4). 

Определение 3.Определение 3.Определение 3.Определение 3. Максимальным аттрактором полугруппы операторов ���� называется такое замкнутое ограниченное множество � ⊂ �� ��(Ω), 
которое обладает следующими свойствами: 

1) инвариантность, то есть ��� = �, ∀� ≥ 0,	 
2) свойство притяжения, то есть для каждого ограниченного 

множества v из�� ��(Ω)расстояние 	���(��v, �) → 0, при � → +∞. 
В работе [5,217-219] также получено, что если кроме условий (5) и (6) 

функции Sg(�g) удовлетворяют неравенству 
d� Sg(�g) c�[cjg� 	j

Ω

m
gn� ≥ �;‖[(�)‖� − �(�) (7) 

где �(�)- непрерывная и неотрицательная на r0, +∞)J функция, для 
которой: 
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� ��5���(�)	�O∞
" = -" < +∞, 

тогда полугруппа ���� задачи (1)-(3) имеет ограниченный в �� ��(Ω) 
максимальный аттрактор. 

Определение 4. Определение 4. Определение 4. Определение 4. Пусть ����полугруппа операторов ��: � → �. Точка ^�� 
называется неподвижной точкой полугруппы ����, если ��^ = ^, ∀� ≥ 0. 

Определение 5. Определение 5. Определение 5. Определение 5. Пусть ^ неподвижная точка полугруппы����. 
Неустойчивым инвариантным многообразием, выходящим из точки ^называется множество 4(^) точек [ ∈ �, обладающих следующим 
свойством: существует в � такая непрерывная кривая u(τ), −∞ < τ < +∞, 
что  

1) [(0) = [, 
2) ��[(�) = [(� + �)	∀� ∈ ℝ, ∀� > 0, 
3) [(�) → ^	при � → −∞. 
Определение 6.Определение 6.Определение 6.Определение 6.    Пусть � ⊂ � слабо инвариантное множество 

полугруппы ����,	то есть ��� ⊂ �	∀� ≥ 0. Непрерывный на � функционал 
Φ: � → ℝ называется глобальной функцией Ляпунова полугруппы ���� на 
множестве �, если выполнены следующие условия: 

1) для любого [ ∈ � функция Φ(��[) переменной � убывает по � при � ≥ 0,    
2) если Φ(��[) = Φ(��[) при � > �, то ��[ является неподвижной 

точкой полугруппы ����.    
Теорема 1Теорема 1Теорема 1Теорема 1. (см. [3], [4]). Пусть компактное множество \ инвариантно 

относительно полугруппы ����,	то есть ��\ = \, ∀� > 0 и полугруппа ���� 
обладает функцией Ляпунова на этом множестве. Предполагается, что 
множество a неподвижных точек ���� конечно. Допустим так же, что для 
любого [ ∈ � функция ��[ непрерывно зависит от � в �. Тогда \ ⊂ ]4(^),_∈a  

где a множество неподвижных точек ����, а 4(^) неустойчивое 
инвариантное многообразие, выходящее из точки ^. 

Теорема 2Теорема 2Теорема 2Теорема 2. (см. [3], [4]). Пусть полугруппа ���� обладает максималь-
ным аттрактором � и выполнены условия теоремы 2, тогда имеет место 
равенство  \ = ]4(^)._∈a  
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Основные результатыОсновные результатыОсновные результатыОсновные результаты    
Перейдем к изучению функции Ляпунова задачи (1)-(3). Предпо-

ложим, что существует функция S(j, �), � = xc�[cj�� , . . . , c�[cjm�y, 
такая, что cS(j, �)c�g = Sg(�g).	 (8) 

Обозначим 

Φ([) = � S(j, �)	j� .	 (9) 
Докажем, что функция Φ является функцией Ляпунова для задачи (1)-

(3). Для этого предположим также, что имеют место условия (5)-(7). Как 
было упомянуто выше, в этом случае задача (1)-(3) однозначно разрешима 
и полугруппа ����,	порожденная задачей (1)-(3) имеет ограниченный в �� ��(Ω) максимальный аттрактор \. 

Лемма 1Лемма 1Лемма 1Лемма 1. Функция Φ, определенная формулой (9) является Φ: \ →ℝнепрерывным функционалом. 
ДоказательсДоказательсДоказательсДоказательство.тво.тво.тво. Для произвольных [,  ∈ \ оценим: 

| ([) −  ( )| = ¡�fS(j, �) − S(j, ))i	j� ¡ = ¡�dcS(¢)c�g
m
gn�

c�([ −  )cjg� 	j� ¡ = 
= ¡� dSg(¢)m

gn�
c�([ −  )cjg� 	j� ¡ ≤ £� �dxc�¢cjg�y�m

gn� 	j� ¤� �¥ . 
∙ £� �dxc�([ −  )cjg� y�m

gn� 	j� ¤� �¥ = � ∙ ‖¢‖ ∙ ‖[ −  ‖. 
Тем самым доказана непрерывность функции Φ. 
Лемма доказана. 
Лемма 2. Лемма 2. Лемма 2. Лемма 2. Φ(��[) убывающая по � функция. 
Доказательство.Доказательство.Доказательство.Доказательство.    Пусть функция [(�) является решением задачи (1)-(3). 

Тогда имеет место равенство ~[′ +4[ = 0, 
Следовательно ~[′ = −4[.	

Обе части этого равенства являются элементами из ��,�(Ω). Применим их 
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к элементу [′ ∈ �� ��(Ω). Получим (~[′, [′) = −(4[, [′). 
Левая часть этого равенства: 

(~[′, [′) = � c�[′cjg� ∙ c�[′cjg� 	j� = ‖[′‖� ≥ 0. 
Следовательно(4[, [′) ≤ 0. Вычислим производную функции  ([(�, j)) по �. 		�  ([(�, j)) = 		� � S(j, �)	j� = �dcS(j, �)c�g

m
gn�

c�gc� 	j� = � dSg(�g)m
gn�

c�gc� 	j� = 
= �dSg(�g) c�O�[(�, j)c�cjg�

m
gn� 	j� = �dSg(�g) c�[′cjg�

m
gn� 	j� = (4[, [′) ≤ 0. 

Отсюда следует, что Φ(��[) убывающая по � функция. 
Лемма доказана. 
 Лемма 3.Лемма 3.Лемма 3.Лемма 3.    Если	Φ(��[о) = Φ([о) для некоторого � > 0, то ^ = [о 

является неподвижной точкой для полугруппы операторов ����. 
 Доказательство.Доказательство.Доказательство.Доказательство.    Пусть	Φ(��[о) = Φ([о) для некоторого � > 0. 

0 =  ([о) −  (��[о) = � 		�  (��[о)	�
�

" = �(4[, [′)	��
" = �−(~[′, [′)	��

" .    
Раннее было показано, что 
 (~[′, [′) = ‖[′‖� ≥ 0.	

Из последних соотношений вытекает 
 (~[′, [′) = ‖[′‖� = 0, 

и, следовательно, [′ = 0, то	есть (��[о)�′ = 0. 
Из последнего следует, что ��[о = [о, то есть действительно [о 

неподвижная точка полугруппы операторов ����. 
Лемма доказана. 
Из доказанных лемм и определения функции Ляпунова следует 
Теорема 3.Теорема 3.Теорема 3.Теорема 3.    Пусть функции Sg(�g) определены и непрерывны, а также 

существуют постоянные ��, ��, �;,	и функции �(�), S(j, �) такие, что 
выполняются условия (5)-(8). Тогда определенный формулой (9) 
функционал является функцией Ляпунова для задачи (1)-(3), 
определенной на аттракторе полугруппы, порожденной этой задачей. 



– 53 – 

Далее, используя результаты работы [5, 219] и теорему 2, приходим к 
следующему результату. 

ТеоремаТеоремаТеоремаТеорема    4.4.4.4.    Пусть функции Sg(�g) определены и непрерывны, а также 
существуют постоянные ��, ��, �;, и функции �(�), S(j, �) такие, что 
выполняются условия (5)-(8). Тогда задача (1)-(3) имеет единственное 

решение в пространстве ~� L(0, �),�� ��(Ω)M, у полугруппы ����, 
порожденной задачей (1)-(3) имеется ограниченный в �� ��(Ω) 
максимальный аттрактор	\.	 Если множество неподвижных точек 
полугруппы ���� конечно, то для \	 имеет место представление \ = ]4(^),_∈a  

где a множество неподвижных точек ����, а 4(^)	 неустойчивое инва-
риантное многообразие, выходящее из точки ^. 

    
Замечание. Замечание. Замечание. Замечание. Если в условии (7) функция 
  �(�) = 0, ∀� > 0,	 
то -" = 0, и в этом случае единственной неподвижной точкой 

является точка [о ≡ 0. 
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ԲարձրԲարձրԲարձրԲարձր    կարգիկարգիկարգիկարգի    քվազիգծայինքվազիգծայինքվազիգծայինքվազիգծային    պպպպսևդոպարաբոլական մի սևդոպարաբոլական մի սևդոպարաբոլական մի սևդոպարաբոլական մի 
հավասարմամբ ծնված կիսախմբերի Լյապունովի ֆունկցիանհավասարմամբ ծնված կիսախմբերի Լյապունովի ֆունկցիանհավասարմամբ ծնված կիսախմբերի Լյապունովի ֆունկցիանհավասարմամբ ծնված կիսախմբերի Լյապունովի ֆունկցիան    

ՄամիկոնյանՄամիկոնյանՄամիկոնյանՄամիկոնյան    ՀՀՀՀայկանուշայկանուշայկանուշայկանուշ    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
Բանալի բառեր.Բանալի բառեր.Բանալի բառեր.Բանալի բառեր.    Սոբոլևի տիպի հավասարումներ, եզրային խնդիր, 

դիֆերենցիալ օպերատոր, մաքսիմալ ատրակտոր, ոչ կայուն ինվա-
րիանտ բազմաձևություն 

Էվոլյուցիոն դիֆերենցիալ հավասարումների տեսության կարևոր 
խնդիրներից է այդ հավասարումների համար դրված Կոշիի խնդրի 
լուծման հետագծերի հետազոտությունը: Այդ հետագծերի հետազոտու-
թյան ժամանակ կարևոր դեր ունեն ատրակտորները: Հատուկ 
հետաքրքրութուն է առաջացնում այն դեպքը, երբ հավասարումն ունի 
Լյապունովի գլոբալ ֆունկցիա: Հայտնի է, որ որոշակի պայմանների 
դեպքում այդպիսի հավասարումների ատրակտորներն ունեն հետևյալ 
տեսքը \ = ]4(^),_∈a  

որտեղ	a-ը անշարժ կետերի բազմությունն է, իսկ	4(^)-ը՝ ^-ից դուրս 
եկող, ոչ կայուն ինվարիանտ բազմաձևությունը: 

Տվյալ աշխատանքի նպատակն է ապացուցել հետևյալ խնդրի 
Լյապունովի գլոբալ ֆունկցիայի գոյությունը 

K u[§ + v[ = 0,[(0, j) = ["(j),J{.[|¨ = 0,			|γ| < �,J 
որտեղ	u և v դիֆերենցիալ օպերատորներն ունեն հետևյալ 
ներկայացումները. 

u[ = (−1)�dc��[cjg��
m
gn� , v[ = (−1)�dc�[cjg� wSg xc�[cjg�yz

m
gn� : 

Ապացուցվել է, որ երբ	Sg	ֆունկցիաները բավարարում են որոշակի 
պայմանների, այս խնդիրն ունի Լյապունովի գլոբալ ֆունկցիա, իսկ այդ 
խնդրի ատրակտորն ունի վերը նշված կառուցվածքը: 
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Lyapunov’s Function of Semigroups Generated by a Quasilinear Lyapunov’s Function of Semigroups Generated by a Quasilinear Lyapunov’s Function of Semigroups Generated by a Quasilinear Lyapunov’s Function of Semigroups Generated by a Quasilinear 
High Order Pseudoparabolic EquationHigh Order Pseudoparabolic EquationHigh Order Pseudoparabolic EquationHigh Order Pseudoparabolic Equation    

Mamikonyan HaykanushMamikonyan HaykanushMamikonyan HaykanushMamikonyan Haykanush    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: Sobolev type equation, boundary value problem, differential 

operator, maximal attractor, unstable invariant manifold, fixed point 
One of the main problems of evolutionary differential equations’ theory is 

the observation of trajectories of Cauchy problem solution for those equations. 
Attractors play the central role in observation of that trajectories. Special 
interest is taken in the case, when the equation has global Lyapunov function. 
It is known that, when the certain conditions are fulfilled, the attractors of 
those equations have the following view \ = ]4(^),_∈a  

where a is the set of fixed points and 4(^) is unstable invariant manifold of ^. 
The purpose of this work is to prove existence of global Lyapunov function 

for the problem  

K u[′ + v[ = 0,[(0, j) = ["(j),J{.[|Σ = 0, |γ| < �,J 
where differential operators u and v have following forms: 

u[ = (−1)�dc��[cjg��
m
gn� , v[ = (−1)�dc�[cjg� wSg xc�[cjg�yz

m
gn� . 

It is proved that, when the functions Sg satisfy to certain conditions, this 
problem has global Lyapunov function and attractor of the problem has the 
mentioned construction. 
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ՀՏԴ 581.5  

Ջրային ռեժիմի առանձնահատկությունները Լոռու ևՋրային ռեժիմի առանձնահատկությունները Լոռու ևՋրային ռեժիմի առանձնահատկությունները Լոռու ևՋրային ռեժիմի առանձնահատկությունները Լոռու և    
Տավուշի մարզերում աճող որոշ բույսերումՏավուշի մարզերում աճող որոշ բույսերումՏավուշի մարզերում աճող որոշ բույսերումՏավուշի մարզերում աճող որոշ բույսերում    

Վարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան Զարուհի    
Սաֆարյան ԱնիՍաֆարյան ԱնիՍաֆարյան ԱնիՍաֆարյան Անի    

ՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյան ՇուշաննաՇուշաննաՇուշաննաՇուշաննա    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ազատ ջուր, կապված ջուր, ջրային անբավա-
րարություն, ընդհանուր ջուր, բուսատեսակ, ֆիզիոլոգիական վիճակ, 
էկոլոգիական պայմաններ 

ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն    
Բույսերի ջրային ռեժիմը արագորեն արձագանքում է էկոլոգիական 

պայմանների փոփոխություններին: Ուստի էկոլոգիական պայմանների 
ազդեցության տակ բույսերի նյութափոխանակության ընթացքում տեղի 
ունեցող տեղաշարժը և ձևաբանական փոփոխությունները սերտորեն 
կապված են ջրային ռեժիմի հետ ու արտահայտում են նրանց ֆիզիոլո-
գիական վիճակը: Դա նշանակում է, որ միկրոկլիմայական տարբեր պայ-
մաններում աճող բույսերում կենսագործունեության պրոցեսների բնա-
կանոն ընթացքի համար վճռական դերը պատկանում է դրանց ջրային 
ռեժիմի առանձնահատկություններին [2, 64-96; 7, 27-30; 9; 10, 27-41]:  

Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ջրային ռեժիմի առանձնահատկու-
թյունները գնահատելու համար անհրաժեշտ է որոշել ջրի տարբեր ձևերը 
բույսերի հյուսվածքներում: Աճման և զարգացման համար անհրաժեշտ 
ջուրը բույսը կլանում է հողից ճյուղավորված արմատային համակարգի 
միջոցով։ Բույսերի համար հողում պարունակվող ջրի մատչելիությունը 
պայմանավորված է ջրի վիճակով և ձևով։ Ջուր պահելու ունակությունը 
կախված է հողի կազմից, հատկություններից։  

Հետազոտության մեթոդներըՀետազոտության մեթոդներըՀետազոտության մեթոդներըՀետազոտության մեթոդները    
Առաջին անգամ կատարվել են ջրային ռեժիմի ուսումնասիրություն-

ներ Լոռու և Տավուշի մարզերում աճող բույսերի հյուսվածքներում: 
Հողում տարբեր բնույթի կավային և հումուսային մասնիկները կարող են 
իրենց շուրջը առաջացնել հիդրատային թաղանթ և խոչընդոտել ջրի յու-
րացմանը բույսի կողմից։ Դա պայմանականորեն համարում են կապված 
ջուր, իսկ հողի մազական անցքերում պարունակվող ջուրը՝ ազատ ջուր 
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[2; 7, 27-30; 8, 23-30; 9]: Մազական կամ կապիլյար ջուրը մատչելի է 
բույսին։ 

Ուսումնասիրվել են ջրի տարբեր ձևերի՝ ընդհանուր, կապված և 
ազատ, քանակը (% թաց կշռին): Համաձայն ընդունված տեսակետի՝ 
ազատ ջրի պարունակությունը պայմանավորում է ֆիզիոլոգիական պրո-
ցեսների ինտենսիվությունը, իսկ կապված ձևինը՝ բույսերի դիմացկունու-
թյունն անբարենպաստ պայմաններին [9, 2-87]: Լոռու և Տավուշի մար-
զերի բնակլիմայական պայմանները որոշակիորեն տարբերվում են միմ-
յանցից, թեպետ ընդհանուր գծերով նման են [4, 5]։ 

Հետազոտման համար Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի հարակից և 
Տավուշի մարզի «Դիլիջան» ազգային պարկի անտառապատ տարածքնե-
րից վերցրել ենք 4 տեսակի բույսեր՝ Մասրենի սովորական (Rosa 
canina L.), Մոշենի սովորական (Rubus caesius L.), Ուռենի սպիտակ (Salix 
alba L.) և Չիչխան դժնիկանման (Hippophae rhamnoides L.)։ Ընդհանուր 
ջրի, ազատ և կապված ջրի պարունակությունը տերևներում, ինչպես նաև 
տերևների ջրային անբավարարությունը որոշվել է բույսերի՝ ֆիզիոլո-
գիայում ընդունված մեթոդներով [1, 37-38, 48-50; 3, 100-102]: 

Վերլուծություն և արդյունքներՎերլուծություն և արդյունքներՎերլուծություն և արդյունքներՎերլուծություն և արդյունքներ    
Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ջրային ռեժիմի առանձնահատկու-

թյունների ուսումնասիրման և ստացված արդյունքների համեմատության 
համար փորձաբույսերը վերցրել ենք Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի 
հարակից և Տավուշի մարզի «Դիլիջան» ազգային պարկի անտառապատ 
տարածքներից: Փորձերը կատարել ենք 4 տեսակի բույսերից վերցրած 
տերևների փորձանմուշներում՝ Մասրենի սովորական (Rosa canina L.), 
Մոշենի սովորական (Rubus caesius L.), Ուռենի սպիտակ (Salix alba L.) և 
Չիչխան դժնիկանման (Hippophae rhamnoides L.)։ Փորձերը կատարել ենք 
3-4 կրկնողությամբ, ապա որոշել ենք միջին մեծությունը։ 

Մեր կողմից որոշվել է ընդհանուր ջրի պարունակությունը Լոռու և 
Տավուշի մարզերում աճող նույն տեսակի բույսերի տերևներում: Բույսերի 
տերևները հավաքել ենք անձրևից մեկ օր հետո, որպեսզի բույսի հյուս-
վածքներում ջրային հաշվեկշռի խանգարում չլինի:  

Համեմատել ենք Լոռու և Տավուշի մարզերում աճող Մասրենի սովո-
րական, Չիչխան դժնիկանման, Ուռենի սպիտակ, Մոշենի սովորական 
բույսերի տերևներում ընդհանուր ջրի պարունակությունը (Աղ. 1)։ 
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Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1    
Ընդհանուր ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի Ընդհանուր ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի Ընդհանուր ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի Ընդհանուր ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի 

մարզերում աճող բույսերի տերևներում (% թաց նյութից)մարզերում աճող բույսերի տերևներում (% թաց նյութից)մարզերում աճող բույսերի տերևներում (% թաց նյութից)մարզերում աճող բույսերի տերևներում (% թաց նյութից)    

Բույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունը    Լոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզ    Տավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզ    
Մասրենի սովորական 53,3 40 
Չիչխան դժնիկանման 60 40 
Ուռենի սպիտակ 53,3 46,7 

Մոշենի սովորական 60 33,3 
 
Աղ. 1-ից երևում է, որ Լոռու մարզում աճող Մասրենի սովորական 

բույսի տերևներում ընդհանուր ջրի պարունակությունը գերազանցում է 
Տավուշի մարզում աճող նույն բուսատեսակի ընդհանուր ջրի պարունա-
կությանը 1.33 անգամ, Չիչխան դժնիկանմանի տերևներում՝ 1.5, Ուռենի 
սպիտակ բույսի տերևներում՝ 1.14, Մոշենի սովորական բույսի տերևնե-
րում՝ 1.8 անգամ։ 

Ստացվում է, որ Լոռու մարզում աճող բոլոր 4 տեսակի բույսերի 
հետազոտված տերևներում ջրի ընդհանուր պարունակությունը գերա-
զանցում է Տավուշի մարզում աճող բույսերի տերևներում ջրի պարունա-
կությանը։ 

Մեր կողմից կատարվել է բույսի հյուսվածքներում ազատ և կապված 
ջրի պարունակության ուսումնասիրություն։ Փորձերի կատարման 
համար բույսերը հավաքել ենք Լոռու և Տավուշի մարզերի անտառային 
համակեցություններից։ 

Լոռու և Տավուշի մարզերում աճող Մասրենի սովորական, Չիչխան 
դժնիկանման, Ուռենի սպիտակ, Մոշենի սովորական բույսերի տերևնե-
րում ազատ ջրի պարունակության համեմատական տվյալները բերված 
են աղ. 2-ում։ 

Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2    
Ազատ ջրի պարուԱզատ ջրի պարուԱզատ ջրի պարուԱզատ ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի մարզերում նակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի մարզերում նակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի մարզերում նակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի մարզերում 

աճող բույսերում (% թաց նյութից)աճող բույսերում (% թաց նյութից)աճող բույսերում (% թաց նյութից)աճող բույսերում (% թաց նյութից)    

Բույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունը    Լոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզ    Տավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզ    
Մասրենի սովորական 38,2 32,7 
Չիչխան դժնիկանման 41,5 31,9 
Ուռենի սպիտակ 37,5 35,6 

Մոշենի սովորական 41,9 25,6 
 

Աղ. 2-ից երևում է, որ Լոռու մարզում աճող Մասրենի սովորական 
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բույսի տերևներում ազատ ջրի պարունակությունը գերազանցում է 
Տավուշի մարզում աճող նույն բույսի տերևներում ազատ ջրի պարունա-
կությանը՝ 1.17, Չիչխան դժնիկանմանի տերևներում՝ 1.3, Ուռենի սպիտա-
կի տերևներում՝ 1.05 և Մոշենի սովորականի տերևներում՝ 1.63 անգամ։ 

Ստացվում է, որ Լոռու մարզում աճող հետազոտված բոլոր 4 տեսա-
կի բույսերի տերևների հյուսվածքներում ազատ ջրի պարունակությունը 
գերազանցում է Տավուշի մարզում աճող նույն բույսերում ազատ ջրի 
պարունակությանը, իսկ ամենաբարձր պարունակություն նկատվել է 
Մոշենի սովորականի տերևերում՝ 41,9։ 

Կապված ջրի պարունակության համեմատական տվյալները Լոռու և 
Տավուշի մարզերում աճող փորձնական բույսերի տերևներում բերված են 
Աղ. 3-ում։ 

        Աղյուսակ 3Աղյուսակ 3Աղյուսակ 3Աղյուսակ 3    
Կապված ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և ՏավուշԿապված ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և ՏավուշԿապված ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և ՏավուշԿապված ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի մարզերում ի մարզերում ի մարզերում ի մարզերում 

աճող բույսերում (% թաց նյութից)աճող բույսերում (% թաց նյութից)աճող բույսերում (% թաց նյութից)աճող բույսերում (% թաց նյութից)    

Բույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունը    Լոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզ    Տավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզ    
Մասրենի սովորական 20,1 17,4 
Չիչխան դժնիկանման 21,8 17,3 
Ուռենի սպիտակ 19,4 18,9 

Մոշենի սովորական 22,3 14,3 
 
Աղ. 3-ից երևում է, որ Լոռու մարզում աճող Մասրենի սովորական 

բույսի տերևներում կապված ջրի պարունակությունը գերազանցում է 
Տավուշի մարզում աճող նույն բույսի տերևներում կապված ջրի պարու-
նակությանը՝ 1.16, Չիչխան դժնիկանմանի տերևներում՝ 1.26, Ուռենի 
սպիտակի տերևներում՝ 1.03 և Մոշենի սովորականի տերևներում՝ 1.55 
անգամ։ 

Ստացվում է, որ Լոռու մարզում աճող հետազոտված բոլոր 4 
տեսակի բույսերի տերևների հյուսվածքներում կապված ջրի պարունա-
կությունը գերազանցում է Տավուշի մարզում աճող նույն բույսերում կապ-
ված ջրի պարունակությանը, իսկ ամենաբարձր պարունակություն 
նկատվել է Մոշենի սովորականի տերևերում՝ 22.3։ 

Մեր կողմից կատարվել է բույսերի հյուսվածքներում ջրային անբա-
վարարության որոշում։ Ջրային անբավարարության ցուցանիշների 
համեմատական տվյալները Լոռու և Տավուշի մարզերում աճող փորձնա-
կան բույսերի տերևներում բերված են Աղ. 4-ում։ 
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Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և 
Տավուշի մարզերում աճող բույսերումՏավուշի մարզերում աճող բույսերումՏավուշի մարզերում աճող բույսերումՏավուշի մարզերում աճող բույսերում    

Բույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունը    Լոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզ    
Մասրենի սովորականՄասրենի սովորականՄասրենի սովորականՄասրենի սովորական    33,3 
Չիչխան դժնիկանմանՉիչխան դժնիկանմանՉիչխան դժնիկանմանՉիչխան դժնիկանման    55 
Ուռենի սպիտակՈւռենի սպիտակՈւռենի սպիտակՈւռենի սպիտակ    42,8 

Մոշենի սովորականՄոշենի սովորականՄոշենի սովորականՄոշենի սովորական    52,6 
 
Աղյուսակ 4-ից երևում է, որ ջրային անբավարարության ցուցա

ներով Լոռու մարզում աճող բույսերը զիջում են Տավուշի մարզում աճող 
բույսերին:  

Աղյուսակ 4-ից երևում է, որ Լոռու մարզում աճող Մասրենի սովո
կան բույսի տերևներում ջրային անբավարարության ցուցանիշը Տավուշի 
մարզում աճող նույն բույսի ցուցանիշից ցածր է 0.76, Չիչխան դժնի
կանմանի տերևներում՝ 0.84, Ուռենի սպիտակի տերևներում`0.91, 
Մոշենի սովորականի տերևներում` 0.77 անգամ։ 

Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, կապ
ված ջրի և ջրային անբավարարության համեմատական տվյալները 
բերված են նկար 1 գրաֆիկում: 

 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, 
կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն. կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն. կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն. կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն. 

ԱԱԱԱ----ընդհանուր ջրի պարունակություն, Բընդհանուր ջրի պարունակություն, Բընդհանուր ջրի պարունակություն, Բընդհանուր ջրի պարունակություն, Բ----Ազատ ջուր, ԳԱզատ ջուր, ԳԱզատ ջուր, ԳԱզատ ջուր, Գ----Կապված ջուր, Կապված ջուր, Կապված ջուր, Կապված ջուր, 
ԴԴԴԴ----ՋՋՋՋրային անբավարարություն: 1րային անբավարարություն: 1րային անբավարարություն: 1րային անբավարարություն: 1----Մասրենի սովորական, Մասրենի սովորական, Մասրենի սովորական, Մասրենի սովորական, 

2222----Չիչխան դժնիկանման,Չիչխան դժնիկանման,Չիչխան դժնիկանման,Չիչխան դժնիկանման,    3333----Ուռենի սպիտակ, 4Ուռենի սպիտակ, 4Ուռենի սպիտակ, 4Ուռենի սպիտակ, 4----Մոշենի սովորականՄոշենի սովորականՄոշենի սովորականՄոշենի սովորական
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ԱղյուսաԱղյուսաԱղյուսաԱղյուսակ 4կ 4կ 4կ 4    
Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և 

Տավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզ    
43,75 
65,4 
46,6 
67,7 

ից երևում է, որ ջրային անբավարարության ցուցանիշ-
րով Լոռու մարզում աճող բույսերը զիջում են Տավուշի մարզում աճող 

ից երևում է, որ Լոռու մարզում աճող Մասրենի սովորա-
կան բույսի տերևներում ջրային անբավարարության ցուցանիշը Տավուշի 
արզում աճող նույն բույսի ցուցանիշից ցածր է 0.76, Չիչխան դժնի-
կանմանի տերևներում՝ 0.84, Ուռենի սպիտակի տերևներում`0.91, 

Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, կապ-
մատական տվյալները 

Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի,     
կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն. կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն. կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն. կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն.     

Կապված ջուր, Կապված ջուր, Կապված ջուր, Կապված ջուր,     
Մասրենի սովորական, Մասրենի սովորական, Մասրենի սովորական, Մասրենի սովորական,     

Մոշենի սովորականՄոշենի սովորականՄոշենի սովորականՄոշենի սովորական    

Ա

Բ

Գ

Դ
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Ստացվում է, որ Տավուշի մարզում աճող բույսերի տերևներում 
հետազոտված բոլոր 4 տեսակի բույսերի տերևների հյուսվածքներում 
ջրային անբավարարության ցուցանիշը գերազանցում է Լոռու մարզում 
աճող նույն բույսերում ջրային անբավարարության ցուցանիշին, իսկ 
ամենաբարձր ջրային անբավարարության ցուցանիշը նկատվել է Մոշենի 
սովորականի տերևերում՝ 67.7 %։ 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

▪ աճելավայրի բնակլիմայական պայմաններն իրենց ազդեցությունն 
են թողնում բույսերի հյուսվածքներում ջրային ռեժիմի վրա: 

▪ Լոռու մարզում աճող բույսերի տերևների հյուսվածքներում 
ընդհանուր ջրի պարունակությունը գերազանցում է Տավուշի մար-
զում աճող բույսերի տերևներում ջրի պարունակությանը։ 

▪ Լոռու մարզում աճող բույսերի տերևների հյուսվածքներում ազատ 
ջրի պարունակությունը գերազանցում է Տավուշի մարզում աճող 
նույն բույսերում ազատ ջրի պարունակությանը, իսկ ամենաբարձր 
պարունակություն նկատվել է Մոշենի սովորականի տերևերում՝ 
41,9։ 

▪ Լոռու մարզում աճող բույսերի տերևների հյուսվածքներում կապ-
ված ջրի պարունակությունը գերազանցում է Տավուշի մարզում 
աճող նույն բույսերում կապված ջրի պարունակությանը, իսկ 
ամենաբարձր պարունակություն նկատվել է Մոշենի սովորականի 
տերևերում՝ 22.3։ 

▪ Տավուշի մարզում աճող բույսերի տերևների հյուսվածքներում 
ջրային անբավարարության ցուցանիշը գերազանցում է Լոռու 
մարզում աճող նույն բույսերում ջրային անբավարարության ցու-
ցանիշին, իսկ ամենաբարձր ջրային անբավարարության ցուցա-
նիշը նկատվել է Մոշենի սովորականի տերևերում՝ 67,7%։ 
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Особенности водного режима в некоторых растенияхОсобенности водного режима в некоторых растенияхОсобенности водного режима в некоторых растенияхОсобенности водного режима в некоторых растениях    
Лорийского и Тавушского марзаЛорийского и Тавушского марзаЛорийского и Тавушского марзаЛорийского и Тавушского марза    

Варданян ЗаруиВарданян ЗаруиВарданян ЗаруиВарданян Заруи    

    ССССафарян Аниафарян Аниафарян Аниафарян Ани    
Акобян ШушаннаАкобян ШушаннаАкобян ШушаннаАкобян Шушанна    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: свободная вода, связанная вода, общая вода, водная 
недостаточность, вид растения, физиологическое состояние, экологи-
ческие условия 

Для нормальной жизнедеятельности растений, растущих в разных 
микроклиматических условиях, водный режим является решающим 
показателем. Определение разных видов воды в тканях растений 
необходимо для оценки особенностей водного режима. Нами определено 
количество общей, связанной, свободной воды (% от свежего веса). 

Природноклиматические условия Лорийского и Тавушского марзов 
различны, хотя наблюдаются и некоторые сходства. Исследования 
проводились в окрестностях лесопокрытых территорий Ванадзора и 
национального парка «Дилижан». Обьектом исследования являются 4 
вида: Rosa caninа L, Rubus caesius L, Salix alba L, Hippophae rhamnoides L. 

В тканях листьев исследуемых растений Лорийского марза, 
содержание общей воды больше, чем в листьях растений Тавушского 
марза. В тканях листьев исследуемых растений Лорийского марза, 
содержание свободной воды преобладает над содержанием свободной 
воды в листьях растений Тавушского марза. Нужно отметить, что 
наибольшее количество свободной воды выявлено в листьях Rubus caesius 
L: 41,9%. В тканях листьев исследуемых растений Лорийского марза, 
содержание связанной воды больше, чем в листьях растений Тавушского 
марза. Наибольшее количество связанной воды выявлено в листьях Rubus 
caesius L. 22,3%. 

В тканях листьев исследуемых растений Тавушского марза показатель 
водной недостаточности выше, чем у растений Лорийского марза. А 
наивысший показатель водной недостаточности зафиксирован в тканях 
листьев Rubus caesius L. 67.7%. 
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The Features of Water Regime in Some Plants The Features of Water Regime in Some Plants The Features of Water Regime in Some Plants The Features of Water Regime in Some Plants     
Growing in Lori and Tavush MarzesGrowing in Lori and Tavush MarzesGrowing in Lori and Tavush MarzesGrowing in Lori and Tavush Marzes    

Vardanyan ZaruhiVardanyan ZaruhiVardanyan ZaruhiVardanyan Zaruhi    
Safaryan Ani Safaryan Ani Safaryan Ani Safaryan Ani     

Hakobyan ShushannaHakobyan ShushannaHakobyan ShushannaHakobyan Shushanna    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordKey wordKey wordKey words:s:s:s: free water, associated water, water scarcity, total water, plant 
species, physiological state, ecological conditions 

The crucial role for the normal course of life processes in plants growing in 
different microclimatic conditions belongs to the peculiarities of their water 
regime. To assess the water regime characteristics of plants in different habitats, 
it is necessary to determine the different water levels in plant tissues. The total 
(free-wet) content of different regimes of water was studied (% by wet weight). 
The climatic conditions of Lori and Tavush marzes are somewhat different from 
each other, although they are similar in general. For research, we took 4 types 
of plants from the forested areas of “Dilijan” National Park near Tavush region, 
Vanadzor, Lori region: Rosa canina L., Rubus caesius L., Salix alba L., 
Hippophae rhamnoides L. The total water content in the tissues of plant owners 
growing in Lori region exceeds the water content in plant owners growing in 
Tavush region. The content of free water in the tissues of plant owners growing 
in Lori region exceeds the content of free water in the same plants growing in 
Tavush region, and the highest content was observed in ordinary owners of 
Rubus caesius L. – 41.9. The water content in the tissues of plant owners 
growing in Lori region exceeds the water content in the same plants growing in 
Tavush region, and the highest content was observed in ordinary owners of 
Rubus caesius L. – 22.3. The rate of water insufficiency in the tissues of plant 
owners growing in Tavush region exceeds the rate of water insufficiency in the 
same plants growing in Lori region, and the highest rate of water insufficiency 
was observed in ordinary owners of Rubus caesius L. - 67.7%. 
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ՀՏԴ 667.2 

Մի շարք բուսական թուրմերում անտոցիաններիՄի շարք բուսական թուրմերում անտոցիաններիՄի շարք բուսական թուրմերում անտոցիաններիՄի շարք բուսական թուրմերում անտոցիանների    
    գունային փոփոխությունների ուսումնասիրումը՝ տարբեր գունային փոփոխությունների ուսումնասիրումը՝ տարբեր գունային փոփոխությունների ուսումնասիրումը՝ տարբեր գունային փոփոխությունների ուսումնասիրումը՝ տարբեր 

գործոնների ազդեցության պայմաններումգործոնների ազդեցության պայմաններումգործոնների ազդեցության պայմաններումգործոնների ազդեցության պայմաններում    

Ավանեսովա ՆելլիԱվանեսովա ՆելլիԱվանեսովա ՆելլիԱվանեսովա Նելլի    
Ջաղինյան ԱՋաղինյան ԱՋաղինյան ԱՋաղինյան Ալեքսանդրլեքսանդրլեքսանդրլեքսանդր    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ինդիկատորներ, պիգմենտներ, ջրածնային 
ցուցիչ, գունավորում, էքստրակտ, քրոմոֆոր 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Դժվար է պատկերացնել քիմիական լաբորատորիա, որտեղ չեն 

օգտագործվում հայտանյութեր՝ ինդիկատորներ։ Հայտանյութեր են կոչ-
վում այն քիմիական նյութերը, որոնք հնարավորություն են տալիս 
որոշելու քիմիական ռեակցիայի ավարտը կամ ջրածնի իոնների կոն-
ցենտրացիան լուծույթում։ Հայտանյութերը լինում են թթվահիմնային, 
օքսիդավերականգնման, կոմպլեքսաչափական, ադսորբցիոն և լյումե-
նենսցենտ։ Թթվահիմնային հայտանյութերը փոխում են իրենց գույնը 
միջավայրի ջրածնային ցուցիչի (pH) փոփոխումից: Իսկ ինչո՞վ է պայմա-
նավորված նյութի գույնը։ Գույնի և նյութի քիմիական կառուցվածքի միջև 
կապ հաստատող տեսությունը կոչվում է քրոմոֆորային տեսություն, որը 
1869 թ. առաջարկել է Օ. Վիտը։ Համաձայն այդ տեսության՝ գույնը պայ-
մանավորված է քրոմոֆոր խմբերի առկայությամբ։ Դրանցից կարևորներն 
են՝ C=O, C=N, N=N, C=C խմբերը։ Գույնի ուժգնության փոփոխության 
համար կարևոր են նաև աուքսոքրոմ խմբերը՝ OH, SH, NH2 և այլն։ Վեր-
ջիններիս ներմուծումը գունավոր նյութի մոլեկուլի կառուցվածքի մեջ 
ավելացնում և ուժեղացնում է նյութի գունավորման աստիճանը [7, 144-
155]։ Հետագայում այս տեսությունը լրացվեց նոր, այսպես կոչված խինոի-
դային տեսությամբ, ըստ որի՝ գունավոր նյութերի մեծամասնությունը 
պարունակում են խինոիդային դրվագներ [2, 19-24]:  

Քիմիական նյութերը, ռեակտիվները վաղուց մտել են մեր առօրյա 
կյանքը և կատարում են մեծ դեր։ Դրանք կիրառվում են սննդային հավե-
լումներում, դեղամիջոցներում, կենցաղային քիմիայում։ Հարց է առաջա-
նում. այս նյութերից որոնք կհեշտացնեն կամ, հակառակը, կդժվարացնեն 
մեր կյանքը։ Վերջին շրջանում մարդկությունը նորից վերադառնում է 
բնական նյութերի կիրառմանը, որոնք էկոլոգիապես շատ ավելի 
անվտանգ են, քան սինթետիկ նյութերը։ 

Տվյալ հոդվածում ուսումնասիրված են մի շարք բնական նյութեր, 
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որոնց բաղադրության մեջ մտնում են պիգմենտներ՝ անտոցիաններ։ Դեռ 
հին ժամանակներից անտոցիանները օգտագործում էին որպես ներկա-
նյութեր, իսկ հետագայում՝ նաև որպես թթվահիմնային ինդիկատորներ։ 
Հոդվածում շարադրված են գունավորման տեսության հիմնական դրույթ-
ները, գույնի փոփոխության կախվածությունը հետևյալ գործոններից՝ 
նյութի կառուցվածքից, քրոմոֆոր և աուքսոքրոմ խմբերի, զուգորդված 
կապերի, արոմատիկ օղակների առկայությունից, միջավայրի ջրածնային 
ցուցիչի արժեքից։ Դիտարկված են գործոններ, որոնք բերում են անտո-
ցիանների գույնի փոփոխության։ Այդ գործոններից կարևորագույններն 
են ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում տարրերի դեֆիցիտը, քիմիական և էկոլոգիա-
կան սթրեսները, ցածր ջերմաստիճանը, արևի լույսի վնասակար ազդե-
ցությունը, բույսի ինտենսիվ աճը կամ ծերացումը։ Աշխատանքում 
ուսումնասիրված են գունավոր և ոչ գունավոր պտուղների էքստրակտ-
ները։ 

Նշենք նաև, որ վերջին ժամանակաշրջանում բուսական ներկանյու-
թերը լայն տարածում են գտել սննդարդյունաբերության մեջ, որպես 
ավելի անվտանգ հավելումներ, քան մյուսները։ Օրինակ, E-163 դասի 
անտոցիանային ներկերի օգնությամբ ստանում են կարմրամանուշակա-
գույն (E-163a), կարմրակապույտ (E-163b), կապույտ (E-163c), նարնջա-
գույն (E-163d) և այլ գույներ [7, 144-155]։ 

Անտոցիանները ոչ միայն գունավորում են բույսերը, այլ նաև հանդես 
են գալիս որպես հակաօքսիդանտներ։ Մարդու օրգանիզմում դրանք 
աշխատում են P վիտամինի նման՝ կարգավորում են արյան ճնշումը, 
կանխում են արյան զեղումները, լավացնում են տեսողությունը, առաջաց-
նում են կոմպլեքս միացություններ ծանր և ռադիոակտիվ մետաղների 
հետ, ինչը նպաստում է այդ մետաղների արագ դուրսբերմանը օրգանիզ-
մից։ Անտոցիանները օգտագործում են կենսաբանական ակտիվ նյութեր, 
դեղամիջոցներ պատրաստելիս։ 

Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել և համեմատել գունավոր 
և անգույն բույսերից պատրաստված թուրմերի հայտանյութային հատ-
կությունները։ 

Հոդվածի բովանդակությունըՀոդվածի բովանդակությունըՀոդվածի բովանդակությունըՀոդվածի բովանդակությունը    
Հայտնի է, որ հագեցած օրգանական նյութերի մեծ մասն անգույն է, 

օրինակ՝ ալկանները, ցիկլոալկանները և այլն։ Այստեղ ատոմները միմ-
յանց միանում են շնորհիվ δ կապերի։ Էլեկտրոնները մնում են նույն էներ-
գետիկ մակարդակում, քանի որ գրգռված վիճակի անցնելու համար 
անհրաժեշտ է մեծ քանակությամբ էներգիա։ Այսպիսով, լույսի քվանտ-
ները, որոնք կլանում են այդ ածխաջրերը, պետք է պարունակեն 



– 69 – 

էներգիայի մեծ քանակ։ Դա է պատճառը, որ հագեցած ածխաջրածինները 
կլանում են միայն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները։ Ըստ 
էության π−e-ավելի շարժուն են, և որպեսզի ալիֆատիկ ածխաջրածինը 
ունենա գունավորում, անհրաժեշտ է, որ այն պարունակի երկար 
զուգորդված շղթա։ Որպես կանոն, որքան երկար է զուգորդված շղթան, 
այնքան ավելի գունավորված է լինում նյութը։ Դա իր արտահայտությունն 
է գտել նաև բնական նյութերի գունավորման մեջ։ Այսպես, մրգերի և 
բանջարեղենի նարնջագույն գույնը պայմանավորված է π 
զուգորդված շղթաների առկայությամբ։ Օրինակ՝ գազարի նարնջագույն 
լինելը բացատրվում է նրա մեջ β կարոտինի և ռետինոլի առկայությամբ 
(նկար 1) [1, 121-125]։ 

 

    աաաա    

    

բբբբ 

Նկար 1Նկար 1Նկար 1Նկար 1․․․․    աաաա----    ββββ----կարոտին, բկարոտին, բկարոտին, բկարոտին, բ----    ռետինոլ (վիտամին ռետինոլ (վիտամին ռետինոլ (վիտամին ռետինոլ (վիտամին 

    
Ի տարբերություն ալիֆատիկ ածխաջրածինների՝ 

հետերոցիկլիկ միացությունները պարունակում են փակ զուգորդված 
օղակներ։ Այս միացություններում π էլեկտրոնները առաջացնում են 
ընդհանուր էլեկտրոնային ամպ։ Արոմատիկ միացություններում 
էլեկտրոնների թվի մեծացումը բերում է գույնի առաջացմանը, քանի որ 
տեղի է ունենում գրգռման էներգիայի փոքրացում, և կլանումը տեղա
շարժվում է երկարալիքային տիրույթ [5, 35-40]: Դրա օրինակներից է պ
պոլիֆենոլի գունավորումը, որը կախված է նաև միջավայրից։ Օրինակ, 

էներգիայի մեծ քանակ։ Դա է պատճառը, որ հագեցած ածխաջրածինները 
կլանում են միայն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները։ Ըստ 

ավելի շարժուն են, և որպեսզի ալիֆատիկ ածխաջրածինը 
ունակի երկար 

ված շղթա։ Որպես կանոն, որքան երկար է զուգորդված շղթան, 
այնքան ավելի գունավորված է լինում նյութը։ Դա իր արտահայտությունն 
է գտել նաև բնական նյութերի գունավորման մեջ։ Այսպես, մրգերի և 

π կապերի երկար 
զուգորդված շղթաների առկայությամբ։ Օրինակ՝ գազարի նարնջագույն 

կարոտինի և ռետինոլի առկայությամբ 

ռետինոլ (վիտամին ռետինոլ (վիտամին ռետինոլ (վիտամին ռետինոլ (վիտամին A)A)A)A) 

 արոմատիկ և 
րոցիկլիկ միացությունները պարունակում են փակ զուգորդված 

էլեկտրոնները առաջացնում են 
ընդհանուր էլեկտրոնային ամպ։ Արոմատիկ միացություններում π 

րոնների թվի մեծացումը բերում է գույնի առաջացմանը, քանի որ 
է ունենում գրգռման էներգիայի փոքրացում, և կլանումը տեղա-

Դրա օրինակներից է պ-
պոլիֆենոլի գունավորումը, որը կախված է նաև միջավայրից։ Օրինակ, 
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պոլիօքսիարիլենների լուծույթները, որոնք ունեն մուգ շագանակագույն 
կամ սև գույն, իներտ միջավայրում աղաթթվի ներկայությամբ նստեց-
նելիս առաջացնում են նրբադիսպերս սպիտակ կախույթ։ Ժամանակի 
ընթացքում պոլիմերը անջատվում է նստվածքի ձևով և ձեռք է բերում իր 
նախկին գույնը։ Այդ երևույթը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ 
կախույթի առաջացման ժամանակ խախտվում է π և p էլեկտրոնների 
ապատեղայնացումը, որով պայմանավորվում է պոլիմերի գունավորումը։ 
Հետագայում էլեկտրոնային ամպը նորից ապատեղայնացվում է, և նյութը 
ձեռք է բերում իր նախնական գույնը [4, 137-141]: 

Ակնհայտ է, որ թթվահիմնային հայտանյութերում գույնի փոփո-
խումը կախված է տեղափոխությունից, որի ընթացքում տեղի է ունենում 
քրոմոֆոր խմբերի փոփոխություն կամ նոր քրոմոֆոր խմբերի առաջա-
ցում։ Հնագույն թթվահիմնային հայտանյութը լակմուսն է, որը հայտնի էր 
դեռ Հին Հռոմում և Հին Եգիպտոսում։ Այն օգտագործում էին որպես մա-
նուշակագույն ներկ, որի բաղադրատոմսը ժամանակի ընթացքում 
մոռացվել էր։ 1667 թ. Ռոբերտ Բոյլը ստացավ լակմուս մանուշակի և տրո-
պիկական քարաքոսի հյութից և առաջարկեց այդ հյութով ներծծել 
թուղթը։ Այսպիսով, սկսեցին ինդիկատորային թղթերը օգտագործել 
քիմիական փորձարկումների ժամանակ։ Հետագա ուսումնասիրություն-
ները պարզեցին, որ շատ գունավոր բույսեր և պտուղներ կարող են 
հանդես գալ որպես հայտանյութեր։ Հետաքրքիր է նշել, որ ժամանակին 
ընդունված էր բացիկներ գրել ծաղիկների թերթերի վրա թթուների կամ 
հիմքերի լուծույթներով՝ կախված նրանից, թե ինչ գույն էին ցանկանում 
ստանալ։ 

Բույսերի գույնը պայմանավորված է բուսական պիգմենտներով։ 
Բուսական բջիջներում պիգմենտները հանդիպում են կանաչ քլորոֆիլի, 
դեղնակարմրավուն կարոտինոիդի, կարմիր և կապույտ անտոցիանի, 
դեղին ֆլավոնների և ֆլավոնոլների ձևով։ Այս նյութերը իրենցից ներկա-
յացնում են խոշոր օրգանական մոլեկուլներ, որոնք պարունակում են 
քրոմոֆոր և աուքսոքրոմ խմբեր։ Որպես հայտանյութեր գլխավորապես 
օգտագործվում են այն բույսերը, որոնք պարունակում են անտոցիաններ։ 
Բույսերի բջջահյութում անտոցիանները լինում են լուծված կամ բյուրեղ-
ների ձևով և բույսերի հյուսվածքներին, գլխավորապես պսակաթերթե-
րին, պտղին, տերևներին տալիս են գունավորում։  

Բջիջներում անտոցիանները հանդիպում են գլյուկոզիդային ձևով՝ 
միանալով գլյուկոզին և գալակտոզին։ Անտոցիանները ֆենոլային միա-
ցություններ են, ունեն C18 ածխաջրածնային կմախք, 2 բենզոլային օղակ՝ 
միմյանց միացած C3 շղթայով, որը թթվածնի ատոմի հետ առաջացնում է 
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պիրինային օղակ, որտեղ առկա են կրկնակի կապ և դրական լիցք, որտեղ 
R1-ը և R2-ը կարող են լինել H, OH, OCH3 խմբեր (նկար 2) [6, 75

Նկար 2. Անտոցիանների ընդհանուր բանաձևըՆկար 2. Անտոցիանների ընդհանուր բանաձևըՆկար 2. Անտոցիանների ընդհանուր բանաձևըՆկար 2. Անտոցիանների ընդհանուր բանաձևը
 
Ծաղիկների և պտուղների բազմերանգությունը պայմանավորված է 

անտոցիանների բազմատեսակությամբ, որոնք տարբերվում են 
հիդրօքսիլ խմբերի թվով։ Այն, թե ինչ գույն ձեռք կբերի բույսը, կախված է 
կառուցվածքից, ջրածնային ցուցիչից, էկոլոգիական և կլիմայական 
սթրեսներից։ Միջավայրից կախված առաջանում են տարբեր գու
րումներ՝ թթվային միջավայրում՝ կարմիր, չեզոք միջավայրում՝ մանու
կագույն, իսկ ուժեղ հիմնայինում՝ դեղնականաչավուն։ Հաճախ ան
ցիանները հանդիպում են մետաղների հետ կոմպլեքս միացությունների 
ձևով. այս դեպքում բույսը գլխավորապես ներկվում է կապույտ գույնով։ 
Անտոցիանները բջիջներում կարող են առկա լինել մշտապես կամ առա
ջանալ բույսի զարգացման ընթացքում։ Անտոցիանների ակտիվ զար
ցումը տեղի է ունենում ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում, 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ինտենսիվ ազդեցության ժա
մանակ, երբ դանդաղում է քլորոֆիլի սինթեզը, ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 
տարրերի դեֆիցիտի դեպքում, բույսի ինտենսիվ աճի կամ ծերաց
ժամանակ։ 

Անտոցիանները պաշտպանում են բույսերը ցածր ջե
և արևի լույսի վնասակար ազդեցությունից։ Դրանք կլանում են ուլտ
մանուշակագույն և կանաչ ճառագայթները։ Կլանված էներգիան մասամբ 
վեր է ածվում ջերմային էներգիայի, և բույսերի ջերմաստիճանը փոքր
բարձրանում է, որը նպաստում է ֆոտոսինթեզի գործընթացի
աճին խիստ կլիմայական պայմաններում։ Այդ երևույթով է պայ
վորված ալպիական բույսերի վառ գունավորումը։ Անտոցիաններով 
հարուստ են գունավոր բույսերը և պտուղները՝ հապալասը, մոշը, սև 
հաղարջը, բալը, կարմիր կաղամբը և այլն։ Այս բույսերը կարող են 
օգտագործվել որպես բուսական հայտանյութեր [3, 3-12]: 

պիրինային օղակ, որտեղ առկա են կրկնակի կապ և դրական լիցք, որտեղ 
[6, 75-93]։ 

 
Նկար 2. Անտոցիանների ընդհանուր բանաձևըՆկար 2. Անտոցիանների ընդհանուր բանաձևըՆկար 2. Անտոցիանների ընդհանուր բանաձևըՆկար 2. Անտոցիանների ընդհանուր բանաձևը    

Ծաղիկների և պտուղների բազմերանգությունը պայմանավորված է 
ցիանների բազմատեսակությամբ, որոնք տարբերվում են 

հիդրօքսիլ խմբերի թվով։ Այն, թե ինչ գույն ձեռք կբերի բույսը, կախված է 
ցուցիչից, էկոլոգիական և կլիմայական 

ներից։ Միջավայրից կախված առաջանում են տարբեր գունավո-
ներ՝ թթվային միջավայրում՝ կարմիր, չեզոք միջավայրում՝ մանուշա-

գույն, իսկ ուժեղ հիմնայինում՝ դեղնականաչավուն։ Հաճախ անտո-
րի հետ կոմպլեքս միացությունների 

ձևով. այս դեպքում բույսը գլխավորապես ներկվում է կապույտ գույնով։ 
տոցիանները բջիջներում կարող են առկա լինել մշտապես կամ առա-

ջանալ բույսի զարգացման ընթացքում։ Անտոցիանների ակտիվ զարգա-
ային պայմաններում, 

մանուշակագույն ճառագայթների ինտենսիվ ազդեցության ժա-
նակ, երբ դանդաղում է քլորոֆիլի սինթեզը, ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 

տարրերի դեֆիցիտի դեպքում, բույսի ինտենսիվ աճի կամ ծերացման 

Անտոցիանները պաշտպանում են բույսերը ցածր ջերմաստիճանից 
և արևի լույսի վնասակար ազդեցությունից։ Դրանք կլանում են ուլտրա-

նուշակագույն և կանաչ ճառագայթները։ Կլանված էներգիան մասամբ 
և բույսերի ջերմաստիճանը փոքր-ինչ 

րանում է, որը նպաստում է ֆոտոսինթեզի գործընթացին և բույսերի 
աճին խիստ կլիմայական պայմաններում։ Այդ երևույթով է պայմանա-

ված ալպիական բույսերի վառ գունավորումը։ Անտոցիաններով 
հարուստ են գունավոր բույսերը և պտուղները՝ հապալասը, մոշը, սև 
հաղարջը, բալը, կարմիր կաղամբը և այլն։ Այս բույսերը կարող են 
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Հետազոտության մեթոդները, փորձարարական Հետազոտության մեթոդները, փորձարարական Հետազոտության մեթոդները, փորձարարական Հետազոտության մեթոդները, փորձարարական     
վերլուծությունը և արդյունքներըվերլուծությունը և արդյունքներըվերլուծությունը և արդյունքներըվերլուծությունը և արդյունքները    

Որպես ուսումնասիրության օբյեկտ օգտագործվել են սև և սպիտակ 
խաղողի, սև և կանաչ սալորի, կարմիր և սպիտակ սոխի, սմբուկի կեղևի և 
միջուկի թուրմեր։  

Թուրմը պատրաստելու համար 3-5գ մանրէացված նյութին 
ավելացրել ենք 20-25գ ջուր և 2-3 րոպե եռացրել։ Ստացված թուրմը 
սառեցրել ենք և ֆիլտրել։ Քանի որ թուրմերը արագ բորբոսնում են, 
ավելացրել ենք 2։1 հարաբերությամբ էթանոլ։ Մաքուր սրվակներում լցրել 
ենք 2-3մլ հետազոտվող թուրմ և ավելացրել մեկական կաթիլ 1% 
աղաթթվի կամ 1% նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթ։ Աղյուսակ 1-ում 
ներկայացված են գունային փոփոխությունները: 

Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1    
Թուրմերի գունային փոփոխություններըԹուրմերի գունային փոփոխություններըԹուրմերի գունային փոփոխություններըԹուրմերի գունային փոփոխությունները    

Բուսական Բուսական Բուսական Բուսական     
թուրմթուրմթուրմթուրմ    

Թուրմի գունավորումԹուրմի գունավորումԹուրմի գունավորումԹուրմի գունավորում    
ՉեզոքՉեզոքՉեզոքՉեզոք    

    միջավայրմիջավայրմիջավայրմիջավայր    
Թթվային Թթվային Թթվային Թթվային 
միջավամիջավամիջավամիջավայրյրյրյր    

ՀիմնայինՀիմնայինՀիմնայինՀիմնային    
    միջավայրմիջավայրմիջավայրմիջավայր    

Խաղող 
Սև Մանուշակագույն Վարդագույն Դեղնականաչավուն 

Սպիտակ Դեղին Բաց դեղին Դեղին 

Սալոր 
Սև Մանուշակագույն Վարդագույն Դեղնականաչավուն 

Կանաչ Դեղին Բաց դեղին Դեղին 

Սոխ 
Կարմիր Բաց մանուշակագույն 

Բաց 
վարդագույն 

Բաց կապույտ 

Սպիտակ Սպիտակ Սպիտակ Սպիտակ 

Սմբուկ 
Կեղև Կապտամանուշակագույն Վարդագույն Կապույտ 

Միջուկ Կաթնագույն Կաթնագույն Կաթնագույն 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, գույնի նկատելի փոփոխությունը 

տեղի է ունենում գունավոր թուրմերի դեպքում։ Հետաքրքիր էր ուսումնա-
սիրել այս թուրմերի գույների փոփոխությունը՝ կախված ջրածնային 
ցուցիչի արժեքներից, որը ստուգվում էր ունիվերսալ ինդիկատորային 
թղթի օգնությամբ (աղյուսակ 2)։ 
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Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2    
Թուրմերի գունային փոփոխությունները՝Թուրմերի գունային փոփոխությունները՝Թուրմերի գունային փոփոխությունները՝Թուրմերի գունային փոփոխությունները՝    կախված կախված կախված կախված     

ջրածնային ցուցիչի արժեքներիցջրածնային ցուցիչի արժեքներիցջրածնային ցուցիչի արժեքներիցջրածնային ցուցիչի արժեքներից    
Բուսական Բուսական Բուսական Բուսական 
թուրմթուրմթուրմթուրմ    

pH 3pH 3pH 3pH 3----4444    pH 5pH 5pH 5pH 5----6666    pH pH pH pH 7777    pH 8pH 8pH 8pH 8----9999    

Սև խաղող 
Բաց 

վարդագույն 
Վարդագույն Մանուշակագույն 

Դեղնականա-
չավուն 

Սև սալոր Վարդագույն Վարդագույն Մանուշակագույն 
Դեղնականա-

չավուն 

Սմբուկի կեղև Վարդագույն Վարդագույն 
Կապտամա-
նուշակագույն 

Կապույտ 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից, բուսական հայտանյութերը կարող 

են ոչ ստույգ որոշել ջրածնային ցուցիչի արժեքները, սակայն կարելի է 
օգտագործել այն դեպքերում, երբ չկա անհրաժեշտություն՝ ստույգ 
ստուգելու այդ ցուցանիշը։ Լաբորատորիայում ստացված գունավոր 
թուրմերը կարելի է օգտագործել որպես ինդիկատորային թուղթ։ 
Ֆիլտրված թուղթը թրջում են թուրմով և չորացնում ապակու վրա։ Այս 
փորձերը անվտանգ են և կարող են իրականացվել դպրոցի լաբորատո-
րիաներում և նույնիսկ տան պայմաններում։ Դրանք մեծ հետաքրքրու-
թյուն են առաջացնում աշակերտների մոտ և սեր սերմանում «Քիմիա» և 
«Կենսաբանություն» առարկաների նկատմամբ։ 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Հետազոտությունների արդյունքները թույլ են տալիս եզրակացնել, 
որ գունավոր էքստրատկտները կարելի է օգտագործել քիմիական 
լաբորատորիաներում որպես թթվահիմնային ինդիկատորներ։ 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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АванесоваАванесоваАванесоваАванесова    НеллиНеллиНеллиНелли    
ДжагинянДжагинянДжагинянДжагинян    АлександрАлександрАлександрАлександр    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючеКлючеКлючеКлючевыевыевыевые    слова: слова: слова: слова: индикаторы, пигменты, водородный показатель, 

цветность, настойка, хромофор 
Химические вещества, реактивы и препараты давно вошли в нашу 

подседневную жизнь и прочно в ней обосновались. Они применяются в 
пищевых добавках, лекарствах, бытовой химии. Какие вещества будут 
облегчать, а какие усложнять нашу жизнь завтра? В последнее время 
человечество вновь возвращается к веществам растительного происхожде-
ния, которые экологически более безвредны, чем синтетически получен-
ные соединения. 

