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րապետություն, բջջային հավելված, գրադարան, շուկա 
Ծրագրավորումը, լինելով ամենապահանջված և տարածված 

մասնագիտություններից մեկը, ծրագրավորողից պահանջում է ոչ 
միայն որոշակի ծրագրավորման լեզվի իմացություն, այլ նաև 
ծրագրավորման «արդյունավետ ոճի» տիրապետում, ինչը ակնկա-
լում է գրագետ մոտեցում՝ համակարգչի վրա խնդրի լուծման 
գործընթացի բոլոր փուլերում: Այսօր ծրագրային դաշտը շատ դի-
նամիկ է և փոփոխական. մեծ արագությամբ կարող են ի հայտ գալ 
նոր ծրագրավորման լեզուներ, տեխնոլոգիաներ և ուղեցույցներ, 
սակայն քիչ ժամանակ անց դրանք նույն արագությամբ կարող են 
անտեսվել և վերանալ։ Այդ պատճառով, ծրագրավորողներն ան-
ընդհատ նորացնում են իրենց գիտելիքները՝ գործնական հմտու-
թյունները շուկայում մրցունակ լինելու համար [5]: Սկսնակ ծրագ-
րավորողների համար առաջանում են բարդություններ՝ կապված 
ուսուցման համար առավել արդիական ծրագրավորման լեզվի և 
տեխնոլոգիայի ընտրության հետ: Նախքան այս բնագավառ մուտք 
գործելը ծրագրավորողը պետք է իր համար հստակեցնի, թե ինչ 
նախագծերի վրա է պլանավորում աշխատել, և որոնք են իրեն 
ավելի հոգեհարազատ ոլորտները: Հաճախ տրվող այն հարցին, թե 
որն է ամենապահանջված ծրագրավորման լեզուն, կարող ենք պա-
տասխանել՝ միայն ուսումնասիրելով ներկա պահին առկա աշխա-
տանքի առաջարկները: Ըստ միջազգային վիճակագրության՝ ներ-
կայումս առավել մեծ պահանջարկ ունեն WEB և Mobile ծրագրա-
վորումով մասնագիտացվածները:  

Բջջային (Mobile) հավելվածներ ստեղծելու համար սկսնակ 
կամ փորձառու ծրագրավորողներն օգտվում են տարբեր տեխնոլո-
գիաներից: Աշխատանքում, ըստ սեփական աշխատանքային 
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փորձի, կատարել ենք բջջային (Mobile) հավելվածների ստեղծման 
React Native և Flutter տեխնոլոգիաների համեմատական վերլու-
ծություն՝ ըստ 9 չափանիշների: 

React Native-ը հիբրիդ բջջային հավելվածների ստեղծման 
տեխնոլոգիա է, որը շրջանառության մեջ մտավ 2015թ.: Այն ստեղծ-
վեց Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգի մտահաղացմամբ: 
Մինչ այդ ակտիվ գործածվում էր QML տեխնոլոգիան: 

React Native տեխնոլոգիան գրվել է JavaScript, Java, Python, C++, 
Objective-C ծրագրավորման լեզուներով, իսկ կազմվող կոդը 
գրվում է JavaScript-ով: React Native-ի աշխատանքի ոճը նույնակա-
նացվում է React JS Java Script-ի ֆրեյմվորկի աշխատանքի հետ: 
React Native-ը հավելվածի օգտագործողին տեսանելի մասն է 
ապահովում, այսինքն frontend-ի տեխնոլոգիա է [3]: 

Flutter-ն ստեղծվել է Google-ի կողմից 2017թ.: Flutter-ը նախա-
տեսված է ոչ միայն բջջային, այլ նաև՝ WEB և Desktop հավելված-
ների ստեղծման համար, ինչն ապահովում է իր առանձնահա-
տուկ դիրքը շուկայում: Flutter-ը գրվել է Dart ,C++ և Skia Graphics 
Engine ծրագրավորման լեզուներով, իսկ կազմվող կոդը գրվում է 
Dart-ով [2]: 

Պատվիրատուների համար հարմար է, որ հավելվածներն 
ստեղծվեն այս տեխնոլոգիաների միջոցով, քանի որ հավելվածը 
կարող է աշխատել և՛ IOS, և՛ Android պլատֆորմների համար, ինչը 
շատ ձեռնտու է: Մեծ ծրագրավորողների բանակն արդեն երկար 
ժամանակ է, ինչ օգտագործում է React Native-ը: 

FLutter-ը նոր է մուտք գործում շուկա, բայց արդեն մեծ հավա-
նության է արժանացել ծրագրավորողների շրջանում:  

React Native-ը օգտագործում են 500 խոշոր կազմակերպու-
թյուններ, որոնցից են՝ Facebook և Facebook Ads Manager, Instagram, 
Bloomberg, Pinterest , Skype, Uber, Tesla և այլն: 

Flutter-ը, նորեկ լինելով շուկայում, արդեն ձեռք է բերել մեծ 
վստահություն հետևյալ կազմակերպությունների կողմից` 
Alibaba group, Greentea Insight Timer (9M+), Google, New York 
Times և այլն [4]: 
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Վերլուծենք այս տեխնոլոգիաների առավելությունները և 
թերությունները՝ օգտագործելով հետևյալ չափանիշները. 

1. ծրագրավորման լեզուն, 
2. տեխնիկական ճարտարապետությունը 

 (Technical architecture), 
3. ներբեռնումը (Installation), 
4. օգտագործողի ինտերֆեյսի կոմպոնենտները 

(UI components and development API), 
5. ծրագրի արտադրողականությունը (Developer productivity), 
6. օգտվողների աջակցությունը (Community support), 
7. թեստավորման աջակցությունը (Testing support), 
8. կառուցման և արձակման ավտոմատացման 

աջակցությունը (Build & release automation support), 
9. DevOps և CI/CD աջակցությունը [4]: 
Վերլուծության կատարման համար մանրամասն ուսումնասի-

րենք բոլոր նշված չափանիշները:  
React Native-ը օգտագործում է JavaScript-ը երկհարթակ հավե-

լածներ պատրաստելու համար. ներկայումս JavaScript-ը շատ 
օգտագործվող լեզու է վեբ ծրագրավորման մեջ: React Native-ը 
օգտագործում են JavaScript-ի React և այլ հայտնի գրադարանները: 
React Native-ի շնորհիվ WEB ծրագրավորողները կարող են 
բավական արագ ստեղծել բջջային հավելվածներ:  

Flutter-ը օգտագործում է Dart լեզուն, որը հեռարձակվել է 
2011թ. Google-ի կողմից: Dart-ը բավականին արագ յուրացնում են 
JavaScript և Java լեզուներով ծրագրավորողները. այն օբյեկտ կողմ-
նորոշված և կոմպիլացվող լեզու է [1]: 

Ծրագրավորման լեզվի տեսանկյունից React Native-ն ավելի 
հարմարավետ է, քանի որ React JSt-ը ծրագրավորողների շրջանում 
ավելի մեծ արձագանք է գտել: 

Ընտրելով երկհարթակ բջջային հավելված պատրաստելու 
գրադարանը՝ անհրաժեշտ է հաշվի առնել նրա տեխնիկական 
ճարտարապետությունը:  

React Native-ի Flux ճարտարապետությունը հիմնականում 
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կախված է JavaScript-ի գործարկման միջավայրի (runtime 
environment) ճարտարապետությունից և հայտնի է որպես 
JavaScript-ի կամուրջ: JavaScript-ի կոդը գործարկման ընթացքում 
վերածվում է React native-ի կոդի: React Native-ը օգտագործում է 
JavaScript-ի կամուրջը Native մոդուլների հետ հաղորդակցվելու 
համար: 

Flutter-ի ճարտարապետության անվանումն է Skia: Flutter-ը 
օգտագործում է Dart-ը, որն ունի բավականի շատ կոմպոնենտներ, 
այդ իսկ պատճառով այն չի օգտագործում որպես կամուրջ native 
մոդուլների հետ կապ հաստատելու համար: 

Այսպիսով՝ Flutter-ը հավելված ստեղծելու համար ունի սեփա-
կան գործիքներ և այդ պատճառով Flutter-ը չի օգտագործում կա-
մուրջ, ինչը նպաստում է հավելվածների արագագործությանը: 

React Native-ի ներբեռնումը կատարվում է արագ, MacOS և 
Linux ՕՀ-երում անհրաժեշտ է ընդամենը մի քանի հրաման 
գրառել, իսկ Flutter-ի համար պետք է ներբեռնել zip ֆայլը և կա-
տարել հրամանները՝ ըստ տրված հերթականության:  

Ներկայացնենք React Native-ի ներբեռնման քայլերի հերթակա-
նությունը LINUX օպերացիոն համակարգի համար. 

1. ներբեռնել npm(node package manager), 
2. npm install -g expo-cli, 
3. expo init AwesomeProject, 
4. cd AwesomeProject,  
5. npm start: 
Ներկայացնենք Flutter-ի ներբեռնման քայլերի հերթականու-

թյունը՝ LINUX օպերացիոն համակարգի համար. 
1. ներբեռնել Flutter-ի SDK-ն(Software development kit), 
2. https://flutter.dev/docs/get-started/install/linux, 
3. cd ~/development, 
4. tar xf ~/Downloads/flutter_linux_v1.9.1+hotfix.6-stable.tar.xz, 
5. export PATH="$PATH:`pwd`/flutter/bin", 
6. flutter precache, 
7. flutter doctor, 
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8. export PATH="$PATH:[PATH_TO_FLUTTER_GIT_DIRECTORY] 
/flutter/bin", 

9. echo $PATH, 
10. which flutter, 
11. Setup and Project Configuration: 
Իսկ մուտք գործելը և ֆայլն ստեղծելը Flutter-ում ավելի հեշտ և 

արագ է իրականացվում, քան React Native-ում: 
Ժամանակի ընթացքում հիբրիդ բջջային հավելվածներ պատ-

րաստող տեխնոլոգիաների աճի հետ մեկտեղ աճում է նաև տեխ-
նոլոգիաների մեջ կիրառվող UI կոմպոնենտների քանակը: React 
Native-ը ունի կոմպոնենտների մեծ հավաքածու` 10063 կոմպո-
նենտ: Flutter-ը 2017թ. ուներ 60 կոմպոնենտ, իսկ այժմ նրանց թիվը 
հասել 12000-ի՝ գերազանցելով React Native-ի կոմպոնենտների 
քանակը [1]: 

Ծրագրավորողի արտադրողականությունը ծրագրերն արագ 
կառուցելն է [5]: 

React Native-ում JavaScript-ով ծրագրավորող հմուտ մասնա-
գետը շատ հեշտ և արագ կարող է ստեղծել բավականին բարձր-
որակ երկհարթակ հավելվածներ: Իսկ React Native-ը ունի Hot 
Reload-ի հատկություն, որը խնայում է ծրագրավորողի ժամանակը 
UI-ի փոփոխությունները փորձարկելիս: 

Flutter-ն ունի նաև Hot Reload հանարավորությունը, ինչը թույլ 
է տալիս ծրագրի յուրաքանչյուր փոփոխությունից հետո ավելի 
արագ կատարել ծրագրի կարգաբերումը: Այնուամենայնիվ Dart 
ծրագրավորման լեզուն ներկայումս այդքան հանրամատչելի չէ, 
այդ իսկ պատճառով շատ տեքստային խմբագրիչներում չունեն 
աջակցություն՝ Dart լեզվի համար: 

React Native-ը բավականին հարմար է թեստավորման համար, 
քանի որ JavaScript-ն ունի մեծ քանակով համապատասխան 
գործիքներ, ինչպիսիք են՝ Jest, Appium and Detox: Flutter-ը ևս ունի 
բավականին շատ գործիքներ՝ ծրագրերը թեստավորելու համար: 
Այն ապահովում է թեստավորման առանձնահատկությունների 
հարուստ շարք՝ widget-ների և ինտեգրման մակարդակում փոր-
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ձարկելու համար: Ունի նաև այնպիսի տարբերակ, որ ստեղծում է 
widget- ի թեստեր՝ UI- ի փորձարկման համար: 

React Native-ի փաստաթղթավորման մեջ չկան պաշտոնական 
փաստաթղթեր, որոնք թույլ կտան հեղինակին IOS-ի համար 
նախատեսված հավելվածը տեղադրել App Store-ում, սակայն կան 
նշված խնդրի լուծման այլընտրանքային եղանակներ: Բայց Flutter-
ի փաստաթղթավորման մեջ  նշված են կոկնկրետ պաշտոնական 
փաստաթղթեր՝ IOS-ի և Android-ի համար, որոնց շնորհիվ կարող 
ենք տեղադրել հավելվածը App Store-ում և Play Market-ում: 

Այսպիսով՝ վերլուծության հիման վրա կարելի է ասել, որ եթե 
ներկայացված համեմատությունը ներկայացնենք մրցույթի տես-
քով և յուրաքանչյուր համեմատության քայլում առավելություն 
ունեցող տեխնոլոգիային տանք մեկ միավոր, ապա արդյունքում 
կունենանք հաղթող Flutter-ը՝ 4:5 հաշվով: Փորձագետները նշում 
են, որ Flutter-ը բջջային հավելվածներ ստեղծելու ապագան է: Այս 
կարծիքը փաստում է ներկա դրությամբ բուռն կերպով աճող 
FLutter-ի օգտագործումը: 

 
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Eric Windmill : Flutter in Action  
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Flutter_(software) 20.11.2019 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/React_(web_framework) 

20.11.2019 
4. https://nevercode.io/blog/flutter-vs-react-native-a-developers-

perspective/ 23.11.2019 
5. Zammetti, Frank:Practical React Native: Build Two Full Projects 

and One Full Game using React Native 
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Плюсы и минусы технологий Плюсы и минусы технологий Плюсы и минусы технологий Плюсы и минусы технологий React NativeReact NativeReact NativeReact Native    и и и и FlutterFlutterFlutterFlutter    

Оганнисян НарекОганнисян НарекОганнисян НарекОганнисян Нарек    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: : : : программирование, двумерный, архитектура, 
мобильное приложение, библиотека, рынок 

В настоящее время приложения для мобильных телефонов 
пользуются большим спросом, поэтому разработчики, работающие в этой 
области, стараются использовать технологии, которые позволят им 
создавать в короткие сроки и предлагать новые интересные приложения на 
рынке. Технология развивается, переходя с платформ iOS и Android на 
новые двухуровневые мобильные приложения. В статье рассматриваются 
преимущества и недостатки Flutter և React Native, технологии для двух 
известных двухуровневых мобильных приложений, которая позволит 
пользователям в будущем сделать компетентный выбор в соответствии со 
спецификациями приложения. 

Анализируя сообщения различных экспертов, мы понимаем, что в 
настоящее время пользователи используют технологию Flutter, которая, 
рискуя, возлагает большие надежды на технологию, которая будет расти в 
будущем, поскольку Flutter и Dart – относительно молодые технологии. 
Те, кто выбирает эти технологии, должны либо очень трудно найти 
нужные им библиотеки, либо записать их самостоятельно. 

 Пользователи React Native доверяют технологии, которая много раз 
тестировалась и использовалась разработчиками, поскольку она уже 
решила многие проблемы, а решения и библиотеки легко доступны. 
Последнее означает, что при использовании технологии нет необходи-
мости создавать новые библиотеки. 

Эти технологии увеличили спрос на двухуровневые мобильные 
приложения, поскольку они не только экономят время, но и снижают 
стоимость разработки мобильных приложений. 
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Advantages and Advantages and Advantages and Advantages and DDDDisadvantages of React Native and Flutter isadvantages of React Native and Flutter isadvantages of React Native and Flutter isadvantages of React Native and Flutter TTTTechnologiesechnologiesechnologiesechnologies    

Hovannisyan NarekHovannisyan NarekHovannisyan NarekHovannisyan Narek    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: programming, two-dimensional, architecture, mobile app, 
library, market 

Currently, there is a very exciting time for mobile app development. 
We’re evolving from IOS and Android platforms to new, dual-layer, mobile 
application technologies. The work explores the advantages and disadvantages 
of two well-known dual-cellular mobile application technologies - Flutter and 
React Native, which will allow users of these technologies to make informed 
choices as per the application specifications. The aforementioned technologies 
have increased the demand for dual-layer mobile applications, as they not only 
save time, but also reduce the cost of developing mobile applications. 

Currently, mobile phone applications are in great demand, so developers 
working in this area are trying to use technologies that will allow them to 
create in a short time and offer new interesting applications on the market. The 
technology is evolving, moving from iOS and Android platforms to new hybrid 
mobile applications. The article discusses the advantages and disadvantages of 
Flutter and React Native, a technology for two well-known hybrid mobile 
applications that will allow users to make a competent choice in the future in 
accordance with the specifications of the application. 

Analyzing the reports of various experts, we understand that currently 
users are using Flutter technology, which, at the risk, has high hopes for 
technology that will grow in the future, since Flutter and Dart are relatively 
young technologies. Those who choose these technologies must either find it 
very difficult to find the libraries they need or write them on their own. 

React Native users trust technology that has been tested and used by 
developers many times, as it has already solved many problems, and solutions 
and libraries are easily accessible. The latter means that when using technology 
there is no need to create new libraries. 

These technologies have increased the demand for two-tier mobile 
applications, as they not only save time, but also reduce the cost of developing 
mobile applications. 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    07.07.07.07.04040404.2020.2020.2020.2020թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    22.0422.0422.0422.04.2020.2020.2020.2020թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.27.27.27.05050505.2020.2020.2020.2020թթթթ....    
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ԹԹԹԹվայինվայինվայինվային    ինտեգրալինտեգրալինտեգրալինտեգրալ    սխեմաներում արտահոսքի սխեմաներում արտահոսքի սխեմաներում արտահոսքի սխեմաներում արտահոսքի հզորությանհզորությանհզորությանհզորության    
ծախսիծախսիծախսիծախսի    չափմանչափմանչափմանչափման    ևևևև    արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    վերլուծությանվերլուծությանվերլուծությանվերլուծության    

ավտոմատացված համակարգավտոմատացված համակարգավտոմատացված համակարգավտոմատացված համակարգ    

Ղուկասյան ՍևակՂուկասյան ՍևակՂուկասյան ՍևակՂուկասյան Սևակ    
Վարդանյան ՀայկՎարդանյան ՀայկՎարդանյան ՀայկՎարդանյան Հայկ    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ԳՄԻՍ, թվային և անալոգային ենթա-

հանգույցներ, ենթահանգույցների տարբերակում, ստանդարտ 
բջիջների գրադարան, փականային մակարդակի նկարագիր, ՊԼՋ, 
շեմային լարում 

Ներածություն։Ներածություն։Ներածություն։Ներածություն։ Ներկայումս շատ են օգտագործվում մարտկոց-
ներով սնվող գերմեծ ինտեգրալ սխեմաները (ԳՄԻՍ)։ Նրանցում 
կարևորագույն չափանիշ է հզորության ցածր ծախսը։ Հաշվի 
առնելով նաև աշխատանքային հաճախությունների բարձրացումը, 
որի հետևանքով հզորության ծախսն էլ ավելի է մեծանում [10, 82-
85], ԻՍ-ի նախագծման կարևորագույն փուլերից են ցածր էներգա-
սպառման մեթոդների կիրառումը [6, 28-31; 8, 6-21] և հզորության 
ճշգրիտ չափումը։  

Ինչպես հայտնի է, կոմպլեմենտար մետաղ օքսիդ կիսահա-
ղորդիչ (ԿՄՕԿ) սխեմաների հզորության ծախսը հաշվվում է 
հետևյալ բանաձևի միջոցով, որտեղ ընդհանուր հզորությունը 
ներկայացվում է որպես դինամիկ և ստատիկ հզորությունների 
գումար [11, 590-593]։ 

  ������ =	��	
��� + ������ ,   (1) 
14 նմ-ից փոքր տեղնոլոգիաներում Pstatic-ն սկսել է գերազանցել 

Pdynamic-ին, ուստի շատ կարևոր են Pstatic-ի կարճ ժամանակում 
չափումը նախագծման ընթացքում և անհրաժեշտության դեպքում 
նախագծի մեջ անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարումը: 

Արտահոսքով պայմանավորված հզորության ծախսը ներկա-
յացվում է որպես ենթաշեմային և փականի օքսիդի արտահոսքերի 
հզորությունների գումար։ Ենթաշեմային արտահոսքի հոսանքը 
որոշվում է հետևյալ բանաձևով [4, 1-6]՝ 	 	���� = ����� �� ����.��� !"�#$%� 	:		 (2)	
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Գոյություն ունեն չափման տարբեր մեխանիզմներ, որոնց 
հիմքում հիմնականում ընկած են լինում երկու պարամետր՝ 
չափման ճշգրտությունը և չափման տևողությունը։ Ակնհայտ է, որ 
չափման ճշգրտության աճին զուգընթաց աճում է նաև չափման 
տևողությունը։ 

Ճշգրիտ չափման համար օգտագործում են spice մոդելավո-
րումներ [3, 6-18; 7], որոնք մեծ նախագծերի համար կարող են բա-
վական երկար ժամանակ պահանջել։ 

Թվային ԻՍ-երում հզորության ծախսի արագ հաշվարկների 
համար ժամանակի ընթացքում մշակվել են մեթոդներ, որոնց 
ճշտությունը ավելի ցածր է՝ համեմատած spice մոդելավորման 
հետ։ Նմանատիպ մոտեցմամբ աշխատում է «Սինոփսիս» ընկերու-
թյան PrimeTime ծրագրային գործիքը [5, 5-12; 9]։ 

Թվային հանգույցներԹվային հանգույցներԹվային հանգույցներԹվային հանգույցներըըըը    և դրանց ստուգման միջոցները։և դրանց ստուգման միջոցները։և դրանց ստուգման միջոցները։և դրանց ստուգման միջոցները։ 
Թվային հանգույցների նախագծումը հիմնականում կատարվում է 
ավտոմատացված նախագծման գործիքների միջոցով, քանի որ այդ 
հանգույցներում, ի տարբերություն անալոգային սխեմաների, ազ-
դանշանների համար օգտագործվում են երկու ակտիվ մակարդակ-
ներ՝ տրամաբանական “1” և “0” մակարդակները։ Դրանք սովորա-
բար նկարագրվում և նախագծվում են՝ կիրառելով մոդելավորման 
համար նախատեսված լեզուներ (Verilog) [2, 46-188]: Ավտոմա-
տացված նախագծման գործիքների օգնությամբ այդ նկարագրերից 
սինթեզվում են համապատասխան սխեմաները նախապես նախա-
գծված գրադարանների միջոցով։ Որի արդյունքում թվային ենթա-
հանգույցների տրամաբանությունը ներկայացվում է ստան-դարտ 
բջիջների և նրանց միջմիացումների տեսքով։ Ֆիզիկական նախա-
գծման արդյունքում ստացվում է նախագծի վերջնական տեսքը,    
[1, 14-52] որից ստացած քաղվածքների և փականային մակար-
դակի նկարագրի միջոցով կարելի է չափել նախագծի արտահոսքի 
հզորության ծախսը: 

Անալոգային և թվային ենթահանգույցների տարբերակման Անալոգային և թվային ենթահանգույցների տարբերակման Անալոգային և թվային ենթահանգույցների տարբերակման Անալոգային և թվային ենթահանգույցների տարբերակման 
անհրաժեանհրաժեանհրաժեանհրաժեշտությունը: շտությունը: շտությունը: շտությունը: ԻՍ-երի ֆունկցիոնալության ամբողջակա-
նությունն ապահովելու համար անհրաժեշտություն է առաջանում 
նախագծում կիրառել և՛ անալոգային, և՛ թվային ենթահանգույց-
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ներ, քանի որ շատ դեպքերում անհնար է խնդրի լուծմանը հասնել 
առանց անալոգային ենթահանգույցների օգտագործման։ Դա հան-
գեցնում է նախագծման և նախագծի ստուգման խնդիրների բար-
դացման։ Ընդհանուր սխեմայի ստուգման համար կարիք է առա-
ջանում համակցել վերոնշյալ մեթոդները։    

Նշված համակցությունն իրականացնելու համար անհրաժեշ-
տություն է առաջանում նախագծի մեջ ինչ-որ կերպ տարբերակել և 
առանձնացնել անալոգային և թվային ենթահանգույցները։ Տարբե-
րակումը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր ենթահանգույցի համար 
կիրառել իրեն հարմար մոտեցում։ 

Առաջարկվող մոտեցումը: Առաջարկվող մոտեցումը: Առաջարկվող մոտեցումը: Առաջարկվող մոտեցումը: Առաջարկվող մոտեցումը թույլ է 
տալիս նախագծի արդյունքում ստացված փականային մակար-
դակի verilog նկարագրի և ստանդարտ բջիջների գրադարանների 
օգնությամբ նախագծի մեջ տարբերակել անալոգային և թվային 
ենթահանգույցները, որի արդյունքում էլ հնարավոր է դառնում 
չափել թվային հանգուցի արտահոսքի հզորության ծախսը։ Մոտե-
ցումն իրականացվում է նկ. 1-ում բերված ալգորիթմի միջոցով։    

Առաջին քայլով մուտքագրվում են փականային մակարդակով 
verilog նկարագիրն ու ստանդարտ բջիջների գրադարանը։ Փակա-
նային մակարդակի նկարագիրը ենթարկվում է վերծանման և 
առանձնացվում են բոլոր ենթահանգույցները։ Գրադարանները ևս 
վերծանվում են և առանձնացվում են բոլոր բջիջները։ 

Երբ բոլոր մուտքային տվյալները վերծանված են, համակարգը 
սկսում է նախագծի բոլոր ենթահանգույցները համապատասխա-
նեցնել գրադարանի հետ։ Այն ենթահանգույցները, որոնց բաղադ-
րակազմի բոլոր անդամները հանդիսացել են ստանդարտ բջիջներ, 
ներկայացվում են որպես թվային ենթահանգույցներ։ Իսկ նրանք, 
որոնց համար հնարավոր չի եղել գտնել համապատասխան բջիջ, 
անալոգային ենթահանգույցներ են, քանի որ անալոգային ենթա-
հանգույցները հիմնված չեն ստանդարտ գրադարանում առկա 
բջիջների վրա։ 

Անալոգային և թվային ենթահանգույցների տարբերակումից 
հետո թվային ենթահանգույցում պարունակող բոլոր ստանդարտ 
բջիջների արտահոսքի հզորությունները, որոնք նշված են գրադա-
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րանում, գումարվում են իրար, ինչի արդյունքում ստացվում է 
ամբողջ սխեմայի արտահոսքի հզորության ծախսը, և արդյունք-
ները գրանցվում են Excel ֆայլի մեջ: 

    
Նկար 1. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 1. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 1. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 1. Առաջարկվող մոտեցման     