Данная статья посвящена изучению ряда природных веществ в состав 
которых входят растительные пигменты  — антоцианы. Еще с древных 
времен антоцианы применялись в качестве красителей, а в дальнейшем в 
качестве кислотно-основных индикаторов. В статье изложены основные 
принципы теории цветности, зависимость изменения цвета от ряда 
факторов: структуры вешества, присуствия хромофорных и ауксохромных 
групп, сопряженных связей, ароматических колец, а также величены 
водородного показателя среды. Рассмотрены факторы, которые приводят к 
изменению и стимулированию цвета антоцианов. Это дефицит азота, 
фосфора, калия, химические стрессы, низкие температуры, свет высокой 
интенсивности, периоды интенсивного роста и старения растений. 
Иследованы экстракты некоторых цветных и слабо окрашенных плодов. 
Показано, что цветные экстракты могут быть использованы в качестве 
кислотно-основных индикаторов как в химических лабораториях, так и в 
домашнях условиях. Опыты с природными индикаторами безопасны и 
легко выполнимы, что вызывает большой интерес у школьников и 
прививает любовь к предметам “Химия” и “Биология”. 
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The Study of Color Changes in Some Herbal Tinctures The Study of Color Changes in Some Herbal Tinctures The Study of Color Changes in Some Herbal Tinctures The Study of Color Changes in Some Herbal Tinctures     
Under the Influence of Different FactorsUnder the Influence of Different FactorsUnder the Influence of Different FactorsUnder the Influence of Different Factors    

Avanesova NellyAvanesova NellyAvanesova NellyAvanesova Nelly    
Jaghinyan AlexanderJaghinyan AlexanderJaghinyan AlexanderJaghinyan Alexander    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: indicators, pigments, hydrogen indicator, coloring, extract, 

chromophore. 
Chemical substances, reactives have long been in our everyday life and 

play an important role in it. They are used in food supplements, drugs and 
household chemicals. The question is: which of these substances will make our 
life easier or  more difficult. Recently, humans have again started using natural 
materials, which are ecologically more harmless than synthetic materials. 

The present article touches upon some natural materials, which comprise 
pigments, i.e. antotsias. They have been used since ancient times as dyes, and 
later as acid-based indicators as well. The article presents the key provisions of 
the “Coloring Theory”, the color change dependence of the following factors: 
material structure, chromophore and auxochrome groups, combined bonds, 
aromatic rings and atmosphere hydrogen indicator value. We have observed 
factors which cause color change of antotsias. The most important factors are 
the deficit of nitrogenium, phosphorus, potassium elements, chemical and 
ecological stresses, low temperatures, the harmful effects of the sunlight, the 
intensive plant growth or aging. We have also studied extracts of color and 
outer color fruits. As a result of our research we may conclude that the color 
extracts may be used in chemical laboratories as acid-based indicators. The 
experiments based on herbal indicators are harmless and may be realized even 
at home. Such experiments arouse great interest among students and install in 
them a love of learning disciplines “Chemistry” and “Biology”. 
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ՀՏԴ 542.8 

Երկու միևնույն մետաղական էլեկտրոդներից և հեղուկ Երկու միևնույն մետաղական էլեկտրոդներից և հեղուկ Երկու միևնույն մետաղական էլեկտրոդներից և հեղուկ Երկու միևնույն մետաղական էլեկտրոդներից և հեղուկ 
էլեկտրահաղորդող միջավայրից բաղկացած էլեկտրաքիմիական էլեկտրահաղորդող միջավայրից բաղկացած էլեկտրաքիմիական էլեկտրահաղորդող միջավայրից բաղկացած էլեկտրաքիմիական էլեկտրահաղորդող միջավայրից բաղկացած էլեկտրաքիմիական 

համակարգերի առանձնահատկությհամակարգերի առանձնահատկությհամակարգերի առանձնահատկությհամակարգերի առանձնահատկություններըուններըուններըունները    

ԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյան    ԷդիկԷդիկԷդիկԷդիկ    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. էլեկտրոլիտ, գեներատոր, էլեկտրական 
հոսանք, մագնիսական դաշտ, լիցքավորված մասնիկ, պտտական 
շարժում, կինետիկական էներգիա 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Խնդրի ձևակերպումը.Խնդրի ձևակերպումը.Խնդրի ձևակերպումը.Խնդրի ձևակերպումը.    
Հայտնի է, որ որևէ անոթում ամփոփված հեղուկ էլեկտրահաղորդող 

միջավայրի (պլազմա, մետաղների հալույթ, էլեկտրոլիտ) վրա 
էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի համատեղ ներգործությունը 
ուղեկցվում է կինետիկական դաշտի առաջացմամբ, որն արտահայտվում 
է այդ միջավայրի պտտական շարժմամբ։ Եվ դա բնական է, պայմանա-
վորված մագնիսական դաշտում միջավայրի լիցկակիր մասնիկների վրա 
ազդող լորենցիան ուժերով [2, 59-65]։ 

Ներկա աշխատանքում, ելնելով ֆիզիկական երևույթների դարձե-
լիության սկզբունքից, մենք փորձել ենք պարզել հակառակ երևույթի 
գոյությունը։ Այսինքն՝ էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի հնարավոր 
առաջացումը միջավայրի հարկադրական շարժման դեպքում։ Այլ խոսքե-
րով ասած՝ մենք փորձել ենք պարզել երկրի մագնիսական դաշտում 
շարժվող էլեկտրահաղորդող միջավայրի կինետիկական էներգիան 
էլեկտրականի փոխակերպելու հնարավորությունը։ 

Երկրի մագնիսական դաշտում շարժվող հեղուկ միջավայրերի կինե-
տիկական էներգիան էլեկտրականի վերափոխման գաղափարը մեծն 
Ֆարադեյի մոտ հղացել է դեռևս 1832 թվականին [3, 162-163]։ Իր տեսա-
կան գաղափարները ապացուցելու համար նա նույն թվականին իր աշ-
խատակիցների հետ Վատեռլոյի կամրջից Թեմզա գետի ջրերի մեջ է 
իջեցրել պղնձե երկու թիթեղներ, որոնք միացված էին նուրբ գալվանո-
մետրի հետ՝ ակնկալվող հոսանքները գրանցելու համար։ Փորձի անհա-
ջողության հնարավոր պատճառները վերագրել են գետաջրերի վատ 
էլեկտրահաղորդականությանը և երկրի մագնիսական դաշտի թույլ լար-
վածությանը։ 

Ներկա աշխատանքում մենք թույլ էլեկտրահաղորդականություն 
ունեցող գետաջրերի փոխարեն, որպես միջավայր, քննարկել ենք ուժեղ 
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էլեկտրոլիտների ջրային լուծույթները, որպես արտաքին դաշտ՝ երկրի 
մագնիսական դաշտը։ 

ՈՈՈՈւսումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունըսումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունըսումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունըսումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունը
Խնդիրը լուծելու համար մենք որպես մոդել վերցրել ենք գալ

կան մարտկոցի ռեժիմում աշխատող մի համակարգ՝ կազմված էլեկ
լիտիկ անոթից, լցված 100մլ համապատասխան էլեկտրոլիտով և նրա մեջ 
ընկղմված միևնույն մետաղից պատրաստված երկու էլեկտրոդներից։ 
Էլեկտրոլիտը հարկադրական շարժման մեջ է դրվել անոթի վերին 
մասում տեղակայված էլեկտրաշարժիչի միջոցով, որի պտտման արա
թյունը կարգավորվել է որոշակի (0-1200 պտ/րոպ) սահմաններում։ 
Շղթան փակվել է զգայուն միլիվոլտմետրով: Աշխատանքային սարքի 
արտաքին տեսքը բերված է նկար 1-ում։ 

 

 
Նկար 1. ՓորՆկար 1. ՓորՆկար 1. ՓորՆկար 1. Փորձարարական սարքի արտաքին տեսքը ձարարական սարքի արտաքին տեսքը ձարարական սարքի արտաքին տեսքը ձարարական սարքի արտաքին տեսքը 

 
Որպես էլեկտրոդների շինանյութ վերցվել են տարբեր մետաղներ՝ 

Cu և երկաթ, իսկ որպես էլեկտրոլիտ դիտարկվել են H2

ջրային լուծույթները։ 
Բնական է ենթադրել, որ ստատիկ պայմաններում այսպիսի հա

կարգերում էլեկտրոդների միջև պոտենցիալ թռիչք չպետք է առաջանա 
(էլեկտրոդները պատրաստված են նույն նյութից և ընկղմված նույն 

էլեկտրոլիտների ջրային լուծույթները, որպես արտաքին դաշտ՝ երկրի 

սումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունըսումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունըսումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունըսումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունը    
համար մենք որպես մոդել վերցրել ենք գալվանա-

կան մարտկոցի ռեժիմում աշխատող մի համակարգ՝ կազմված էլեկտրո-
տիկ անոթից, լցված 100մլ համապատասխան էլեկտրոլիտով և նրա մեջ 

ընկղմված միևնույն մետաղից պատրաստված երկու էլեկտրոդներից։ 
ժման մեջ է դրվել անոթի վերին 

մասում տեղակայված էլեկտրաշարժիչի միջոցով, որի պտտման արագու-
պտ/րոպ) սահմաններում։ 

Շղթան փակվել է զգայուն միլիվոլտմետրով: Աշխատանքային սարքի 

 
ձարարական սարքի արտաքին տեսքը ձարարական սարքի արտաքին տեսքը ձարարական սարքի արտաքին տեսքը ձարարական սարքի արտաքին տեսքը     

Որպես էլեկտրոդների շինանյութ վերցվել են տարբեր մետաղներ՝ Al, 
2SO4-ի և NaCl-ի 

Բնական է ենթադրել, որ ստատիկ պայմաններում այսպիսի համա-
միջև պոտենցիալ թռիչք չպետք է առաջանա 

էլեկտրոդները պատրաստված են նույն նյութից և ընկղմված նույն 
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էլեկտրոլիտի մեջ, հետևաբար նույնն են նաև նրանց քիմիական պոտեն-
ցիալները)։ 

Սակայն մեր բազմաթիվ փորձարկումների արդյունքում մենք զրոյա-
կան էլՇՈւ գրեթե չենք արձանագրել։ Հավանաբար դա կարելի է 
բացատրել նրանով, որ թեև էլեկտրոդները պատրաստված են նույն 
նյութից, բայց նրանք ամենևին էլ նույնական չեն և միմյանցից կարող են 
տարբերվել թեկուզ իրենց ներքին կառուցվածքով (օրինակ՝ բյուրեղային 
ցանցի տարբեր թերություններով)։ Տարբեր կարող է լինել նաև էլեկտրոդ-
ների վրա արտաքին գործոնների ազդեցությունը (մթնոլորտում գտնվող 
ազատ լիցքերի, ինչպես նաև տարբեր դաշտերի անհավասարաչափ 
ազդեցությունը)։ Այս ամենի պատճառով էլեկտրոդների վրա մշտապես 
առկա է լիցքերի տարբերություն, որն էլ գրանցվում է չափիչ սարքի կող-
մից պոտենցիալների տարբերության ձևով։ Ավելին, մենք մշտապես 
արձանագրել ենք բաբախող, անընդատ փոփոխվող էլեկտրաշարժ ուժեր, 
որոնք ֆլուկտուացիաների հետևանքով զրոյից տարբեր են և տատանվում 
են ինչ-որ միջին հավասարակշռական արժեքի շուրջը։ Շատ ավելի 
հազվադեպ այդ հավասարակշռական արժեքը կարող է հանդիսանալ 
հենց զրոն, և այս դեպքում միայն պատահականությունն է որոշում էլեկ-
տրոդների վրա դրական կամ բացասական լիցքերի ավելցուկը։ Հավանա-
բար այս ամենը պայմանավորված է լուծույթում էլեկտրոդների մակերես-
ների վրա տեղի ոնեցող լիցքակիր մասնիկների ադսորբցիոն-դեսորբցիոն 
պրոցեսներով, և հավասարակշռությունը կարող է հաստատվել միայն 
լիցքափոխանակության ու զանգվածափոխանակության ճանապարհով՝ 
տևական ժամանակ անց։ 

Այսպիսով, փորձը ցույց է տալիս, որ էլեկտրահաղորդող միջա-
վայրից (էլեկտրոլիտից) և նույնանուն մետաղական զույգից կազմված 
էլեկտրաքիմիական համակարգերը բնութագրվում են գրեթե զրոյական 
ԷլՇՈւ-ով և զրոյական գալվանական հոսանքով։ Այս իրողությանը արդ-
յունքում մեզ մոտ հղացել է մետաղները էլեկտրաքիմիական կոռոզիայից 
պաշտպանելու նոր, էլեկտրախնայող մոտեցում։ Դրա համար անհրա-
ժեշտ է պաշտպանման ենթակա օբեկտը տվյալ միջավայրում միացնել 
երկրորդ (չափսերով անհամեմատ փոքր) նույնանուն մետաղի հետ, որը 
ուսումնասիրվող օբյեկտի հետ կկազմի գալվանական շղթա։ Մի եզրա-
հանգում, որն իր հիմնավորումն է գտնում մեր նախնական կշռաչափա-
կան փորձարկումների արդյունքում։ 

Սկզբունքայնորեն այլ երևույթ է նկատվում այն դեպքում, երբ հար-
կադրական շարժման մեջ է դրվում անոթում ամփոփված հեղուկը 
(էլեկտևոլիտը)։ Այս դեպքում ըստ էության, տեղի է ունենում համակար-
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գում հաստատված հավասարակշռության խախտում, և էլեկտրաշարժիչի 
գործարկման հետ գրեթե միաժամանակ, շղթայում առկա չափիչ սար-
քերը արձանագրում են նրանում առաջացած հոսանքի գոյությունը։ Ընդ 
որում, առաջացած հոսանքն այնքան ավելի մեծ է, որքան մեծ է խառնիչի 
պտտման արագությունը, և փոքր է էլեկտրոդային նյութի էլեկտրոնի ելքի 
աշխատանքը։ Այսինքն, այս դեպքում տեղի է ունենում շարժվող էլեկտրո-
լիտի կինետիկ էներգիայի՝ էլեկտրականի վերափոխման ակնկալվող 
երևույթը։ 

Սակայն, որոշ ժամանակ անց, իր առավելագույն սահմանային 
արժեքին հասնելուց հետո, տեղի է ունենում առաջացած հոսանքի 
աստիճանական նվազում մինչև զրոյական արժեք և այնուհետև փոխում 
է իր ուղղությունը։ Հետևաբար, կարելի է եզրակացնել, որ հավասարա-
կշռության մեջ գտնվող երկու միատեսակ էլեկտրոդներից և էլեկտրահա-
ղորդող միջավայրից կազմված համակարգի հավասարակշռությունը 
խախտելու դեպքում այդ համակարգում ծնվում է մի էլեկտրաշարժ ուժ, 
որը հակազդում է շարժում առաջացնող գործոնին և ձգտում է վերա-
կանգնել հավասարակշռությունը։ Ընդ որում, որքան մեծ է շարժում առա-
ջացնող գործոնը, այնքան ավելի մեծ է հակազդող էլեկտրաշարժ ուժը։ 

Այլ է պատկերը այն դեպքում, երբ խառնիչի արագությունը գերա-
զանցում է 700 պտ/րոպ-ն, իսկ հեղուկի զանգվածը մեծ է 0,5 լ-ից։ Այս 
դեպքում շղթայում արձանագրվում է մի հոսանք, որի մեծությունը կախ-
ված է խառնիչի պտտման արագությունից։ Այլ խոսքերով ասած, համա-
կարգը աշխատում է էլեկտրաստատիկ գեներատորի ռեժիմում, որի 
տիպիկ օրինակներ կարող են հանդիսանալ Վիմշուստի էլեկտրոֆոր 
մեքենան և Վան դե Գրաֆի գեներատորը [4, 735-736], որոնցում էլեկտրա-
կան լիցքերի փոխանցումը իրականացվում է տարբեր էլեկտրականաց-
ված մարմինների (փոկերի, թիթեղների, մետաղական սկավառակների) 
միջով, իսկ լիցքերի առաջացման պատճառ կարող են հանդիսանալ 
էլեկտրաստատիկ մակածման կամ տրիբոէլեկտրական երևույթները։ 
Քննարկվող դեպքում էլեկտրական էներգիան առաջանում է էլեկտրահա-
ղորդող միջավայրի շարժման կինետիկ էներգիան անմիջապես էլեկտրա-
կան էներգիայի վերափոխման ճանապարհով։ Հենց էլեկտրահաղորդող 
միջավայրի՝ շարժման էներգիայի վերափոխմամբ են ստանում էլեկտրա-
կան էներգիան նաև մագնիսահիդրոդինամիկական (ՄՀԴ) գեներատոր-
ներում [1, 2-8], որի տեսական հիմքերը մշակվել են շվեդ ֆիզիկոս Խանես 
Ալֆենի կողմից։ Այսպիսի գեներատորներում որպես բանող նյութ կարող 
են հանդես գալ բոլոր այն միջավայրերը, որոնք կարող են հանդիսանալ 
լիցքավորված մասնիկների աղբյուրներ։ Ինչ վերաբերում է այս գեներա-
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տորների աշխատանքի սկզբունքին, ապա այն նույնպես հիմնված է էլեկ-
տրամագնիսական ինդուկցիայի վրա, իսկ լիցքերի բաժանումը կատար-
վում է արտաքին հզոր մագնիսական դաշտում՝ Լորենցիան ուժերի ազդե-
ցության տակ։ Թերևս, ամենագլխավորը, որով հոսանքի գեներացումը 
քննարկվող դեպքում տարբերվում է ՄՀԴ գեներատորներից, այն է, որ 
այս դեպքում էներգիայի փոխակերպման պրոցեսը կատարվում է Երկրի 
մագնիսական դաշտում։ 

ԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններ    
Գալվանական մարտկոցի ռեժիմում աշխատող երկու միատեսակ 

էլեկտրոդներից և էլեկտրահաղորդող միջավայրից կազմված էլեկտրաքի-
միական համակարգերը ստատիկ և դինամիկ պայմաններում ուսումնա-
սիրությունների արդյունքում՝ 

1. Ցույց է տրված, որ ստատիկ պայմաններում համակարգը 
գտնվում է հավասարակշռության մեջ և բնութագրվում է զրոյական        
ԷլՇՈւ-ով և զրոյական գալվանական հոսանքով։ 

2. Դինամիկ ռեժիմում համակարգի հավասարակշռությունը 
խախտվում է, որն արտահայտվում է շղթայում հոսանքի առաջացմամբ։ 
Ընդ որում, առաջացած հոսանքի մեծությունը կախված է համակարգը 
հավասարակշռությունից հանող գործոնի մեծությունից։ 

3. Էլեկտրոլիտի ոչ մեծ զանգվածի (100 գր) և հեղուկի պտտման ոչ 
մեծ արագությունների (փոքր 700 պտ/րոպ) դեպքում շղթայում առաջա-
նում է մի ԷլՇՈւ, որը ձգտում է վերականգնել համակարգի հավասարա-
կշռությունը։ Հեղուկի ավելի մեծ զանգվածի և պտտման ավելի մեծ արա-
գությունների դեպքում համակարգը աշխատում է էլեկտրաստատիկ 
գեներատորի ռեժիմում։ Տեղի է ունենում երկրի մագնիսական դաշտում 
հեղուկի շարժման կինետիկական էներգիայի՝ էլեկտրականի վերափոխ-
ման պրոցես։ 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Ашкинази Л., МГД-Генератор//Квант. 1980.-№11. С. 2-8. 
2. Лекционные демонстрации по физике/под ред. В. Ивероновой. М.: 

Наука, 1972. 572 с.  
3. Практикум по школьному эксперименту: учебн. пособие для 

студентов физ-мат. фак. переработ.и доп./А. А. Марголис. М.: 
Просвещение,1977. 304 с. 

4. Магнитогидродинамический генератор. Википедия (Ватерлоо). Ru. 
Wikipedia.org/ Магнитогидродинамический генератор. 

5. Электростатические машины// электрофон.-М.: Советская энцикло-
педия. 1933, 1935. С. 735-736. 
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Особенности поведения электрохимических систем, Особенности поведения электрохимических систем, Особенности поведения электрохимических систем, Особенности поведения электрохимических систем,     
состоящих из двух одинаковых металлических электродов и состоящих из двух одинаковых металлических электродов и состоящих из двух одинаковых металлических электродов и состоящих из двух одинаковых металлических электродов и     

жидкой электропроводящей средыжидкой электропроводящей средыжидкой электропроводящей средыжидкой электропроводящей среды    

    Хачатрян ЭХачатрян ЭХачатрян ЭХачатрян Эдикдикдикдик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: электролит, генератор, электрический ток, 
магнитное поле, заряженная частица, вращательное движение, 
кинетическая энергия  

В магнитном поле Земли в статических и динамических режимах 
были исследованы поведения электрохимических систем, состоящих из 
двух одинаковых металлических электродов (изготовленных из одного и 
того же металла) и жидкой электропроводящей среды. В качестве 
материала для электродов использовали Cu, Al и Fe. В качестве электро-
проводящей среды испытывались водные растворы серной кислоты 
(H2SO4) и поваренной соли (NaCl). Выяснено, что поведение таких систем 
зависит от гидродинамических условий среды. Показано, что в стати-
ческих условиях эта система, работающая в режиме гальванического 
элемента, находится в равновесии, и характеризуется отсутствием в цепи 
электрического тока и напряжения.  

В динамическом режиме, принудительное движение электролита 
приводит к нарушению равновесия, которое проявляется возникновением 
в цепи тока и электродвижущей силы. При этом, величина этих 
параметров зависит от величины импульса, нарушающего равновесие 
системы. Слабые импульсы, нарушающие равновесие, порождают такую 
электродвижущую силу, которая направлена на восстановление 
равновесия. В случае более сильных импульсов, вызывающих нарушение, в 
цепи равновесие не восстанавливается, а возникает ток, который тем 
больше, чем больше скорость движения среды. Система работает в режиме 
электростатического генератора. То есть, в условиях магнитного поля 
Земли в системе происходит превращение кинетической энергии 
движения электропроводящей среды - в электрическую. Явление, которое 
может найти практическое применение в различных областях техники. 
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Features of the Behavior of Electrochemicalsy Stems Features of the Behavior of Electrochemicalsy Stems Features of the Behavior of Electrochemicalsy Stems Features of the Behavior of Electrochemicalsy Stems     
Consisting of Two Identical Metal ElectroConsisting of Two Identical Metal ElectroConsisting of Two Identical Metal ElectroConsisting of Two Identical Metal Electrodes and a Liquid Electricallydes and a Liquid Electricallydes and a Liquid Electricallydes and a Liquid Electrically    

    Conductive EnvironmentConductive EnvironmentConductive EnvironmentConductive Environment    
Khachatryan EdikKhachatryan EdikKhachatryan EdikKhachatryan Edik    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: electrolyte, generator, electric current, magnetic field, charged 

particle, rotational motion, kinetic energy 
In the Earth’s magnetic field in static and dynamic modes, the behavior of 

electrochemical systems consisting of two identical metal electrodes (made 
from the same metal) and a liquid electrically conductive medium was studied. 
Cu, Al, and Fe were used as electrode materials. Aqueous solutions of sulfuric 
acid (H2SO4) and common salt (NaCl) were tested as an electrically conductive 
environment. It was found that the behavior of such systems depends on the 
hydrodynamic conditions of the environment. It is shown that under static 
conditions this system, operating in the mode of a galvanic cell, is in 
equilibrium and is characterized by the absence of electric current and voltage 
in the circuit. 

In dynamic mode, the forced movement of the electrolyte leads to an 
imbalance, which is manifested by the appearance of current and electromotive 
force in the circuit. In this case, the value of these parameters depends on the 
magnitude of the impulse that disturbs the equilibrium of the system. Weak 
impulses that disturb the balance generate such an electromotive force that is 
aimed at restoring the balance. In the case of stronger impulses causing 
disturbance, equilibrium is not restored in the circuit, but a current arises, 
which is the greater, the greater the speed of the medium. The system operates 
in the mode of an electrostatic generator. That is, in the conditions of the 
Earth’s magnetic field, the kinetic energy of the movement of the electrically 
conductive environment is converted into electrical energy in the system. A 
phenomenon that can find practical application in various fields of technology. 
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ՀՏԴ 004.94     

BIM BIM BIM BIM մոդելավորման արդյունավետությունը ժամանակակից մոդելավորման արդյունավետությունը ժամանակակից մոդելավորման արդյունավետությունը ժամանակակից մոդելավորման արդյունավետությունը ժամանակակից 
շինարարական նախագծման ոլորտումշինարարական նախագծման ոլորտումշինարարական նախագծման ոլորտումշինարարական նախագծման ոլորտում    

Հարությունյան Յուրիկ Հարությունյան Յուրիկ Հարությունյան Յուրիկ Հարությունյան Յուրիկ     
ԳյԳյԳյԳյուրջինյան Աշոտ ուրջինյան Աշոտ ուրջինյան Աշոտ ուրջինյան Աշոտ  

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. BIM, մրցակցություն, մրցակցային դիրքեր, 
նորարարություն, BIM-տեխնոլոգիաներ, մոդելավորում    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Դիտարկվում է Քաղացիական և արդյունաբերական շինարարու-

թյան ոլորտում BIM մոդելավորումը՝ որպես տեխնոլոգիա։ Հայաստանում 
BIM տեխնոլոգիայի ներդրումը թույլ է տալիս լուծել մի շարք խնդիրներ, 
զգալիորեն կրճատվում է նախագծման տևողությունը, բարձրանում է 
պատրաստի շենքի շահագործման արդյունավետությունը, կրճատվում է 
շենքի հետագա վերամշակումը, կրճատվում է սխալների քանակը, 
փոքրանում տեղեկատվության մեջ «բացեր»-ի քանակը։ Ներկայացվում 
են BIM տեխնոլոգիայի արդյունավետության պարզաբանման, տեխնոլո-
գիայի շահագործման դրական և բացասական կողմերը, ինչպես նաև 
Հայաստանում BIM-ի իրականացման օրինակներ տեղեկատվության 
հավաքման և մշակման եղանակով։ Գործնական նշանակությունը կայա-
նում է BIM մոդելավորման անալիտիկ մոտեցման մեջ։ 

Հետազոտության մեթոդները։ Հետազոտության մեթոդները։ Հետազոտության մեթոդները։ Հետազոտության մեթոդները։ Շինարարական արդյունաբերության 
նորմատիվ փաստաթղթերի թվայնացումը, անկասկած, հրատապ խնդիր 
է, այնուամենայնիվ դրանք ակտիվորեն մշակվել են միայն վերջին հինգ 
տարիների ընթացքում։  

Այդ իմաստով՝ նախագծման տարբեր ոլորտներում BIM տեխնոլո-
գիայի ներդրումը ավանդական շինարարական գործընթացների հեղա-
փոխություն է:  

BIM-տեխնոլոգիան նոր տերմին է շինարարական նախագծման 
ոլորտում։ Շենքերի և շինությունների համար տեղեկատվական մոդելա-
վորման տեխնոլոգիաների օգտագործման համաշխարհային ստան-
դարտներն աստիճանաբար պրակտիկա են դառնում շինարարական և 
նախագծող խոշորագույն ընկերությունների համար։ ԱՄՆ-ում շենքի 
տեղեկատվական մոդելավորման իրականացման գործընթացը սկսվել է 
2003 թվականից: Մի փոքր ուշ՝ 2007 թ., Նահանգներին են միացել 
Եվրոպան և Ասիան։ 



– 85 – 

Ըստ միջազգային փորձի՝ դինամիկ և բարդ շինարարական միջա-
վայրում կազմակերպությունները բախվում են համեմատաբար բարդ 
խնդիրների, որոնք պահանջում են ոչ ստանդարտ լուծումներ, հատկա-
պես շահագործման ընթացքում հնարավոր հանդիպող խնդիրները [2, 8]։ 
Ներկայումս պատրաստի արտադրանքի որակը բարելավելու համար շի-
նարարական և նախագծման ընկերությունների աշխատանքում ժամա-
նակակից թվային տեխնոլոգիաները ավելի ու ավելի են օգտագործվում։ 
Տեղեկատվական մոդելավորման տեխնոլոգիան (BIM) ներկայումս 
հստակ առաջատար է՝ տեսությամբ և լայն պրակտիկայով: CAD մոդելա-
վորման առանձնահատկությունը միմյանցից առանձին տեղեկություն-
ների պարունակությունն է՝ վերացնելու համար անհամապատասխանու-
թյունները և սխալները: 

Տեղեկատվական մոդելավորումը թույլ է տալիս տեղեկությունները 
հավաքել մեկ համակարգում, ինչը վերացնում է անհամապատասխանու-
թյունները: Հետևաբար, BIM տեխնոլոգիան թույլ է տալիս նվազեցնել 
ծագող սխալների քանակը և, համապատասխանաբար, կրճատել շենքի՝ 
հետագայում ծագող տարբեր տեսակի վերափոխումների քանակը։ 

Կարևոր է նաև, որ նախագծման տևողությունը կրճատվում է գրեթե 
40 % -ով, ինչը հնարավորություն է տալիս զգալիորեն խնայել ծախսերը 
[3, 14]։ Այսպիսով, ընկերության արտադրողականության մակարդակը 
բարձրանում է՝ նպաստելով նաև աշխատողների աշխատավարձերի և 
ընդհանուր շահույթի մեծացման: 

Փորձարարական վերլուծություն և արդյունքներըՓորձարարական վերլուծություն և արդյունքներըՓորձարարական վերլուծություն և արդյունքներըՓորձարարական վերլուծություն և արդյունքները    
Հիմնական առավելությունն ու նախագծման առանձնահատկու-

թյունները BIM սկզբունքները պարունակող ծրագրերում (օրինակ՝ 
Autodesk Revit, Allplan, Tekla Structures, Bentley Building Designer, MagiCad, 
Graphisoft Archicad, SAPFIR-3D և այլն, (նկար 1) այն փաստն է, որ 
կառույցը պետք է վիրտուալ «կառուցվի»։ Այսինքն՝ կառուցվում է վիր-
տուալ կերպով զրոյից մինչեւ շահագործման մեկնարկը կամ նույնիսկ 
մինչ քանդումը, ապամոնտաժումը [4, 13]։ 

Քանի որ BIM տեխնոլոգիան նոր է շինարարության ոլորտում, ուստի 
կան դրա իրականացման և կիրառման հետ կապված մեծ թվով հակասու-
թյուններ: Ուստի ժամանակակից շինարարության հիմնական խնդիրն է 
հասկանալ BIM–ի կարևորությունը և լուծել տեղեկատվական մոդելա-
վորման զարգացման հետ կապված խնդիրները։ 
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Նկար Նկար Նկար Նկար 1. BIM 1. BIM 1. BIM 1. BIM սկզբունքները պարունակողսկզբունքները պարունակողսկզբունքները պարունակողսկզբունքները պարունակող    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի
օգտագործելիությունըօգտագործելիությունըօգտագործելիությունըօգտագործելիությունը    շուկայումշուկայումշուկայումշուկայում    

 
BIM մոդելավորումը տարանջատված է 3D/4D/5D/6D

3D BIM-ը մոդելի թվային օբյեկտն է։ 4D-ում ավելանում է նոր հար
թյուն՝ ժամանակը։ 4D մոդելավորում ապահովող ծրագրերը հնա
րություն են տալիս ներառել օրացուցային նախագծում, ներմուծել աշ
տանքների ժամանակացույց, հետևել շինարարության գործընթացին։ Այդ 
միջոցով հնարավոր է նախօրոք նկատել շինարարություն յուրաքանչյուր 
փուլում հնարավոր սխալների առկայությունը [6, 20]։ Վերևում արդեն 
նշվել է, որ BIM-ը հնարավորություն է տալիս մշակել, ավտոմատ կերպով 
հաշվարկել շինարարության ծախսերը։ BIM մոդելն իր մեջ պահում է 
առկա յուրաքանչյուր օբյեկտի գնի մասին տեղեկություն: Դա հնա
րություն է տալիս մոդելավորման վերջում ճշգրիտ նախահաշիվ ստանալ։ 
Վերջինս ավտոմատ գործընթաց է, որը նպաստում է ոչ 
գիայով կատարված նախահաշվի համեմատ տևողության զգալի նվա
մանը: 6D-ն ներկայացնում է օբյեկտի ապագան, 6D-ով կատարվում է 
պատրաստի շինության մոնիթորինգը և շահագործումը։ Այս հնա
րության շնորհիվ սեփականատերը ստանում է օբյեկտի վերա
թյան հնարավորություն ժամանակի ցանկացած պահին։ Այժմ կան 
մոդելավորման օգտագործման բազմաթիվ օրինակներ: Օրինակ, 
MacDonald խորհրդատվական ընկերության BIM խորհրդատու Թոմ 
Հյուզը մեջբերել է հետևյալ տվյալները։ BIM-ի օգտագործումը Մեծ 
Բրիտանիայի Բելֆաստ քաղաքում գտնվող Casement Park 
նախագծումը 52 %-ով նվազեցրել է ինժեներական աշխատանքների 

ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    

3D/4D/5D/6D-երի միջև։  
ում ավելանում է նոր հարթու-

մոդելավորում ապահովող ծրագրերը հնարավո-
յուն են տալիս ներառել օրացուցային նախագծում, ներմուծել աշխա-
ների ժամանակացույց, հետևել շինարարության գործընթացին։ Այդ 

միջոցով հնարավոր է նախօրոք նկատել շինարարություն յուրաքանչյուր 
փուլում հնարավոր սխալների առկայությունը [6, 20]։ Վերևում արդեն 

ը հնարավորություն է տալիս մշակել, ավտոմատ կերպով 
մոդելն իր մեջ պահում է 

առկա յուրաքանչյուր օբյեկտի գնի մասին տեղեկություն: Դա հնարավո-
թյուն է տալիս մոդելավորման վերջում ճշգրիտ նախահաշիվ ստանալ։ 

ավտոմատ գործընթաց է, որը նպաստում է ոչ BIM տեխնոլո-
յով կատարված նախահաշվի համեմատ տևողության զգալի նվազեց-

ով կատարվում է 
պատրաստի շինության մոնիթորինգը և շահագործումը։ Այս հնարավո-

կանատերը ստանում է օբյեկտի վերահսկողու-
։ Այժմ կան BIM 

լավորման օգտագործման բազմաթիվ օրինակներ: Օրինակ, Mott 
խորհրդատու Թոմ 

օգտագործումը Մեծ 
Casement Park մարզադաշտի 

ով նվազեցրել է ինժեներական աշխատանքների 
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արժեքը։ Իսկ մարզադաշտի արժեքը հանդիսատեսի համար նվազել է 
38 % -ով [5, 53]: 

Ընկերությունը ստեղծել է նաև Steps տեխնոլոգիան մարդկային հոսքե-
րի մոդելավորման համար և կիրառել այն BIM-ի հետ զուգահեռ` հետիոտ-
նային և տրանսպորտային երթևեկությունն օպտիմալացնելու համար։ 

Ներկայումս Հայաստանում BIM մոդելավորումը գտնվում է զարգաց-
ման փուլում, այնուամենայնիվ Հայաստանում նույնպես կան BIM տեխ-
նոլոգիաների կիրառմամբ արված նախագծեր։ Հայաստանում BIM մոդե-
լավորումը առաջինը ներմուծել է Archidutch ընկերությունը, որը միաժա-
մանակ համագործակցում է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի հետ։ Ուսանողները 2-րդ 
կուրսից ծանոթանում են մոդելավորման գործընթացին, հետագայում 
ստանում բավարար գիտելիքներ BIM տեխնոլոգիայով նախագծման 
ոլորտում։ ArchiDutch ճարտարապետական ընկերության կողմից Մար-
գահովիտում կառուցվելիք հանգստի գոտու նախագիծի կատարումը 
Հայաստանում BIM մոդելավորման օրինակ է։ Նույն ընկերության կողմից 
վերջերս ներկայացվել է ՀԱՀ եռանկյունաձև այգու և սպորտային դահլիճի 
նախագծային առաջարկ՝ կատարված BIM-ով։ Վերջինիս BIM տեխնոլո-
գիաներով իրականացումը հնարավորություն է տվել զգալի չափով 
կրճատել նախագծմանը հատկացված տևողությունը։  

Հետևաբար՝ կարող ենք պնդել, որ BIM տեխնոլոգիաներով աշխա-
տելն ունի մի շարք առավելություններ.  

▪ Տարբեր ոլորտի մասնագետներն աշխատում են միևնույն տվյալնե-
րով։ Օրինակ՝ պատկերացնենք Revit ծրագրով աշխատող կազմա-
կերպության ներսում կատարվող նախագծերի «Ջուր/կոյուղի, 
էլեկտրականություն», կոնստրուկտիվ և ճարտարապետական նա-
խագծերը կարող են կատարվել միաժամանակ ՝ միևնույն ֆայլով 
աշխատելով, 

▪ Անահմեմատ նվազում են տվյալների հավաքման մեջ նախագծի 
«բացերը», խնդիրները, 

▪ Թույլ է տալիս աշխատել հագեցած տվյալների բազայով, որտեղ 
հավաքված են օբյեկտի բոլոր անհրաժեշտ հաշվարկները, 

▪ Մոդելավորումը և հսկողությունը տեղի են ունենում շենքի կյանքի 
ցիկլի ամբողջ ընթացքում, 

▪ Հնարավորություն է տալիս կատարել մոդելի զննում՝ անկախ պայ-
մաններից և հնարավորություններից,  

▪ Անհամեմատ փոքրանում են նախագծի գինը և կատարման տևո-
ղությունը, 
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▪ Բոլոր վերը նշված առանձնահատկությունները բարձրացնում են 
մրցունակությունը շինարարական ոլորտում համաշխարհային 
մասշտաբով (նկար 2)։ 

Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. BIM BIM BIM BIM մեթոդիկայի առավելությունները՝մեթոդիկայի առավելությունները՝մեթոդիկայի առավելությունները՝մեթոդիկայի առավելությունները՝    
արտահայտված տոկոսներով։արտահայտված տոկոսներով։արտահայտված տոկոսներով։արտահայտված տոկոսներով։    

    
BIM-ը տարբեր դեպքերում օգտագործելիս նրա արդյունավետու-

թյունը կարող է բաժանվել ըստ ծրագրի կյանքի ցիկլի փուլերի։ Օրինակ՝ 
շինարարության համար կան մի շարք առանձնահատկություններ։ 

Նախագծում. 
▪ նախագծման և աշխատանքային փաստաթղթերի բարձր որակի 

ապահովում, 
▪ փոփոխությունների անընդհատ վերահսկում, 
▪ խնդիրների ժամանակակից լուծումներ։ 
 Նախագծի վերլուծություն՝ շինարարության և շինմոնտաժի արժեքի 

գնահատման գործընթացում. 
▪ մասնագրերի կազմման և հաշվարկների ավտոմատացում, 
▪ աշխատանքի ծավալների և արժեքների ճշգրիտ հաշվարկ, 
▪ մարդկային գործոնի նվազեցում հաշվարկների ընթացքում, 
▪ 5D մոդելների ստեղծում։ 
Աշխատանքի ընթացքի կազմակերպման և վերահսկման գործըն-

թացում՝ 
▪ աշխատանքների գրաֆիկի կազմման ավտոմատացում, 
▪ օպերատիվ հասանելիություն շինարարության ընթացքի հրա-
տապ տվյալներին նախագծման ցանկացած պահի, 

▪ կատարվող աշխատանքների գրաֆիկի կոորդինացում, 
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▪ կազմակեպական և տեխնիկական լուծումների իրագործելիության 
ստուգում: 

Վերջնական մոդել և շահագործում. 
▪ օբյեկտի և սարքավորումների ճշգրիտ տվյալներ, 
▪ AR/VR ծրագրերում վերջնական մոդելի հասանելիություն, 
▪ տվյալների ամբողջական բազայի հասանելիություն շինարարու-

թյան ղեկավարին, 
▪ սպասարկման ծախսերի օպտիմացման մոնիթորինգ: 
Ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայաց-

րած բյուջեի վերլուծության՝ շինարարության վրա կատարված ծախսը 
նվազել է 0,4 %-ով, ինչի վրա միանշանակ ազդեցություն ունի 2017-2018 
թվականներից BIM մոդելավորման սկիզբը [1, 1]։ Այնուամենայնիվ, 
չնայած տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացում, իսկ ավելի 
կոնկրետ՝ BIM-տեխնոլոգիաներում վերոնշյալ առավելություններին, կան 
որոշակի սահմանափակումներ և խնդիրներ. 

▪ առաջին խնդիրը տեխնոլոգիայի ներմուծման բարձր ծախսերն են, 
▪ երկարատև է մասնագետներին կրթելու գործընթացը, 
▪ BIM-ով աշխատող ծրագրերի գերակշիռ մասը ունի բարձր օպե-
րացիոն համակարգերի պահանջներ, ինչը պարտադրում է թար-
մացնել ընկերություններում առկա համակարգիչները, 

▪ BIM-ի անցում կատարելիս փոխվում են ընկերություններում 
գոյություն ունեցող նախագծման մեթոդները։ Անհրաժեշտ է դառ-
նում վերանայել աշխատանքային գործընթացը, ինչը նվազեցնում 
է աշխատողների արտադրողականությունը։ Անհրաժեշտ է դառ-
նում փնտրել նոր մասնագետներ, 

▪ Հաշվարկների իրականացման համար անհրաժեշտ է թարմացնել 
օպերացիոն համակարգերը, վերջինիս սպասարկման համար 
ծախսվում են մեծ գումարներ։ 

▪ Ծրագրերը նախատեսված են եվրոպական ստանդարտներին 
համապատսխան, ինչը չի համապատասխանում Հայաստանում 
առկա փաստաթղթերի ձևանմուշների ստանդարտներին։ Խնդիրը 
լուծելի է, սակայն կատարվում է մեխանիկական ճանապարհով։ 

BIM-ը իդեալական չէ, այն չի փոխարինում մարդուն։ Ավելին, BIM 
տեխնոլոգիան նախագծողից պահանջում է բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, նա-
խագծման գործընթացի ընդհանուր պատկերացում։ Չնայած BIM-ը աշ-
խատանքում ավելացնում է գեղարվեստական մաս, դարձնում է մարդու 
աշխատանքը ավելի էֆեկտիվ ու պատկերավոր։ 
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Եզրակացություն։ Եզրակացություն։ Եզրակացություն։ Եզրակացություն։ BIM մոդելավորումը տեխնոլոգիա է, որը թույլ է 
տալիս ձեռք բերել մրցակցային առավելություններ շինարարության ոլոր-
տում՝ օբյեկտը և շինարարության գործընթացը նկարագրող համակարգ-
չային մոդելի մշակման բոլոր գործընթացների համախմբման միջոցով: 
Այս մոդելավորումը ամբողջ տեղեկատվությունը հավաքում է տվյալների 
բազայի մեջ, որը թույլ է տալիս ստանալ ծրագրի վիզուալիզացիա: 

Պետք է նաև եզրակացնել, որ BIM-ը համակարգչային ծրագրի 
անվանումը չէ, այն նախագծման մեթոդ է, որը հաշվի է առնում շենքի 
կյանքի փուլի հետ կապված բոլոր տվյալները՝ սկսած հողատարածքի 
գնման արժեքից մինչև ամսական կոմունալ վճարումների ծախսեր և 
այլն:  

Այս բոլոր տվյալները, տեխնիկական և տնտեսական ցուցանիշների 
և այլ բնութագրերի հետ միասին, կազմում են տեղեկատվական մոդելը, 
որում մեկ պարամետրի փոփոխությունը հանգեցնում է բոլոր մյուսների 
ավտոմատ վերահաշվարկի: Վերջինս BIM-ի և 3D վիզուալիզացիայի 
միջև հիմնարար տարբերությունն է: 
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Эффективность BIM моделирования в современной Эффективность BIM моделирования в современной Эффективность BIM моделирования в современной Эффективность BIM моделирования в современной 
строительной индустрии проектировастроительной индустрии проектировастроительной индустрии проектировастроительной индустрии проектированияниянияния    

Арутюнян Юрик Арутюнян Юрик Арутюнян Юрик Арутюнян Юрик     
    Гюрджинян Ашот Гюрджинян Ашот Гюрджинян Ашот Гюрджинян Ашот     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: BIM, конкуренция, конкурентные позиции, 

инновации, BIM-технологии, моделирование 
Сравнивая технологию BIM с другими существующими техноло-

гиями, можно сказать, что BIM является лидером в области строительства. 
Уровень развития строительной отрасли является реальным показателем 
экономики страны. Примером последнего является анализ бюджета, 
согласно которому расходы на строительство в Армении сократились на 
0,4%. 

Приведенные в статье факты показывают, что роль BIM-моделирова-
ния в современном архитектурном мире очень велика и продолжает 
возрастать. В будущем BIM-моделирование позволит проектировщикам и 
архитекторам не только оптимизировать свою работу, но и позволит проек-
тировщикам в короткие сроки создавать гармоничные здания с 
использованием современных решений. 

С внедрением BIM строительный сектор Армении переходит на 
новый этап, более конкретный этап информационного моделирования, что 
возможно в соответствии с развитием архитектуры и инженерии страны. 
Каждая инновация требует оправданных затрат, BIM не исключение. 
Однако одновременно с расходами можно будет уменьшить мощность 
строительного объекта. 

Таким образом, BIM-моделирование прокладывает путь к «сотрудни-
честву» в индустрии проектирования. Последнее представляет собой 
длительный процесс, но за последние десятилетия были предприняты 
значительные шаги. 
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The Effectiveness of BIM Modeling in the Modern The Effectiveness of BIM Modeling in the Modern The Effectiveness of BIM Modeling in the Modern The Effectiveness of BIM Modeling in the Modern     
Construction Design IndustryConstruction Design IndustryConstruction Design IndustryConstruction Design Industry    

Harutyunyan Yurik Harutyunyan Yurik Harutyunyan Yurik Harutyunyan Yurik     
Gyurjinyan Ashot Gyurjinyan Ashot Gyurjinyan Ashot Gyurjinyan Ashot     

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: BIM, competition, competitive positions, innovations, BIM 

technologies, modeling 
Comparing BIM technology with other technologies on the market, we 

can definitely state that BIM is a leader in the field of construction. The level of 
development of the construction sector is a real indicator of the economy of a 
given country. An example of the latter is the budget analysis, according to 
which the expenditure on construction in Armenia has decreased by 0.4%. 

The facts mentioned in the article show that the role of BIM-modeling is 
enormous in the modern architectural world and it continues to grow. In the 
future, BIM modeling will allow architects not only to optimize their work, but 
also will allow designers to create harmonious buildings in a short period of 
time with modern solutions. 

With the investigation BIM, the construction sector of Armenia is moving 
to a new stage, a more specific stage of information modeling, which is possible 
in line with the development of the country’s architecture and engineering. 
Every innovation requires justified costs, BIM is no exception. However, at the 
same time for the costs, it will be possible to reduce the capacity of the 
construction project. 

Thus, BIM modeling paves the way for “collaboration” in the design 
industry. The latter is a long process, but significant steps have been taken in 
the past decades. 
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boosting, PRC (Precision-Recall Curve). 

Boosting and bagging are two of the most popular resampling ensemble 
methods that select and combine a variety of classifiers depending on the basis. 
When dealing with noise-free data, boost algorithms are more effective than 
bagging ones. In noisy settings, bagging, however, appears to be more robust 
than boosting. 

It is no secret that the accuracy of an AI model is directly connected with 
the size of the dataset. Very deep neural network architectures require a lot 
amount of data to get a good result. But there are cases when we don’t have 
enough amount of data.  

In this article, we will show that with a small amount of dataset it is 
possible to obtain a good result, by using combinations of Machine learning 
techniques. Due to this, we used an ensemble that had 50 subclassifications in 
each ensemble using bagging and boosting voting methodology. In our work, 
we use the combinations of boosting and bagging methods to outperform ICU 
prediction results. 

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
The correct diagnosis of diseases requires years of medical training. The 

diagnostic process is often time-consuming and tedious. There are far more 
experts in demand than there are available in many fields. Medical professionals 
are often pressed for time. This delays life-saving diagnostics for patients. 

Deep Learning algorithms, in particular, have been making huge advances 
in the automatic diagnosis of diseases, allowing them to be more affordable and 
accessible. 

AI-enabled tools can identify meaningful relationships in raw data and 
have the potential to enhance almost every aspect of medical practice, including 
drug development, treatment decisions, patient care, and financial 
management. 

In this article, we use boosting [6, 119-139] and bagging [1, 123-140] 
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techniques for creating AI models to predict the mortality of ICU patients. The 
problem is to make a patient-specific prediction of in-hospital mortality. We 
will use information collected during the first two days of an ICU stay to 
predict which patients survive their hospitalizations and which patients do not.

The main idea of boosting came out of the idea of whether a weak learner 
can be modified to become better. A weak hypothesis or weak learner is 
defined as one whose performance is at least slightly better than random 
chance. As opposed to many machine-learning models, which focus on a single 
high-quality prediction model, boosting algorithms try to improve p
power by training a sequence of weak models that make up for the 
shortcomings of its predecessors (Fig. 1). 

FigureFigureFigureFigure    1111.... Boosting and AdaBoosting, Vaishnavi Dixit, Aug 26, Boosting and AdaBoosting, Vaishnavi Dixit, Aug 26, Boosting and AdaBoosting, Vaishnavi Dixit, Aug 26, Boosting and AdaBoosting, Vaishnavi Dixit, Aug 26, 
https://medium.com/@withmylaptop/boostinghttps://medium.com/@withmylaptop/boostinghttps://medium.com/@withmylaptop/boostinghttps://medium.com/@withmylaptop/boosting----andandandand----adaboostingadaboostingadaboostingadaboosting
 
Bagging (see Fig. 2) includes two components: aggregation and 

bootstrapping. Bootstrapping describes a sampling method used for selecting 
samples from a set using the replacement method. After the samples have been 
chosen, the learning algorithm is applied. 

The bootstrapping technique makes the selection process completely 
random by using samples and replacements. If a sample is selected without 
replacement, any subsequent selection of variables will always be influenced by 
the previous selections, thus restricting the criteria to a non-random process.

The aggregation technique combines model predictions for the final 
prediction in order to consider all possible outcomes. Base
bootstrapping of every model in the procedure, the aggregation can either be 
determined by the total number of outcomes or the probability of the 
prediction derived from the entire set of outcomes. 

Bagging is a powerful ensemble method that helps to reduce variance, and 
by extension, prevent overfitting. 
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Figure 2Figure 2Figure 2Figure 2....    Ensemble methods: bagging, boosting, and stacking. Ensemble methods: bagging, boosting, and stacking. Ensemble methods: bagging, boosting, and stacking. Ensemble methods: bagging, boosting, and stacking. 
Joseph Rocca Apr 23 2019,Joseph Rocca Apr 23 2019,Joseph Rocca Apr 23 2019,Joseph Rocca Apr 23 2019,    

hthththttps://towardsdatascience.com/ensembletps://towardsdatascience.com/ensembletps://towardsdatascience.com/ensembletps://towardsdatascience.com/ensemble----methodsmethodsmethodsmethods----baggingbaggingbaggingbagging----boostingboostingboostingboosting
c9214a10ac9214a10ac9214a10ac9214a10a    

 
Considering that the dataset prepared to solve the problem is small, and 

the work done for such problems shows [7, 1235-1244] that the Gradient 
boosting decision tree (GBDT) algorithms show better results․ 

There are many boosting algorithms but, in this paper, we use XGBoost [3, 
785-794], CatBoost [16], and LightGBM [10, 3146-3154] boosting algorithms, 
because the mentioned algorithms have been created recently, they are very 
often used in such problems, have some of their special advantages, which are 
discussed in more detail below and have not been used to solve the given 
problem. 

For training models, we use a dataset from PhysioNet Challenge 2012 [15, 
245-248].  

The data used for the validation consisted of 12,000 intensive care unit 
stays. All patients were adults who were hospitalized for various reasons in the 
cardiac, medical, surgical, and trauma intensive care units. Stays in the 
intensive care unit for less than 48 hours are excluded. Patients wit
not resuscitate) or CMO (comfort measures only) guidelines were not excluded. 
Four thousand records make up training set A, and the rest of the records make 
up test set B. 

Since the data was unbalanced, we aggregated the data by taking the 
initial, intermediate, final data from each patient to build our feature vector.

 
Ensemble methods: bagging, boosting, and stacking. Ensemble methods: bagging, boosting, and stacking. Ensemble methods: bagging, boosting, and stacking. Ensemble methods: bagging, boosting, and stacking.     
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Four thousand records make up training set A, and the rest of the records make 

Since the data was unbalanced, we aggregated the data by taking the 
l, intermediate, final data from each patient to build our feature vector. 
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During the research, we have found other works trained and validated on 
the same data. In this paper [8, 249-252], they used a tree-based classifier, 
which was developed using a Bayesian framework and got the best result in the 
competition. In this one [4, 257-260], they used support vector machines 
(SVMs) [2, 273-297] and got the second-best result. Also, in this one [17, 261-
264], they used Neural Networks to solve the problem. All the results of these 
methods are in Table 1. 

Table 1Table 1Table 1Table 1    
Input features of the datasetInput features of the datasetInput features of the datasetInput features of the dataset    

MeasurementMeasurementMeasurementMeasurement 
Physical Physical Physical Physical 
UnitsUnitsUnitsUnits 

MeasurementMeasurementMeasurementMeasurement 
Physical Physical Physical Physical 
UnitsUnitsUnitsUnits 

ABP (Arterial blood pressure) mmHg K (Serum potassium) mEq/L 

Albumin g/dL Lactate mmol/dL 

ALP (Alkaline phosphatase) IU/L Mg (Serum magnesium) mmol/L 

ALT (Alkaline transaminase) IU/L Mechanical ventilation [yes/no] 

AST (Aspartate transaminase) IU/L Na (Serum sodium) mEq/L 

Bilirubin mg/dL PaCO2 mmHg 

BUN (Blood urea nitrogen) mg/dL PaO2 mmHg 

Cholesterol mg/dL pH [0-14] 

Creatinine mg/dL Platelets cells/nL 

FiO2 (Fractional inspired 
oxygen) [0-1] Respiration rate bpm 

Glasgow Coma Score (GCS) [3-15] SaO2 % 

Glucose mg/dL Temperature Celsius 

HCO3 (Serum bicarbonate) mmol/L Troponin-I ug/L 

HCT (Hematocrit) % Troponin-T ug/L 

Heart rate bpm Urine output mL 

Weight kg WBC (White blood cell count) cells/nL 

 
The motivation of this paper is to analyze boosting and bagging methods 

and create a better AI model for detecting the mortality of ICU patients in the 
case when we have a small dataset. 

Material and Material and Material and Material and MMMMethodsethodsethodsethods    
Input Features: Input Features: Input Features: Input Features: As input features, we used the minimum, maximum, and 
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average of recorded values for each patient from Table 1. Also, we give an input 
feature SAPS-I [11, 975-977] score calculated from these features. We also have 
tried to give as input other famous scores (for example, APACHE [9, 818-829], 
SOFA [5, 1754-1758], etc.), but actually, it did not succeed. We fill the 
undefined feature values as -1. 

For choosing hyperparameters for models, we use the grid search [14, 
1502] technique. The process of tuning hyperparameters to determine what 
values are optimal for a given model. Doing this manually could take a 
considerable amount of time and resources, and thus we use GridSearchCV [14, 
1502] from Scikit-learn's(or SK-learn) [13, 2825-2830] to automate the tuning 
of hyperparameters. 

Scoring criteria: Scoring criteria: Scoring criteria: Scoring criteria: As scoring criteria, we chose the PRAUC score and min 
(Precision, Recall) scores instead of the accuracy score to evaluate the results 
because the data were imbalanced. 

The choice of the last criterion was made as a reasonable compromise 
between accuracy of discrimination and prognostic value since class 
distributions have a large skew (approximately 14% deceased, compared to 86% 
survivors). Moreover, this choice stimulated competitors to optimize the 
Precision-Recall (PR) curve of their classifiers instead of the usual receiver 
operating curve (ROC). The optimization of the PR curve area has been 
suggested as a good criterion for unevenly distributed classification problems. 

XGBoost:XGBoost:XGBoost:XGBoost: XGBoost is used in prediction problems involving unstructured 
data (images, text, etc.) The advantage of tree-based algorithms comes when, 
when it comes to small-to-medium structured/tabular data, decision tree-based 
algorithms are considered best-in-class right now.  

XGBoost is a decision-tree-based ensemble Machine Learning algorithm 
that uses a gradient boosting decision tree. We use the scikit-learn [9, 818-829] 
implementation of XGBoost.  

Notable features of XGBoost include 
▪ Model parallelization: the model is implemented to train on multiple 
CPU cores. 

▪ Regularization: the regularization penalty in XGBoost helps avoid 
overfitting. The model can generalize adequately with penalty 
regularizations as they produce successful training. 

▪ Non-linearity: XGBoost can detect and learn from non-linear data 
patterns. 

▪ Scalability: XGBoost can run on distributed servers and clusters like 
Hadoop and Spark, so you can process enormous amounts of data. It's 
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also available for many programming languages like C++, JAVA, Python, 
and Julia.  

Fig. 3 shows the Precision-Recall Curve (PRC) for each sample of the 
XGBoost model. 

Figure 3.Figure 3.Figure 3.Figure 3. PrecisionPrecisionPrecisionPrecision----Recall Curve (PRC) of the XGBoosRecall Curve (PRC) of the XGBoosRecall Curve (PRC) of the XGBoosRecall Curve (PRC) of the XGBoos
 
CatBoost: CatBoost: CatBoost: CatBoost: CatBoost is a gradient boosting library created by Yandex. It uses 

oblivious decision trees to grow a balanced tree. The same functions are used to 
create left and right splits at each level of the tree. Compared to classical trees, 
oblivious trees are more efficient when implemented on a processor and are 
easier to learn. 

There are several reasons to consider using CatBoost: 
▪ CatBoost allows training on multiple GPUs. 
▪ The library provides excellent results with default parameters, which 
reduces the time it takes to tune hyperparameters. 

▪ Provides increased accuracy by reducing overfitting. 
▪ Possibility of fast prediction using the CatBoost model. 
▪ It can be used for regression and classification tasks. 
With the help of the grid search technique, we choose parameters for the 

CatBoost model: 
▪ depth = 10 (depth of the tree) 
▪ l2_leaf_red = 7 (coefficient at the regularization term L2 of the loss 
function) 

▪ learning_rate = 0.1 (determines how fast or slow the model will learn)
▪ n_estimators = 2000 (maximum number of trees built) 
Fig. 4 shows the Precision-Recall Curve (PRC) for each sampl

CatBoost model. 

like C++, JAVA, Python, 

Recall Curve (PRC) for each sample of the 
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– 99 – 

FigureFigureFigureFigure    4444....    PrecisionPrecisionPrecisionPrecision----Recall Curve (PRC) of the CatBoosRecall Curve (PRC) of the CatBoosRecall Curve (PRC) of the CatBoosRecall Curve (PRC) of the CatBoos
 
LightGBM: LightGBM: LightGBM: LightGBM: The LightGBM framework uses tree-based learning algorithms 

to boost gradients. This framework has the following advantages:
▪ Higher training efficiency and speed. 
▪ Less memory usage. 
▪ Higher accuracy. 
▪ Parallel, distributed, and GPU learning support. 
▪ Capable of processing large datasets. 
Fig. 5 shows the Precision-Recall Curve (PRC) for each sample of the 

LightGBM model. 

Figure 5.Figure 5.Figure 5.Figure 5. PrecisionPrecisionPrecisionPrecision----Recall Curve (PRC) of the LRecall Curve (PRC) of the LRecall Curve (PRC) of the LRecall Curve (PRC) of the LightGBMightGBMightGBMightGBM

 
Recall Curve (PRC) of the CatBoosRecall Curve (PRC) of the CatBoosRecall Curve (PRC) of the CatBoosRecall Curve (PRC) of the CatBoost 

based learning algorithms 
This framework has the following advantages: 

Recall Curve (PRC) for each sample of the 

 
ightGBMightGBMightGBMightGBM    
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Bootstrap aggregatingBootstrap aggregatingBootstrap aggregatingBootstrap aggregating    (Bagging) using LightGBM, CatBoost, and XGBoost (Bagging) using LightGBM, CatBoost, and XGBoost (Bagging) using LightGBM, CatBoost, and XGBoost (Bagging) using LightGBM, CatBoost, and XGBoost 
classifiers:classifiers:classifiers:classifiers: Bootstrap Aggregation is a machine learning algorithm that 
combines multiple ensembles of predictors. 

In particular, it is an ensemble of decision tree models, although the 
bagging technique can also be used to combine predictions of other types of 
models. 

According to its name, bootstrap aggregation is based on the “bootstrap” 
sample. 

Bootstrap samples are samples taken from a dataset with replacements. 
The replacement of a sample in the dataset allows it to be collected again and 
perhaps multiple times in the new sample. This may result in duplicate 
examples from the original dataset in the new sample. Bootstrap sampling is 
used to estimate a population statistic from a small sample of data. To 
accomplish this, we draw multiple bootstrap samples, calculate the statistic for 
each sample, and report the mean statistic over all samples. 

In this article, as a base classifier for our bagging models, we choose 
XGBoost, LGBM, and CatBoost.  

 The results of all modеls can be found in Table 2. 
    
ConclusionConclusionConclusionConclusion    
Model hyperparameters are chosen using GridSearchCV [14, 1502] from 

Scikit-learn’s(or SK-learn) [9, 818-829] that automatically adjusts the model 
hyperparameters.  

Experiments have shown that the Bagging Classifier shows the best results 
for all models when the number of base estimators is equal to 50. 

Table 2 shows the PRAUS and min (Precision, Recall) results of bagging 
and boosting models. LGBM_bagging showed the best results of this methods․ 

Table 2Table 2Table 2Table 2  
Method performances on PRAUC andMethod performances on PRAUC andMethod performances on PRAUC andMethod performances on PRAUC and    minminminmin    (Precision, Recall) metrics(Precision, Recall) metrics(Precision, Recall) metrics(Precision, Recall) metrics    

MethodMethodMethodMethod PRAUCPRAUCPRAUCPRAUC minminminmin    (Precision, Recall)(Precision, Recall)(Precision, Recall)(Precision, Recall) 

XGBoostXGBoostXGBoostXGBoost 0.5290.5290.5290.529 0.5390.5390.5390.539 

CatboostCatboostCatboostCatboost 0.5380.5380.5380.538 0.5060.5060.5060.506 

LGBMLGBMLGBMLGBM 0.5370.5370.5370.537 0.5370.5370.5370.537 

XGBoost_baggingXGBoost_baggingXGBoost_baggingXGBoost_bagging 0.5490.5490.5490.549 0.5380.5380.5380.538 

Catboost_baggingCatboost_baggingCatboost_baggingCatboost_bagging 0.54770.54770.54770.5477 0.5340.5340.5340.534 

LGBM_baggingLGBM_baggingLGBM_baggingLGBM_bagging 0.5550.5550.5550.555 0.0.0.0.551551551551 
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Table 3 shows the results of the whole models that were mentioned in the 
past sections. Also, there are results of the statistical medical method SAPS-I 
[11, 975-977] and challenge’s winner [11, 975-977] result trained and validated 
on the same dataset as we do. Our best model (LGBM_bagging) outperforms all 
other models. 

Table 3Table 3Table 3Table 3    
Comparison of methods performance on PRAUC Comparison of methods performance on PRAUC Comparison of methods performance on PRAUC Comparison of methods performance on PRAUC     

and minand minand minand min    (Precision, Recall) metrics(Precision, Recall) metrics(Precision, Recall) metrics(Precision, Recall) metrics    

MethodMethodMethodMethod PRAUCPRAUCPRAUCPRAUC minminminmin    (Precision, Recall)(Precision, Recall)(Precision, Recall)(Precision, Recall) 

SAPS-I[] - 0.309 

Bayesian Ensemble[] - 0.531 

Cascaded SVM-GLM[] - 0.527 

Neural Network[] - 0.509 

LGBM_baggingLGBM_baggingLGBM_baggingLGBM_bagging 0.5550.5550.5550.555 0.5510.5510.5510.551 

    
As a result of research, we can say that when we have a small amount of 

data and data is imbalanced; we can try to use Bagging and Boosting techniques. 
On this dataset, we use boosting techniques, such as XGBoost, CatBoost, or 
LGBM, and get comparable results to the challenge winner model, and also 
adding to this boosting techniques bagging, our new model outperforms the 
winner model.    
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ԱրհեստակաԱրհեստակաԱրհեստակաԱրհեստականննն    ինտելեկտիինտելեկտիինտելեկտիինտելեկտի    օգտագործումըօգտագործումըօգտագործումըօգտագործումը    բժշկությանբժշկությանբժշկությանբժշկության    մեջմեջմեջմեջ    
ինտենսիվինտենսիվինտենսիվինտենսիվ    թերապիայիթերապիայիթերապիայիթերապիայի    հիվանդներիհիվանդներիհիվանդներիհիվանդների    ներհիվանդանոցայիններհիվանդանոցայիններհիվանդանոցայիններհիվանդանոցային    

մահմահմահմահացությանացությանացությանացության    կանխատեսմանկանխատեսմանկանխատեսմանկանխատեսման    օրինակներիօրինակներիօրինակներիօրինակների    վրավրավրավրա    

ՂուկասյանՂուկասյանՂուկասյանՂուկասյան    ՑոլակՑոլակՑոլակՑոլակ    
ՆիկողոսյանՆիկողոսյանՆիկողոսյանՆիկողոսյան    ԿարենԿարենԿարենԿարեն    

ՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյան    ՔաջիկՔաջիկՔաջիկՔաջիկ    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր: : : : Ցանցային որոնում, խորը ուսուցում, բուսթինգ, 
բեգինգ, գրադիենտի բարձրացում, PRC (PR-կորեր)    

Բուսթինգը և Բեգինգը երկու ամենահայտնի կրկնօրինակման 
մեթոդներից են, որոնք ընտրում և միավորում են տարբեր տեսակի 
դասակարգիչներ՝ կախված նախնապես տրված դասակարգչից։ Երբ 
աշխատում ենք տվյալների հետ, որոնք աղմուկներ չեն պարունակում, 
բուսթինգի ալգորիթմները ավելի լավ արդյունքներ են ցույց տալիս 
բեգինգի համեմատությամբ։ Մյուս կողմից աղմուկ պարունակող տվյալ-
ների հետ ավելի հուսալի և արդյունավետ են աշխատում բեգինգի 
ալգորիթմները։  

Գաղտնիք չէ, որ արհեստական բանականության մոդելի ճշգրտու-
թյունն ուղղակիորեն կապված է տվյալների բազայի չափի հետ։ Շատ 
խորը նեյրոնային ցանցերի ճարտարապետությունը պահանջում է մեծ 
քանակությամբ տվյալներ՝ լավ արդյունք ստանալու համար: Բայց լինում 
են դեպքեր, երբ մենք չունենք բավարար քանակությամբ տվյալներ։ Այս 
հոդվածում մենք ցույց ենք տվել, որ տվյալների փոքր քանակով հնա-
րավոր է լավ արդյունք ստանալ՝ օգտագործելով մեքենայական ուսուց-
ման տեխնիկայի համակցությունները: Այս ամենը հաշվի առնելով՝ մենք 
օգտագործել ենք մոդելների անսամբլներ, որոնք բաղկացած են 50 ենթա-
դասակարգիչներից։ Մեր աշխատանքում նաև օգտագործել ենք բուս-
թինգի և բեգինգի մեթոդների կոմբինացիաները, որպեսզի ICU-ի կան-
խատեսման համար ավելի լավ արդյունքներ ստանանք։ 
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Применение искусственного интеллекта в медицине Применение искусственного интеллекта в медицине Применение искусственного интеллекта в медицине Применение искусственного интеллекта в медицине     
на примерах прогнозирования внутрибольничной смертности на примерах прогнозирования внутрибольничной смертности на примерах прогнозирования внутрибольничной смертности на примерах прогнозирования внутрибольничной смертности 

пациентов интенсивной терапиипациентов интенсивной терапиипациентов интенсивной терапиипациентов интенсивной терапии    
Гукасян ЦолакГукасян ЦолакГукасян ЦолакГукасян Цолак    

Никогосян КаренНикогосян КаренНикогосян КаренНикогосян Карен    
Акопян КаджикАкопян КаджикАкопян КаджикАкопян Каджик    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слоКлючевые слоКлючевые слоКлючевые слова: ва: ва: ва: поиск по сетке, глубокое обучение, бустинг, бэггинг, 

повышение градиента, PRC (PR-кривые)    
Бустинг и бэггинг – два самых популярных метода ансамбля передис-

кретизации, которые выбирают и комбинируют различные классифика-
торы в зависимости от основы. При работе с данными без шума, алгоритмы 
ускорения более эффективны, чем упаковка. Однако в шумных условиях 
бэггинг оказывается более надежной, чем бустинг.  

Не секрет, что точность модели ИИ напрямую связана с размером 
набора данных. Архитектуры очень глубоких нейронных сетей требуют 
большого объема данных для получения хорошего результата. Но бывают 
случаи, когда у нас недостаточно данных. В этой статье мы покажем, что с 
небольшим объемом набора данных можно получить хороший результат, 
используя комбинации методов машинного обучения. В связи с этим мы 
использовали ансамбль, в котором было 50 подклассов в каждом ансамбле, 
с использованием методологии бэггинг и бустинг голосования. В своей 
работе мы используем комбинации методов бэггинг и бустинг, чтобы 
превзойти результаты прогнозирования ICU. 
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Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    22228888.03.2022 .03.2022 .03.2022 .03.2022 թ.թ.թ.թ.    
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UDC 004.8 
Analyze System with MPI, OpenMP, and OpenSSLAnalyze System with MPI, OpenMP, and OpenSSLAnalyze System with MPI, OpenMP, and OpenSSLAnalyze System with MPI, OpenMP, and OpenSSL    

                        MartirosyanMartirosyanMartirosyanMartirosyan    ArmanArmanArmanArman    
GalstyanGalstyanGalstyanGalstyan    DavitDavitDavitDavit    

HarutyunyanHarutyunyanHarutyunyanHarutyunyan    EduEduEduEduardardardard    

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords: SSL, sorting, cluster, parallelism, security, multiprocessing, 
thread 

Every year in the modern world more and more data is generated, and 
with the growth of information technology, data analysis becomes an important 
part of it. To prevent leakage of growing data,the need of security is increasing. 
When data is large and has some privacy, it should be parsed during the work 
process to keep it safe. We need a system that will meet those conditions. 
Cluster systems are used to ensure parallelism. MPI is used to send data to 
clusters. OpenSSL is used for security. OpenMP provides cluster parallelism. 

The aim of this work is to create an environment for working with 
OpenMP, MPI, and OpenSSL by analyzing the system and its performance. The 
article analyzes the work of two methods: OpenSSL with OpenMP and MPI 
with OpenMP. As a result, the difference of performance between Hybrid 
algorithm and OpenMP with OpenSSL algorithm is no more than 4%, thus 
OpenMP is a faster, more secure environment when using the OpenSSL method. 

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction 
Cluster systems are used for parallelism. Clustered systems are becoming 

more and more powerful. In huge systems, tasks are parallelized between 
nodes, cores, sockets. MPI (Message Passing Interface) is used to transfer data 
between clusters. During the transfer of data, we face another problem: 
security. OpenSSL is used for secure transmission. When the data gets into the 
clusters, we start working with them. OpenMP is used for parallelization across 
clusters. OpenMP splits data into smaller pieces and assigns them to different 
processors. MPI, OpenMP, and OpenSSL are key concepts in our system. The 
program written in C ++ provides a safe and fast work with big data. 

Materials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and Methods    
MPIMPIMPIMPI    
MPI (Message Passing Interface) is a special API implemented by cluster 

vendors to easily transfer programs from cluster to cluster without changing a 
single byte of source code. Parallel programs must efficiently use computing 
power and the communication environment. With MPI, all the work of 
distributing the load between nodes and network falls to the programmer, and 
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for optimal performance it is necessary to understand the characteristics of a 
particular cluster [7]. 

MPI is the most widespread data exchange interface standard in parallel 
programming; its implementations exist in large number of computer platforms 
used in the development of programs for clusters and supercomputers. The 
main means of communication between processes in MPI is passing messages to 
oneanother [4; 6, 195-211]. 

OpenMPOpenMPOpenMPOpenMP    
OpenMP (Open Multi-Processing) is an open standard for parallelizing 

programs in the C, C ++, and Fortran languages. It describes the set of compiler 
directives, library routines, and environment variables that are intended for 
programming multithreaded applications on shared-memory multiprocessor 
systems [2]. 

The OpenMP interface is conceived as a standard for programming on 
scalable SMP systems (SSMP, ccNUMA, etc.) in the shared memory model. The 
OpenMP standard includes specifications for a set of compiler directives, 
procedures and environment variables. 

Examples of systems with shared memory, scalable to a large number of 
processors, are Cray Origin2000 supercomputers (up to 128 processors), HP 
9000 V-class (up to 32 processors in a single node, and in a 4-node 
configuration up to 128 processors), Sun Starfire (up to 64 processors) [5].  

OpenSSLOpenSSLOpenSSLOpenSSL 
Secure Socket Layer (SSL) technology (1994), originally developed by 

Netscape to support e-commerce opportunities on the Internet, has come a long 
way. SSL certificates are now a common necessity for any website [8]. 

OpenSSL is a cryptographic library, an open-source implementation of two 
protocols: Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS). This 
library has tools for generating RSA private keys and Certificate Signing 
Requests (CSR requests), managing certificates and performing 
encoding/decoding. The OpenSSL library is written in C, but wrappers exist for 
a wide variety of programming languages [3]. 

Merge Sort AlgorithmMerge Sort AlgorithmMerge Sort AlgorithmMerge Sort Algorithm 
Merge Sort is a divide-and-conquer sorting method. With the worst time 

complexity (nlogn). It first splits the array into equal parts and then 
concatenates them in sorted order. Then continues to divide the list into equal 
halves until it can no longer be divided. It is sorted, when there is only one 
item in the list. Merge sort then merges the smaller sorted lists while 
maintaining the sort of the new list (see Figure 1) [1, 13-23]. 
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Figure 1. Merge sort steps (top to bottom)Figure 1. Merge sort steps (top to bottom)Figure 1. Merge sort steps (top to bottom)Figure 1. Merge sort steps (top to bottom)    
 
An environment, which can solve the problems in parallel, hybrid and 

sequence ways, has been created. This environment allows the users to use 
combinations of different algorithms to solve specific problems faster and more 
efficiently. As such, this environment has been given the opportunity to 
dynamically increase problem solving, which allows it to be used in different 
areas. When the program takes a dataset, it clusters with MPI after that it is 
parallelizing them with OpenMP. The architecture of the model is presented in 
Figure 2. 
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Figure 2: Model architectureFigure 2: Model architectureFigure 2: Model architectureFigure 2: Model architecture 

 
Solutions to sort algorithm problems have been added to the developed 

environment. The principle of its work is presented by an example of a mass 
sorting algorithm.  

MPI and OpenMP functions should be merged in our algorithm. The 
algorithm works in master-worker type. The master works as coordinator and 
as a worker.  

#pragmaomp parallel is used for shared memory. OpenMP supports direct 
conversion of sequential recursive merge sort to multithreaded recursive merge
sort. The parallel section directive requires that nested independent sections of 
code - as defined by nested instances of the section directive 
between auto-generated streams. When execution reaches such sections, 
parallel sections are dynamically assigned to OpenMP threads. This means that 
with OpenMP, the sorting of calls to the recursive merge tree is automatically 
mapped to streams. MPI processes execute right up to the very beginning of the 
program, and all processes simultaneously execute the same code
program. All MPI processes perform the same basic function, which 
distinguishes between the child and root processes. The root process prepares 
the sorting array and then begins a parallel merge sorting while each child 
process gets data from the parent process, invokes concurrent merge sort, sends 
the sorted data back to the parent process. MPI+OpenMP algorithms call as 
Hybrid algorithms.  

It is planned to expand the opportunities of the created environment for 
solving other problems, such as the problem of effective weather forecasting in 
the region. 

 

    

Solutions to sort algorithm problems have been added to the developed 
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Results and DiscussionResults and DiscussionResults and DiscussionResults and Discussion 
The following table shows the performance analysis of the Serial 

algorithm, MPI, OpenMP, and MPI+OpenMP(Hybrid) algorithms.  
    

Table 1Table 1Table 1Table 1    
Performance analysiPerformance analysiPerformance analysiPerformance analysis of the Serial algorithm, MPI, OpenMP, s of the Serial algorithm, MPI, OpenMP, s of the Serial algorithm, MPI, OpenMP, s of the Serial algorithm, MPI, OpenMP,     

and MPI with OpenMP(Hybrid) algorithmsand MPI with OpenMP(Hybrid) algorithmsand MPI with OpenMP(Hybrid) algorithmsand MPI with OpenMP(Hybrid) algorithms    
ElementsElementsElementsElements    
    (mln)(mln)(mln)(mln)    

SerialSerialSerialSerial    
    (sec)(sec)(sec)(sec)    

MPIMPIMPIMPI    
    (sec)(sec)(sec)(sec)    

OMP OMP OMP OMP     
(sec)(sec)(sec)(sec)    

MPI+OMPMPI+OMPMPI+OMPMPI+OMP    
    (sec)(sec)(sec)(sec)    

10 0,45 0.42 0,2  0,22 

20 0.96 0.91 0,6 0,46 

40 1,98 1,93 1.25 0.92 

80 4.06 3.92 2.41 1.92 

100 5.28 4,96  3.2 2.41 

 
As shown above, hybrid algorithms are faster, so we can say experiment 

with merging MPI and OpenMP gets good results. Since the system needs 
security, we use OpenSSL. It is necessary to generate SSL certificates for both 
root and child processes afterwards. In OpenSSL data is being sent and received 
using SSL_write() and SSL_read() functions. For encryption and decryption 
aes128-gcm-sha256 cipher algorithm is used. The following table shows 
performance analysis of Hybrid algorithm and OpenMP with OpenSSL 
algorithm: 

Table 2Table 2Table 2Table 2    
Performance analysis of Hybrid algorithm and OpenMP with OpenSSL algorithmPerformance analysis of Hybrid algorithm and OpenMP with OpenSSL algorithmPerformance analysis of Hybrid algorithm and OpenMP with OpenSSL algorithmPerformance analysis of Hybrid algorithm and OpenMP with OpenSSL algorithm    
ElementsElementsElementsElements    
(mln)(mln)(mln)(mln)    

MPI+OMPMPI+OMPMPI+OMPMPI+OMP    
(sec)(sec)(sec)(sec)    

OMP+ OpenSSLOMP+ OpenSSLOMP+ OpenSSLOMP+ OpenSSL    
(sec)(sec)(sec)(sec)    

DiffDiffDiffDiff    

10 0.22 0.22 0%0%0%0% 

20 0.46 0.47 2%2%2%2%    

40 0.92 0.94 2%2%2%2%    

80 1.92 1.98 3%3%3%3%    

100 2.41 2.5 4%4%4%4%    

 
As a result, the difference is no more than 4%. 

    
     



– 110 – 

ConclusionConclusionConclusionConclusion 
We have created an environment for working with OpenMP, MPI, and 

OpenSSL, analyzed the system, carried out performance analysis. The work 
shows a comparison of two methods, OpenMP with MPI (hybrid algorithm) 
and OpenMP with OpenSSL. As a result, the difference between Hybrid 
algorithm and OpenMP with OpenSSL algorithm is no more than 4%. In 
addition, it can be observed that OpenMP with OpenSSL method is a fast and 
secure environment. Thus, we can suggest using OpenMP with OpenSSL 
algorithms in cluster systems. 

Later weplan to investigate SSL cipher suites to find a more optimal 
algorithm.     
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ՎերլուծՎերլուծՎերլուծՎերլուծականականականական    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ    mpimpimpimpi----իիիի, openmp, openmp, openmp, openmp----իիիի    ևևևև    opensslopensslopensslopenssl----իիիի    հետհետհետհետ    
    

ՄարտիրոսյանՄարտիրոսյանՄարտիրոսյանՄարտիրոսյան    ԱրմանԱրմանԱրմանԱրման    
ԳԳԳԳալստյանալստյանալստյանալստյան    ԴավիթԴավիթԴավիթԴավիթ        

ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    ԷդուարդԷդուարդԷդուարդԷդուարդ    
    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. SSL, տեսակավորում, կլաստեր, զուգահեռու-

թյուն, անվտանգություն, բազմամշակում, հոսք 
Ժամանակակից աշխարհում կարևոր դեր ունի տվյալների վերլու-

ծությունը: Երբ տվյալները մեծ են և ունեն որոշակի գաղտնիություն. ապա 
նրանց հետ աշխատելիս պետք է դրանք զուգահեռացնել՝ ժամանակ 
չկորցնելու համար՝ պահպանելով դրանց անվտանգությունը: Անհրա-
ժեշտ է համակարգ, որը կբավարարի այդ պայմաններին։ Զուգահեռու-
թյունը ապահովելու համար օգտագործվում են կալստերային համակար-
գերը: MPI-ն օգտագործվում է տվյալներ կլաստերներ ուղարկելու համար: 
OpenSSL-ն օգտագործվում է անվտանգություն ապահովելու համար։ 
OpenMP-ն ապահովում է կլաստերաների միջև զուգահեռություն: Աշխա-
տանքի նպատակն է ստեղծել միջավայր OpenMP-ի, MPI-ի և OpenSSL-ի 
հետ աշխատելու, համակարգը վերլուծելու, կատարողականի վերլուծու-
թյուն իրականացնելու համար։ Հոդվածում վերլուծվում է երկու մեթոդ-
ների աշխատանքը՝ OpenSSL OpenMP-ով և MPI OpenMP-ով: Արդյունք-
ները ցույց են տալիս ավելի քիչ տարբերություն, և կարելի է ասել, որ 
OpenMP-ը OpenSSL մեթոդով ավելի արագ և անվտանգ միջավայր է։ 
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Аналитическая система с помощью MPI, OpenMP и OpenSSLАналитическая система с помощью MPI, OpenMP и OpenSSLАналитическая система с помощью MPI, OpenMP и OpenSSLАналитическая система с помощью MPI, OpenMP и OpenSSL    

Мартиросян Арман Мартиросян Арман Мартиросян Арман Мартиросян Арман     
Галстян Галстян Галстян Галстян ДавитДавитДавитДавит    

    Арутюнян ЭдуардАрутюнян ЭдуардАрутюнян ЭдуардАрутюнян Эдуард    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: SSL, сортировка, кластер, параллелизм, безопасность, 
многопроцессорность, поток 

С каждым годом в современном мире генерируется все больше и 
больше данных, и с ростом информационных технологий важную роль 
играет анализ данных, в то же время возрастают потребности в безопас-
ности для работы с ними, для предотвращения утечки нарастающих 
данных. Когда данные имеют большой размер и имеют некоторую конфи-
денциальность, их следует анализировать, чтобы обеспечить их безопас-
ность. Нам нужна система, которая будет соответствовать этим условиям. 
Кластерные системы используются для обеспечения параллелизма. MPI 
используется для отправки данных в кластеры. OpenSSL используется для 
безопасности. OpenMP обеспечивает кластерный параллелизм. Цель 
работы - создать среду для работы с OpenMP, MPI и OpenSSL, проанализи-
ровать систему и ее производительность. В статье анализируется работа 
двух методов: OpenSSL с OpenMP и MPI с OpenMP. В результате, разница 
производительности между Гибридным алгоритмом и OpenMP с 
алгоритмом OpenSSL составляет не более 4%, мы можем сказать, что 
OpenMP- это более быстрая и безопасная среда, использующая метод 
OpenSSL.  
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УДК 004.8 

Разработка интеллектуальной системы поддеРазработка интеллектуальной системы поддеРазработка интеллектуальной системы поддеРазработка интеллектуальной системы поддержки принятия ржки принятия ржки принятия ржки принятия 
решения руководителя в условиях неопределенностирешения руководителя в условиях неопределенностирешения руководителя в условиях неопределенностирешения руководителя в условиях неопределенности    

Оганнисян НарекОганнисян НарекОганнисян НарекОганнисян Нарек        
СаакянСаакянСаакянСаакян    РустамРустамРустамРустам        
Шпехт ИринаШпехт ИринаШпехт ИринаШпехт Ирина        

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    методы и алгоритмы мониторинга данных, 
визуализация данных, интеллектуальный анализ данных, поддержка 
принятия решений, планирование, аналитические представления 
закономерностей    

Аннотация: Аннотация: Аннотация: Аннотация: Предлагается разработка интеллектуальной системы 
поддержки принятия решения – ИСППР (intelligent decision-making 
support system – IDMSS) для руководителя в виде Единой информационной 
платформы. В рамках исследования будет разработана методология 
построения указанной платформы с использованием как уже разработан-
ных авторами методов и алгоритмов интеллектуального анализа данных 
для информационной поддержки процедур принятия решений, так и 
вновь созданных методов и алгоритмов мониторинга и визуализации 
первичных данных и выявления аналитических представлений закономер-
ностей в исследуемых данных для генерации и предложения возможных 
сценариев развития ситуации для руководителя.    

ВведениеВведениеВведениеВведение    
Современные тенденции развития процессов управления, как в 

государственном, так и в частном секторе, определяют новые требования к 
использованию цифровых технологий. Повышение эффективности прини-
маемых решений на разных уровнях управления становится возможным 
при использовании специализированных интеллектуальных систем 
решения трудноформализуемых задач [1, 175-179]. 

Идеальные системы анализируют информацию и фактически прини-
мают решения за пользователя. По крайней мере, они позволяют лицам, 
принимающим решения (ЛПР), быстрее принимать более обоснованные 
решения. При этом система поддержки принятия решения (СППР) может 
быть частично либо полностью компьютеризирована. 

СППР может использоваться как на уровне стратегического, так и 
тактического управления в организации сбора информации и данных и их 
синтеза в действенную информацию, на основе имеющихся алгоритмов 
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соответствующей базы моделей. На практике такие системы в основном 
используются менеджерами среднего и высшего звена в различных 
предметных областях, где требуется критичное по времени принятие 
решения. 

Например, СППР можно использовать для прогнозирования доходов 
компании на ближайшие месяцы на основе новых предположений о 
продажах продукции. Из-за большого количества факторов, связанных с 
прогнозируемыми показателями доходов, это не простой расчет, который 
можно выполнить вручную. Однако СППР может интегрировать все 
многочисленные переменные и генерировать с одной стороны базовый 
результат, а с другой стороны – альтернативные результаты, основанные на 
предыдущих данных о продажах продукции компании и текущих пере-
менных состояния рынка. 

Эффективность деятельности любого хозяйствующего субъекта 
(государственного, муниципального, частного) обычно оценивается по 
определенным показателям, объединенным в группы по определенным 
критериям. Институт оценки эффективности деятельности организации 
призван решать следующие задачи: 

− описание деятельности организации в сравнимых показателях; 
− анализ и оценка деятельности организации в разрезе интересующих 
характеристик; 

− побуждение организации корректировать свою деятельность в 
соответствии с целевыми значениями показателей [2, 313-319].  

На сегодня обычно эффективность организации оценивается по 
однопараметрическому (базовому или интегрированному) представлению 
объекта исследования (часто простое ранжирование), что не совсем 
корректно представляет оцениваемую многопараметрическую ситуацию с 
учетом внутренних и внешних связей. 

В этой связи актуальным является предоставление руководителю 
(региона, муниципалитета, предприятия) в рамках ситуационного центра 
(СЦ) возможности оперативного оценивания положения (социально-
экономического состояния) хозяйствующего субъекта, по различным 
наборам показателей. Внедрение решения в СЦ для руководителей разных 
уровней в виде единой информационной платформы, включающей в себя 
комплекс согласованных инструментальных средств, служит повышению 
оперативности и эффективности принимаемых управленческих решений. 

На сегодня уже существуют системы, которые решают похожие 
проблемы, например: 
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 Планирование урожая. Фермеры используют СППР, чтобы 
определить лучшее время для посадки, внесения удобрений и 
сбора урожая. “Bayer Crop Science” применяет аналитику и 
поддержку принятия решений к каждому элементу своего бизнеса, 
включая создание «виртуальных фабрик» для проведения анализа 
«что, если» на своих предприятиях по производству кукурузы [13]. 

 Клинические СППР. Эти системы помогают клиницистам диаг-
ностировать своих пациентов. “PennMedicine” создала клини-
ческую СППР, который помогает пациентам отделения интенсив-
ной терапии быстрее отключиться от аппаратов искусственной 
вентиляции легких [12]. 

 Панели Clearlink. Эти системы помогают менеджерам контроли-
ровать показатели эффективности. Фирма цифрового маркетинга и 
услуг “Clearlink” использует систему СППР, чтобы помочь своим 
менеджерам определить, каким агентам нужна дополнительная 
помощь [11]. 

Интеграция процессов управления и цифровизации в социально-
экономической сфере приводит к необходимости разработки инновацион-
ных систем управления различного назначения с применением интеллек-
туальных информационно-аналитических систем поддержки принятия 
решений.  

В работе для организации процессов накопления и аналитической 
обработки первичной информации предлагается использование инстру-
ментария системного моделирования социально-экономических процессов 
и принятия решений как на микроэкономическом, так и макроэкономи-
ческом уровнях, на основе агрегированных экономических показателей. 

На сегодня у авторов, для решения представленных выше задач 
поддержки принятия решения руководителя различного уровня управле-
ния, разработан следующий инструментарий [2, 313-319; 3, 264-268]: 

1. Для проведения первичной разведки многомерных данных с целью 
выявления структурной особенности их расположения в многомер-
ном признаковом пространстве реализован программный комплекс 
динамической визуализации многомерных данных «ДИВИЗ» (ПК 
«ДИВИЗ») [4, 51-61] и программный комплекс разведочного 
анализа и сегментации многомерных данных «ЛИЛИЯ» (ПК 
«ЛИЛИЯ») [5, 1-10]. 

2. Для подтверждения полученной информации о структуре и 
возможном количестве классов объектов реализована уникальная 
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возможность визуализации многомерных данных методом динами-
ческого проецирования на псевдотрехмерные когнитивные образы 
программного комплекса «ЗОНТ» (ПК «ЗОНТ»), который, в отличие 
от ПК «ЛИЛИЯ», является более информативным и переводит 
реальные объекты исследования в трехмерные образы [6, 1-10]. 

3. За этапом первичной разведки следует этап многомерной класси-
фикации объектов представления с целью определения их местопо-
ложения в многомерном признаковом пространстве. Для реализа-
ции данного этапа разработан программный комплекс автоматичес-
кой классификации линейно неразделимых данных в непрерывном 
признаковом пространстве «ЛОТОС» (ПК «ЛОТОС»), который 
имеет в своем составе реализацию известных алгоритмов авто-ма-
тической классификации семейства FOREL в виде отдельных при-
ложений [7, 51-61].  

4. Для визуализации полученных данных с привязкой к географичес-
кому положению исследуемых субъектов разработана информа-
циоынно-аналитическая система «АРФА» (ИАС «АРФА»), которая 
позволяет представить результаты классификации в виде 
картограммы [8, 90-96]. 

Анализ существующих программных средств поддержки исследо-
вания сложных систем показал актуальность разработки Единой информа-
ционной платформы, объединяющей комплекс инструментальных средств 
в сопровождении интуитивно понятного графического интерфейса и 
мультимедийных электронных средств. При этом интеллектуальная 
система поддержки принятия решения (ИСППР) в виде Единой информа-
ционной платформы должна обеспечить участникам процесса исследо-
вания интерактивный диалог с возможностью доступа к согласованным 
автоматизированным инструментальным средствам.    

Концепция создания ИСППР в виде Единой информационной плат-
формы руководителя как информационно, так и технологически отвечает 
требованиям методологии «Автоматизация этапов системного анализа» 
[10, 141]. 

Целью исследованияЦелью исследованияЦелью исследованияЦелью исследования является разработка математического и 
алгоритмического аппарата адаптивных систем поддержки принятия 
решений на основе интеллектуальных процедур для различного класса 
задач в рамках реализации ИСППР в виде Единой информационной 
платформы руководителя. 

В рамках исследования будет разработана методология построения 
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указанной платформы с использованием как уже разработанных авторами 
методов и алгоритмов интеллектуального анализа данных для информа-
ционной поддержки процедур принятия решений, так и вновь созданных 
командой методов и алгоритмов мониторинга и визуализации первичных 
данных и выявления аналитических представлений закономерностей в 
исследуемых данных для генерации и предложения возможных сценариев 
развития ситуации для руководителя. 

В результате проведенных в работе будут достигнуты следующие 
новые научные результаты: 

1. Разработка методологии построения ИСППР для руководителя в 
виде единой информационной платформы. 

2. Усовершенствование существующих и предложения новых матема-
тических методов и алгоритмов поддержки принятия решений на 
основе применения интеллектуальных подходов анализа данных 
(применение нечеткой логики и искусственных нейронных сетей). 

3. Разработка адаптивного алгоритма аналитического построения 
закономерностей (АПЗ) на основе анализа малого объема данных 
для использования прогнозирования дальнейшего развития 
ситуаций. 

4. Разработка механизмов построения возможных сценариев с учетом 
мнений лиц, принимающих решения, для синтеза адаптивной 
системы поддержки принятия решений на основе экспертных 
процедур. 

5. Разработка концепции интеграции адаптивной системы поддержки 
принятия решений в состав ситуационного центра руководителя с 
целью увеличения эффективности управленческих решений. 

Практическая ценность работы заключается в разработке специализи-
рованного программного комплекса, позволяющего решать задачи различ-
ного класса в ситуационных центрах с использованием алгоритмов адапта-
ции системы поддержки принятия решений на основе интеллектуальных 
процедур.     

Концепция построения модели.Концепция построения модели.Концепция построения модели.Концепция построения модели. Решением указанной задачи может 
стать разработка интеллектуальной системы поддержки принятия реше-
ний (ИСППР), представленная на рисунке 1 [1, 175-179].  

Основными составными частями ИСППР являются: сбор (1), анализ 
(2) и подготовка (3) информации к принятию решений (Система (Система (Система (Система 
мониторинга),мониторинга),мониторинга),мониторинга), подготовка сценариев принятия решений на основе 
имитационных и прогнозных моделей (4), выбор альтернатив (5), анализ 
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эффективности принятых мер (6) (Система поддержки принятия (Система поддержки принятия (Система поддержки принятия (Система поддержки принятия 
решений).решений).решений).решений). Особенностями системы мониторинга является целевая направ-
ленность информационных процессов и максимальная объективность 
получаемых выводов на каждой стадии переработки данных. Система 
поддержки принятия решений характеризуется альтернативностью, 
многокритериальностью, учетом мнений аналитиков и экспертов. 

Применение систем поддержки принятия решений и анализа 
социально-экономических процессов на основе современных технологий 
компьютерного моделирования позволит оптимизировать расходы, прог-
нозировать основные показатели социально-экономического развития 
организации на долгосрочный период, «проигрывать» различные альтерна-
тивы развития, прогнозировать результаты готовящихся изменений, что в 
конечном итоге обеспечит повышение эффективности развития органи-
зации. 

Источником информации для системы принятия решений служит 
информация, поступающая из отдельных источников данных, формирую-
щихся на нижнем уровне управления и поступающая из внешних 
источников (pис. 1). 

С другой стороны, изучение процессов, протекающих в сколько-
нибудь крупных экономических системах, невозможно без учета их много-
уровневой структуры. В случае применения методов экономико-матема-
тического моделирования возникает естественный вопрос об адекватном 
отображении в математических моделях особенностей этих структур, 
связей между экономическими показателями структурных единиц разных 
уровней. 

Как было сказано выше, достаточно часто переход к высшим уровням 
экономических структур приводит к операции укрупнения (агрегиро-
вания) экономических показателей, характеризующих разноуровневые 
компоненты данной структуры. Такие преобразования в общем случае 
связаны с потерей информации. Как следствие, возникает практически 
важная проблема точности определения параметров моделей. С другой 
стороны, неизбежная субъективность выбора классической математи-
ческой модели при формальном подходе также может дополнительно 
влиять на адекватность модели в целом (сверх субъективности, проявля-
емой экономистом-исследователем).  
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Рисунок 1. Схема интеллектуальной системыРисунок 1. Схема интеллектуальной системыРисунок 1. Схема интеллектуальной системыРисунок 1. Схема интеллектуальной системы    

    поддержки принятия решенийподдержки принятия решенийподдержки принятия решенийподдержки принятия решений    
 
Большинство исследуемых социально-экономических процессов в 

современных условиях являются нестационарными вследствие различного 
и по содержанию, и по времени экономического спада. Поэтому стандарт-
ные (формализованные) методы обработки информации и экономико-
математического моделирования зачастую оказываются непригодными 
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при компьютерном моделировании, а использование малых выборок при 
высокой степени неопределенности и большого набора показателей делает 
практически невозможным получить для процессов исследования на 
основе традиционных классических методов точного описания всех их 
внутренних и внешних количественных взаимосвязей. 

При разработке ИСППР необходимо использовать неформальные 
подходы в системном исследовании социально-экономических процессов 
с учетом агрегирования основных экономических показателей. 

Среди основных задач системного анализа, требующих неформаль-
ного подхода, можно отметить следующие: 

 формулировка проблемы - выбор информативных признаков 
(какую информацию следует принимать во внимание, а какой можно 
пренебречь); 

 переход от формулировки проблемы к словесному описанию 
системы - построению неформальной модели, т.е. набора инструментов, 
которые могут объяснить отобранные наблюдения; 

 перевод неформальной модели в математическую модель. Здесь 
могут возникнуть следующие трудности. Во-первых, неформальные 
модели являются неоднозначными, и может существовать несколько 
способов перевода неформальной модели в математическую. Во-вторых, 
допущения, применяемые к неформальной модели при математическом 
описании, могут вызвать значительное отклонение модели от исходной 
неформальной теории. В силу сложности математического описания 
трудноформализуемой системы, какой является социально-экономический 
процесс, требуется применение неклассических методов построения 
моделей, использующих теорию искусственного интеллекта, теорию 
нечетких множеств и нейронных сетей; 

 перевод математических расчетов на естественный язык неиз-
бежно влечет за собой потери или добавление некоторой информации и 
определенных допущений. Моделирование нередко может порождать 
неожиданные результаты, которые могут быть более информативными, 
чем изначально ожидается. 

Методы исследования.Методы исследования.Методы исследования.Методы исследования. 
В работе будут использованы методы и принципы концептуального 

анализа и синтеза систем, методы интеллектуального анализа данных, 
методы математического моделирования, методы адаптивного управления, 
методы оптимизации, экспертные методы принятия решений, методы 
разработки программного обеспечения и баз данных.  
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Заключение Заключение Заключение Заключение     
В рамках предложенных в работе исследований были выработаны 

следующие шаги проектирования и реализации ИСППР. 
1. Анализ существующих систем поддержки принятия решений для 
оценки их адаптивности к задачам ситуационного центра на основе 
системного подхода. 

2.  Разработка классификации задач ситуационного центра на 
соответствие этапам и методам поддержки принятия решений при 
анализе неструктурированных и слабоструктурированных проблем.  

3. Создание математической модели функционирования адаптивных 
систем поддержки принятия решений на основе процедур многоце-
левой оптимизации, учитывающих различные типы исходной 
информации. 

4. Разработка алгоритма адаптации системы поддержки принятия 
решений для задач ситуационного центра на основе интеллектуаль-
ной системы и мнений экспертов для структурированных и 
неструктурированных проблем.  

5. Разработка алгоритмов и формирование требований к синтезу 
структуры адаптивной системы поддержки принятия решений. 

6. Разработка структуры адаптивной системы поддержки принятия 
решений. 

7. Разработка программного обеспечения адаптивной интеллек-
туальной поддержки принятия решения (intelligentdecision-
makingsupportsystem) (IDMSS) и верификации теоретических поло-
жений и алгоритмов. 

8. Оценка эффективности разработанных моделей, алгоритмов и 
программной системы поддержки принятия решений. 
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ՇպեխտՇպեխտՇպեխտՇպեխտ    ԻրինաԻրինաԻրինաԻրինա    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում 

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. տվյալների մոնիտորինգի մեթոդներ և 
ալգորիթմներ, տվյալների վիզուալիզացիա, տվյալների մշակում, 
որոշումների աջակցություն, պլանավորում, օրինաչափությունների 
վերլուծական ներկայացում 

Կառավարման արդյունավետությունը բարելավելու նպատակով 
աշխատությունում առաջարկվում է անորոշության պայմաններում 
ղեկավարի համար որոշումներ կայացնելու աջակցող համակարգի 
մշակում և կառուցում, որը հիմնված է համակարգված մոտեցման հիման 
վրա՝ օգտագործելով տնտեսական տեղեկատվական համակարգերի 
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ուսումնասիրության պաշտոնական, ոչ ֆորմալ մոտեցումների հետ 
մեկտեղ՝ հաշվի առնելով հիմնական տնտեսական ցուցանիշների համա-
խմբման խնդիրները, որոնք առաջանում են սոցիալ-տնտեսական կառա-
վարման համակարգերի բազմամակարդակ բնույթի պատճառով: Մշակ-
ված ինտելեկտուալ համակարգը պետք է թույլ տա տեղեկատվության 
մուտքագրումն ու մշակումը ինտերակտիվ ռեժիմով, բացահայտի խնդիր-
ները՝ հիմնված մշակված մոդելավորման և կանխատեսման մոդելների 
վրա, և առաջարկի դրանց լուծման տարբերակներ: 

Որոշումների աջակցման համակարգերի օգտագործումը և ժամա-
նակակից համակարգչային մոդելավորման տեխնոլոգիաների վրա 
հիմնված սոցիալ-տնտեսական գործընթացների վերլուծությունը թույլ 
կտան օպտիմալացնել ծախսերը, երկարաժամկետ կանխատեսել կազմա-
կերպության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնական ցուցանիշ-
ները, «կորցնել» զարգացման տարբեր այլընտրանքներ, կանխատեսել 
վերահաս փոփոխությունների արդյունքները, որոնք, ի վերջո, կապահո-
վեն կազմակերպության զարգացման արդյունավետության բարձրա-
ցումը։ 

Կառավարման գործընթացների զարգացման ժամանակակից 
միտումները, ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածում, 
որոշում են թվային տեխնոլոգիաների կիրառման նոր պահանջներ: 
Կառավարման տարբեր մակարդակներում ընդունված որոշումների 
արդյունավետության բարելավումը հնարավոր է դառնում, երբ օգտա-
գործվում են մասնագիտացված խելացի համակարգեր դժվար ձևակեր-
պելի առաջադրանքների լուծման համար: 

Իդեալական համակարգերը վերլուծում են տեղեկատվությունը և 
իրականում որոշումներ են կայացնում օգտագործողի համար: Առնվազն, 
նրանք թույլ են տալիս որոշում կայացնողներին (DM) ավելի արագ 
կայացնել ավելի տեղեկացված որոշումներ: 
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Development of an InteDevelopment of an InteDevelopment of an InteDevelopment of an Intelligent Decisionlligent Decisionlligent Decisionlligent Decision----Making Support System Making Support System Making Support System Making Support System     
for a Manager in Conditions of Uncertaintyfor a Manager in Conditions of Uncertaintyfor a Manager in Conditions of Uncertaintyfor a Manager in Conditions of Uncertainty    

HovhannisyanHovhannisyanHovhannisyanHovhannisyan    NarekNarekNarekNarek    
SaakyanSaakyanSaakyanSaakyan    RustamRustamRustamRustam    
Shpekht IrinaShpekht IrinaShpekht IrinaShpekht Irina    

ConclusionConclusionConclusionConclusion    
KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords:::: data monitoring methods and algorithms, data visualization, 

data processing, decision support, planning, analytical presentation of patterns 
In order to improve the efficiency of management, the work proposes the 

development and construction of a decision support system for the manager in a 
situation of uncertainty, based on a systematic approach using formal, informal 
approaches to the study of economic information systems, taking into account 
the problem of consolidating key economic indicators due to the multifaceted 
nature of socio-economic governance systems. The developed intelligent system 
should allow the input and processing of information in an interactive mode, 
identify the problems based on the developed modeling and prediction models 
and offer solutions to them. 

The use of decision support systems and analysis of socio-economic 
processes based on modern computer modeling technologies will allow 
optimizing costs, long-term forecast of key indicators of socio-economic 
development of the organization, “lose” various development alternatives, 
predict results. Upcoming changes will ultimately ensure the effectiveness of 
the organization’s development. 

Modern trends in the development of management processes, both in the 
public and private sectors, determine new requirements for the use of digital 
technologies. Improving the effectiveness of decisions made at different levels 
of government is possible when specialized intelligent systems are used to solve 
difficult tasks. 

Ideal systems analyze information and actually make decisions for the 
user. At the very least, they allow decision makers (DMs) to make more 
informed decisions faster. 
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ՀՏԴ 911․2  
Ձևաչափական բնութագրիչների վերլուծությունը որպես Ձևաչափական բնութագրիչների վերլուծությունը որպես Ձևաչափական բնութագրիչների վերլուծությունը որպես Ձևաչափական բնութագրիչների վերլուծությունը որպես 

գետերի դասակարգման առաջնակարգ ցուցիչգետերի դասակարգման առաջնակարգ ցուցիչգետերի դասակարգման առաջնակարգ ցուցիչգետերի դասակարգման առաջնակարգ ցուցիչ    
((((Դեբեդի գետային ցաԴեբեդի գետային ցաԴեբեդի գետային ցաԴեբեդի գետային ցանցի օրինակով)նցի օրինակով)նցի օրինակով)նցի օրինակով)    

ԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյան    ԳագիկԳագիկԳագիկԳագիկ    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. գետային ցանցի դասակարգում, գետի 
թեքություն, գետի անկում, կարգաբանական խումբ, ցանցի խտություն, 
ջրբաժանային տարածություն, ձևաչափություն, գալարայնության 
գործակից 

ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն    
Փոքր գետերը՝ որպես լանդշաֆտի կարևորագույն բաղադրիչ, վերջին 

շրջանում հայտնվել են ջրաբանների, բնապահպանների և նախագծող-
ների ուշադրության կենտրոնում: 

Փոքր գետերին և նրանց հովտային համակարգին վերաբերող տա-
րատեսակ ջրաբանական, ջրատեխնիկական, էկոլոգիական և այլ բնույթի 
միջոցառումների կարգավորումը պահանջում է յուրաքանչյուր ջրհոսքի 
անհատական բնական և էկոլոգիական առանձնահատկությունների հաշ-
վառում և վերլուծություն: Սակայն փոքր գետերի հսկայական քանակը 
գրեթե անհնարին է դարձնում նրանց անձնագրումը, որը ժամանակի և 
տնտեսական մեծ ծախսերի առումով ոչ շահավետ է: 

Նման իրավիճակում մեծ նշանակություն է ձեռք բերում ջրհոսքերի 
հստակ դասակարգումը, որը թույլ կտա ջրաձևաբանական և ձևաչափա-
կան մի շարք պարամետրերի օգնությամբ ճշգրիտ որոշել յուրաքանչյուրի 
անհատական առանձնահատկությունները, հետևաբար նաև նախատես-
վող միջոցառումների համապատասխան համալիրը: 

Գետերի դասակարգման գոյություն ունեցող մոտեցումները աչքի են 
ընկնում մի շարք թերություններով: Դա նրանց ոչ միարժեքությունն է 
(որի հետևանքով միևնույն ջրհոսքը կարող է պատկանել տարբեր 
կարգերի), առանձին կարգի գետերի միջև հստակ որոշված սահմանների 
բացակայությունը, որը նույնպես բերում է նույն հետևանքներին, առանձ-
նացվող կարգերի բնութագրիչների տարածաշրջանային բազմակողմա-
նիությունը և հատկապես փոքր գետերի դասակարգման նկատմամբ ոչ 
բավարար ուշադրությունը [1; 5, 299-304]:  

Այսպիսով` դասակարգման մոտեցումների մշակումը, որը հաշվի 
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կառնի առաջին հերթին տարածքի տոպոլոգիական, ֆիզիկաաշխարհա-
գրական և էկոլոգիական յուրահատկությունները, տեսական և գործնա-
կան կարևոր նշանակություն ունի: 

Գետային ցանցի դասակարգման գործընթացում տեղական յուրա-
հատկությունները կարող են արտահայտվել գետերի մի շարք ձևաչափա-
կան պարամետրերի միջոցով, որոնք իրենցից ներկայացնում են տվյալ 
տարածքի երկրաբանագեոմորֆոլոգիական, կլիմայական, էկոլոգիական 
պայմանների գումարային ցուցանիշի ածանցյալը: Հետևաբար այդ պա-
րամետրերը բավականաչափ խորությամբ արտահայտում են տեղական 
պայմանները և դրանց առանձնահատկությունները [2,141-146; 3, 404-
408]։ Բացի այդ՝ ձևաչափական չափանիշների հիման վրա կատարված 
դասակարգումը ունի նաև մի շարք առավելություններ, որոնցից առավել 
կարևորն այն է, որ հնարավորություն է ստեղծվում օգտագործել գնա-
հատման քանակական պարամետրերը։ Իսկ վերջինս ապահովում է 
գետերի առանձնացվող կարգերի սահմանային արժեքների որոշման 
համար մեծ հստակություն և միանշանակություն: Այդպիսի դասակարգ-
ման մշակման հնարավորությունը ապահովող գլխավոր պայմանը հան-
դիսանում է հետազոտվող տարածքում գետերի առանձին ձևաչափական 
պարամետրերի փոփոխության աստիճանական բնույթը: Հենց դա էլ հնա-
րավորություն է տալիս սահմանափակել գետերի խմբերի սահմանները` 
անց կացնելով առանձին ձևաչափական պարամետրերի արժեքների 
հանդիպման հաճախականության նվազմանը զուգընթաց:  

Այդպիսի հնարավորության հետազոտման համար ընտրել ենք 
Դեբեդ գետի գետային ցանցը, որը բնութագրվում է ձևաբանական զգալի 
բազմազանությամբ, դրանց հստակ արտահայտվածությամբ և հստակ 
տարածքային տարաբաժանմամբ, որը զգալիորեն մեծացնում է պատա-
հական ստացվող արդյունքների գնահատման արժանահավատությունը, 
հատկապես դրանց ֆոնային արժեքներից բացահայտ շեղվելու դեպքում: 
Տարածքի գետային ցանցի զգալի խտությունը (0.86 կմ/կմ2) ապահովում է 
տվյալների խտության վստահելի արդյունքներ: Լոռու մարզի տարածքի 
երկարաժամկետ անթրոպոգեն յուրացումը նույնպես վկայում է դրանց 
հետազոտման գործնական նշանակությունը, այդ թվում՝ նաև ջրաբանա-
կան տեսանկյունից [6, 305-311]:  

Ուսումնասիրվող տարածքի գետային ցանցի հետազոտումը կառու-
ցել ենք քարտեզաչափական տեղեկատվության մշակման գրաֆիկական-
վերլուծական մեթոդի վրա: Այն հենվում է կախման գրաֆիկների կազմ-
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ման և վերլուծության վրա։ Վերլուծության համար ընտրվել են վտակների 
քանակի կախումը (աջ, ձախ և ընդհանուր քանակի) դրանց երկարու-
թյուններից, վտակների երկարությունների կախումը` իրենց կարգից, 
գալարայանության գործակցի կախումը վտակների երկարությունից և 
կարգից, վտակների կարգից և դրանց երկարությունից, ինչպես նաև 
վտակների երկարությունից և նրանց թեքությունից: Բոլոր գրաֆիկների 
վրա աջ և ձախ վտակները պատկերվել են առանձին:  

Բացի այդ՝ փոքր տարածքի ընդգրկման և համեմատաբար միատիպ 
կլիմայական պայմանների պատճառով, ինչպես նաև հետազոտվող 
գետերի երկարությունների համեմատաբար ոչ մեծ միջակայքը (մինչև 176 
կմ) թույլ տվեցին վտակի երկարությունը դիտարկել որպես իրենց ջրայ-
նությունից ուղիղ կախում ունեցող և այդպիսով հիմք ստեղծեցին գետի 
երկարությունն օգտագործել որպես կարգի հիմնական, առավել հեշտ 
որոշվող ինդիկացիոն պարամետր: 

Վերևում նշված գրաֆիկների կազմման և դրանց հետագա վերլուծու-
թյան արդյունքում պարզվել է, որ վտակների ընդհանուր քանակի փոփո-
խությունը (ինչպես միևնույն կարգի մեջ, այնպես էլ առանց կարգը հաշվի 
առնելու) իրենց երկարությունից կախված, բնութագրվում է զգալի անհա-
մաչափությամբ (աստիճանականությամբ): Դա թույլ տվեց բոլոր վտակ-
ները միավորել մի քանի խմբերում՝ ըստ երկարությունների բարձր հա-
ճախականությամբ հանդիպման (աղյուսակ 1): Տվյալ կախվածությունը 
միևնույն հաջողությամբ դիտվում է ինչպես աջակողմյան, այնպես էլ 
ձախակողմյան վտակների մոտ` անկախ նրանց ունեցած կարգից:  

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1111    
ՎտակներիՎտակներիՎտակներիՎտակների    խմբերիխմբերիխմբերիխմբերի    երկարություններիերկարություններիերկարություններիերկարությունների    միջակայքըմիջակայքըմիջակայքըմիջակայքը        

((((ըստըստըստըստ    վտակներիվտակներիվտակներիվտակների    կարգայինկարգայինկարգայինկարգային    խմբերիխմբերիխմբերիխմբերի))))    

Վտակների 
կարգը 

Գետերի երկարությունների միջակայքերը (L , կմ) և խմբերը 
1 խումբ 2 խումբ 3 խումբ 4 խումբ 5 խումբ 

1 0-1.2 1.5-3.6 5.5-7 
4.8-5.7 
4.9 

8-13.8 
8-14 

18-27 30-50 
2 0-1.8 2-4.3 

3.5 
– – 

3 0-1.8 – – – 

Ընդ որում գետերի երկարությունների մոտ ցուցանիշներով խմբերի 
առանձնացվածությունը աճում է գետերի երկարության ցուցանիշի ավե-
լացմանը զուգընթաց: Դրան համապատասխան վտակների առաջին 
խումբը բնութագրվում է ամենամեծ ներքին անհամաչափությամբ, որը 
պարզ երևում է, եթե խմբերի առանձնացումը կատարվում է՝ հաշվի 
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առնելով նրանց կարգը (աղյուսակ 1): Առաջին խմբի ամբողջականու-
թյունը` առանց հաշվի առնելու վտակի կարգը, ապահովվում է նրա մեջ 
մինչև 4.3 կմ երկարության վտակների ներառմամբ: Երկարության այդ 
արժեքն էլ ընդունվել է որպես վտակների առաջին խմբի ամենավերին 
սահմանային ցուցանիշ: Դրա հետ կապված՝ դասակարգման արդյունք-
ների արժանահավատությունը ավելացնելու համար ձևաչափական պա-
րամետրերի հիման վրա տարածքի ընդգրկումը պետք է որոշվի գետի 
ամբողջ ավազանի ներառմամբ [1; 6, 305-311]: 

Ուսումնասիրվող տարածքի գալարայնության գործակցի (
·³É³ñ.

K ) 

վերլուծությունը ցույց է տալիս վտակների հստակ առանձնացվող հինգ 
խմբերի առկայություն, որոնցից յուրաքանչյուրը տարբերվում է ինչպես 
այդ գործակցի արժեքի միջակայքով (հիմնականում նրա առավելագույն 
մեծության հաշվին), այնպես էլ նրա միջին արժեքով (աղյուսակ 2): Միա-
ժամանակ յուրաքանչյուր խմբի երկարությունների սահմանային արժեք-
ները համապատասխանում են այնպիսիներին, որոնք առանձնացվել են 
վտակների երկարություններից` նրանց քանակի կախվածության հիման 
վրա (աղյուսակ 3): 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    2222    
ՏարբերՏարբերՏարբերՏարբեր    խմբերիխմբերիխմբերիխմբերի    վտակներիվտակներիվտակներիվտակների    

·³É³ñ.
K     գալարայնությանգալարայնությանգալարայնությանգալարայնության    գործակցիգործակցիգործակցիգործակցի    

միջակայքերըմիջակայքերըմիջակայքերըմիջակայքերը    ևևևև    միջինմիջինմիջինմիջին    արժեքներըարժեքներըարժեքներըարժեքները        
ԽումբըԽումբըԽումբըԽումբը    1111    2222    3333    4444    5555    

·³É³ñ.
K -ի միջակայքը 0.05-1.7 0.05-2.1 0.05-1.5 1.4 1.6 

Միջին 
·³É³ñ.