ալգորիթմի բլոկալգորիթմի բլոկալգորիթմի բլոկալգորիթմի բլոկ----սխեմանսխեմանսխեմանսխեման    
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Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։
Նշված ալգորիթմի հիման վրա կառուցվել է ավտոմատացված 
համակարգ, որի հետ աշխատանքը հեշտացնելու համար նախա
գծվել է գրաֆիկական միջավայր։ Գրաֆիկական միջավայրի 
պատուհանը բերված է նկ. 2-ում։ 

 

Նկար 2. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 2. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 2. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 2. Առաջարկվող մոտեցման     
գրաֆիկական պատուհանըգրաֆիկական պատուհանըգրաֆիկական պատուհանըգրաֆիկական պատուհանը    

    
“gate level verilog file” դաշտի միջոցով նախագծողին հնա

րավորություն է տրվում ներմուծել նախագծի verilog 
“set lib path” դաշտում անհրաժեշտ է տալ ստանդարտ բջիջների 
գրադարանների տեղը, իսկ “top module name” դաշտում գրել 
գլխավոր հանգույցի անունը: Այնուհետև սեղմելով “Parse” 
համակարգը կսկսի թվային և անալոգային ենթահանգույցների 
տարբերակումը նախագծի մեջ, ինչից հետո էկրանի
նկ. 3-ում բերված պատուհանը, որի միջոցով նախագծողը կարող է 
ընտրել առկա ստանդարտ բջիջների գրադարաններից անհրա
ժեշտ ՊԼՋ-ով (պրոցես, լարում, ջերմասիճան) գրադարանները, 
որոնց համար անհրաժեշտ է կատարել չափումը: 

Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։ 
Նշված ալգորիթմի հիման վրա կառուցվել է ավտոմատացված 

կարգ, որի հետ աշխատանքը հեշտացնելու համար նախա-
է գրաֆիկական միջավայր։ Գրաֆիկական միջավայրի 

 

դաշտի միջոցով նախագծողին հնա-
verilog նկարագիրը: 

դաշտում անհրաժեշտ է տալ ստանդարտ բջիջների 
դաշտում գրել 
“Parse” կոճակը 

համակարգը կսկսի թվային և անալոգային ենթահանգույցների 
տարբերակումը նախագծի մեջ, ինչից հետո էկրանին կհայտնվի 

ում բերված պատուհանը, որի միջոցով նախագծողը կարող է 
ընտրել առկա ստանդարտ բջիջների գրադարաններից անհրա-

պրոցես, լարում, ջերմասիճան) գրադարանները, 
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Նկար 3. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 3. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 3. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 3. Առաջարկվող մոտեցման     

գրաֆիկականգրաֆիկականգրաֆիկականգրաֆիկական    պատուհանըպատուհանըպատուհանըպատուհանը    
    
Ստացված արդյունքները: Ստացված արդյունքները: Ստացված արդյունքները: Ստացված արդյունքները: Համակարգը աշխատեցնելուց հետո 

այն գեներացնում է Excel ֆայլ, որում գրանցում է սպառվող 
արտահոսքի հզորության արժեքները, ինչպես նաև նախագծում 
օգտագործված ստանդարտ բջիջների քանակը: Նկ. 4-ում բերված 
են saed14նմ տեխնոլոգիայի գրադարանների հիման վրա նախա-
գծված ChipTop պրոցեսսորի սպառած արտահոսքի հզորության 
արժեքները: 

    

Նկար 4. Ստացված արդյունքները գրանցված Նկար 4. Ստացված արդյունքները գրանցված Նկար 4. Ստացված արդյունքները գրանցված Նկար 4. Ստացված արդյունքները գրանցված Excel Excel Excel Excel ֆայլի պատուհանումֆայլի պատուհանումֆայլի պատուհանումֆայլի պատուհանում    

leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount

0.075870251 3495 0.325121336 1206 0.011460857 516 2.927182442 1890 3.339634886 7107

leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount

2.37255E-05 3495 2.33231E-05 1206 3.74855E-06 516 0.00018863 1890 0.000239427 7107

leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount

0.000399793 3495 0.003600595 1206 0.000108071 516 0.040736699 1890 0.044845159 7107

tt0p8v25c

SAEDHVT14 SAEDLVT14 SAEDRVT14 SAEDSLVT14 total

ss0p72vm40c

SAEDHVT14 SAEDLVT14 SAEDRVT14 SAEDSLVT14 total

ff0p88v125c

SAEDHVT14 SAEDLVT14 SAEDRVT14 SAEDSLVT14 total
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Ինչպես երևում է նկ. 4-ից ստացվել են արտահոսքի հզորու-
թյան արժեքները և բջիջների քանակը նախագծողի կողմից 
ընտրած ՊԼՋ-ով գրադարանների համար, ընդ որում ամեն շեմա-
յին լարմամբ գրադարանի համար ստացվել են իր արժեքները և 
վերջում ընդհանուր՝ ամբողջ թվային ենթահանգույցի սպառած 
արտահոսքի հզորության արժեքը և օգտագործված ստանդարտ 
բջիջների քանակը: 

Բացի նկ. 4-ում բերված պատուհանից՝ Excel ֆայլում գեներաց-
վում է մեկ այլ՝ ավելի մանրամասն պատուհան, որտեղ բերված է 
ամեն շեմային լարմամբ գրադարանից օգտագործված բոլոր տար-
րերը, իրենց ծախսած հզորությամբ, ինչպես նաև թե ամեն տարրից 
քանի հատ է օգտագործվել: Նկարագրված պատուհանը բերված է 
նկ. 5-ում: 

 
Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Հետազոտվել են ԳՄԻՍ-ներում ստու-

գումներ և չափումներ կատարելու բարդությունները կապված 
միևնույն սխեմայում անալոգային ու թվային ենթահանգույցների 
կիրառումից։ Ցույց է տրվել, որ ստուգումները հեշտացնելու հա-
մար անհրաժեշտ է ընդհանուր սխեմայում տարբերակել անալո-
գային և թվային ենթահանգույցները։ Մշակվել է ալգորիթմ, որը 
փականային մակարդակի verilog նկարագրման և ստանդարտ 
բջիջների գրադարանների միջոցով նախագծի նկարագրման մեջ 
տարբերակում և առանձնացնում է թվային և անալոգային ենթա-
հանգույցները, որից հետո չափվում է թվային ենթահանգույի 
սպառած արտահոսքի հզորությունը։ Առաջարկված ալգորիթմի 
հիման վրա մշակվել է գրաֆիկական միջավայրով ավտոմատաց-
ված համակարգ, որի կիրառումը հեշտացնում է չափումների 
գործընթացը և արդյունքների վերլուծությունը։    
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ՆկաՆկաՆկաՆկար ր ր ր 5555. . . . ՍտացվածՍտացվածՍտացվածՍտացված    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    գրանցվածգրանցվածգրանցվածգրանցված        
Excel Excel Excel Excel ֆայլիֆայլիֆայլիֆայլի    պատուհանումպատուհանումպատուհանումպատուհանում    

    
    

        

corner cell_name leakage (mW) amount total_leakage (mW) 

saed14hvt_ff0p88v125c

SAEDHVT14_EN3_1 0.00008149 33 0.00268917

SAEDHVT14_AO221_0P5 0.00002196 754 0.01655784

SAEDHVT14_OAI21_0P5 0.00002025 991 0.02006775

SAEDHVT14_BUF_U_0P5 0.000009673 177 0.001712121

SAEDHVT14_OAI22_0P5 0.00001226 465 0.0057009

SAEDHVT14_OA2BB2_V1_1 0.00002667 584 0.01557528

SAEDHVT14_EN3_U_0P5 0.00007534 30 0.0022602

SAEDHVT14_ND2_CDC_1 0.00001226 4 0.00004904

SAEDHVT14_FDPCBQ_V2_1 0.00006377 1 0.00006377

SAEDHVT14_BUF_UCDC_1 0.00001944 1 0.00001944

SAEDHVT14_AO21_U_0P5 0.00001887 3 0.00005661

SAEDHVT14_ND2_CDC_0P5 0.00001226 15 0.0001839

SAEDHVT14_AO21B_0P5 0.00001854 393 0.00728622

SAEDHVT14_AO221_1 0.00003073 10 0.0003073

SAEDHVT14_CLKSPLT_8 0.0002557 1 0.0002557

SAEDHVT14_AN2_MM_1 0.0001887 13 0.0024531

SAEDHVT14_AO32_1 0.00002812 15 0.0004218

SAEDHVT14_ND3B_1 0.00003291 1 0.00003291

SAEDHVT14_NR4_0P75 0.0000374 1 0.0000374

SAEDHVT14_FDPCBQ_V2LP_0P5 0.0000466 3 0.0001398 3495 0.075870251

saed14lvt_ff0p88v125c

SAEDLVT14_INV_8 0.0004826 1 0.0004826

SAEDLVT14_BUF_3 0.0002358 518 0.1221444

SAEDLVT14_AN4_1 0.0001752 2 0.0003504

SAEDLVT14_FSDPSYNRBQ_V2LP_0P5 0.000432 1 0.000432

SAEDLVT14_AOI31_0P5 0.0001406 1 0.0001406

SAEDLVT14_TIE0_V1_2 0.000001272 13 0.000016536

SAEDLVT14_EN3_1 0.0004234 285 0.120669

SAEDLVT14_AN2_1 0.0001306 1 0.0001306

SAEDLVT14_OAI22_1 0.0002103 384 0.0807552 1206 0.325121336

saed14rvt_ff0p88v125c

SAEDRVT14_EN3_U_0P5 0.00006753 72 0.00486216

SAEDRVT14_AO221_0P5 0.00001958 96 0.00187968

SAEDRVT14_AN4_1 0.00002387 1 0.00002387

SAEDRVT14_CLKSPLT_8 0.0002333 1 0.0002333

SAEDRVT14_INV_16 0.0001696 1 0.0001696

SAEDRVT14_OR2_MM_0P5 0.00001427 14 0.00019978

SAEDRVT14_ND3B_0P75 0.0000315 1 0.0000315

SAEDRVT14_FSDPSYNRBQ_V2LP_0P5 0.00006689 8 0.00053512

SAEDRVT14_EN3_1 0.00007284 12 0.00087408

SAEDRVT14_AO22_1 0.00002222 16 0.00035552

SAEDRVT14_NR2_ISO_1 0.0000106 136 0.0014416

SAEDRVT14_OA21_1 0.00002239 1 0.00002239

SAEDRVT14_INV_S_0P5 0.000005301 157 0.000832257 516 0.011460857

saed14slvt_ff0p88v125c

SAEDSLVT14_FDPCBQ_V2LP_0P5 0.001125 704 0.792

SAEDSLVT14_AN2_MM_1 0.003917 28 0.109676

SAEDSLVT14_NR2_MM_0P5 0.0001994 1 0.0001994

SAEDSLVT14_NR4_0P75 0.0006777 8 0.0054216

SAEDSLVT14_AO221_0P5 0.0004276 5 0.002138

SAEDSLVT14_EO2_V1_0P75 0.0005422 1 0.0005422

SAEDSLVT14_ND2_CDC_1 0.0003686 66 0.0243276

SAEDSLVT14_INV_0P5 0.0001219 129 0.0157251

SAEDSLVT14_OR4_1 0.0006554 97 0.0635738

SAEDSLVT14_OA21B_U_0P5 0.0005867 13 0.0076271

SAEDSLVT14_FSDPSYNRBQ_V2LP_0P5 0.001674 1 0.001674

SAEDSLVT14_FDP_V2LP_1 0.001352 1 0.001352

SAEDSLVT14_AN3_0P75 0.0005821 3 0.0017463

SAEDSLVT14_ADDF_V1_1 0.001548 63 0.097524

SAEDSLVT14_AO21_1 0.0005509 4 0.0022036

SAEDSLVT14_NR3_1 0.0008747 1 0.0008747

SAEDSLVT14_OR3_0P75 0.0005386 2 0.0010772

SAEDSLVT14_OAI21_0P5 0.0003055 4 0.001222

SAEDSLVT14_TIE1_4 0.000001371 2 0.000002742

SAEDSLVT14_INV_S_1 0.002476 69 0.170844

SAEDSLVT14_INV_S_0P75 0.0001845 7 0.0012915

SAEDSLVT14_ND3B_0P75 0.0008686 32 0.0277952

SAEDSLVT14_INV_1 0.002476 645 1.59702

SAEDSLVT14_AOI21_0P5 0.0003311 4 0.0013244 1890 2.927182442

7107 3.339634886
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ААААвтоматизированнаявтоматизированнаявтоматизированнаявтоматизированная    система измерения система измерения система измерения система измерения потребляемой мощностипотребляемой мощностипотребляемой мощностипотребляемой мощности    
утечкиутечкиутечкиутечки    ииии    анализа резуланализа резуланализа резуланализа резулььььтатовтатовтатовтатов    в цифрв цифрв цифрв цифроооовыхвыхвыхвых    интинтинтинтеееегралгралгралгралььььных схемахных схемахных схемахных схемах    

    Гукасян СевакГукасян СевакГукасян СевакГукасян Севак    
    Варданян АйкВарданян АйкВарданян АйкВарданян Айк    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: СБИС, цифровые и аналоговые подблоки, 

различение блоков, библиотека стандартных ячеек, описание вентильного 
уровня, ПНТ, пороговое напряжение 

В современных сверхбольших интегральных схемах (СБИС) основ-
ными требованиями проектирования являются высокая скорость и функ-
циональность. Для этого рабочие частоты увеличиваются, а размеры 
элементов уменьшаются. Изменения этих параметров вызывают увеличе-
ние тока утечки, что значительно увеличивает энергопотребление цепи. 
Поскольку в современных конструкциях СБИС электропитание очень 
часто обеспечивается от батарей, поэтому наиболее важными критериями 
конструкции являются измерение потребляемой мощности интегральной 
схемы (ИС) и анализ результатов.  

Принимая во внимание проблемы точной оценки энергопотребления в 
микросхемах, в этой статье предлагается новый подход к измерению 
мощности утечки путем разделения цифровых и аналоговых подблоков в 
описании вентильного уровня. На основе предложенного подхода разрабо-
тана автоматизированная система с графическим интерфейсом, которая дает 
разработчику возможность легко измерить потребляемую мощность утечки 
цифровых ИС (которые также могут содержать аналоговые подблоки) с 
определенной точностью. Автоматизированная система дает возможность 
измерять потребляемую мощность утечки всей цепи, а также мощность 
утечки, потребляемую всеми логическими элементами, и их количество в 
цепи. После импорта данных, необходимых для измерений, автоматизиро-
ванная система, разделяя цифровые подблоки в цифровой ИС, выполняет 
необходимые измерения и записывает результаты в файл Excel. 
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AAAAn n n n AAAAutoutoutoutomated mated mated mated SSSSystem of the ystem of the ystem of the ystem of the MMMMeasurement of easurement of easurement of easurement of LLLLeakage eakage eakage eakage PPPPower ower ower ower 
CCCConsumption and onsumption and onsumption and onsumption and AAAAnalysis of the nalysis of the nalysis of the nalysis of the RRRResults in esults in esults in esults in DDDDigital igital igital igital IIIIntegrated ntegrated ntegrated ntegrated CCCCircuitsircuitsircuitsircuits    

                                Ghukasyan SevakGhukasyan SevakGhukasyan SevakGhukasyan Sevak    
    Vardanyan HaykVardanyan HaykVardanyan HaykVardanyan Hayk    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: VLSI, digital and analog sub-blocks, sub-blocks partitioning, 

standard cells library, gate level description, PVT, threshold voltage 
In the modern very large integrated circuits (VLSI), one of the 

requirements for design is the high speed and functionality. To ensure the 
mentioned increases, operational frequencies are increased, and the 
technologies are scaled. The changes of those parameters cause the increase of 
the leakage current, which significantly increases the power consumption of a 
circuit. Because in the modern VLSI designs power supply very often is 
provided by batteries, therefore the most important criteria of the design are 
the measurement of power consumption of the integrated circuit (IC) and the 
analysis of results. 

Taking into consideration the accurate estimation challenges of power 
consumption in ICs, in this article, a new approach of leakage power 
measurement is proposed, by partitioning digital and analog sub-blocks in gate 
level description of design. Based on the proposed approach, an automated 
system with graphical interface is developed, which gives an opportunity to 
easily measure the consumed leakage power of digital ICs (which can also 
contain analog sub-blocks) with some accuracy. An automated system gives a 
chance to measure leakage power consumption of the whole circuit, as well as 
the leakage power consumed by all logic elements and their quantity in the 
circuit. After importing the data needed for the measurements, the automated 
system, by separating the digital sub-blocks in the digital IC, performs the 
necessary measurements and records the results in the Excel file. 
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Ենթինտեգրալային ֆունկցիայի կառուցման և Ենթինտեգրալային ֆունկցիայի կառուցման և Ենթինտեգրալային ֆունկցիայի կառուցման և Ենթինտեգրալային ֆունկցիայի կառուցման և     
որոշյալ ինտեգրալի հաշվման ծրագիրորոշյալ ինտեգրալի հաշվման ծրագիրորոշյալ ինտեգրալի հաշվման ծրագիրորոշյալ ինտեգրալի հաշվման ծրագիր    

ՊՊՊՊոոոողղղղոոոոսյանսյանսյանսյան    ԱնիԱնիԱնիԱնի    
Մազմանյան ՌուզաննաՄազմանյան ՌուզաննաՄազմանյան ՌուզաննաՄազմանյան Ռուզաննա    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... գրաֆիկ, մեթոդ, ծրագրավորման լեզու, 

սահման, պարամետր, միջակայք, ինտեգրալ հաշիվ 
Մաթեմատիկայի կենտրոնական հասկացություններից մեկը 

ինտեգրալի գաղափարն է: Այն սերտորեն կապված է տրված )(xf  
ֆունկցիայի համար bxa ≤≤ հատվածում այդ ֆունկցիայի գրաֆի-
կով և աբսցիսների առանցքով սահմանափակված մակերևույթի 
մակերեսի հաշվման հետ: Մաթեմատիկայի այն բաժինը, որն 
ուսումնասիրում է ինտեգրալի գաղափարը, դրա հատկություն-
ները և հաշվման մեթոդները, կոչվում է «Ինտեգրալ հաշիվ»: Մա-
թեմատիկայում գոյություն ունեն որոշյալ ինտեգրալի մոտավոր 
հաշվման տարբեր մեթոդներ: Այդ մեթոդների մշակման հիմքում 
ընկած է որոշյալ ինտեգրալի երկրաչափական իմաստի գաղա-
փարը, այն է՝ կորագիծ սեղանի մակերեսի հաշվումը: 

Որոշյալ ինտեգրալի հաշվման հայտնի բանաձևերից են 
ուղղանկյունների, սեղանների և Սիմպսոնի բանաձևերը, որոնց 
անվանում են նաև քառակուսացման բանաձևեր: 

Եթե )(xf  ֆունկցիան որոշված է ];[ ba  միջակայքում, ապա 

∫
b

a

dxxf )(  ասելով՝ հասկանում ենք )(xf  ֆունկցիայի գրաֆիկով, 

b x, == ax  ուղիղներով և աբսցիսների առանցքով սահմանա-
փակված մակերևույթի մակերեսը: Այդ է ինտեգրալի երկրաչափա-
կան իմաստը: 

Որոշյալ ինտեգրալի հաշվման ուղղանկյունների, սեղանների 
և Սիմպսոնի բանաձևերը համապատասխանաբար ունեն հետևյալ 
տեսքերը [1, 168-179; 4, 134-148]. 

Միջին ուղղանկյունների բանաձև՝ 
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Սեղանների բանաձև՝ 
 

 
 
 

Սիմպսոնի բանաձև՝ 
 

 
 
 

որտեղ n-ը ];[ ba  միջակայքի տրոհումների քանակն է, իսկ 

n
abh −

= : 

Ֆունկցիայի գաղափարը մաթեմատիկայի հիմնական գաղա-
փարներից մեկն է: Ֆունկցիան երկու բազմությունների միջև գոյու-
թյուն ունեցող այնպիսի մի համապատասխանություն է, որի դեպ-
քում առաջին բազմության յուրաքանչյուր x էլեմենտի համապա-
տասխանում է երկրորդ բազմության միակ y էլեմենտ: Այս 
դեպքում x-ը կոչվում է անկախ փոփոխական կամ արգումենտ, 
իսկ y-ը՝ կախյալ փոփոխական կամ ֆունկցիա, և այդ ֆուկցիոնալ 
կապը հիմնականում գրվում է y=f(x) տեսքով: 

Արժեքների այն D բազմությունը, որ կարող է ընդունել x 
փոփոխականը, կոչվում է ֆունկցիայի որոշման տիրույթ, իսկ 
արժեքների այն E բազմությունը, որ կարող է ընդունել y փոփո-
խականը, կոչվում է ֆունկցիայի արժեքների տիրույթ:  

Գոյություն ունեն ֆունկցիայի ներկայացման տարբեր ձևեր. 
▪ Անալիտիկ 

Այս դեպքում ֆունկցիան տրվում է բանաձևի միջոցով, 
որը սահմանում է x-ի նկատմամբ իրականացվող այն գործո-
ղությունների շարքը, որի արդյունքում պետք է ստացվի y-ը: 

∑∫
−

=

++=
1n

1i
i

b

a

f(b)])f(x2[f(a)
2
hf(x)dx

∑ ∑∫
−

= =

− +++=
1n

1i

n

1i
12i2i

b

a

f(b)])f(x4)f(x2[f(a)
3
hf(x)dx

∑∫
=

− +
=

n

1i

i1i
b

a

)
2

xxf(hf(x)dx
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▪ Գրաֆիկական 
Այս դեպքում կոորդինատական հարթության մեջ y-ի 

կախվածությունը x-ից ցույց է տրվում գրաֆիկորեն: 
▪ Բառացի 

Այս դեպքում x և y փոփոխականների միջև ֆունկցիոնալ 
կապը բացատրվում է բառերի միջոցով: 

▪ Աղյուսակային 
Այս դեպքում x և y փոփոխականների միջև ֆունկցիոնալ 

կապը տրվում է աղյուսակի միջոցով: 

Ֆունկցիայի ներկայացման վերը թվարկած բոլոր ձևերն էլ լայն 
կիրառություն ունեն մաթեմատիկայի, երկրաչափության մեջ և ոչ 
միայն: Ֆունկցիայի ներկայացան ձևի կամ ձևերի ընտրությունը 
կախված է լուծվող խնդրի դրվածքից: Օրինակ, տրված ֆունկցիայի 
էքստրեմումը կարելի է գտնել թե´ անալիտիկ եղանակով և 
թե´գրաֆիկորեն: 

Նախքան որևէ ձևով ներկայացնելը և վերլուծություններ 
կատարելը, պետք է հայտնի լինի ֆունկցիայի տեսքը, այսինքն՝ 
պետք է տրված լինի այն: Ի՞նչ է նշանակում «տալ ֆունկցիան»: 
Ֆունկցիան «տալու» ամենապարզ ձևը բանաձևի միջոցով դրա 
ներկայացումն է, իսկ բանաձևը կանոն է, օրենք, որը ցույց է տալիս 
y-ի կախվածությունը x-ից: Սովորաբար, մաթեմատիկայում դա 
այդպես էլ արվում է, ըստ անհրաժեշտության փոխվում է ֆունկ-
ցիայի տեսքը: 

Գրված է ծրագիր, որը վերը նշված մեթոդներով հաշվում է 
որոշյալ ինտեգրալի արժեքը: Սակայն ծրագրավորման մեջ 
ծրագիրն ունիվերսալ դարձնելու առումով նպատակահարմար չէ 
ծրագրում անընդհատ փոխել ֆունկցիայի տեսքը: Այդ առումով, 
ծրագիրը կլինի ավելի արժեքավոր, եթե ֆունկցիան ծրագրում ոչ 
թե տրվի հստակ տեսքով, այլ՝ կառուցվի, այսինքն, չլինի ծրագրում 
անընդհատ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն: 

Ծրագրավորման առումով ցանկացած ֆունկցիայի կառու-
ցումը բարդ պրոցես է, քանզի ֆունկցիաներն իրենց տեսակներով 
տարբեր են և հետևաբար դրանց բոլորի ճանաչումը բարդ խնդիր է: 

Ծրագիրն ավելի արժեքավոր դարձնելու նպատակով, նախա-
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տեսված է ենթինտեգրալային ֆունկցիան ստանալ ստեղնաշարից 
ներմուծման ճանապարհով, այնուհետև, ճանաչել այդ ֆունկցիան, 
կառուցել դրա գրաֆիկը և նոր միայն կառուցված ֆունկցիայի հա-
մար հաշվել որոշյալ ինտեգրալի արժեքը վերը նշված մեթոդներով: 

Ծրագիրը պահանջում է ֆունկցիայի մուտքագրումը կատարել 
որոշակի կանոններով: Ֆունկցիայի մուտքագրման ժամանակ 
կանոններից յուրաքանչյուր շեղում ուղեկցվում է համապա-
տասխան հաղորդագրությամբ: 

Ծրագրի կոդը գրված է C# ծրագրավորման լեզվով, գրաֆի-
կական ռեժիմում, Microsoft Visual C# 2010 տարբերակով: 

Ծրագիրը կազմված է չորս ձևից (Form): Դրանցից յուրաքան-
չյուը բովանդակային առումով, ունի իր որոշակի իմաստը և 
նշանակությունը: Այդ ձևերը գործում են փոխկապակցված և 
ապահովում են ծրագրի լիարժեք աշխատանքը [3, 249-285, 784-826]: 

Առաջին ձևը (Form1) ամփոփ տեղեկություն է տալիս թեմայի և 
ծրագրի հեղինակի մասին (Նկար 1.):  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆկՆկՆկՆկարարարար    1. 1. 1. 1. Տեղեկատվական էջՏեղեկատվական էջՏեղեկատվական էջՏեղեկատվական էջ 
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Երկրորդ ձևը (Form2) նախատեսված է կառուցվող ֆունկցիայի 
տեսքը ներմուծելու համար: Այս ձևի վրա տեղադրված է նաև, 
«Կանոններ» կոճակը, որի տակ ներկայացված են կառուցվող 
ֆունկցիայի ներմուծման կանոնները: Ֆունկցիան ներմուծելուց 
հետո պետք է սեղմել «Հաստատել» կոճակը, եթե ներմուծված 
ֆունկցիան համապատասխանում է խնդրում նշված կանոններին, 
ապա ակտիվանում է «Կառուցել գրաֆիկը» կոճակը, հակառակ 
դեպքում ծրագիրը տալիս է հաղորդագրություն այն մասին, որ 
ֆունկցիան ներմուծված է ծրագրում նշված կանոններին ոչ 
համապատասխան: Եթե ֆունկցիայի ներմուծման դաշտում ոչինչ 
գրված չէ, այդ դեպքում նույնպես ծրագիրը տալիս է համապա-
տասխան հաղորդագրություն:  

Նկար 2-ում ցուցադրված է երկրորդ ձևը՝ սխալ ֆունկցիայի 
ներմուծման դեպքում, իսկ նկար 3-ում՝ չորրորդ ձևը, որը բացվում 
է «Կանոններ» կոճակին սեղմելուց հետո: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար Նկար Նկար Նկար 2222. . . . ԷջիԷջիԷջիԷջի    տեսքըտեսքըտեսքըտեսքը՝՝՝՝    ոչոչոչոչ    կանոններովկանոններովկանոններովկանոններով    ներմուծվածներմուծվածներմուծվածներմուծված    
ֆունկցիայիֆունկցիայիֆունկցիայիֆունկցիայի    դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում 
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Նկար 4-ում բերված է նույն երկրորդ ձևի տեսքը ֆունկցիան՝ 

ըստ բերված կանոնները ներմուծելու դեպքում [2, 97-103, 120-155]: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆկՆկՆկՆկար ար ար ար 3333. . . . ֆունկցիայի ներմուծման կանոնների տֆունկցիայի ներմուծման կանոնների տֆունկցիայի ներմուծման կանոնների տֆունկցիայի ներմուծման կանոնների տեղեկատվական էջեղեկատվական էջեղեկատվական էջեղեկատվական էջ 

ՆկՆկՆկՆկար ար ար ար 4444. . . . ԷջիԷջիԷջիԷջի    տեսքը՝տեսքը՝տեսքը՝տեսքը՝    ըստըստըստըստ    կանոններըկանոններըկանոններըկանոնները    ներմուծվածներմուծվածներմուծվածներմուծված    ֆունկցիայիֆունկցիայիֆունկցիայիֆունկցիայի    դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում     
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Ֆունկցիան կանոններով ներմուծելուց և «Կառուցել գրաֆիկը» 

կոճակին սեղմելուց հետո, բացվում է երրորդ ձևը և կառուցվում 
ներմուծված ֆունկցիայի գրաֆիկը (Նկար 5.): Գրաֆիկի կառու-
ցումից անմիջապես հետո ծրագիրը InputBox ներմուծման պատու-
հանի միջոցով պահանջում է ներմուծել որոշյալ ինտեգրալի 
հաշվման համար անհրաժեշտ ];[ ba  միջակայքը և այդ միջակայքի 
տրոհումների քանակը՝ n-ը: Համապատասխան տվյալների ներմու-
ծումից հետո ծրագիրը հաշվում է ներմուծված ֆունկցիայի որոշյալ 
ինտեգրալի արժեքը ուղղանկյունների, սեղանների, Սիմպսոնի 
մեթոդներով և արտածում դրանք նույն էջի վրա (Նկար 6.):  

 
 
 
 
 
 
 
 

ՆկՆկՆկՆկար ար ար ար 5555. . . . Էջը՝Էջը՝Էջը՝Էջը՝    ներմուծվածներմուծվածներմուծվածներմուծված    ֆունկցիայիֆունկցիայիֆունկցիայիֆունկցիայի    գրաֆիկիգրաֆիկիգրաֆիկիգրաֆիկի    
կառուցումիցկառուցումիցկառուցումիցկառուցումից        հետոհետոհետոհետո 
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Չնայած ծրագրի բարդ կառուցվածքին՝ այն մատչելի է 

օգտվողի համար:  
Ծրագրում օգտագործված են C# լեզվի հարուստ գրաֆիկական 

միջոցները, որոնց շնորհիվ էլ ծրագիրն ունի համապատասխան 
գրաֆիկական ձևավորում:     

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն 
1. Гутер Р. С., Резниковский П. Т. Программирование и вычис-

лительная математика, М., Наука, 1974, 262 с.    
2. Культин Н. Б. Misrosoft Visual C# в задачах и примерах, БХВ-

Петербург, 2009, 320 с.    
3. Шилдт Г. C# 4.0 полное руководство, М., Вильямс, 2011, 1056 с.    
4. Формалев В. Ф., Ревизников Д. Л. Численные методы, М., 

ФИЗМАТЛИТ, 2004, 400 с. 
        