K  1.102 2.18 1.17 1.4 1.6 

Երկարությունների 
միջակայքը ( ,L կմ) 

0-4.3 4.75-7.2 8.9-14 17.8-27 – 

 Ընդ որում յուրաքանչյուր խմբի երկարությունների սահմանային 
արժեքները գործնականորեն համապատասխանում են նրանց, որոնք 
առանձնացվում են վտակների քանակի և դրանց երկարությունների միջև 
կազմած կախումներից (աղյուսակ 3): 

ԱղԱղԱղԱղյուսակյուսակյուսակյուսակ    3333    
ՎտակներիՎտակներիՎտակներիՎտակների    խմբերիխմբերիխմբերիխմբերի    երկարություններիերկարություններիերկարություններիերկարությունների    միջակայքերըմիջակայքերըմիջակայքերըմիջակայքերը    

((((առանցառանցառանցառանց    վտակներիվտակներիվտակներիվտակների    կարգիկարգիկարգիկարգի    հաշվառմանհաշվառմանհաշվառմանհաշվառման))))    
ԽումբըԽումբըԽումբըԽումբը    1111    2222    3333    4444    5555    

Երկարությունների 
միջակայքը ( ,L կմ) 

0-4.3 4.8-7 8.14 18-27 30-50 
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Ընթացքում կարելի է նշել երկարությունների միջակայքի ցուցանիշ-
ներով առանձնացվող միևնույն խմբին պատկանող աջակողմյան վտակ-
ների գալարայնության գործակցի արժեքի գերազանցությունը ձախա-
կողմյան վտակների նկատմամբ: Գալարայնության գործակցի կախվա-
ծությունը վտակների երկարություններից պահպանվում է նաև վտակ-
ների կարգը հաշվառելիս: Ընդհանուր առմամբ գալարայնության և 
վտակի կարգի կապի նմանության բնույթը բոլոր կարգերի վտակների 
մոտ հիմք է տալիս երկարությունից թեքության կախվածության ( ( )Lfi = ) 

վերլուծության համար՝ առանց ըստ կարգերի երկարությունների խմբե-
րին անդրադառնալու: 

Վտակների երկարության և նրանց թեքությունների համադրումը 
նույնպես պարզել է այդ պարամետրերի հստակ կապը, որը արտահայտ-
վում է նրանում, որ վտակների երկարությունների ավելացման հետ (ինչ-
պես նաև նվազման) փոքրանում են նրանց թեքությունների ցուցանիշը և 
դրանց եզրային արժեքների միջակայքը: Այդ նվազումը կրում է վառ ար-
տահայտված թռիչքաձև բնույթ, որը թույլ է տալիս վտակները միավորել 
մի քանի խմբերում և առանձնացնել այդ խմբերի երկարությունների սահ-
մանային արժեքները յուրաքանչյուր խմբի վերին սահմանին համապա-
տասխանող յուրաքանչյուր աստիճանի «ավարտով» (աղյուսակ 4): 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    4444    
ԹեքություններիԹեքություններիԹեքություններիԹեքությունների    միջակայքերիմիջակայքերիմիջակայքերիմիջակայքերի    հիմանհիմանհիմանհիման    վրավրավրավրա    առանձնացվողառանձնացվողառանձնացվողառանձնացվող    վտակներիվտակներիվտակներիվտակների    խմբերըխմբերըխմբերըխմբերը    

ԽումբըԽումբըԽումբըԽումբը    1111    2222    3333    4444    5555    
Երկարությունների 
միջակայքը ( ,L կմ) 

0-3.6 3.6-7.0 7.0-13.7 17.7-18.2 26.5 

Թեքությունների 
միջակայքը ( ,i սմ/մ) 1.1-2.0 1.0-0.05 0.5-0.1 0.2 0.3 

 
Հաշվի առնելով ուսումնասիրվող տարածքում թեքությունների 

վերաբերյալ տվյալների (մյուս պարամետրերի համեմատ) փոքր քանակը, 
ինչպես նաև թեքության կախվածության բարդությունը (բազմագործոնայ-
նությունը) երկարությունից ( ( )Lfi = ), կարելի է հաստատել, որ ըստ 

թեքության վտակների խմբերի առանձնացված սահմանները բավակա-
նաչափ լավ են համընկնում այլ ցուցանիշներով առանձնացված խմբերի 
վերին սահմանների հետ [1; 4, 39-53; 5, 299-304]: 

Գետի անկման և երկարության միջև փոխադարձ կապը ամե-
նաթույլն է նաև մինչև 14 կմ երկարության գետերի համար: Նշված միջա-
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կայքում այն գրեթե չի նկատվում (պահանջվում է լրացուցիչ մաթեմատի-
կական մշակում): Այնուամենայնիվ կարելի է պնդել, որ վտակներին 
բնորոշ է անկման արժեքի միջակայքի ավելացումը երկարության աճին 
զուգահեռ` 0-ից մինչև 5-7 կմ, այսինքն առաջին և երկրորդ խմբերի 
գետերի համար, իսկ երկարության 8 կմ-ից ավելի ավելացման և հատկա-
պես 13.8 կմ-ից հետո տեղի է ունենում այդ միջակայքի կրճատում, որը 
ուղեկցվում է անկման աճով: 

Վերևում նշված օրինաչափություններում նկատվող զգալի տարբե-
րությունները ( ( )Lfi = ) աջակողմյան և ձախակողմյան վտակների 

համար բացակայում են: Այսպիսով` անկումը կարելի է դիտարկել որպես 
լրացուցիչ պարամետր, որը թույլ կտա ճշգրտել (ստուգել) միայն որոշ 
սահմանային արժեքների առանձնացման ճշտությունը` տվյալ դեպքում 
երկրորդ (5-7 կմ) և երրորդ (8-13.8 կմ) խմբերի: 

Գետերի ձևաչափական պարամետրերի արժեքների համադրումը 
բերեց դրանց խմբերի կրկնվող հավաքածուի, որոնք ունեն սահմանային 
մեծությունների մոտ արժեքներ: Վերջիններիս ամբողջացումը ապահովել 
է վտակների կարգերի սահմանների քանակական որոշակիություն 
(աղյուսակ 5):  

Գետերի 6-րդ կարգի առանձնացումը հիմնված է այդ գետերի 
ակնառու ինքնատիպությամբ և տեղի է ունեցել ըստ «մնացորդային» 
սկզբունքի, քանի որ նրանց տվյալները անհրաժեշտ լիարժեքությամբ չեն 
տիրապետում: Միաժամանակ 6-րդ կարգի սահմանները գրեթե համընկ-
նում են միջին փոքր գետերի (51-100 կմ) ստորին սահմանի և փոքր 
գետերի (101-150 կմ) հետ: 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    5555    
ՏարածքիՏարածքիՏարածքիՏարածքի    գետերիգետերիգետերիգետերի    խմբերիխմբերիխմբերիխմբերի    բնութագրիչներըբնութագրիչներըբնութագրիչներըբնութագրիչները    

ԽումբըԽումբըԽումբըԽումբը    1111    2222    3333    4444    5555    6666    

Երկարությունների 
միջակայքը ( ,L կմ) 

0-4.3 4.8-7 8-14 18-27 30-50 65-150 

Գալարայնության 
միջին գործակիցը 

1.102 2.18 1.17 1.4 1.6 – 

Թեքությունների 
միջակայքը ( ,i սմ/մ) 1.55 0.525 0.30 0.2 0.3 – 
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Առանձնացված կատեգորիաների քարտեզագրական վերլուծու-
թյունը ցույց տվեց դրանց փոխկապակցվածությունը տարածքի ձևաբա-
նական կառուցվածքի հետ: Այդ փոխկապակցվածությունը արտահայտ-
վեց լանդշաֆտի տիպից (մորֆոլոգիական հիմքից) տարբեր կարգերի 
վտակների հանդիպողականության (խտության) կախվածության մեջ, 
նրա ընդհանուր մակերեսից, ինչպես նաև առանձին կարգի վտակների 
որոշակի հարաբերակցությամբ լանդշաֆտների տարբեր տիպերում: 

Կարելի է խոսել վտակների առանձնացված կարգերի միավորման 
հնարավորության մասին՝ 4 խմբերում տարածքի մորֆոլոգիական պատ-
կերի հետ կապի առանձնահատկություններով: Առաջին խումբը 1-ին և  
2-րդ կարգի վտակներն են: Սրանք բավականին տարածված են լանդ-
շաֆտների տարբեր տիպերում: Երկրորդ խումբը 3-րդ կարգի վտակներն 
են, որոնք բնութագրվում են ամենամեծ ընդհանուր ձգվածությամբ և 
լանդշաֆտի ընդհանուր մակերեսի հետ` անկախ նրա տիպից (մորֆոլո-
գիական հիմքից) կապի հստակ արտահայտմամբ: Երրորդ խումբը 4-րդ 
կարգի վտակներն են, որոնք ամենափոքր տարածումն ունեն և հստակ 
կապված են մակերևույթի փակ տեղամասերի հետ: Չորրորդ խումբը 5-րդ 
և 6-րդ կարգի վտակներն են, որոնք առանձնանում են 1-ին, 2-րդ և 3-րդ 
կարգ ունեցող վտակների նկատմամբ շրջանի լանդշաֆտի հետ կապի 
հակադարձ արտահայտմամբ [4, 39-53]: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով` գետերի դասակարգման ձևաչափական չափանիշների 
օգտագործումը թույլ է տալիս ցանկացած տարածքի վտակները խմբա-
վորել մի շարք կարգերում, որոնց պարամետրերի քանակը և սահմա-
նային արժեքները պայմանավորված կլինեն տարածքի ֆիզիկաաշխար-
հագրական առանձնահատկություններով: Բուն դասակարգումը կարող է 
գետերի ավելի խոր հետազոտման հիմք հանդիսանալ և նպաստել դրանց 
օգտագործման միջոցառումների օպտիմալացմանը` պլանավորվող 
միջոցառումների հասցեականության բարձրացման և դրանց ընտրու-
թյան ժամանակի կրճատման միջոցով:  
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ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Թադևոսյան Գ. Պ., Բնական պայմանների դերի գնահատումը 
հոսքագոյացման պրոցեսում (Դեբեդ գետի ջրհավաք ավազանի 
օրինակով), աշխ. գիտ. թեկն. գիտական աստիճանի հայցման 
ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2005, 23 էջ։  

2. Թադևոսյան Գ. Պ., Ջրագրական ցանցի կառուցվածքի հիմնական 
տոպոլոգիական օրինաչափությունները (ՀՀ տարածքում Կուրի 
վտակների օրինակով), ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, 
բնական գիտություններ, Երևան, 2009, էջ 141-146։ 

3. Թադևոսյան Գ. Պ., ՀՀ տարածքում Կուրի վտակների ջրհավաք 
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Анализ морфометрических параметровАнализ морфометрических параметровАнализ морфометрических параметровАнализ морфометрических параметров    
как важный фактор класификации реккак важный фактор класификации реккак важный фактор класификации реккак важный фактор класификации рек    
(На примере речной сети р. Дебед)(На примере речной сети р. Дебед)(На примере речной сети р. Дебед)(На примере речной сети р. Дебед)    

Тадевосян ГагикТадевосян ГагикТадевосян ГагикТадевосян Гагик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова։ ։ ։ ։ класификация речной сети, крутизна реки, падение 
реки, порядковая группа, густота сети, водораздельное пространство, 
морфометрия, коэффициент извилистости  

В статье представлены возможности классификации наиболее четко 
выделенных групп гидрографической сети малых рек с помощью коли-
чественных показателей. Для этой цели нами была выбрана гидрографи-
ческая сеть реки Дебед, отличающаяся значительным морфологическим 
разнообразием, четкой выраженностью и пространственным распределе-
нием, что значительно повышает достоверность оценки случайных 
результатов, особенно при значительным отклонении от их фоновых пока-
зателей. Нами проведен ряд корреляций между количественными пара-
метрами речной сети, в результате анализа которых выделены порядковые 
группы по разным параметрам. В результате четко выделены группы 
притоков по длине, по порядковым группам, коэффициенты извилистости 
притоков разных групп и их средние значения, диапазон длин групп 
притоков без учета порядков притоков, четкое разделение групп притоков 
по уклону. В результате проделанной работы были в качестве итога пред-
ставлены количественные характеристики отдельных груп рек. Следует 
отметить, что представленная классификация может быть основой для 
углубленного изучения малых рек, их гидрографической сети, оптими-
зации планированных работ, правильного отбора рек по проводимым 
мероприятиям и четкой адресации плановых работ. 
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Analysis of Мorphometric Parameters as an ImportantAnalysis of Мorphometric Parameters as an ImportantAnalysis of Мorphometric Parameters as an ImportantAnalysis of Мorphometric Parameters as an Important    
Indicator of River ClasificationIndicator of River ClasificationIndicator of River ClasificationIndicator of River Clasification    

(On the Example of the Hydrographic Networ(On the Example of the Hydrographic Networ(On the Example of the Hydrographic Networ(On the Example of the Hydrographic Network of the Debed River)k of the Debed River)k of the Debed River)k of the Debed River)    

Tadevosyan GagikTadevosyan GagikTadevosyan GagikTadevosyan Gagik    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: river network classification, river steepness, river fall, ordinal 
group, network density, watershed space, morphometry, tortuosity coefficient    

The article presents the possibilities of classifying the most clearly 
identified groups of the hydrographic network of small rivers using quantitative 
indicators. For this purpose, we have chosen the hydrographic network of the 
Debed River, which is distinguished by significant morphological diversity, 
their clear appearance and spatial distribution, which significantly increases the 
reliability of the assessment of random results, especially with a significant 
deviation from their background indicators. We have carried out a number of 
correlations between the quantitative parameters of the river network, and as a 
result of the analysis the ordinal groups have been identified according to 
different parameters. So, groups of tributaries are clearly distinguished by 
length and ordinal groups, the tortuosity coefficients of tributaries of different 
groups and their average values, the range of lengths of tributary groups 
without taking into account the orders of tributaries, a clear separation of 
tributary groups by slope. As a result, the quantitative characteristics of 
individual groups of rivers were presented. It should be noted that the 
presented classification can be the basis for an in-depth study of small rivers, 
their hydrographic network, optimization of planned work, correct selection of 
rivers for ongoing activities and clear targeting of planned work. 
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ՀՏԴ 517 

ԵԵԵԵնսենի անհավասարություն և նրա մի քանի կիրառություններնսենի անհավասարություն և նրա մի քանի կիրառություններնսենի անհավասարություն և նրա մի քանի կիրառություններնսենի անհավասարություն և նրա մի քանի կիրառություններ    

Թունյան Թունյան Թունյան Թունյան ԱշոտԱշոտԱշոտԱշոտ    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ֆունկցիայի    ուռուցիկություն և գոգավորու-
թյուն, անհավասարություն, միջին թվաբանական, միջին երկրաչա-
փական, թեորեմ, ֆունկցիա        

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Մաթեմատիկական և կիրառական խնդիրներում շատ մեծ դեր են 

խաղում ֆունկցիոնալ անհավասարությունները: Այս թեմայի հետ շփվում 
են, կարելի է ասել, բոլոր մաթեմատիկոսները, այդ թվում՝ նաև հանրա-
հայտ: Մինչ հիմա էլ հիմնարար աշխատությունը, որտեղ ուսումնասիր-
վում է անհավասարությունների տեսությունը, համարվում է Գ. Գ. Հարդիի, 
Դ. Ե. Լիթլվուդի և Գ. Պոլիսի «Անհավասարություններ» [5] գիրքը, որը 
լույս է տեսել 1934 թ. (ռուսերեն թարգմանվել է 1948 թ.): 

Այս աշխատանքը նույնպես վերաբերում է նշված թեմատիկային: 
Աշխատանքում ուսումնասիրված են Յենսենի պարզ ֆունկցիոնալ 
անհավասարությունները, և բերված են նրա մի քանի կիրառություններ: 

Քանի որ Յենսենի անհավասարությունը սերտ կապ ունի ֆունկ-
ցիայի ուռուցիկության (գոգավորության) հետ, ուստի հարկ ենք համա-
րում որոշ նախնական փաստեր հիշեցնել նաև այդ հասկացության 
վերաբերյալ: 

Սահմանում 1:Սահմանում 1:Սահմանում 1:Սահմանում 1: f  ֆունկցիան ( )ba,  միջակայքում կոչվում է 

ուռուցիկ, եթե ցանկացած ( )baxx ,, 21 ∈  և 1=+ βα  պայմանին 

բավարարող ցանկացած 0,0 ≥≥ βα  թվերի համար տեղի ունի  

( ) ( ) ( )2121 xfxfxxf βαβα +≥+  (1) 

 Սահմանում Սահմանում Սահմանում Սահմանում 2:2:2:2: f  ֆունկցիան ( )ba,  միջակայքում կոչվում է 

գոգավոր, եթե ցանկացած ( )baxx ,, 21 ∈  և 1=+ βα  պայմանին 

բավարարող ցանկացած 0,0 ≥≥ βα  թվերի համար տեղի ունի 

( ) ( ) ( )2121 xfxfxxf βαβα +≤+  (2) 

 անհավասարությունը [3]: 

( )ba,  միջակայքը կարող է լինել ինչպես վերջավոր (փակ, բաց, 

կիսաբաց), այնպես էլ՝ անվերջ (թվային ճառագայթ, թվային ուղիղ) 
միջակայք: 
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Մասնավորաբար, (1), [(2)] անհավասարության մեջ ընդունելով 

2

1
== βα  , կունենանք՝ 

( ) ( )
22

2121 xfxfxx
f

+
≥







 +
 (3) 

( ) ( )







 +
≤







 +

22

2121 xfxfxx
f : (4) 

Մաթեմատիկական գրականության մեջ հիմնականում գործածվում 
են «ուռուցիկությամբ դեպի վերև», «ուռուցիկությամբ դեպի ներքև» 
(երբեմն էլ, համապատասխանաբար, «գոգավորությամբ վերև», «գոգա-
վորությամբ ներքև») անվանումները, որոնք այս աշխատանքում պայմա-
նականորեն փոխարինվել են, համապատասխանաբար, «ուռուցիկ» և 
«գոգավոր» հակիրճ անվանումներով: 

Եթե ֆունկցիան որևէ միջակայքում ուռուցիկ (գոգավոր) է, ապա այդ 
միջակայքում նրա գրաֆիկը ևս կոչվում է ուռուցիկ (գոգավոր) համապա-
տասխան միջակայքում: 

( )ba, միջակայքում f  ֆունկցիայի ուռուցիկության (գոգավորու-

թյան) երկրաչափական իմաստը այն է, որ այդ միջակայքի ցանկացած 

[ ]21; xx  հատվածում ֆունկցիայի գրաֆիկի բոլոր կետերն ընկած են 

( ))(; 11 xfx  և ( ))(; 22 xfx  ծայրակետերով հատվածից ոչ ներքև (ոչ վերև) 

[1]: 
Հիմնական արդյունքներՀիմնական արդյունքներՀիմնական արդյունքներՀիմնական արդյունքներ    

Ձևակերպենք պնդում, որը բացահայտում է մեզ հետաքրքրող 
Յենսենի անհավասարությանը վերաբերող տարբերակներից մեկը: 

Թեորեմ 1Թեորեմ 1Թեորեմ 1Թեորեմ 1: Եթե f  ֆունկցիան ( )ba,  միջակայքում ուռուցիկ է, ապա 

( )ba,  միջակայքի ցանկացած 
nxxx ,,, 21 L  կետերի և 

121 =+++ nrrr L  պայմանին բավարարող ցանկացած 
nrrr ,,, 21 L  

դրական ռացիոնալ թվերի համար տեղի ունի  
( ) )()()( 22112211 nnnn xfrxfrxfrxrxrxrf +++≥+++ LL  (5) 

 

( )( ))()()( 22112211 nnnn xfrxfrxfrxrxrxrf +++≤+++ LL  (6) 

անհավասարությունը (նայել [1, 75]): 
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ԴիտողությունԴիտողությունԴիտողությունԴիտողություն: (5) և (6) անհավասարությունները մեծ կիրառություն 
ունեն մաթեմատիկայի տարբեր ուղղություններում և կոչվում են Ենսենի 
անհավասարություն: 

ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց: Նախ ցույց տանք, որ ( )ba,  միջակայքի ցանկացած 

nxxx ,,, 21 L  կետերի համար տեղի ունի  

( )







 +++
≤

+++

n

xxx
f

n

xfxfxf nn LL 2121 )()(
 (7) 

Անհավասարությունը, այսինքն (5) անհավասարության մասնավոր 
այն դեպքը, երբ 

n
rrr n

1
21 ==== L ): 

Օգտվենք մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդից: 2=n  դեպքում 
կունենանք՝ 








 +
≤

+

22

)()( 2121 xx
f

xfxf
, 

 որը ճիշտ է՝ ըստ թեորեմի պայմանի: 
Հիմա ենթադրենք, թե (7) անհավասարությունը ճիշտ է kn =  

բնական թվի համար, այսինքն՝  








 +++
≤

+++

k

xxx
f

k

xfxfxf kk LL 2121 )()()(
: 

 Ցույց տանք, որ այդ դեպքում (7) անհավասարությունը ճիշտ է նաև 
1+= kn  արժեքի դեպքում: Դիտարկենք հետևյալ արտահայտությունը և 

գնահատենք այն՝ հաշվի առնելով ինդուկցիայի ենթադրությունը.  
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Այսպիսով ստացանք՝ l(j�) + l(j�) + ⋯+ l(j«O�) + (� − 1)l &j� + j� +⋯+ j«O�� + 1 (
= 2�l &j� + j� +⋯+ j«O�� + 1 ( 

Որտեղից էլ կունենանք՝  
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+++ ++

11

)()()( 121121

k

xxx
f

k

xfxfxf kk LL
: 

Հետևաբար, ըստ ինդուկցիայի մեթոդի (7), անհավասարությունը 
ապացուցված է: 

Հիմա անցնենք (5) անհավասարության ապացույցին: Դիցուք` 

i

i
i

q

p
r = ( ni ,,2,1 L= ), որտեղ Nqp ii ∈, : 

nqqq ,,, 21 L  թվերի ամենա-

փոքր ընդհանուր բազմապատիկը նշանակենք q –ով: Այդ դեպքում 

q
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p i
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43421
LL

43421
L

43421
L

nl

nn

ll

xxxxxx ,,,,,,,,,

21

2211
 q  հատ թվերի համար կիրառելով 

(7) անհավասարությունը, կստանանք՝ 








 +++
≤

+++

q

xlxlxl
f

q

xflxflxfl nnnn LL 22112211 )()()(
: 

 Քանի որ 
1r

q

p

q

l

i

ii == , կստանանք՝ 

( )nnnn xrxrxrfxfrxfrxfr +++≤+++ LL 22112211 )()()( : 

Հենց այս անհավասարությունն էլ ուզում էինք ապացուցել: Նման 
կերպ կապացուցվի նաև (6) անհավասարությունը (բավական է 
համապատասխան անհավասարությունների նշաններն ամենուրեք 
փոխարինել իրենց հակադիրներով): 

Այժմ բերենք թեորեմ 1-ի մի քանի կիրառություններ: 
Օրինակ Օրինակ Օրինակ Օրինակ 1111: Ապացուցել (նայել [4, 75]) հետևյալ անհավասարությունը 

՝ 

( ) ( )22

2

2

1

2

21 nn aaanaaa +++≤+++ LL : 

Ապացույց:Ապացույց:Ապացույց:Ապացույց: Դիտարկենք 2)( xxf =  ֆունկցիան և որպես ( )ba,  

միջակայք վերցնենք թվային առանցքը: Դժվար չէ համոզվել, որ 

ցանկացած 1a և 2a  թվերի համար տեղի ունի  

22

2

2

2

1

2

21 aaaa +
≤







 +
 

անհավասարությունը ((4) պայմանը): Հետևաբար, ըստ թեորեմ 1-ի՝  

n

aaa

n

aaa nn

22

2

2

1

2

21 +++
≤







 +++ LL
, 

որտեղից էլ կստանանք՝ 

( ) ( )22

2

2

1

2

21 nn aaanaaa +++≤+++ LL :  

Օրինակ 2Օրինակ 2Օրինակ 2Օրինակ 2: Ապացուցել, որ [ ]π;0  հատվածի ցանկացած 

nxxx ,,, 21 L  կետերի համար տեղի ունի հետևյալ անհավասարությունը՝ 

n

xxx

n

xxx nn +++
≤

+++ LL 2121 sin
sinsinsin

: 

ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց: Համոզվենք, որ ցանկացած [ ]π;0, 21 ∈xx  թվերի համար 
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տեղի ունի (3) անհավասարութունը, այսինքն՝  

2
sin

2

sinsin 2121 xxxx +
≤

+
: 

Իրոք,  

2
sin

2
cos

2
sin

2

sinsin 21212121 xxxxxxxx +
≤

−+
=

+
, 

 քանի որ [ ]π;0
2

21 ∈
+ xx

, իսկ այդ դեպքում 0
2

sin 21 ≥
+ xx

 և 

1
2

cos 21 ≤
− xx

 : Հետևաբար, ըստ թեորեմ 1-ի, կունենանք՝ 

n

xxx

n

xxx nn +++
≤

+++ LL 2121 sin
sinsinsin

, 

որն էլ պահանջվում էր ապացուցել:  
Կարող եք նայել նաև [1, 75]-ում: 
Օրինակ 3Օրինակ 3Օրինակ 3Օրինակ 3: Ապացուցել (նայել նաև [4, 26]) Կոշիի անհավասարու-

թյունը՝ ցանկացած n  դրական թվերի թվաբանական միջինը փոքր չէ այդ 
թվերի երկրաչափական միջինից՝ 

),,2,1,0(21
21 nixxxx

n

xxx
i

n
n

n LL
L

=>≥
+++

:  

Ապացույց:Ապացույց:Ապացույց:Ապացույց: Դիտարկենք xxf ln)( =  ֆունկցիան: Ցույց տանք, որ 

այդ ֆունկցիայի որոշման տիրույթի ցանկացած 1x  և 2x  կետերի համար 

տեղի ունի (3) պայմանը, այսինքն՝  

2

lnln

2
ln 2121 xxxx +

≥
+

 : 

Իրոք, 

( )
:0

22

ln
2

ln
2

lnln

2
ln

2

21

21
21

21
212121

≥
−

⇔⋅≥
+

⇔

⇔⋅≥
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⇔
+

≥
+

xx
xx

xx

xx
xxxxxx

 

Հետևաբար, ըստ թեորեմ 1-ի, ցանկացած 
nxxx ,,, 21 L  դրական 

կետերի համար տեղի ունի (7) անհավասարությունը, այսինքն՝  

n

xxx

n

xxx nn lnlnln
ln 2121 +++

≥
+++ LL

: 
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Այս անհավասարությունից հետևում է, որ 

n
n

n xxx
n

xxx
L

L
⋅≥

+++
21

21 : 

Օրինակ 4Օրինակ 4Օրինակ 4Օրինակ 4: Ապացուցել, որ (նայել [4, 49]) ցանկացած դրական 
dcba ,,,  թվերի համար տեղի ունի հետևյալ անհավասարությունը՝ 

dcbadcdbcbdacaba +++
≥

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

12111111
:  

ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց: Դիտարկենք 
x

xf
1

)( =  ֆունկցիան ( )∞;0  միջակայքում: 

Դժվար չէ համոզվել, որ ցանկացած դրական 1x  և 2x  թվերի համար 

տեղի ունի  

2121

211

2

1

xxxx +
≥








+  

անհավասարությունը ((4) պայմանը): Ուստի, համաձայն թեորեմ 1-ի, 
ընդունելով՝  

,,,, 4321 cbxdaxcaxbax +=+=+=+=  

dcxdbx +=+= 65 ,  և ,
6

1
621 ==== rrr L  

կստանանք ապացուցվելիք անհավասարությունը: 
* * * 

Թեորեմ 2:Թեորեմ 2:Թեորեմ 2:Թեորեմ 2: Եթե f  ֆունկցիան ( )ba,  միջակայքում գոգավոր 

(ուռուցիկ) է, ապա ցանկացած ( )baxxx n ,,,, 21 ∈L  և 

121 =+++ nααα L  պայմանին բավարարող ոչ բացասական 

nααα ,,, 21 L  թվերի համար տեղի ունի  

[ ])()()()( 22112211 nnnn xfxfxfxxxf αααααα +++≤+++ LL  (8) 

 

)()()()( 22112211 nnnn xfxfxfxxxf αααααα +++≥+++ LL  (9) 

 
 (8) և (9) անհավասարությունները կոչվում են Ենսենի անհավասա-

րություններ: 
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Ապացույց:Ապացույց:Ապացույց:Ապացույց: Ապացուցենք (8) անհավասարությունը: Օգտվենք 
ինդուկցիայի մեթոդից: Երբ 2=n , ապա (8) անհավասարությունը 
կվերածվի (2) անհավասարության, որը ճշմարիտ է, քանի որ f ----ը 

գոգավոր է: Հիմա ենթադրենք, (8) անհավասարությունը ճշմարիտ է 
)2( ≥= kkn  դեպքում: 

Ցույց տանք, որ այդ ենթադրության պարագայում (8) անհավասա-
րությունը ճշմարիտ է նաև 1+= kn  դեպքում: Այսինքն տեղի ունի 
հետևյալ անհավասարությունը՝ 
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որտեղ ( ) ( )1,,2,10,, +=≥∈ kibax ii Lα  և 1121 =+++ +kααα L : 

Իսկապես նախորդ անհավասարությունը տեղի ունի, քանի որ 
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α
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α
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L

 

Մաթեմատիկական ինդուկցիայի սկզբունքի համաձայն (8) անհա-
վասարությունն ապացուցված է: Նույն կերպ կարելի է ապացուցել նաև 
(9) անհավասարությունը: 

Դիտողություն:Դիտողություն:Դիտողություն:Դիտողություն: Թեորեմ 1-ը թեորեմ 2-ի մասնավոր դեպքն է: 
Բնական հարց է առաջանում. կա՞ արդյոք այնպիսի հայտանիշ, որի 

միջոցով, առանց դժվարության, հնարավոր լինի գտնել տրված ֆունկ-
ցիայի ուռուցիկության (գոգավորության) միջակայքերը: Մաթեմատիկա-
կան անալիզի դասընթացում ձևակերպվում և ապացուցվում է այդպիսի 
հայտանիշ. 
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Դիցուք, Դիցուք, Դիցուք, Դիցուք, f     ֆունկցիան կրկնակի ածանցելի է ֆունկցիան կրկնակի ածանցելի է ֆունկցիան կրկնակի ածանցելի է ֆունկցիան կրկնակի ածանցելի է ( )ba,     միջակայքում: միջակայքում: միջակայքում: միջակայքում: 

Այդ դեպքում (1) [(2)] պայմանը տեղի ունի այն և միայն այն դեպքում Այդ դեպքում (1) [(2)] պայմանը տեղի ունի այն և միայն այն դեպքում Այդ դեպքում (1) [(2)] պայմանը տեղի ունի այն և միայն այն դեպքում Այդ դեպքում (1) [(2)] պայմանը տեղի ունի այն և միայն այն դեպքում 

((((նայել, օնայել, օնայել, օնայել, օրինակ, [2, 336]), երբ րինակ, [2, 336]), երբ րինակ, [2, 336]), երբ րինակ, [2, 336]), երբ ( )ba,     միջակայքի ամեն մի միջակայքի ամեն մի միջակայքի ամեն մի միջակայքի ամեն մի x     կետի համար կետի համար կետի համար կետի համար 

տեղի ունի տեղի ունի տեղի ունի տեղի ունի 0)( <′′ xf     ((((համապատասխանաբար համապատասխանաբար համապատասխանաբար համապատասխանաբար 0)( >′′ xf ) ) ) ) անհաանհաանհաանհավավավավա----

սասասասարությունը:րությունը:րությունը:րությունը:    
Օրինակ 5:Օրինակ 5:Օրինակ 5:Օրինակ 5: Ապացուցենք (նայել [3, 175, §14]) հետևյալ կրկնակի 

անհավասարությունը՝ 

cba

cba
cba

cba
cba

c

cba

b

cba

a

++

++
≤⋅⋅≤

++
++++++

222

3
, 

որտեղ cba ,, -ն դրական թվեր են: 

Ապացույց: Ապացույց: Ապացույց: Ապացույց: Դիտարկենք xxf ln)( =  ֆունկցիան: Քանի որ ցանկա-

ցած 0>x  դեպքում 0
1

)(
2

<−=′′
x

xf , ուստի այդ ֆունկցիան բավարա-

րում է (1) պայմանին: Հետևաբար, թեորեմ 2-ի համաձայն, կարելի է 
կիրառել Ենսենի (9) անհավասարությունը 

cxbxax ===
321

,,  և 

cba

c
a

cba

b
a

cba

a
a

++
=

++
=

++
=

321
,,  

թվերի համար (նկատենք, որ 1321 =++ aaa ): Այդ դեպքում՝ 

,ln

lnlnln
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c
c

cba
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որտեղից կստանանք՝ 

cba

cba
cba cba

c

cba

b

cba

a

++

++
≤⋅⋅ ++++++

222

: 

Այժմ դիտարկենք xxxf ln)( =  ֆունկցիան ( )∞;0  միջակայքում: 

Քանի որ ,0
1

)( >=′′
x

xf  ուստի f  ֆունկցիան բավարարում է (2) պայ-

մանին: Ընդունելով՝ cxbxaxaaa ====== 321321 ,,;
3

1

 
կարող ենք 

կիրառել Ենսենի (6) անհավասարությունը. 
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( ) ( ),lnlnln
3

1

3
ln

3

1
ccbbaa

cba
cba ++≤

++
++  

որտեղից ՝  

:
3

cba

c

cba

b

cba

a

cba
cba

++++++ ⋅⋅≤
++

 

    
Առաջադրանքներ ինքնուրույն աշխատանքի համարԱռաջադրանքներ ինքնուրույն աշխատանքի համարԱռաջադրանքներ ինքնուրույն աշխատանքի համարԱռաջադրանքներ ինքնուրույն աշխատանքի համար    

1. Ապացուցել, որ եթե 

)0,0,0,0(
3

2
>>>>=+++ tzyxtzyx π , ապա 

:2sinsinsinsin ≤+++ tzyx  

2. Ապացուցել, որ եթե 








2
;0
π

 միջակայքի tzyx ,,,  թվերը բավարա-

րում են π=+++ tzyx   

 պայմանին, ապա :4≥+++ tgttgztgytgx  

3. Ապացուցել, որ 





−

2
;

2

ππ
 միջակայքի կամայական 

nxxx ,,, 21 L  

թվերի համար ճիշտ է  

n

xxx

n

xxx nn +++
≤

+++ LL 2121 cos
coscoscos

 

 անհավասարությունը: 
4. Ապացուցել, որ եթե 

 ( )0,0,0,04 >>>>=+++ dcbadcba , ապա 

:4
1111

2222
≥+++

dcba
 

5. Ապացուցել, որ ցանկացած ոչ բացասական 
kaaa ,,, 21 L  թվերի 

համար ճիշտ է  
n

k

n

k

nn

k

aaa

k

aaa







 +++
≥

+++ LL 2121  

անհավասարությունը ( k –ն և n -ը կամայական բնական թվեր են): 
6. Ապացուցել, որ 30=++ cba  պայմանին բավարարող 

ցանկացած դրական cba ,,   թվերի դեպքում 3010≥⋅⋅ cba
cba : 
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7. Ապացուցել անհավասարությունը՝ 

,
112131

2

32

1

−
≥

+++
++

+++
+

+++ − n

n

bbb

b

bbb

b

bbb

b

n

n

nn L
L

LL

 
 որտեղ :0,,,;,1 21 >∈> nbbbNnn L  

8. Ապացուցել Յունգի անհավասարությունը՝ 

,xy
q

y

p

x
qp

≥+
 
որտեղ 0,,, >qpyx  և 1

11
=+

qp
: 
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տարրեր,  Երևան, «Զանգակ», 2001, 250 էջ։ 
2. Գևորգյան Պ., Զաքարյան Վ., Բարձրագույն մաթեմատիկա, հատոր 
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Неравенство Йенсена и некоторые его применения Неравенство Йенсена и некоторые его применения Неравенство Йенсена и некоторые его применения Неравенство Йенсена и некоторые его применения     

Тунян АшотТунян АшотТунян АшотТунян Ашот    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: выпуклость и вогнутность функции, неравенство, 
среднее арифметическое, среднее геометрическое, теорема, функция 

В математических и прикладных задачах имеют огромную роль 
функциональные неравенства. С этой темой сталкиваются можно сказать 
все математики, в том числе и величайшие. До сих пор, на мой взгляд, 
фундаментальным пособием по изучению теории неравнеств считается 
книга Г.Г.Харды, Д.Е. Литтльвуда и Г. Полиа «Неравенства», вышедшая в 
свет в 1934г. (переведен на русский в 1948 г.). 

Настоящая статья также посвящена этой тематике. В ней исследуются 
простые функциональные неравенства Йенсена. Сначала доказывается, что 

если ( )xf  в интервале ( )ba,  является выпуклой (вогнутой) а 

положительные рациональные числа nrrr ,,, 21 L , такие, что 

,121 =+++ nrrr L  то для любых nxxx ,,, 21 L  из интервала ( )ba,  

имеет место неравенство 

( ) )()()( 22112211 nnnn xfrxfrxfrxrxrxrf +++≥+++ LL  

( )( ))()()( 22112211 nnnn xfrxfrxfrxrxrxrf +++≤+++ LL   

Далее, пользуясь этим результатом, в виде пример доказываются 
четыре утверждения, каждое из которых преставлает самостоятельный 
интерес. Особенно отметим пример 3, где доказано известное неравенство 
Коши: арифметическое средное любых n  положительных чисел не 

меньше чем геометрическое средное этих чисел. После, доказывается 
вышеупомянутое утверждение Йенсена для случая когда положительные 

числа nrrr ,,, 21 L любые числа удовлетворяющие условию 

.121 =+++ nrrr L  Далее доказывается еще одно утверждение (пример 

5). В конце этой заметки приведены примеры для самостаятельной работы. 
Эта статья представлаяет интерес для учителей математики, студентов 

высших учебных заведений обучающих метематические дисциплины. 
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Jensen’s Inequality and some of its ApplicationsJensen’s Inequality and some of its ApplicationsJensen’s Inequality and some of its ApplicationsJensen’s Inequality and some of its Applications    

Tunyan AshotTunyan AshotTunyan AshotTunyan Ashot    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: convexity and concavity of function, inequality, arithmetic 
mean, geometric mean, theorem, function    

The functional inequalities play an enormous role in mathematical and 
applied problems. To this theme confront all mathematicians, including the 
greatest ones. 

The book of G. H. Hardy, J. E. Littlewood, G. Polya “Inequality” is 
believed to be the fundamental tutorial on studying inequalities theory, I think. 
It was published in 1934 and was translated to Russian in 1948. 

This article is devoted to mentioned theme, too. The simple functional 

Jensen’s inequalities are investigated. At first if it is proved, that ( )xf  is 

convex (concave) in interval ( )ba,  and positive and rational numbers 

nrrr ,,, 21 L  are such that 121 =+++ nrrr L , for any nxxx ,,, 21 L  from 

interval ( )ba, takes place an inequality: 

( ) )()()( 22112211 nnnn xfrxfrxfrxrxrxrf +++≥+++ LL  

( )( ))()()( 22112211 nnnn xfrxfrxfrxrxrxrf +++≤+++ LL  

Then, using the results some statements are proved as an example arousing 
much interest.  

We especially noted the example 3, where proved the known inequality of 
Cauchy: arithmetic mean of any n  positive numbers is not less than geometric 

mean of that. Therefore it is proved that the mentioned statement of Jensen in 

case of positive numbers nrrr ,,, 21 L  is any number specified to condition 

121 =+++ nrrr L . Then another statement is proved in the example 5. At 

the end of this article there are examples for self-directed learning. 
This article is of  great interest to teachers of mathematics, students of 

higher educational institutions teaching mathematical disciplines. 
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ՀՏԴ 373 

Ֆիզիկայից տեսական նյութի բացատրման ժամանակ Ֆիզիկայից տեսական նյութի բացատրման ժամանակ Ֆիզիկայից տեսական նյութի բացատրման ժամանակ Ֆիզիկայից տեսական նյութի բացատրման ժամանակ 
սովորողներին խնդիրների լուծման նախապատրաստումըսովորողներին խնդիրների լուծման նախապատրաստումըսովորողներին խնդիրների լուծման նախապատրաստումըսովորողներին խնդիրների լուծման նախապատրաստումը    

ԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյան    ԱրմենԱրմենԱրմենԱրմեն    
ԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյան    ԱրմինեԱրմինեԱրմինեԱրմինե    

 ՇահբազյանՇահբազյանՇահբազյանՇահբազյան    ԱնիԱնիԱնիԱնի    

 ՀանգուցաՀանգուցաՀանգուցաՀանգուցային բառեր.յին բառեր.յին բառեր.յին բառեր. դասավանդման գործնական ուղղվածություն, 
առաջանցիկ ուսուցում, ուսուցման որակ, գիտելիքների տեղափոխում, 
հմտություններ, կարողություններ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
 Ներկայումս ուսումնական գործընթացի կատարելագործումն 

ուղղված է ուսուցման ակտիվ մեթոդների կիրառման արդյունավետու-
թյան բարձրացմանը, որոնք թույլ են տալիս առավել խորը թափանցել 
ուսումնասիրվող հարցերի էության մեջ և բարձրացնել յուրաքանչյուր 
աշակերտի անձնական հետաքրքրվածությունը: Դպրոցական բնագիտա-
կան կրթության կազմակերպման ժամանակակից պահանջներին համա-
պատասխանում է գիտական ճանաչողության մեթոդների լայն կիրառ-
ման վրա հիմնված ուսուցումը: Վերջինս թույլ է տալիս ապահովել ոչ 
միայն դասընթացի բովանդակության գիտականությունը, այլ նաև դասա-
վանդման մեթոդաբանական ուղղվածությունը: 

 Ֆիզիկայի դասավանդման գործընթացի ուսուցանող ֆունկցիան 
ենթադրում է նաև սովորողների մոտ ձևավորել գործնականում իրենց 
գիտելիքները կիրառելու հմտություններ և կարողություններ: Վերջին-
ներս հիմնականում դրսևորվում են խնդիրների լուծման, լաբորատոր և 
տարբեր տիպի գործնական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ: 

Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթության նոր չափորոշիչ-
ներում իրավացիորեն կարևորվում է բնագիտական առարկաների 
ուսուցման գործընթացի գործնական ուղղվածության բարձրացման 
խնդիրը: Այդ խնդրի լուծումը ենթադրում է ոչ միայն դպրոցներում համա-
պատասխան լաբորատորիաների, լաբորատոր սարքավորումների և 
ուսումնամեթոդական գրականության առկայություն, այլ նաև դասավան-
դողների գործնական աշխատանքներ կատարելու կարողությունների 
կատարելագործում: 

 Դասավանդման փորձը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ ֆիզիկայի դաս-
ընթացի տեսական նյութը լավ տիրապետող աշակերտները հաճախ 
դժվարանում են իրենց գիտելիքները կիրառել գործնական աշխատանք-
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ներ կատարելիս, այդ թվում՝ խնդիրներ լուծելիս: Մինչդեռ խնդիրների 
լուծումը ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացի կարևորագույն մասն է կազ-
մում, և առանց դրա չի կարելի խոսել ֆիզիկայի լիարժեք տիրապետման 
մասին: 

Գոյություն ունեն բազմաթիվ հետազոտություններ, որոնք վերաբե-
րում են ֆիզիկական խնդիրների լուծման մեթոդներին: Հետազոտություն-
ների մի մասը վերաբերում է խնդիրների լուծման դիդակտիկական նշա-
նակության բացահայտմանը, մյուս մասը՝ խնդիրների լուծման մեթոդ-
ների կատարելագործմանը: 

Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ դժվարությունները, որոնց 
ֆիզիկայից խնդիրներ լուծելիս հանդիպում են սովորողները, պայմանա-
վորված է նաև նրանով, որ տեսական նյութի բացատրման ժամանակ 
դասավանդողները սովորողներին չեն նախապատրաստում գործնական 
աշխատանքներ կատարելու: Այսինքն, տեսական նյութի ուսուցման 
ժամանակ գրեթե չեն քննարկվում և նշվում այն հնարավոր դեպքերը, 
որոնցում կարելի է տվյալ տեսական նյութը կիրառել: Արդյունքում 
դասավանդման գործնական ուղղվածությունը նվազում է, և այն միտված 
չի լինում կրթության շարունակականության ապահովմանը: 

Այդ իմաստով անհրաժեշտություն կա ուսումնասիրելու այն մեթոդ-
ների և միջոցների ամբողջությունը, որոնց կիրառումը թույլ կտա տեսա-
կան նյութի շարադրման ժամանակ առավելագույնս բացահայտել այն 
ռեզերվը, որը ենթադրում է տեսական նյութի ուսուցումը ծառայեցնել 
գործնական աշխատանքներ կատարելուն: Աշխատանքի նպատակն է, 
ընդհանուր կողմերով վերլուծելով ֆիզիկական խնդիրների լուծման 
ուսուցմանը վերաբերվող ժամանակակից մոտեցումները և դասավանդ-
ման փորձը, նախանշել այն ուղիները, որոնք կարող են բարձրացնել 
ֆիզիկական խնդիրների լուծման ուսուցման արդյունավետությունը և 
նպաստել «ֆիզիկա» առարկայի ուսուցման որակի բարձրացմանը՝ 
կապված տեսական նյութի շարադրման ժամանակ առաջանցիկ ուսուց-
ման տարրերի կիրառման հնարավորություններից: Մասնավորապես 
կոնկրետ օրինակների միջոցով ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է ֆիզիկայի 
տարբեր դասաթեմաների ուսուցման ժամանակ սովորողներին նախա-
պատրաստել հետագայում տվյալ թեմային վերաբերող խնդիրների և 
առաջադրանքների լուծմանը: 

 Այդ նպատակին հասնելու համար աշխատանքում խնդիր է դրվել 
վերհանել այն հիմնական դժվարությունները, որոնք առաջանում են սո-
վորողների մոտ խնդիրներ լուծելիս: Մյուս կողմից ներկայացված են այն 
մոտեցումները, որոնց իրականացումը թույլ կտա առաջանցիկ ուսուցման 
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տարրերը կիրառել դասաթեմայի տեսական նյութը գործնական խնդիր-
ների լուծման ծառայեցնելուն: Վերջինիս դիդակտիկական նպատակա-
հարմարությունը հիմնավորված է [1, 258-265] աշխատանքում: 

Վերոհիշյալ խնդիրների լուծումն արդիական է, քանի որ այն թույլ 
կտա լիարժեքորեն օգտագործել այն ռեզերվը, որը կրում է դասավան-
դողը՝ տիրապետելով դասընթացի ողջ նյութին: Ֆիզիկայի դասավանդ-
ման մեթոդիկայում գրեթե բացակայում են այն հետազոտությունները, 
որոնցում խնդիր է դրվում տեսական նյութի ուսուցումը ծառայեցնել 
գործնական աշխատանքների կատարմանը: Մինչդեռ վերջինս շատ 
կարևոր է և լուծում է մի շարք դիդակտիկական խնդիրներ:  

 Այս խնդրի լուծումն ունի տեսական և գործնական նշանակություն, 
քանզի մոտեցումների բնույթը թույլ է տալիս այն կիրառել բոլոր առար-
կաների դասավանդման ժամանակ: Մյուս կողմից այն հնարավորություն 
է տալիս ուժեղացնել դասավանդման գործնական ուղղվածությունը՝ 
ընթացիկ ուսումնառությունից հետագա ուսումնառություն գիտելիքների 
տեղափոխմամբ: 

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    
Ընդհանրապես սկզբունքային տարբերություն չպետք է դնել տեսա-

կան նյութի բացատրմանը և խնդիրների լուծմանն ուղղված դասերի միջև, 
քանզի տեսությունը երևույթների, պրոցեսների, փորձերի տեսական վեր-
լուծություն է, իսկ խնդրի լուծումը ենթադրում է դրանց կոնկրետ կիրա-
ռում: 

Ֆիզիկայից տեսական նյութի ուսուցման ժամանակ սովորողները 
ծանոթանում են բազմաթիվ ֆիզիկական երևույթների և պրոցեսների, 
հասկացությունների, մեծությունների, օրենքների, սկզբունքների, տեսու-
թյունների և այլն:  

Լուծել խնդիրներ, նշանակում է կարողանալ տեսական նյութը ճիշտ 
և տեղին կիրառել կոնկրետ իրադրություններում։ 

Գոյություն չունի այնպիսի ունիվերսալ (համապիտանի) մոտեցում, 
որի դեպքում հաջորդական գործողությունների արդյունքում կարելի է 
հանգել խնդրի լուծմանը: Անհրաժեշտ կարողություններ ձևավորվում են 
միայն նպատակասլաց աշխատանքի արդյունքում՝ կուտակված փորձի և 
ֆիզիկական ինտուիցիայի զարգացման շնորհիվ: 

Դասավանդման փորձը ցույց է տալիս, որ խնդիրների լուծման 
ժամանակ սովորողների համար առավել մեծ դժվարություն է ներկայաց-
նում «Ինչի՞ց սկսել» հարցը, այսինքն՝ ոչ թե ֆիզիկական օրենքների 
կիրառումը, այլ ընտրությունն այն բանի, թե յուրաքանչյուր կոնկրետ 
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երևույթի քննարկման ժամանակ ի՞նչ օրենքներ և ինչո՞ւ է անհրաժեշտ 
կիրառել [4, 227]:  

Ըստ էության, կարևոր է կարողանալ հասկանալ և «զգալ» (ինտուի-
ցիայի առաջին դրսևորումը), թե ի՞նչը կարող է լինել և ի՞նչը չի կարող 
լինել քննարկվող ֆիզիկական իրադրությունում [4, 228]: 

Ի տարբերություն սովորողների, դասավանդողը տիրապետում է այն 
խնդիրներին և առաջադրանքներին, որոնք անհրաժեշտ է լուծել տվյալ 
թեմայից՝ տեսական նյութը յուրացնելուց հետո: Խոսքը վերաբերում է ոչ 
միայն դրան հաջորդող դասաժամերին քննարկվող խնդիրներին, այլ նաև 
հետագայում՝ ֆիզիկայի այլ բաժիններում, հանդիպող նմանատիպ 
դրսևրումներին: Դասավանդողի կողմից իմացության այդ ռեզերվի 
արդյունավետ կիրառման դեպքում հնարավոր է էապես բարձրացնել 
դասավանդման արդյունավետությունը և գործնական ուղղվածությունը: 
Խոսքը վերաբերում է բոլոր այն մեթոդներին և մոտեցումներին, որոնք 
թույլ են տալիս տեսական նյութի ուսուցման ժամանակ սովորողներին 
նախապատրաստել խնդիրների և առաջադրանքների կատարմանը: 
Այսինքն, այս դեպքում գործ ենք ունենալու առաջանցիկ ուսուցման 
իրականացման տարրերի կիրառման հետ, երբ իրականցվում է ընթացիկ 
ուսուցումից դեպի հետագա ուսումնառություն գիտելիքների տեղափո-
խում [7, 31-37]: Աշխատանքում առաջ է քաշված առաջանցիկ ուսուցման 
իրականացման մի մոդել, որի սահմաններում հնարավոր է իրականաց-
նել գիտելիքների այդպիսի տեղափոխություն՝ գիտական ճանաչելիու-
թյան մեթոդների կիրառմամբ: Խոսելով առաջանցիկ ուսուցման այդ 
մոդելի իրականացման տարբեր դրսևորումների մասին [6,167-171]՝ 
աշխատանքում, որպես մի ուղղություն, նշված է տեսական նյութի 
ուսուցման ժամանակ սովորողներին խնդիրների լուծման նախապատ-
րաստումը: Այսպիսի մոտեցման դեպքում տեսական նյութի ուսուցումը 
դառնում է առավել առարկայական, հիմնավորված և նպատակային, և 
բացի այդ՝ խնդիրների լուծման ժամանակ սովորողներն ավելի խորն են 
ընկալում և գնահատում ուսուցանած տեսական նյութի էությունը և 
անհրաժեշտությունը: 

Տեսական նյութի ուսուցման ժամանակ անհրաժեշտ է առավել 
կարևորել այն գաղափարները, որոնց կիրառման սահմաններն ավելի 
լայն են և ունեն համապիտանի (ունիվերսալ) բնույթ: Դրանք առաջին 
հերթին ֆիզիկայի ընդհանուր տեսությունները, օրենքները, ընդհանուր 
մեթոդաբանական սկզբունքներն են` իրենց ադեկվատ մաթեմատիկա-
կան մոդելներով և ձևակերպումներով: 

Օրինակ, Նյուտոնի օրենքները, որոնք հանդիսանում են ֆիզիկայի 
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մասնավոր օրենքներ և իրավացի են հաշվարկման իներցիալ համակար-
գերի համար, ուսուցանվում են «Մեխանիկա» բաժնում, սակայն նրանք 
ունեն կիրառման լայն սպեկտր: Այդ օրենքները ուսումնասիրելիս սովո-
րողները դեռևս ծանոթ չեն լինում շատ ուժերի: Հետևաբար, այդ օրենք-
ներից յուրաքանչյուրին ծանոթանալիս անհրաժեշտ է կատարել ընդհան-
րացումներ՝ նախապատրաստելով սովորողներին խնդիրներում ճիշտ 
կիրառել Նյուտոնի օրենքները ոչ միայն մեխանիկայում, այլ նաև ֆիզի-
կայի այլ բաժիններում: Նյուտոնի առաջին օրենքի մաթեմատիկական 

արտահայտությունն ունի հետևյալ տեսքը՝ 0=ÑF , այսինքն՝ եթե մար-

մինը գտնվում է դադարի վիճակում կամ շարժվում է ուղղագիծ հավասա-

րաչափ ( )const=υ , ապա նրա վրա ազդող բոլոր ուժերի համազորը՝ 

բոլոր ուժերի վեկտորական գումարը, հավասար է զրոյի: Այս դեպքում 
պետք է խոսել ոչ միայն իրենց հայտնի ուժերի մասին, այլ նաև այն ուժերի 
մասին, որոնք նրանք պետք է ուսումնասիրեն հետագայում, և որոնք ունեն 
տարբեր բնույթ և տառային նշանակումներ: Եվ եթե խնդրում առկա է 

const=υ  կամ 0=υ  պայմանները, ապա, անկախ ուժերի բնույթից, 
քանակից և տառային նշանակումից, պետք է մարմնի վրա ազդող բոլոր 
ուժերի վեկտորական գումարը՝ համազորը, հավասարեցնել 0-ի:   

Նմանատիպ պատկեր է նաև Նյուտոնի II օրենքի պարագայում: Եթե 
մարմինը շարժվում է հաստատուն արագացումով, ապա մարմնի վրա 
ազդող բոլոր ուժերի վեկտորական գումարը հավասար է մարմնի զանգ-

վածի և արագացման արտադրյալին՝ amF ⋅=Ñ : 

 Նյուտոնի երկրորդ օրենքը մարմինների համակարգի համար 
արտահայտվում է նաև իմպուլսի փոփոխությամբ [2, 186]՝  

tRP ∆⋅=∆  , (1) 

որտեղ R -ը մարմնի վրա ազդող արտաքին ուժերի համազորն է: Օրենքն 
այս տեսքով տարբեր խնդիրներում ճիշտ կիրառելու նպատակով 
անհրաժեշտ է տեսական նյութի բացատրման ժամանակ առանձնացնել 
հետևյալ դեպքերը. 

1) եթե 0=R , այսինքն՝ արտաքին ուժեր չկան, կամ էլ դրանց 
համազորը հավասար է զրոյի, ապա համակարգը փակ է, և տեղի ունի 

իմպուլսի պահպանման օրենքը ( )constpp =⇒=∆ 0 : Այդ դեպքում 

ժամանակի ցանկացած պահի համար կարող ենք միմյանց հավասարեց-
նել համակարգի լրիվ իմպուլսները: 
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2) Եթե 0≠R , ապա համակարգը փակ չէ, և համակարգի իմպուլսը 
չի պահպանվում: Սակայն հաշվի առնելով, որ (1) հավասարումը կարելի 
է գրել նաև պրոյեկցիաներով՝ tRp xx ∆=∆ , ապա կարող է պահպանվել 

միայն համակարգի իմպուլսի պրոյեկցիան ( )
xp  այն դեպքում, երբ 

0=xR , այսինքն՝ արտաքին ուժերի համազորի պրոյեկցիան նույն X 

առանցքի վրա հավասար է 0: Իսկ դա տեղի ունի, եթե առանցքը ընտրվի 
արտաքին ուժերի համազորին ուղղահայաց:  

Կոնկրետ խնդիրներ լուծելիս նպատակահարմար է վեկտորական 
տեսքով գրված (1) հավասարումը պրոյեկտել արտաքին ուժերի համա-
զորին ուղղահայաց առանցքի վրա, քանի որ այդ ուղղությամբ համա-
կարգի իմպուլսի պրոյեկցիան պահպանվում է: 

3) Եթե 0=∆t , այսինքն՝ արտաքին ուժերի համազորի ազդեցու-
թյան ժամանակն այնքան փոքր է, որ կարելի է անտեսել, ապա դժվար չէ 
(1) բանաձևից կռահել, որ այդ դեպքւմ նույնպես համակարգի լրիվ 
խմպուլսը պահպանվում է:   

0=∆t  պայմանը տեղի ունի արագընթաց տեղի ունեցող պրոցես-
ների համար, որոնցից են պայթյունը, կրակոցը և այլն: 

Ակադեմիկոս Ա. Ս. Կոնդրատևը [5, 140-148] աշխատանքում ֆիզի-
կական խնդիրների լուծման իրականացման երեք հիմնական մակար-
դակներ է առանձնացրել, որոնք բնութագրվում են ֆիզիկական իմացու-
թյան դրսևորման տարբեր աստիճաններով: Դրանցից առաջին մակար-
դակը ենթադրում է ֆիզիկական խնդիրների լուծումն իրականացնել 
ֆիզիկայի մասնավոր օրենքների օգնությամբ, որի ընթացքում կիրառվող 
մաթեմատիկական ապարատն առավել բարդ է, քան մյուս մակարդակնե-
րում: Երկրորդ մակարդակը բնութագրվում է առավել ընդհանուր, հիմ-
նարար ֆիզիկական օրենքների կիրառմամբ, օրինակ՝ էներգիայի պահ-
պանման օրենքը: Որպես կանոն, այս մակարդակում օգտագործվող 
մաթեմատիկական ապարատը ավելի հեշտ է, քան առաջինում: Հիմնա-
կան սկզբունքային դժվարությունը խնդիրների լուծման այս մակար-
դակում այն է, որ կարողանալ ստեղծել քննարկվող երևույթի որակական 
պատկերը և կոնկրետ դեպքի համար գրել համապատասխան ֆիզի-
կական օրենքի հավասարումը: Եվ, վերջապես, ֆիզիկական խնդիրների 
լուծման երրորդ մակարդակը բնութագրվում է ֆիզիկայի ընդհանուր 
մեթոդաբանական սկզբունքների՝ հարաբերականության, սիմետրիայի, 
վերադրման և այլն, կիրառմամբ: Այդ մակարդակում խնդիրների լուծման 
ժամանակ հաճախ հնարավոր է լինում ստանալ պատասխանը՝ առանց 
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որևէ հավասարում գրելու: Օրինակ, երբ խնդրում անհրաժեշտ է լինում 
գտնել շարժվող մարմինների միջև հեռավորությունը (կամ նվազագույն 
հեռավորությունը) նպատակահարմար է լինում շարժումը քննարկել 
հաշվարկման համակարգում, որում մարմիններից մեկն անշարժ է, 
այսինքն՝ կիրառել հարաբերականության մեթոդաբանական սկզբունքը: 
Այդ նպատակով շարժման հարաբերականության վերաբերյալ դասաթե-
մաներն ուսումնասիրելիս ուսուցիչը պետք է հարաբերական արագու-
թյունը որոշելու բանաձևը ստանալուց հետո մեկնաբանի դրա իմաստը և 
կիրառական նշանակությունը: Առանձին խնդիրներում հարաբերակա-
նության արագության գաղափարը, որը ներմուծվում է հաշվարկման 
համակարգը շարժվող մարմիններից մեկի հետ կապելու արդյունքում, 
թույլ է տալիս մարմինների հավասարաչափ արագացող շարժման 
խնդիրը վերածել հավասարաչափ շարժման խնդրի: Իրոք, եթե ունենք 

միևնույն a  արագացմամբ շարժվող երկու մարմիններ, ապա նրանց 
արագությունները ժամանակի ընթացքում փոխվում են հետևյալ օրենք-

ներով: ta+= 011 υυ  և ta+= 022 υυ , հետևաբար առաջին մարմնի 

արագությունը երկրորդի նկատմամբ կլինի 02012112 υυυυυ −=−= : 
Ակնհայտ է, որ առաջին մարմինը երկրորդ մարմնի հետ կապված 
հաշվարկման համակարգում շարժվում է հավասարաչափ: Այս փաստը 
տեսական նյութի բացատրման ժամանակ կարելի է նշել՝ բերելով 
օրինակներ: Օրինակ, եթե երկու մարմիններ ազատ անկում են կատա-

րում g  արագացմամբ, ապա նրանք մեկը մյուսի նկատմամբ շարժվում 

են ուղղագիծ հավասարաչափ: Այդ դեպքի հետ կապված ուսուցողական է 
և հետաքրքիր հետևյալ խնդրի քննարկումը: 

Խնդիր.Խնդիր.Խնդիր.Խնդիր.  
Մարմինների համակարգը կազմված է հինգ միատեսակ փոքր 

առաձգական հուլունքներից, որոնք կարող են ազատ, առանց շփման 
սահել անվերջ ուղղաձիգ ձողով (նկ. 1): Յուրաքանչյուր հուլունքին 
հաղորդում են սկզբնական արագություն: Առավելագույնը քանի՞ անգամ 
կարող են բախվել միմյանց հուլունքները, եթե բոլոր սկզբնական արա-
գությունները ունեն տարբեր արժեքներ և կարող են ունենալ տարբեր 
ուղղություններ [3, 49]: 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում    

Անցնենք հաշվարկման համակարգին, որը շարժվում է g  արագաց-
մամբ: x  առանցքն ուղղված է ձողի առանցքի երկայնքով: Այդ համակար-
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գում հուլունքները շարժվում են հավասարաչափ՝ բախումների ժամա-
նակ փոխանակելով արագությունները: )(tx  կախվածության գրաֆիկում 

նրանց շարժումները պատկերված են ուղիղ գծերով: Պարզ է, որ այդ դեպ-
քում հուլունքների հարվածների քանակը հավասար է ուղիղների 
հատման թվին: Հատումների առավելագույն քանակը հավասար է 

101234 =+++=n : 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

Նկար 1. Հուլունքների շարժման Նկար 1. Հուլունքների շարժման Նկար 1. Հուլունքների շարժման Նկար 1. Հուլունքների շարժման )(tx     կախվածոթյակախվածոթյակախվածոթյակախվածոթյան գրաֆիկներնն գրաֆիկներնն գրաֆիկներնն գրաֆիկներն    
ազատ անկում կատարող համակարգի նկատմամբազատ անկում կատարող համակարգի նկատմամբազատ անկում կատարող համակարգի նկատմամբազատ անկում կատարող համակարգի նկատմամբ    

 
Եթե այս խնդիրը փորձենք լուծել ավանդական եղանակով, այսինքն 

հուլունքների շարժումը դիտարկենք երկրի հետ կապված հաշվարկման 
համակարգում, ապա խնդրի լուծումն էապես կբարդանա։ 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Այսպիսով, ֆիզիկայից տեսական նյութի բացատրման ժամանակ 

չպետք է սահմանափակվել միայն դասաթեմայի բովանդակության 
ներկայացմամբ, այլ անհրաժեշտ է նաև սովորողներին նախապատրաս-
տել հետագա գործնական աշխատանքների կատարմանը: Այն կարելի է 
իրականացնել, եթե յուրաքանչյուր դասաթեմայի բովանդակությունը 
ծառայեցվի խնդիրներում դրսևորվող գաղափարների բացահայտմանը 
առավել մանրամասն և առարկայական վերլուծությանը։ 

Դասավանդողը, ծանոթ լինելով այս կամ այն ֆիզիկական գաղա-
փարի կոնկրետ դրսևորումներին, որոնք հանդիպում են խնդիրներում, 
պետք է համապատասխան տեսական նյութի ուսումնասիրման ժամա-
նակ մատնանշի տվյալ դասանյութի այն բովանդակային մասը, որին 

t 

x 
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սովորողները հանդիպելու են կոնկրետ իրադրություններում։ Այդպիսի 
մոտեցման դեպքում էապես բարձրանում են խնդիրների լուծման գործ-
ընթացի արդյունավետությունը և դասի գործնական ուղղվածությունը։ 

Տեսական գիտելիքների տեղափոխումը հետագա գործունեություն 
գործնականում առաջանցիկ ուսուցման մի դրսևորում է, որի դեպքում 
գործ ենք ունենում գիտելիքների իմպլիցիտ (ոչ բացահայտ) տեղափոխ-
ման հետ։ 

Դասավանդման փորձը և վերլուծությունները ցույց են տալիս դասա-
վանդողների մոտ այն կարողությունների ձևավորման կարևորությունը, 
որոնք ուղղված են տեսական նյութի ծավալից որոշ գաղափարների 
տարանջատման, մասնավորեցման և ընդհանրացման միջոցով խնդիր-
ների լուծման նախապատրաստմանը: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Подготовка учащихся к решению задач при объяснениПодготовка учащихся к решению задач при объяснениПодготовка учащихся к решению задач при объяснениПодготовка учащихся к решению задач при объяснении и и и 

теоретического материала по физикетеоретического материала по физикетеоретического материала по физикетеоретического материала по физике    

Цатурян АрменЦатурян АрменЦатурян АрменЦатурян Армен    
Цатурян АрминеЦатурян АрминеЦатурян АрминеЦатурян Армине    
Шахбазян АниШахбазян АниШахбазян АниШахбазян Ани    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: практическая направленность обучения, 

опережающее обучение, качество обучения, перенос знаний, навыки, 
способности 

В статье рассмотрены методические вопросы, связанные с подготов-
кой к решению физических задач, которые обусловлены переносом знаний 
теоретического материала с текущего урока на дальнейшее обучение. На 
конкретных примерах показано как можно при преподавании теорети-
ческого материала достичь повышения эффективности процесса подго-
товки учащихся к решению физических задач, учитывая универсальность 
основных идей физики, наличие методов научного познания. При текущем 
обучении, если процесс усвоения содержания теоретического материала 
целенаправлен на формирование дальнейшего проявления практических 
умений учащихся, то с одной стороны постепенно формируется система 
методологических знаний, а с другой, повышается практическая направ-
ленность обучения.  