ՆկՆկՆկՆկար ար ար ար 6666. . . . Էջը՝ որոշյալ ինտեգրալի հաշվարկմանԷջը՝ որոշյալ ինտեգրալի հաշվարկմանԷջը՝ որոշյալ ինտեգրալի հաշվարկմանԷջը՝ որոշյալ ինտեգրալի հաշվարկման    
արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    տպելուց հետոտպելուց հետոտպելուց հետոտպելուց հետո 
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Программа построения подинтегральной функции иПрограмма построения подинтегральной функции иПрограмма построения подинтегральной функции иПрограмма построения подинтегральной функции и    
вычисления определенного интегралавычисления определенного интегралавычисления определенного интегралавычисления определенного интеграла    

Погосян АниПогосян АниПогосян АниПогосян Ани    
Мазманян РузаннаМазманян РузаннаМазманян РузаннаМазманян Рузанна    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: график, метод, язык программирования, предел, 

параметр, диапазон, интегральное исчисление 
В статье разобран один из основных методов вычислительной 

математики – интегральное исчисление. В ней рассматривается прог-
раммная реализация вычисления определенного интеграла различными 
численными методами. 

Перед тем, как вычислить значение определенного интеграла любым 
методом, должен быть известен внешний вид подинтегральной функции, 
т.е. он должен быть задан. Самый естественный способ «задать» функцию – 
это представить ее через формулу, а формула – это правило, закон, который 
показывает зависимость y от x. Обычно в математике это так и делается и 
внешний вид функции изменяется по мере необходимости. 

Программа, реализующая вычисление определенного интеграла, 
формирует подинтегральную функцию с помощью ввода с клавиатуры, 
затем распознает эту функцию, строит ее график и вычисляет значение 
определенного интеграла для созданной функции по формулам прямо-
угольников, трапеций и Симпсона. 

Программа требует ввода функции в соответствии с определенными 
правилами. Каждое отклонение от предопределенных правил сопровож-
дается соответствующим сообщением. 

С точки зрения программирования, создание любой функции 
является сложной задачей, а распознавание их всех – тем более. 

Программа составлена на обьектно-ориентированном языке програм-
мирования C#, созданным корпорацией Microsoft(Microsoft Visual C# 2010). 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: graph, method, programming language, boundary, parameter, 

range, integral calculus 
This article is about one of the main branches of Computational 

Mathematics – integral calculus. This is about the software implementation of 
the value of a definite integral with various computational methods.  

Before calculating the value of a definite integral by any method, the 
appearance of the subintegral function must be known, it means it must be set. 
The most natural way to define a function is to represent it through a formula, 
and a formula is a rule, a law that shows the dependence of y from x. Usually in 
Mathematics it is done so, and native type of functions are modified by measure 
of necessity. 

The program intends to obtain a subintegral function by importing it from 
the keyboard, then recognize that function, build its graph and calculate the 
value of a definite integral using the rectangles, tables, and Simpson formulas. 

The program requires you to enter a function in accordance with certain 
rules. Each deviation from the predefined rules when entering the function is 
accompanied by a corresponding message. 

From a programming point of view, creating any function is a complex 
task, and recognizing all of them is even more complex. 

The program is written with the object-oriented programming language   
C # (Microsoft Visual C # 2010), created by Microsoft. It works in graphical 
mode. 
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Առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգի Առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգի Առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգի Առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգի 
կառուցման խնդրի դրվածքը տաքսի ծառայության համարկառուցման խնդրի դրվածքը տաքսի ծառայության համարկառուցման խնդրի դրվածքը տաքսի ծառայության համարկառուցման խնդրի դրվածքը տաքսի ծառայության համար    

Սահակյան ՌուստամՍահակյան ՌուստամՍահակյան ՌուստամՍահակյան Ռուստամ    
Լալայան ԱրթուրԼալայան ԱրթուրԼալայան ԱրթուրԼալայան Արթուր    

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. մեծ տվյալներ, երթուղային ուղեցույցներ, 

սոցիալ-տնտեսական համակարգեր, տվյալների վերլուծություն, 
աջակցող համակարգ, վաճառքի արդյունավետության բարձրացում 

ԱնոտացիաԱնոտացիաԱնոտացիաԱնոտացիա: : : : Հոդվածում բերված է ազատ տաքսու վարորդ-
ներին երթուղային ուղեցույցներ առաջարկող համակարգի 
կառուցման մեթոդաբանությունը` հիմնված որոշակի արտաքին 
համակարգի կողմից առաջարկի ձևավորման համար նախատես-
ված տվյալների վերլուծության և որոշումների կայացման ընթա-
ցակարգերի ինտելեկտուալացման վրա: 

Ներածություն: Ներածություն: Ներածություն: Ներածություն: Ժամանակակից տեխնոլոգիական առաջխա-
ղացումները ապահովում են տվյալների ծավալի աննախադեպ 
տեմպերով աճ. մասնավորապես սոցիալական ցանցերի, էլեկտրո-
նային լրատվամիջոցների, իրերի համացանցի, ամպային հաշ-
վարկների, շարժական սարքավորումների և ներկառուցված տվիչ-
ների միջոցով։ Ստացված մեծ տվյալների [8, 1-2] հնարավոր հավա-
քագրումը, պահպանումը, մշակումը և նպատակային վերլուծու-
թյունը ստեղծում են նոր և հետաքրքիր մարտահրավերներ բազ-
մաթիվ ոլորտներում. բիզնեսի բազմակողմանի վերլուծություն, 
առողջապահություն, տրանսպորտ, զբոսաշրջության շուկա, հա-
մացանցային գովազդ, համացանցային խարդախության հայտնա-
բերում և այլն [5, 285], որոնց պատասխանների որոնումը որպես 
կանոն հանգեցնում է բարդ ֆորմալացվող և սոցիալ-տնտեսական 
խնդիրների լուծման տեղեկատվական համակարգերի ստեղծմանը:  

Այդ համակարգերի կիրառման էֆֆեկտիվության հիմնական 
ցուցանիշը գործառույթների կառավարման արդյունավետության 
բարձրացումն է։ Նշված խնդիրներում դասական ավանդական 
մեթոդների կիրառմամբ գործնականորեն հնարավոր չէ ճշգրիտ 
կերպով ստանալ ակնկալվող օպտիմալ արդյունք։ Հետևաբար ան-
հրաժեշտություն է առաջանում ստեղծել առաջարկի ձևավորման 
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ինտելեկտուալ համակարգ (Intelligent recommendation system - IRS) 
[6, 73-74]: Այն հաճախորդի (սպառողի) վարքի համապատասխան 
պատմությունների և ռեսուրսների սահմանափակության պայ-
մաններում լուծման այլընտրանքային տարբերակների մոդելա-
վորման և յուրաքանչյուր եզակի իրավիճակում միակ օպտիմալ 
լուծման հայտնաբերման համակարգ է:  

Առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգը որոշում-
ների կայացման համակարգերի այնպիսի դաս է, որը տարբեր 
ոլորտներում մարդու նախասիրությունների մասին առկա նախ-
նական տվյալների հիման վրա կատարում է կանխատեսումներ` 
ձևավորելով արտաքին համակարգի արձագանքը և սպառողին 
առաջարկում որոշակի բովանդակություն, ապրանք կամ ծառա-
յություն [16, 1]:  

Այսօր բազմաթիվ ոլորտներում գոյություն ունեն առաջարկի 
ձևավորման համակարգեր, օրինակ` հաճախորդի (սպառողի) 
նախասիրությունների հիման վրա ֆիլմեր [12, 94], երգեր [14, 99], 
նորություններ [13, 1203] առաջարկող համակարգեր։ 

Խնդրի դրվածքը: Խնդրի դրվածքը: Խնդրի դրվածքը: Խնդրի դրվածքը: Առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ 
համակարգի կիրառման հեռանկարային ոլորտներից է տաքսի 
ծառայությունը (տաքսի ագրեգատորի կիրառմամբ), որի գործու-
նեության էֆֆեկտիվության կարևորագույն ցուցանիշը հաճախոր-
դին ազատ մեքենայի (տաքսու) մոտենալու ժամանակն է: 

Աշխարհում տաքսի ծառայությունների տվյալների վերլուծու-
թյան հիման վրա կատարվել են մի շարք հետազոտական աշխա-
տանքներ։ Աշխատանք [9, 537-542]-ի հեղինակները, վերլուծելով 
Մանհեթենի (Նյու-Յորք քաղաքի հինգ վարչական միավորներից 
(բորո) մեկը) տաքսի ծառայության տվյալները, փորձել են գտնել 
քաղաքում մարդականց շարժման օրինաչափություններ։ [10, 1425-
1434]-րդ աշխատանքում ազատ տաքսու վարորդի և հաճախորդի 
միջև եղած հեռավորությունը նվազագույնին հասցնելու նպատա-
կով օգտագործվել է «Մոնտե-Կառլոյի որոնման մեթոդը» (Monte 
Carlo Tree Search Methods) [4, 5-9]։ «Մարկովի որոշումների 
կայացման գործընթացի» (Markov Decision Process) [15, 3-5] և 
«Ամրապնդման ուսուցում SARSA ալգորիթմի» (SARSA 
reinforcement learning) [7, 2-3] կիրառմամբ մշակվել է մի մեխա-
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նիզմ, որը տրանսպորտային ծառայությունների համար առա-
վելագույնի է հասցնում հաճախորդների քանակը, ինչը բերում է 
տաքսի ծառայության շահույթի աճին [17, 1-2]։ 

Այսպիսով, տաքսի ծառայությունների գործունեությանն 
աջակցող առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգի 
նախագծումը արդիական և հեռանկարային է։ Համակարգի նպա-
տակը ազատ տաքսու վարորդներին օպտիմալ երթուղային ուղե-
ցույցների առաջարկումն է, որը կախված է երթի իրացման 
բազմաթիվ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմաններից (շաբաթվա օր, 
օրվա ժամ, եղանակ և այլն): Խնդրի լուծումը կհանգեցնի հաճա-
խորդի և վարորդի միջև հեռավորության նվազեցմանը, որի արդ-
յունքում կփոքրանա հաճախորդի սպասելաժամանակը, ինչն էլ իր 
հերթին կնպաստի տաքսի ծառայությունների վաճառքի կառա-
վարման արդյունավետության բարձրացմանը։ 

Առաջարկի ձևավորման Առաջարկի ձևավորման Առաջարկի ձևավորման Առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգի ինտելեկտուալ համակարգի ինտելեկտուալ համակարգի ինտելեկտուալ համակարգի 
(Intelligent Recommendation System(Intelligent Recommendation System(Intelligent Recommendation System(Intelligent Recommendation System    ----    IRS) IRS) IRS) IRS) նախագծման և մշակման նախագծման և մշակման նախագծման և մշակման նախագծման և մշակման 
փուլերը տաքսի ծառայության համար: փուլերը տաքսի ծառայության համար: փուլերը տաքսի ծառայության համար: փուլերը տաքսի ծառայության համար: Ելնելով նախագծվող 
համակարգի բարդությունից, IRS-ում խնդիրների ֆորմալացման 
բարդությունները հաղթահարելու համար պահանջվում է տվյալ-
ների մշակման և վերլուծության ինտելեկտուալ մեթոդների կիրա-
ռում, ինչպես նաև դրանց հիման վրա որոշումների ընդունման 
մոդելների ստեղծում։ IRS-ի կառուցումը ենթադրում է զարգացման 
որոշակի փուլերի հաջորդական կատարում [1, 113-114]: 

Առաջին փուլ.Առաջին փուլ.Առաջին փուլ.Առաջին փուլ. ձևակերպվում է խնդիրը (փոխկապակցված 
խնդիրների ամբողջության որոշում): Խնդրի բարդության 
սպեկտրը կարող է լինել շատ լայն` պարզ ֆորմալացվող խնդիր-
ներից մինչև բնական լեզվով արտահայտված թույլ կառուցվածքա-
յին խնդիրներ։ 

Երկրորդ փուլԵրկրորդ փուլԵրկրորդ փուլԵրկրորդ փուլ. խնդրի բացահայտումից և հստակեցումից 
հետո ձևակերպվում է նպատակը:  

Երրորդ փուլ.Երրորդ փուլ.Երրորդ փուլ.Երրորդ փուլ. կատարվում է IRS-ի յուրահատկության վերլուծու-
թյուն` ապագա համակարգի կազմակերպման հիմնական սկզբունք-
ների մշակման համար ֆունկցիոնալ ամբողջականությամբ միա-
վորված ենթահամակարգերի և տարրերի հետազոտություն: 

Չորրորդ փուլըՉորրորդ փուլըՉորրորդ փուլըՉորրորդ փուլը վերաբերում է IRS-ի սինթեզին, որը համապա-
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տասխանում է տաքսի ծառայության սպասվող արդյունավետու-
թյան չափանիշներին համապատասխանող նպատակին: 

Վերջին փուլը համակարգի իրականացման փուլն է, որը 
հիմնված է բազմաչափ տվյալների դինամիկ վիզուալիզացիայի և 
դասակարգման ալգորիթմների վրա` խնդրի լուծման այլընտրան-
քային տարբերակներ գեներացնելու նպատակով։ 

Նշված այլընտրանքները մշակվում են կա՛մ ֆորմալացված 
մոտեցումների, կա՛մ փորձագիտական համակարգերի միջոցով, 
երբեմն նաև` հիբրիդային եղանակով (ֆորմալացված և ոչ ֆորմալ 
մոտեցումների համատեղ օգտագործմամբ)` որոշում կայացնողնե-
րին փոխանցելու նպատակով։ 

Տաքսու վարորդներին աջակցող առաջարկի ձևավորման 
ինտելեկտուալ համակարգի մշակման համար կօգտագործվեն 
Նյու-Յորքի տաքսիների տվյալները [11], որտեղ նշված են պատ-
վերի համարը, ընդունման ժամը, սկզբնական և վերջնական 
կորդինատները, ճանապարհորդության տևողությունը և ուղևոր-
ների քանակը։ 

Նպատակային համակարգի մշակումը, ադապտացված վեր-
լուծական մոդելներից և ալգորիթմներից բացի, ունի նաև տեղե-
կատվության հավաքման և մշակման ավանդական համակարգերի 
(Hadoop [3, 289-290], Spark [18, 56-58], Twitter Storm [2, 7] և այլն) 
կարիք: 

Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների զարգացումը նոր հեռանկարներ է բացում առաջարկ 
ձևավորող համակարգերի ձևավորման ժամանակ վերլուծության 
փուլերի և որոշումների կայացման ընթացակարգերի ինտելեկ-
տուալացման համար: Օգտագործելով տաքսի ծառայությունների 
տվյալները և հաշվի առնելով նրանցում առկա խնդիրները, անհ-
րաժեշտ է նախագծել տաքսի ծառայության վարորդներին աջակ-
ցող ինտելեկտուալ առաջարկություններ ձևավորող համակարգ։  

Համակարգի հետագա նախագծումը նպատակ է հետապնդում 
երթուղային ուղեցույցներ առաջարկելով` բարձրացնել ազատ 
տաքսու վարորդների նոր երթերի ընդունման հավանականու-
թյունը, ինչի արդյունքում կմեծանա տաքսի ծառայությունների վա-
ճառքի կառավարման արդյունավետությունը։ 
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Постановка задачи разработки интеллектуальнойПостановка задачи разработки интеллектуальнойПостановка задачи разработки интеллектуальнойПостановка задачи разработки интеллектуальной    
рекомендательной системы для службы таксирекомендательной системы для службы таксирекомендательной системы для службы таксирекомендательной системы для службы такси    

Саакян РустамСаакян РустамСаакян РустамСаакян Рустам    
Лалаян АртурЛалаян АртурЛалаян АртурЛалаян Артур    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: большие данные, путеводители, социально-

экономические системы, анализ данных, система поддержки, повышение 
эффективности продаж 

Современные технологические достижения приводят к беспрецедент-
ному росту данных, возможный сбор, хранение, обработка и анализ 
которых создают новые и интересные вызовы в различных областях. Поиск 
ответов на эти вызовы обычно приводит к созданию информационных 
систем для решения сложных, трудноформализуемых социально-экономи-
ческих проблем. При решении подобных задач, использование традицион-
ных методов делает практически невозможным получение ожидаемого 
оптимального результата. Все это приводит к необходимости создания 
интеллектуальной рекомендательной системы. 

Одним из перспективных направлений использования интеллек-
туальной рекомендательной системы является деятельность службы такси, 
наиболее важным показателем эффективности которой является время 
подачи клиенту свободной машины (такси). Разработка интеллектуальной 
системы формирования предложения по поддержке служб такси является 
актуальной и перспективной. Используя данные служб такси и учитывая 
проблемы в них, необходимо разработать систему, которая генерирует 
интеллектуальные предложения для поддержки водителей службы такси. 
Проектирование системы направлено на повышение вероятности приема 
свободными водителями новых заказов, что повышает эффективность 
управления продажами служб такси. 
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Problem Statement of Problem Statement of Problem Statement of Problem Statement of     
the Intelligent Recommendations Systemthe Intelligent Recommendations Systemthe Intelligent Recommendations Systemthe Intelligent Recommendations System    for Taxi Servicesfor Taxi Servicesfor Taxi Servicesfor Taxi Services    

Sahakyan RustamSahakyan RustamSahakyan RustamSahakyan Rustam    
Lalayan ArthurLalayan ArthurLalayan ArthurLalayan Arthur    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: big data, route guides, socio-economic systems, data analysis, 

support system, increase sales efficiency 
Current technological advances lead to an unprecedented growth of data, 

the possible collection, storing, processing and analysis of which creates new 
and interesting challenges in various areas. The latter leads to the creation of 
information systems which handles complex data that is difficult to formalize. 
In these problems, using traditional classical methods, it is practically 
impossible to obtain the expected optimal results. Therefore, there is a need to 
create an intelligent recommendation system. 

One of the promising areas of intelligent recommendation system 
application is the sector of taxi services, the most important indicator of the 
effectiveness of which is the time when the car (taxi) approaches the customer. 
The development of an intelligent recommendation system to facilitate the 
activities of taxi services is relevant and promising. Using data from taxi services 
and taking into account the problems of the sector, it is necessary to develop an 
intelligent system that helps taxi drivers. Further system design is aimed at 
offering route guides in order to increase the probability of meeting a potential 
client, which will boost the efficiency of the sales management in the sector. 
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Կենդանի օրգանիզմների նեյրոնային համակարգիԿենդանի օրգանիզմների նեյրոնային համակարգիԿենդանի օրգանիզմների նեյրոնային համակարգիԿենդանի օրգանիզմների նեյրոնային համակարգի    
աշխատանքի ալգորիթմի կախվածությունը աշխատանքի ալգորիթմի կախվածությունը աշխատանքի ալգորիթմի կախվածությունը աշխատանքի ալգորիթմի կախվածությունը     

միջնեյրոնային դիֆուզիոն պրոցեսիցմիջնեյրոնային դիֆուզիոն պրոցեսիցմիջնեյրոնային դիֆուզիոն պրոցեսիցմիջնեյրոնային դիֆուզիոն պրոցեսից    

Քալաշյան ԱրմենՔալաշյան ԱրմենՔալաշյան ԱրմենՔալաշյան Արմեն    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    հաշվման մեթոդ, կոդավորում, ֆոտոն, 
կոնցենտրացիա, ԷՀՄ ճարտարագիտություն, մոդել    

Ներածություն:Ներածություն:Ներածություն:Ներածություն: Կան մի շարք բնական երևույթներ, որոնց 
վերաբերյալ կատարված փորձերը տալիս են ուղղակի արդ-
յունքներ: Իսկ այդ երևույթների բացատրության և հետագա վարքի 
համար անհրաժեշտ է տեսական ուսումնասիրություն: Այդ 
ուսումնասիրություններից մեկը այն մաթեմատիկորեն մոդելա-
վորել և համապատասխան ալգորիթմը ծրագրավորել, կատարել 
այսպես կոչված համակարգչային փորձարկումներ: 

Կենդանի օրգանիզմի ներվային համակարգի հիմնական 
կառուցվածքային միավորը նեյրոնն է: Նեյրոնը բջիջ է (նկ. 1 [5], 2 
[6], 3 [7]), կենդանի օրգանիզմում, որի միջոցով էլեկտրամագնիսա-
կան ազդանշանները փոխանցվում են մյուս նեյրոնային բջիջնե-
րին: Այսինքն նեյրոնի միջոցով փոխանցվում է ինֆորմացիա:  

Նեյրոնների միջև հաղորդականությունը կատարվում է մոլե-
կուլների միջոցով, որոնց դիֆուզիան մենք ուսումնասիրում ենք: 
Այսինքն իմպուլսը հաղորդվում է մի բջջից մյուսին այդ մոլեկուլ-
ների միջոցով ժամանակի ընթացքում: Այդ մոլեկուլները՝ որպես 
քիմիական նյութի կառուցվածքային տարրեր, կարող են լինել 
տարբեր տեսակի, օրինակ, ադրենալին C(H�*NO*, սերոտոնին C��H��N�O: Այդ մոլեկուլներին անվանում են նեյրոնային հաղոր-
դիչներ: 

Նկ. 1-ում պատկերված է նեյրոնի սխեմատիկ մոդելը որտեղ 
երևում են աքսոնը (Axon) և սինապսային (Synapses) տիրույթները, 
վերջիններով իրականացվում է մասնիկների դիֆուզիան: Նկ. 2-ում 
մոդելավորված է սինապսային տիրույթը (մեծացված և երկայնա-
կան կտրվածքով), և սլաքներով երևում են այն կանալները, 
որոնցով ներթափանցում են դիֆուզվող մասնիկները: Նկ. 3-ը 
ընդամենը էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման պատկե-
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րավոր ներկայացումն է, ասենք նեյրոնի գրգռված վիճակի դեպ-
քում, և թե ինչպես սինապսային տիրույթում կարող է ճառագայ-
թում առաջանալ: Այս ներկայացված նկարները չեն կարող 
համարվել լիովին ճշգրիտ. ուղղակի ինչ-որ պատկերացում 
կազմելու համար են: 
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Մենք դիտարկում ենք պարզագույն խնդիր. մի նեյրոնից 

մյուսին ինֆորմացիայի փոխանցման հարցը լիցքավորված կամ 
էլեկտրաչեզոք մասնիկների դասական դիֆուզիայի միջոցով։ Ընդ-
հանուր խնդիրը լայն է՝ սկսած բժշկագիտությունից և վերջացրած 
արհեստական ինտելեկտի (բանականության) մոդելավորման և 
տեխնիկական իրականացմամբ։ 

Խնդիրը, բացի ալգորթիմական և մաթեմատիկական կիբեռնե-
տիկայի տեսանկյունից, ունի կոնկրետ կիրառություն կենդանի 
օրգանիզմների ընդհուպ տեսողական և լսողական թե՛ երևակայա-
կան և թե՛ իրական արտապատկերումների մեջ, որն իրականա-
նում է նեյրոնային համակարգում ([4, 1-2])։ Բնականաբար խնդրի 
ճշգրիտ տեսական լուծումը պետք է փնտրել միկրո-տիրույթում 
քվանտային երևույթների ուսումնասիրությամբ՝ կախված նյութի 
կառուցվածքային քիմիական տարրերի առկայությունից և փոխա-
կերպումներից։ 