Вышеупомянутый резерв подготовки учащихся к решению задач 
имеет важное дидактическое значение и является частным проявлением 
опережающего обучения. 

В работе, на примере конкретных тем (законы Ньютона, закон сохра-
нения импульсa, методологический принцип относительности) показано, 
как можно при объяснение теоретического материала, параллельно 
выявить у учащихся умение совершать практические работы по изучаемой 
теме. В частности, представлены те возможные случаи встречающиеся при 
решении задач, в которых закон сохранения импульса емеет разные 
проявления.  

Представляя три основных уровня, на которых проводится решение 
физических задач, в работе на примере методологического принципа 
относительности показано, что не только конкретные физические знания, 
но и общие методологические принципы физики могут выступать в 
качестве идей имеющих большое практическое значение. В качестве конк-
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ретного примера представлена задача, при решении которой применяется 
метод принципа относительности и идея относительной скорости. О 
возможных проявлениях последних при решении задач, заранее даются 
соответствующие теоретические материалы. Перенос знаний при этом 
имеет имплицитный характер, так как при теоретическом объяснении 
физические идеи, методы и подходы, которые применяются в дальнейшем 
при решении конкретных задач даются общими чертами. 

 
 

    
Preparing Students to Solve Problems in PhysicsPreparing Students to Solve Problems in PhysicsPreparing Students to Solve Problems in PhysicsPreparing Students to Solve Problems in Physics    

whilewhilewhilewhile    Explaining the TheoryExplaining the TheoryExplaining the TheoryExplaining the Theory    
Tsaturyan ArmenTsaturyan ArmenTsaturyan ArmenTsaturyan Armen    
Tsaturyan ArmineTsaturyan ArmineTsaturyan ArmineTsaturyan Armine    
Shahbazyan AniShahbazyan AniShahbazyan AniShahbazyan Ani    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: practical approach to teaching, advanced teaching, teaching 

quality, knowledge transfer, skills, abilities 
The article studies the methodological issues related to the preparation for 

solving physical problems which are conditioned on the transfer of the 
knowledge of the theoretical material from the current lesson to further 
teaching. Several examples show how it is possible to achieve an enhancement 
in the efficiency of the process of preparing students for solving physical 
problems when teaching theory, taking into account the universality of the 
basic ideas of Physics and the availability of the methods of scientific 
knowledge. During the current learning, if the process of assimilation of the 
content of the theoretical material is also targeted at the formation of further 
manifestation of the learners’ practical skills, then on the one hand, a system of 
methodological knowledge is gradually formed, and on the other hand, the 
practical orientation of training increases. The above-mentioned reserve of 
preparing learners to solve problems is of great didactic importance and it is a 
particular manifestation of advanced learning. 

In the article, the example of specific topics (Newton’s law, the law of 
momentum conservation, the methodological principle of relativity), 
shows how it is possible, to reveal the learners’ ability to perform practical 
work on the topic under study while explaining the theoretical material 
simultaneously. In particular, those possible cases that occur when solving such 
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problems in which the law of momentum conservation has different 
manifestations are presented. Representing the three main levels at which the 
solution of physical problems is carried out, in the article, through the example 
of the methodological principle of relativity, it is shown that not only the 
specific knowledge of Physics but also general methodological principles of 
Physics can act as ideas of great practical importance. As a specific example, a 
problem is presented, for the solution of which the method of the principle of 
relativity and the idea of relative velocity is applied. About the possible 
manifestations of the latter in solving problems, relevant theoretical materials 
are given in advance. In this, the transfer of knowledge has an implicit 
character since in a theoretical explanation of physical ideas methods and 
approaches that are applied further for solving specific problems are given in 
general terms. 
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ՀՏԴ 37.02 

ԿԿԿԿլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցության լիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցության լիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցության լիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցության վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ    
հարցերիհարցերիհարցերիհարցերի    քննարկմանքննարկմանքննարկմանքննարկման    նպատակահարմարությունընպատակահարմարությունընպատակահարմարությունընպատակահարմարությունը    
    9999----րդրդրդրդ    դասարանիդասարանիդասարանիդասարանի    ««««ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    աշխարհագրությունաշխարհագրությունաշխարհագրությունաշխարհագրություն» » » »     

առարկայիառարկայիառարկայիառարկայի    դասընթացդասընթացդասընթացդասընթացումումումում    

Մանուկյան ՄարգարիտաՄանուկյան ՄարգարիտաՄանուկյան ՄարգարիտաՄանուկյան Մարգարիտա    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. եղանակային պայման, օդերևութաբանական 
կայան, օդի ջերմաստիճան, մթնոլորտային տեղում, կանխարգելիչ 
միջոցառում    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան        
9-րդ դասարանի «Հայաստանի աշխարհագրություն» դասընթացում 

[1] ուսումնասիրվում են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի 
Հանրապետության բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը, ՀՀ մար-
զերը և այլն: «Հայաստանի Հանրապետության բնությունը» բաժինը իր մեջ 
ներառում է ՀՀ կլիման, որն ուսումնասիրելիս սովորողը ծանոթանում է 
ՀՀ կլիմայագոյացնող գործոններին, ՀՀ տարածքի տարվա եղանակներին, 
կլիմայի վերընթաց գոտիներին, ջերմության և խոնավության տեղաբաշխ-
ման հիմնական օրինաչափություններին: Սակայն հաշվի առնելով, որ 
վերջին տասնամյակներին դիտվում են եղանակային և կլիմայական պայ-
մանների և նրանց հետ կապված երևույթների շեղումներ, որոնք առաջ են 
բերում բնապահպանական խնդիրներ և խոչընդոտում տնտեսության 
զարգացմանը, ազդում են բնական էկոհամակարգերի և մարդու կյանքի 
վրա, անհրաժեշտություն կա այդ դասընթացում աշակերտներին գաղա-
փար տալ նաև կլիմայի գլոբալ փոփոխության և նրա կանխարգելման 
մասին: Այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար է «Հայաստանի աշխար-
հագրության» դպրոցական դասընթացի «ՀՀ կլիմա» թեմայի ուսուցման 
ժամանակ սովորողներին ծանոթացնել նաև կլիմայի գլոբալ փոփոխու-
թյան հետ: Աշխատանքի նպատակն է ՀՀ օրինակով ներկայացնել և վեր-
լուծել կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցությունը հանրապետության 
կլիմայական պայմանների վրա և մատնանշել այն միջոցառումները, 
որոնք կարող են կանխարգելել կամ մեղմացնել դրանց առաջացումը և 
զարգացումը, քանի որ յուրաքանչյուր սովորող պետք է տեղյակ լինի կլի-
մայի փոփոխության մասին և ոչ միայն դիմակայի առկա մարտահրավեր-
ներին, այլև օժանդակի կայուն կենսակերպի ձևավորմանն ապագայում: 
Աշխատանքում լուծվել են հետևյալ խնդիրները. 

▪ ուսումնասիրվել են ՀՀ տարածքում օդի ջերմաստիճանի և մթնո-
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լորտային տեղումների փոփոխությունների հետ կապված շեղում-
ները վերջին տասնամյակներում,  

▪ դիտարկվել են կլիմայի գլոբալ փոփոխության հետևանքները և 
դրանց կանխարգելման ուղիները: 

 Աշխատանքում վերլուծվել են տարբեր տարիներին կլիմայի գլոբալ 
փոփոխության արդյունքները և նախանշվել այն վտանգները, որոնք 
հանգեցնում են այդ փոփոխություններին: Սովորողներն իրենց տեսական 
գիտելիքների հիման վրա կկարողանան կազմել ջերմաստիճանի օրա-
կան, ջերմաստիճանի տարեկան և մթնոլորտային տեղումների ընթացքի 
կորերը և կատարել եզրահանգումներ կլիմայի գլոբալ փոփոխության 
վերաբերյալ՝ կարևորելով յուրաքանչյուրի աջակցությունը կլիմայի փո-
փոխության մեղմման և Երկիր մոլորակի պաշտպանության ուղղությամբ:  

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    
Վերջին տասնամյակներում դիտվում են եղանակային և կլիմայա-

կան պայմանների հետ կապված երևույթների շեղումներ: Դրանք հիմնա-
կանում կապված են մթնոլորտի ընդհանուր շրջանառության, բարիկա-
կան համակարգերի, մթնոլորտային ճակատների և օդային զանգված-
ների հետ, որոնց ազդեցությունը որոշակիորեն արտահայտվում է նաև ՀՀ 
տարածքի կլիմայական և եղանակային պայմանների վրա:  

Կլիմայի փոփոխությունը տևական ժամանակահատվածում (տաս-
նամյակներ և ավելի) կլիմայական ցուցանիշների ցանկացած փոփոխու-
թյունն է: Կլիմայի փոփոխության պատճառ կարող են հանդիսանալ 
ինչպես բնական գործոնները, այնպես էլ մարդու գործունեությունը, 
որոնք փոխում են մթնոլորտի գազերի բաղադրությունը: Կլիմայի փոփո-
խությունը կարող է բնորոշվել ջերմաստիճանի բարձրացմամբ կամ իջեց-
մամբ: Տեղումների մակարդակը անձրևների կամ ձյան տեսքով կարող է 
ավելանալ կամ նվազել: Գիտնականները կարծում են, որ ժամանակակից 
փոփոխությունների մեծ մասի պատճառը մարդու գործունեությունն է: 
Մոլորակի պատմության ընթացքում Երկրի կլիման բազմիցս փոփոխվել 
է, սակայն ներկայումս «կլիմայի փոփոխություն» եզրույթը վերաբերում է 
կլիմայական այն փոփոխություններին, որոնք ուղղակիորեն մարդու 
գործունեության արդյունք են: Այդ փոփոխությունները կարող են նպաս-
տել ջրաօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների ակտիվացմանը:  

Հայաստանը՝ որպես չոր կլիմայական պայմաններով լեռնային 
երկիր, գործնականում իր ողջ տարածքով խոցելի է կլիմայի գլոբալ 
փոփոխության նկատմամբ: Ըստ Համաշխարհային բանկի գնահատման՝ 
Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում Հայաստանը 
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պատկանում է կլիմայի փոփոխության նկատմամբ առավել զգայուն 
երկրների թվին: Հայաստանի տարածքում կլիմայի փոփոխությունը պայ-
մանավորված է գլխավորապես Երկրի կլիմայի համամոլորակային 
փոփոխությամբ, ինչպես նաև մարդածին ներքին միկրոկլիմայական 
փոփոխություններով: 

Կլիմայի գլոբալ փոփոխության միտումները Հայաստանի տարած-
քում վեր հանելու նպատակով օգտվել ենք Համաշխարհային օդերևութա-
բանական կազմակերպության (ՀՕԿ) պարբերական հրապարակում-
ներից և օգտագործել ՀՀ տարածքում երկար տարիներ գործած բնորոշ 
օդերևութաբանական կայանների օդի ջերմաստիճանի, մթնոլորտային 
տեղումների տվյալները: 

Հայաստանի տարածքում օդի ջերմաստիճանի և տեղումների 
քանակի փոփոխությունները Հիդրոմետ ծառայության կողմից գնա-
հատվել են տարբեր ժամանակաշրջանների համար: Արդյունքները ցույց 
են տալիս, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում Հայաստանում 
նկատվել է ջերմաստիճանի զգալի աճ, ընդ որում 1935-1996 թթ. ընթաց-
քում տարեկան միջին ջերմաստիճանը աճել է 0,40 С-ով, 1935-2007 թթ. 
ընթացքում՝ 0,850 С-ով, 1935-2012 թթ. ընթացքում՝ 1,030 С-ով: Այս 
արդյունքները վկայում են այն մասին, որ ջերմաստիճանի բարձրացման 
տեմպերը էականորեն աճել են [2, 149]: 

Թեման առավել լավ ընկալելու համար ներկայացնենք ՀՀ օդի 
ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների շեղումների գրաֆիկները:  

ՕդիՕդիՕդիՕդի    ջերմաստիճանըջերմաստիճանըջերմաստիճանըջերմաստիճանը.... մթնոլորտի ջերմաստիճանի փոփոխության 
գնահատման համար մշակվել են 46 օդերևութաբանական կայանների 
1930-1990 թթ. դիտարկումների տվյալները: Հայաստանում օդի տարեկան 
միջին ջերմաստիճանի դրական գծային տրենդը ստանդարտ ժամանա-
կաշրջանի համեմատությամբ կազմել է 0,30 C: Հայաստանի տարածքում 
օդի ջերմաստիճանի սպասվող փոփոխությունների գնահատման համար 
օգտագործվել են ջերմաստիճանի համամոլորակային փոփոխության 
հաշվարկային արժեքները: Գիտնականները նշում են նաև, որ 1930-1996 
թթ. միջակայքում տարբեր տևողության ժամանակահատվածներ ցույց են 
տալիս ստանդարտի նկատմամբ տարբեր անոմալիաներ. օրինակ, եթե 
1930-1990 թթ. այն հավասար է 0.010 C, ապա 1935-1990 թթ. անոմալիան 
բացասական է` -0.080 C: Հաշվարկները ցույց են տվել, որ ջերմաստիճան-
ների առավել աճը ՀՀ տարածքում 2100 թ. կարող է կազմել 1.750 C: 

Ստորև ներկայացվում է հանրապետության տարածքին բնորոշ 25 
կայանների տվյալներով հաշվարկված ջերմաստիճանի շեղումների 
գրաֆիկը (նկար 1):  
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Ինչպես երևում է գրաֆիկից, 1998 թ. միջին ջերմաստիճանը նոր-
մայից բարձր է 1.540 C, որը 1996 թ. 2.060 C հետո երկրորդ մաքսիմումն է: 
Նշված ժամանակահատվածի համար տրենդով հաշված ջերմաստիճանը 
աճել է 0.350 C [3, 43]:  

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    1. 1. 1. 1. ՀՀՀՀՀՀՀՀ    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում    ջերմաստիճաններիջերմաստիճաններիջերմաստիճաններիջերմաստիճանների    շեղումներըշեղումներըշեղումներըշեղումները    

 
ՄթնոլորտայինՄթնոլորտայինՄթնոլորտայինՄթնոլորտային    տեղումներտեղումներտեղումներտեղումներ.... Հանրապետության տարածքում 

տեղումների փոփոխության գնահատման համար օգտագործվել են 56 
օդերևութաբանական կայանների և դիտակետերի 50-100 տարվա 
դիտարկումները: Ուսումնասիրվել են տեղումների տարեկան և սեզոնա-
յին գումարային քանակները և հաշվարկվել են անոմալիաները ստան-
դարտ ժամանակահատվածի համեմատությամբ: Հանրապետության ողջ 
տարածքի մթնոլորտային տեղումների 30-100 տարիների տվյալների 
վերլուծությունը ցույց է տվել, որ տարեկան տեղումները ներկա փուլում 
պակասել են 5.8%, ընդ որում տաք ժամանակահատվածում նվազել են 
7.1%, իսկ ցուրտ սեզոնում աճել են 8.5%: Եթե նման միտումը պահպանվի, 
ապա 2100 թ. տեղումների քանակը կնվազի 10%, այսինքն ՀՀ տարածքում 
ներկայիս 569 մմ փոխարեն սպասվում է 510 մմ տարեկան տեղումներ [3, 
54]: Նկար 2-ում բերվում է ՀՀ տարածքի 1998 թ. ըստ կայանների գետնա-
մերձ օդի ջերմաստիճանի 1961-90 թթ. ստանդարտ ժամանակահատվածի 
միջինի նկատմամբ շեղումների գրաֆիկը (նկար 2): 
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Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. ՀՀՀՀՀՀՀՀ    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում    տեղումներիտեղումներիտեղումներիտեղումների    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան. . . . շեղումներիշեղումներիշեղումներիշեղումների    ընթացքըընթացքըընթացքըընթացքը    

 
Հայաստանի տարածքում կլիմայական բնութագրերի սպասվող 

փոփոխությունների ստացված ցուցանիշները համապատասխանում են 
ԿՓՓՄԽ (Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական 
խումբ) կողմից տրված գնահատականներին: Ելնելով դրանից՝ փորձա-
գետների խումբը հանգել է նախնական եզրակացության՝ Հայաստանում 
2100 թ. կլիմայի փոփոխության արդյունքում օդի ջերմաստիճանը կավե-
լանա 20 С-ով, և տեղումները կնվազեն 10%-ով [3, 54]: 

Կլիմայի համամոլորակային փոփոխությունը և Հայաստանի տա-
րածքում ներքին միկրոկլիմայական փոփոխությունները հանրապետու-
թյունում կարող են հանգեցնել հետևյալ հետևանքների. 

▪ բնական կլիմայական զոնաների սահմանների փոփոխություն,  
▪ բիոտայի վիճակի էական փոփոխություն,  
▪ գետերի հոսքի ռեժիմի, Սևանա լճի ջրային հաշվեկշռի և ջրային 
ռեսուրսների քանակական ցուցանիշների էական փոփոխություն,  

▪ տեղումների քանակի և հողի խոնավունակության փոփոխություն, 
▪ հանրապետության գյուղատնտեսական պոտենցիալի փոփոխու-
թյուն,  

▪ բնակչության հիվանդության ցուցանիշների փոփոխություն:  
Այդ հետևանքները կարող են էապես ազդել կլիմայից կախում 

ունեցող տնտեսության ճյուղերի վրա: Կանխատեսվող ջերմաստիճանի 
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բարձրացման և տեղումների նվազման դեպքում պետք է սպասել 
անապատա-կիսաանապատային գոտու մակերեսի ընդլայնում (մինչև 
33%), բույսերի էնդեմիկ և հազվագյուտ տեսակների անհետացման 
վտանգ, գետերի տարեկան հոսքի նվազում 15% և Սևանա լճի մակերեսից 
գոլորշիացման ավելացում 13-14%: Ջերմաստիճանային ռեժիմի փոփո-
խության արդյունքում վերջին տարիներին նկատվում է Սևանա լճի ջրի 
ավելի արագ տաքացում գարուն-ամառային և արագ սառեցում աշուն-
ձմեռային ժամանակաշրջաններում։ Սպասվում է հողի խոնավության 
նվազում 10-30%, զանազան գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բնական 
խոնավապահովվածության նվազում 7-13% և հողում խոնավության 
պակասորդի աճ 25-50 մմ: 2030 թ. կանխատեսվում է գյուղատնտեսական 
հիմնական մշակաբույսերի բերքատվության անկում 8-14%-ով [4, 35]: 
Ավելի չորադիմացկուն խաղողի բերքատվությունը կարող է աճել 8-10%: 
Հացազգիների բերքատվությունը միջին հաշվով կկրճատվի 9-13%, բան-
ջարանոցային մշակաբույսերինը` 7-14%, կարտոֆիլի բերքատվությունը` 
8-10%, պտղատու մշակաբույսերի բերքատվությունը` 5-8%, ինչպես նաև 
սպասվում է արոտավայրերի ընդհանուր մակերեսի և նրանց բերքատ-
վության կրճատում։ Դրա հետ կապված՝ սպասվում է անասունների 
գլխաքանակի կրճատում։ Կլիմայի փոփոխությունը կարող է ազդել նաև 
գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների, բնական օջա-
խային վարակների տարածման վրա։  

Կլիմայի փոփոխության հետ կապված, վերջին տասնամյակներում 
աճման միտում ունեն հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթ-
ները (ՀՎԵ)՝ երաշտները, խորշակները, կարկտահարությունը, ուշ գար-
նանային ցրտահարությունները։ 1990 թ. սկսած հաճախակիացել են 
երաշտները։ Ամենաուժեղ երաշտը հանրապետության տարածքում 
գրանցվել է 2000 թ.-ին, որի վնասը կազմել է 38 մլրդ ՀՀ դրամ [4, 32]: 

Կլիմայի փոփոխությունն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ազդում 
է նաև բնակչության առողջության վրա: Ուղղակի ազդեցության 
դրսևորումներն են «ջերմային ալիքների» հետևանքով սիրտանոթային 
հիվանդությունների ավելացումը, ինչպես նաև կլիմայական վտանգավոր 
երևույթների (ջրհեղեղների, սողանքների, սելավների) ժամանակ մարդ-
կային զոհերը և պատճառված վնասները: Անուղղակի հետևանքներից են 
վարակիչ և սեզոնային հիվանդությունների հաճախականությունն ու 
տարածման աճը, մաքուր ջրով ոչ բավարար ապահովվածությունը, 
պարենի անվտանգության հետ կապված հիվանդությունների ավելա-
ցումը: Կանխատեսվում է աղիքային հիվանդությունների աճ՝ կապված 
հողում և ջրում հարուցիչների բազմացման և զարգացման համար ջեր-
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մաստիճանային բարենպաստ ժամանակահատվածի երկարացման հետ: 
Ինչ վերաբերում է ՀՀ-ում կլիմայի փոփոխության կանխարգելման 

միջոցառումներին, ապա Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցում է կլի-
մայի փոփոխության հետ կապված միջազգային գործընթացներին: 
Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփո-
խության մասին շրջանակային կոնվեցիան 1992 թ.-ի հունիսի 13-ին և վա-
վերացրել այն 1993 թ.-ի մայիսի 14-ին: 1998 թ.-ին Հայաստանի Հանրապե-
տությունը ներկայացրեց Կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի ներքո 
առաջին ազգային հաղորդագրությունը: 2002 թ.-ին ՀՀ վավերացրեց 
Կիոտոյի արձանագրությունը: 2010 թ.-ին Հայաստանի Հանրապեությունը 
ներկայացրեց Կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի ներքո երկրորդ 
ազգային հաղորդագրությունը: 2012 թ.-ին ստեղծվել է «Կլիմայի փոփո-
խության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի պահանջների ու դրույթ-
ների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհուրդ [4, 41]: 
Կարևոր քայլերից մեկն այն էր, որ 2015 թ.-ի սեպտեմբերի 22-ին ՀՀ կառա-
վարությունը պարտավորվեց 35 տարվա ընթացքում սահմանափակել 
ջերմոցային գազերի արտանետումները 633 միլիոն տոննայի սահման-
ներում, ինչպես նաև նախանշեց երկարաժամկետ նպատակ՝ ավելացնել 
անտառածածկ տարածքների մակերեսը 20.1%-ով: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով՝ 9-րդ դասարանի «Հայաստանի աշխարհագրություն» 
դասընթացի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի 
Հանրապետության բնությանը, բնակչությանը, տնտեսությանը, ՀՀ մար-
զերին վերաբերող հարցերին զուգահեռ արդիական է նաև գաղափար 
տալ կլիմայի գլոբալ փոփոխության և նրա ազդեցության մասին: Աշխա-
տանքում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում գալիս ենք 
այն եզրահանգման, որ կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը առաջ է բերում 
բնապահպանական հիմնախնդիրներ, խոչընդոտում է տնտեսության 
զարգացմանը, վտանգ է ներկայացնում մարդու առողջության համար, 
խախտում է էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը: Այդ իսկ պատ-
ճառով նպատակահարմար է 9-րդ դասարանի «Հայաստանի աշխարհա-
գրություն» դասընթացի շրջանակներում քննարկել կլիմայի գլոբալ ազդե-
ցության հետևանքները ՀՀ կլիմայի օրինակով: Բացի այն, որ սա ունի 
գործնական նշանակություն և կարևորություն, այդ երևույթների ուսում-
նասիրությունը բարձրացնում է սովորողների իրազեկվածությունը, 
թեման դարձնում է առավել հետաքրքիր և կարող է նպաստել սովորող-
ների մասնագիտական կողմնորոշմանը:  
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Կլիմայի փոփոխությունը գլոբալ երևույթ է, և նրա ազդեցությունը 
զգացվում է ամենուրեք: Դրա վկայություններն են միջին տարեկան ջեր-
մաստիճանի բարձրացումը, տեղումների միջին քանակի փոփոխու-
թյունը, բնական աղետների և վտանգավոր եղանակային երևույթների 
հաճախակի դիտումները: Այն գործողությունները, որոնք ձեռնարկում 
ենք մենք, ոչ միայն պետք է օգնեն կատարելագործելու մեր սեփական 
մոտեցումները կլիմայի փոփոխության ներկա ազդեցության նկատմամբ, 
այլև նրանք պետք է պաշտպանեն մեր ապագա սերունդներին:    

Յուրաքանչյուր երկիր պետք է գործողություններ ձեռնարկի կլիմայի 
փոփոխության մեղմման և դիմակայման համար՝ նպաստելով այն գործո-
ղություններին, որոնք ուղղված կլինեն ջերմոցային գազերի կրճատմանը 
կամ մթնոլորտից նրանց հեռացմանը: Սակայն կլիմայի փոփոխության 
հիմնախնդրի լուծման հարցում անհրաժեշտ է յուրաքանչյուրիս աջակ-
ցությունը: Այն կօգնի նաև կատարել դրական քայլեր Երկիր մոլորակի 
պաշտպանության ուղղությամբ:        
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Целесообразность обсуждения вопросов, Целесообразность обсуждения вопросов, Целесообразность обсуждения вопросов, Целесообразность обсуждения вопросов,     
касаемых влияния глобального изменения климата, касаемых влияния глобального изменения климата, касаемых влияния глобального изменения климата, касаемых влияния глобального изменения климата,     

в курсе 9 класса «География Армении»в курсе 9 класса «География Армении»в курсе 9 класса «География Армении»в курсе 9 класса «География Армении»    

Манукян МаргаритаМанукян МаргаритаМанукян МаргаритаМанукян Маргарита    
РеРеРеРезюмезюмезюмезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: погодные условия, метеостанция, температура 
воздуха, атмосферные осадки, меры профилактики. 

В курсе «География Армении» 9 класса изучается природа, население, 
экономика, административные области Республики Армении и 
Республики Арцах.  

В разделе «Природа Республики Армения» учащийся знакомится с 
климатическими факторами РА, климатом в разные времена года, высот-
ными зональностями, основными закономерностями распределения тепла 
и влажности на территории республики. 

Однако, учитывая, что в последние десятилетия в мире наблюдается 
отклонения от климатических условий и их сопутствующих явлений, 
которые вызывают экологические проблемы и препятствуют экономичес-
кому развитию страны, негативно влияют на природные экосистемы и 
жизнь человека, необходимо дать учащимся представление о глобальном 
изменение климата и его предотвращении. Поэтому целесообразно ознако-
мить учеников с глобальным изменением климата во время преподавания 
климата РА при обучении предмета «География Армении». 

Цель работы – на примере Республики Армении представить и проа-
нализировать влияние глобального изменения климата на климатические 
условия республики и указать меры, которые могут предотвратить или 
смягчить их возникновение, т.к. каждый ученик должен быть осведомлен 
об изменении климата, чтобы решить существующие проблемы и поддер-
жать формирование устойчивого образа жизни в будущем.  

В статье были анализированы последствия глобального изменения 
климата в разные годы и указаны опасности, которые приводят к этим 
изменениям. Основываясь на своих теоретических знаниях, учащиеся 
смогут рассчитать кривые дневной температуры, годовой температуры, 
атмосферных осадков, что поможет сделать выводы о глобальном 
изменении климата, и подчеркнуть значимость поддержки каждого в 
улучшении климата и защите нашей планеты.  
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The Expediency of Discussing Issues Related to the Impact of Global The Expediency of Discussing Issues Related to the Impact of Global The Expediency of Discussing Issues Related to the Impact of Global The Expediency of Discussing Issues Related to the Impact of Global 
Climate Change in the 9Climate Change in the 9Climate Change in the 9Climate Change in the 9thththth    Grade Grade Grade Grade Course “Geography of Armenia”Course “Geography of Armenia”Course “Geography of Armenia”Course “Geography of Armenia”    

Manukyan MargaritaManukyan MargaritaManukyan MargaritaManukyan Margarita    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: weather condition, meteorological station, air temperature, 
atmospheric location, prevention measures. 

The course “Geography of Armenia” of the 9th grade covers content about 
nature, population, economics, administrative regions of the Republic of 
Armenia and the Republic of Artsakh.  

In the section of “Nature of the Republic of Armenia”, the student gets 
acquainted with the climatic conditions of the Republic of Armenia, the general 
climatic patterns at different times of the year, altitudinal zones and the main 
regularities of heat and humidity distribution in the territory of the republic. 

However, considering that in recent decades the world has seen deviations 
in climatic conditions that cause environmental problems, hinder economic 
development of the country, and negatively affect on natural ecosystems and 
human life. Subsequently, it is necessary to give students information about 
global climate change and its prevention. Therefore, it is advisable to familiarize 
students with global climate change while covering the climate of the Republic 
of Armenia when teaching the subject “Geography of Armenia”. 

The purpose of the work is to present and analyze the impact of global 
climate change on the climatic conditions of a republic for example,the 
Republic of Armenia and during the process propose measures that can be used 
to prevent or mitigate their occurrence. This happens because of the fact that 
every student needs to be informed about climate change in order to solve 
existing problems and support the base for the formation of a sustainable 
lifestyle in the future. 

The article analyzed the consequences of global climate change for 
different years and indicated the dangers that lead to these changes. Based on 
their theoretical knowledge, students will be able to calculate daily 
temperature, annual temperature, precipitation curves; which will in turn help 
make conclusions about global climate change, and emphasize the importance 
of supporting everyone in improving the climate and protecting our planet. 

 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    08.04.202208.04.202208.04.202208.04.2022թ.թ.թ.թ.    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    11119999....04.2022 04.2022 04.2022 04.2022 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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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-
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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: 

    
        



– 177 – 

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 

 

 




−=

=

hy

hy

 
կամ  

( )

( )









−=−

=−

2
2

1
2

2

0

2

0

h
gt

tv

h
gt

tv

  

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, 
https://www.poznavayka.org/fizika/fiziki-protiv-matematikov/ 

4. Michael Atiyah. On the work of Edward Witten, Proceedings of the 
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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ՀՏԴ  37.02 

Առաջանցիկ ուսուցման մոդելի կիրառման արդյունավետությունը Առաջանցիկ ուսուցման մոդելի կիրառման արդյունավետությունը Առաջանցիկ ուսուցման մոդելի կիրառման արդյունավետությունը Առաջանցիկ ուսուցման մոդելի կիրառման արդյունավետությունը 
քիմիայի ուսուցման գործընթացումքիմիայի ուսուցման գործընթացումքիմիայի ուսուցման գործընթացումքիմիայի ուսուցման գործընթացում    

Նալբանդյան ԿատյաՆալբանդյան ԿատյաՆալբանդյան ԿատյաՆալբանդյան Կատյա    
Հակոբյան ՄետաքսյաՀակոբյան ՄետաքսյաՀակոբյան ՄետաքսյաՀակոբյան Մետաքսյա    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. կրթական բարեփոխումներ, միջառարկայա-
կան և ներառարկայական կապեր, զանգվածի պահպանման օրենք, 
ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապեր, ստեղծագործական և համատեքս-
տային առաջադրանքներ, «կաղապարային» թեստեր, հաշվարկային 
խնդիրներ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Փոփոխվող աշխարհում գիտելիքների մեծ ծավալը գործնականորեն 

կորցրել է իր արժեքը, քանի որ նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման 
հետևանքով ցանկացած տեղեկույթ ավելի հասանելի է դարձել։ Փոխվել 
են ուսումնական գործընթացի նպատակներն ու խնդիրները, ինչպես նաև 
ուսուցչի գործառույթը՝ ուսումնական տեղեկույթ փոխանցողից դարձել է 
կազմակերպող, հարցեր առաջ քաշող և խնդիրներ տրամադրող։ Ուսուց-
ման այսպիսի համակարգում գլխավոր դերակատարը աշակերտն է, իսկ 
ուսուցիչը դառնում է ուղղորդող, վերահսկող։ 

 Մանկավարժական աշխատանքի արգասիքը ուսումնադաստիա-
րակչական գործընթացում առանձին վերցրած յուրաքանչյուր աշակերտի 
գիտելիքի, կարողությունների, հմտությունների, նրա զարգացվածության, 
արժեքային համակարգի մակարդակն է: Որքան ուսուցիչը պարզ է պատ-
կերացնում մանկավարժական օրինաչափությունները, այնքան ազատ և 
արդյունավետ կարող է լինել նրա անձնական գործունեությունը։ 

Ուսուցման գործընթացում վերոնշյալ խնդիրներն իրագործվում են 
տարաբնույթ մեթոդների և տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Առավել արժե-
քավոր են այն մեթոդները, որոնք հիմնվում են բովանդակության հենքի 
վրա կառուցվող մեթոդաբանական գաղափարների վրա։ 

Աշխատանքի նպատակն է ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է բարձրաց-
նել քիմիայի դասավանդման արդյունավետությունը՝ կապված առաջան-
ցիկ ուսուցման մի մոդելի կիրառմամբ՝ հաշվի առնելով «Քիմիա» առար-
կայի և սովորողների տարիքային առանձնահատկությունները: Այդ նպա-
տակով բացահայտված է «Քիմիա» առարկայի ծրագրային նյութում առկա 
այն հասկացությունների, գաղափարների ամբողջությունը, որի վրա ան-
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հրաժեշտ է հենվել առաջանցիկ ուսուցման իրականացման ժամանակ, 
կոնկրետ օրինակներով ցույց են տրված առաջանցիկ ուսուցման 
դրսևորումներ: 

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    
Արդի տեղեկատվական դաշտում գիտելիքների լայն պաշարը 

համակարգված ներկայացնելու համար յուրաքանչյուր աշակերտի 
համար անհրաժեշտ է ապահովել ուսուցման այնպիսի գործընթաց, որի 
ընթացքում զարգանան մտածողությունը, տրամաբանությունը և ինքնու-
րույն աշխատելու կարողությունը։ Ըստ հոգեբանների հետազոտություն-
ների՝ մարդու մոտ մտածողության բազային ձևավորումը ավարտվում է 
14 տարեկանում։ Աշակերտների շրջանում իրականացված հարցումները 
ցույց են տալիս, որ բնագիտական ցիկլի առարկաների նկատմամբ սովո-
րողների հետաքրքրություններն էապես ցածր են: Օրինակ, քիմիայից 
գրավոր աշխատանքները, որոնցում ընդգրկված են եղել հիմնականում 
հաշվարկային խնդիրներ, արձանագրել են ցածր մակարդակի գիտելիք-
ներ։ Հետևաբար՝ անհրաժեշտություն կա կատարելագործելու այդպիսի 
խնդիրների դասավանդման մեթոդիկան: 

Հաշվարկային խնդիրների լուծման մեթոդաբանությունը կարևոր 
նշանակություն ունի քիմիայի ուսուցման գործընթացում։ Հաշվարկային 
խնդիրներ լուծելու կարողությունը քիմիայի դպրոցական ծրագրի յուրաց-
ման կարևորագույն մասն է, քանի որ այն հանդիսանում է քիմիայից 
ակադեմիական գիտելիքների իմացության ճշտման չափանիշներից 
մեկը։ Քիմիայի ուսուցման գործընթացում այսպիսի վերջնարդյունքի 
հասնելու համար կարևոր է նաև աշակերտների մոտ այնպիսի հաշվար-
կային հմտություններ զարգացնելը, որոնք կարող են ապահովել խնդիր-
ներում վերջիններիս կիրառումը: Շատ ուսուցիչներ ուշադրություն չեն 
դարձնում այս կարևոր խնդրին՝ դժգոհելով ժամանակի սղությունից և 
երեխաների իմացական ցածր մակարդակից։ Արդյունքում, ավարտական 
և միասնական պետական քննություններին նախապատրաստվելու 
համար նախատեսված «կաղապարային» թեստերի քննարկման ժամա-
նակ չեն դրսևորվում աշակերտների ինքնուրույնությունը և գիտակցված 
գործունեությունը։  

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ վերոնշյալ դժվարություն-
ները հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է համակարգված մոտեցում 
ցուցաբերել այդպիսի խնդիրների լուծման գործընթացին, այսինքն՝ 
տարանջատել այն խնդիրները, որոնց լուծման հիմքում ունեն միևնույն 
մոտեցումը: 
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Հաշվարկային խնդիրներ լուծելու հմտությունների ձևավորման 
գործընթացը ալգորիթմական ճիշտ գործողությունների կատարման և 
տարաբնույթ կրկնությունների իրականացման արդյունք է։ Վերջինիս 
հասնելու համար անհրաժեշտ են նպատակասլաց աշխատանք և ժամա-
նակ: Սակայն առաջանցիկ ուսուցման տարրերի կիրառումը թույլ կտա 
տեսական նյութի ուսուցման ժամանակ սովորողներին նախօրոք նախա-
պատրաստել հաշվարկային խնդիրների լուծմանը: 

Առաջանցիկ ուսուցման վերաբերյալ գոյություն ունեցող մոդելնե-
րում հիմնականում շեշտը դրվում է հետագա ուսումնառության որոշ 
նյութ ընթացիկ ուսուցում տեղափոխելու վրա։ 

Կարելի է ենթադրել, որ քննվող եզրույթի նման իմաստը շատ նեղ է և 
մասամբ է արտացոլում նրա էությունը։ Դրա համար առաջարկվում է այլ, 
ոչ ավանդական, բայց զգալիորեն լայն տեսանկյունից դիտարկել «առա-
ջանցիկ ուսուցում» եզրույթը։ 

[2, 258-265], [5, 363-369] և այլ աշխատանքներում ներկայացված են 
առաջանցիկ ուսուցման մի մոդելի էությունը, որը էապես տարբերվում է 
գործող մոդելներից։ Ըստ այդ մոդելի՝ առաջանցիկ ուսուցումը պետք է 
հիմնվի գիտական ճանաչողության ընդհանուր մեթոդների վրա, 
ինչպիսիք են ինդուկցիան, դեդուկցիան, անալոգիան, մոդելավորումը և 
այլն։ Տրամաբանական է, որ այդ դեպքում առաջանցիկ ուսուցման նյութը 
չի կարող ունենալ կոնկրետ բովանդակություն. այն առավելապես համա-
պիտանի (ունիվերսալ), հիմնարար գաղափարների և հասկացություն-
ների, մեթոդաբանական սկզբունքների և այլնի ամբողջություն է։ Ուսուց-
ման գործընթացը պետք է հիմնվի ոչ միայն սովորողների նախկին փորձի 
վրա, այլ նաև կողմնորոշված լինի նրանց հետագա ուսումնական գործու-
նեությանը՝ ստացած գիտելիքների շարունակականության ապահով-
մանը, հիմնարար գաղափարների, համընդհանուր ճանաչողության 
մեթոդների իմացության հիմքերի ստեղծմանը։ Առաջանցիկ ուսուցման 
հիմնական նպատակը ուսուցման որակի բարձրացումն է՝ ընթացիկ 
ուսուցման ժամանակ ճանաչողության համընդհանուր մեթոդների օգնու-
թյամբ հետագայի համար ասոցիատիվ կապեր ստեղծելու միջոցով։ Այդ 
նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է նոր տեսանկյունից դիտել 
դասին ներկայացվող պահանջները, որոշել ուսուցման մեջ առաջ անց-
նելու հնարավոր ուղիները և միջոցները, մշակել առաջանցիկ ուսուցման 
իրականացման մեթոդաբանական հիմքերը և այն իրականացման 
համար առաջանցիկ նյութի ընտրության հիմնական չափանիշներն ու 
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պահանջները, մշակել առաջանցիկ ուսուցման մեթոդաբանական 
հիմքերը, մշակել և հիմնավորել այդպիսի ուսուցման մեթոդական համա-
կարգը, որն ապահովում է առաջանցիկ ուսուցման արդյունավետու-
թյունը [1, 172-173]։  

 Եթե միջառարկայական և ներառարկայական կապերի իրականաց-
ման ժամանակ շեշտը դրվում է սովորողների՝ նախկինում ստացած 
գիտելիքների և հմտությունների փոխանցման վրա, ապա առաջանցիկ 
ուսուցման ժամանակ շեշտը դրվում է առավել լայն ընդգրկում ունեցող 
ընդհանուր մեթոդաբանական հարցերի վրա։ Կարելի է պնդել, որ ուսուց-
ման պրոցեսն ամբողջությամբ իրենից ներկայացնում է մի կողմից անցած 
նյութի արտացոլում նոր իրավիճակներում, մյուս կողմից՝ նոր գիտելիք-
ների և հմտությունների ձեռքբերման նախադրյալների ստեղծում։ Դա 
նշանակում է, որ ընթացիկ ուսուցման ժամանակ պետք է նախագծվի 
հետագա ուսուցմանն ուղղված մտագործունեության հետագիծը [1, 173]։  

Ինչպես յուրաքանչյուր դպրոցական առարկա, այնպես էլ քիմիան, 
ունի առաջանցիկ ուսուցման իրականացման իր առանձնահատկություն-
ները, բայց, անկախ իրենց բազմազանությունից, յուրաքանչյուր առարկա-
յում որպես առաջանցիկ ուսուցման նյութ հանդիսանում է տվյալ առար-
կայի բովանդակային բաղադրիչը՝ ընդհանուր գաղափարները, հասկա-
ցությունները, բնութագրերը, տեսությունները, սկզբունքները:  

Ներկայացնենք քիմիայի ուսուցման գործընթացում առանջանցիկ 
ուսուցման կիրառման առանձնահատկությունները և իրականացման 
առավելությունները։ 

Քիմիայի ուսուցման գործընթացում ավագ դպրոցի հոսքային 
դասարաններում աշակերտների ստեղծագործական բնույթի մտածողու-
թյան զարգացման միջոցներից են ստեղծագործական առաջադրանքները։ 
Ստեղծագործական բնույթի առաջադրանքները խնդրահարույց և 
տարբերակված են. սրանց հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ 
հնարավորություն են տալիս աշակերտներին ազատ արտահայտվելու, 
տարբեր մոտեցումներ դրսևորելու միևնույն հարցի շուրջ, և արդյունքում 
բոլոր արտահայտված մտքերը լինեն ճիշտ։ Այսպիսի ստեղծագործական 
առաջադրանքները աշակերտներից պահանջում են մտածողության մեջ 
լինել անկախ։ Ներկայացնենք ստեղծագործական առաջադրանքների 
օրինակ, որը կիրառում ենք քիմիայի դասավանդման ընթացքում։ 

1. Պատկերացրեք, թե ի՞նչ տեղի կունենա, եթե երկաթ քիմիական 
տարրն անհետանա Երկրագնդից։ 
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2. Բնական մեղրը պարունակում է գլյուկոզ և ֆրուկտոզ։ Առաջար-
կեք արհեստական մեղր ստանալու մեթոդ [4, 199]։ 

Այս բնույթի առաջադրանքների լուծումը ներառում է տարբեր 
պատասխաններ, որոնք կախված են ոչ միայն քիմիական գիտելիքների 
առկայությունից, այլև աշակերտի՝ տեղեկատվություն որոնելու և այն 
կիրառելու կարողությունից։ Նման առաջադրանքները նպաստում են ոչ 
միայն գիտելիքների ուղղակի որոնմանը, այլև դրանք վերլուծելու, ոչ 
ստանդարտ իրավիճակներում կիրառելու և առարկայի նկատմամբ 
ճանաչողական հետաքրքրվածության զարգացմանը, որն էլ բերում է 
ուսուցման գործընթացի որակի բարելավմանը։ 

Շատ հաճախ աշակերտները դասի ընթացքում ուսուցչին հարցնում 
են՝ այս կամ այն դասը իրենց որտե՞ղ է անհրաժեշտ։ Աշակերտները 
հետաքրքվում են և սիրում առարկան այն դեպքում, երբ տեսնում են 
կիրառման բնագավառները, կարևորում են ստացած գիտելիքներն ու կա-
րողությունները։ Այսպիսի իրավիճակներից ելքը դասապրոցեսին համա-
տեքստային առաջադրանքներ կիրառելն է։ Որպես օրինակ դիտարկենք 
հետևյալ համատեքստային առաջադրանքը։ Կան մի ամբողջ խումբ 
տարրեր, որոնց գործառույթները դեռևս ուսումնասիրված չեն։ Այդ 
տարրերին անվանում են «խելացի»։ Այդ տարրերի մասին կարելի է ասել, 
որ նրանցով է պայմանավորված մարդու ինտելեկտուալ զարգացումը։ 
Աշակերտներին տալ հետևալ հարցադրումներով առաջադրանք. 

1. Ո՞ր հիմնական քիմիական տարրերով է որոշվում մարդու ուղեղի 
ինտելեկտուալ հնարավորությունը։  

2. Որոնել տեղեկույթ այս տարրերի մասին։ 
3. Կարո՞ղ եք հաշվել ոսկու, թելուրի, անագի զանգվածները միլի-

գրամներով մարդու գլխուղեղում։  
4. Բացահայտել այդ տարրերի յուրահատկությունը։ 
5. Առաջարկեք այնպիսի սննդամթերք, որի կիրառումը կբերի ինտե-

լեկտուալ հնարավորությունների զարգացմանը։ 
6. Որոշել, թե ինչ է անհրաժեշտ մարդուն իր ինտելեկտուալ կարո-

ղությունները բարձրացնելու համար [4, 200]։  
Համատեքստային առաջադրանքների լուծումը հնարավորություն է 

տալիս աշակերտներին դուրս գալու կաղապարված գիտելիքների շրջա-
նակից, որի արդյունքում զարգանում են ստեղծագործական կարողու-
թյունները, գործնական խնդիրների լուծման հմտությունները [3]։ 

Դիտարկենք հետևյալ գծապակերը. 
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Նկար 1. Առանջացիկ ուսուցման կապն արտահայտող գծապատկերՆկար 1. Առանջացիկ ուսուցման կապն արտահայտող գծապատկերՆկար 1. Առանջացիկ ուսուցման կապն արտահայտող գծապատկերՆկար 1. Առանջացիկ ուսուցման կապն արտահայտող գծապատկեր    

    
  Քիմիական հավասարումը արտահայտում է նյութի զանգվածի 

պահպանման օրենքը և պատկերվում է քիմիական տարրերի և նշանների 
միջոցով: Յուրաքանչյուր տարրի ատոմների թիվը հավասարման աջ և 
ձախ մասում պետք է լինի նույնը: Այսպիսով, հաստատվում է նյութի 
զանգվածի պահպանման օրենքը: Եթե հայտնի է փոխազդող նյութերից 
որևէ մեկի զանգվածը, կարելի է հաշվել հավասարմանը մասնակցող 
ցանկացած նյութի զանգվածը: Դրա համար կազմում են ստեխիոմետրիկ 
համեմատություն, որի հիմքում ընկած է ստեխիոմետրիկ օրենքը` 
քիմիական ռեակցիային մասնակցող նյութերի զանգվածների հարաբե-
րությունը հավասար է այդ նյութերի մոլյար զանգվածների և ռեակցիայի 
հավասարման մեջ նրանց գործակիցների արտադրյալների հարաբերու-
թյանը:  

Զանգվածի պահպանման օրենքի էությունը այն է, որ, անկախ 
նրանից՝ քիմիայի դասավանդման ընթացքում ինչ թեմայի քննարկում էլ 
որ լինի, ինչպիսի ռեակցիայի հավասարում էլ որ լինի, հիմքում ընկած է 
զանգվածի պահպանման օրենքը: Ասվածը հիմնավորենք թեմաների 
օրինակներով` հիդրոլիզ, էլեկտրոլիտիկ դիսոցում, ռեակցիաների տե-
սակներ և այլ ցանկացած թեմա, ինչքան էլ որ նոր լինի, միևնույն է, 
հիմքում գործում է զանգվածի պահպանման օրենքը։ 

Վալենտականությունը ցույց է տալիս տվյալ տարրի ատոմի՝ այլ 
տարրի որոշակի թվով ատոմների իրեն միացնելու կամ տեղակալելու 
ընդունակությունը: 

Այդ պատճառով վալենտականությունը քանակապես որոշվում է այն 
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քիմիական կապերի թվով, որոնք այդ ատոմն առաջացնում է ուրիշ 
ատոմների հետ: Վալենտականության թվական արժեքը համապատաս-
խանում է մոլեկուլում տվյալ ատոմի առաջացրած կապերի թվին: Քանի 
որ կովալենտ կապն առաջանում է չզույգված էլեկտրոնների ատոմական 
օրբիտալների վերածածկման հետևանքով, ապա տարրի վալենտակա-
նությունը որոշվում է ատոմի՝ քիմիական կապին մասնակացող չզույգ-
ված էլեկտրոնների թվով: Մոլեկուլում ատոմի վիճակը քանակապես 
բնութագրելու համար մտցված է «օքսիդացման աստիճան» հասկացու-
թյունը: Օքսիդացման աստիճան ասելով հասկանում են մոլեկուլում 
ատոմի էլեկտրական լիցքը: Վերջինս հաշվում են` ելնելով այն ենթա-
դրությունից, որ մոլեկուլը կազմված է միայն իոններից: Օքսիդացման 
աստիճանը որոշելիս պայմանականորեն ընդունում են, որ տվյալ ատոմը 
մյուսների հետ միացնող էլեկտրոնային զույգերը պատկանում են առավել 
էլեկտրաբացասական ատոմին: Այստեղից հետևում է, որ օքսիդացման 
աստիճանը պայմանական մեծություն է: Օքսիդացման աստիճանը 
կարող է լինել դրական, բացասական և զրոյական: Տարրի դրական օքսի-
դացման աստիճանի մեծությունը համապատասխանում է տվյալ 
ատոմից շեղված էլեկտրոնային զույգերի թվին, իսկ բացասական օքսի-
դացման աստիճանի մեծությունը համապատասխանում է դեպի ատոմը 
շեղված էլեկտրոնային զույգերի թվին: Չբևեռացված մոլեկուլներում 
ատոմի օքսիդացման աստիճանն ընդունվում է հավասար զրոյի, քանի որ 
նրանցում էլեկտրոնային զույգը շեղված չէ: Այս պատճառով տարրի օքսի-
դացման աստիճանը հաճախ չի համապատասխանում նրա վալենտա-
կանությանը: Քիմիայում այս գաղափարները բացատրելիս ընթացիկ 
ուսուցման ժամանակ ճանչողության համընդհանուր մեթոդների օգնու-
թյամբ հետագայի համար (քիմիայի բոլոր թեմաների համար) ասոցիա-
տիվ կապեր են ստեղծվում: Անկախ թեմայից, եթե գրում ենք քիմիական 
ռեակցիա, ապա հիմքում ընկած է զանգվածի պահպանման օրենքը, որը 
իրականացվում է ատոմների վերախմբավորման հաշվին, իսկ բանա-
ձևում պարտադիր պահպանվում են վալենտականությունը և օքսիդաց-
ման աստիճանը: Օրինակ, մինչ դասաժամին հիդրոլիզ թեման ուսումնա-
սիրելը, արտադասարանական խմբակների ժամանակ կարելի է կիրառել 
առաջանցիկ ուսուցման գաղափարը, որը կարող է կապ հաստատել 
հիդրոլիզ և pH ջրածնային ցուցիչ թեմաների միջև: Մինչ էլեկտրոլիզ 
թեմայի ուսումնասիրելը նախօրոք աշակերտներին գաղափար ենք տա-
լիս դիսոցում, օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ, էլեկտրոդներ, էլեկ-
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տրոդների հաստատուն հոսանք հասկացությունների մասին: Օրգանա-
կան քիմիայում դեռևս առանձին նյութերի դասերը չուսումնասիրած` 
տալիս ենք հետևյալ բազմանպատակ գաղափարները` իզոմերիա, հոմո-
լոգիական տարբերություն, կառուցվածքային իզոմերիա, միջդասային 
տարածություն և այլն: 

Էլեկտրոլիտային դիսոցման հիմքում ընկած են հետևյալ գաղափար-
ները` էլեկտրական լիցքի պահպանման օրենքը, քիմիական կապերի 
տեսակների համապատասխանության առկայություն (լուծույթ, լուծիչ), 
զանգվածի պահպանման օրենք:  

Էլեկտրոլիտիկ դիսոցման տեսությունը կարելի է ներկայացնել 
հետևյալ դրույթներով` 

1. Ջրում լուծելիս էլեկտրոլիտները դիսոցվում են դրական և բացա-
սական լիցքավորված իոնների: Լուծված նյութի կառուցվածքից 
կախված` դիսոցումը կատարվում է տարբեր ձևով: 

2. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ դրական իոնները ձգվում 
են բացասական էլեկտրական դաշտի կողմից, իսկ բացասական 
իոնները` դրական էլեկտրական դաշտի կողմից: 

3. Դիսոցումը դարձելի պրոցես է: Մոլեկուլների՝ իոնների դիսոց-
վելու հետ միաժամանակ տեղի է ունենում ասոցում` իոնների 
միացումը մոլեկուլների: Այստեղից հետևում է, որ ոչ բոլոր 
էլեկտրոլիտներն են հավասարաչափ դիսոցվում իոնների: 

Դիսոցման հավասարումը գրելիս դրվում է դարձելիության նշան։ 
Էլեկտրոլիտիկ դիսոցման Արենիուսի տեսության համաձայն՝ թթուներ են 
կոչվում այն էլեկտրոլիտները, որոնք, ջրային լուծույթում դիսոցվելով, 
առաջացնում են ջրածնի H+ իոններ և բացի H+ իոններից՝ ուրիշ 
կատիոններ չեն առաջացնում: 

Հիմքեր են կոչվում այն էլեկտրոլիտները, որոնք, ջրային լուծույթում 
դիսոցվելով, առաջացնում են հիդրօքսիդ OH- իոններ և բացի OH- 
իոններից ուրիշ անիոններ չեն առաջացնում: 

Պրոտոլիտիկ տեսությունն առաջարկվել է Բրենստեդի և Լոուրիի 
կողմից: Այս տեսության համաձայն՝ թթուներ են հանդիսանում այն նյու-
թերը, որոնք տվյալ ռեակցիայի ընթացքում տալիս են պրոտոն (պրոտոնի 
դոնոր), և հիմքեր են հանդիսանում այն նյութերը, որոնք միացնում են 
պրոտոն (պրոտոնի ակցեպտոր):  
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
 Այսպիսով՝ քիմիայի դասաթեմաների ուսուցման արդյունավետու-

թյունը հնարավոր է բարձրացնել առաջանցիկ ուսուցման այնպիսի 
մոդելների կիրառմամբ, որոնք ենթադրում են ընթացիկ դասի ժամանակ 
հետագա ուսումնառություն որոշ գաղափարների տեղափոխում։ Այն 
հնարավորություն է տալիս ընթացիկ նյութը ծառայեցնել հետագա 
ուսումնառությանը։ Այդ մոդելի փիլիսոփայությունը կրթության և ուսուց-
ման դիալեկտիկան է։ Դպրոցական քիմիայի դասընթացում առկա են 
շատ երևույթներ և պրոցեսներ, որոնց հիմքում ընկած են նմանատիպ 
օրինաչափություններ, և որոնցում հանդիպում են միևնույն գաղափարի 
տարբեր դրսևորումները։ Առաջանցիկ ուսուցման վերոնշյալ մոդելը թույլ 
է տալիս կարևորել այդպիսի գաղափարները և առանձին օրինակներով 
ցույց տալ դրանց հետագա հնարավոր դրսևորումները։ Այն հիմնակա-
նում իրականացվում է գիտական ճանաչելիության մեթոդների օգնու-
թյամբ` ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապերի միջոցով։ Դասավանդման 
փորձը և հետազոտությունները ցույց են տվել, որ քիմիայի ուսուցման 
գործընթացում քիմիական տարբեր գաղափարների, հասկացություն-
ների, տեսությունների կարևորումը էապես բարձրացնում է դասավանդ-
ման արդյունավետությունը և թույլ է տալիս ուսուցումը կազմակերպել 
հիմնարար գաղափարների վրա։ Մյուս կողմից այն թույլ է տալիս էապես 
ուժեղացնել դասավանդման մեթոդաբանական ուղղվածությունը։ 
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ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Ծատուրյան Ա. Մ., Թումանյան Մ. Գ., Պապյան Ա. Ռ., Առաջանցիկ 
ուսուցման կիրառումը ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ /Վանա-
ձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, պրակ Բ, 
2018, էջ 169-178: 

2. Ծատուրյան Ա. Մ., Շահբազյան Ա. Խ., Ֆիզիկայի ուսուցման ժա-
մանակ առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպման դիդակտիկա-
կան նպատակահարմարությունը, Գիտական տեղեկագիր, պրակ 
Բ, № 2, /Հումանիտար ու հասարակական գիտություններ, դասա-
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Эффективность применения Эффективность применения Эффективность применения Эффективность применения опережающейопережающейопережающейопережающей    модели обучения модели обучения модели обучения модели обучения     
в процессе обучения химиив процессе обучения химиив процессе обучения химиив процессе обучения химии    

Налбандян Налбандян Налбандян Налбандян КатяКатяКатяКатя    
Акопян МетаксияАкопян МетаксияАкопян МетаксияАкопян Метаксия    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова.Ключевые слова.Ключевые слова.Ключевые слова. образовательные реформы, межпредметно-инклю-

зивные отношения, закон сохранения массы, ассоциативно-ведущие отно-
шения, творчески-контекстные задачи, «шаблонные» тесты, вычислитель-
ные задачи 

 Вместе с образовательными реформами меняются требования к 
учебному процессу, меняются цели и задачи образовательного процесса, 
функции учителя и ученика. Вышеуказанные задачи реализуются с 
использованием различных методов и технологий. Они должны способст-
вовать самостоятельной творческой работе учеников, ориентации в различ-
ных ситуациях правильным образом искать информацию, развивать 
мышление и самое главное правильно применять полученные знания на 
практике. 