Խնդրի ճշգրիտ լուծումը տեսականորեն կարող է տրվել քվան-
տային դաշտի տեսության կիրառությամբ ռեկուրսիվ իմաստով։ 

Իսկ այստեղ դիտարկված դիֆուզիոն պարզ խնդիրը բազմիցս 
լուծված է, միայն թե մենք դիտակում ենք նեյրոնների՝ տվյալ 
ուղղությամբ կոնցենտրացիայի տարբեր փոփոխություններից 
կախված երևույթի վարքի կախվածությունը։ Իսկ կոնցենտրա-

ՆկՆկՆկՆկարարարար    3333....    էլեկտրամագնիսականէլեկտրամագնիսականէլեկտրամագնիսականէլեկտրամագնիսական    ալիքներիալիքներիալիքներիալիքների        
                                        տարածումը նեյրոնումտարածումը նեյրոնումտարածումը նեյրոնումտարածումը նեյրոնում    
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ցիայի տարածական ֆունկցիոնալ կախվածությունը վերցրել ենք 
տեսականորեն։ Պարզ մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ 
հավասարումը լուծվում է հայտնի ոչ-բացահայտ թվային մեթոդով։ 

Աքսոնի շառավիղը մոտավորապես 5մկմ է, իսկ երկարու-
թյունը 20մկմ է, և հաղորդիչ է, որի երկայնքով կարող է տեղի 
ունենալ իոնային էլեկտրական հաղորդականություն (օրինակ՝ K+ 
անիոնների միջոցով) ինչպես նաև էլեկտամագնիսական ալիքների 
տարածում։ Նեյրոնների կոնտակտային տիրույթները կոչվում են 
սինապսներ, որոնց մեջ մենք դիտարկում ենք իոնային կամ մոլե-
կուլյար դիֆուզիոն երևույթը մասնիկների կոնցենտրացիայի գրա-
դիենտի պատճառով։ Բնականաբար նեյրոնային նյութի մեջ տեղի 
է ունենում քիմիական փոխակերպում (ռեակցիա) և հետևաբար 
նեյրոնի՝ որպես քիմիական միացության որակական փոփոխու-
թյուն, որից հետևում է առաջին հերթին էներգիայի փոփոխության 
հավասարակշռություն, որով էլ կարելի է պայմանավորել ինֆոր-
մացիայի փոփոխությունը։ 

U ֆունկցիայի գրաֆիկից երևում է, որ ժամանակի սկզբնական 
պահերին X ուղղությամբ ինչ-որ միջանկյալ կետում ունի ոչ 
կտրուկ մաքսիմում։ Եվ ժամանակի ընթացքում այդ մաքսիմում-
ների թիվն աճում է և դառնում ավելի կտրուկ։ Այսինքն առաջա-
նում են տեղափոխվող մասնիկների խտացման (լոկալիզացման) 
տիրույթները։ Սինապսի կոնտակտային տիրույթի վերջում ժամա-
նակի բոլոր պահերին կոնցենտրացիայի (U) արժեքը նույնն է։ 

)(yψ -ի անալիտիկ տեսքը կարելի է վերցնել փորձարարական 
տվյալներից։ 

Գրված փաստերին հավատալով՝ նշենք, որ սինապսի հետ են 
կապված նաև հիշելու, մտածելու և որոշում կայացնելու երևույթնեը։ 

Վերջապես նշենք կարևորագույն խնդիրներից մեկը. ինչպիսի 
ալգորիթմով է նեյրոնային համակարգը աշխատում, և ինչպես է 
առաջադրվում խնդիրը, գումարած այն, թե ինչպես իրականում 
այդ համակարգը և իր աշխատանքն իրականացնել մաթեմատի-
կական և տեխնիկական կիբեռնետիկայում՝ արհեստական ինտե-
լեկտի (բանականության) ոլորտում։ 
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Նկար 4.Նկար 4.Նկար 4.Նկար 4. Իոնների կամ մոլեկուլների ուրվագծերը սինապսի Իոնների կամ մոլեկուլների ուրվագծերը սինապսի Իոնների կամ մոլեկուլների ուրվագծերը սինապսի Իոնների կամ մոլեկուլների ուրվագծերը սինապսի տիրույթում։տիրույթում։տիրույթում։տիրույթում։ 
  
Ըստ նկ. 4 սխեմատիկ պատկերի՝ տեղաշարժվող մասնիկները 
LX ≥ տիրույթում կլանվում են նեյրոնի բջջանյութերի կողմից և 

գրգռվում, որոնք էլ, անցնելով ավելի ցածր էներգետիկ մակար-
դակի, արձակելով ֆոտոններ, իրականացնում են ինֆորմացիայի 
փոխանակություն։ 

Պարզագույն մաթեմատիկական մոդելը ներկայացվում է մաս-
նակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումով: U(x,y,t)-ն 
ներկայացնում է այդ հաղորդիչ մոլեկուլների կոնցետրացիան: Այս 
նեյրոնները կարող են ընդունել ազդանշաններ արտաքին միջա-
վայրից և հաղորդել իմպուլսներ ենթարկվող օրգաններին: Օրգան-
ների միջև կապի հիմնական օղակները նեյրոններն են, քանի որ 
նրանք վերարտադրում են ինֆորմացիան և տալիս են կենտրոնա-
կան նյարդային համակարգին և ստանում պատասխան: Ներվային 
իմպուլսների ցանկացած խախտում հանգում է որոշակի հիվան-
դությունների: Սա հատկապես մեծ նշանակություն ունի նյար-
դային համակարգի նեյրոնային համակարգի համար: Այստեղ 
մենք քննարկում ենք նյութի (կենդանի օրգանիզմների) մեջ նեյրո-
նային հաղորդականության ուսումնասիրությունը տարածության 
մեջ ժամանակի ընթացքում: 

Պարզության համար քննարկվում է խնդրի երկչափ մոդելը՝ 
որոշ սկզբնական պայմանների դեպքում: Այս պարզ մոդելը ար-

Y  

X 
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L 

-� 
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տահայտվում է պարաբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարու-
մով: Իհարկե, նպատակներից առաջինը մոդելը մոտեցնել իրական 
պատկերին և համապատասխան ալգորիթմի ու ծրագրավորման 
միջոցով ստանալ մոտավոր արդյունք: Երկրորդը կիրառել տար-
բեր թվային մեթոդներ և համեմատել արդյունքները: Համակարգ-
չային ծրագրավորման էքսպերիմենտով ստացված արդյունքը 
համեմատել իրական փորձնական արդյունքների հետ: Փորձնա-
կան տվյալների բացակայության պատճառով համեմատությունը 
կարվի այլ աշխատանքում: 

Մեկ այլ մոդել, որը եռաչափ տարածական է, ներկայացնում է 
եռաչափ ցանց, որի հանգույցներում գտնվում են նեյրոնները: Հան-
գույցների միջև տեղի է ունենում ինֆորմացիայի փոխանակում 
ֆոտոնների միջոցով: Սա իմիտացիոն մոդելավորում է և մոտ է 
արհեստական ինտելեկտի (բանականության) խնդիրներին: 

Կան նեյրոնների մի շարք կառուցվածքային մոդելներ՝ որպես 
միկրոսխեմա՝ ըստ ԷՀՄ-ի պրոցեսորի կառուցվածքային տարրի: 
Այս հոդվածում այն չենք քննարկի: Ավելին՝ նեյրոնի ատոմիստա-
կան քվանտային օրենքները կարող են կիրառվել ֆոտոնային ին-
ֆորմացիայի փոխանցման և բուլյան ֆունկցիաների սահմանման 
համար: Այս վերջին մոդելը կներկայացվի այլ հոդվածում: 

Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների տեխնիկական զարգացու-
մը բերում է նրան, որ այն իր հնարավորություններով բավականին 
հեռու է, բայց մոտենում է մարդկային ուղեղի աշխատանքին: 
Առայժմ մենք ԷՀՄ-ին տալիս ենք խնդիր, և նա լուծում է այն, 
սակայն ԷՀՄ-ը չի կարող խնդիր առաջարկել: Օրինակ՝ կիսահա-
ղորդչային միկրոէլեկտրոնիկան, որի հիման վրա կառուցված է 
ԷՀՄ-ի հիշողությունը և աշխատանքը, ունի սահմանափակումներ, 
և բնականաբար նոր նյութերի և ֆիզիկական օրենքների անհրա-
ժեշտություն եղել է և կա ԷՀՄ-ում ինֆորմացիայի պահպանման և 
մշակման համար: Այդպիսին կարող են լինել միջատոմական ին-
ֆորմացիայի փոխանցումը, պահպանումը և մշակումը ֆոտոնների 
միջոցով: Կարող է կիրառվել ֆոտոնի էներգիան, սպինը և այլ ֆի-
զիկական մեծություններ՝ որպես սիգնալներ: Հենց այն գիտու-
թյունն էլ, որը զբաղվում է արհեստական համակարգերում ինֆոր-
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մացիայի պահպանման, մշակման և վերաարտադրման համար, 
կոչվում է կիբեռնետիկա: Կենդանի օրգանիզմը ընդունենք որպես 
օբյեկտ, իսկ նեյրոնը՝ որպես ղեկավարող սարք: Դասական 
ստանդարտ ԷՀՄ-ում հիշող սարքի էլեմենտին (բջջին) դիմվում է 
համապատասխան հասցեով, որը կոդավորված է այլ բջջով: 
Հետաքրքիր խնդիր եղել է և կա ոչ հասցեական դիմումը, օրինակ՝ 
ազդանշանների (սիգնալների) միջոցով, որը հատուկ է կենսաբա-
նական համակարգերին: Նեյրոնների թիվը որքան հայտնի է ~10�� 
կարգի է [1, 10]: Այս համակարգը կարող է մոդելավորվել որպես 
եռաչափ տարածական հանգուցային ցանց: Նեյրոնների միջև 
կապերի թիվը, որքան հայտնի է, մի քանի տասնյակ հազար է: 
Նեյրոնները դասավորված են հարթ շերտերով, և մենք դիտարկում 
ենք այդ շերտերի միջև դիֆուզիոն երևույթը: Այսպես ասած՝ 
ինֆորմացիան դիֆուզվում է տվյալ ծավալում: Ինֆորմացիայի 
ընդունման ժամանակ նեյրոնները գրգռվում են: Հիշողության 
առումով, կարճ հիշողությունը համարվում է ոչ կայուն վիճակ, և 
հակադարձելի երկար հիշողությունը՝ կայուն վիճակ և ոչ հակա-
դարձելի: Տեխնիկական առումով ստեղծել նեյրոնին համապա-
տասխան միկրոսխեմա և մեծ քանակով կապեր, բավականին 
դժվար խնդիր է եղել և կա: Նեյրոնների քանակի և նրանց միջև 
կապերի քանակի շնորհիվ 1 վրկ-ում կարող է կատարվել ~10�1 
գործողություն [2, 10]: Տեխնիկական համակարգերում, արհեստա-
կան ինտելեկտում նման քանակով գործողություն իրականացնելը 
դժվար խնդիր է: Կենսաբանական համակարգը կարող է աշխատել 
նույնիսկ եթե միլիոնավոր նեյրոններ դուրս գան շարքից, որը 
արհեստական ինտելեկտում կարևոր խնդիր է: 

Նեյրոնը ավելի բարդ համակարգ է, քան միկրոսխեմաները 
ԷՀՄ-ում: Պարզ ձևով ասած, նեյրոնի գրգռված վիճակներից մեկին 
սիմվոլիկորեն կարող է համապատասխանել 1, իսկ ոչ գրգռված 
վիճակին(հիմնական վիճակ)՝ 0:    

Ալգորիթմի Ալգորիթմի Ալգորիթմի Ալգորիթմի փփփփոփոխությունը:ոփոխությունը:ոփոխությունը:ոփոխությունը: Ակնհայտորեն քիմիական ռեակ-
ցիաները նեյրոնային համակարգում տեղի են ունենում արտաքին 
և(կամ) ներքին ֆոտոնների կլանմամբ (արձակմամբ) նեյրոնի 
գրգռվելու հետևանքով։ Հետևաբար տեղի է ունենում քիմիական 
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փոխակերպում, նոր քիմիական հատկությունների առաջացում, 
որն էլ բնականաբար փոխում է ալգորիթմը։ 

Ակնհայտորեն U(x,y,z,t) ֆունկցիայի ոչ մոնոտոն փոփոխու-
թյունը սինապսի տիրույթում պարզ դասական դիֆուզիոն խնդիր 
է, սակայն այն բնականաբար կփոխի նեյրոնային ցանցում ինֆոր-
մացիայի փոխանակման ալգորիթմը։ 

Որպես մակրոսկոպիկ պրոցես՝ U(x,y,z,t)-ի փոփոխման 
ժամանակը բավականին մեծ է ալգորիթմական հաջորդական 
քայլերի միջև ընկած ժամանակամիջոցից։ 

Ուստի U(x,y,z,t)-ի փոփոխության էֆեկտը քիչ է, բայց այնուա-
մենայնիվ, այն ունի։ Իսկ թե ինչպիսի մասնիկների հոսք է, չի 
մտնում դիֆերենցիալ հավասարման մեջ։ Այն կմտնի քվանտային 
երևույթների կիրառության պայմաններում։ 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

Նկար 5.Նկար 5.Նկար 5.Նկար 5. Պատկերված է նեյրոնի որևէ մոդել:Պատկերված է նեյրոնի որևէ մոդել:Պատկերված է նեյրոնի որևէ մոդել:Պատկերված է նեյրոնի որևէ մոդել:    
    
Նկ. 5-ում պատկերված է նեյրոնի մոդել [3, 6]։ Այսպիսի 

մոդելում կարելի է ենթադրել, որ նեյրոնը մի համակարգ է, որում 
մուտքերի կանալները ու ելքի կանալը բնութագրվում են ստոխաս-
տիկ պրոցեսներով։ Ուղղաձիգ փոքրիկ գծիկները նկարում գրաֆի-
կորեն պատկերում են 1 վիճակները, իսկ գծիկների միջև ընկած 
տիրույթը՝ 0 վիճակները։ Գծիկների միջև ժամանակային ինտեր-
վալները տրվում են՝ ըստ ինչ-որ հավանականային բաշխման 
խտության: Հետևաբար, այսպիսի մոդելի դեպքում կկիրառվեն 
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վիճակագրական քվանտային դաշտի տեսության օրենքները 
ճշգրիտ արդյունքների համար։ Սակայն դասական տարբերակը 
մենք նույնպես կքննարկենք (այլ աշխատանքում)։ 

Դիֆուզիայի Դիֆուզիայի Դիֆուզիայի Դիֆուզիայի դդդդետեմինիստիկ ետեմինիստիկ ետեմինիստիկ ետեմինիստիկ մմմմաթեմատիկական աթեմատիկական աթեմատիկական աթեմատիկական մմմմոդելըոդելըոդելըոդելը:::: 
Նեյրոնային բջիջների տարածական միջին թիվը մոտ ~10�� է [2, 
10]: Մենք դիտարկում ենք մի բջջային հարթությունից մեկ այլ 
զուգահեռ հարթության հարթություններին ուղղահայաց ուղղու-
թյամբ մոլեկուլյար դիֆուզիայի երևույթը: Այդ ուղղահայաց ուղղու-
թյունը X առանցքն է, իսկ հարթությանը զուգահեռ ուղղությունը՝ Y 
առանցքը: Y առանցքի ուղղությամբ տեղի է ունենում բջիջների 
կոնցենտրացիայի ստատիկ փոփոխություն որոշակի օրենքով՝ 2(4) ժամանակի ցանկացած պահին (անկախ ժամանակից): Ի 
տարբերություն իմիտացիոն դիսկրետ մոդելի՝ այս մոդելը տարա-
ծության մեջ մասնիկների կոնցենտրացիայի (կամ խտության) ան-
ընդհատ փոփոխության դասական ներկայացումն է: Պարզագույն 
տարածականորեն երկչափ մաթեմատիկական մոդելը հետևյալն է 
(եզրային խնդիր) [2, 122-126]. 

 67(-, 4, 9)69 = : 6�7(-, 4, 9)6-� + :6�7(-, 4, 9)64� + ;(-, 4, 9) 
< ≤ - ≤ >; 0 ≤ 4 ≤ ?; 0 ≤ 9 ≤ @; 

 A7(-, 4, 9)|�C� = D(-, 4)   (1) 

 7(<, 4, 9) = E�(4, 9); 7(>, 4, 9) = E�(4, 9)    

7(-, 4, 9) = 2(4)|														|														|- = -�	    անկախ t-ից , 
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որտեղ 

F(4) ≡ F(-, 4, H) IH = 0< ≤ - ≤ > =
=	 (�� + JKL-)(�� + sin4)(�* + JKLH)I H = 0< ≤ - = -� ≤ > 

   = 	JKL9(�� + sin 4); 	3 ≤ �� ≤ 9, S = 1,2,3; F(4)-ը տեսականորեն վերցված ֆունկցիա է։ (1)-ում ;(-, 4, 9)-ն 
արտաքին ազդեցություններն են (դաշտերը): Մեր պարզագույն 
խնդրում՝ ;(-, 4, 9) ≡ 0: a-ն, b-ն, D-ն և c-ն հաստատուններ են: 	φ, E�, E�	և	Ψ ֆունկցիաները փորձնականորեն (կամ էմպիրիկ) 
տրված ֆունկցիաներ են:	U(x,y,t) ֆունկցիան մի նեյրոնային 
x=const1 հարթությունից դեպի մյուս x=const2 հարթություն տեղա-
շարժվող տվյալ քիմիական տարրի (մոլեկուլների, իոնների) 
կոնցենտրացիան է՝ (x,y) կետում ժամանակի տվյալ պահին: 

(1) հավասարումների համակարգը դիսկրետիզացվում է՝ ըստ 
բոլոր անկախ փոփոխականների: Կիրառվում է մասնակի ածանց-
յալներով դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման ոչ-բացահայտ 
թվային մեթոդը [1, 124]: Այս մեթոդի մեջ դիսկրետիզացման ստան-
դարտ հայտնի սխեման պատկերված է նկ. 6-ում (x,t) հարթության 
համար. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆկՆկՆկՆկարարարար    6666....    xxxx----t t t t հարթության մեջ փոփոխականներիհարթության մեջ փոփոխականներիհարթության մեջ փոփոխականներիհարթության մեջ փոփոխականների    
դիսկրետիզացիանդիսկրետիզացիանդիսկրետիզացիանդիսկրետիզացիան՝ ՝ ՝ ՝ ըստըստըստըստ    ոչոչոչոչ    բացահայտբացահայտբացահայտբացահայտ    մեթոդիմեթոդիմեթոդիմեթոդի:::: 

X 

h1 

(k-1, m, i+1) (k+1, m, i+1) 

h3 

( k, m, i ) 

(k, m, i+1) h1 
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Նկ. 6-ում k-ն նկարագրում է x փոփոխականը, m-ը՝ y փոփո-
խականը, i-ն՝ ժամանակը: Ըստ y-ի՝ դիսկրետիզացումը մենք 
կատարում ենք, ինչպես ցույց է տրված նկ. 7-ում. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նկ. 6-ում և նկ. 7-ում ℎ�, ℎ�, ℎ* մեծությունները x, y և t 

փոփոխականների քայլերն են համապատասխանաբար  V = 1 ÷X�; 	S = 0 ÷ Y; Z[\(],^,_)Z^[  անդամի տարբերակման սխեման 

ներկայացնում ենք այսպես ([2, 123]). 

 	`[a(�,	,�)`	[ 	= ab,c"defd g	�ab,cefd	g	ab,cfdefdh[[   (2) ℎ� = �i[; j = 1 ÷X�; (X� ± 1`	ըստ հավասարման և պայմանի): 

Ստացվում է M+1 հատ գծային հավասարումների համակարգ, 
որը, օրինակ, լուծվում է Գաուսի սովորական մեթոդով, ֆիքսված t-
ի և y-ի դեպքում լուծվում է այդ համակարգը, և գտնվում U-ի x-ից 
մոտավոր թվային կախվածությունը: Փոխելով t-ի արժեքը՝ 
ստացվում է այլ կախվածություն (ֆիքսված y-ի դեպքում): 
Բնականաբար y-ի թվային արժեքը նույնպես կարելի է փոփոխել: 

ՆկՆկՆկՆկար ար ար ար 7777....    xxxx----y y y y հարթության մեջ փոփոխականներիհարթության մեջ փոփոխականներիհարթության մեջ փոփոխականներիհարթության մեջ փոփոխականների    
դիսկրետիզացիանդիսկրետիզացիանդիսկրետիզացիանդիսկրետիզացիան՝՝՝՝    ըստըստըստըստ    ոչոչոչոչ    բացահայտբացահայտբացահայտբացահայտ    մեթոդիմեթոդիմեթոդիմեթոդի::::    

X 

t 

Y 

(k, m-1, i+1) 

(k, m, i+1) 

(k,  m+1, i+1) 

h2 

h2 
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Ոչ բացահայտ մեթոդի կայունության և սխալանքի գնահատական-
ները քննարկված են համապատասխան գրականություններում 
([1, 124]): Ենթադրվում է, որ (1) խնդիրը ունի միակ լուծում, որն 
անընդհատ է իր մասնակի ածանցյալներով համապատասխան 
տիրույթում: Ոչ բացահայտ մեթոդի ալգորիթմը կոդավորվել է C++ 
ծրագրավորման լեզվով Windows օպերացիոն համակարգում, և 
թվային արժեքները գրաֆիկորեն ներկայացվել նկ. 8-ում: 

Նկ. 8-ում պատկերված է հավասարակշռության դիրքից հա-
ղորդականության տարրերի բաշխման U(x,y,t) ֆունկցիայի կախ-
վածությունը x կոորդինատից ժամանակի տարբեր պահերին 
ֆիքսված y-ի արժեքի դեպքում. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Գրաֆիկում առանցքների վրա նշված թվային արժեքները 

կապ չունեն իրական երևույթին համապատասխանող մեծություն-
ների արժեքների հետ, այլ ուղղակի գրաֆիկի վարքն են բնորո-
շում` համակարգչում իրականացված ծրագրի աշխատանքից:    

        

50 100 150 200 250 300
x

0.005

0.01

0.015

U

ՆկՆկՆկՆկարարարար    8888....    U(x,y,t) U(x,y,t) U(x,y,t) U(x,y,t) ֆունկցիայի գրաֆիկական կախվածությունը:ֆունկցիայի գրաֆիկական կախվածությունը:ֆունկցիայի գրաֆիկական կախվածությունը:ֆունկցիայի գրաֆիկական կախվածությունը: 
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Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Երկու զուգահեռ նեյրոնային հարթություն-
ների միջև քիմիական տարրի կոնցենտրացիայի (կամ երկչափ 
խտության) ֆունկցիոնալ գրաֆիկական ներկայացումից կարելի է 
կատարել հետևություններ. 

▪ U կոնցենտրացիայի կախվածությունը ժամանակի ընթաց-
քում մոնոտոն չէ հարթության ուղղահայաց ուղղությամբ, 
անկախ եզրային պայմաններից: 

▪ Ժամանակի որոշակի պահին բաշխվածության գրաֆիկները 
զուգամիտում են միևնույն կետին: 

▪ Ժամանակի ընթացքում առաջանում են շեղումներ (գրա-
ֆիկի max և min կետերը), որոնք անկայուն վիճակներ են:  

Երրորդ կետին համապատասխանող ֆունկցիոնալ վարքը 
անսովոր է և այնքան էլ կարևոր չէ: Բնականաբար այստեղ հաշվի 
չի առնված նյութի շարժվող մասնիկների ատոմական (որակական 
և քանակական) բաղադրութունը: 

Այս պարզագույն խնդիրը մոտավոր քննարկվել է արտաքին 
դաշտերի բացակայության դեպքում: Որպես արտաքին դաշտեր՝ 
կարող են լինել ջերմաստիճանային գրադիենտը, քիմիական 
որոշակի տարրերի գերակշռող ազդեցությունը տվյալ տիրույթում, 
և հնարավոր է էլեկտրամագնիսական ազդեցությունները քիմիա-
կան ռեակցիաներից առաջացած իոնների վրա, որոնք ունեն մեծ 
նշանակություն: Հավասարակշռության դիրքի բերելու կայուն 
վիճակների դասական և քվանտային մոդելավորումը կքննարկվի 
այլ աշխատանքներում:    
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Зависимость алгоритма работы нЗависимость алгоритма работы нЗависимость алгоритма работы нЗависимость алгоритма работы нейроннойейроннойейроннойейронной    системы живых системы живых системы живых системы живых 
организмов от процесса ворганизмов от процесса ворганизмов от процесса ворганизмов от процесса внутринейронной нутринейронной нутринейронной нутринейронной ддддиффузиииффузиииффузиииффузии    

    Калашян АрменКалашян АрменКалашян АрменКалашян Армен    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: численный метод, кодирование, фотон, концентрация, 
архитектура ЭВМ, модель    

 В данной статье обсуждается важнейшая проблема: каким алгорит-
мом работает нейронная система, как принимаются решения и выдви-
гаются задачи. 

Здесь обсуждается одна из простейших математических моделей пере-
дачи энергетической информации между нейронными клетками в мозге 
живых организмов. Благодаря химическим реакциям происходит измене-
ние концентрации определенных химических соединений материала, что 
приводит к пространственному кинетическому движению, другими слова-
ми к диффузии. Принимая процесс как непрерывный и детерминисти-
ческий в качестве передвижения макроматериала, в простейшем случае 
может быть описан дифференциальным уравнением известного параболи-
ческого типа. Пространственная двумерная краевая задача решается чис-
ленно неявным методом, а результат представляется в графическом виде. 

Эта задача затрагивает исследовательские вопросы по искусственному 
интеллекту (разуму), чье имитационное моделирование в виде дискретной 
нейронной сети в трехмерном пространстве будет обсуждаться в следую-
щей работе. Другая работа будет посвящена межклеточным взаимодейст-
виям, согласно квантовой теории поля в физике, и построению соответст-
вующих математических булевых функций. Похожие модели находят 
применение в математической и технической кибернетике. 
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 In this article it is discussed an initial approach to the solution of an 
important problem, which is the following: what is the algorithm existing in 
neuron system, how the decisions are realized and how the problems are 
formed by means of the simple mathematical model of information 
transmission between neuron cells of living organism’s brain. Due to chemical 
reactions some chemical compounds’ concentration is being changed in the 
matter and a space kinetic movement takes place, in other words it is called 
classical diffusion. The process is described by a known simple parabolic 
differential equation and the phenomenon is continuous and deterministic. This 
two-dimensional boundary-value problem with initial conditions is solved 
numerically by non-evident method and the results are presented graphically. 

This problem concerns to artificial intellect (intelligence) research 
problems and the imitation modeling of this problem as a discrete three-
dimensional neuron lattice will be discussed in other article. Another 
investigation will be done for an interaction between neuron cells according to 
quantum field theory in Physics. The mathematical Boolean functions will be 
constructed accordingly. This kind of models have broad applications in 
mathematical and technical cybernetics. 
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Լոռու մարզի տարբեր վայրերում աճող Լոռու մարզի տարբեր վայրերում աճող Լոռու մարզի տարբեր վայրերում աճող Լոռու մարզի տարբեր վայրերում աճող     
Արջընկույզ սովորականում Արջընկույզ սովորականում Արջընկույզ սովորականում Արջընկույզ սովորականում ((((Datúra stramóniumDatúra stramóniumDatúra stramóniumDatúra stramónium    L.L.L.L.) ) ) ) 
տրոպանային ալկալոիդների տրոպանային ալկալոիդների տրոպանային ալկալոիդների տրոպանային ալկալոիդների պարունակության պարունակության պարունակության պարունակության 

ուսումնասիրում և համեմատական վերլուծությունուսումնասիրում և համեմատական վերլուծությունուսումնասիրում և համեմատական վերլուծությունուսումնասիրում և համեմատական վերլուծություն    

Հովհաննիսյան ԻնեսաՀովհաննիսյան ԻնեսաՀովհաննիսյան ԻնեսաՀովհաննիսյան Ինեսա    
Թովմասյան ՄարտունԹովմասյան ՄարտունԹովմասյան ՄարտունԹովմասյան Մարտուն    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... կենսաակտիվ նյութեր, օպտիկական 

սպեկտրներ, դեղաբույս, հիոսցիամին, լուծույթ, ատրոպին, 
ֆոտոկոլորիմետրիա 

Արջընկույզ սովորականը (Datúra stramónium L.)    մի շարք 
կենսաակտիվ նյութեր պարունակող դեղաբույս է և իր բուժական 
հատկությունների շնորհիվ կիրառվում է ինչպես ժողովրդական, 
այնպես էլ պաշտոնական բժշկության մեջ [1; 2, 13-16]: Այն օժտված 
է հարուստ քիմիական բաղադրությամբ, դիտվում է որպես մի 
շարք ֆիզիոլոգիական ակտիվ նյութերի, ինչպիսիք են ատրոպինը, 
հիոսցիամինը, սկոպոլամին և այլն, ստացման աղբյուր [3, 193-197]:  

Բույսն օժտված է ֆարմակոլոգիական ազդեցության լայն 
սպեկտրով, նրա պատրաստուկներն օգտագործվում են որպես 
սպազմոլիտիկ միջոց շնչառական ուղիների ախտահարումների, 
բրոնխիալ հեղձուկի, ռևմատիզմի ժամանակ, հանգստացնող 
ազդեցություն են գործում կենտրոնական նյարդային համակարգի 
վրա՝ ի շնորհիվ պարունակվող սկոպոլամինի [2, 13-16; 4]:  

Առջընկույզ սովորականի այս տեսակը լայն տարածում ունի 
Տավուշի, Լոռու մարզում: Աճում է հացահատիկի ցանքերում, 
այգիներում, աղբոտ վայրերում [5]։ 

Տրոպանային ալկալոիդները, ինչպիսիք են սկոպոլամինը, 
ատրոպինը, հիոսցիամինը, օժտված են սպազմոլիտիկ ազդեցու-
թյամբ և նպաստում են գեղձային համակարգի սեկրետոր ֆունկ-
ցիայի ընկճմանը [5]։  

Կախված միջավայրի էկոլոգիական և բնակլիմայական պայ-
մաններից՝ բույսերի մոտ արտաքին տեսքի պահպանման հետ 
մեկտեղ դիտվում է կենսակտիվ նյութերի բաղադրության և ֆիզիո-
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լոգիական պրոցեսների նշանակալից փոփոխություն [6, 102]:  
Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել տրոպանային 

ալկալոիդների պարունակությունը արջընկույզ սովորականում՝ 
(Datúra stramónium L.)    հավաքած Լոռու մարզի տարբեր վայրերից, 
և կատարել համեմատական վերլուծություն՝ կախված աճման 
վայրից և բնակլիմայական պայմաններից: 

    
Փորձնական մասՓորձնական մասՓորձնական մասՓորձնական մաս    

Հետազոտման առարկաներ են Վանաձոր քաղաքի երկու 
տարբեր վայրերից (Տարոն-2, Տարոն-4 թաղամասերի հարակից 
տարածքներից) և Լոռու մարզի Սպիտակ բնակավայրի շրջա-
կայքից հավաքած Արջընկույզ սովորականի սերմերի նմուշները, 
ինչպես նաև դեղատնային «Атропина сульфат амп 0.1% - 1мл N10. 
Производитель Украина. ГНЦЛС» ձևի նմուշները (աղյ. 1): 

Հետազոտվող բույսի սերմերի հավաքելը, չորացնելը և պահելը 
իրականացրել ենք՝ ըստ ՊՖ-ի պահանջների և տեղեկատուի 
տվյալների [7]: 

 
Աղյուսակ 1. Արջընկույզ սովորականի հավաքման վայրերը և Աղյուսակ 1. Արջընկույզ սովորականի հավաքման վայրերը և Աղյուսակ 1. Արջընկույզ սովորականի հավաքման վայրերը և Աղյուսակ 1. Արջընկույզ սովորականի հավաքման վայրերը և 

դեղատնային փորձանմուշըդեղատնային փորձանմուշըդեղատնային փորձանմուշըդեղատնային փորձանմուշը    
Նմուշների Նմուշների Նմուշների Նմուշների 

№№№№----ըըըը    
Հավաքման Հավաքման Հավաքման Հավաքման վայրըվայրըվայրըվայրը    

1. Տարոն-2 թաղամասի հարակից տարածք 

2. Տարոն-4 թաղամասի հարակից տարածք 

3. Սպիտակ քաղաքի հարակից տարածք 

4. 
«Атропина сульфат амп 0.1% – 1мл N10. Производитель 
Украина. ГНЦЛС» 

 
Արջընկույզ սովորականում (Datúra stramónium L.)    էքստրակտ-

ների օպտիկական կլանման սպեկտրները սպեկտրի ինֆրակար-
միր տիրույթում գրանցվել են «ФСМ–1201» Ֆուրյե-սպեկտրոմետրի 
վրա, իսկ օպտիկական խտությունը՝ «КФК-2-УХЛ4.2» ֆոտոկալո-
րիմետրի միջոցով: Հումքի և էքստրաագենտի 1:100 հարաբերակ-
ցությամբ կշռաչափերն էքստրագիրել ենք հակադարձ սառնարա-
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նով եռացող ջրային բաղնիքում 30 րոպեի ընթացքում: Որպես 
էքտրաագենտ՝ օգտագործել ենք քլորոֆորմի լուծույթ: Քլորաֆոր-
մային կորզվածքները զտել ենք, պատրաստել ենք համա-
պատասխան նմուշները և ենթարկել ենք ֆոտոմետրական 
չափումների սպեկտրի տեսանելի (m = 540նմ	) և ինֆրակարմիր 
(p̅ = 500 − 4000	սմ	g�)	տիրույթներում: Գրանցված օպտիկական 
կլանման սպեկտրները բերված են նկար 1, 2, 3-ում: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ատրոպինի 
օպտիկական կլանման սպեկտրի ինֆրակարմիր տիրույթում` p̅ = 3400	սմ	g� (m��� = 2941	նմ	) և p̅ = 1740	սմ	g� (m��� =5747	նմ	) դիտվում են նրան բնութագրական ինտենսիվ կլանում-
ներ՝ համապատասխանաբար պայմանավորված արոմատիկ ցիկ-
լում սպիրտային հիդրօքսիլ խմբի և բարդ եթերային կապի կար-
բոնիլային խմբի առկայությամբ: Հայտնի նմուշի և մեր կողմից 
էքստրագիրված նմուշների օպտիկական կլանման սպեկտրների 
համադրումը (նկ. 1, 2, 3) ցույց է տալիս ինֆրակարմիր տիրույթում 
դրանց սպեկտրների ամբողջական համընկնումը: Սպեկտրների 
նման համընկնումը խոսում է մեր նմուշներում Արջընկույզ սովո-
րականում գլխավոր գործող նյութի՝ ատրոպինի առկայության, 
ինչպես նաև էքստրագիրման ճիշտ մեթոդի ընտրության մասին: 

 
Նկար 1. Ուսումնասիրված նմուշների էքստրակտի քլորոֆորմային Նկար 1. Ուսումնասիրված նմուշների էքստրակտի քլորոֆորմային Նկար 1. Ուսումնասիրված նմուշների էքստրակտի քլորոֆորմային Նկար 1. Ուսումնասիրված նմուշների էքստրակտի քլորոֆորմային 

լուծույթի և դեղատնային ատրոպինի սուլֆատի օպտիկական կլանման լուծույթի և դեղատնային ատրոպինի սուլֆատի օպտիկական կլանման լուծույթի և դեղատնային ատրոպինի սուլֆատի օպտիկական կլանման լուծույթի և դեղատնային ատրոպինի սուլֆատի օպտիկական կլանման 
սպեկտրները: 1սպեկտրները: 1սպեկտրները: 1սպեկտրները: 1----դեղատնային ատրոպինի սուլֆատի լուծուդեղատնային ատրոպինի սուլֆատի լուծուդեղատնային ատրոպինի սուլֆատի լուծուդեղատնային ատրոպինի սուլֆատի լուծույթի կլանման յթի կլանման յթի կլանման յթի կլանման 

սպեկտրը, 2սպեկտրը, 2սպեկտրը, 2սպեկտրը, 2----նմուշ 2նմուշ 2նմուշ 2նմուշ 2----ի (Տարոն ի (Տարոն ի (Տարոն ի (Տարոն ––––    2) 2) 2) 2) կլանման սպեկտրըկլանման սպեկտրըկլանման սպեկտրըկլանման սպեկտրը 
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Նկար 2. Նմուշ 3Նկար 2. Նմուշ 3Նկար 2. Նմուշ 3Նկար 2. Նմուշ 3----ի (Սպիտակ) էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի ի (Սպիտակ) էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի ի (Սպիտակ) էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի ի (Սպիտակ) էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի 

օպտիկական կլանման սպեկտրըօպտիկական կլանման սպեկտրըօպտիկական կլանման սպեկտրըօպտիկական կլանման սպեկտրը    
 
 
 

 
Նկար 3. Նկար 3. Նկար 3. Նկար 3. Նմուշ 2Նմուշ 2Նմուշ 2Նմուշ 2----ի (Տարոնի (Տարոնի (Տարոնի (Տարոն----4) 4) 4) 4) էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի 

օպտիկական կլանման սպեկտրըօպտիկական կլանման սպեկտրըօպտիկական կլանման սպեկտրըօպտիկական կլանման սպեկտրը    
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Հետազոտվող փորձանմուշներում տրոպանային ալկալոիդ-
ների քանակական պարունակության համեմատական վերլուծու-
թյան համար հավասար պայմաններում պատրաստել ենք էքստ-
րակտների քլորոֆորմային լուծույթներ և ֆոտոկալորիմետրական 
եղանակով չափել ենք լուծույթների օպտիկական կլանման խտու-
թյունները (λ=540 նմ ալիքի երկարության դեպքում): Արդյունքները 
բերված են աղյուսակ 2-ում:  

    
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    2. 2. 2. 2. ԱրջընկույզԱրջընկույզԱրջընկույզԱրջընկույզ    սովորականիսովորականիսովորականիսովորականի    հավաքմանհավաքմանհավաքմանհավաքման    վայրերըվայրերըվայրերըվայրերը    ևևևև    

հետազոտվածհետազոտվածհետազոտվածհետազոտված    փորձանմուշներիփորձանմուշներիփորձանմուշներիփորձանմուշների    լուծույթներիլուծույթներիլուծույթներիլուծույթների    օպտիկականօպտիկականօպտիկականօպտիկական    խտությունը՝խտությունը՝խտությունը՝խտությունը՝    
D D D D ևևևև    թափանցելիությունըթափանցելիությունըթափանցելիությունըթափանցելիությունը    ((((t = uvw	նմնմնմնմ	)))) 

ՓորձաՓորձաՓորձաՓորձա----
նմուշների նմուշների նմուշների նմուշների 

№№№№----ըըըը    
Հավաքման վայրըՀավաքման վայրըՀավաքման վայրըՀավաքման վայրը    

Օպտիկական Օպտիկական Օպտիկական Օպտիկական 
խտությունը, խտությունը, խտությունը, խտությունը, DDDD    

Օպտիկական Օպտիկական Օպտիկական Օպտիկական 
թթթթափանցելիությունափանցելիությունափանցելիությունափանցելիությունըըըը    

((((ΤΤΤΤ    %%%%))))    

1 
Տարոն-2 

թաղամասի 
հարակից տարածք 

0,057±0,05 83 

2 
Տարոն-4 

թաղամասի 
հարակից տարածք 

0,22±0,05 63 

3 
Սպիտակ քաղաքի 
հարակից տարածք 

0,18±0,05 68 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ում բերված տվյալներից, 

դիտվում է տրոպանային ալկալոիդների պարունակության զգալի 
տարբերություն՝ կախված հավաքման վայրից: Ուսումնասիրված 
փորձանմուշներում, չափման սխալի սահմաններում, տրոպանա-
յին ալկալոիդների հարաբերական պարունակությունները բավա-
կանին մոտ են միմյանց Տարոն-4 թաղամասի հարակից տարած-
քից և Սպիտակ քաղաքի հարակից տարածքից հավաքած փորձա-
նմուշներում (D = 0,22 ± 0,05	և	:	 = 0,18 ± 0,05): Տրոպանային 
ալկալոիդների պարունակության նշանակալից տարբերություն 
դիտվում է Տարոն-2 թաղամասի հարակից տարածքից հավաքած 
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փորձանմուշում (D = 0,057 ± 0,05), ընդ որում այն նվազագույնն է 
ուսումնասիրված փորձանմուշների համար: 

 Պետք է ենթադրել, որ Տարոն-2 թաղամասի հարակից տա-
րածքից հավաքած փորձանմուշում տրոպանային ալկալոիդների 
ընդհանուր պարունակության նվազումը, ըստ երևույթին, պայմա-
նավորված է շրջակա միջավայրի և հողի աղտոտվածությամբ, 
որոնք սովորաբար ճնշում են կենսաակտիվ նյութերի սինթեզը 
բույսերում: 

Այսպիսով, վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ 
տրոպանային ալկալոիդների պարունակությունը Արջընկույզ սո-
վորականի նմուշներում կախված է հումքի հավաքման վայրից և 
բնակալիմայական պայմաններից: Միևնույն ժամանակ, ըստ 
ստացված արդյունքների, կարելի է եզրակացնել, որ բույսում տրո-
պանային ալկալոիդների պարունակությամբ կարելի է դատել տա-
րածքի աղտոտվածության մասին: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Բուսաբուժության փոքր հանրագիտարան, Բնությունը՝ 
հարուստ դեղատուն, Երևան, 2007, 368 էջ:  

2. Հակոբյան Ս., Հայկական բնաշխարհի դեղաբույսերը, Երևան, 
1975, 273 էջ: 

3. El Bazaoui A., Bellimam M.A., Soulaymani A. Nine new tropane 
alkaloids from Datura stramonium L. identified by GC/MS – 
Fitoterapia-2011, Volume 82, Issue 2, March 2011, Pages 193-197 

4. ru.wikipedia.org › wiki › 2020. 
5. hy.wikipedia.org › wiki › 2020.  
6. Соловьева Н.А., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. Исследование 

качественного состава и антиоксидантной активности феноль-
ных соединений тысячилистника обыкновенного в условиях 
промышленного загрязнения города Твери. Вестник ТвГУ. 
Серия «Химия». 2015, № 4, с. 102-111. 

7. Справочник по лекарственным растениям /Задорожный А. М., 
Кошкин А. Г. и др., М.: Лесн. пром-сть, 1988, 415 с. 
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Сравнительный анализ на содержание тропановых алкалоидов в Сравнительный анализ на содержание тропановых алкалоидов в Сравнительный анализ на содержание тропановых алкалоидов в Сравнительный анализ на содержание тропановых алкалоидов в 
Дурмане обыкновенном Дурмане обыкновенном Дурмане обыкновенном Дурмане обыкновенном ((((Datúra stramóniumDatúra stramóniumDatúra stramóniumDatúra stramónium    L.L.L.L.)))), , , ,     

произрастающем произрастающем произрастающем произрастающем вввв    разных разных разных разных местахместахместахместах    Лорийской областиЛорийской областиЛорийской областиЛорийской области    

Оганесян ИнесаОганесян ИнесаОганесян ИнесаОганесян Инеса    
Товмасян МартТовмасян МартТовмасян МартТовмасян Мартунунунун    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: биологически активные вещества, оптические 

спектры, лекарственное растение, гиосциамин, раствор, атропин, 
фотоколориметрия 

Методами спектрофотометрии и фотоколорометрии в данной работе 
был проведен сравнительный анализ на содержание тропановых алкалоидов 
в Дурмане    обыкновенном (Datúra stramónium L.), произрастающем в 
разных местах Лорийской области в зависимости от места сбора и 
климатическиx условий. 

Спектрофотометрические измерения проводили в инфракрасной и 
видимой областях оптического спектра (m = 500 − 4000	нм) с помощью 
Фурье-спектрометра «ФСМ–1201» и фотоколориметра, марки «КФК-2-
УХЛ4.2». 

Исследованы хлороформовые растворы экстрактов семян образцов 
Дурмана обыкновенного (Datúra stramónium L.), произрастающего в двух 
разных местах города Ванадзор и в окрестностях города Спитак Лорийской 
области.  

В исследуемых образцах наличие основного биологически активного 
вещества атропина было установлено путем сравнения их спектров в 
инфракрасной области со спектрами фармацевтического раствора атропина 
сульфата. 

 Сравнительный анализ оптических плотностей образцов показывает, 
что минимальное значение тропановых алкалоидов наблюдается в 
сырьевом материале, произрастающем в окрестностях квартала Тарон-2 
города Ванадзор (D = 0,057 ± 0,05).  

Следует предположить, что снижение содержания тропановых алка-
лоидов в сырье, произрастающем в вышеупомянутом регионе, вероятно, 
обусловлено загрязнением окружающей среды и почвы, которые обычно 
подавляют синтез биологически активных веществ в растениях. 
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Comparative Comparative Comparative Comparative AAAAnalysis of the nalysis of the nalysis of the nalysis of the CCCContent of ontent of ontent of ontent of TTTTropane ropane ropane ropane AAAAlkaloidslkaloidslkaloidslkaloids    
in Datura vulgaris (in Datura vulgaris (in Datura vulgaris (in Datura vulgaris (Datúra stramónium L.Datúra stramónium L.Datúra stramónium L.Datúra stramónium L.), ), ), ),     

CCCCollected from ollected from ollected from ollected from DDDDifferent ifferent ifferent ifferent AAAAreas of Lori reas of Lori reas of Lori reas of Lori RRRRegionegionegionegion    

Hovhannisyan InesaHovhannisyan InesaHovhannisyan InesaHovhannisyan Inesa    
Tovmasyan MartunTovmasyan MartunTovmasyan MartunTovmasyan Martun    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: biologically active substance, optical spectra, medicinal plant, 

hyoscyamine, solution, atropine, spectrophotometry 
In this work, the spectrophotometric and photocolorometric methods 

were used to study and carry out a comparative analysis of the content of 
tropane alkaloids in Datura vulgaris (Datúra stramónium L.) collected from 
different places of Lori Region depending on the collection site and climatic 
conditions. 

Spectrophotometric measurements were performed in the infrared and 
visible regions of the optical spectrum (λ = 500-4000 մմ) on a FSM-1201 
Fourier-spectrometer and on a KFK-2-UHL4.2 photocolorimeter. 

Chloroform solutions of seed extracts of Datura vulgaris (Datúra 
stramónium L.) samples collected from two different places in the city of 
Vanadzor and from the vicinity of the city of Spitak in Lori Region were 
studied. 

In the studied samples, the presence of the main biologically active 
substance atropine was established by comparing their spectra in the infrared 
region with the spectra of a pharmaceutical solution of atropine. 

A comparative analysis of the optical densities of the samples shows that the 
minimum value of tropane alkaloids is observed in the raw material collected in 
the vicinity of Taron-2 quarter of the city of Vanadzor (D = 0.057 ± 0.05). 

It should be assumed that the decrease in the content of tropane alkaloids 
in raw materials collected from the aforementioned region is probably due to 
environmental pollution and soil, which usually inhibit the synthesis of 
biologically active substances in plants. 

 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    30.30.30.30.04040404.2020.2020.2020.2020թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    14.0514.0514.0514.05.2020.2020.2020.2020թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.27.27.27.05050505.2020.2020.2020.2020թթթթ....    
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ՆՆՆՆովոկայինի հետ ովոկայինի հետ ովոկայինի հետ ովոկայինի հետ CuCuCuCu((((IIIIIIII))))----ի կոմպլեքսագոյացման ի կոմպլեքսագոյացման ի կոմպլեքսագոյացման ի կոմպլեքսագոյացման 
ուսումնասիրությունը ջրային ուսումնասիրությունը ջրային ուսումնասիրությունը ջրային ուսումնասիրությունը ջրային ևևևև    սպիրտայինսպիրտայինսպիրտայինսպիրտային    միջավայրմիջավայրմիջավայրմիջավայրերերերերումումումում    

ՂազարյանՂազարյանՂազարյանՂազարյան    ԱրմինեԱրմինեԱրմինեԱրմինե    
ՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյան    ԻնեսաԻնեսաԻնեսաԻնեսա    

ՂազարյանՂազարյանՂազարյանՂազարյան    ՀրաչիկՀրաչիկՀրաչիկՀրաչիկ    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... սպեկտրալուսաչափական, իզոմոլային, 
բուֆերային լուծույթ, կորդինացիոն միացություններ, լիգանտներ, 
անզգայացնող դեղամիջոցներ: 

Պղինձը պատկանում է կենսամետաղների շարքին, այն նաև 
ֆերմենտների և նուկլեոպրոտեինների կոմպլեքսների պարտադիր 
բաղադրիչներից է: Օրգանիզմում պղինձը գտնվում է կոմպլեքս-
ների ձևով՝ ամինաթթուների, սպիտակուցների, դեղամիջոցների 
հետ [8, 84]: Պղնձի պակասը օրգանիզմում թուլացնում է ֆերմենտ-
ների ֆունկցիաները, կարող է հանգեցնել պիգմենտների և կերո-
տինի անոմալիայի: Մի շարք դեղամիջոցներ (ինչպես լիգանդները) 
կարող են փոխազդել ցերուլոպլազմինի կամ ուրիշ պղինձ պարու-
նակող սպիտակուցների ֆերմենտների հետ և առաջացնել նոր 
ցածրամոլեկուլային կոորդինացիոն միացություններ [3, 216]: 

Դեղամիջոցների, վիտամինների և այլ կենսաբանական 
ակտիվ նյութերի հետ մետաղների կոմպլեքսները սովորաբար 
կատարում են փոխադրող և համակենտրոնացնող դեր, ինչպես 
նաև հանդես են գալիս ֆերմենտային համակարգերի ակտիվ 
կենտրոնի գործող մոդելներ: Մետաղների բիոկոմպլեքսները 
օրգանիզմում կատարում են որոշակի կենսաբանական ֆունկցիա-
ներ: Կոմպլեքսների հատկությունների ուսումնասիրությունը թույլ 
է տալիս կառավարել օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական 
պրոցեսները, այդ իսկ պատճառով մեծ հետաքրքրություն է ներկա-
յացնում կենսամետաղների և անզգայացնող միջոցների հիման 
վրա կոմպլեքսների ուսումնասիրությունը [3, 216]: 

Անզգայացնող դեղամիջոցների կառուցվածքից ելնելով՝ կարե-
լի է ենթադրել, որ մեմբրանի հետ փոխազդում են նյարդաթելիկնե-
րի ինչպես բևեռային (ամինոխումբ), այնպես էլ ոչ բևեռային լիպո-
ֆիլ մասերը: Ելնելով նովոկայինի կառուցվածքից՝ կարելի է նշել 
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ազոտի և թթվածնի ատոմների հնարավորությունները, որոնք 
կարող են մասնակցել կոմպլեքսագոյացմանը [4, 207-216]:  

Անզգայացնող միջոցներից նովոկայինը պահանջում է ավելի 
խորը ուսումնասիրություն, քանի որ ի տարբերություն այլ ան-
զգայացնող դեղամիջոցների, ներարկման բնույթից կախված, 
կարող է առաջացնել սիրտ-անոթային համակարգի խանգարում-
ներ [4, 207-216]: 

Գրականության մեջ անզգայացնող պրեպարատների և կեն-
սամետաղների կոմպլեքսագոյացման տվյալները քիչ են, ազդեցու-
թյան մեխանիզմը մինչև վերջ բացատրված չէ: Այս հարցերի նկատ-
մամբ օրեցօր աճող հետաքրքրությունը պայմանավորված է 
բժշկության, դեղաբանության, գյուղատնտեսության, բնապահպա-
նության ոլորտներում բազմաթիվ կիրառական խնդիրների լուծ-
ման անհրաժեշտությամբ [4, 207-216]: 

Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել Cu(II)-ի հետ նովո-
կայինի կոմպլեքսագոյացումը ջրային և սպիրտային միջավայրե-
րում, որոշել կոմպլեքսների բաղադրությունը, կայունության հաս-
տատունները, տալ առաջացած կոմպլեքսների մոտավոր կառուց-
վածքը, ստանալ այդ կոմպլեքսները և հետազոտել նրանց հատկու-
թյունները:  

Փորձնական մասՓորձնական մասՓորձնական մասՓորձնական մաս    
Հետազոտությունների ընթացքում օգտագործել ենք հետևյալ 

նյութերը` CuSO4⋅5H2O-ը, նովոկային դեղամիջոցը, ինչպես նաև 
լիդոկային, KMnO4, H2SO4, NaNO2,	β− նավթոլ, CHCl3, բուֆերային 
լուծույթ` pH = 3.56, թորած ջուր, էթանոլ [6, 1165]: 

Կապված կիրառված կոմպլեքսագոյացուցչի և լիգանդի 
բնույթից` հետազոտությունները կատարվել են տարբեր եղանակ-
ներով, որոնց ընտրությունը փոխկապակցված է: Որպես հետա-
զոտման հիմնական եղանակ՝ ընտրվել է սպեկտրալուսաչափա-
կան եղանակը [2, 284]: Լուծույթների էլեկտրոնային կլանման 
սպեկտրները գրանցվել են PQ1UVT60 մակնիշի սպեկտրալուսա-
չափի միջոցով λ =190-1000 նմ սպեկտրային տիրույթում՝ օգտա-
գործելով 10.1մմ կվարցե կյուվետներ:  
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Ստացված արդյունքները և դրանց քննարկումըՍտացված արդյունքները և դրանց քննարկումըՍտացված արդյունքները և դրանց քննարկումըՍտացված արդյունքները և դրանց քննարկումը    
Որակապես ճշգրիտ կոմպլեքսներ ստանալու նպատակով 