 В работе представлена одна из важнейших моделей в учебном 
процессе за последнее время – опережающее обучение, которое 
стимулирует мышление учеников, в результате чего становится эффектив-
ным процесс обучения предмета «химии». 

 В этой статье представлена идея опережающей модели обучения 
вычислительных задач по химии, которая является новинкой в методоло-
гии вычислительных задач. В результате студент выходит из «стереотип-
ного» мышления, становится более свободным, способным более точно 
подходить к проблеме задачи, гибко и легко выразить полученные 
академические знания. В качестве современного опережающего образа мы 
также представили творческие и контекстные задания. 

 Творческие задания требуют от учащихся быть независимым в своем 
мышлении. 

Контекстные задания позволяют ученикам выйти за пределы отфор-
мованных знаний, в результате чего развиваются их творческие способ-
ности и навыки решения практических задач. 
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The Efficiency of Applying the Model of Advancing TeachingThe Efficiency of Applying the Model of Advancing TeachingThe Efficiency of Applying the Model of Advancing TeachingThe Efficiency of Applying the Model of Advancing Teaching    
in the Process of Teaching Chemistryin the Process of Teaching Chemistryin the Process of Teaching Chemistryin the Process of Teaching Chemistry    

Nalbandyan KatyaNalbandyan KatyaNalbandyan KatyaNalbandyan Katya    
    Hakobyan MetaqsyaHakobyan MetaqsyaHakobyan MetaqsyaHakobyan Metaqsya    

SummarySummarySummarySummary 
    KKKKeywords:eywords:eywords:eywords: educational reforms, interdisciplinary connections , the law of 

conservation of mass, associative advancing connections, creative and 
contextual tasks, “template” test computational problems    

 In parallel with the educational reforms, the requirements for the 
learning process are changing. The goals and objectives of the educational 
process and the functions of the teachers and learners are also changed. The 
above-mentioned issues are implemented using various methods and 
technologies. They should contribute to the students’ independent creative 
work and independent orientation in different situations. They should 
necessarily come up with the searching of the information correctly, the 
development of thinking and most importantly and application of the acquired 
knowledge in practice properly. The paper presents one of the most important 
models in the teaching process in recent years - advancing teaching, which 
mainly stimulates the learners’ thinking, which results in making the process of 
teaching chemistry effective. In the article, we have presented the idea of the 
model of advancing learning for solving computational problems in Chemistry, 
which is something new in problem-solving methodology. 

 The learner gets out of the so-called stereotyped thinking, becomes freer 
and able to approach the requirement for the problem more accurately, and, 
can present the acquired academic knowledge flexible and unconstrained. 

 As a modern form of advancing learning, we have also presented in the 
article creative and contextual tasks. 

 Creative tasks require the learners to be independent in their thinking, 
while contextual tasks provide learners with the opportunity of going out of the 

framework of stereotyped knowledge which results in developing their creative 

abilities and skills in solving practical problems. 
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ՀՏԴ 37.02 

««««ԹԹԹԹվայինվայինվայինվային    գրագիտությոգրագիտությոգրագիտությոգրագիտություւււնննն    ևևևև    համակարգչայինհամակարգչայինհամակարգչայինհամակարգչային    գիտությոգիտությոգիտությոգիտություւււնննն»»»»    
((((ԹԳՀԳԹԳՀԳԹԳՀԳԹԳՀԳ) ) ) ) դպրոցականդպրոցականդպրոցականդպրոցական    դասընթացիդասընթացիդասընթացիդասընթացի    չափորոշչայինչափորոշչայինչափորոշչայինչափորոշչային    պահանջներիպահանջներիպահանջներիպահանջների    ևևևև    

դասավանդմանդասավանդմանդասավանդմանդասավանդման    խնդիրներիխնդիրներիխնդիրներիխնդիրների    վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն 

ՆահապետյանՆահապետյանՆահապետյանՆահապետյան    ԳոհարԳոհարԳոհարԳոհար    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.    դասավանդման մեթոդիկա, տարիքային 
առանձնահատկություններ, առանցքային գաղափարներ, մեթոդաբանա-
կան ուղղվածություն, կարողունակություններ, գիտելիքների տեղա-
փոխում    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Հանրակրթական բոլոր առարկայական ծրագրերը ժամանակի ըն-

թացքում ենթարկվում են փոփոխությունների, որոնք պայմանավորված 
են ինչպես համապատասխան գիտության ճյուղի զարգացմամբ, այնպես 
էլ առօրյա կյանքի պահանջներով և դիդակտիկական նկատառումներով։ 
Վերջինիս հետ կապված դասավանդման մեթոդիկայում անհրաժեշտ է 
լինում կատարելագործել ուսուցման այն տեխնոլոգիաները, որոնք առա-
վելապես ուղղված են սովորողների մտածողության և ստեղծագործական 
ունակությունների զարգացմանը։ Կրթության զարգացման ժամանակա-
կից տենդենցը ենթադրում է ուսուցման տեղեկատվական բնույթի ցան-
ցում անցում կատարել մեթոդաբանականին, որը թույլ է տալիս կարևորել 
ոչ այնքան գիտելիքների քանակը, որքան նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու 
ունակությունները։ Այս խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է ուսուցումը 
կառուցել հիմնարար գաղափարների հենքի վրա և կարևորել դրանցում 
գիտական ճանաչելիության մեթոդների լայն կիրառումը։ 

Ի տարբերություն հանրակրթական այլ առարկաների՝ վերջին մի 
քանի տասնամյակներում «Ինֆորմատիկա» առարկայի ծրագրերն առա-
վելապես կարիք են ունեցել վերանայման և փոփոխության, որը պայմա-
նավորված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում տեղի 
ունեցող բուռն զարգացումներով և առօրյա կյանքում դրանց կիրառական 
նշանակության մեծ աճով։ Ծրագրավորման տարբեր լեզուների առկայու-
թյունը և դրանց կիրառման ծավալների մեծացումը պահանջում է 
անընդհատ կատարելագործել բազային կրթության բովանդակությունն 
ու մեթոդաբանությունը։ 

Քանի որ հանրակրթական դպրոցներում ուսումնասիրվում են 
առարկաների հիմունքները, ապա հարց է առաջանում. որո՞նք են այն 
հիմնարար գաղափարները և հասկացությունները, որոնք պետք է տեղ 
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գտնեն ինֆորմատիկայի ուսուցման հանրակրթական ծրագրերում՝ 
հաշվի առնելով սովորողների տարիքային առանձնահատկություններն 
ու մաթեմատիկական պատրաստվածությունը։ Բացի այդ, երբ նախա-
տեսվում է հանրակրթական դպրոցներում առավել վաղ տարիքից ծանո-
թանալ հաշվողական տեխնիկային և թվային գրագիտությանը, ապա 
առաջանում են բազմաթիվ խնդիրներ՝ կապված ծրագրային նյութի ընտ-
րության, ըստ տարիների դրանց բաշխման և դասավանդման նոր տեխ-
նոլոգիայի ներդրման հետ։ 

Ներկայում ՀՀ տարրական դպրոցներում «ինֆորմատիկա» առար-
կայի դասավանդման փորձ, որպես այդպիսին, չկա, և հետևաբար դաս-
վարները կամ ինֆորմատիկայի ուսուցիչները բախվում են մի շարք 
խնդիրների և հարցերի, ինչպիսիք են՝ ուսուցման բովանդակության և 
դասավանդման մեթոդների ընտրությունը, ինֆորմատիկայի և այլ առար-
կաների միջև միջառարկայական կապերի ստեղծումը։ 

Սովորողների մոտ համապատասխան կարողությունների ձևավոր-
ման և վերջնարդյունքին հասնելու ուղիների ընտրության տեսանկյունից 
չափորոշչային պահանջները սպառիչ պատասխան չեն կարող տալ: 
Խոսքը ոչ միայն սովորողների տարիքային առանձնահատկություններին 
համապատասխան դասավանդման մեթոդների ընտրության և կիրառ-
ման մասին է, այլ նաև՝ դասավանդումը հիմնարար գաղափարների 
հենքի վրա կառուցելու և մեթոդաբանական ուղղվածություն տալու:  

Աշխատանքի նպատակն է, ընդհանուր կողմերով վերլուծելով 
«Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն» դպրոցական 
դասընթացի նոր չափորոշչային պահանջները, նախանշել մեթոդների, 
մոտեցումների այն ամբողջությունը, որոնց կիրառումը կարող է բարձ-
րացնել առարկայի դասավանդման արդյունավետությունը՝ այն դնելով 
մեթոդաբանական հիմքերի վրա: Այդ նպատակին հասնելու համար 
խնդիր է դրվել վերհանելու դասընթացի հիմնարար գաղափարները ընդ-
հանրացնելու հնարավոր մեթոդները, դասավանդման գործնական և 
մեթոդաբանական ուղղվածությունը ուժեղացնելու ուղիները:  

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    
 Ինֆորմատիկան որպես գիտություն սկիզբ է առել 20-րդ դարի 

երկրորդ կեսերից, երբ ի հայտ եկավ և տարածվեց ԷՀՄ-ն (էլեկտրա-
հաշվիչ մեքենա): Հաշվիչ մեքենաները 40-50-ական թվականներին 
ինֆորմատիկայի համար ստեղծեցին անհրաժեշտ տեսական բազա, 
այսինքն՝ այն որպես գիտություն զարգացման նպաստավոր միջավայր: 
Ինֆորմատիկայի համար որպես գլխավոր ֆունկցիա հանդես է գալիս 
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տեղեկատվության վերամշակման գործընթացի կազմակերպման մեջ 
դրանց օգտագործումը:  

Տարբեր երկրներում ինֆորմատիկան որպես հանրակրթական 
առարկա հանդես է եկել տարբեր ժամանակներում: Օրինակ, Ռուսաս-
տանում 20-րդ դարի 90-ական թվականների սկզբում ի հայտ եկավ 
հանրակրթական դպրոցների 7-11-րդ դասարանների սովորողների 
համար «Ինֆորմատիկա» առարկայի ուսումնամեթոդական համակարգի 
«Պերմյան տարբերակը»: [7, 67-74] աշխատանքում ներկայացված է այդ 
համակարգի դերը 1994 թվականից մինչև 2018 թ. սովորողների թվային 
գրագիտության զարգացման գործում: Նկարագրված է հիմնական հաս-
կացությունների և պատկերացումների ուսուցման ժամանակ «սպիրա-
լաձև» մոտեցման սկզբունքը, ըստ որի՝ յուրաքանչյուր թեմայի հիմնական 
(առանցքային) հասկացությունները ներմուծվում են ինֆորմատիկայի 7-
9-րդ դասարանների (հիմնական դպրոց) բազային դասընթացում, իսկ 
այնուհետև 10-11-րդ դասարաններում (ավագ դպրոց) տեղի է ունենում 
դրանց վերադարձ՝ առավել բարձր մակարդակով: Աշխատանքում անդ-
րադարձ է կատարվել թվային գրագիտության հետ կապված հարցերի, և 
կարևորվել են դրանք: Այն գիտելիքների և կարողությունների խումբ է, 
որն անհրաժեշտ է թվային տեխնոլոգիաների և խնդիրների ռեսուրսներից 
անվտանգ և արդյունավետ օգտվելու համար: Հեղինակն իրավացիորեն 
նշում է, որ կյանքի ժամանակակից իրողությունների մեջ թվային գրագի-
տության զարգացումը անհրաժեշտ է սկսել մանկական տարիքից, ընդ 
որում՝ դրանում դպրոցը պետք է խաղա գլխավոր դերը: Սովորողների 
մոտ թվային գրագիտության զարգացման հիմնական ծանրաբեռնվածու-
թյունը ընկնում է ինֆորմատիկայի ուսուցչի ուսերին: Այդ իսկ պատճա-
ռով շատ կարևոր է, որ «ինֆորմատիկա» առարկայի ծրագրում և համա-
պատասխան ուսումնամեթոդական համակարգում մշտապես հաշվի 
առնվեն ժամանակի նոր պահանջները: 

Այս խնդրի լուծումը հնարավոր է կրտսեր դպրոցականների ինֆոր-
մատիկայի ուսուցման ժամանակ միջառարկայական կապերի որոնման և 
վերլուծության պայմաններում: Հաշվի առնելով, որ միջառարկայական 
կապերը թույլ են տալիս ոչ միայն ամրապնդել ուսումնադաստիարակ-
չական գործընթացի արդյունավետությունը, այլև նորովի կազմակերպել 
ուսումնական գործընթացը, բազմազանեցնել այն, արթնացնել 
հետաքրքրասիրությունը, առաջնորդել երեխայի զգացմունքները, կամքը, 
մտքերը՝ ուղղված գիտակցված իրականության յուրացմանը, խթանել 
աշակերտի մտածողությունը, ձևավորել նրա քննադատական մտածողու-
թյունը: Այս բոլոր հատկանիշները հատկապես անհրաժեշտ են տեղե-
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կատվական հասարակության մեջ ապրող ժամանակակից մարդուն։ 
Միջառարկայական կապերի տակ պետք է հասկանալ նպատակ-

ների, ամուր տարրերից, ուսումնական առարկաներից բաղկացած գոր-
ծառույթների միասնություն, որը նպաստում է գիտելիքների ընդհանրաց-
մանը, համակարգմանն ու ամրությանը, ընդհանրացված ունակություն-
ների ու հմտությունների ձևավորմանը [4, 51]:  

Նոր չափորոշիչներով հանրակրթական դպրոցում «Թվային գրագի-
տություն և համակարգչային գիտություն» առարկան դասավանդվելու է 
տարրական դպրոցի 2-4-րդ դասարաններում, միջին դպրոցի 5-9-րդ 
դասարաններում և ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարաններում՝ որպես 
առանձին առարկա: Ընդ որում այն ներառվելու է բնագիտություն, տեղե-
կատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, ճարտարագիտություն, 
մաթեմատիկա (ԲՏՃՄ) բնագավառում: 

ԹԳՀԳ առարկայի առաջարկվող ծրագիրը հիմնված է այնպիսի 
բովանդակային չափորոշիրների վրա, որոնք ունեն հստակ տրամաբա-
նական հաջորդականություն, իսկ բոլոր վերջնարդյունքները կոդավոր-
ված են դպրոցական տարբեր մակարդակներում և դասարաններում: 
Չափորոշչի վերջնարդյունքի կոդերը ցույց են տալիս կապն ընդհանուր 
կարողությունների (գիտելիք, հմտություն, վերաբերմունք, արժեքային 
համակարգ), ինչպես նաև, ըստ դպրոցական մակարդակների, շրջանա-
վարտի ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքի հետ: 

ԹԳՀԳ-ի դասավանդման մեթոդիկայի խնդիրների լուծման տեսանկ-
յունից չափորոշչային պահանջները կարող են ապահովել միայն բովան-
դակային նյութի հիմնավորված ընտրությունը և ըստ ուսումնական 
տարիների բաշխումը: 

Տարրական դպրոցում միջառարկայական կապերի դերը ինֆորմա-
տիկայի ուսուցման ժամանակ շատ կարևոր է և արդյունք է դպրոցական-
ների տեխնոլոգիական ուսուցման համալիր մոտեցման։ Բազմակողմ 
միջառարկայական կապերը հիմք են հանդիսանում համապարփակ 
տեսլականի, մոտեցման և բարդ խնդիրների լուծման համար։ 

Համաձայն «Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն» 
առարկայի փորձնական չափորոշչի և ծրագրերի (2-12-րդ դասարաններ) 
1-ին կետի՝ «Տարրական ծրագրի ուսուցման նպատակն է աշակերտներին 
ներկայացնել ալգորիթմական մտածողության ամենապարզ տարրերը, 
ծանոթացնել համակարգչային սարքավորումներից և թվային միջավայ-
րերից անվտանգ օգտվելու միջոցները, յուրացնել համակարգչային սար-
քավորումների և դրանց բաղադրիչների աշխատանքի հիմնական 
սկզբունքները, ինչպես նաև օգտագործել համակարգիչները որպես 
աշխատանքային գործիքներ» [3]: 
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Վերը նշված փորձնական չափորոշիչի և ծրագրերի վերլուծությունը 
ցույց է տալիս, որ դրանք միտված են սովորողի ճանաչողական ակտի-
վության կողմնորոշմանը և նրանց ստեղծագործական ներուժի զարգաց-
մանը, ուսումնական գործունեության այնպիսի հատկանիշների ձևավոր-
մանը, ինչպիսիք են մտածողության ճկունությունը, վերլուծելու ու քննա-
դատելու կարողությունները և հմտությունները։ 

Ժամանակակից տարրական դպրոցում ինֆորմատիկայի ուսումնա-
սիրությունն առաջին հերթին ուղղված է գրագիտության զարգացմանը, 
որի բովանդակությունը ավելի լայն է, քան դասական «երեք հմտություն-
ները», որը համապատասխանում է տարրական կրթության ավանդական 
բովանդակությանը՝ կարդալ, գրել, հաշվել։ Տեղի է ունենում ընթերցանու-
թյան (տեղեկատվության բոլոր տարբերակներիև տեսակների ակտիվ 
որոնում, դրա ընկալում և վերլուծություն), նամակագրության (տարբեր 
տեղեկատվական օբյեկտների ստեղծում, օբյեկտների միջև կապի ստեղ-
ծում, տեղեկատվության կազմակերպումը որոշակի ձևաչափով) և հաշ-
վարկների (օբյեկտների և գործողությունների նախագծում, տարբեր 
կառուցումներ, այդ թվում՝ տրամաբանական) հասկացությունների ընդ-
լայնում [5]։ 

Տարրական դասարանների սովորողների մոտ դեռևս չզարգացած 
վերացական մտածողությունը թույլ չի տալիս կատարել մտային բարդ 
գործողություններ: Հետևաբար դասավանդման մեթոդներն ընտրելիս 
անհրաժեշտ է առաջնորդվել այն գիտակցությամբ, որ բացատրման 
ժամանակ պետք է հնարավորինս գործ ունենալ իրական օբյեկտների, 
երևույթների, պրոցեսների հետ կամ էլ սահմանափակվել պարզ տրամա-
բանական դատողություններով: Մասնավորապես, դասավանդման հիմ-
քում պետք է դնել այլ առարկաներից ստացված գիտելիքների՝ այբուբենի, 
թվերի, թվաբանական գործողությունների, հեքիաթների հերոսների, 
վարվելակերպի կանոնների և այլնի համակարգումը, համակարգչի՝ 
որպես գործիքի հետ ծանոթանալը:  

Այլ առարկաներից ծանոթ ուսումնական նյութի ընտրությունը և 
որպես օրինակներ դրանց կիրառումը թույլ է տալիս երեխաների կարո-
ղություններին համապատասխան կառուցել ինֆորմատիկայի ուսուցման 
գործընթացը:  

Հաշվի առնելով, որ տարրական դպրոցում ԹԳՀԳ-ի դասավանդման 
նպատակներից է ալգորիթմական մտածելակերպի, տեղեկատվական 
մոդելներ կառուցելու, գործողությունները պլանավորելու, հաղոր-
դակցվելու և այլ հմտությունների ձևավորումը, կարևոր է սովորողներին 
յուրաքանչյուր գործընթացին ծանոթացնելիս բացահայտել և մեկնաբանել 
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դրանք կատարելու անհրաժեշտությունը: Այդպիսի մոտեցումը սովորող-
ներին ավելի է մոտիվացնում սովորելու: Մյուս կողմից, հաշվի առնելով, 
որ այդ տարիքային խմբի սովորողների գործունեության հիմնական ձևը 
խաղն է, դասավանդման մեթոդներում անհրաժեշտ է կարևորություն 
տալ խաղային միջավայրին:  

Քանի որ 2-4-րդ դասարաններում ԹԳՀԳ-ի դասավանդումը նպա-
տակ ունի սովորողներին նախապատրաստել միջին և ավագ դպրոցում 
խորությամբ ուսումնասիրելու ԹԳՀԳ-ի հիմունքները, ապա դասավան-
դումը պետք է ենթադրի ոչ միայն հարակից առարկաներից գիտելիքների 
կիառումը, այլ նաև ներառի այնպիսի տարրեր, որոնք ուղղված են 
հետագա ուսումնառությանը և կրթության շարունակականությանը: 
Խոսքը վերաբերում է առաջանցիկ ուսուցման տարրերի կիրառման հնա-
րավորություններին: [1, 82-93] աշխատանքում ցույց է տրված, թե ինչպես 
կարելի է բարձրացնել մաթեմատիկայի դասավանդման արդյունա-
վետությունը առաջանցիկ ուսուցման տարրերի կիրառմամբ: Կիրառված 
առաջանցիկ ուսուցման իրականացման մոդելը առաջ է քաշվել 
Ա. Մ. Ծատուրյանի կողմից [2, 258-265; 6, 363-369; 8, 31-37], որի էությունն 
այն է, որ ընթացիկ դասի ժամանակ իրականացվում է որոշ գիտելիքների 
տեղափոխում դեպի հետագա ուսումնառություն: Այդ դեպքում ստացված 
առաջանցիկ արդյունքն ունի կարևոր դիդակտիկական նշանակություն: 
Նյութը, որը տեղափոխվում է հետագա ուսումնառություն, առաջին հեր-
թին առավել մեծ ընդհանրության աստիճան ունեցող հասկացություններ 
և գաղափարներ են, ինչպես նաև ունեն մեթոդաբանական բնույթ: Առա-
ջանցիկ ուսուցման նոր մոդելի իրականացումը հիմնվում է գիտական 
ճանաչողության համընդհանուր մեթոդների վրա, ինչպիսիք են՝ ինդուկ-
ցիան, դեդուկցիան, մոդելավորումը, անալոգիան, սինթեզը և այլն:     

Տարրական դասարաններում ԹԳՀԳ-ի դասավանդման արդյունավե-
տությունը բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտություն կա ուսումնա-
սիրելու և վեր հանելու այն գաղափարները, որոնք կարող են առաջանցիկ 
ուսուցման օբյեկտ հանդիսանալ, որից հետո մշակելու այն մեթոդիկան, 
որը թույլ կտա, այդ նյութի նեղ իմաստը մատչելի ներկայացնելուց հետո, 
փորձել այն ներկայացնել առավել լայն իմաստով՝ հաշվի առնելով 
վերջինիս դրսևորումները հետագա ուսումնառության ժամանակ:  

Նույն մոտեցմամբ էլ կարելի է կիրառել առաջանցիկ ուսուցման 
վերոնշյալ մոդելը հիմնական և ավագ դպրոցների ԹԳՀԳ-ի դասընթացնե-
րում: Ընդ որում՝ կապված սովորողների տարիքի աճի հետ, որն իր հետ 
բերում է վերացական մտածողության զարգացում, փորձ, կարողություն-
ներ, մաթեմատիկական պատրաստվածություն, հնարավոր է դառնում 
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հիմնարար գաղափարների, հասկացությունների և մեթոդների շուրջ ընդ-
հանրացումները կատարել առավել բարձր մակարդակով: Այսինքն, եթե 
տարրական դասարաններում որևէ գաղափարի ընդհանրացում և 
հետագա ուսումնառություն տեղափոխում հնարավոր է իրականացնել 
առօրյա կյանքի տեսանելի օրինակների և ոչ բարդ դատողությունների 
միջոցով, ապա միջին և բարձր դասարաններում դրանց կարող են փոխա-
րինել առավել բարդ ալգորիթմական տարրեր պարունակող օրինակներ:  

Կարևոր է նաև կիրառել առաջանցիկ ուսուցման տարրեր գործնա-
կան աշխատանքներին նախապատրաստելու նպատակով: Այսինքն, 
տեսական նյութի բացատրման ժամանակ ուսուցիչը կարող է մատնանշել 
այն դեպքերը, որոնցում տվյալ տեսական նյութը դրսևորվում է գործնա-
կան աշխատանքներ կատարելիս: Վերջինս էապես բարձրացնում է գործ-
նական աշխատանքներ կատարելու արդյունավետությունը: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով, ԹԳՀԳ-ի դպրոցական դասընթացի չափորոշչային պա-
հանջները բերում են նոր դիդակտիկական խնդիրների լուծման անհրա-
ժեշտության, որն իր մեջ ներառում է սովորողների տարիքահոգեբանա-
կան առանձնահատկությունների հաշվառումը և ուսուցման նոր տեխնո-
լոգիաների կիրառումը:  

Արդեն փաստ է այն իրողությունը, որ տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների վերաբերյալ գիտելիքներն անհրաժեշտ է հանրակրթական 
դպրոցներում ձեռք բերել վաղ հասակից: Ուսուցման գործընթացի արդ-
յունավետ կազմակերպման համար անհրաժեշտություն կա ուսուցման 
յուրաքանչյուր աստիճանի համար մշակել ուսումնամեթոդական համա-
կարգ և կարևորել հաղորդած գիտելիքների հիմնարար բնույթը և մեթո-
դաբանական ուղղվածությունը: Վերջիններիս ապահովման լավագույն 
ձևերից մեկը ընթացիկ դասի ընթացքում առաջանցիկ ուսուցման տար-
րերի հետևողական կիրառումն է, որը թույլ է տալիս լուծել մի շարք 
կարևոր դիդակտիկական խնդիրներ:  

Ինչպես մյուս հանրակրթական առարկաների ուսուցման ժամանակ, 
այնպես էլ ԹԳՀԳ-ի դասընթացի ուսուցման գործընթացում կարևորվում է 
հիմնարար գիտելիքներով դասապրոցեսը կառուցելը: Մյուս կողմից 
կարևոր է դասավանդման մեթոդական ուղղվածությունը: Առաջանցիկ 
ուսուցման տարրերի կիրառումը ուսուցման տարբեր աստիճաններում 
թույլ է տալիս արդյունավետ լուծել վերոնշյալ դիդակտիկական պահանջ-
ները՝ հաշվի առնելով սովորողների տարիքային առանձնահատկություն-
ները:  
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ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Զադոյան Ա. Ռ., Տարրական դասարաններում դասավանդման արդյու-
նավետության բարձրացումը՝ առաջանցիկ ուսուցման տարրերի 
կիրառմամբ: Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղե-
կագիր, Բ պրակ, № 1 /Բնագիտական գիտություններ, դրանց դա-
սավանդման մեթոդիկա, Երևան, «Միսմա» ՍՊԸ, 2020,էջ 82-93: 
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В работе в общих чертах проанализированы критерные требования 
школьного курса «Цифровая граммотность и компьютерная наука» (ЦГКН) 
выявлены задачи, возникающие при преподавании.  

Учитывая, что по новым предметным критериям курс «Цифровая 
грамотность и компьютерная наука» включен в состав групп 
естествознания, информационные коммуникационные технологии (ИКТ), 
архитектура и математика, возникла необходимость с новой точки зрения 
рассмотреть задачи, обеспечивающие эффективность обучения и 
формирование соответствующих компетенций и учащихся.  

Требования стандартов, с точки зрения решения задач методов 
обучения ЦГКН, могут только обеспечить правильный отбор содержатель-
ного материала и их распределения по учебным годам. Но требования 
стандартов не могут дать исчерпывающий ответ относительно путей к 
достижению формирования у учащихся соответствующих умений и 
конечного результата основанный на стержневых идеях. 

Речь идет не только об учете возрастно-психологических особен-
ностей учащихся, но и о построении процесса обучения на основе фун-
даментальных идей и обеспечении методологической направленности 
преподавания. 

В работе, представляя исторический очерк о возникновении и 
развитии информатики, рассказано о создании и философии «Пермской 
версии» программ информатики, которое состaвлено в России в 90-ых 
годах 20-го века. Анализ исследования привел к выводу, что развитие 
цифровой грамотности у учащихся необходимо начинать с раннего 
возраста, так как повседневная жизнь требует таких знаний. При этом 
школа в этом должна играть решающую роль. 

Для систематизации и обобщения знаний учащихся в любой степени 
обучения, необходимо дать важность фундаментальным идеям, вокруг 
которых кристаллизируется весь содержательный материал. Как один из 
возможных путей осуществления вышеуказанных целей является процесс 
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переноса знаний не только с предыдущего опыта на текущий урок, но и с 
текущего обучения на дальнейшее. Речь идет об осуществлении опере-
жающего обучения, при котором на весь период обучения доминируют 
фундаментальные идеи и методологические подходы. 

В статье представлена одна из моделей опережающего обучения — 
последовательное применение, которое может решать ряд дидактических 
задач, в том числе в плане выполнения требований критерий по курсу 
ЦГКН. Она в первую очередь призвана использовать резерв знаний и опыта 
преподавателя, которыми он обладает, при этом делая акцент на 
фундаментальных идеях ЦГКН и методологическо базе. 

Показано, какими способами можно реализовывать опережение в 
обучении в разных ступенях обучения ЦГКН с учетом возрастно-
психологических особенностей учащихся. 

 
    

Analysis of the Requirements of the Standards and the Tasks of Analysis of the Requirements of the Standards and the Tasks of Analysis of the Requirements of the Standards and the Tasks of Analysis of the Requirements of the Standards and the Tasks of 
TeacTeacTeacTeaching the School Course “Digital Literacy and Computer Science” hing the School Course “Digital Literacy and Computer Science” hing the School Course “Digital Literacy and Computer Science” hing the School Course “Digital Literacy and Computer Science” 

(DLCS)(DLCS)(DLCS)(DLCS)    
Nahapetyan GoharNahapetyan GoharNahapetyan GoharNahapetyan Gohar    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: teaching methodology, age peculiarities, core ideas, 

methodological orientation, competencies, knowledge transfer  
 In general terms, the article analyzes the requirements of the standards of 

the school course “Digital Literacy and Computer Science” (DLCS) and reveals 
the problems that arise during teaching. 

Considering the fact that, according to the new subject standards, the 
“Digital Literacy and Computer Science” is included in the group of Natural 
Sciences, Information and Communication Technologies (ICT), Architecture, 
Mathematics there is a need to consider the objectives from a new point of view 
ensuring the effectiveness of teaching and the formation of the learners’ 
corresponding competencies. 

The requirements of the standards, from the point of view of solving the 
problems of teaching DLCS methods, can only ensure the correct selection of 
content material and their distribution over the academic years. But the 
requirements of the standards cannot give an answer regarding the ways to 
achieve the formation of appropriate skills in students and the final outcome 
based on core ideas. 
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It is not only about taking into account the age and psychological 
characteristics of the learners but also about building the learning process on 
the basis of fundamental ideas and ensuring the methodological orientation of 
teaching.  

Presenting a historical outline of the emergence and development of 
computer science, the article tells about the creation and philosophy of the 
“Perm version” of computer science programs, which was compiled in Russia in 
the 90s of the 20th century. The analysis of the study led to the conclusion that 
the development of digital literacy among the learners should start from an 
early age since everyday life requires such knowledge. The school must play a 
decisive role in this. In order to systematize and generalize the knowledge of 
students at any level of education, it is necessary to give importance to the 
fundamental ideas around which all the content material crystallizes. As one of 
the possible ways to achieve the above-mentioned goals is the process of 
transferring knowledge not only from the previous experience to the current 
lesson but also from the current learning to further one. It is about the 
implementation of advancing learning, in which the fundamental ideas and the 
methodological approaches dominate for the whole period of study.  

The article presents one of the models of advancing teaching — the 
sequential application of which can solve a number of didactic tasks, including 
in terms of fulfilling the requirements of the standards for the course of the 
DLCS. It is primarily intended to use the reserve of knowledge and the 
experience that the teacher masters while emphasizing the fundamental ideas 
of the DLCS and the methodological base.  

In the article, it is shown in what ways it is possible to implement 
advancement in teaching DLCS at different levels of learning, taking into 
account the age and psychological characteristics of the learners. 
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ՀՏԴ 37.02 

Ֆիզիկայի և երկրաչափության միջառարկայական կապերի Ֆիզիկայի և երկրաչափության միջառարկայական կապերի Ֆիզիկայի և երկրաչափության միջառարկայական կապերի Ֆիզիկայի և երկրաչափության միջառարկայական կապերի 
որոշ դրսևորումների մասինորոշ դրսևորումների մասինորոշ դրսևորումների մասինորոշ դրսևորումների մասին∗∗∗∗    

ՆիկողՆիկողՆիկողՆիկողոսյան Գագիկ ոսյան Գագիկ ոսյան Գագիկ ոսյան Գագիկ     

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . սինուսների թեորեմ, կոսինուսների թեորեմ, 
ուժ, մոմենտ, հավասարակշռություն, զանգվածի կենտրոն, վեկտոր, 
խնդիր 

Ներածություն։Ներածություն։Ներածություն։Ներածություն։ Միջառարկայական կապերի խնդիրը շատ վաղուց է 
հետաքրքրում մանկավարժներին։ Դեռևս XVII-րդ դարում Յան Ամոս 
Կոմենսկին հանդես էր գալիս քերականության և փիլիսոփայության, 
փիլիսոփայության և գրականության փոխկապակցված ուսումնասիրու-
թյան օգտին, Ջոն Լոկը՝ պատմության և աշխարհագրության [8, 287]: Ներ-
կայում, թերևս, կարիք չկա ապացուցելու միջառարկայական կապերի 
կարևորությունն ուսուցման գործընթացում։ Գիտության զարգացման 
ժամանակակից փուլին բնորոշ է գիտությունների փոխներթափանցումը 
միմյանց մեջ։ 

Միջառարկայական կապերի իրականացումն օգնում է սովորողնե-
րին լիարժեք պատկերացում կազմել բնական երևույթների և դրանց միջև 
փոխհարաբերությունների մասին, հետևաբար գիտելիքը դարձնում է 
գործնականում ավելի նշանակալից և կիրառելի։ Այն օգնում է աշակերտ-
ներին մեկ առարկայի ուսումնասիրման արդյունքում ձեռք բերած գիտե-
լիքներն ու հմտությունները օգտագործել այլ առարկաների ուսումնասի-
րության մեջ: 

Բազմակողմ միջառարկայական կապերի միջոցով որակապես նոր 
մակարդակով լուծվում են ոչ միայն սովորողներին դասավանդելու, զար-
գացնելու և կրթելու խնդիրները, այլև հիմք է դրվում իրականության բարդ 
խնդիրների համապարփակ տեսլականի, մոտեցման և լուծման համար։ 
Այդ իսկ պատճառով միջառարկայական կապերը դպրոցականների 
ուսուցման և դաստիարակության գործում ինտեգրված մոտեցման 
կարևոր պայման և արդյունք են։ 

Միջառարկայական կապերը պետք է դիտարկել որպես միջգիտա-
կան կապերի արտացոլում ուսուցման գործընթացում, որոնք ժամանա-
կակից գիտական ճանաչողությանը բնորոշ հատկանիշներից են։ 

                                                                 
∗ Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ գիտության կոմիտեի ֆինանսական 

աջակցությամբ՝  21T-5C039  ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում: 
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Լայն իմաստով միջառարկայական կապերը դիդակտիկայի հիմնա-
րար սկզբունք են, որ նպաստում են ուսումնական նյութի համակարգ-
մանը, ձևավորում են ընդհանուր գիտական, առարկայական գիտելիքներ, 
կարողություններ, հմտություններ և տարբեր առարկաների միջոցով 
մատնանշում են բնության ճանաչման ընդհանուր մեթոդների միջոցով 
դրանք ձեռք բերելու ուղիներ [3, 102]։ 

Բառի նեղ իմաստով միջառարկայական կապերը դիդակտիկայի 
սկզբունք են, որ կատարում են ինտեգրատիվ և տարբերակված գործա-
ռույթ որոշակի առարկայի դասավանդման գործընթացում և հանդես են 
գալիս որպես առարկայական գիտելիքները համակցելու միջոց, որն ընդ-
լայնում է տվյալ առարկայի սահմանները՝ չկորցնելով վերջինիս որակա-
կան հատկանիշներն ու առանձնահատկությունները [3, 103]։ 

Վերոգրյալ համատեքստում սույն աշխատանքը նվիրված է դպրոցա-
կան դասընթացի իմացության շրջանակներում ֆիզիկա և երկրաչափու-
թյուն առարկաների միջառարկայական կապերի որոշ դրսևորումների 
վերհանմանը` նպատակ հետապնդելով ֆիզիկակական հայտնի օրենք-
ների և պայմանների միջոցով արտածել երկրաչափական տարբեր հիմ-
նարար թեորեմներ և ֆիզիկական տարբեր բանաձևերի կիրառմամբ 
առաջարկել հայտնի «ավանդական» մոտեցումներից տարբերվող այլ 
մոտեցումներ տարբեր բազմամակարդակ երկրաչափական խնդիրների 
լուծման և հատկությունների ապացուցման համար։ Մասնավորապես, 
դիտարկելով ուղիղ եռանկյուն պրիզմայաձև բալոնի հավասարակշռու-
թյան ֆիզիկական հայտնի պայմանները՝ կարտածենք երկրաչափության 
դպրոցական դասընթացից հայտնի, հարթաչափությունում անկյունաքա-
րային դեր կատարող սինուսների և կոսինուսների թեորեմները, իսկ նյու-
թական կետերի զանգվածների կենտրոնի կոորդինատների որոշման 
բանաձևի կիրառմամբ կառաջարկենք «ավանդականից» տարբերվող այլ 
մոտեցումներ տարբեր բարդության երկրաչափական խնդիրների լուծ-
ման և երկրաչափության դպրոցական դասընթացից հայտնի առանձին 
հատկությունների ապացուցման համար, ինչն էլ սույն աշխատանքի 
գիտամանկավարժական նորույթն է։ Ընդ որում կդիտարկենք այնպիսի 
երկրաչափական օրինակներ, որոնց լուծման ընթացքում առաջարկվող 
մոտեցումները թե՛ աշխատատարության, թե՛ դիտարժանության և թե՛ 
ինքնատիպության առումով չեն զիջում հայտնի «ավանդական» մոտե-
ցումներին։ 

Աշխատանքում ֆիզիկական գործիքակազմի կիրառմամբ նախ կար-
տածենք սինուսների և կոսինուսների թեորեմները, որից հետո երկրաչա-
փական բազմամակարդակ խնդիրների լուծման և տարբեր հատկություն-
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ների ապացուցման համար կառաջարկենք ալյ մոտեցումներ՝ նախապես 
համառոտ անդրադառնալով այդ խնդիրների լուծման հայտնի «ավան-
դական» մոտեցումներին, որից հետո, ելնելով տարիների դասավանդման 
փորձառությունից, կնշենք վիճակագրական տվյալներ «ավանդական» և 
առաջարկվող մոտեցումների պրակտիկ արդյունավետության վերա-
բերյալ։ 

1.1.1.1.    Սինուսների և կոսինուսների թեորեմների արտածուՍինուսների և կոսինուսների թեորեմների արտածուՍինուսների և կոսինուսների թեորեմների արտածուՍինուսների և կոսինուսների թեորեմների արտածումը ֆիզիմը ֆիզիմը ֆիզիմը ֆիզիկակակակա----
կան գործիքակազմի կիրառմամբ։ կան գործիքակազմի կիրառմամբ։ կան գործիքակազմի կիրառմամբ։ կան գործիքակազմի կիրառմամբ։     

Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացից հայտնի է, որ եթե որևէ մարմնի 

վրա ազդում են որոշակի 1 2; ; ; nF F F
uur uur uur

K  ուժեր, ապա տվյալ մարմինը 

կգտնվի հավասարակշռության մեջ այն և միայն այն դեպքում, երբ այդ 
ուժերի վեկտորական գումարը, ինչպես նաև կամայական կետով անցնող 
առանցքի նկատմամբ այդ նույն ուժերի մոմենտների հանրահաշվական 
գումարը հավասար է զրոյի, այսինքն՝  

1 2 0nF F F+ + + =
uur uur uur

K , (1) 

1 2 0nM M M+ + + =K , (2) 

որտեղ 
iM -ն ( )1;2; ;i n= K  կամայական առանցքի նկատմամբ iF

uur
 ուժի 

մոմենտն է [4, 139]:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Նկար 1Նկար 1Նկար 1Նկար 1....    ;  α β     և և և և γ     ներքին անկյուններով եռանկյուններքին անկյուններով եռանկյուններքին անկյուններով եռանկյուններքին անկյուններով եռանկյուն    

 
Մյուս կողմից, երկրաչափության դպրոցական դասընթացից հայտնի 

է, որ ;   ;   A B Cα β γ∠ = ∠ = ∠ =  ներքին անկյուններով կամայական 

ABC  եռանկյան համար (տե՛ս նկ. 1) տեղի ունեն սինուսների և 
կոսինուսների թեորեմները [1, 81-82]. սինուսների թեորեմ՝ 

γα

β

A

B

C
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sin sin sin

BC CA AB

α β γ
= = , (3) 

կոսինուսների թեորեմ՝ 
2 2 2 2 cosAC AB BC AB BC β= + − ⋅ ⋅ : (4) 

Ըստ էության, ֆիզիկայի և երկրաչափության դպրոցական դասըն-
թացներում մարմինների հավասարակշռության (1)-(2) պայմանները և 
սինուսների ու կոսինուսների (3)-(4) թեորեմները դասավանդվում են միմ-
յանցից անկախ, և տպավորությունն այնպիսին է, որ վերջիններս միմյանց 
նկատմամբ չեն կարող ունենալ որևէ պատճառահետևանքային կապ։ 
Մինչդեռ, ինչպես ստորև կհամոզվենք, մարմինների հավասարակշռու-
թյան (1)-(2) պայմաններն այն բավարար հիմքերն են, որոնց առկայության 
դեպքում կարելի է արտածել սինուսների և կոսինուսների (3)-(4) 
թեորեմները։ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Նկար 2.   Նկար 2.   Նկար 2.   Նկար 2.   h բարձրությամբ ուղիղ եռանկյուն պրիզմայի ձև ունեցող բարձրությամբ ուղիղ եռանկյուն պրիզմայի ձև ունեցող բարձրությամբ ուղիղ եռանկյուն պրիզմայի ձև ունեցող բարձրությամբ ուղիղ եռանկյուն պրիզմայի ձև ունեցող բալոնբալոնբալոնբալոն    
 
Դիտարկենք հավասարակշռության մեջ գտնվող h  բարձրությամբ 

1 1 1MNPM N P  ուղիղ եռանկյուն պրիզմայի ձև ունեցող բալոնը (տե՛ս նկ. 2): 

A

B

C

M N

P

1M 1N

1P

1F 2F

3F

h
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Ակնհայտ է, որ բալոնի մեջ որոշակի քանակությամբ գազ լցնելուց հետո 
էլ այն կմնա հավասարակշռության վիճակում [6]: 

ABC -ով նշանակենք բալոնի կողմնային կողերի միջնակետերով 
անցնող հատույթը։ Պարզ է, որ գազը բալոնի բոլոր պատերին 
գործադրում է նույն 

0P  ճնշումը, հետևաբար բալոնի կողմնային նիստերի 

վրա ազդող ճնշման ուժերի մոդուլների համար կարող ենք գրել.  

1 11 0 0MM P PF P S P h AB= ⋅ = ⋅
uur

, 
1 12 0 0PP N NF P S P h BC= ⋅ = ⋅

uur
, 

 
1 13 0 0NN M MF P S P h AC= ⋅ = ⋅

uur
, որտեղ 

1 1MM P P
S -ն, 

1 1PP N N
S -ը և 

1 1NN M M
S -ը 

1 1 1MNPM N P  ուղիղ եռանկյուն պրիզմայի կողմնային 

նիստերի մակերեսներն են։ 
Գրենք բալոնի հավասարակշռության պայմանները։ 
Նախ օգտվենք հավասարակշռության (1) պայմանից։ (1) վեկտորա-

կան հավասարությունը պրոյեկտելով համապատասխանաբար AC  և 
AB  առանցքների վրա (տե՛ս նկ. 3), կունենանք՝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նկար 3.  Բալոնի կողմնային կողերի միջնակետերով անցնող հատույթՆկար 3.  Բալոնի կողմնային կողերի միջնակետերով անցնող հատույթՆկար 3.  Բալոնի կողմնային կողերի միջնակետերով անցնող հատույթՆկար 3.  Բալոնի կողմնային կողերի միջնակետերով անցնող հատույթ    

 

1 2cos cos 0
2 2

F F
π π

α γ
   

⋅ − − ⋅ − =   
   

, 

2 3cos cos 0
2 2

F F
π π

β α
   

⋅ − − ⋅ − =   
   

։ 

A

B

C

E

K

1F 2F

1O
2O

3O

3F
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Ստացված հավասարությունների մեջ տեղադրելով 
1F -ի, 

2F -ի և   

3F -ի վերոգրյալ արժեքները, կստանանք՝ 

sin sin 0AC BCα β⋅ − ⋅ = , sin sin 0BC ABγ α⋅ − ⋅ = , 

կամ որ նույնն է՝ սինուսների (3) թեորեմը։ 
Այժմ անդրադառնանք հավասարակշռության (2) պայմանին։ AB , 

BC  և AC  հատվածների միջնակետերը նշանակենք, համապատասխա-
նաբար 

1O , 
2O  և 

3O : Հեշտ է նկատել, որ A  կետով անցնող 
1MM  

առանցքի նկատմամբ 1F
uur

 և 3F
uur

 ուժերի, համապատասխանաբար 
1d  և 

3d  

բազուկները հավասար կլինեն՝ 
1 1

2

AB
d AO= = , 

3 3
2

AC
d AO= = , իսկ 

նույն առանցքի նկատմամբ 2F
uur

 ուժի 
2d  բազուկի համար կունենանք՝ 

2 2 2 cos
2

BC
d AK EO BO BE AB β= = = − = − ⋅ ։  

Հավասարակշռության (2) պայմանը գրելով A  կետով անցնող 
1MM  

առանցքի նկատմամբ, կստանանք՝ 
1 1 2 2 3 3 0F d F d F d+ − = ։ Այս հավասա-

րության մեջ տեղադրելով 
1 2 3; ;F F F -ի և 

1 2 3; ;d d d -ի վերոգրյալ արժեք-

ները, նման անդամների միացումից հետո կստանանք կոսինուսների (4) 
թեորեմը։ 

Այսպիսով, համաձայն վերոգրյալի՝ կարող ենք փաստել, որ մարմին-
ների հավասարակշռության (1)-(2) ֆիզիկական պայմաններն այն բավա-
րար հիմքերն են, որոնց բավարարման պայմաններում, դիտարկելով 
ուղիղ եռանկյուն պրիզմայի ձև ունեցող բալոնի հավասարակշռությունը, 
հնարավոր եղավ արտածել սինուսների և կոսինուսների թեորեմները։ 

Հարկ ենք համարում նշել, որ համանման մոտեցմամբ, դիտարկելով 
հիմքերի ուղղանկյուն եռանկյուններով ուղիղ եռանկյուն պրիզմայի ձև 
ունեցող բալոնի հավասարակշռության պայմանները, արտածվում է նաև 
Պյութագորասի թեորեմը [7]: 

2222․․․․    Նյութական կետերի զանգվածի կենտրոնի կոորդինատների Նյութական կետերի զանգվածի կենտրոնի կոորդինատների Նյութական կետերի զանգվածի կենտրոնի կոորդինատների Նյութական կետերի զանգվածի կենտրոնի կոորդինատների 
որոշման բանաձևերի հնարավոր արդյունավետ կիրառությունները որոշման բանաձևերի հնարավոր արդյունավետ կիրառությունները որոշման բանաձևերի հնարավոր արդյունավետ կիրառությունները որոշման բանաձևերի հնարավոր արդյունավետ կիրառությունները 
երկրաչափության դպրոցական դասըներկրաչափության դպրոցական դասըներկրաչափության դպրոցական դասըներկրաչափության դպրոցական դասընթացում։ թացում։ թացում։ թացում։  

Միջառարկայական կապերիվեր հանման տեսանկյունից առանձին 
դեպքերում ֆիզիկական գործիքակազմը ոչ միայն ծառայում է որպես 
արժեքավոր էվրիստիկ գործիք մաթեմատիկական խնդրի մեկնաբանման 
համար, այլև թույլ է տալիս ստանալ երկրաչափական և հանրահաշվա-
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կան խնդիրների մաթեմատիկորեն կատարյալ և ինքնատիպ լուծումներ: 
Մասնավորապես, զանգվածի կենտրոն հասկացության զուտ մաթեմա-
տիկական սահմանումը թույլ է տալիս նոր ձևով ներկայացնել բազմաթիվ 
երկրաչափական խնդիրների լուծումները։ 

Ստորև, օգտագործելով նյութական կետերի զանգվածի կենտրոնի 
կոորդինատների որոշման բանաձևերը, կառաջարկենք ֆիզիկական 
«գործիքակազմի» կիրառմամբ լուծումներ երկրաչափական տարբեր 
բազմամակարդակ խնդիրների համար։ 

Ինչպես հայտնի է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացից, նյութական 
կետերի համակարգի վարքագիծն ուսումնասիրելիս հաճախ հարմար է 
օգտագործել այն կետը, որը բնութագրում է դիտարկվող համակարգի 
դիրքն ու շարժումը որպես ամբողջություն։ Այդ կետը համակարգի 
զանգվածի կենտրոնն է: 

Պայմանավորվենք, համապատասխանաբար 
1 2;  ;  ;  nm m mL  

զանգվածներով ( ) ( ) ( )1 1 2 2;  ;  ;  n nA m A m A mL  նյութական կետերի 

զանգվածի C  կենտրոնը նշանակել հետևյալ կերպ՝  

( ) ( ) ( )( )1 1 2 2;  ;  ;  n nZ A m A m A m C≡L : 

Սահմանում 1։Սահմանում 1։Սահմանում 1։Սահմանում 1։ ( ) ( ) ( )1 1 2 2;  ;  ;  n nA m A m A mL  նյութական կետերի 

զանգվածի կենտրոն կոչվում է այն ( ) ( ) ( )( )1 1 2 2;  ;  ;  n nZ A m A m A mL  

կետը, որի համար տեղի ունի 

1 1 2 2 n nm ZA m ZA m ZA O+ + + =
uuur uuur uuur r

L  (5) 

հավասարությունը [5, 11]: 
Պետք է ի նկատի ունենալ, որ եթե ունենք վերջավոր քանակի 

նյութական կետերի համակարգ, ապա. 
ա) այդ համակարգը միշտ ունի զանգվածի կենտրոն, և այն միակն է,  
բ) այդ համակարգը միշտ կարելի է փոխարինել իր զանգվածի 

կենտրոնում «տեղակայված» գումարային զանգվածով նյութական կետով, 
գ) վերջինիս զանգվածի կենտրոնը որոշելու համար կարելի է այն 

ուզած ձևով բաժանել վերջավոր ենթահամակարգերի, որոշել յուրա-
քանչյուր ենթահամակարգի զանգվածի կենտրոնը, որից հետո ամեն մի 
ենթահամակարգ փոխարինել իր զանգվածի կենտրոնում «տեղակայված» 
գումարային զանգվածով (նյութական կետով) և վերջում որոշել ստացված 
նյութական կետերի «նոր» համակարգի զանգվածի կենտրոնը (որը, բնա-
կանաբար, կհամընկնի ելակետային նյութական կետերի համակարգի 
զանգվածի կենտրոնի հետ) [5, 18]։ 
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Նկար 4.  Նկար 4.  Նկար 4.  Նկար 4.  ( )1 1A m         և  և  և  և  ( )2 2A m     նյութական կետերի համակարգի նյութական կետերի համակարգի նյութական կետերի համակարգի նյութական կետերի համակարգի     

զանգվածի կենտրոնըզանգվածի կենտրոնըզանգվածի կենտրոնըզանգվածի կենտրոնը    
 
Ի նկատի ունենալով (2)-ը և (5)-ը՝ հեշտ է նկատել, որ մասնավորա-

բար 2n =  դեպքում ( )1 1A m  և ( )2 2A m  նյութական կետերի 

համակարգի զանգվածի ( ) ( )( )1 1 2 2;  Z A m A m  կենտրոնը պատկանում է 

1 2A A  հատվածին (տես նկ. 4), որի համար տեղի ունի Արքիմեդի լծակի 

կանոնը [4, 139], այն է. 
 

1 1 2 2m d m d= : (6) 

 (5)-ից անմիջականորեն հետևում է, որ նյութական կետերի 
համակարգի զանգվածի կենտրոնի շառավիղ վեկտորը տրվում է հետևյալ 
բանաձևով. 

i i

i
C

m r

r
m

=
∑

r

r
, (7) 

որտեղ 
im -ն i -րդ մարմնի-նյութական կետի զանգվածն է, 

ir
r
-ն վերջինիս 

շառավիղ վեկտորն է, որը որոշում է այդ մարմնի դիրքը տարածության 
մեջ, իսկ m -ը համակարգի գումարային զանգվածն է [5, 12]: (7) վեկտո-
րական հավասարությունը պրոյեկտելով դեկարտյան կոորդինատային 
առանցքների վրա, կստանանք մեխանիկական համակարգի զանգվածի 
կենտրոնի կոորդինատների որոշման վերլուծական բանաձևեր։ Մասնա-
վորապես, երկչափ տիրույթում նյութական կետերի համախմբի զանգ-
վածի կենտրոնի կոորդինատների համար կստանանք. 

;    
i i i i

i i
C C

m x m y

x y
m m

= =
∑ ∑

, 

որտեղ 
ix -ն և 

iy -ն 
im  զանգվածով նյութական կետի կոորդինատներն 

են, համապատասխանաբար, X  և Y առանցքների վրա։ 

1d
2d  

Z  

1 2m m+  2m  
1m

2A  
1A  
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Առհասարակ, զանգվածների կենտրոնի կիրառմամբ երկրաչափա-
կան տարբեր խնդիրներ լուծելիս կօգտվենք հետևյալ ակնհայտ փաստից, 

այն է. n  հատ ( )2n >  նյութական կետերի զանգվածի կենտրոնը չի 

փոխվի, եթե նրանցից մի քանիսը փոխարինենք վերջիններիս զանգվածի 
կենտրոնով՝ գումարային զանգվածով։  

Այժմ դիտարկենք երկրաչափության դպրոցական դասընթացում 
հանդիպող բազմամակարդակ խնդիրներ (և/կամ թեորեմներ, հատկու-
թյուններ), որոնց լուծման (և/կամ ապացուցման) ընթացքում կօգտվենք 
նյութական կետերի զանգվածի կենտրոնի վերոգրյալ ֆիզիկական 
«գործիքակազմից»։  

Խնդիր 1։Խնդիր 1։Խնդիր 1։Խնդիր 1։ Ապացուցել, որ կամայական եռանկյան միջնագծերը 
հատվում են մեկ կետում և այդ կետով յուրաքանչյուր միջնագիծ 
բաժանվում է 2:1 հարաբերությամբ մասերի՝ հաշված գագաթից։ [2, 54] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆկարՆկարՆկարՆկար        5.  5.  5.  5.  Z     ծանրությանծանրությանծանրությանծանրության    կենտրոնովկենտրոնովկենտրոնովկենտրոնով        ∆uv , , , , որի յուրաքանորի յուրաքանորի յուրաքանորի յուրաքանչյուրչյուրչյուրչյուր    գագաթումգագաթումգագաթումգագաթում    
տեղակայվածտեղակայվածտեղակայվածտեղակայված    էէէէ    0m     զանգվածզանգվածզանգվածզանգված    

    
Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։    Դիտարկենք կամայական ∆uv  եռանկյունը, որում 1A -ը, 

1B -ը և 
1C -ը, համապատասխանաբար, ;   BC AC  և AB  կողմերի միջնա-

կետերն են, և որի բոլոր գագաթներում «տեղակայված» են միևնույն 
0m  

զանգվածներ (տե՛ս նկ. 5)։ Այժմ, համաձայն վերոգրյալի, որոշենք ∆uv -
ի ծանրության Z  կենտրոնը։  

Ունենք՝ ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )0 0 0 0 1 0;  ;  ;  2Z Z A m B m C m Z A m A m≡ ≡ ⇒

1
  Z AA⇒ ∈ : Նույն կերպ կստանանք՝ 

Z  
1C  

1B  

1A  

C  

B  

A  



– 217 – 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )0 0 0 0 1 0;  ;  ;  2Z Z A m B m C m Z B m B m≡ ≡ ⇒
 

1  Z BB⇒ ∈  և ( ) ( ) ( )( )0 0 0;  ;  Z Z A m B m C m≡ ≡  

( ) ( )( )0 1 0 1;  2     Z C m C m Z CC≡ ⇒ ∈ , հետևաբար 

 
1 1 1Z AA BB CC≡ ∩ ∩ : Այսպիսով, ունենք՝ ( ) ( )( )0 1 0;  2Z Z A m A m≡ , 

որտեղից, համաձայն (6)-ի, կստանանք՝ 
0 0 12m AZ m A Z⋅ = ⋅ ⇒  

1: 2 :1:AZ A Z⇒ =
 
Նույն կերպ կապացուցենք, որ 

1 1: : 2 :1BZ B Z CZ C Z= = : Խնդրի պնդումն ապացուցված է։ 

Հավելենք, որ խնդիր 1-ի լուծման «ավանդական» մաթեմատիկական 
մոտեցման համաձայն, խնդրի պնդման ապացուցման համար ցույց է 
տրվում, որ եթե 

1AA  և 
1CC  միջնագծերն հատվում են Z  կետում, ապա 

BZ -ը եռանկյան AC  կողմը հատում է վերջինիս միջնակետում, ինչի 
համար, օգտվելով Թալեսի թեորեմից և եռանկյան միջին գծի հատկու-
թյունից, նախապես ապացուցվում է, որ BZ -ը ∆uv եռանկյան 

1 1C A  

միջին գիծը հատում է վերջինիս միջնակետում։ 
Խնդիր 1-ի լուծման ընթացքում կիրառված ֆիզիկական մոտեցմանը 

համանման հեշտությամբ կարելի է լուծել նաև, մասնավորապես, 
հետևյալ խնդիրները։ 

Խնդիր 2։ Խնդիր 2։ Խնդիր 2։ Խնդիր 2։ Ապացուցել, որ ցանկացած ուռուցիկ քառանկյան հանդի-
պակաց կողմերի և անկյունագծերի միջնակետերը միացնող հատված-
ները հատվում են մեկ կետում և այդ կետով կիսվում են [1, 127]։ 

ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    3: 3: 3: 3: Դիցուք 
1 1 1 1 1 1;  ;  ;  ;  ;  A B C D E F -ը ABCDEF  ուռուցիկ 

վեցանկյան համապատասխանաբար ;  ;  ;  ;  ;  AB BC CD DE EF FA  կող-
մերի միջնակետերն են։ Ապացուցել, որ ∆u���� և	∆v1®1¯1  եռանկյուն-
ների միջնագծերի հատման կետերը համընկնում են [9, 326]։ 

Նշենք, որ ինչպես խնդիր 2-ում, այնպես էլ խնդիր 3-ում (խնդիր 1-ի 
լուծմանը համանման), անհրաժեշտ է նախապես տրված ելակետային 
ուռուցիկ բազմանկյան բոլոր գագաթներում տեղակայել միևնույն զանգ-
վածով նյութական կետեր, որից հետո խնդիր 2-ի պարագայում ելակե-
տային ուռուցիկ քառանկյան ծանրության կենտրոնը որոշել՝ չորս գա-
գաթները խմբավորելով երկու ենթախմբերի՝ կամ ըստ «հարևանության» 
կամ ըստ «հանդիպակացության» (անկյունագծի ծայրակետեր), իսկ 
խնդիր 3-ի պարագայում ելակետային ուռուցիկ վեցանկյան ծանրության 
կենտրոնը որոշել՝ վեց գագաթները խմբավորելով երեք ենթախմբերի` 
կամ ; ;   ; ;   ;A B C D E F  կամ ; ;   ; ;   ;B C D E F A  տարբերակ-
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ներով։ 
Դիտարկենք ևս մեկ խնդիր։ 
Խնդիր 4։Խնդիր 4։Խնդիր 4։Խնդիր 4։  եռանկյան BC  կողմի վրա ընտրված է 

1A  կետն այնպես, 

որ 
1 1: 2 :1BA A C = : Պարզել, ի՞նչ հարաբերությամբ մասերի է բաժանում 

1CC  միջնագիծը 
1AA  հատվածը (տես նկ. 6) [9, 11]։ 

Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։    ∆uv եռանկյան ;   A B  և C  գագաթներում «տեղակայենք», 

համապատասխանաբար, 
0 0;   m m  և 

02m  զանգվածներ: Որոշենք  ∆uv 
-ի ծանրության Z  կենտրոնը։ Ունենք՝ 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )0 0 0 1 0 0;  ;  2 2 ;  2   Z Z A m B m C m Z C m C m≡ ≡ ⇒

1;Z CC∈  
1CZ C Z= : Նույն կերպ, ի նկատի ունենալով, որ 

1 1: 2 :1BA A C = , համաձայն (6)-ի կարող ենք գրել՝ 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )0 0 0 0 1 0;  ;  2 ;  3   Z Z A m B m C m Z A m A m≡ ≡ ⇒

    : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Նկար  6.   Նկար  6.   Նկար  6.   Նկար  6.   Z     ծանծանծանծանրությանրությանրությանրության    կենտրոնովկենտրոնովկենտրոնովկենտրոնով        ∆uv , , , , որի որի որի որի ; ;A B C     գագաթներում գագաթներում գագաթներում գագաթներում 

տեղակայված են համապատասխանաբար տեղակայված են համապատասխանաբար տեղակայված են համապատասխանաբար տեղակայված են համապատասխանաբար 
0 0;  m m     և և և և 02m     զանգվածներզանգվածներզանգվածներզանգվածներ 

 

ՊատՊատՊատՊատ.`  միջնագիծը  հատվածը բաժանում է  հարաբե-

րությամբ մասերի:    
Հավելենք, որ խնդիր 4-ի լուծման «ավանդական» մաթեմատիկական 

մոտեցման համաձայն, խնդրի պնդման ապացուցման համար նախապես 

կատարում ենք լրացուցիչ կառուցում, այն է՝ -ը միացնում ենք  

1 1 1;   ;Z AA Z AA CC∈ ≡ ∩ 1: 3 :1AZ A Z =

1CC 1AA 3 :1

1C 1BA

Z  

2C  

1C  

1A  

C  A  

B
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հատվածի  միջնակետին, որից հետո  ∆��   և ∆uvu� եռանկյուն-
ներում կիրառելով եռանկյան միջին գծի հատկությունը, ի վերջո որոշում 

ենք որոնելի  հարաբերությունը։ 

Խնդիր 4-ի լուծման ընթացքում կիրառված ֆիզիկական մոտեցմանը 
համանման հեշտությամբ կարելի է լուծել նաև, մասնավորապես, 
հետևյալ խնդիրները։ 

ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    5:5:5:5: ∆uv  եռանկյան  գագաթով տարված է ուղիղ, որը  
միջնագիծը տրոհում է  հարաբերությամբ մասերի՝ հաշված գագա-
թից, ընդ որում այդ ուղիղը  կողմը հատում է  կետում, իսկ  
միջնագիծը՝  կետում։ Գտնել  հարաբերությունը [1, 124]։ 

ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    6666: ∆uv եռանկյան AC  կողմի վրա ընտրված է M  կետն 

այնպես, որ : 1: 3AM AC = , իսկ [ )CB  ճառագայթի վրա ընտրված է N  

կետն այնպես, որ BN BC= : MN  և AB  հատվածները հատվում են P  
կետում։ Որոշել :AP BP  և :MP NP  հարաբերությունները [5, 18]։ 

Նշենք, որ ինչպես խնդիր 5-ում, այնպես էլ խնդիր 6-ում (խնդիր 4-ի 
լուծմանը համանման), անհրաժեշտ է նախապես տրված ելակետային 
եռանկյան գագաթներում (և/կամ նաև այլ կետերում) տեղակայել 
այնպիսի զանգվածներով նյութական կետեր, որ այդ նյութական կետերի 
համակարգի զանգվածի կենտրոնը խնդիր 5-ում համընկնի N , իսկ 
խնդիր 6-ում՝ P  կետի հետ, ինչի համար անհրաժեշտ է խնդիր 5-ում ∆uv եռանկյան ;  A B  և C  գագաթներում տեղակայել, համապատաս-

խանաբար, 
0 0;  4m m  և 

0m  զանգվածներ, իսկ խնդիր 6-ում` ;  A C  և N  

կետերում տեղակայել, համապատասխանաբար, 
0 02 ;  m m  և 

0m  զանգ-

վածներ, որից հետո, օգտվելով լծակի հավասարակշռության (6) պայմա-
նից, անմիջականորեն որոշել պահանջվող հարաբերությունները։ 

Ի նկատի ունենալով դիտարկվող խնդիրների լուծումների ընթաց-
քում կիրառված ֆիզիկական «գործիքակազմն» ու մոտեցումները, 
ընդհանրացնելով՝ որպես մեթոդական ցուցում կարող ենք առաջարկել.  