իրականացրել ենք նովոկային հիդրոքլորիդ դեղամիջոցի իսկու-
թյան հաստատումը: Նովոկային հիդրոքլորիդի որակական հայտ-
նաբերումն իրականացրել ենք՝ համեմատելով նույն տեղային 
անզգայացնող խմբին պատկանող լիդոկային հիդրոքլորիդի հետ: 
Կիրառել ենք հայտնաբերման ընդհանուր և հատկորոշման ռեակ-
ցիաները: Փորձի համար վերցված են եղել ներարկման համար 
նախատեսված ազդող նյութերի 2%-ոց լուծույթները: Ստացված 
տվյալները հաստատում են, որ դեղամիջոցը բավարարում է «Պետա-
կան դեղագրքի» իսկությունը հաստատող պահանջներին [1, 620]: 

Կոմպլեքսագոյացումն ուսումնասիրել ենք Cu2+−NOV−H20 
համակարգում: Պատրաստել ենք լուծույթների շարք, որտեղ 
լիգանդի կոնցենտրացիան պահպանել ենք հաստատուն, իսկ 
մետաղինը մեծացրել ենք մինչև 0,008մոլ/լ և չափել ենք օպտիկա-
կան խտությունները: Նկար 1-ում բերված է օպտիկական խտու-
թյան կախվածությունը լուծույթում մետաղի կոնցենտրացիայից: 

Ինչպես երևում է նկ. 1-ում բերված գրաֆիկից, մինչև 0,004մոլ/լ 
կոնցենտրացիայի դեպքում օպտիկական խտություն – կոնցենտ-
րացիա կախվածությունը արտահայտվում է ուղղագծորեն՝ են-
թարկվելով Բուգեր–Լամբերտ Բերի օրենքին [5, 1165], որտեղ էլ 
որոշել ենք կենտրոնական մետաղի կոնցենտրացիայի մեծու-
թյունը: Հետագա ուսումնասիրություններում կոմպլեքսագոյա-
ցուցչի կոնցենտրացիան պահպանել ենք մինչև 0,004մոլ/լ: 
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Նկար 1. Նկար 1. Նկար 1. Նկար 1. D = f D = f D = f D = f [[[[CuSOCuSOCuSOCuSO4444]]]]    օպտիկականօպտիկականօպտիկականօպտիկական    խտությանխտությանխտությանխտության    կախվածությունըկախվածությունըկախվածությունըկախվածությունը
լուծույթում լուծույթում լուծույթում լուծույթում մետաղիմետաղիմետաղիմետաղի    կոնցենտրացիայից (կոնցենտրացիայից (կոնցենտրացիայից (կոնցենտրացիայից (λλλλ=410 =410 =410 =410 

    
Միջավայրի pH-ի ազդեցությունը կոմպլեքսագոյացման

որոշելու համար պատրաստել ենք Cu-NOV 1:2 մոլային
րությամբ լուծույթ: Փոփոխել ենք pH-ը և λ=410 նմ ալիքի երկա
թյան դեպքում որոշել ենք օպտիկական խտության 
թյունը միջավայրի pH-ից (նկ. 2): 

Նկար 2-ում բերված գրաֆիկից կարող ենք եզրակացնել
pH-ի 2,8-3,56 արժեքների տիրույթում միջավայրը կոմպ
յացման վրա չի ազդում: 

ՆկՆկՆկՆկարարարար    2. 2. 2. 2. D = fD = fD = fD = f((((pHpHpHpH)))),,,,    CuCuCuCu----NOV NOV NOV NOV ––––HHHH2222OOOO    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    (t =

 
կախվածությունըկախվածությունըկախվածությունըկախվածությունը    

=410 =410 =410 =410 նմ)նմ)նմ)նմ)    

կոմպլեքսագոյացման վրա 
մոլային հարաբե-
ալիքի երկարու-

խտության կախվածու-

եզրակացնել, որ 
միջավայրը կոմպլեքսագո-

 =410410410410    ննննմմմմ))))    
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Կոմպլեքսի բաղադրությունը որոշելու համար կիրառել ենք 
իզոմոլային սերիայի եղանակը: Պատրաստված լուծույթների 
ծավալները և այդ լուծույթների համար որոշված օպտիկական 
խտությունները բերված են աղյուսակ 1-ում: 

 
Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. ԿոմպլեքսիԿոմպլեքսիԿոմպլեքսիԿոմպլեքսի    բաղադրությանբաղադրությանբաղադրությանբաղադրության    որոշմանորոշմանորոշմանորոշման    տվյալներըտվյալներըտվյալներըտվյալները    

Cu(II)Cu(II)Cu(II)Cu(II)----NOVNOVNOVNOV----HHHH2222O O O O համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում    

Նյութեր Նյութեր Նյութեր Նյութեր 
V(V(V(V(մլմլմլմլ    ))))    

Փորձերի շարքՓորձերի շարքՓորձերի շարքՓորձերի շարք    

1 2 3 4 5 6 7 
V(Cu+2 ) 4 3 2.5 2 1.5 1.2 1.0 
V(NOV) 2 3 3.5 4 4.5 4.8 5.0 
V(H2O) 4 4 4 4 4 4 4 
Բուֆեր 
PH=3.56 5 5 5 5 5 5 5 

D390 0.246 0.576 0.80 0.99 0.84 0.601 0.356 

 
Նկար 3-ում տրված է օպտիկական խտության կախվածու-

թյունը CNOV/CCu մոլային հարաբերությունից:  

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    3. Cu3. Cu3. Cu3. Cu----NOV NOV NOV NOV ----HHHH2222O O O O համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում    ooooպտիկականպտիկականպտիկականպտիկական    խտությանխտությանխտությանխտության    

կախվածությունըկախվածությունըկախվածությունըկախվածությունը    CCCCLLLL/C/C/C/CMMMM----իցիցիցից    ((((    t =390 390 390 390 ննննմմմմ))))    
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Ինչպես երևում է բերված գրաֆիկից, կորի մաքսիմումը
պատասխանում է CI:CM=1:2 բաղադրությանը, որի 
կարող ենք որոշել առաջացած կոմպլեքսի տրոհման y = :� − :���:���  

y = 	0,48 r 0,46
0,48

� 0,04 

Կոմպլեքսագոյացումը ուսումնասիրել ենք նաև
կշռման տեղաշարժի եղանակով: Պատրաստել ենք
շարք, որտեղ մետաղի կոնցենտրացիան պահպանել
տուն, իսկ լիգանդինը՝ փոփոխել: Ընդհանուր ծավալը
ենք հաստատուն (10մլ): Լուծույթի pH-ը պահպանել ենք

Նկար 4-ում բերված է օպտիկական խտության
թյունը՝ լիգանդի կոնցետրացիայից: 

ՆկարՆկարՆկարՆկար. 4 D = f . 4 D = f . 4 D = f . 4 D = f ((((CCCCLLLL))))    CuCuCuCu----NOVNOVNOVNOV----HHHH2222O O O O համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    համարհամարհամարհամար    ( ( ( ( 
 
Cu(II)-NOV-H2O համակարգի կայունության հաստատունի

վարկային տվյալների հիման վրա կառուցել ենք lg }

}~g

կախվածության գրաֆիկը, որը բերված է նկար 5-ում:
Նկ. 5-ում շարունակելով ուղիղ գիծը մինչև 

առանցքի հատումը՝ կստանանք կայունության 
լոգարիթմը`lg β � 5.8, 	β � 6.3⋅10g1: 

մաքսիմումը համա-
որի համաձային՝ 

տրոհման աստիճանը. 

նաև հավասարա-
ենք լուծույթների 

պահպանել ենք հաստա-
ծավալը պահպանել 

ենք 3,56: 
խտության կախվածու-

 
( ( ( ( t �400400400400ննննմմմմ))))    

հաստատունի հաշ-
}�

g}�
� ;(- lg[L]) 

: 
 օրդինատների 
 հաստատունի 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    5. 5. 5. 5. 	�� ��

�wg��
    կախվակախվակախվակախվածծծծությունըությունըությունըությունը    ----    lglglglg[[[[LLLL

        
Cu(II) և նովոկայինի կոմպլեքսագոյացումը ուսումնասիրել 

ենք նաև սպիրտային միջավայրում:  
Բաղադրությունը որոշելու համար օգտագործել

նկարագրված իզոմոլային շարքի եղանակը, արդյունքները
կորեն բերված են նկար 6-ում: 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    6. 6. 6. 6. CuCuCuCu----    NOVNOVNOVNOV----էթանոլէթանոլէթանոլէթանոլ    համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում    ooooպտիկականպտիկականպտիկականպտիկական
կախվածությունըկախվածությունըկախվածությունըկախվածությունը    CCCCLLLL/C/C/C/CMMMM----իցիցիցից    ( ( ( ( t �380 380 380 380 ննննմմմմ))))    

 
Բաղադրության գրաֆիկից երևում է, որ կորի մաքսիմումը 

համապատասխանում է նովոկայինի և Cu (II) 1:1 մոլային
բերությանը` CI:CM=1:1: Համաձայն գրաֆիկի տվյալների

[[[[LLLL]]]]))))    

լեքսագոյացումը ուսումնասիրել 

օգտագործել ենք վերը 
արդյունքները գրաֆի-

 
պտիկականպտիկականպտիկականպտիկական    խտությանխտությանխտությանխտության    

կորի մաքսիմումը 
մոլային հարա-

գրաֆիկի տվյալների կոմպ-
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լեքսի տրոհման՝ աստիճանը կլինի  

α �
D�

D� r D�
�
3.75 r 3.53

3.75
� 0.058 

Փորձնական տվյալների հիման վրա կատարել են
կայունության հաստատունի հաշվարկ, ըստ որի 
lg

}�

}~g}�
 r lg[L] կախվածության գրաֆիկը (նկ. 7): 

ՆկՆկՆկՆկար 7.  ար 7.  ար 7.  ար 7.  �� ��

�wg��
    կախվածությունը կախվածությունը կախվածությունը կախվածությունը ----    lglglglg[[[[LLLL]]]]

    
Նկ. 7-ում շարունակելով ուղիղը մինչև օրդինանտների

առանցքի հետ հատվելը՝ ստանում ենք կայունության հաս
տունի լոգարիթմը` lg β � 2.8, β � 4.3⋅	10g1: Կայունության հաս
տունի լոգարիթմի այսպիսի փոքր արժեքը ցույց է տալիս
ջացել է անկայուն կոմպլեքս: 

Այսպիսով, երկու տարբեր միջավայրերում (ջրում և էթա
լում) նովոկայինի հետ Cu(II)-ի կոմպլեքսագոյացման ուսում
րությունը ցույց է տալիս, որ առավել կայուն կոմպլեքս առաջանում 
է ջրային միջավայրում և նվազ կայունությամբ՝ էթանոլի միջա
րում: 

Կոմպլեքսների կայունության հաստատունների մե
ների համադրությունը թույլ է տալիս բացահայտել տվյալ դե
ջոցի մետաբոլիզմը, ինչպես նաև որոշել դեղամիջոցների տարբեր 

ենք կոմպլեքսի 
 կառուցել ենք 

 
LLLL]]]]----իցիցիցից    

օրդինանտների 
ենք կայունության հաստա-

Կայունության հաստա-
տալիս, որ առա-

Այսպիսով, երկու տարբեր միջավայրերում (ջրում և էթանո-
ի կոմպլեքսագոյացման ուսումնասի-

թյունը ցույց է տալիս, որ առավել կայուն կոմպլեքս առաջանում 
էթանոլի միջավայ-

Կոմպլեքսների կայունության հաստատունների մեծություն-
ների համադրությունը թույլ է տալիս բացահայտել տվյալ դեղամի-
ջոցի մետաբոլիզմը, ինչպես նաև որոշել դեղամիջոցների տարբեր 
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կոմբինացիաների համադրման կիրառումը և նպատակահարմա-
րությունը: 

Այս տվյալները հետաքրքիր են կենսաբանության տեսանկ-
յունից այն պատճառով, որ կոմպլեքսները ավելի անկայուն են, որը 
հետաքրքիր է ինչպես կենսաբանական համակարգերի [7, 539], 
այնպես էլ դեղաբանության համար: 

Այսպիսով, ստացված տվյալները կարող են նպաստել կոմպ-
լեքսային միացությունների քիմիայի զարգացմանը և ունենալ կի-
րառական նշանակություն հատկապես դեղամիջոցների արտադ-
րությունում և լուծահանման պրոցեսներում: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Исследование комплексообразования ионов Исследование комплексообразования ионов Исследование комплексообразования ионов Исследование комплексообразования ионов CuCuCuCu(II)(II)(II)(II)    
с новокаином с новокаином с новокаином с новокаином в в в в водной и спиртовой средеводной и спиртовой средеводной и спиртовой средеводной и спиртовой среде    

Казарян Армине Казарян Армине Казарян Армине Казарян Армине     
                ОганОганОганОганeeeeсян Инеса сян Инеса сян Инеса сян Инеса     

    Казарян Грачик Казарян Грачик Казарян Грачик Казарян Грачик     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: спектрофотометрический, изомолярный, буферный 
раствор, координационные соединения, лиганты, анестетические препараты 

Методами ультрафиолетовой спектроскопии, изомолярных серий раст-
воров было изучено комплексообразование новокаина с Cu(II) в водной и 
спиртовой среде. Были проведены реакции идентификации препарата 
новокаина гидрохлорида для получения качественно точных комплексов.  

Электронные спектры поглощения растворов были выведены с помощью 
спектрофотометра марки PQ1UVT60б в диапазоне λmax 190-1000 нм, используя 
10.1мм кварцевые кюветы. 

Используя метод спектрофотометрии мы изучили комплексообразование 
в водной среде в системе Cu(II) – новокаин. С помощью метода изомолярной 
серии мы определили состав комплекса с молярным соотношением 1:2, 
методом передвижения равновесия определили константу устойчивости 
комплекса Cu(II) – новокаин с молярным соотношение 1:2, которая равна       
lg β = 5,8 в водной среде.  

В системе Cu(II) – новокаин спектрофотометрическим методом изучили 
комплексообразование в спиртовой среде. В спиртовой среде определили 
состав комплекса Cu(II) – новокаин с молярным соотношением 1:1. Методом 
передвижения равновесия определили константу устойчивости комплекса, 
которая равна lg β	=2,8. 

Методом сдвига равновесия определили константы устойчивости образо-
вавшихся растворов. Соотношение констант устойчивости полученных 
комплексов дало возможность выявить метаболизм данного препарата, а также 
определить сочетание различных комбинаций препаратов и целесообразность 
их использования. 

Полученные данные интересны с биологической точки зрения, образо-
вавшиеся комплексы нестабильны, что очень необходимо для биологических 
систем и вызывает особый интерес для фармакологии. 

Таким образом, полученные данные могут способствовать развитию 
химии комплексных соединений, иметь практическое значение, особенно при 
производстве лекарственных препаратов и в процессе их ликвидации. 
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Investigation of Cu(II) ion Complex FormationInvestigation of Cu(II) ion Complex FormationInvestigation of Cu(II) ion Complex FormationInvestigation of Cu(II) ion Complex Formation    
with Novocaine in Aqueous and Alcoholic Environmentwith Novocaine in Aqueous and Alcoholic Environmentwith Novocaine in Aqueous and Alcoholic Environmentwith Novocaine in Aqueous and Alcoholic Environment    

Ghazaryan ArmineGhazaryan ArmineGhazaryan ArmineGhazaryan Armine    
HovhannisHovhannisHovhannisHovhannisyan Inesayan Inesayan Inesayan Inesa    
Ghazaryan HrachikGhazaryan HrachikGhazaryan HrachikGhazaryan Hrachik    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: spectroscopic, isomolic, buffer solution, coordination compounds, 

ligands, anesthetic drugs 
With the help of ultrasonic spectroscopy, isomol series, appropriate solutions, 

we studied the complexation of Cu (II) with novocaine in aquatic and alcoholic 
environments. We have confirmed the authenticity of the drug novocaine 
hydrochloride in order to obtain qualitatively accurate complexes. The drug meets 
the requirements of the State Pharmacy. 

The electron absorption spectra of the solutions were recorded using the 
PQ1UVT60 spectrometer in the λmax 190-1000 nm range using 10.1 mm quartz 
cuvettes. 

We studied complexization in the Cu (II) – Novocaine system in the aqueous 
environment by spectrophotometry. By means of the isomol series, we determined 
the composition of the complex in 1: 2 molar ratio, by the method of equilibrium 
displacement we determined the constant of stability of the complex in the aqueous 
environment with the ratio of 1: 2 molar ratio of Cu (II) to lg β = 5.8. 

We studied the complexation in Cu (II) – Novocaine system in the alcoholic 
environment by spectrophotometric method. We determined the composition of 
the Cu (II) - Novocaine alcohol complex with a ratio of 1: 1 molar ratio. By the 
method of equilibrium displacement, we have determined the stability constant of 
the complex to lg	 β = 2,8. 

The combination of quantities of complex stability constants allows us to 
identify the metabolism of a given drug, as well as to determine the appropriateness 
and usage of the different combinations of drugs.  

The data obtained are interesting from the biological point of view, the 
complexes are more unstable, which is very necessary for biological systems and is 
of some interest to Pharmacology. 

Thus, the data obtained can contribute to the development of Chemistry of 
complex compounds and have a practical application, especially in the production 
of drugs, and in the process of dissolution. 
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ    

ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКАПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКАПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКАПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА    

PEDAGOGY AND METHODOLOGYPEDAGOGY AND METHODOLOGYPEDAGOGY AND METHODOLOGYPEDAGOGY AND METHODOLOGY    

        



– 82 – 

Տարրական դասարաններում դասավանդման Տարրական դասարաններում դասավանդման Տարրական դասարաններում դասավանդման Տարրական դասարաններում դասավանդման 
արդյունավետության բարձրացումը՝ առաջանցիկ ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը՝ առաջանցիկ ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը՝ առաջանցիկ ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը՝ առաջանցիկ ուսուցման 

տարրերի տարրերի տարրերի տարրերի կիրառմամբկիրառմամբկիրառմամբկիրառմամբ    
    Զադոյան ԱրփինեԶադոյան ԱրփինեԶադոյան ԱրփինեԶադոյան Արփինե    

    
Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային բառերբառերբառերբառեր....    գիտելիքների փոխանցում, նոր մոդել, 

ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապեր, գիտական ճանաչելիության 
մեթոդներ    

Նոր կրթական համակարգի շրջանակներում կարևորվում է ոչ 
այնքան մեծ ծավալով գիտելիքների հաղորդումը, որքան այդ գի-
տելիքների հենքի վրա սովորողների մտածողության և ստեղծա-
գործական ունակությունների զարգացումը: 

Վերջինիս իրականացման համար ուսուցիչը պետք է տիրա-
պետի ուսուցման ժամանակակից մեթոդները հմտորեն համադ-
րելու և նպատակահարմար կիրառելու մասնագիտական կարո-
ղություններին և հմտություններին: 

Որպես ուսուցման վերջնարդյունք ակնկալելով սովորողների 
մոտ մտածողության և ստեղծագործական ունակությունների զար-
գացումը՝ անհրաժեշտ է անընդհատ փնտրել և կատարելագործել 
այն իրականացման արդյունավետ ուղիները: Այն ենթադրում է 
հետևյալ մեթոդների հետևողական կիրառումը [2, 12].  

1. ուսումնա-ճանաչողական գործուենության խթանում և 
մոտիվացիա, 

2. ուսումնա-ճանաչողական գործունեության կազմակերպում 
և իրականացում, 

3. ուսումնա-ճանաչողական գործունեության արդյունավե-
տության վերահսկում և ինքնահսկում: 

Սովորողների մտածողության և ստեղծագործական ունակու-
թյունների զարգացման խնդիրը կարևոր է ուսուցման բոլոր մա-
կարդակներում: Ավելին, այն ենթադրվում է սկսել երեխաների 
դեռևս փոքր հասակից և աստիճանաբար զարգացնել՝ հաշվի առ-
նելով սովորողների տարիքահոգեբանական առանձնահատկու-
թյունները: Յուրաքանչյուր տարիքային խմբի համար մտածողու-
թյան տարրերի ձևավորման գործընթացն ունի իր յուրահատկու-



– 83 – 

թյունները: Նույնը կարելի է ասել նաև այս կամ այն մեթոդի 
կիրառման հնարավորությունների և նպատակահարմարության 
մասին: 

Այստեղ առաջին պլան են մղվում տվյալ տարիքային խմբին 
բնորոշ կողմերը, վերացական մտածողության աստիճանը, պատ-
րաստվածությունը, մոտիվացիան և այլն:  

Օրինակ, կրտսեր դպրոցականի համար առաջնային է ուսում-
նական գործունեությունը, որն էական փոփոխություններ է առաջ 
բերում նրա մտածելակերպում, վարքագծում, բարոյական և ճա-
նաչողական ոլորտներում, որի արդյունքում նրա մեջ տեղի է ունե-
նում հոգեբանական վերակառուցումը: 

Սովորողների այդպիսի դիրքորոշման ժամանակահատվածը 
ուսուցիչը պետք է առավելապես ճիշտ և նպատակային օգտա-
գործի: 

Բազամաթիվ հետազոտություններ կան նվիրված տարրական 
դասարանների սովորողների ուսումնադաստիարակչական գոր-
ծունեության արդյունավետ կազմակերպման վերաբերյալ: Այդ 
հետազոտություններն առավելապես վերաբերում են դասի կազ-
մակերպման կառուցվածքային տարրերին և ձևերին, իսկ որոշ 
մասն էլ բովանդակային նյութի մատուցման մեթոդիկայի հետ 
կապված հարցերին: 

Հիմնվելով այն գաղափարի վրա, որ տարրական դասարան-
ների ուսումնառության տարիները անհրաժեշտ է դիտարկել 
որպես ուսումնառության ամբողջական շրջափուլ, կարելի է 
ենթադրել, որ դասավանդումը այդ ժամանակահատվածում պետք 
է բովանդակային և ժամանակային առումներով հիմնված լինի 
առավել ընդհանուր և համակարգված բնույթ ունեցող ուսումնա-
կան նյութի վրա: Դա նշանակում է, որ ուսուցիչն այնտեղ, որտեղ 
հնարավորություն կա համակարգելու և ընդհանրացնելու սովո-
րողների գիտելիքները, պետք է առավելապես կարևորի այդպիսի 
նյութի ուսուցումը և ընկալումը: Ընդ որում, խոսքը վերաբերվում է 
գիտելիքների համակարգմանը ոչ միայն նախկինում անցած 
նյութի շրջանակներում, այլ նաև ընթացիկ նյութի ուսուցման ժա-
մանակ հետագա ուսումնառությանն ուղղված բոլոր հնարավոր 
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միջոցներում: Այսինքն, խոսքը վերաբերվում է տարրական դասա-
րանների դասավանդման գործընթացում առաջանցիկ ուսուցման 
տարրերի իրականացմանը: 

Հոդվածի նպատակն է՝ ներկայացնել առաջանցիկ ուսուցման 
նոր մոդելի էությունը և դիդակտիկական նշանակությունը, կոնկ-
րետ օրինակների միջոցով ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է բարձ-
րացրել տարրական դասարաններում դասավանդման արդյունա-
վետությունը՝ կապված այդ մոդելի հետևողական կիրառման հետ: 

Առաջանցիկ ուսուցման իրականացումը ենթադրում է ինչ-որ 
ձևով ընթացիկ դասին անդրադառնալ հետագայում ուսումնասիր-
ման ենթակա ուսումնական նյութին: Այն կարելի է իրականացնել 
տարբեր եղանակներով: Ընդ որում այն ենթադրում է կամ հետա-
գայում ուսումնասիրվելիք նյութը նախօրոք քննարկել, կամ էլ 
ընթացիկ նյութի ուսուցման ժամանակ ըստ անհրաժեշտության և 
նպատակահարմարության սովորողներին, նախապատրաստել 
հետագայում անցնելիք նյութի ուսուցմանը: 

 Դիդակտիկայում հայտնի է ռուս մանկավարժ, տարրական 
դասարանների դասվար Ս. Ն. Լիսենկովայի առաջանցիկ ուսուց-
ման մոդելը, որի համաձայն, ընթացիկ դասի ժամանակ նախապես 
ուսուցանվում է հետագայում ուսումնասիրվելիք նյութը: 

Առաջանցիկ ուսուցման նոր մոդելը, որն առաջ է քաշվել 
վերջին տարիներին, էապես տարբերվում է գոյություն ունեցող 
մյուս մոդելներից: Բազմաթիվ աշխատանքներում [1, 169-178; 3, 
363-369; 4, 31-37] վերհանված են առաջանցիկ ուսուցման այդ 
մոդելի էությունը և դրսևորման առանձնահատկությունները տար-
բեր բնագիտական առարկաների ուսուցման ժամանակ: Սակայն 
դեռևս ամբողջությամբ չեն ուսումնասիրված տարրական դասա-
րաններում այդպիսի մոդելավորմամբ իրականացվող ուսուցման 
գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկությունները: 

Առաջադրված մոդելի էությունը սխեմատիկորեն ներկայաց-
ված է [1, 172] աշխատանքում, որտեղ պատկերված են միջառար-
կայական և ներառարկայական կապերի իրականացման նպա-
տակով ընթացիկ դաս փոխանցվող ուսումնական նյութը, ինչպես 
նաև ուսումնասիրվող ընթացիկ նյութի այն մասը, որը, որպես 
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առաջանցիկ ուսուցման նյութ, հնարավոր է ասոցիատիվ-առա-
ջանցիկ կապերի միջոցով փոխանցել և կիրառել հետագա ուսում-
նառության ժամանակ (նկ. 1)։ 

 

 
 

Նկար 1.  Ընթացիկ դասի ընթացքում ներառարկայական, Նկար 1.  Ընթացիկ դասի ընթացքում ներառարկայական, Նկար 1.  Ընթացիկ դասի ընթացքում ներառարկայական, Նկար 1.  Ընթացիկ դասի ընթացքում ներառարկայական, 
միջառարկայական և ասոցիատիվմիջառարկայական և ասոցիատիվմիջառարկայական և ասոցիատիվմիջառարկայական և ասոցիատիվ----առաջանցիկ կապերը առաջանցիկ կապերը առաջանցիկ կապերը առաջանցիկ կապերը     

պատկերող սխեմանպատկերող սխեմանպատկերող սխեմանպատկերող սխեման    
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Առաջարկվող մոդելում հաշվի առնելով այն փաստը, որ 
ուսուցիչը, ի տարբերություն սովորողների, տիրապետում է ողջ 
դասընթացի ուսումնական նյութին, ընթացիկ դասի ընթացքում 
առանձին հասկացությունների և գաղափարների ընդհանրացման 
միջոցով, ոչ բացահայտ /իմպլիցիտ/ կերպով նախանշում է քննվող 
հարցին առնչվող և հետագայում ուսումնասիրվող նույնաբովան-
դակ և նույն մեթոդական հենքի վրա կառուցվող գաղափարները: 
Ընդ որում գիտելիքների փոխանցման գործընթացն իրականաց-
վում է գիտական ճանաչողության մեթոդների կիրառմամբ:  

Աշխատանքում սխեմատիկորեն պատկերված է առաջանցիկ 
ուսուցման իրականացման ժամանակ ընթացիկ ուսումնասիրվող 
նյութից գիտելիքների փոխանցման մեխանիզմը, որտեղ խոսք է 
գնում նաև նոր տեսակի իմացաբանական՝ ասոցիատիվ– 
առաջանցիկ կապերի մասին: 

Առաջանցիկ ուսուցման նշված մոդելի իրականացման ճանա-
պարհին տարրական դասարանի ուսուցիչը պետք է կատարի 
հետևյալ քայլերի հաջորդականությունը. 