ա/ այնպիսի խնդիրներում, երբ անհրաժեշտ է ապացուցել, որ մի 
քանի հատվածներ հատվում են ինչ-որ Z  կետում, պետք է նախապես 
որոշակի կետերում (որպես «կանոն», ելակետային բազմանկյան գագաթ-
ներում) տեղակայել այնպիսի զանգվածներ, որ (5)-(7) բանաձևերի միջո-
ցով որոշվող ամբողջ համակարգի զանգվածի կենտրոնը համընկնի հենց 
այդ Z  կետի հետ, իսկ պահանջվող պնդման ապացույցն էլ կհետևի նյու-

2C

1:AZ A Z

A BM
1: 2

BC K BM
N :BK BC
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թական կետերի համակարգը տարբեր կերպ ենթահամակարգերի 
բաժանման և վերջիններիս զանգվածի կենտրոնի որոշման շնորհիվ, 

բ/ այնպիսի խնդիրներում, երբ անհրաժեշտ է գտնել, թե միևնույն Z  
կետում հատվող երկու կամ ավելի հատվածներ այդ Z  կետով ի՞նչ 
հարաբերությամբ մասերի են բաժանվում, անհրաժեշտ է նախապես 
որոշակի կետերում տեղակայել այնպիսի զանգվածներ, որ ամբողջ 
համակարգի զանգվածի կենտրոնը համընկնի հենց այդ Z  կետի հետ, 
իսկ պահանջվող հարաբերություններն էլ որոշել լծակի հավասարա-
կշռության (6) պայմանից։ 

Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1    
Վիճակագրական ամփոփ տվյալնել Վիճակագրական ամփոփ տվյալնել Վիճակագրական ամփոփ տվյալնել Վիճակագրական ամփոփ տվյալնել N1N1N1N1----6 6 6 6 խնդիրների լուծման արդյունքներիցխնդիրների լուծման արդյունքներիցխնդիրների լուծման արդյունքներիցխնդիրների լուծման արդյունքներից    

Խնդրի Խնդրի Խնդրի Խնդրի 
համարըհամարըհամարըհամարը    

Լուծվել է ավանդական եղանակովԼուծվել է ավանդական եղանակովԼուծվել է ավանդական եղանակովԼուծվել է ավանդական եղանակով    
Լուծվել է ֆիզիկական Լուծվել է ֆիզիկական Լուծվել է ֆիզիկական Լուծվել է ֆիզիկական 
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Խնդիր 1 22 37 41 24 40 36 
Խնդիր 2 24 39 37 23 42 35 
Խնդիր 3 21 35 44 24 37 39 
Խնդիր 4 23 38 39 26 42 32 
Խնդիր 5 22 39 39 25 38 37 
Խնդիր 6 24 42 34 28 43 29 

 
Այժմ աղյուսակային տեսքով (տես աղյուսակ 1) ներկայացնենք 

վիճակագրական տվյալներ վերոգրյալ խնդիրների լուծման արդյունք-
ներից։ Տվյալներն ստացվել են վերջին երեք ուստարիներին Շիրակի 
մարզի ավագ դպրոցների թվով 130 աշակերտների ցուցաբերած արդ-
յունքներից։ Բերված են միջին տոկոսային ցուցանիշներ, թե յուրաքան-
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չյուր խնդրի լուծման ժամանակ աշակերտների որ մասին է հաջողվել 
ինքնուրույն լուծել խնդիրը, որ մասին է հաջողվել ցուցում ստանալուց 
հետո միայն լուծել խնդիրը և որ մասն է, որ ինքնուրույն չի կարողացել 
լուծել խնդիրը և խմբային աշխատանքի արդյունքում միայն հնարավոր է 
եղել հասնել խնդրի լուծմանը։ 

Ինչպես փաստում են նաև վերոգրյալ աղյուսակի արդյունքները, 
ֆիզիկական գործիքակազմն առանձին դեպքերում կարող է բավական 
արդյունավետ միջոց հանդիսանալ երկրաչափության դպրոցական դաս-
ընթացում հանդիպող բազմամակարդակ տարբեր խնդիրների լուծման 
համար։ Ընդ որում, ամենևին պատահական չէ, որ վերը դիտարկված 
խնդիրների լուծման պարագայում ըստ էության ֆիզիկական գործիքա-
կազմն իր արդյունավետությամբ կարծես թե գերազանցում է 
«ավանդական» հայտնի մաթեմատիկական մոտեցումներին, քանզի 
«ավանդական» մոտեցումների համաձայն, որպես կանոն, միշտ անհրա-
ժեշտ է լինում կատարել լրացուցիչ կառուցումներ, ինչը միջին ընդունա-
կությունների տեր սովորողի համար կարող է դժվար հաղթահարելի 
լինել, մինչդեռ առաջարկվող ֆիզիկական գործիքակազմի կիրառումը 
կարծես ինչ-որ իմաստով «ալգորիթմական» է և ըստ այդմ, ինչպես ցույց է 
տալիս դասավանդման տարիների փորձառությունը, կիրառելիության 
տեսակետից բավական դյուրին է։ 

Եզրակացություն։ Եզրակացություն։ Եզրակացություն։ Եզրակացություն։ Ամփոփելով, կարող ենք փաստել, որ միջառար-
կայական կապերն, առհասարակ, և երկրաչափության դպրոցական դաս-
ընթացում ֆիզիկական գործիքակազմի կիրառումը մասնավորապես 
կօգնեն սովորողներին՝ ձեռք բերած գիտելիքները դարձնել գործնակա-
նում առավել իմաստալից և կիրառելի։ Աղյուսակ 1-ի տվյալները կրկին 
անգամ փաստում են, որ միջառարկայական կապերը էական դեր են 
խաղում սովորողների մոտ համակարգային մտածողության զարգացման 
գործընթացում, բարձրացնում են ուսուցման գիտական մակարդակը և 
նպաստում են մատուցվող նյութի սովորողների կողմից հեշտ յուրաց-
մանը։ 

Ըստ էության, միջառարկայական կապերի վերհանումը նպաստում է 
սովորողների՝ 

� ուսուցանվող առարկայի նկատմամբ մոտիվացիայի բարձրաց-
մանը, 

� ճանաչողության գործընթացի ակտիվացմանը, 
�  տրամաբանական և ստեղծագործական մտածողության զարգաց-

մանը,  
� համադրող և ընդհանրացնող ունակությունների ձևավորմանը, 
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վերջնարդյունքում ապահովելով կրթության որակի և ըստ այդմ 
ուսուցման արդյունավետության բարձրացում։ 
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О некоторых проявлениях междисципО некоторых проявлениях междисципО некоторых проявлениях междисципО некоторых проявлениях междисциплинарных связейлинарных связейлинарных связейлинарных связей    
между физикой и геометриеймежду физикой и геометриеймежду физикой и геометриеймежду физикой и геометрией 

Никогосян ГагикНикогосян ГагикНикогосян ГагикНикогосян Гагик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: теорема синусов, теорема косинусов, сила, момент, 
равновесие, центр масс, вектор, задача 

Данная работа посвящена выявлению некоторых проявлений 
междисциплинарных связей между физикой и геометрией в рамках 
школьной программы, с целью доказать различные основные 
геометрические теоремы через известные законы физики, а также 
используя некоторые физические формулы, предложить другие подходы, 
отличные от известных «традиционных» подходов к решению различных 
многоуровневых геометрических задач и к доказательству некоторых 
свойств, хорошо известных из школьного курса геометрии.  

В частности, используя известные физические условия равновесия 
баллона, имеющего вид прямоугольной треугольной призмы, когда 
векторная сумма сил, действующих на тело, а также алгебраическая сумма 
моментов этих же сил относительно оси, проходящей через произвольную 
точку, равна нулю, будем вывести теоремы синусов и косинусов, 
выступающих краеугольными камнями в планиметрии, а также, используя 
формулу определения координат центра масс материальных точек, 
предложим другие, отличные от «традиционного», подходы к решению 
геометрических задач различной сложности. 

Причем мы будем рассматривать такие геометрические примеры, при 
решении которых предложенные подходы не уступают известным 
«традиционным» подходам по трудоемкости, зрелищности и оригиналь-
ности, с целью выявления возможных эффективных приложений формулы 
определения координат центра масс точек в школьном курсе геометрии.    
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On some Manifestations of Interdisciplinary ConnectionsOn some Manifestations of Interdisciplinary ConnectionsOn some Manifestations of Interdisciplinary ConnectionsOn some Manifestations of Interdisciplinary Connections    
Between Physics and GeometryBetween Physics and GeometryBetween Physics and GeometryBetween Physics and Geometry    

Nikoghosyan GagikNikoghosyan GagikNikoghosyan GagikNikoghosyan Gagik    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: sine theorem, cosine theorem, force, moment, equilibrium, 
center of mass, vector, task 

This article is devoted to identifying some manifestations of 
interdisciplinary connections between physics and geometry, within the 
framework of the school curriculum, in order to prove various basic geometric 
theorems through the known laws of physics, as well as using some physical 
formulas, to propose other approaches that differ from the well-known 
“traditional” approaches of solving various multilevel geometric problems and 
to the proof of some properties well known formulas from the school geometry 
course. 

In particular, using the known physical equilibrium conditions for a 
balloon in the form of a rectangular triangular prism, when the vector sum of 
the forces acting on the body, as well as the algebraic sum of the moments of 
the same forces about the axis passing through an arbitrary point, is equal to 
zero, we will derive the sine and cosine theorems, which are the cornerstones 
in planimetry, and also, using the formula for determining the coordinates of 
the center of mass of material points, we will offer other, different from the 
“traditional” approaches of solving geometric problems of varying complexity. 

Moreover, we will consider such geometric examples, solution of which 
suggests the proposed approaches not inferior to the well-known “traditional” 
approaches in terms of laboriousness, entertainment and originality, in order to 
identify possible effective applications of the formula for determining the 
coordinates of the center of mass of points in school geometry course. 
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ՀՏԴ 37.02 

ԱռաջանցիկԱռաջանցիկԱռաջանցիկԱռաջանցիկ    ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    կազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպման    վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ    
գոյությունգոյությունգոյությունգոյություն    ունեցողունեցողունեցողունեցող    մոդելներիմոդելներիմոդելներիմոդելների    վերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունը        

ՇահբազյանՇահբազյանՇահբազյանՇահբազյան    ԱնիԱնիԱնիԱնի        

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ընթացիկ ուսուցում, մոդելների կիրառում, 
դիդակտիկական նպատակահարմարություն, գիտելիքների տեղափո-
խում, ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապեր, ուսուցման արդյունավետու-
թյուն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
ՀՀ կրթական համակարգը միջազգային կրթական համակարգին 

ինտեգրվելու ճանապարհին վերջին տարիներին ենթարկվում է 
կառուցվածքային և բովանդակային փոփոխությունների։ Բովանդակային 
փոփոխություններն առաջին հերթին դրսևորվում են չափորոշչային 
պահանջների վերանայմամբ, որոնք միտված են առավել հստակեցնելու 
տարբեր հանրակրթական առարկաների ուսուցմանը ներկայացվող 
պահանջները՝ սահմանելով վերջնարդունքները։ Վերջիններս հանդես են 
գալիս առավելապես ձեռք բերվելիք կարողունակությունների (կոմպե-
տենցիաների) տեսքով։ Դա վկայում է այն մասին, որ բովանդակային 
նյութի իմացությունից զատ կարևորվում են նաև սովորողների մոտ մտա-
ծողության զարգացման խնդիրները։ Իսկ մտածողության զարգացումը 
բարդ և երկարատև գործընթաց է, որը դասավանդողից և սովորողից մեծ 
ջանքեր է պահանջում։ Այդ իսկ պատճառով ներկայումս պետք է 
կարևորել ուսուցման այնպիսի մեթոդները, մոտեցումները, տեխնոլո-
գիաները, որոնց կիրառումը թույլ կտա բովանդակային նյութի յուրա-
ցումը ծառայեցնել սովորողների մոտ մտածողության տարբեր ձևերի 
զարգացմանը։ 

Յուրաքանչյուր հանրակրթական առարկա ունի հարաբերականորեն 
ավարտուն բովանդակային նյութ, որը բաշխված է ըստ ուսումնական 
տարիների։ Ուսուցիչը տիրապետում է դասընթացի ողջ նյութին, ինչպես 
նաև այն առանցքային գաղափարներին, որոնք ընկած են դասընթացի 
հիմքում։ Այդ գաղափարներն անհրաժեշտ է կարևորել և տարբեր ձևերով 
ի ցույց դնել։  

Դա հնարավոր է իրականացնել, եթե տրամաբանական կապ հաս-
տատվի ուսուցման բոլոր փուլերի միջև։ Խոսքն այն մասին է, որ ընթացիկ 
ուսուցումը իր մեջ ներառի ոչ միայն նախկին ուսումնառության փորձը, 
այլ նաև նախադրյալ հանդիսանա հետագա ուսումնառության համար։ 
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Դա նշանակում է, որ գիտելիքների տեղափոխում պետք է իրականացնել 
ոչ միայն նախկին ուսումնառությունից ընթացիկ ուսումնառություն, այլ 
նաև ընթացիկ ուսումնառությունից հետագա ուսումնառություն։ Վերջինս 
ընկած է առաջանցիկ ուսուցման իրականացման գաղափարի հիմքում։ 

Աշխատանքի նպատակն է վերլուծել առաջանցիկ ուսուցման իրա-
կանացման գոյություն ունեցող մոդելները և քննարկել դրանց կիրառման 
դիդակտիկական նպատակահարմարությունը՝ ելնելով հանրակրթության 
ժամանակակից չափորոշիչային պահանջներից և դրանց կիրառման 
նպատակահարմարությունից։ 

Այդ նպատակի իրականացման համար աշխատանքում խնդիր է 
դրվել համեմատական վերլուծության ենթարկել տարբեր հետազոտող-
ների կողմից առաջ քաշված առաջանցիկ ուսուցման մոդելները և վեր 
հանել այն մոդելները, որոնք առավելապես ծառայում են սովորողների 
գիտելիքների համակարգմանը, հիմնարար գիտելիքների կարևորմանը, 
մտածողության ձևավորմանը, լուծում են մեթոդաբանական բնույթի 
հարցեր։ 

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    
ՀՀ հանրակրթության նոր չափորոշիչները սահմանում են այն կոմ-

պետենցիաները, որոնք ներկայացվում են սովորողներին և շրջանա-
վարտներին։ Դրանց մի մասը վերաբերում է ուսուցման գործընթացում 
ձեռք բերվող գիտելիքներին, հմտություններին, ունակություններին, 
մտածողության տարբեր ձևերին և այլն, իսկ մյուս մասը՝ այն արժեքային 
համակարգին, որը սովորողը պետք է ձեռք բերի ուսումնառության 
ընթացքում։ 

Ուսուցման գործընթացում կարևորվում են սովորողների տարիքա-
հոգեբանական առանձնահատկությունները, որովհետև սխալ ընտրված 
պահանջները ներդաշնակ չեն կարող լինել սովորողի հնարավորություն-
ների հետ, որը կարող է բերել կա՛մ չարդարացված դժվարություններ, 
կա՛մ էլ ժամանակի կորուստ։ 

Հայտնի ռուս հոգեբան Լ. Ս. Վիգոտսկին իր հայտնի «Ուսուցման 
պրոցեսում երեխաների մտավոր զարգացումը» աշխատությունում [1], 
խոսելով երեխաների մտավոր հնարավորությունների մասին, նշել է, որ 
«Երեխային հնարավոր է սովորեցնել միայն այն, ինչ նա կարողանում է 
սովորել... Երեխային սովորեցնել այն, ինչ նա ի վիճակի չէ սովորել, նույն-
քան անպտուղ է, որքան նրան սովորեցնելը այն, ինչ նա արդեն կարողա-
նում է անել ինքնուրույն»։ Վերջինս նշանակում է, որ միայն ադեկվատ 
ձևով և բովանդակությամբ ընտրված ուսումնական նյութը և մեթոդները 
կարող են ապահովել սովորողների մտավոր զարգացումը։  
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Ժամանակային և բովանդակային առումով ուսուցման գործընթացը, 
որն անվերջ է, պայմանականորեն բաժանվում է երեք ուսումնառության 
փուլերի` նախկին ուսումնառություն, ընթացիկ ուսումնառություն և 
հետագա ուսումնառություն։ Այսպիսի դասակարգման հիման վրա էլ 
ժամանակի ընթացքում դիդակտիկայում ձևավորվել է «առաջանցիկ 
ուսուցման» գաղափարը։ 

Ըստ ռուս հոգեբան Ի. Ա. Զիմնայայի` Լ. Ս. Վիգոտսկու կողմից 
ձևակերպված առաջանցիկ ուսուցման մեթոդը նպաստում է ուսուցման 
արդյունավետ կազմակերպմանը, սովորողի մտավոր գործունեության 
ակտիվացմանը և զարգացմանը, ուսուցիչների համագործակցությամբ 
ինքնուրույն գիտելիքների ձեռքբերմանը, տարբեր տիպի կարողու-
թյունների ձևավորմանը` ուղղված ուսումնական ակտիվ գործունեու-
թյանը։ 

Առաջանցիկ ուսուցման գաղափարը վաղուց և հաստատակամորեն 
մուտք է գործել մանկավարժական տերմինաբանության մեջ, և տարբեր 
հետազոտողների (Շ. Ա. Ամոնաշվիլի, Լ. Վ. Զանկով, Ա. Ա. Լյուբլինսկի, Ս. 
Լ. Լիսենկովա, Փ. Ֆ. Շատալով, Ա. Մ. Ծատուրյան և այլք) կողմից 
առաջարկվել են առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպման տարբեր 
մոդելներ, սակայն մինչ այժմ դիդակտիկայում ուսուցման այդպիսի 
գործընթացի վերջնական սահմանում չի տրված։ 

[2] աշխատանքում վեր հանելով ուսուցման պրոցեսում սովորող-
ների զարգացման խնդիրները՝ ռուս հոգեբան Լ. Վ. Զանկովը անդրադարձ 
է կատարել առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպմանը։ Ըստ նրա՝ 
առաջանցիկ ուսուցման արդյունավետ կազմակերպումն ուղղված է ոչ 
միայն սովորողի մտավոր գործունեության ակտիվացմանը, զարգաց-
մանը, այլ նաև սովորողների հետ համագործակցությամբ ինքնուրույն 
գիտելիքներ ձեռք բերելու կարողության ձևավորմանը, այսինքն՝ 
ինքնազարգացմանը։ Լ. Վ. Զանկովի և ռուս հոգեբան-մանկավարժ Ա. Ա. 
Լյուբլինսկու կատարած հետազոտության արդյունքում ապացուցվել է 
երեխաների արագ զարգացման փաստը, որի հիման վրա հետազոտող-
ները եկան այն եզրահանգման, որ պետք է փոխել ուսուցման բովանդա-
կությունը և մեթոդները։ Լ. Վ. Զանկովի կատարած փորձերի հիման վրա 
են ձևակերպվել առաջանցիկ ուսուցման տեսական և գործնական 
հիմքերը։ Նրա համակարգի ուսուցումը հիմնված է 5 հիմնական 
սկզբունքների վրա՝բարդության բարձր մակարդակ, արագ տեմպ, ինք-
նուսուցման կողմնորոշում, անձնային որակների զարգացում, անհատա-
կան մոտեցում։ 

Համաձայն մեթոդիստ-ուսուցիչ Ս. Ն. Լիսենկովայի, առաջանցիկ 
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ուսուցումը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր աշակերտի աշխատել դանդաղ՝ 
իր կարողություններին և հնարավորություններին համապատասխան 
այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է վստահորեն առաջ շարժվելու 
համար [3-4]։ Նա, [4] աշխատանքում վերլուծելով առաջանցիկ ուսուցման 
կազմակերպման մեթոդները, նշել է, որ, առաջանցիկ ուսուցման հիմք են 
հանդիսանում. 

▪ մեկնաբանվող կառավարումը՝ որպես ուսուցիչ-աշակերտ հետա-
դարձ կապի ճշգրտման հնարավորություն, դասաժամանակի խնայողու-
թյունը, ինքնուրույնության և ուշադրության դաստիարակումը, կենտրո-
նանալու կարողությունը, 

▪ հենակետերը. մեծ հենակետերը` սխեմաները, փոքր հենակետերը` 
քարտերը։ Սխեման աշակերտի մտքի, պրակտիկ գործունեության հենա-
կետն է, աշակերտի և ուսուցչի կապող օղակը։ Հենակետային սխեմաները 
գծագրերի, նկարների, եզրահանգումների տեսքով ձևավորումներն են, 
որոնք ծնվում են բացատրման պահին։ Դրանք թույլ են տալիս բոլոր 
առարկաների ուսուցման ժամանակ աշակերտներին մղել ակտիվ գոր-
ծունեության, նրանց հասցնել ուսուցանվող թեմայի վերաբերյալ պատ-
կերացումների այնքան ժամանակ, մինչև կձևավորվեն հասկացություն-
ներ և կայուն հմտություններ։ 

Ըստ Ս. Ն. Լիսենկովայի՝ այսպիսի աշխատանքի ժամանակ սովո-
րողները զերծ են մնում կանոնների և ձևակերպումների մեխանիկական 
մտապահումից: Նրանք յուրացնում են բովանդակությունը, իրենց տրված 
սխեմատիկ հիմքերի վրա ստեղծում են կանոններ, որոնց միջոցով հեշ-
տությամբ կատարում են առաջադրված առաջադրանքները։ Կարևոր 
դիտարկում է, որ նմանատիպ սխեմատիկ հիմքերը չպետք է անընդհատ 
փակցված լինեն սովորողների մոտ, այլ պետք է ժամանակ առ ժամանակ 
ցուցադրվեն դասապրոցեսի ընթացքում։ Ըստ նրա՝ բարդ թեման պետք է 
երկար մշակվի, և կգա ժամանակ, երբ նույնիսկ ամենաթույլ աշակերտը 
հաջողությամբ կպատասխանի հարցերին։ Յուրաքանչյուր դասի, բացա-
ռությամբ անցած և ներկայի նյութի, նա տալիս է ամենադժվար նյութի 
փոքր մասերը, որոնք սովորողները կսովորեն շատ ավելի ուշ: Ուսուցիչը 
դա անվանում է «մեծ հեռանկար»: Լավագույն սովորողները ինտուիտիվ 
կերպով ըմբռնում են ապագայի դժվար թեմաները՝ զգալով ինտելեկ-
տուալ հաճույք, իսկ թույլերն իրենց օգնությամբ դանդաղ, կրկնվող 
կրկնություններով ընկալում են իրենց համար դժվար նյութը և վերջում 
յուրացնում այն մինչև վերջնաժամկետը` ամբողջ դասարանի հետ 
համընթաց։ 

Առաջանցիկ ուսուցման իրականացման իր տարբերակն է առաջար-
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կել նաև վաստակավոր մանկավարժ Վ. Ֆ. Շատալովը։ Նա կարծում է, որ 
ուսուցումը պետք է սկսել ոչ թե պարզ ու փոքր նյութերից, որոնց լավ 
յուրացումը կհանգեցնի հետագա ավելի բարդ նյութի հեշտությամբ 
ընկալմանը, այլ պետք է սկսել ամբողջ ծրագրի ամենաբարդ նյութը սովո-
րողներին բացատրելուց։ Վ. Ֆ. Շատալովի կարծիքով, եթե սովորողը 
ընկալի բարդ նյութը, ապա նրան առավել հեշտ կտրվեն հետագա ավելի 
մանր նյութերը, որոնք նախատեսված են չափորոշիչներով։ Ընդ որում, 
ըստ նրա, պետք է հաշվի առնել, որ բանական էակը չի կարող միաժամա-
նակ արդյունավետորեն ընկալել և յուրացնել 7±2 նոր հասկացությունից 
ավելին։ 

Առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպման վերոհիշյալ մոտեցումնե-
րում սովորողը գործ է ունենում միանգամայն նոր և առավել դժվար 
նյութի յուրացման խնդրի հետ: Շատ դեպքերում դա կարող է հանգեցնել 
անհարկի ծանրաբեռնվածության և հիասթափության, քանզի այն չի 
տեղավորվում ընթացիկ ուսումնառության տրամաբանության մեջ: Եվ, 
բացի այդ, դա ընդամենը ծրագրային փոփոխություն է, որը կարելի է 
կատարել ցանկացած ժամանակ՝ հիմնավորելով անհրաժեշտությունը: 

Վերջին տարիներին առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպման մի 
մոդել է առաջ քաշվել մանկավարժ Ա. Մ. Ծատուրյանի կողմից, որը 
թվարկվածներից էապես տարբերվում է իր մոտեցումներով և փիլիսոփա-
յությամբ։ Նրանում շեշտը դրվում է ոչ թե հետագա ուսումնառության 
նյութը ներկա ուսումնառություն տեղափոխելու վրա, այլ ընդհակառակը՝ 
ներկա ուսումնառությունից դեպի հետագա ուսումնառություն գիտելիք-
ների տեղափոխման վրա։  

Առաջարկված մոդելում կիրառվում է տրամագծորեն հակառակ 
մոտեցումը: Այս դեպքում ուսուցիչը մտովի ասոցիացիաներ է ստեղծում 
ընթացիկ դասի նյութում առկա որոշ գիտելիքների «միավորի» (հաս-
կացություն, օրենք, մեծություն, սկզբունք, մեթոդաբանական հնարներ և 
այլն) և նրա հետագա համանման (անալոգ) դրսևորումների միջև: 

Գիտելիքների փոխանցումն այս դեպքում իմպլիցիտ (ոչ բացահայտ) 
բնույթ ունի, քանի որ եթե նյութը, որն անհրաժեշտ է տեղափոխել 
ապագա ուսումնառություն, հայտնի է և՛ ուսուցչին, և՛ աշակերտին, սա-
կայն հետագայում կոնկրետ ինչ իրադրություններում պետք է կիրառվի 
այն, ծանոթ է միայն ուսուցչին։ Աշակերտի համար այն տեղափոխվում է 
անհայտ դաշտ, որի շուրջ հետագայում պետք է բյուրեղանան միանգա-
մից մի քանի գաղափարներ։ Այդ իսկ պատճառով ընթացիկ դասի ժամա-
նակ այդ նյութն ուսուցիչը աշակերտներին ներկայացնում է ոչ միայն նեղ 
իմաստով, այլ նաև լայն իմաստով` ընդհանրացնելով և մատնանշելով 
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հետագա ուսումնառության մեջ վերջինիս դրսևորման հնարավորու-
թյունները։ 

Այդպիսի տիպիկ օրինակ է ներմուծվող արագության գաղափարը 
ֆիզիկայում։ Համաձայն առաջարկված մոդելի՝ հաշվի առնելով, որ 
ժամանակի ընթացքում տարբեր մեծությունների փոփոխման հետ ֆիզի-
կայի դասընթացի հետագա ուսումնառության ժամանակ սովորողները 
հաճախ են առնչվելու, անհրաժեշտ է, որ ուսուցիչը գաղափար տա արա-
գության մասին ոչ միայն նեղ իմաստով (մեխանիկական արագություն), 
այլ նաև լայն իմաստով։ Այսինքն՝ այն, ինչը փոխվում է ժամանակի 
ընթացքում, կարելի է խոսել դրա փոփոխման արագության մասին։ Վեր-
ջինս նպատակաուղղված է արագացում, անկյունային արագություն, 
հոսանքի ուժ, հզորություն, ԷլՇու և այլ մեծությունների հետագա պարզա-
բանմանը։ Հաշվի առնելով սովորողների տարիքային առանձնահատկու-
թյունները՝ նեղ իմաստից լայն իմաստ անհրաժեշտ է անցնել առօրյա 
պարզ և ընկալելի օրինակների միջոցով։ Օրինակ, արագության պարա-
գայում կարելի է խոսել ժամանակի ընթացքում բույսի հասակի, ջրի ջեր-
մաստիճանի, ջրավազանում լցվող ջրի զանգվածի և այլնի փոփոխության 
մասին։ 

Առաջանցիկ ուսուցման իրականացման այդպիսի մոտեցման ժամա-
նակ հնարավոր է լինում ոչ միայն սովորողների մոտ ձևավորել մտածո-
ղության ընդհանրական տարրեր, այլ նաև նպաստել հետագա ուսումնա-
ռությունը առավել դյուրին դարձնելուն:  

Այդպիսի մոդելը թույլ է տալիս լիարժեքորեն ուսուցման գործընթաց 
բերել գիտելիքների և փորձի այն ռեզերվը, որոնց տիրապետում է ուսու-
ցիչը՝ դրանով իսկ ապահովելով տվյալ առարկային բնորոշ բովանդա-
կային ամբողջականությունը և շարադրման տարամաբանությունը: 

 [5, 445-450; 6, 167-171; 7, 363-369; 8, 31-37] աշխատանքներում 
Ա. Մ. Ծատուրյանի կողմից առաջարկված մոդելի փիլիսոփայության հիմ-
քում ընկած է գիտության և կրթության դիալեկտիկան: Իր կառուցվածքով 
և բովանդակությամբ այն ուսուցման տարբեր ձևերում և մակարդակնե-
րում ունի հանրակրթական և էվրիստիկ բնույթ: Մյուս կողմից էլ որակա-
կան տեսանկյունից այն ունի աշակերտակենտրոն և համագործակցային 
բնույթ: Այժմ անհրաժեշտություն է առաջացել ստեղծել այդ մոդելի և նրա 
կիրառման ուսումնամեթոդական համակարգը և ցույց տալ վերջինիս 
դրսևորումները հանրակրթությունում և բուհում՝ տարբեր դասընթացներ 
ուսումնասիրելիս: 

Այսպիսով, առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպման վերաբերյալ 
գոյություն ունեցող մոդելներում գերակշռում է այն մոտեցումը, որի 
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դեպքում հետագա ուսումնառության ենթակա որոշ նյութեր ուսումնա-
սիրվում են նախօրոք, և միայն մի մոտեցման դեպքում է, որ ընդհակա-
ռակը՝ ընթացիկ նյութի ուսուցման ժամանակ որոշ համընդհանուր բնույթ 
ունեցող գաղափարների շուրջ «բյուրեղացվում է» հետագա ուսումնասիր-
վելիք նյութը՝ վերջիններիս նեղ իմաստից անցում կատարելով դրանց 
առավել լայն իմաստի մեկնաբանմանը: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով, առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպման վերաբերյալ 
գոյություն ունեցող մոդելների վերլուծությունը թույլ է տալիս վերհանել և 
գնահատել այն ներուժը, որն ունի ուսուցման կազմակերպման այդ ձևը։ 
«Փոխազդեցությունը», որը կարող է դրսևորվել առկա ուսուցման և 
հետագա ուսումնառության միջև, բազմազան է և ունի դիդակտիկական 
կարևոր նշանակություն։ 

Հաշվի առնելով սովորողների տարիքային առանձնահատկությունը 
և յուրաքանչյուր հանրակրթական առարկայի դասընթացի շարադրման 
տրամաբանությունը՝ կարելի է ասել, որ առավել արդյունավետ են առա-
ջանցիկ ուսուցման այն մոդելները, որոնցում գիտելիքների տեղափոխում 
իրականացվում է ընթացիկ դասից հետագա ուսումնառություն։ 

Ընդ որում, նյութը, որը ենթակա է տեղափոխման, իր բնույթով ունի 
ընդհանրության մեծ աստիճան և բնութագրվում է ունիվերսալությամբ և 
մեթոդաբանական ուղղվածությամբ։ 

Առաջանցիկ ուսուցման այսպիսի մոդելներում գիտելիքների տեղա-
փոխումն ունի իմպլիցիտ բնույթ և իրականացվում է ասոցիատիվ-առա-
ջանցիկ կապերի օգնությամբ՝ գիտական ճանաչելիության մեթոդների 
կիրառմամբ։ 
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дидактическая целесообразность, перенос знаний, ассоциативно-
опережающее связи, эффективность обучения 

В работе проанализированы существующие представления об опере-
жающем обучении и предлагаемые модели его реализации. В результате 
анализа выявлены наиболее ценные подходы при организации такого 
обучения, и обоснована дидактическая целесообразность их применения, 
учитывая требования предметных стандартов, существующие проблемы в 
процессе обучения, вопросы непрерывного образования и возрастно-
психологические особенности обучающихся. Обсуждена сущность одной 
модели опережающего обучения, которая было введена в последние годы, 
и координально отличается от предыдущей, и подчеркнута важность этого 
подхода при решении дидактических задач. 

Если в предыдущих моделях учащиеся имеют дело с совершенно 
новым материалом и, естественно, возникают различные затруднения, то 
при новом подходе все основывается на текущем материале. Суть такого 
подхода заключается в следующем: из текущего урока отделяются те 
материалы (понятия, законы, принципы, величины, методы, подходы и 
т.д.), которые проявляются в дальнейшем, а потом учащимся представ-
ляется его сущность в широком смысле и неявным способом отмечается 
место его вероятного проявления. Так как подобный материал имеет 
сравнительно обобщенный и универсальный характер, то применение 
такой модели опережающего обучения позволяет, на ряду со многими 
дидактическими задачами, обучение ставить на фундаментальную основу. 
Кроме этого, сам подход позволяет в дальнейшем во многих случаях 
выявить не только суть конкретного учебного материала, но и применять в 
других случаях. При этом проявляется методологический характер 
подхода. 
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Analysis of the Existing Models on the OAnalysis of the Existing Models on the OAnalysis of the Existing Models on the OAnalysis of the Existing Models on the Organizationrganizationrganizationrganization    
of Advancing Learningof Advancing Learningof Advancing Learningof Advancing Learning    

ShahbazyanShahbazyanShahbazyanShahbazyan    AniAniAniAni    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: current learning, application of models, expediency of didactic, 
knowledge transfer, associative-advancing connections, efficiency of learning  

The article analyzes the existing ideas about advancing learning and the 
proposed models for its implementation. As a result of the analysis, the most 
valuable approaches to the organization of such type of teaching are revealed, 
and the didactic expediency of their application is substantiated taking into 
consideration the requirements of subject standards, the existing problems in 
the teaching process, the issues of continuing education and age-psychological 
characteristics of the learners. The essence of a model of advancing teaching, 
which has been introduced in recent years and which is drastically different 
from the previous one, is discussed, and the importance of this approach to 
solving didactic problems is emphasized in the article. 

While, in the previous models the learners deal with a completely new 
material and, naturally, various difficulties arise, with the new approach 
everything is based on the current material. The essence of this approach is as 
follows: those materials (concepts, laws, principles, quantities, methods, 
approaches, etc) which appear in the future are separated from the current 
lesson and then its essence is presented to the students in a broad sense and the 
place of its probable manifestation is marked in an implicit way. Since such 
material has a comparatively generalized and universal character, the use of 
such a model of advancing teaching allows to put learning on a fundamental 
basis along with many didactic tasks. Besides, the approach itself allows in the 
future, in many cases, to reveal not only the essence of a particular educational 
material, but also its application in other cases. It shows the methodological 
nature of the approach.    
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ՀՏԴ 373 
Ամպային տեխնոլոգիանԱմպային տեխնոլոգիանԱմպային տեխնոլոգիանԱմպային տեխնոլոգիաների կիրառման երի կիրառման երի կիրառման երի կիրառման 

նպատակահարմարությունը ուսուցման գործընթացումնպատակահարմարությունը ուսուցման գործընթացումնպատակահարմարությունը ուսուցման գործընթացումնպատակահարմարությունը ուսուցման գործընթացում    

Պեպանյան ՌուզաննաՊեպանյան ՌուզաննաՊեպանյան ՌուզաննաՊեպանյան Ռուզաննա    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ուսումնական տեղեկատվության պահպանում, 
հեռավար ուսուցում, պահեստավորման համակարգեր, անձնակենտրոն 
ուսուցում, համացանց, ցանցահենային գրոհներ    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Տեղեկատվությունը մեր ժամանակներում կարևոր արժեք է, և դրա 

քանակն անընդհատ աճում է։ Այն ձեռքբերումները, որոնք ներկայումս 
առկա են տեղեկատվության ոլորտում, հիմնականում պայմանավորված 
են ժամանակակից կապի տեխնոլոգիաների ապարատային և ծրագրային 
ապահովման բարձր մակարդակով։ 

 Երկար տարիներ ինֆորմատիկա սովորելու շարժառիթն առաջին 
հերթին համակարգչի նկատմամբ հետաքրքրություններն էին: Համակար-
գիչը բոլոր ժամանակներում սովորողներին հիացրել է իր հզորության 
գաղտնիքներով և պոտենցիալ հնարավորություններով:  

 Այժմ մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, որում համակարգիչը 
դարձել է կենցաղային սարք և կորցրել է իր նախկին առեղծվածային 
էությունը և դրա հետ մեկտեղ՝ իր մոտիվացիոն ուժը։ Այժմ խնդիր է 
դրվում որոնել այն ուղիները, որոնցում հնարավոր է օգտագործել 
համակարգիչների գործառույթները՝ ի նպաստ ուսուցման գործընթացի 
արդյունավետության բարձրացման: Դրանով իսկ հնարավոր է դառնում 
մեծացնել ՏՏ գործնական նշանակությունը և սովորողների մոտիվացիան: 

Ցանկացած առարկայի մասնագետին անհրաժեշտ է լինում անդրա-
դարձ կատարել և հիշողության մեջ վերականգնել տարբեր տեղեկատվու-
թյուններ՝ թեմատիկ պլաններ, հարցաթերթիկներ, առարկայական թեմա-
տիկ խաչբառեր, դասանյութերի նկարագրություններ, օրվա դասի պլան-
ներ, նոր դասի հաղորդման համար նյութեր և այլն: Այդ նպատակով ան-
հրաժեշտություն կա ինչ-որ ձևով ստեղծել տեղեկատվական բազա՝ 
թղթապանակների, ցուցադրությունների (սլայդ-շոու), առանձին փաս-
տաթղթերի, հատուկ ծրագրերով ստեղծված հղումների տեսքով: Այս 
խնդիրների լուծման համար էլ նպատակահարմար է կիրառել ամպային 
տեխնոլոգիաները, որոնց օգնությամբ, անկախ գտնվելու վայրից, կարող 
ենք միանգամից օգտվել հավաքված տեղեկատվությունից ինտերնետի 
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առկայության դեպքում: Տեղեկատվության պահպանման այդպիսի միջոց 
է հանդիսանում ամպային տվյալների պահոցը (cloud storage), որն իրենից 
ներկայացնում է առցանց պահոցի մի մոդել, որում տեղեկատվությունը 
պահվում է բազմաթիվ սերվերներում [1]: 

 Աշխատանքի նպատակն է ցույց տալ, թե տեղեկատվության տեսա-
կից, կառուցվածքից, հասանելիության աստիճանից կախված ո՞ր տիպի 
անձնական հաշիվների բաժիններից է նպատակահարմար օգտվել: 

 Այս նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է եղել աշխատան-
քում քննարկել և տարբերակել ամպային տեխնոլոգիայի կիրառման 
առանձնահատկությունները և ցույց տալ, թե ինչպիսի ընտրության 
դեպքում հնարավոր է առավել դյուրին դարձնել և՛ ուսուցչի, և՛սովորող-
ների աշխատանքները: Վերջինս հանգում է նրան, որ անհրաժեշտ տեղե-
կատվությունը ուսուցչի և աշակերտի համար անմիջապես հասանելի է 
լինում, և ժամանակն էապես խնայվում է: 

 ՏՏ միջոցների այսպիսի հնարավորությունների կիրառումը ուսուց-
ման գործընթացում այսօր առավել ևս արդիական է, քանզի ուսուցման 
առկա ձևին հիմնավորապես ավելացել է նաև ուսուցման հեռավար ձևը: 

 Աշխատանքում առաջարկվող մոտեցումները ունեն գործնական 
նշանակություն, որոնք կարելի է անընդհատ կատարելագործել և հար-
մարեցնել ուսուցման գործընթացին:  

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    
 Կրթության մեջ, որպես ամպային տեխնոլոգիաների օգտագործման 

օրինակ, կարելի է պատկերացնել էլեկտրոնային օրագրերը և ամսա-
գրերը, էլեկտրոնային դասամատյանները, սովորողների և ուսուցիչների 
անձնական հաշիվները և այլն։ Սրանք թեմատիկ ֆորումներ են, որտեղ 
սովորողները կարող են տեղեկատվություն փոխանակել: Սա նաև տեղե-
կատվության որոնում է, որտեղ սովորողները կարող են լուծել որոշակի 
կրթական խնդիրներ նույնիսկ ուսուցչի բացակայության դեպքում կամ 
նրա ղեկավարությամբ։ 

 Այս դեպքում որպես գործիքակազմ հանդես են գալիս համակարգ-
չային ծրագրերը, էլեկտրոնային դասագրքերը, ախտորոշիչ, հայտորոշիչ 
թեստային և ուսումնական համակարգերը, կիրառական և գործիքային 
ծրագրերը, հեռահաղորդակցության համակարգերը (էլեկտրոնային 
փոստ, հեռավար վեբինարներ, դասընթացներ, հեռակոնֆերանսներ), 
էլեկտրոնային գրադարանները, էլեկտրոնային դասագրքերը, հեռավար 
ուսուցման տարբեր հարթակները և այլն: 

    Կրթական գործընթացում ամպային տեխնոլոգիաների կիրառման 
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ընտրությունը մասնավորապես համակարգչային գիտության դասերին, 
հիմնված է հետևյալի վրա. 

▪ ուսումնական տեղեկատվության ներկայացման հնարավորու-
թյան ընդլայնում, 

▪ ստեղծված փաստաթղթի հետ կոլեկտիվ (խմբային) աշխատանքի 
հնարավորություն ինչպես դասարանում, այնպես էլ դասերից 
հետո, 

▪ աշխատենք ամպի մեջ ցանկացած վայրից՝ ինտերնետի հասանե-
լիության դեպքում, 

▪ ամպում աշխատելու համար համակարգչի վրա հատուկ ծրագրա-
կազմի առկայության բացակայություն, 

▪ հաշմանդամություն ունեցող, դասերից բացակայող երեխաների 
կրթության հասանելիություն (հեռավար ուսուցում): 

 Համակարգչային գիտության դասերին կարող ենք օգտվել Google-ի 
ամպային ծառայություններից. դրանք օգտագործման համար դյուրին են 
և լայն հնարավորություններ են տալիս ինչպես սովորողներին, այնպես էլ 
ուսուցիչներին: 

Ցանկալի է օգտագործել Google Docs ծառայության հետևյալ հնարա-
վորությունները. 

▪ Google Document (համատեղ տեքստային թղթեր գրել, թեստերի 
անցկացում, համատեղ ստեղծագործական նախագծերի վրա 
աշխատել, դպրոցական թերթի ստեղծում, տնային առաջադրանք-
ների կատարում և այլն): 

▪ Google Presentation (ցուցադրություն (պրեզենտացիա) պատրաս-
տել ելույթի համար, դասարանում ստեղծել կոլեկտիվ ներկայա-
ցում կոնկրետ թեմայով, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող կարող է 
ձևավորել որոշակի սլայդ, պատասխանել կոնկրետ հարցին: 

▪ Google Sheets (խաչբառերի ստեղծում կամ ուսումնասիրություն 
դասարանում, սովորողների աշխատանքի արդյունքների ամփո-
փաթերթի ստեղծում և այլն): 

▪ Google Form (ստեղծում է թեստեր գիտելիքների ստուգման 
համար, հարցաթերթիկներ. հնարավոր է հավաքել սովորողների 
պատասխանները տրված առաջադրանքների համար, կարելի է 
նաև որոշակի ժամանակի ֆիքսման պայմաններում, ինչը թույլ է 
տալիս ուսուցչին ստուգել առաջադրանքները իրեն հարմար 
ժամանակ, բացի այդ, ուսուցիչը կարող է հետևել մուտքի ամսա-
թվին. ցանկացած սովորողի ռեսուրսին, տեսնել նրա կատարած 
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փոփոխությունները, վերլուծել սովորողի գործունեությունը): 
▪ Google Sites (կոլեկտիվ ինտերնետային էջերի, ինտերնետային 
կայքերի ստեղծում): 

▪ Google Drive (անվճար ֆայլերի պահպանման սերվեր, ֆայլերի 
փոխանակում, որոշակի ծրագրերով պատրաստված դասանյու-
թերի ներկայացում, փոխանակում, դասապլանների կազմում՝ ան-
սահմանափակ պահեստավորման ժամանակ): 

Ուսուցիչների համար ամպային տեխնոլոգիաների կիրառումը նպա-
տակահարմար է ուսումնական տարբեր փաթեթներ ստեղծելու և պահ-
պանելու համար: Օրինակ, տարբեր դասարանների տարբեր տիպի 
խնդիրների և առաջադրանքների բազա ունենալը թույլ կտա հետագայում 
ուսուցչին ցանկացած պահին տարանջատել իրեն անհրաժեշտ խնդիր-
ների ու առաջադրանքների քանակ, կազմել թեմատիկ գրավոր աշխա-
տանքների տեքստեր, առցանց հանձնարարել տնային աշխատանքներ և 
այլն: Մյուս կողմից աշակերտները կարող են տարբեր առարկաներից 
ունենալ իրենց համար օգտակար նյութեր՝ որպես մշտապես օգտա-
գործվող նյութեր, որոնցից կարող են օգտվել ցանկացած պահի: Օրինակ՝ 
«Ֆիզիկայի» դասընթացից նրանք կարող են պահպանել ֆիզիկայի 
տարբեր բաժինների հիմնական օրենքները, բանաձևերը, գրաֆիկները, 
սարքեր-սարքավորումների նկարները, «Քիմիայի» դասընթացից՝ պահ-
պանել Մենդելեևի պարբերական աղյուսակը, հիմնական բաժինների 
նյութերն ու կանոնները, լաբորատոր սարքերի նկարները, «Մաթեմատի-
կայի» դասընթացից՝ բանաձևերը, կանոնները, մեծությունների թվային 
արժեքները և այլն, «Աշխարհագրությունից»՝ մայրցամաքների անուն-
ները, պետությունների դրոշների, մայրաքաղաքների անունները, քար-
տեզները, գետերի, լճերի, ծովերի և այլնի անունները, բուսական, կենդա-
նական աշխարհների նկարագրերը, «Կենսաբանությունից»՝ ըստ բաժին-
ների՝ նկարներ, լաբորատոր սարքերի նկարներ, կառուցվածքային տար-
րերի նկարագրեր և այլն: Կարելի է որպես տարբեր առարկաներից 
ուսումնական նյութ պահպանել ուսումնական տեսաֆիլմեր:  

Յուրաքանչյուր առարկայի ուսուցիչ ինքը կարող է հուշել սովորող-
ներին, թե իր դասավանդած առարկայից ի՞նչ անհրաժեշտ տեղեկատվու-
թյուն է պետք ունենալ: Բացի այդ, սովորողը ինքը կարող է դրանց ավե-
լացնել այն տեղեկատվությունը, որն իր համար դժվար է մտաբերել:  

Որպես նախագծային աշխատանք կարելի է առաջարկել այնպիսի 
ծրագրերի կատարում, որոնք թույլ են տալիս ինչ-որ սկզբունքով տարան-
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ջատել, օրինակ, խնդիրների մեծ բազայից որոշ խնդիրներ կամ էլ կազմել 
նույն բարդության աստիճանի երկու, երեք կամ չորս գլխավոր աշխա-
տանքների տարբերակներ և այլն:  

Ամպային տեխնոլոգիաներով տեղեկատվության համալրումը ան-
ընդհատ գործընթաց է, որը ենթադրում է նոր տեղեկտվությունների 
ավելացում կամ հների մշակում կամ հեռացում: Այս մոտեցմամբ տեղե-
կատվության պահպանման կարևորությունն առանձնապես դրսևորվում 
է հեռավար ուսուցման պայմաններում, որոնք անհրաժեշտ է լինում կազ-
մակերպել ինչպես ֆորսմաժորային իրավիճակներում, այնպես էլ հեռա-
վորության նկատառումներով: 

[2] աշխատանքում վերլուծված են ամպային տեխնոլոգիաների դրա-
կան և բացասական կողմերը և նրա կատարելագործման հեռանկարները:  

 Ուսումնական գործընթացում ամպային տեխնոլոգիաների կիրառ-
ման դրական հատկանիշների հետ մեկտեղ կան նաև բացասական 
կողմեր. ռեսուրսների օգտագործումը ենթադրում է կախվածության 
բարձր աստիճան երրորդ կողմի ծառայություններից. 

▪ ծառայության որակի կախվածությունը շատ այլ ընկերությունների 
աշխատանքի որակից (միացում ինտերնետին), 

▪ երրորդ կողմի սերվերներում պահվող գաղտնի տվյալների 
խոցելիությունը (հայտնի են օգտատերերի անձնական տվյալների 
գողության, բլոգերի աքաունթների զանգվածային կոտրման 
դեպքեր), 

▪ դասին համակարգիչների առկայությունը, որոնց թիվը պետք է 
համապատասխանի սովորողների թվին, 

▪ որակյալ ծառայություններ ստանալու համար պետք է ունենանք 
հուսալի և արագ մուտք դեպի ինտերնետ, 

▪ համակարգչում աշխատանքի ժամանակը կարգավորվում է 
SanPiNSanPiNSanPiNSanPiN-ի նորմերով, 

▪ ուսուցիչների համար դասերին պատրաստվելու անբավարար 
ժամանակ: 

Այնուամենայնիվ, այս «ռիսկը» արդարացված է, կրթական գործըն-
թացում ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ 
ձևավորվում են նոր, ավելի արդյունավետ կրթական տեխնոլոգիաներ, 
որոնք նպաստում են ստեղծագործ մտածելու, ոչ ստանդարտ լուծումներ 
գտնելու ունակ, համակողմանի զարգացած անհատականության դաս-
տիարակությանը, կրթության շարունակականության ապահովմանը։ 
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 Կրթական գործընթացում ամպային տեխնոլոգիաների կիրառման 
ժամանակ կարող ենք տեսնել մի շարք առավելություններ: Դա, առաջին 
հերթին, դպրոցականների համատեղ արդյունավետ գործունեության 
կազմակերպման հնարավորությունն է։ Այժմ նրանք հնարավորություն 
ունեն ստեղծել կոլեկտիվ փաստաթղթեր, աշխատել համատեղ ստեղծա-
գործական նախագծերի վրա։ 

 Ուսուցումը դառնում է առավել անձնակենտրոն: Կոլեկտիվ փաս-
տաթղթերի հետ աշխատանքը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր սովորողի 
ներառել գործունեության մեջ, նշանակալից դարձնել նրա ներդրումը, 
ինչը, բնականաբար, ազդում է սովորողի ինքնագնահատականի վրա, 
ծառայում է որպես ինքնազարգացման շարժառիթ: Զգալիորեն մեծանում 
է ուսումնական գործընթացի մասնակիցների մոտիվացիան։ Դա պայմա-
նավորված է աշակերտի ակտիվ ներգրավվածությամբ, սոցցանցերի և, 
առհասարակ, վիրտուալ իրականության հանդեպ ունեցած սիրով։ 

 Աշխատանքային փորձը ցույց է տվել, որ սովորողների ծնողների 
կողմից առկա են դրական արձագանքներ: Նրանք տեսնում են, որ 
տնային համակարգիչը օգտագործվում է երեխայի կրթության և զարգաց-
ման, այլ ոչ միայն սոցիալական ցանցերում հաղորդակցվելու համար։ 
Համացանցում վեբ-սերֆինգը վերածվում է վեբ-նավարկության՝ սովո-
րողի համար սահմանելով ուսումնական նպատակներ և ուղենիշներ՝ 
միաժամանակ տալով նրան ուսումնական երթուղու ընտրության իրա-
վունք։ Ամպային տեխնոլոգիաների կիրառումը էլ ավելի գործուն է դառ-
նում «Շրջված դասարան» մեթոդով աշխատելու ժամանակ՝ տնային աշ-
խատանքը դասարանում, դասարանային հանձնարարությունը՝ տանը:  

 Հարցումները ցույց են տվել, որ 9-րդ դասարանի աշակերտների 
գրեթե կեսը գաղափար չունի ամպային տեխնոլոգիաների մասին և 
անձնական հաշիվների էլեկտրոնային փոստերը չի օգտագործում որպես 
տեղեկատվության պահպանման միջոցներ: 

  «Ամպային տեխնոլոգիաների» օգտագործումն ունի մի շարք էական 
առավելություններ: Մասնավորապես, ստարտափերին շատ ձեռնտու է 
օգտագործել «ամպային» սերվերներ: Նրանք ստիպված չեն լինի գնել 
սեփական սերվերային սարքավորումներ, գումար ծախսել լոկալ ցան-
ցերի տեղակայման վրա, վարձել ցանցի ադմինիստրատորներ։ Բավա-
կան է պարզապես ընտրել ամպային սերվերներից մեկը, որն իդեալական 
հարմար է հիշողության ծավալով, հաճախորդների թվով և այլ բնութա-
գրերով, և ամիսը մեկ անգամ բաժանորդագրավճար մուծել: Բացի այդ, 
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բոլոր հաշվողական օպերացիաները կատարվում են ոչ թե ձեր 
համակարգչի վրա, այլ ցանցի հզոր սերվերներում, իսկ դա նշանակում է, 
որ կարելի է օգտագործել ապարատային և ծրագրային միջոցներ, գործիք-
ներ և մեթոդաբանություններ, որոնք հասանելի չեն ձեր համակարգչի 
տեխնիկական բնութագրերի համար: Ոչ պակաս կարևոր առավելու-
թյունների թվում հարկ է նշել նաև խնայողությունն արտոնագրված 
Ծրագրային Ապահովում գնելիս, տարբեր սարքերից տեղեկության միա-
ժամանակյա հասանելիությունը: Դրական կողմերից է նաև այն, որ 
կարելի է աշխարհի ցանկացած կետից տեղեկությունը ներկայացնել 
մտերիմ մարդկանց կամ գործընկերներին:  
  «Ամպի» թերություններին կարելի է դասել միայն անվտանգության 
հարցը, քանի որ սերվերները կարող են ենթարկվել ցանցահենների 
գրոհների: Բայց նույնիսկ եթե դուք պահեք ձեր տվյալներն անձնական 
սերվերում, հաքերներից դա ձեզ նույնպես չի փրկի, քանի որ անվտան-
գության կանոնները հավասարապես վերաբերում են ինչպես սերվերա-
յին և ցանցային լուծումներին, այնպես էլ ֆիզիկական սերվերներին ու 
համակարգիչներին։ 

 Բոլորին հայտնի է, որ անգամ անձնական համակարգչում տվյալ-
ների պահպանման դեպքում ոչ ոք չի կարող երաշխավորել դրանց ան-
վտանգությունը։ Ո՛չ firewall-ի առկայությունը, ո՛չ տեղադրված հակավի-
րուսային ծրագիրը 100%-ով չեն երաշխավորում տվյալների պահպա-
նումը։ Բնական է, որ պաշտպանության այս աստիճանների առկայու-
թյունը, այդ թվում` «ամպային» լուծման մեջ, նվազեցնում է ներթափանց-
ման և համակարգի գրոհի ռիսկը։ Տվյալների պահպանման տեսանկյու-
նից, օրինակ, բջջային օպերատորները իրենց հաճախորդներին երաշխա-
վորում են տվյալների պաշտպանություն և ամբողջականություն ողջ 
«ամպի» մակարդակում։ Սակայն ինչ վերաբերում է օգտատիրոջ օպերա-
ցիոն համակարգին, նրա սերվերում տեղադրված ծրագրերին, ընտրված 
ֆայլային համակարգի պաշտպանությանը, ինչպես նաև կրիպտավոր-
ման հնարավորությանը, ապա դրանց համար պատասխանատու է 
օգտատերը։ Սակայն օպերատորները կարող են աջակցել հաճախորդին` 
տրամադրելով խորհրդատվություն անվտանգության հարցերի շուրջ։ 
Միաժամանակ շատ օպերատորներ ունեն մոնիտորինգի համակարգ, 
որը թույլ է տալիս ժամանակին իրազեկել սպառնալիքի առաջացման 
մասին։  
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
 Այսպիսով, նոր կրթական չափորոշիչներին անցնելու ընթացքում 

ամպային տեխնոլոգիաները օգնում են ձևավորել ուսուցչի և աշակերտի 
տեղեկատվական նոր մշակույթը և եզակի հնարավորություն են տալիս 
համատեղել նախագծային մեթոդներն ու տեղեկատվական և հաղորդակ-
ցական տեխնոլոգիաները: 

 Ուսուցիչների ու սովորողների կողմից ամպային տեխնոլոգիաների 
միջոցով տեղեկատվության պահպանումը և հետագա կիրառումը թույլ 
են տալիս դասապրոցեսում և նրանից դուրս ավելի արագ հասանելի 
լինել փնտրվող նյութին և անհրաժեշտության դեպքում այն կիրառել 
գործնական աշխատանքներ կատարելիս: Այն կատարում է երկու գործա-
ռույթ՝ կազմակերպչական և բովանդակային: Մի կողմից այն նպաստում է 
դասընթացի բովանդակային նյութի յուրացմանը, մյուս կողմից 
կրճատում է ժամանակը, որի ընթացքում պետք է գտնել անհրաժեշտ 
նյութը:  

 Կրթական նոր չափորոշիչներով աշակերտներն ավելի վաղ տարի-
քից պետք է ուսումնասիրեն «Թվային գրագիտություն և համակարգչային 
գիտություն» առարկան, և անհրաժեշտություն կա դեռևս ցածր դասա-
րաններից աշակերտներին սովորեցնելու ամպային տեխնոլոգիաներից 
օգտվելու հմտություններին: Դա թույլ կտա նրանց մոտ աստիճանաբար 
ձևավորել անհրաժեշտ նյութը մշակելու և պահպանելու կուլտուրա, որն 
անընդհատ պետք է կատարելագործվի ուսումնառության ընթացքում: 

 Այսպիսով, ամպային տեխնոլոգիաների կիրառումը, որպես 
տեղեկատվության կանոնավոր և համակարգված պահպանման միջոց, 
թույլ է տալիս ուսուցման գործընթացում տարածաժամանակային 
տեսանկյունից կրճատել տեղեկատվության հասանելիությունը և նպաս-
տել ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանը:  

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Ամպային տվյալների պահոց URL: https:// ru.wikipedia.org›: 
2. Васяткин М. А., Белоус К. В. Пиликина Е. А./научный руководи-
тель/. Облачное хранилище данных. Научно-образовательный 
журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2020:   
https://cyberleninka.ru/article/n/oblachnoe-hranilische-dannyh-
1/viewer 
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Целесообразность использования облачных технологий Целесообразность использования облачных технологий Целесообразность использования облачных технологий Целесообразность использования облачных технологий     
в процессе обученияв процессе обученияв процессе обученияв процессе обучения    

Пепанян РузаннаПепанян РузаннаПепанян РузаннаПепанян Рузанна    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: хранение учебной информации, дистанционное 
обучение, системы хранения, личностно-ориентированное обучение, 
интернет, хакерские нападения. 

 Использование облачных технологий в образовательном процессе 
позволяет открыть образовательное пространство. 

 Сегодня облачные вычисления — это то, чем каждый день 
пользуются практически все — любая почта на Яндексе или Гугле, 
онлайн-игры, онлайн-развлечения, электронная коммерция. Облачные 
технологии стремительно развиваются, охватывая все больше и больше 
областей. 

 При этом не беспокойтесь о производительности вашего персональ-
ного компьютера, свободном месте на диске, резервных копиях, переносе 
информации с одного компьютера на другой. Эти «другие проблемы» 
автоматически исчезают при использовании «облачных технологий». 

 В облачных вычислениях данные постоянно хранятся на виртуальных 
серверах в облаке, а также временно хранятся клиентом на компьютерах, 
ноутбуках, мобильных устройствах и т. д. 

 Самым прекрасным методом активной организации сотрудничества 
учащихся в сфере образования — сделать материал доступным в работе с 
облачными технологиями, так как это дает широкие возможности как 
учителю, так и ученику творить, заниматься самообразованием, дает 
возможности для сотрудничества, обмена опытом и развития. 
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The Expediency of Using Cloud Technologies in the Learning ProcessThe Expediency of Using Cloud Technologies in the Learning ProcessThe Expediency of Using Cloud Technologies in the Learning ProcessThe Expediency of Using Cloud Technologies in the Learning Process    

Pepanyan RuzannaPepanyan RuzannaPepanyan RuzannaPepanyan Ruzanna    

SummarySummarySummarySummary    
Key  words: Key  words: Key  words: Key  words: storage of educational information, distance learning, storage 

systems, student-centered learning, Internet, hacking 
The use of cloud technologies in the educational process allows to open 

the educational space. 
Today, cloud computing is something that almost everyone uses every day 

– any mail on Yandex or Google, online games, online entertainment,  
e-commerce. Cloud technologies are evolving rapidly, covering more and more 
fields. 

At the same time, do not worry about the performance of your personal 
computer, free disk space, backups, transferring information from one 
computer to another. These “other issues” automatically disappear with the use 
of cloud technologies. 

In cloud computing, data is permanently stored on virtual servers in the 
cloud, as well as temporarily stored by the client on computers, laptops, mobile 
devices, etc. 

The most excellent method of actively organizing students’ cooperation in 
the field of education and making the material accessible, is to work with cloud 
technologies, as it gives a wide opportunity to both the teacher and the student 
to create, engage in self-education, opportunities to cooperate, exchange 
experiences and develop. 
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ՀՏԴ 37.02 

Բուհում հիմնական մԲուհում հիմնական մԲուհում հիմնական մԲուհում հիմնական մաթեմատիկական դասընթացների աթեմատիկական դասընթացների աթեմատիկական դասընթացների աթեմատիկական դասընթացների 
խնդիրների համակարգի մասնագիտական ուղղվածությունըխնդիրների համակարգի մասնագիտական ուղղվածությունըխնդիրների համակարգի մասնագիտական ուղղվածությունըխնդիրների համակարգի մասնագիտական ուղղվածությունը    

Սայադյան Սայադյան Սայադյան Սայադյան ՄինասՄինասՄինասՄինաս    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. դիդակտիկական սկզբունք, համակարգի 
ֆունկցիոնալ նպատակ, դիդակտիկական տեսանկյունից հավասարա-
կշռված, դասընթացի կառուցվածքային ուղղություն, համակարգի 
ուսուցողական բնույթ, դպրոցական ուղղվածություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Բուհում մաթեմատիկայի ցանկացած գործնական աշխատանքի 

հիմքում ընկած է խնդիրների լուծումը, որի ամենաընդհանուր նպատակը 
կողմնորոշման մակարդակով յուրացված ուսումնական նյութի 
փոխանցումն է ավելի բարձր՝ հմտությունների և հնարքների մակար-
դակի: Խնդիրների լուծումը մաթեմատիկական գործունեության պարտա-
դիր և անբաժանելի պայմանն է, առարկային տիրապետելու ամենաբնու-
թագրիչ դրսևորումը: Հայտնի է նաև, որ բուհում մասնագիտական ուսու-
ցումը առավել արդյունավետ է իրականացվում, եթե այն համապատաս-
խանում է ուսանողի ապագա գործունեությանը: Դա նշանակում է, որ մա-
թեմատիկայի ուսուցիչ պատրաստող բուհում պետք է անընդհատ նկատի 
ունենալ յուրաքանչյուր գործնական աշխատանքի երկակի նպատակը. 
խնդիրների լուծման ուսուցում և «խնդիրների լուծման ուսուցման 
ուսուցում», այսինքն՝ ուսանողների մոտ աշակերտներին խնդիրների 
լուծման ուսուցման ուղիների վերաբերյալ մեթոդական պատկերացում-
ների ձևավորում: Հետևաբար՝ ուսուցիչ պատրաստող բուհերի մաթեմա-
տիկական հիմնական դիսցիպլինների ուսումնական պլաններում 
խնդիրներին և վարժություններին անհրաժեշտ է հատկացնել զգալի տեղ: 
Այդ խնդիրները և վարժությունները պետք է ընտրել այնպես, որպեսզի, 
մի կողմից, ապահովվի այդ դիսցիպլինների հաջող ուսուցումը բուհում և, 
մյուս կողմից, ապահովվի ապագա ուսուցչի հաջող աշխատանքը դպրո-
ցական մաթեմատիկայի դասընթացի ուսումնական նյութի հետ: 

Խնդիրների համակարգի բովանդակությԽնդիրների համակարգի բովանդակությԽնդիրների համակարգի բովանդակությԽնդիրների համակարգի բովանդակությաաաանն ուղղված նն ուղղված նն ուղղված նն ուղղված 
դիդակտիկական և մեթոդական պահանջներըդիդակտիկական և մեթոդական պահանջներըդիդակտիկական և մեթոդական պահանջներըդիդակտիկական և մեթոդական պահանջները    

Էլեմենտար մաթեմատիկայի դասընթացների վերլուծությունը ցույց 
է տալիս, որ նրանց բովանդակությունը սահմանելիս ձգտում են, որպես 
կանոն, ընդգրկել դպրոցական մաթեմատիկայի բոլոր բաժինները: Մի 
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կողմից դա արդարացված է, քանի որ դասընթացի հիմնական նպատակը 
դպրոցական մաթեմատիկայից ուսանողների գիտելիքների խորացումն 
ու ընդլայնումն է, նրանց մոտ նախ և առաջ դպրոցական մաթեմատիկա-
կան խնդիրների լուծման հմտությունների ձևավորումը: Մյուս կողմից էլ 
մասնագիտական մանկավարժական մոտեցման սկզբունքը բուհում 
ենթադրում է, մասնավորապես, հիմնական մաթեմատիկական դասըն-
թացներում ընդգրկել հնարավորինս շատ համապատասխան դպրոցա-
կան խնդիրներ, ձևավորել ուսանողների մոտ այդպիսի խնդիրների 
լուծման կայուն հմտություններ, ինպես նաև որոշ մեթոդական պատկե-
րացումներ նրանց լուծման ուսուցման վերաբերյալ: Նշանակում է, որ 
մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի թեմաների որոշակի քանա-
կություն ընդգրկվում է հիմնական մաթեմատիկական դասընթացների 
մեջ: 

Առաջացած հակասության հաղթահարման իմաստով առավել 
կարևոր է դառնում բուհի հիմնական մաթեմատիկական դասընթացների 
խնդիրների համակարգի բովանդակության ճիշտ ընտրությունը՝ նպա-
տակ ունենալով խուսափել ավելորդ կրկնություններից։  

Հենվելով դիդակտիկական հիմնական սկզբունքների վրա՝ ձևակեր-
պենք հետևյալ մի քանի պահանջները՝ ուղղված խնդիրների և վարժու-
թյունների համակարգին բուհի մաթեմատիկայի դասընթացում [1, 2]: 

1. Խնդիրների և վարժությունների համակարգը իր նպատակային 
ուղղվածությամբ պետք է լինի ամբողջական: Այս պահանջը նշանակում 
է, որ համակարգը պետք է ներառի խնդիրներ՝ առաջին՝ դասընթացի 
բոլոր հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ, երկրորդ՝ այնպիսի 
քանակությամբ, ինչը բավարար կլինի ձևավորել ուսանողների մոտ 
կայուն պրակտիկ հմտություններ և հնարներ, որոնք նախատեսված են 
ուսուցման նպատակներով և խնդիրներով: 

2. Համակարգը իր ֆունկցիոնալ նպատակով պետք է ունենա 
ուսուցողական բնույթ: Այս պահանջը նշանակում է, որ համակարգը 
պետք է ներառի խնդիրներ և վարժություններ, որոնք ուղղված են մաթե-
մատիկական հասկացությունների, նրանց սահմանումների ձևավոր-
մանը, տեսության հիմնական փաստերի, հիմնական ալգորիթմների 
յուրացմանը: Վերջնական արդյունքում համակարգը պետք է զինի 
ուսանողներին յուրացման ընդհանրացված մեթոդներով և հետագա 
մանկավարժական գործունեության ժամանակ նրանց օգտագործման 
հմտությամբ: 

3. Համակարգը պետք է ունենա ակնհայտ դպրոցական ուղղվածու-
թյուն, որը պետք է արտահայտված լինի ինչպես խնդիրների բովանդա-
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կության մեջ, այնպես էլ այն մեթոդների և եղանակների ընտրությունում, 
որոնք կիրառվում են տվյալ դասի խնդիրների լուծման ժամանակ: 
Բովանդակության մասին խոսելիս նկատի է առնվում այն, որ համա-
կարգը պետք է ընդգրկի խնդիրների բոլոր տեսակները, որոնք կապվում 
են մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի հետ: Դա բացատրվում է 
նրանով, որ ապագա ուսուցչին անհրաժեշտ են լինում այն գիտելիքները, 
որ նա ստանում է մաթեմատիկայի բուհական դասընթացում՝ օգտագոր-
ծելու դպրոցում այն մաթեմատիկական հասկացությունների շարա-
դրման ժամանակ, որոնք կան համապատասխան դասընթացի դպրոցա-
կան տարբերակում: Համակարգը պետք է պարունակի նաև այսպես 
կոչված «մաքուր դպրոցական» խնդիրներ, այդ թվում՝ նաև դժվարավուն 
խնդիրներ դպրոցական դասագրքերից, ոչ ստանդարտ խնդիրներ:  

 Բուհական մեթոդներով այդպիսի խնդիրների լուծումը օգնում է 
ուսանողների մոտ զարգացնելու հետաքրքրություն մաթեմատիկայի 
նկատմամբ, բացահայտելու կապերը, որոնք գոյություն ունեն մաթեմա-
տիկայի բուհական և դպրոցական դասընթացների միջև: 

4. Համակարգը պետք է լինի դիդակտիկական տեսանկյունից 
հավասարակշռված, այսինքն՝ լինի դիդակտիկական սկզբունքների յու-
րահատուկ մոդել գործողության մեջ: Առանձնացնենք, օրինակի համար, 
դիտողականության սկզբունքը, որի հիմնական նպատակը ուսանողների 
մոտ ուսումնասիրվող հասկացությունների վերաբերյալ պարզ և ճիշտ 
պատկերացումների ձևավորումն է, ինչը տեղի է ունենում դիտողականի 
և աբստրակտի, կոնկրետի և ընդհանրացվածի ճիշտ հարաբերակցության 
դեպքում: Գործնական պարապունքների ժամանակ դիտողականության 
սկզբունքի օգտագործման կարևոր ասպեկտ է հանդիսանում ուսանող-
ների մոտ այնպիսի հմտությունների և հնարների ձևավորումը, որոնք 
հնարավորություն են տալիս լուծել խնդիրներ սահմանումների (առնչու-
թյունների, ասույթների) անալիտիկ լեզվից երկրաչափական լեզվի 
տեղափոխման վերաբերյալ և հակառակը: Դա ծայրաստիճան կարևոր է, 
քանի որ մաթեմատիկայի ուսուցչին, ինչպես արդեն նշել ենք, համապա-
տասխան հասկացությունների ձևավորման ժամանակ շատ հաճախ ան-
հրաժեշտ է լինում անցնել այդ հասկացությունների երկրաչափական 
մեկնաբանությանը՝ հենվելով ուսանողների ինտուիցիայի վրա: 

5. Համակարգի ձևավորման ժամանակ պետք է ակտիվորեն օգտա-
գործվի կիրառական ուղղվածության սկզբունքը: Համակարգում պետք է 
մեծ ուշադրություն դարձնել կիրառական խնդիրներին՝ վերցված մարդու 
գիտելիքների և գործունեության տարբեր բնագավառներից: Հատուկ 
ուշադրություն պետք է դարձնել կիրառական խնդիրների լուծման ավան-
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դական դպրոցական մեթոդների և ժամանակակից բուհական մեթոդների 
հնարավոր մոտեցման վրա: Համաձայն վերը ասվածի՝ խնդիրների և 
վարժությունների համակարգի կիրառական ուղղվածությունը իրակա-
նացվում է հիմնականում երկու ուղղություններով. արտաքին՝ ըստ 
խնդրի ֆաբոլայի, և ներքին, որն արտահայտվում է մաթեմատիկական 
մոդելավորման առաջին և երրորդ էտապների նկատմամբ ուշադրության 
մեծացմամբ (ձևականացման և մեկնաբանության էտապների նկատ-
մամբ): 

6. Համակարգը պետք է նպաստի ուսանողների մոտ խնդիրների և 
վարժությունների կազմման հմտությունների և հնարների ձևավորմանը, 
քանի որ միջնակարգ դպրոցի ուսուցչին անընդհատ անհրաժեշտ է լինում 
ինքնուրույն կազմել խնդիրներ և բերել հակաօրինակներ, կազմել 
մաթեմատիկական խնդիրների համակարգեր: Կարևոր դերակատարում 
ունեն այս իմաստով այն խնդիրները, որոնք ուղղված են մաթեմատիկա-
կան օբեկտների կառուցմանը նախապես հայտնի հատկություններով, 
օրինակները, որոնք հաստատում կամ ժխտում են ձևակերպված պնդում-
ները: Համակարգը պետք է ներառի նաև այնպիսի խնդիրներ և վարժու-
թյուններ, որոնց օգնությամբ ուսանողների մոտ կձևավորվեն խնդրի 
վերաձևակերպման, տարբեր մոդելների օգտագործման, տարբեր մոդել-
ների ձևափոխությունների հմտություններ և հնարներ: 

Ներկայում դպրոցական մաթեմատիկայի կարևորագույն կառուց-
վածքային ուղղությունները (կառուցվածքային գծերը), որոնք մեծ հաշվով 
որոշում են դասավանդման մոտեցումը և մեթոդիկան, հետևյալն են. երկ-
րաչափական ուղղությունը, թվային ուղղությունը, ֆունկցիոնալ-գրաֆի-
կական ուղղությունը: Հաշվի առնելով դա՝ ցույց տանք, թե վերը ձևա-
կերպված պահանջները ինչպես կարող են իրագործվել հանրահաշվի և 
թվերի տեսության դասընթացի գործնական պարապմունքների մասում: 

 Հանրահաշվի և թվերի տեսության դասընթացի խնդիրների և վար-
ժությունների համակարգում դպրոցական ուղղվածությանը իրականաց-
վում է հետևյալ տեսակի խնդիրների ներմուծմամբ. խնդիրներ բազմու-
թյունների հետ բոլոր գործողությունների վերաբերյալ; համապատասխա-
նությունների գրաֆիկների կառուցում, որոնք որոշման տիրույթի 
տարբեր ենթաբազմությունների վրա տրված են տարբեր անալիտիկ 
արտահայտություններով, և որոնք ընդգրկում են մաթեմատիկայի դպրո-
ցական դասընթացում ուսումնասիրվող բոլոր ֆունկցիոնալ համապա-
տասխանությունները (ֆունկցիաները); խնդիրներ ասույթների և ասույ-
թային ձևերի (պրեդիկատների) հետ բոլոր տրամաբանական գործողու-
թյունների վերաբերյալ; խնդիրներ հակասող ենթադրությամբ ապացույց-
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ների վերաբերյալ; հավասարումների և անհավասարումների, համակար-
գերի լուծում, որոնք ընդգրկում են դպրոցական դասընթացի այդ թեմայի 
հարցերի ամբողջ շրջանակը; խնդիրներ օպտիմիզացիայի վերաբերյալ; 
խնդիրներ վեկտորների վերաբերյալ; խնդիրներ բնական և ամբողջ թվերի 
բաժանելիության վերաբերյալ, խնդիրներ ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի 
վերաբերյալ; խնդիրներ կոմպլեքս թվերի վերաբերյալ; խնդիրներ մեկ 
փոփոխականով ամբողջ գործակիցներով բազմանդամների «Բազման-
դամների օղակ» թեմայի ուսումնասիրության ժամանակ և այլն: 

 Բնական թվերի բաժանելիության վերաբերյալ խնդիրները 
ընդգրկում են հարցերի հետևյալ շրջանակը. ապացուցել �(�) = 
(�)(� ∈°) հավասարությունը, որտեղ �(�)-ը, 
(�)-ը ռացիոնալ արտահայտու-
թյուններ են (ամբողջ կամ կոտորակային); գտնել 

�m = d��	(� ∈ °)m
gn�  

գումարը; ապացուցել, որ ցանկացած բնական (ամբողջ)	�-ի դեպքում �(�)	թիվը բաժանվում է �-ի վրա; գտնել բոլոր բնական (ամբողջ)	�-երը, 
որոնց համար �(�)թիվը � թվի վրա բաժանելի տալիս է ± մնացորդ; 
գտնել տրված թվի վրա բաժանման հայտանիշը; գտնել տրված տեսքի այն 
ամենափոքր (ամենամեծ) բնական թիվը, որը բաժանվում է �-ի վրա; 
գտնել տրված տեսքի բնական թվերը, որոնցից յուրաքանչյուրը բաժան-
վում է m-ի վրա; ապացուցել, որ ցանկացած բնական (ամբողջ) �-ի 
համար �(�) թիվը բաղադրյալ է; գտնել բոլոր բնական (ամբողջ) �-ները, 
որոնց համար �(�)	թիվը պարզ է;	�(�)և 
(�) թվերը փոխադարձաբար 
պարզ են; ապացուցել, որ �(�)-ը (� ∈ °) հանդիսանում է (չի հանդիսա-
նում) ճիշտ քառակուսի; գտնել	�, � բնական բոլոր զույգերը, եթե հայտնի 
են հետևյալ երեք թվերից ցանկացած երկուսը. � + �(� − �,� × �,�: �),	 r�‚Ss, (�¸S);		գտնել տրված հավասարման (անհավասարման) բոլոր 
ամբողջ արմատներ; գտնել տրված հավասարումների (անհավասարում-
ների) համակարգի բոլոր ամբողջ արմատները: 

Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի վերաբերյալ խնդիրները ընդգրկում 
են հարցերի հետևյալ շրջանակը. գրել սովորական կոտորակը վերջավոր 
(անվերջ) տասնորդական կոտորակի տեսքով; ապացուցել անվերջ 
տասնորդական կոտորակի պարբերական (ոչ պարբերական) լինելը; 
վերածել պարբերական տասնորդական կոտորակը սովորական կոտո-
րակի; ապացուցել թվի ռացիոնալությունը (իռացիոնալությունը); բերել 
ռացիոնալ (իռացիոնալ) թվի օրինակ, որը ընկած է երկու տրված թվերի 
միջև; բերել իռացիոնալ թվերի օրինակ, որոնց գումարը (տարբերու-
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թյունը, արտադրյալը, քանորդը) ռացիոնալ թիվ է; գտնել թվի ամբողջ և 
կոտորային մասերը; համեմատել թվերը; գնահատել արտահայտության 
արժեքը; կառուցել թվի (ռացիոնալ կամ իռացիոնալ) ռացիոնալ մոտավո-
րությունների հաջորդականությունները պակասորդով և հավելուրդով; 
գտնել թվի տասնորդական մոտավորությունները տրված ճշտությամբ; 
գտնել երկու թվերի գումարը (տարբերությունը, արտադրյալը, քանորդը) 
տրված ճշտությամբ; խնդիրներ համեմատություններ կազմելու վերա-
բերյալ; խնդիրներ տոկոսների վերաբերյալ և այլն:  

«Դպրոցական ուղղվածությունը» համակարգում իրականացվում է 
նաև նույնական ձևափոխությունների կատարման նկատմամբ ուշադրու-
թյան մեծացմամբ (օրինակ, վարժություններ բաժանելության ապացուց-
ման վերաբերյալ, որտեղ անհրաժեշտ է նախապես պարզեցնել արտա-
հայտությունը, հավասարումների և անհավասարումների (ռացիոնալ, 
իռացիոնալ, եռանկյունաչափական, ցուցչային, լոգարիթմական) լուծման 
նկատմամբ ուշադրության մեծացմամբ, տրված հանրահաշվական խնդրի 
ներսում երկրաչափական կամ մաթեմատիկական անալիզի խնդրի 
լուծման նկատմամբ ուշադրության մեծացմամբ: 

 Խնդիրների և վարժությունների համակարգում դիտողականության 
սկզբունքի ակտիվ օգտագործումը արտահայտվում է հետևյալ տիպի 
խնդիրների ներառմամբ. համապատասխանության գրաֆի (գրաֆիկի) 
միջոցով որոշել համապատասխանության որոշման տիրույթը և արժեք-
ների բազմությունը, բանաձևը, որով տրվում է համապատասխանու-
թյունը; համապատասխանության համար, որը տրված է գրաֆով (գրաֆի-
կով), կառուցել հակադարձը, հակադիրը, հակադիրի հակադարձը, և 
հակադարձի հակադիրը; կառուցել գրաֆի (գրաֆիկի) միջոցով տրված 
համապատասխանությունների միավորումը և հատումը; ըստ գրաֆի 
(գրաֆիկի) պարզել, թե համապատասխանություններից որն է հանդիսա-
նում մյուսի հետևությունը; ըստ բինար հարաբերության գրաֆի 
(գրաֆիկի) որոշել այդ հարաբերության հատկությունները, ըստ բինար 
հարաբերության հայտնի հատկությունների լրացնել այդ հարաբերու-
թյան գրաֆը (գրաֆիկը); ըստ կարգի հարաբերության գրաֆի (գրաֆիկի) 
որոշել կարգի հարաբերության տեսակը; ըստ համապատասխանության 
գրաֆի (գրաֆիկի) պարզել, հանդիսանում է այն արտապատկերում, թե 
ոչ, որոշել արտապատկերման տեսակը; բինար հարաբերությունների 
շարքում, որոնք տրված են կոորդինատային հարթության վրա իրենց 
գրաֆիկներով, առանձնացնել ֆունկցիոնալ հարաբերությունները 
(ֆունկցիաները), գտնել նրանց որոշման տիրույթները և արժեքների բազ-
մությունները, ընտրել առաջարկված ֆունկցիոնալ հարաբերությունների 
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գրաֆիկներից այն, որը համապատասխանում է տրված պայմանին և 
հակառակը, որը համապատասխանում է տրված գրաֆիկին և այլն: 

Ուսանողների մոտ ինքնուրույն խնդիրներ և օրինակներ կազմելու 
ունակություններ և հմտություններ ձևավորելու համար կարելի է համա-
կարգում ընդգրկել խնդիրներ, որոնցում պահանջվում է բերել օրինակ-
ներ. բազմությունների (թվային կամ ոչ թվային), որոնք օժտված են 
որոշակի հատկություններով; հարաբերությունների, եթե տրված են 
նրանց որոշման տիրույթները կամ արժեքների բազմությունները; հարա-
բերությունների, որոնք օժտված են որոշակի հատկություններով; հանրա-
հաշվական գործողությունների, որոնք որոշված են տրված բազմության 
մեջ և օժտված են որոշակի հատկություններով, իզոմորֆ արտապատկե-
րումների՝ որոշված երկու տրված հանրահաշիվների միջև; հանրահաշ-
վական գործողությունների օրինակներ, որոնց նկատմամբ տրված բազ-
մությունները հանդիսանում են խմբեր (օղակներ, դաշտեր); ենթա-
խմբերի, ենթաօղակների, ենթադաշտերի օրինակներ տրված խմբերի, 
օղակների, դաշտերի համար; հավասարումների և անհավասարումների 
օրինակներ, երբ տրված են նրանց լուծումները և այլն: Նման խնդիրներին 
են պատկանում նաև այնպիսի վարժությունները, որոնցում անհրաժեշտ 
է պատասխանել տրված հարցին և կառուցել օրինակ, որը հաստատում 
կամ ժխտում է արտահայտած պնդումը: Բերենք մի քանի օրինակներ. 

1. Մի՞շտ է արդյոք ամբողջ թվերի գումարի (արտադրյալի) բաժանե-
լիությունից հետևում գումարելիների (արտադրիչների) բաժանե-
լիությունը: 

2. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ  ամբողջ թիվը, որը բաժանվում է �	և S	թվերի վրա, բաժանվում է � • S-ի վրա: 
3. Երկու կամ մի քանի բնական թվերի արտադրյալը բաժանվում է � 

թվի վրա: Կարելի է արդյոք պնդել, որ արտադրիչներից գոնե մեկը 
բաժանվում է �−ի վրա: 

4. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ երկու կամ մի քանի բնական թվերի 
արտադրյալը չի բաժանվում � բնական թվի վրա, եթե արտադրիչ-
ներից ոչ մեկը չի բաժանվում �-ի վրա: 

5. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ եթե � − ± տարբերությունը բաժան-
վում է S-ի վրա, ապա �-ն S-ի վրա բաժանելիս տալիս է	± մնացորդ: 

6. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ եթե �-ն � • �-ի վրա բաժանելի 
տալիս է ± մնացորդ, ապա �-ն �-ի վրա բաժանելիս տալիս է ± 
մնացորդ: 
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7. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ եթե կոտորակների հայտարարները 
փոխադարձաբար պարզ են, ապա նրանց հանրահաշվական 
գումարը չի կարող լինել ամբողջ թիվ: 

8. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ եթե  µ́	 կոտորակը հանդիսանում է 
ամբողջ գործակիցներով բազմանդամի արմատ, ապա բազման-
դամի ազատ անդամը բաժանվում է p-ի վրա, իսկ ավագ անդամը 
բաժանվում է ¶-ի վրա: 

9. ·-ն հանդիսանում է l(j) բազմանդամի ազատ անդամի բաժանա-
րարը, իսկ ¶-ն՝ ավագ անդամի բաժանարարը: Հետևո՞ւմ է արդյոք 
այստեղից , որ ·/	¶-ն l(j)-ի արմատն է: 

10. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ եթե ¶(j) բազմանդամի բոլոր ար-
մատները իրական են և հանդիսանում են l(j)բազմանդամի 
արմատներ, ապա l(j)-ը բաժանվում է ¶(j)-ի վրա: 

11. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ l(j)բազմանդամի ածանցյալի � 
պատիկ արմատը հանդիսանում է l(j)	բազմանդամի � + 1 
պատիկ անդամ: 

Հասկանալի է, որ խնդիրների և վարժությունների համակարգը կազ-
մելիս չպետք է ուշադրությունից դուրս թողնել հանրահաշվի և թվերի 
տեսության դասընթացի խնդրագրքի հիմնական ֆունկցիան`ընդգրկել 
բավարար քանակությամբ խնդիրներ դասընթացի հիմնական հասկացու-
թյունների ամրապնդման համար, հմտությունների և հնարների զարգաց-
ման համար, որոնք անհրաժեշտ են ինչպես հանրահաշվի, այնպես էլ 
բուհում դասավանդվող մյուս մաթեմատիկական դիսցիպլինների հետա-
գա ուսումնասիրության համար: 

Վերը թվարկած պահանջներից երկրորդը բավական ավանդական է 
հանրահաշվի և թվերի տեսության խնդրագրքերի համար, և մենք այստեղ 
չենք բերում օրինակներ այդ պահանջի իրականացման համար: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն 
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Профессиональный подход к совершенствованию содержания обуче-
ния математике в вузе обуславливает как усвоение знаний, необходимых 
для изучения самой математики и других дисциплин учебного плана, так 
и формирование умений и навыков, которые необходимы для работы с 
соответствующим материалом в средней школе. Поэтому одной из 
важнейших задач, стоящих перед преподавателями математических дис-
циплин вуза, является задача отбора учебного материала (как для лекций, 
так и особенно для практических занятий) с тем, чтобы обеспечить 
успешное изучение университетских курсов математики и успешную 
работу в школе. Важность проблемы объясняется еще и тем, что она 
состоит перед учителем математики средней школы при планировании 
любого урока (особенно при отборе задач и упражнений), и следовательно, 
уже в период обучения в вузе необходимо формировать у студентов 
соответствующие умения и навыки. 

В этом исследовании сформулированы дидактические требования к 
обучению решению задач, требований к отбору системы задач и упражне-
ний направленнх на то, чтобы обеспечить лучшее усвоение студентами 
принципов и методов обучения и выработки умения применять их на 
конкретном математическом материале. Речь идет также о требованиях, 
обеспечивающих професионально-педагогическую направленность 
системы задач и упражнений по математике в вузе в целом. 

Система задач в определенном смысле обеспечивает содержание 
образования, поэтому, вырабатывая требования к системе задач и 
упражнений по математике в педвузе, мы опирались на ряд исходных 
позиций, обеспечивающих профессионально-педагогический подход к 
конструированию содержания образования. 

 
    

        



– 254 – 

The Professional Orientation of the System of Problems The Professional Orientation of the System of Problems The Professional Orientation of the System of Problems The Professional Orientation of the System of Problems     
of the Main Mathematical Courses at the Universityof the Main Mathematical Courses at the Universityof the Main Mathematical Courses at the Universityof the Main Mathematical Courses at the University    

Sayadyan MinasSayadyan MinasSayadyan MinasSayadyan Minas    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: didactic principle, functional aim of the system, balanced from 
didactic aspect, structural direction of the course, the educational nature of the 
system, school orientation. 

The professional approach aimed at improving the content of teaching 
mathematics at a university assumes both mastering knowledge, which is 
necessary for teaching mathematics and other disciplines according to the 
curriculum, and the formation of skills and techniques, which are necessary to 
work with the relevant material at school. Hence, teachers of mathematical 
disciplines face one of the most important problems: the selection of 
educational material (not only for lectures but also for practical trainings 
especially) in order to provide efficient work of the university courses of 
mathematics at school. The importance of the problem is also elucidated by the 
fact that a secondary school teacher will face it when planning any lesson 
(particularly for choosing tasks and exercises) and therefore it is necessary to 
form relevant skills and techniques for students during their studying at 
university.  

In this study a number of requirements were formed (including didactic), 
which provide the professional orientation of the system of tasks and exercises 
of the main mathematical disciplines at the university.  

The system of tasks in some sense provides the content of education, 
hence, suggesting the requirements needed for a number of methodological 
positions, which provide the professional pedagogical approach of the content 
of education. 

Currently the most essential structural directions (structural lines) of 
school mathematics, which determine the teaching approach and methodology 
are as follows: geometric direction, functional-graphic direction. Taking it into 
consideration the article shows how the above-mentioned requirements can be 
carried out during the practical courses of algebra and number theory. 
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    ԱվանեսովաԱվանեսովաԱվանեսովաԱվանեսովա    ՆելլիՆելլիՆելլիՆելլի – քիմիական գիտությունների թեկնածու, 
 nelli.avanesova54@gmail.com 
ԲաբայանԲաբայանԲաբայանԲաբայան    ԴավիթԴավիթԴավիթԴավիթ    –  տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, ՀԱՊՀ    
ԳալստյանԳալստյանԳալստյանԳալստյան    ԴավիթԴավիթԴավիթԴավիթ – ՀԱՊՀ «Սինոփսիս Արմենիա» ուսումնական 

դեպարտամենտի «Ծրագրային ճարտարագիտություն» բաժնի 
մագիստրատուրաի 2-րդ կուրսի ուսանող, «Օփեն Սոֆթ Քոնսալթ» 
ընկերության ծրագրավորող, galstyandavid1998@gmail.com    

ԳուրջինյանԳուրջինյանԳուրջինյանԳուրջինյան    ԱշոտԱշոտԱշոտԱշոտ  – ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ, «Շինարարական 
ճարտարագիտություն» ամբիոնի վարիչ,     տեխնիկական 

 գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,  agyurjinyan680@mail.ru    
ԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյան    ԳագիկԳագիկԳագիկԳագիկ – աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, ՎՊՀ էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի 
դասախոս, tadgag@rambler.ru    

ԹունյանԹունյանԹունյանԹունյան    ԱշոտԱշոտԱշոտԱշոտ – Վանաձորի Գրիբոյեդովի անվան թիվ 11 ավագ դպրոցի 
մաթեմատիկայի ուսուցիչ    

ԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյան    ԷդիկԷդիկԷդիկԷդիկ    – քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ՎՊՀ 
քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ, 

    khachatryan.edik@inbox.ru    
ԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյան    ԱրմենԱրմենԱրմենԱրմեն – մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, ՌԲԱ 

պրոֆեսոր,  ՎՊՀ քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ, 
evrika24@rambler.ru    

ԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյան    ԱրմինեԱրմինեԱրմինեԱրմինե    –  ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Վանաձորի մաթեմատիկայի և 
բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ 
դպրոց» ՊՈԱԿ, ուսուցչուհի 

ԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյան    ԳրիգորԳրիգորԳրիգորԳրիգոր – 1 ՀԱՊՀ, ՏՀՏԷ ինստիտուտ, Ռադիոսարքավորում-
ների ամբիոն, 2-րդ կուրսի մագիստրատուրայի ուսանող, Կազմա-
կակերպությունը՝ National Instruments (NI), 

    grigor.tsaturyan99@gmail.com    
ՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյան    ՄետաքսյաՄետաքսյաՄետաքսյաՄետաքսյա     –     ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Վանաձորի մաթեմատիկայի և 

բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ 
դպրոց»  ՊՈԱԿ, քիմիայի ուսուցչուհի,   hmetaksya@gmail.com    

    



– 256 – 

ՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյան    ՇուշաննաՇուշաննաՇուշաննաՇուշաննա    – Վանաձորի պետական համալսարան, շրջանա-
վարտ    

ՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյան    ՔաջիկՔաջիկՔաջիկՔաջիկ    – ԵՊՀ «Կիրառական մաթեմատիկա» ֆակուլտետի 
«Թվային անալիզ» բաժնի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի 
ուսանող, «Կրիսպ» ընկերության ինժեներ, qajikhakobyan@yahoo.com    

ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    ԷդուարդԷդուարդԷդուարդԷդուարդ    – ՀԱՊՀ-ի «Սինոփսիս Արմենիա» ուսումնական 
դեպարտամենտի «Ծրագրային ճարտարագիտություն» բաժնի  
մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող,  «Կրիսպ» ընկերության 
ծրագրավորող, 077607970, eduard.harutyunyan.1999@gmail.com    

ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    ՅուրիկՅուրիկՅուրիկՅուրիկ    –  ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ,  մագիստրա-
տուրայի առաջին կուրսի ուսանող, yur.harutyunyan.99@gmail.com     

ՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյան    ՆարեկՆարեկՆարեկՆարեկ    – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարանի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող,  
narek.hovhannisyan.work@gmail.com    

ՂազարյանՂազարյանՂազարյանՂազարյան    ԱրթուրԱրթուրԱրթուրԱրթուր – ՀԱՊՀ մագիստրոս    
ՂուկասյանՂուկասյանՂուկասյանՂուկասյան    ՑոլակՑոլակՑոլակՑոլակ    – Հայ-Ռուսական համալսարանի ավագ գիտաշխա-

տող, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, 
 tsolak.ghukasyan@rau.am    
ՄամիկոնյանՄամիկոնյանՄամիկոնյանՄամիկոնյան    ՀայկանուշՀայկանուշՀայկանուշՀայկանուշ    – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ,  Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարանի մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի 
դոցենտ, hmamikonyan8@gmail.com    

ՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյան    ՄարգարիտաՄարգարիտաՄարգարիտաՄարգարիտա    –    Վանաձորի Ղ. Ալիշանի անվան թիվ 27 
հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի 

ՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյան    ՎարդանՎարդանՎարդանՎարդան    –––– ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, Մ․Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական 
համալսարանի  մաթեմատիկա, ֆիզիկա և տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաներ ամբիոնի դոցենտ, mvardan_1972@mail.ru    

Մարտիրոսյան Արման Մարտիրոսյան Արման Մարտիրոսյան Արման Մարտիրոսյան Արման ––––    տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, 
«Թիմվյուեր» ընկերության ավագ ծրագրավորող, 

 armanmartirosyan00@gmail.com    
ՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյան    ԼիաԼիաԼիաԼիա    – ՀԱՊՀ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ 
ՆալբանդյանՆալբանդյանՆալբանդյանՆալբանդյան    ԿատյաԿատյաԿատյաԿատյա    – ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնա-

գիտական առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց» 
ՊՈԱԿ քիմիայի ուսուցիչ,  katyanalbandyan74@gmail.com    

ՆահապետյանՆահապետյանՆահապետյանՆահապետյան    ԳոհարԳոհարԳոհարԳոհար    – ասպիրանտ, Հայաստանի պետական 
մանկավարժական համալսարան    
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ՆիկողոսյանՆիկողոսյանՆիկողոսյանՆիկողոսյան    ԳագիկԳագիկԳագիկԳագիկ    –––– ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, Մ. Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական համալսա-
րանի մաթեմատիկա, ֆիզիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 
ամբիոնի գիտաշխատող,  gagonik@mail.ru    

ՆիկողոսյանՆիկողոսյանՆիկողոսյանՆիկողոսյան    ԿարենԿարենԿարենԿարեն    – Հայ-ռուսական համալսարանի «Համակարգային 
ծրագրավորում» բաժնի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող, 
«Սցիլլա» ընկերության ծրագրավորող, 

 karen.nikoghosyan.98@gmail.com    
ՇահբազյանՇահբազյանՇահբազյանՇահբազյան    ԱնիԱնիԱնիԱնի ––––    ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագի-

տական առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց» 
ՊՈԱԿ, ուսուցչուհի    

ՇպեխտՇպեխտՇպեխտՇպեխտ    ԻրինաԻրինաԻրինաԻրինա    – տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ    
ՊեպանյանՊեպանյանՊեպանյանՊեպանյան    ՌուզաննաՌուզաննաՌուզաննաՌուզաննա        – «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Ս. Շահումյանի 

անվան թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ,  «Ինֆորմատիկա» 
առարկայի ուսուցչուհի, pruzan@mail.ru     

ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    ՄարաՄարաՄարաՄարա    – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան, ավագ դասա-
խոս, mpetrosyan130@gmail.com    

ՋաղինյանՋաղինյանՋաղինյանՋաղինյան    ԱլեքսանդրԱլեքսանդրԱլեքսանդրԱլեքսանդր    – կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, 
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, 
դասախոս, jaghinyan1989@gmail.com    

ՍահակյանՍահակյանՍահակյանՍահակյան    ՌուստամՌուստամՌուստամՌուստամ    – տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալ-
սարան, ռեկտոր, rsahakyan@yahoo.com    

ՍայադյանՍայադյանՍայադյանՍայադյան    ՄինասՄինասՄինասՄինաս    – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալ-
սարան, ասիստենտ, sayadyan@email.com    

ՍաֆարյանՍաֆարյանՍաֆարյանՍաֆարյան    ԱնիԱնիԱնիԱնի    ––––    «Դիլիջան»    ազգային    պարկ  ՊՈԱԿ, կենսաբան 
 ani.safar1987@gmali.com    

ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան    ԶարուհիԶարուհիԶարուհիԶարուհի    ––––    կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալ-
սարանի քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, 

 zaruhy.vartanyan@mail.ru    
ՔոչարյանՔոչարյանՔոչարյանՔոչարյան    ՎիլենՎիլենՎիլենՎիլեն    – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնա-

ծու, դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալ-
սարանի քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ, 

    vilenkoch@gmail.com 
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Акопян Метакся Акопян Метакся Акопян Метакся Акопян Метакся – Ванадзорская специальная школа с углубленным 
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химии, hmetaksya@gmail.com    

Акопян Шушанна Акопян Шушанна Акопян Шушанна Акопян Шушанна – ВГУ, выпускница    
Антонян Самвел Антонян Самвел Антонян Самвел Антонян Самвел ––––    НПУА, Институт ИКТЭ, студент 2-го курса 

магистратуры Кафедры радиооборудования, National Instruments (NI) 
Арутюнян Арутюнян Арутюнян Арутюнян Эдуард Эдуард Эдуард Эдуард – НПУА, Студент 2-го курса магистратуры отдела 

Программная Инженерия «Синопсис Армения», программист в 
«Крисп», eduard.harutyunyan.1999@gmail.com    

Арутюнян Юрик Арутюнян Юрик Арутюнян Юрик Арутюнян Юрик – НПУА филиал Ванадзора, студент 1-го курса 
магистратуры, yur.harutyunyan.99@gmail.com     

Бабаян Давид Бабаян Давид Бабаян Давид Бабаян Давид – НПУА,НПУА,НПУА,НПУА,Кандидат технических наук    
Варданян Заруи Варданян Заруи Варданян Заруи Варданян Заруи ––––    ВГУ, доктор биологических наук, профессор, профессор 

кафедры химия и биология, zaruhy.vartanyan@mail.ru    
Галстян ДавитГалстян ДавитГалстян ДавитГалстян Давит    – НПУА, Студент 2-го курса магистратуры отдела 

Программная Инженерия «Синопсис Армения», Программист в 
«Опен Софт Консалт», galstyandavid1998@gmail.com    

ГукасГукасГукасГукасян Цолак ян Цолак ян Цолак ян Цолак – РАУ, старшый научный сотрудник, кандидат 
технических наук, tsolak.ghukasyan@rau.am    

Гурджинян АшотГурджинян АшотГурджинян АшотГурджинян Ашот    – НПУА филиал Ванадзора, Руководитель кафедры 
«Строительная Инженерия», Кандидат технических наук, доцент, 
agyurjinyan680@mail.ru    

Джагинян Александр Джагинян Александр Джагинян Александр Джагинян Александр – ВГУ, кандидат биологических наук, преподо-
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Казарян Артур Казарян Артур Казарян Артур Казарян Артур – НПУА, магистр    
Кочарян Вилен Кочарян Вилен Кочарян Вилен Кочарян Вилен – ВГУ, кандидат физ.-мат. н., доцент, доцент кафедры    

химия и биология, vilenkoch@gmail.com    
Мамиконян Айкануш Мамиконян Айкануш Мамиконян Айкануш Мамиконян Айкануш – ВГУ, кандидат физ.-мат. н., доцент, доцент 

кафедры математики и информатики, hmamikonyan8@gmail.com    
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Манукян Маргарита Манукян Маргарита Манукян Маргарита Манукян Маргарита – Ванадзорская основная школа № 27 имени Гевонда 
Алишана, учительница    

Мартиросян Арман Мартиросян Арман Мартиросян Арман Мартиросян Арман – кандидат технических наук, старший программист в 
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Мовсисян Лиа Мовсисян Лиа Мовсисян Лиа Мовсисян Лиа – НПУА, кандидат технических наук, доцент    
Нагапетян Гоар Нагапетян Гоар Нагапетян Гоар Нагапетян Гоар – АГПУ, аспирант    
Налбандян Катя Налбандян Катя Налбандян Катя Налбандян Катя – Ванадзорская специальная школа с углубленным 

изучением математики и естественных наук монкс РА, учительница 
химии, 09484 68 50, katyanalbandyan74@gmail.com    

Никогосян Гагик Никогосян Гагик Никогосян Гагик Никогосян Гагик –––– ШГУ, кандидат    физ.-мат. н., научный сотрудник 
кафедры математика, физика и ИТ, gagonik@mail.ru    

Никогосян Карен Никогосян Карен Никогосян Карен Никогосян Карен – РАУ, студент 2-го курса магистратуры отдела 
Системное Программирование, программист в «Сцилла», 

    karen.nikoghosyan.98@gmail.com    
Оганесян Нарек Оганесян Нарек Оганесян Нарек Оганесян Нарек – ВГУ, Студент 2-го курса магистратуры, 
    narek.hovhannisyan.work@gmail.com    
Пепанян РузаннаПепанян РузаннаПепанян РузаннаПепанян Рузанна – Ванадзорская основная школа № 6 имени Степана 

Шаумяна, учительница информатики, pruzan@mail.ru    
Петросян Мара Петросян Мара Петросян Мара Петросян Мара – ШТУ, кандидат физ.-мат. н., старший преподователь,    

mpetrosyan130@gmail.com    
Саакян Рустам Саакян Рустам Саакян Рустам Саакян Рустам – ВГУ, ВГУ ректор, доктор технических наук, профессор, 

rsahakyan@yahoo.com    
Сафарян Ани Сафарян Ани Сафарян Ани Сафарян Ани ––––    Дилижанский национальный парк, биолог, 
    ani.safar1987@gmali.com    
Саядян Минас Саядян Минас Саядян Минас Саядян Минас – ВГУ, кандидат педагогических наук, доцент, ассистент, 

sayadyan@email.com    
Тадевосян ГагикТадевосян ГагикТадевосян ГагикТадевосян Гагик    – ВГУ, Кандидат географических наук, доцент, 

преподаватель кафедры Экономики, права и менеджмента, 
tadgag@rambler.ru    

Тунян Ашот Тунян Ашот Тунян Ашот Тунян Ашот – Ванадзорская старшая школа № 11 имени грибоедова, 
учитель математики,    

Хачатрян Хачатрян Хачатрян Хачатрян Эдик Эдик Эдик Эдик – ВГУ, Кандидат химических наук, доцент, доцент 
кафедры химия и биология,khachatryan.edik@inbox.ru    

Цатурян Армен Цатурян Армен Цатурян Армен Цатурян Армен – Доктор педагогических наук, профессор в РАЕН, доцент 
кафедры химия и биология,evrika24@rambler.ru    
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Цатурян Армине Цатурян Армине Цатурян Армине Цатурян Армине – Ванадзорская специальная школа с углубленным 
изучением математики и естественных наук монкс РА, учительница    
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изучением математики и естественных наук монкс РА, учительница    

Шпехт Ирина Шпехт Ирина Шпехт Ирина Шпехт Ирина – кандидат технических наук, доцент    
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ՖԻԶԻԿԱՖԻԶԻԿԱՖԻԶԻԿԱՖԻԶԻԿԱ    

    
Պետրոսյան ՄարաՊետրոսյան ՄարաՊետրոսյան ՄարաՊետրոսյան Մարա    
Կուստանհեյմո-Շտիֆելի ձևափոխության 
ընդհանրացված տարբերակը ............................................................................. 8 

Քոչարյան ՎիլենՔոչարյան ՎիլենՔոչարյան ՎիլենՔոչարյան Վիլեն    
Վիճակի հավասարումը գերձայնային արագությունների դեպքում 
(Հյուգինյոյի հավասարումը) ............................................................................. 18 
 
ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱ    

    
Ծատուրյան Գրիգոր, Անտոնյան Սամվել, Մովսիսյան ԼիաԾատուրյան Գրիգոր, Անտոնյան Սամվել, Մովսիսյան ԼիաԾատուրյան Գրիգոր, Անտոնյան Սամվել, Մովսիսյան ԼիաԾատուրյան Գրիգոր, Անտոնյան Սամվել, Մովսիսյան Լիա    
Գերլայնաշերտ տեխնոլոգիայով աշխատող ինտեգրալ սխեմայի 
թեստավորում...................................................................................................... 28 

Ղազարյան Արթուր, Բաբայան ԴՂազարյան Արթուր, Բաբայան ԴՂազարյան Արթուր, Բաբայան ԴՂազարյան Արթուր, Բաբայան Դավիթ ավիթ ավիթ ավիթ     
14-նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր էներգասպառմամբ 
openMSP430 պրոցեսորի նախագծումը ........................................................... 37 
 
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ    
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ    
    

Հոդվածները տպագրվում են հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն: 

Հոդվածը պետք է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով՝ ուղարկելով 

նշված էլեկտրոնային հասցեին, նշելով բոլոր հեղինակների տվյալները՝ 

հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն։Համակարգչային շարվածքը՝ Microsoft 

Office Word 2007 ծրագրով, A4 ձևաչափի թղթի վրա, լուսանցքները 

վերևից (Top)՝ 20 մմ, ներքևից (Bottom)` 25 մմ, ձախից (Left)` 30 մմ, աջից 

(Right)՝ 10 մմ: Տառատեսակը հայերենի դեպքում՝ Unicode (Sylfaen), 

ռուսերենի և անգլերենի դեպքում՝ Unicode (Times New Roman), տառա-

չափը՝ 12, միջտողային հեռավորությունը (Line spacing)՝ 1.5, պարբերու-

թյունը (First line)` 0,75 սմ: Չօգտագործել մեկից ավել տառաբացակ: 

Աղյուսակները, նկարները, գծագրական պատկերները պետք է ունենան 

համարակալում, վերնագրային բացատրություն՝ 10 տառաչափով, թավ, 

շեղ (Bold, Italic): Դրանց բարձրությունը չպետք է գերազանցի 170 մմ-ը, 

լայնությունը՝ 110 մմ-ը: Աղյուսակների տեքստը պետք է լինի 10 

տառաչափով: Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները 

ներկայացվում են Microsoft Equation, շեղ, իսկ հիմնականները՝ առանձին 

տողով, մեջտեղում. կարող են համարակալվել նույն տողի աջ անկյու-

նում՝ կոր () փակագծերի մեջ: Այն հոդվածների համար, որոնք պարու-

նակում են խորհրդանշաններ և Sylfaen տառատեսակի մեջ չկան, 

պարտադիր է նաև դրանց էլեկտրոնային ֆոնտը: Առաջին էջի վերևում՝ 

Ոլորտը և ՀՏԴ, հաջորդ տողում՝մեջտեղում, տրվում է վերնագիրը՝ թավ, 

առանց գլխատառերի: Հաջորդ տողում՝ աջ կողմում, անուն, ազգանուն 

(թավ և շեղ), գիտական աստիճան, կազմակերպություն: Հաջորդ տողում 

գրել «Հանգուցային բառեր.» արտահայտությունը և 6-8 հանգուցային 

բառեր կամ բառակապակցություններ: Հանգուցային բառերի շարք չեն 

ներառվում վերնագրում արդեն իսկ նշված բառերը: Հոդվածները ձևա-

կերպվում են հստակ ենթաբաժիններով` ըստ ենթավերնագրերի: 

Տեքստում հղումները տրվում են ուղղանկյուն փակագծերում []: Ծանո-

թագրությունները տրվում են հերթական համարակալմամբ: Հոդվածի 

տեքստին հաջորդող տողի մեջտեղում գրվում է «Գրականություն» բառը՝ 

թավ, առանց գլխատառերի: Հաջորդ տողից բերվում է գրականության 
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ցանկը՝ այբբենական կարգով, համարակալված: Գրականության ցանկին 

հաջորդում են ամփոփումները՝ երկու լեզվով, որոնք իրենց բովանդակու-

թյամբ և հանգուցային բառերով պետք է լինեն նույնական և բաղկացած 

լինեն 250-300 բառից: Գրվում է հոդվածի վերնագիրը, հաջորդ տողում՝ 

անունը, ազգանունը (ձևավորումը՝ ըստ բնագրային հոդվածի), և 

առանձին տողերով՝ ա) «Ամփոփում» բառը՝ համապատասխան լեզվով, 

առանց գլխատառերի, բ) հանգուցային բառերը, գ) ամփոփման տեքստը: 

Ամփոփումները չպետք է պարունակեն հապավումներ, հղումներ և 

մեջբերումներ: Ամփոփումները պետք է հոդվածի մասին պատկերացում 

տան հոդվածից առանձին և արտացոլեն հոդվածի բովանդակությունը: 

Հոդվածի առավելագույն ծավալը 20 էջ է՝ առանց երկու լեզվով ամփո-

փումների և գրականության, աղբյուրների, համառոտագրությունների 

ցանկերի: Հոդվածի ծավալի՝ առաջադրված չափանիշներին չհամապա-

տասխանելու դեպքում տպագրության վերաբերյալ որոշումը կայացնում 

է խմբագրական խորհուրդը: 

 
ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ    

    
Մեր հասցեն՝ ՀՀ, 2001, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36 

Հեռ.՝ (+374 322) 20917 

Կայքէջ՝ www.vsu.am 

էլ. փոստ՝ teghekagirb@vsu.am 
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К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ    
 

Статьи публикуются на армянском, русском или английском языках. 

Статью необходимо представить в электронном виде, отправив ее на 

указанный адрес электронной почты, указав данные всех авторов на 

армянском, русском и английском языках. Компьютерное оформление: 

файл Microsoft Office Word 2007. Размер бумаги − А4. Поля: сверху − 20 мм, 

снизу − 25 мм, слева − 30 мм, справа − 10 мм. Шрифт для армянского языка 

− Unicode (Sylfaen), для русского и английского языков –Unicode (Times 

New Roman), размер шрифта − 12, межстрочный интервал − 1,5, абзац 

(первая строка) − 0,75 см. Не использовать более одного пробела. Таблицы, 

рисунки и графические изображения должны иметь нумерацию, их 

заголовки должны иметь размер шрифта − 10 (Bold, Italic). Их высота не 

должна превышать 170 мм, ширина − 110 мм. Размер шрифта в таблице – 

10. Формулы и математические выражения представляются в формате 

Microsoft Equation, курсивом, а основные − отдельной строкой в центре; 

могут быть пронумерованы в правом углу той же строки в круглых скобках 

(). Если статья содержит символы, не значащиеся в шрифте Sylfaen, то 

необходим и электронный фонт этих символов. На первой странице сверху 

указывается Сфера и УДК, а посередине следующей строки указывается 

заголовок (Bold), без заглавных букв. На следующей строке справа должны 

быть указаны имя и фамилия автора, ученая степень и название 

организации (Bold, Italic). Через строку написать словосочетание 

«Ключевые слова:» и 6-8 ключевых слов или словосочетаний. Слова, 

используемые в заголовке статьи, не должны включаться в ключевые 

слова. Статьи организованыв специальные подразделения в соответствии 

сподзаголовками. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках []. 

Примечания даются с возрастающей нумерацией. После текста 

статьипишется слово «Литература» по центру строки жирным шрифтом, 

без заглавных букв. Со следующей строки – список литературы в 

алфавитном порядке, пронумерованный. После списка литературы 

представляются резюме на двух языках. Содержание резюме и ключевые 

слова на двух языках должны быть идентичными и состоять из 250-300 
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слов. Сначала указывается заглавие статьи, на следующей строке – имя и 

фамилия автора, (оформление по оригинальной статье) затем отдельными 

строками: а) слово «Резюме» на соответствующем языке, без заглавных 

букв, б) ключевые слова, в) текст резюме. Резюме не должны содержать 

ссылки на литературу, аббревиатуры и цитаты. Резюме статей должны 

отражать смысл и содержание статьи. Максимальный объем статьи – 20 

страниц, без резюме на двух языках, списков литературы, источников и 

списков сокращений. В случае несоответствия объема статьи установлен-

ным критериям, решение о публикации принимает редакционная 

коллегия. 
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The articles are published in Armenian, Russian or English. The article 

must be submitted in electronic version by sending it to the indicated e-mail 

address, providing the data of all authors in Armenian, Russian and English.The 

computer layout should be in Microsoft Office Word 2007 on A4 paper, 

margins: top − 20 mm, bottom − 25 mm, left − 30 mm, right − 10 mm. Font in 

case of Armenian − Unicode (Sylfaen), in case of Russian and English − Times 

New Roman, font size − 12, line spacing – 1,5, paragraph (First line) − 0.75 cm. 

No double space. Tables, pictures and graphic images should have numbering; 

their titles should have the font size – 10 (Bold, Italic). Their height should not 

exceed 170 mm, width − 110 mm. The font size of the tables should be 10. 

Formulas and mathematical expressions are presented in Microsoft Equation 

(Italic), and the main ones are on a separate line in the middle: can be 

numbered in the right hand corner of the same line, in round brackets (). If the 

article contains some symbols not found in Sylfaen font, the electronic font of 

those symbols is required as well. At the top of the first page the Sphere and 

UDC is mentioned, while in the middle of the next line the title of the article is 

written in Bold, without uppercase letters. The author’s surname, name, 

academic degree and the name of organization should be in the right hand 

corner of the next line (Bold, Italic). The next line should start with the phrase 

– ‘‘Key words’’, which should comprise 6-8 key words or expressions. Words 

used in the title should not be included in the key words. Articles are organized 

into special subdivisions according to subheadings. References in the text are 

given in square brackets [].References are presented numbered. In the middle of 

the line following the text of the article, the word “Bibliography” is written in 

Bold, without uppercase letters. The list of literary sources is presented in 

alphabetical order,numbered.Bibliography is followed by summaries in two 

languages, which should be identical in their content and key words and consist 

of 250-300 words. First, the title of the article is written, the author’s name and 

surname, then in separate lines: a) the word ‘‘Summary’’ in the corresponding 

language, without uppercase letters, b) key words, c) the text of the summary. 

Summaries should not contain abbreviations, references and citations. The 
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summaries should reflect the content of the article (should not be taken from 

the text). The maximum length of the article is 20 pages without summaries in 

two languages, lists of literary sources and abbreviations. In case the length of 

the article does not meet the set criteria, the decision concerning the publishing 

of the article is made by the editorial board.  
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