1. Տարբեր ասոցիացաներ (զուգորդումներ) ստեղծել ընթացիկ 
ուսումնասիրվող նյութում առկա նոր հասկացությունների, 
գաղափարների, մեթոդների և հետագայում ուսումնասիր-
վելիք նյութի միջև: 

2. Առաջանցիկ ուսուցման ենթակա նյութը գիտական ճանաչո-
ղության մեթոդների (ինդուկցիա, դեդուկցիա, անալոգիա և 
այլն) օգնությամբ ներկայացնել որպես առավել լայն դրսևո-
րում ունեցող գաղափար, որն իր ունիվերսալությամբ ունի 
կիրառելիության մեծ սպեկտր, քան քննարկվող դեպքը: 

3. Ոչ բացահայտ (իմպլիցիտ) ձևով, մատչելիորեն ներկայաց-
նել նյութի հետագա կիրառման հնարավոր դրսևորումները: 

Հաշվի առնելով տարրական դասարաններում սովորող 
երեխաների դեռևս լավ չզարգացած վերացական մտածողությունը՝ 
անհրաժեշտ է առավելապես մատչելի ներկայացնել գիտելիքների 
փոխանցման գործընթացը: Այդ տեսակետից առավել արդյունա-
վետ են տեսա-գործնական մեթոդները և պատկերավոր գործողու-
թյունները:  
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Առաջանցիկ ուսուցման գործընթացն իրականացնելիս 
ուսուցչի կողմից այս կամ այն կոնկրետ գաղափարի ընդհանրա-
ցումը և մտային «տեղափոխումը» հետագա նմանատիպ գաղա-
փարների շրջանակ, կարող է ամբողջությամբ հասանելի լինել դա-
սարանի մի քանի աշակերտների։ Լավ մեթոդական պատրաստ-
վածության և ցուցադրական միջոցների առավելագույնս օգտա-
գործման պարագայում այդպիսի երեխաների թիվը անկասկած 
շատ կլինի։ Հետագա դասերին, նմանատիպ իրադրություններում 
կամ էլ տարբեր առիթներով ուսուցիչը անընդհատ պետք է ամրա-
պնդի այդ գաղափարները։ Այդ դեպքում գրեթե բոլորը սովորող-
ներն աստիճանաբար կարող են հասնել խնդրի ամբողջական ըն-
կալմանը։ Հետագայում աշակերտի մոտ տեղի է ունենում իրական 
ռեֆլեքսիա, երբ գիտակցում են նախկինում կատարած ջանքերի 
իմաստը։ 

Տարրական դասարաններում առաջանցիկ ուսուցման վերո-
հիշյալ մոդելի կիրառման նպատակով քննարկենք կոնկրետ օրի-
նակներ «Մայրենի» և «Մաթեմատիկա» առարկաներից՝ յուրա-
քանչյուր դեպքի համար ներկայացնելով ուսուցչի գործողություն-
ների հաջորդականությունը:  

Օրինակ 1: Առաջին դասարանի դասագրքում պարբերաբար 
հանդիպում ենք այսպիսի առաջադրանքների. 

Գտնել այն երկու միանման թվերը, որոնց գումարը համապա-
տասխանաբար հավասար է 6-ի, 8-ի, 10-ի և այլն:  

Երբ երեխաները գտնում են այդ թվերը, նպատակահարմար է 
դրանք գրել ինչպես եռանկյունիներով և շրջանակներով, այնպես էլ 
առանց դրանց: 

Այսպիսի առաջադրանքները աստիճանաբար բարդանում են, 
ավելանում է պատկերների (գումարելիների) քանակը, օրինակ՝  
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Միևնույն գումարելիների գումարման հետ կապված խնդիրը, 
ուսուցիչը կարող է օգտագործել հետագայում բազմապատկման 
գործողությունը հասկանալու և յուրացնելու համար: Այստեղ 
կարևորվում է բոլոր գումարելիների նույնը լինելու փաստը, որն էլ 
օգտագործում են բազմապատկման գործողության անցման 
տրամաբանության մեջ: Անցումն իրականացնելու համար կարևոր 
են ուսուցիչների դիպուկ հարցադրումները և աշակերտների 
ակտիվ մասնակցությունը: 

Կոնկրետ այս առաջադրանքում կարևոր է ուսուցչի հետևյալ 
հարցադրումը. «Քանի՞ հատ նույն թվանշաներ են գումարվել»: 
Մյուս երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ աշակերտները 
համոզվեն գումարման և բազմապատկման գործողությունների 
համարժեքության մեջ, ինչպես նաև գումարման գործողությունը 
բազմապատկումով փոխարինելու նպատակահարմարությունը: 
Վերջինս համոզիչ դարձնելու համար կարելի է աշակերտներին 
առաջարկել կատարել հետևյալ գործողությունը, քանի որ քիչ թվով 
գումարելիների դեպքում աշակերտները չեն համոզվի գումարը 
բազմապատկումով փոխարինելու նպատակահարմարությունը և 
անհրաժեշտությունը: Դրա համար երեխաներին անհրաժեշտ է 
առաջարկել հաշվել հետևյալ գումարը՝  

215222222222222222
15

×=++++++++++++++ 4444444444 34444444444 21
 

 
Պարզ է, որ այն երեխաների համար աշխատատար է և դժվար: 

Այս դեպքում աշակերտներին առաջարկվում է հաշվել 
գումարելիների՝ 2-ների քանակը, և նշվում, որ այդ գումարը 

կարելի է փոխարինել մի այլ կոմպակտ գործողությամբ՝ 215 × , 
որը կոչվում է բազմապատկում և այն նույնպես հանրահաշվական 
գործողություն է և թույլ է տալիս այսպիսի դեպքերում գումարը 
փոխարինել բազմապատկումով և հեշտացնել հաշվարկները: 
Նմանապես, մեր քննարկված օրինակները կարելի է ներկայացնել 
հետևյալ տեսքով՝ 

63233 =⋅=+  
84244 =⋅=+  
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Բերված օրինակների համար առաջանցիկ ուսուցման մոդելը 
կարող ենք ներկայացնել հետևյալ սխեմայով. 

 
ՆախկինումՆախկինումՆախկինումՆախկինում    

ուուուուսուսուսուսումնամնամնամնասիրված սիրված սիրված սիրված 
նյութնյութնյութնյութ    

ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    
ուսուուսուուսուուսումնասիրվողմնասիրվողմնասիրվողմնասիրվող    

նյութնյութնյութնյութ    

Հետագայում Հետագայում Հետագայում Հետագայում 
ուսումնասիրվելիքուսումնասիրվելիքուսումնասիրվելիքուսումնասիրվելիք    

նյութնյութնյութնյութ    
(I դաս., II կիս). (II դաս., I կիս.) (II դաս., II կիս.) 

 
�+�+�+�=12 

5 · 2 = 10 
4 · 3 = 12 

 
Եթե մինչ բազմապատկման գործողության ուսուցումը գու-

մարման գործողության միջոցով նախօրոք նախապատրաստված 
չի լինում այդ անցումը, ապա հետագայում բազմապատկման իրա-
կան իմաստը՝ որպես գործողություն, աշակերտները ընդունում են 
ֆորմալ։ 

Իսկ եթե գումարում սովորելու ընթացքում առաջանցիկ 
ուսուցման տարրերի կիրառմամբ անցում է կատարվում բազմա-
պատկման գործողության, ապա սովորողներն առավել լավ են 
ընկալում բազմապատկման գործողության իրական իմաստը` այն 
ընդունելով որպես գումարման համառոտ գրառում: 

Օրինակ 2: Դասարան՝ I 
Թեման՝ «Երկրաչափական պատկերներ» 
Դպրոց հաճախող երեխան դեռևս նախակրթարանից ծանոթ է 

երկրաչափական պատկերներին: Առաջին դասարանում յուրա-
քանչյուր պատկերին տրվում է նկարագրություն: 

 

 
Քառակուսի – ունի 4 կողմ, 4 անկյուն, 4 գագաթ, 
քառակուսու բոլոր կողմերն իրար հավասար են: 

 
Ուղղանկյուն – ունի 4 կողմ, 4 անկյուն, 4 գագաթ, 
ուղղանկյան հանդիպակաց կողմերն իրար հավասար են: 

 
Եռանկյուն – ունի երեք կողմ, երեք անկյուն, երեք գագաթ 
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«Երկրաչափական պատկերներ» թեման յուրացնելուց հետո 
տրվում է գործնական աշխատանք «Երկրաչափական պատկեր-
ների կառուցում»՝ սկզբում փայտիկներով, ապա՝ ճկվող լարերով: 
Պատկերելուց հետո ներկայացվում է ստացած երկրաչափական 
պատկերը՝ ըստ հատկությունների:  

Քանի որ ուսուցիչը նպատակ ունի տվյալ թեմայի ուսուցման 
շրջանակում նախնական գաղափար տալ և պարզաբանել հետա-
գայում ուսումնասիրվելիք ենթակա «Պարագիծ» թեման, նպատա-
կահարմար է աշակերտներին առաջարկել միևնույն ճկուն լարով 
կառուցել տարբեր երկրաչափական պատկերներ: Այս դեպքում 
նրաց ուշադրությունը պետք հրավիրել այն բանի վրա, որ լարի 
երկարությունը չի փոխվում, կամ որ նույն է այդ կառուցած պատ-
կերների կողմերի, որը հետագայում պետք է անվանենք պարագիծ:  

Այս դեպքում կիրառվող մոդելի համապատասխան սխեմա-
տիկ պատկերը կունենա հետևյալ տեսքը:  

 

Նախկինում Նախկինում Նախկինում Նախկինում 
ուուուուսուսուսուսումնասիրված մնասիրված մնասիրված մնասիրված 

նյութնյութնյութնյութ 

Ընթացիկ Ընթացիկ Ընթացիկ Ընթացիկ 
ուսուուսուուսուուսումնասիրվողմնասիրվողմնասիրվողմնասիրվող    

նյութնյութնյութնյութ 

Հետագայում Հետագայում Հետագայում Հետագայում 
ուսումնասիրվելիքուսումնասիրվելիքուսումնասիրվելիքուսումնասիրվելիք    

նյութնյութնյութնյութ 

Երկրաչափական 
պատկերներ 
(բնութագրեր)    

Պատկերների 
հատկություններ    

Պարագիծ 
(P)    

 
Այբբենարանում տեղ գտած «Շլդիկն ու աղվեսը» դասը 

ուսուցիչը աշակերտների հետ վերլուծելիս բնութագրում է երկու 
հերոսներին: Հեքիաթի ընթերցանության ժամանակ յուրաքանչյուր 
կանգառից հետո աշակերտներին առաջադրվում են հարցեր, 
որոնց միջոցով ձևավորվում և մշակվում են երեխաների վերլուծա-
կան, համադրողական և գնահատման կարողությունները: 
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Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. ««««ՄտագրոհՄտագրոհՄտագրոհՄտագրոհ» » » » մեթոդի սխեմատիկ պատկերումըմեթոդի սխեմատիկ պատկերումըմեթոդի սխեմատիկ պատկերումըմեթոդի սխեմատիկ պատկերումը    
 
Յուրաքանչյուր պատասխանի համար առաջադրվում են 

մեկնողական և վերլուծական հարցադրումներ («Ինչո՞ւ եք այդպես 
կարծում», «Ո՞րն է բացասական հատկանիշ», «Ո՞րն է դրական 
հատկանիշ»), որոնց միջոցով աշակերտները կարողանում են լավ 
ու վատի, ճիշտ ու սխալի մասին դատողություններ անել: 
«Մտագրոհը» պատկերելիս աշակերտներին ծանոթացնում ենք 
«առարկա» և «հատկանիշ», «գործողություն» տերմինների հետ, 
ապա գաղափար տալիս դրանց մասին (նկ. 2): 

Այսպես՝ նկարում ենք արևը, մեջտեղում գրում առարկան, իսկ 
շողերի վրա՝ առարկային բնութագրող բառերը, այսինքն հատկա-
նիշ ցույց տվող բառեր: Ստացվում է, որ առաջին դասարանում 
ցանկացած բնագիր վերլուծելիս աշակերտն առնչվում է առարկա, 
հատկանիշ, գործողություն տերմինների հետ, որոնք ավելի ուշ 
կփոխարինենք «գոյական», «ածական», «բայ» տերմիններով (տեղե-
կություն տալով, որ դրանք հայերենի 10 խոսքի մասերից երեքն 
են): Եթե այս օրինակի համար պատկերենք առաջանցիկ 
ուսուցման սխեման, այն կունենա հետևյալ տեսքը: 
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Ուսումնասիրված Ուսումնասիրված Ուսումնասիրված Ուսումնասիրված 
ուսումնական նյութուսումնական նյութուսումնական նյութուսումնական նյութ    

 (I դաս.) 

Ընթացիկ Ընթացիկ Ընթացիկ Ընթացիկ 
ուսումնական նյութուսումնական նյութուսումնական նյութուսումնական նյութ 

(II դաս.) 

Հետագա սով. Հետագա սով. Հետագա սով. Հետագա սով. 
ենթակա նյութենթակա նյութենթակա նյութենթակա նյութ    

 (III դաս.) 

Բնագրի հերոսին կամ 
հերոսներին բնութագրող 

բառեր 

առարկա 
հատկանիշ 

գործողություն 

գոյական 
ածական 

բայ 

 
Ըստ էության, առաջանցիկ ուսուցումը գիտակցված, կառավա-

րելի, նպատակասլաց ուսուցում է, որը լայն հնարավորություններ 
է ապահովում ինտեգրված ուսուցման մշակման և ներդրման, իսկ 
ամենակարևորը՝ սովորողների մոտ ձևավորում է համակարգված 
մտածողություն: Ուսուցման կազմակերպման նման մոտեցման 
դեպքում հնարավոր է լինում սահուն անցում կատարել ուսուցման 
մի մակարդակից մյուսին՝ պահպանելով յուրաքանչայուրի ինքնու-
րույնությունն ու ամբողջականությունը: Արդյունքում սովորողների 
մոտ ձևավորվում է գիտակցված գործունեություն ծավալելու 
կուլտուրա: 

Ներկայացված և այլ նմանատիպ օրինակները պարբերաբար 
կիրառվում են աշխատանքային գործունեության ժամանակ։ 
Աշխատանքային փորձը ցույց է տվել վերոնշյալ մոտեցման արդ-
յունավետությունը, որը դրսևորվել է մի քանի ուղղություններով. 

▪ հիմք է հանդիսանում հետագայում տարբեր հասկացու-
թյունների առավել հեշտ ներմուծման ընկալման համար, 

▪ զարգացնում է սովորողների վերացական մտածողությունը 
և հետաքրքրությունները, 

▪ նպաստում է տարբեր դասարաններում ուսումնասիրվող 
օբյեկտների, երևույթների ամբողջական ընկալմանը և 
դրանց հենքի վրա շարունակական կրթության ապա-
հովմանը: 

Այսպիսով՝ վերոհիշյալ մոդելավորմամբ առաջանցիկ ուսուց-
ման տարրերի կիրառումը տարրական դասարաններում թույլ է 
տալիս բարձրացնել դասավանդման արդյունավետությունը, որը 
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դրսևորվում է ընթացիկ դասի ընթացքում սովորողների մտածո-
ղության զարգացմամբ և հետագայում ուսումնասիրվելիք նյութի 
լավ ընկալման նախադրյալների ստեղծմամբ: 

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Ծատուրյան Ա., Թումանյան Մ., Պապյան Ա., Առաջանցիկ 

ուսուցման կիրառումը ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ: 
ՎՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բ ՊՐԱԿ, Երևան, էջ 169-178:  

2. Умственное воспитание детей дошкольного возраста. /Под 
ред. Н. Подякова, Ф. Сохина, Москва 1984, 207 с. 

3. Цатурян А.М. Дидактический феномен опережающего 
обучения. II Всемирный конгресс в реальном и виртуальном 
пространстве «Восток-Запад: пересечения культур» /статьи, 
доклады II Всемирного конгресса в Японии 2019 года/ 
Япония, Киото, Университет Киото Сангё, издательство 
“Tanaka Print”, Том I, 2019. – С. 363-369. 

4. Tsaturyan A.M. An option for an advanced training model. Cross 
- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES). Volume 2, 
Issue III, November 2017, p. 31-37.  
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Повышение эффективности преподавания в начальных классахПовышение эффективности преподавания в начальных классахПовышение эффективности преподавания в начальных классахПовышение эффективности преподавания в начальных классах    
с использованием элементовс использованием элементовс использованием элементовс использованием элементов    опережающего обученияопережающего обученияопережающего обученияопережающего обучения    

    
    Задоян АрпинеЗадоян АрпинеЗадоян АрпинеЗадоян Арпине    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: передача знаний, новая модель, ассоциативно-

опережающие связи, методы научного познания 
В данной работе, придавая большое значение развитию мышления и 

творческих навыков учащихся на всех этапах обучения, представлены пути 
повышения эффективности преподавания в начальных классах. 

Основываясь на идее опережающего обучения и учитывая его важное 
дидактическое значение, показаны результаты повышения эффективности 
обучения предметов «Родной язык» и «Математика» при применении 
одной из моделей опережающего обучения. 

Сущность представленной модели опережающего обучения 
заключается в том, что учитель, владея полным содержанием материала 
данного предмета, в рамках изучемых в течение урока определенных идей 
и понятий представляет такие обобщения, которые будут выявляться и 
использоваться при дальнейшем обучении. 

Раскрывая сущность модели и учитывая возрастные психологические 
особенности учеников младших классов, на конкретных примерах 
показано, как в течение урока при изучении какой-либо темы путем 
обобщения отдельных понятий и идей подготовить почву для более 
легкого усвоения тем при дальнейшем обучении. В каждом из представ-
ленных примеров приводится логическая последовательность и методи-
ческая целесообразность действий учителя, которые направлены на 
успешное осуществление метода опережающего обучения. Представлены 
также достижения учеников, которые они приобрели при использовании 
данной модели автором статьи в течение ее преподавательской 
деятельности.  
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: knowledge transfer, new model, associative-advancing 

connections, scientific cognitive methods 
In teaching, estimating the development of the learners’ thinking and 

creative abilities in all teaching levels, the methods of raising teaching 
effectiveness in elementary school have been presented. 

Based on the advancing teaching idea and evaluating its didactic essence it 
is shown with an example of a used model in the article how it can be enhanced 
the effectiveness of “Armenian Language” and “Mathematics” in the elementary 
school. 

The essence of the presented new model is that the teacher mastering the 
full contents of the lesson, makes such generalizations, which will be 
highlighted in the upcoming teaching process. Presenting the essence of the 
model and taking into consideration all the age and psychological features, with 
the help of specific examples it is shown how preparations can be made to 
facilitate the perception of the upcoming material. 

In the each given example it is mentioned the logical order, sequence and 
the methodological expediency of the teachers activities, which tend to 
implement the advancing teaching method successfully. 

During the authors working period pupils had a lot of achievements using 
this method, the examples of which are also presented in this article. 

 

 
 
 
 
 
Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    28.28.28.28.04040404.2020.2020.2020.2020թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    13.0513.0513.0513.05.2020.2020.2020.2020թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.27.27.27.05050505.2020.2020.2020.2020թթթթ....    
    



– 96 – 

Մաթեմատիկական և ֆիզիկական տիպային և ոչ տիպային Մաթեմատիկական և ֆիզիկական տիպային և ոչ տիպային Մաթեմատիկական և ֆիզիկական տիպային և ոչ տիպային Մաթեմատիկական և ֆիզիկական տիպային և ոչ տիպային 
խնդիրների էվրիստիկ լուծումներխնդիրների էվրիստիկ լուծումներխնդիրների էվրիստիկ լուծումներխնդիրների էվրիստիկ լուծումները՝ը՝ը՝ը՝    որպես ուսուցման որպես ուսուցման որպես ուսուցման որպես ուսուցման 

արդյունավետության բարձրացման միջոցարդյունավետության բարձրացման միջոցարդյունավետության բարձրացման միջոցարդյունավետության բարձրացման միջոց    

Նիկողոսյան ԳագիկՆիկողոսյան ԳագիկՆիկողոսյան ԳագիկՆիկողոսյան Գագիկ    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    նույնություն, իռացիոնալ թիվ, 
անհավասարություն, պտույտ, վեկտոր, աշխատանք, պոտենցիալ 
էներգիա, վերադրման սկզբունք։ 

Մենք ապրում ենք բավական բարդ ժամանակաշրջանում։ Ժա-
մանակաշրջան, երբ առկա են համակարգային բազմակողմանի 
ճգնաժամեր և շարունակական վերափոխումներ մարդկային գոր-
ծունեության գրեթե բոլոր ոլորտներում և տեսակներում, ներառյալ 
ժամանակակից մարդու կրթության և դաստիարակության ոլոր-
տում: 

Նույնիսկ այսօր, երբ ժամանակակից դպրոցում առաջնայնու-
թյունը տրվում է գիտելիքներին, կարողություններին ու հմտու-
թյուններին, դասական կրթությունը շատ հաճախ կրում է վերար-
տադրողական և տեղեկատվական բնույթ։ Կիրառվող մանկավար-
ժական և դիդակտիկ մեթոդները ոչ միշտ են կենտրոնացած սովո-
րողների ակտիվ բնույթի մտավոր ստեղծագործական գործունեու-
թյան զարգացման վրա: 

Ժամանակակից կրթության մեջ ավելի ու ավելի հաճախ է 
խոսվում սովորողների անհատականության զարգացմանը միտ-
ված մանկավարժության անհրաժեշտության մասին, ինչն էապես 
փոխում է ոչ միայն մանկավարժական հետազոտությունների 
կողմնորոշումը, այլև ողջ կրթական կոնցեպտը: Այս առումով 
առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում ստեղծա-
գործական մանկավարժության դրույթները, որոնք հիմնված են 
խնդիրների լուծման էվրիստիկ մեթոդների վրա, այսինքն մեթոդ-
ներ, որոնք ուղղված են ստեղծագործ երևակայության զարգաց-
մանը, հոգեբանական իներցիայի հաղթահարմանը և ստեղծագոր-
ծական որոնման դաշտի ընդլայնմանը:  

Առհասարակ, փիլիսոփայության և տրամաբանության բառա-
րաններում ԷվրիստիկանԷվրիստիկանԷվրիստիկանԷվրիստիկան նշվում է որպես գիտական ոլորտ, որն 



– 97 – 

ուսումնասիրում է ստեղծագործական գործունեության առանձնա-
հատկությունները, իսկ որպես բառ այն ունի հունական ծագում, 
որը բառացի թարգմանված նշանակում է «հայտնաբերում» [7, 365]։ 

Գիտամանկավարժական գործունեության ընթացքում էվրիս-
տիկ մեթոդներ ասելով հասկանում են գիտական հետազոտության 
այն հնարամիտ ստեղծագործական, տրամաբանական հնարքները 
և մեթոդական կանոնները, որոնք կարող են ավելի ռացիոնալ ձևով 
վերջնարդյունքում հանգեցնել առաջադրված պրոբլեմի լուծմանը՝ 
զերծ մնալով մաթեմատիկական հստակ ալգորիթմների վրա 
հիմնված լուծման ֆորմալ մեթոդներից [10, 16-17]: 

Ըստ էության էվրիստիկ մեթոդներն ապահովում են հանրա-
կրթական տարբեր առարկաների ուսումնական նյութերի փոխ-
կապվածությունը, նպաստում են սովորողների որոնողական, 
տրամաբանական, ստեղծագործական մտածողության և աշխար-
հայացքի ձևավորմանն ու զարգացմանը, ինչպես նաև հանդիսա-
նում են վերջիններիս գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը 
նպաստող գործոն։ 

Գեղագիտական ճաշակի հետ կապված հարկ է նշել, որ          
Ն. Ռոշչինան, սովորողների գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը 
նվիրված [9, 37-43] աշխատությունում, հենվելով մաթեմատիկա-
կան գեղեցիկի արտաքին և ներքին գեղագիտության վրա, առանձ-
նացնում է մաթեմատիկայի գեղագիտական զարգացման երեք 
մակարդակ։ Դրանցից առաջինը նա համարում է զգայական կամ 
տեսողական մակարդակը՝ ի նկատի ունենալով մաթեմատիկա-
կան օբյեկների արտաքին գեղագիտությունը։  

Հաջորդ մակարդակը Ն. Ռոշչինան կոչում է այլընտրանքային՝ 
ի նկատի ունենալով, որ այս մակարդակը հնարավորություն է 
ընձեռում գեղեցիկը տեսնել մաթեմատիկական օբյեկտների 
համեմատության մեջ։  

Գեղագիտական ճաշակի ձևավորման և զարգացման վերջին՝ 
երրորդ մակարդակը Ն. Ռոշչինան կոչում է բարձրագույն, ինչը, 
ըստ նրա, թույլ է տալիս սովորողներին առաջադրված խնդիրների 
և դրանց լուծումների բազմազանությունից ընտրել հնարավոր 
«գեղեցիկը» և փաստարկել այդ ընտրությունը, ինչը ենթադրում է 
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մաթեմատիկական օբյեկտների ինչպես արտաքին, այնպես էլ 
ներքին գեղագիտության ընկալում։ 

Ըստ այդմ ակնհայտ է, որ մաթեմատիկական և ֆիզիկական 
տիպային և ոչ տիպային խնդիրների էվրիստիկ լուծումները լավա-
գույնս կարող են նպաստել սովորողների գեղագիտական ճաշակի 
ձևավորմանն և զարգացման՝ ի ցույց դնելով մաթեմատիկական և 
ֆիզիկական օբյեկտների ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին 
գեղագիտությունը։ 

Այս համատեքստում ստորև կքննարկենք մաթեմատիկայի և 
ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում դիտարկվող տարբեր 
խնդիրներ, որոնց լուծման համար կառաջարկենք էվրիստիկ 
մոտեցումներ, ինչը, կարծում ենք, կարևոր է ինչպես սովորողների 
տրամաբանական և ստեղծագործական մտածողության զարգաց-
ման, այնպես էլ ներառարկայական և միջառարկայական կապերի 
վերհանման և առհասարակ, ուսուցման արդյունավետության 
բարձրացման համար։  

Հատկանշականն այն է, որ քննարկվելիք խնդիրների լուծման 
համար գոյություն ունեն հայտնի «ավանդական» մոտեցումներ, 
որոնց կիրառմամբ վերջիններս հեշտությամբ կամ դժվարությամբ 
հաղթահարվում են, սակայն կիրառվելիք էվրիստիկ մոտեցումները 
հնարավորություն են ընձեռում ցուցաբերել ստեղծագործական 
մոտեցում, տիպային և ոչ տիպային խնդիրների լուծման ժամանակ 
վեր հանել այս կամ այն առարկայական մեթոդի կիրառման 
գեղագիտական նշանակությունը, տեսանելի և շոշափելի դարձնել 
գեղեցիկի ընկալումն ու կիրառումը հանրակրթության մեջ։ 

Այժմ անցնենք խնդիրների քննարկմանը։ 
Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1։ Ապացուցել 

( )( )
( ) ( )

( )( )
( ) ( )

( )( )
( ) ( )

2 2 2

2
a x b x c b x c x a c x a x b

x
a b a c b c b a c a c b

− − − − − −
+ + =

− − − − − −  
նույնությունը, որտեղ ; ;a b c -ն միմյանցից տարբեր կամայական 
իրական թվեր են [8, 14]։ 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Խնդրի լուծման «ավանդական» մոտեցման համա-
ձայն՝ անհրաժեշտ է նույնության ձախ մասում կոտորակները 
բերել ընդհանուր հայտարարի, բացել փակագծերը և կատարել 
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նման անդամների միացում, ինչի արդյունքում, ակնհայտորեն 
կհանգենք խնդրի պատասխանին։ Ստորև կիրառենք այլ 
մոտեցում։  

Դիցուք՝ 

( )
( )( )

( )( )
( ) ( )

( )( )
( )( )

( )( )

2 2 2

2
a x b x c b x c x a c x a x b

f x x
a b a c b c b a c a c b

− − − − − −
= + + −

− − − − − −
: 

Հեշտ է նկատել, որ ( )f x -ը, ըստ էության, մի բազմանդամ է, 

որի աստիճանը չի գերազանցում 2 -ը, կնշանակի այն կամ 
երկրորդ աստիճանի բազմանդամ, կամ առաջին աստիճանի 
բազմադամ է, կամ էլ հաստատուն է։ Նկատենք, որ 

( ) ( ) ( ) 0f a f b f c= = = , փաստորեն ( )f x -ը 0  արժեքն ընդունում 

է x  փոփոխականի երեք տարբեր a b c≠ ≠  արժեքներում, կնշա-
նակի այն չի կարող լինել երկրորդ աստիճանի բազմանդամ 
(քանզի վերջինս նույն արժեքը կարող է ընդունել փոփոխականի 
առավելագույնը երկու տարբեր արժեքների դեպքում), ինչպես նաև 
չի կարող լինել առաջին աստիճանի բազմանդամ (քանզի վերջինս, 
իր մոնոտոնության շնորհիվ, նույն արժեքը կարող է ընդունել 

փոփոխականի միայն մեկ արժեքի դեպքում), և ուրեմն, ( )f x -ը 

զրո աստիճանի բազմանդամ է, այսինքն հաստատուն է, և քանի որ 

( ) ( ) ( ) 0f a f b f c= = = , հետևաբար ( ) 0f x ≡ ։ Նույնությունն 

ապացուցված է։ 

Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2։ Պարզել 3 39 80 9 80+ + −  թիվը ռացիոնալ է, թե 
իռացիոնալ [6, 39]։ 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Խնդրի լուծման «ավանդական» մոտեցման 
համաձայն, անհրաժեշտ է փորձել արմատական արտահայտու-
թյուններում ստանալ լրիվ խորանարդ, ինչի համար, երբ անմիջա-
կան կռահման միջոցով դժվարանում են դա անել, սովորաբար 
օգտվում են անորոշ գործակիցների մեթոդից, ենթադրելով, որ 

տեղի ունի ( )
3

9 80 9 4 5 5a b± = ± = ± այսպիսի ներկայացում, 

ինչի արդյունքում a -ի և b -ի նկատմամբ ստանում են հավասա-
րումների համակարգ, որի լուծումով էլ ի վերջո պարզում են, թե 
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տրված ելակետային թիվը ռացիոնալ է, թե իռացիոնալ։ Ստորև 
կվարվենք այլ կերպ։ 

Նշանակենք 3 39 80 9 80x = + + − ։ Այս հավասարության աջ 
և ձախ մասերը բարձրացնելով խորանարդ և ի նկատի ունենալով 

( ) ( )
3 3 3 3u v u v uv u v+ = + + +  կրճատ բազմապատկման բանաձևը՝ 

կստանանք՝  
3 3 2 218 3   3 3 9 6x x x x x x x= + ⇒ − + − + −

( ) ( )2

2

3 0 3
18 0  3 3 6 0      3

3 6 0

x x
x x x x

xx x

− = = 
− = ⇒ − + + = ⇒ ⇒ ⇒ =  ∈∅+ + = 

, 

հետևաբար ակնհայտ է, որ տրված թիվը ռացիոնալ է (դեռ ավելին՝ 
բնական է)։ 

ՊատՊատՊատՊատ.՝ տրված թիվը ռացիոնալ է։ 
Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3։ ;  ;  a b c  դրական թվերը բավարարում են 

2 2 2
a b ab c+ − =  հավասարությանը։ Ապացուցել, որ 

 ( )( ) 0a c b c− − ≤
 
[11, 31]։ 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Նկատենք, որ առանց 
ընդհանրությունը խախտելու կարող 
ենք ենթադրել, որ a b≥ : Այդ դեպքում, 
խնդրի լուծման «ավանդական» մոտեց-
ման համաձայն, անհավասարություն-
ների համարժեք ձևափոխությունների 
արդյունքում հեշտությամբ կարելի է 
ցույց տալ, որ a c b≥ ≥ , ինչից էլ անմի-
ջականորեն կհետևի ապացուցվելիք 
անհավասարության ճշմարտացիու-
թյունը։ Ստորև կիրառենք այլ մոտեցում։ 

Ինչպես արդեն նշել ենք, առանց 
ընդհանրությունը խախտելու կարող 
ենք ենթադրել, որ 0a b≥ > : Դիտարկենք ABC� -ն, որում 

;  AC b BC a= =  և 060ACB∠ =  (տես նկ. 1):  Կոսինուսների 
թեորեմի համաձայն, ունենք՝ 

2 2 2 2 2 22 cosAB AC BC AC BC ACB a b ab c= + − ⋅ ⋅ ∠ = + − = ⇒ AB c= : 

A

B

C
060

ՆՆՆՆկկկկար ար ար ար 1111.... ;  AC b BC a= == == == =     
կողմերով և կողմերով և կողմերով և կողմերով և 0

60ACB∠ =∠ =∠ =∠ =     
ներքին անկյունով ներքին անկյունով ներքին անկյունով ներքին անկյունով 

եռանկյունեռանկյունեռանկյունեռանկյուն։։։։    
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Մյուս կողմից հեշտ է նկատել, որ յուրաքանչյուր եռանկյան մեջ 
ամենամեծ ներքին անկյունը չի կարող փոքր լինել 060 -ից, իսկ 
ամենափոքր ներքին անկյունը չի կարող մեծ լինել 060 -ից, բացի 
այդ, ինչպես հայտնի է երկրաչափության դպրոցական դասըն-
թացից, կամայական եռանկյան մեջ ավելի մեծ անկյան դիմաց 
ընկած է ավելի մեծ կողմ և ընդհակառակը՝ ավելի մեծ կողմի 
դիմաց ընկած է ավելի մեծ անկյուն [1, 85], հետևաբար, ի նկատի 
ունենալով նաև, որ BC a b AC= ≥ = , կունենանք՝ 

( ) ( )  0a c b a c b c≥ ≥ ⇒ − − < , 

ինչն էլ պահանջվում էր ապացուցել։ 
Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4։ ABC կանոնավոր եռանկյան ներսում ընտրված է M  

կետն այնպես, որ 5;  4AM BM= =  և 3CM = : Որոշել BMC∠

անկյունը [4, 5]։ 
ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Խնդրի լուծման «ավանդական» մոտեցման համա-

ձայն, անհրաժեշտ է AMB�  և AMC�  եռանկյունների համար 
կիրառել կոսինուսների թեորեմները 
և անհրաժեշտ ձևափոխություններից 
հետո որոշել կանոնավոր եռանկյան 
կողմը, որից հետո BMC�  եռանկ-
յունուց, կրկին կոսինուսների 
թեորեմի կիրառմամբ, որոշել որո-
նելի BMC∠  անկյան աստիճանային 
չափը։ Ստորև կվարվենք այլ կերպ։  

Տրված ABC  կանոնավոր 
եռանկյունը C  կետի շուրջը 
պտտենք ժամսլաքին հակառակ 

ուղղությամբ 060 -ով, ինչի 
արդյունքում կունենանք ևս մեկ 
կանոնավոր եռանկյուն՝ AA C′� -ն, 
որում M′ -ը պտտման արդյունքում 
M  կետի «կերպարն» է (տես նկ. 2)։ 
Հեշտ է նկատել, որ MCM ′� -ը 
կանոնավոր եռանկյուն է 

A

B

C

M

M ′

A′

ՆՆՆՆկկկկար ար ար ար 2222....    ABC     կանոնավոր կանոնավոր կանոնավոր կանոնավոր 
եռանկյունը պտտում ենք եռանկյունը պտտում ենք եռանկյունը պտտում ենք եռանկյունը պտտում ենք 

C     կետի շուրջը ժամսլաքին կետի շուրջը ժամսլաքին կետի շուրջը ժամսլաքին կետի շուրջը ժամսլաքին 
հակառակ ուղղությամբ հակառակ ուղղությամբ հակառակ ուղղությամբ հակառակ ուղղությամբ 

0
60 ----ով։ով։ով։ով։    
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( ;  CM CM ′= )060  ,MCM ′∠ =  հետևաբար 3MM MC M C′ ′= = = : 

Այժմ դիտարկենք AMM ′∆  եռանկյունը։ Ունենք՝ 5; 3AM MM′= =  

և 4AM BM′ = = ⇒ 2 2 2AM M M M A′ ′= +  հետևաբար 
090AMM′∠ =  և ուրեմն, BMC AM C AM M MM C′ ′ ′∠ = ∠ = ∠ + ∠ =

0 0 090 60 150= + = : 

ՊատՊատՊատՊատ.՝ 0150BMC∠ = ։ 
Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5: Ապացուցել, որ եթե 

nAAA K21
-ը կանոնավոր           

n -անկյուն բազմանկյուն է,իսկ O -ն այդ բազմանկյան կենտրոնն է, 
ապա 

1 2 0nOA OA OA+ + + =
uuur uuuur uuuur r

K  [12, 172]։ 
ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում: Խնդրի լուծման «ավանդական» մոտեցման 

համաձայն բավական է դիտարկել n -ի զույգ և կենտ դեպքերն 
առանձին-առանձին և օգտվելով առկա համաչափությունից՝ 
ապացուցել խնդրի պնդումը։ Ստորև կիրառենք այլ մոտեցում։ 

Դիցուք O  նյութական կետում կիրառված է 

nn OAFOAFOAF ===   ;  ;  ; 2211 K  ուժահամակարգը, ընդ որում 

FFFF n =+++ K 21  (տես նկ. 3): Ակնհայտ է, որ եթե ողջ ուժահա-

մակարգը պտտենք O  կիրառման կետի շուրջը ժամսլաքի 

ուղղությամբ 
n

OAA
0

21

360
=∠=α

անկյունով, ապա նույն α անկյունով 
կպտտվի նաև այդ ուժահամակարգի 

համազոր վեկտորը` դառնալով F ′ , 

ընդ որում FF ′= և ( );F F′∠ = α
r r

: 

Մյուս կողմից, ելնելով խնդրի 
համաչափությունից, հեշտ է 
նկատել, որ ողջ ուժահամակարգը 
O կետի շուրջը ժամսլաքի ուղղու-
թյամբ 21OAA∠=α  անկյունով 

պտտելիս 1F
r

 վեկտորը (ուժը) 

nA

1−nA2A

3A
O

1F

2F

nF

1A

Նկար 3. Նկար 3. Նկար 3. Նկար 3. 
1 2 n

A A AKKKK կանոնավոր կանոնավոր կանոնավոր կանոնավոր 
բազմանկյաբազմանկյաբազմանկյաբազմանկյանննն    Oկենտրոնում կենտրոնում կենտրոնում կենտրոնում 

կիրառված է  կիրառված է  կիրառված է  կիրառված է  
1 1

;F OA====
uur uuuruur uuuruur uuuruur uuur

2 2
;   ;    

n n
F OA F OA= == == == =
uur uuuur uur uuuuruur uuuur uur uuuuruur uuuur uur uuuuruur uuuur uur uuuur

KKKK

ուժահամակարգըուժահամակարգըուժահամակարգըուժահամակարգը։։։։    
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կվերադրվի 2F
r
 վեկտորին (ուժին), 2F

r
վեկտորը կվերադրվի 3F  

վեկտորին(ուժին) և այդպես շարունակ, nF վեկտորը կվերադրվի 

1F
r
 վեկտորին և քանի որ 

nFFF === K21
, ուրեմն նշված 

պտույտի դեպքում nFFF   ;  ;  ; 21 K ուժահամակարգի համազորը չի 

փոխվի, այսինքն` F F′ =
r r

: Բայց քանի որ ( ) 0; 0F F′∠ = α ≠
r r

, 

ուրեմն F F′ =
r r

 հավասարությունը տեղի կունենա այն և միայն այն 

դեպքում, երբ 0F F′ = =
rr r
, հետևաբար 

1 2 1 2  0n nOA OA OA F F F F+ + + = + + + = =
uuur uuuur uuuur uur uur uur ur r

K K ,  
ինչն էլ պահանջվում էր ապացուցել։ 

Խնդիր 6: Խնդիր 6: Խնդիր 6: Խնդիր 6: h  բարձրությամբ 
աշտարակից ի՞նչ նվազագույն 

0v  

սկզբնական արագությամբ պետք է 
նետել քարը, որպեսզի այն շրջան-
ցելով ընկնի ջրանցքի մյուս ափին, 
որը նետման կետից հորզոնական 
ուղղությամբ ունի s  հեռավո-
րություն (տես նկ. 4): Օդի դիմադ-
րությունն անտեսել [5, 17]։ 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Խնդրի լուծման 
«ավանդական» մոտեցման դեպքում 
կազմում են քարի շարժման հավա-
սարումները և արտաքսելով ժամա-
նակը՝ ստանում են նշանակետով 
անցնող հետագծի հավասարումը: Այնուհետև, օգտվելով եռան-
կյունաչափական հայտնի նույնություններից, tgα -ի նկատմամբ 
ստանում են քառակուսային հավասարում (որտեղ α -ն քարի 
նետման անկյունն է հորիզոնի նկատմամբ) և, ի վերջո, այդ հա-
վասարման դիսկրիմինանտի ոչ բացասական լինելու պայմանից 
որոշում որոնելի նվազագույն արագությունը: 

Նկար 4. Նկար 4. Նկար 4. Նկար 4. h     բարձրությամբ բարձրությամբ բարձրությամբ բարձրությամբ 
աշտարակիցաշտարակիցաշտարակիցաշտարակից    0

v     սկզբնական սկզբնական սկզբնական սկզբնական 
արագությամբ նետվածարագությամբ նետվածարագությամբ նետվածարագությամբ նետված    քարնքարնքարնքարն    
ընկնում է ջրանցքի մյուս ափընկնում է ջրանցքի մյուս ափընկնում է ջրանցքի մյուս ափընկնում է ջրանցքի մյուս ափ    

0v
r

 

h
s
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Ստորև կիրառենք այլ մոտեցում։ 
Նպատակակետին հասնելու պահին 
քարի v

r
 արագությունը որոշվում է 

0v v gt= +
r r r

 բանաձևով, որին համապա-

տասխանող վեկտորական դիագրամը 
պատկերված է նկար 5-ում: Վեկտորական 
եռանկյան u  բարձրությունը քարի 
արագության հորիզոնական բաղադրիչն 
է, որը ամբողջ շարժման ընթացքում 
մնում է հաստատուն, ընդ որում :ut s=  
Այժմ հավասարեցնենք նկ. 5-ում պատ-
կերված վեկտորներով պարփակված 
եռանկյան մակերեսի հետևյալ երկու 
արտահայտությունները. 

 0
0

sin
  sin :

2 2

v vugt
v v gs const

ϕ
= ⇒ ϕ = =  

Ստացված արտահայտությունից պարզ է, որ որոնելի արա-
գությունը կլինի նվազագույն, եթե sin 1ϕ =  և 090 :ϕ =  Փաստորեն, 
սկզբնական նվազագույն արագության դեպքում 

0v
r

 և v
r
 

վեկտորները կազմում են ուղիղ անկյուն: Այժմ, օգտվելով 
ստացված արտահայտությունից և արագությունների կապն 

արտահայտող 2

0
2v v gh= +  բանաձևից, քարի սկզբնական 

արագության նվազագույն արժեքի համար ստանում ենք.  

( )2 2

0 :v g h s h= + −  

ՊատՊատՊատՊատ` ( )2 2

0 :v g h s h= + −
 

Խնդիր 7: Խնդիր 7: Խնդիր 7: Խնդիր 7: a  կողմով և ρ  խտությամբ ոչ մեծ խորանարդաձև 
չորսուն լողում է 

0ρ  խտությամբ հեղուկում: Ի՞նչ նվազագույն 

աշխատանք պետք է կատարել չորսուն հեղուկի մեջ լրիվ սուզելու 
համար: Չորսուի խորասուզման հետևանքով հեղուկի մակար-
դակի փոփոխությունն անտեսել [3, 78]: 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    5555....    վեկտորվեկտորվեկտորվեկտորներիներիներիների    
գումարման կանոնըգումարման կանոնըգումարման կանոնըգումարման կանոնը    

լուսաբանողլուսաբանողլուսաբանողլուսաբանող    
գծապատկերը:գծապատկերը:գծապատկերը:գծապատկերը:    

gt
r

 

u

0v
r

 

ϕ
 

v
r
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ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Խնդրի լուծման «ավանդական» մոտեցման դեպքում 
սկզբում որոշում են խորասուզման ընթացքում չորսուի տեղափո-
խությունը: Ապա, գրելով հավասարակշռության պայման, որոշում 
են լրիվ խորասուզված վիճակում չորսուն պահելու համար 
պահանջվող ուժը: Այնուհետև մեխանիկական աշխատանքը հաշ-
վելիս հաշվի առնելով, որ հավասարաչափ խորասուզման ընթաց-
քում կիրառվող ուժը փոխվում է գծային օրենքով, օգտվում են ուժի 
միջինի արտահայտությունից: 

Ստորև կիրառենք այլ մոտեցում։ Չորսուի լողալու պայմանից 
հետևում է, որ հեղուկում ընկղմված մասի h  խորության 
հարաբերությունը չորսուի բարձրությանը հավասար է նրա և 

հեղուկի խտությունների հարաբերությանը՝
0

:h a
ρ

=
ρ  

Նկատենք, 

որ երբ չորսուն լրիվ խորասուզում 
ենք, նրա պոտենցիալ էներգիան 
նվազում է 3 ( )a g a hρ −  չափով, իսկ 
հեղուկինը, շնորհիվ նկար 6-ում 
պատկերված շտրիխավորված 
մասի բարձրացման, մեծանում է 

2

0 ( )a a h gHρ − -ով, որտեղ H -ը 

նշված մասի զանգվածի կենտրոնի 
խորությունն է: Գծագրից ակնհայտ 

է, որ :
2 2

a h a h
H h

− +
= + =  

Այժմ հաշվի առնելով, որ 
խորասուզման համար կատարված աշխատանքը հավասար է 
մարմին - հեղուկ համակարգի պոտենցիալ էներգիայի փոփոխու-
թյանը ստանում ենք՝ 

24
3 2 0

0

0

( )
( ) ( ) :

2 2
p

a h ga
A E a g a h a a h g

ρ − ρ+
= ∆ = −ρ − + ρ − =

ρ
 

ՊատՊատՊատՊատ` 4 2

0 0( ) 2 :A ga= ρ − ρ ρ  
 

Նկար 6.Նկար 6.Նկար 6.Նկար 6. a     կողմով և կողմով և կողմով և կողմով և ρρρρ     
խտությամբ խորանարդաձև խտությամբ խորանարդաձև խտությամբ խորանարդաձև խտությամբ խորանարդաձև 

չորսուն լողում է չորսուն լողում է չորսուն լողում է չորսուն լողում է 
0

ρρρρ     
խտությամբ հեղուկումխտությամբ հեղուկումխտությամբ հեղուկումխտությամբ հեղուկում։։։։    

    

0ρ  

H  

ρ

h
 

a h−  
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Խնդիր 8: Խնդիր 8: Խնդիր 8: Խնդիր 8: Հորիզոնական ուղղությամբ ի՞նչ F  ուժ պետք է 
կիրառել պարանը նկար 7-ում պատկերված ձևով գլանի վրա 
հավասարակշռության մեջ պահելու համար: Պարանի զանգվածը 
m  է, իսկ երկարությունը հավասար է գլանի շրջագծի երկարու-
թյան 1/4-ին: Գլանն ամրացված է: 
Շփումն անտեսել [2, 38]։ 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Խնդրի լուծման 
«ավանդական» մոտեցման դեպ-
քում պարանը մտովի բաժանում են 
մեծ թվով մասերի, դրանցից յուրա-
քանչյուրի վրա պատկերում են 
ազդող ուժերը և գրում հավասա-
րակշռության պայմանները, ապա 
ստացված հավասարությունների 
գումարման արդյունքում որոշում 
որոնելի ուժի մեծությունը:  

Ստորև կիրառենք այլ մոտեցում։ Նկատենք, որ եթե F  ուժը 
հավասարակշռություն ապահովող արժեքից մի փոքր մեծ լինի, 
ապա պարանը l∆ -ով տեղափոխելիս կկատարի F l∆  
աշխատանք, որի հետևանքով պարանի պոտենցիալ էներգիան 

կաճի 
m l

gR
L

∆
-ով: Վերջինս պայմանավորված է այն հանգա-

մանքով, որ դիտարկված պրոցեսի արդյունքում պարանի l∆  

երկարությամբ մի կտոր, որի զանգվածը 
m l

L

∆
-է, ներքևի ծայրից 

տեղափոխվում է վերևի ծայրը: Ուժի կատարած աշխատանքը 
հավասարեցնելով պոտենցիալ էներգիայի փոփոխությանը և 

հաշվի առնելով, որ 
2

R
L

π
= , ուժի մոդուլի համար ստանում ենք՝ 

2mg
F =

π
: 

ՊատՊատՊատՊատ` 2 :F mg= π  
 

Նկար Նկար Նկար Նկար     7 7 7 7 .  .  .  .  ամրացված ամրացված ամրացված ամրացված գլանի գլանի գլանի գլանի 
վրա հավասարակշռության վրա հավասարակշռության վրա հավասարակշռության վրա հավասարակշռության 
մեջ գտնվողմեջ գտնվողմեջ գտնվողմեջ գտնվող    m զանգվածով զանգվածով զանգվածով զանգվածով 

պարանպարանպարանպարան::::    

F
r
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Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: тождество, иррациональное число, неравенство, 

вращение, вектор, работа, потенциальная энергия, принцип суперпозиции 
Мы живем в очень непростое время, время системно-многомерного 

кризиса и непрерывных трансформаций во всех сферах и видах человечес-
кой деятельности, в том числе и в сфере образования и воспитания 
современного человека. 

Классическое обучение в общеобразовательной школе даже сегодня 
имеет репродуктивный, информационный характер։ хоть и приоритетная 
роль отводится знаниям, умениям и навыкам, но применяемые методы не 
всегда ориентированы на активный характер интеллектуальной деятель-
ности. В современном образовании все чаще речь идет о необходимости 
педагогики, направленной на развитие личности, что существенно меняет 
не только направленность и содержание педагогических исследований, но 
и всю образовательную концепцию. В связи с этим особый интерес имеют 
положения креативной педагогики с опорой на теории решения изобрета-
тельских задач эвристическими методами.  

В этом контексте данная работа посвящена выявлению возможных 
применений эвристических методов в школьном курсе математики и 
физики. Вначале кратко объясняется сущность эвристического метода, а 
затем обсуждаются различные типовые и нетиповые задачи, встречаю-
щиеся в школьной программе математики и физики, для решения которых 
применены эвристические подходы, существенно отличающиеся от 
традиционных подходов к решению таких задач, тем самым содействуя 
развитию логического и творческого мышления учащихся, а также 
повышению эффективности обучения в целом. 
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Nikoghosyan GagikNikoghosyan GagikNikoghosyan GagikNikoghosyan Gagik    

SummarySummarySummarySummary    
KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords: identity, irrational number, inequality, rotation, vector, work, 

potential energy, principle of superposition 
We live in a very difficult time, the time of a systemic multidimensional 

crisis and continuous transformations in all spheres and types of human 
activity, including in the field of education and upbringing of modern man. 

Classical education in a comprehensive school even today has a 
reproductive, informational character։ although the priority is given to 
knowledge, skills, the methods used are not always focused on the active nature 
of intellectual activity. In modern education, more and more it is a question of 
the need for Pedagogy aimed at the development of personality, which 
significantly changes not only the orientation and contents of pedagogical 
research, but also the whole educational concept. In this regard, the provisions 
of Creative Pedagogy based on the theory of solving inventive problems by 
heuristic methods are of particular interest. 

In this context, this work is devoted to identifying possible applications of 
heuristic methods in the school course of Mathematics and Physics. At first, the 
essence of the heuristic method is briefly explained, and then various typical 
and atypical problems that are found in the school program of Mathematics and 
Physics are discussed, for the solution of which heuristic approaches are used 
that are significantly different from traditional approaches to solving such 
problems, thereby contributing to the development of logical and creative 
thinking of students, as well as improving the effectiveness of training in 
general. 
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ    
    

Հոդվածները տպագրվում են հայերենով, ռուսերենով կամ 
անգլերենով: Հոդվածը պետք է ներկայացնել թղթային և 
էլեկտրոնային տարբերակներով: Համակարգչային շարվածքը. 
Microsoft Office Word 2007 ծրագրով, A4 չափսի թղթի վրա, 
լուսանցքները վերևից (Top)՝ 20 մմ, ներքևից (Bottom)` 25 մմ, 
ձախից (Left)` 30 մմ, աջից (Right)՝ 10 մմ: Տառատեսակը՝ Unicode 
(Sylfaen), տառաչափը՝ 12, միջտողային հեռավորությունը (Line 
spacing)՝ 1.5, պարբերությունը (First line)` 0,75 սմ: Չօգտագործել 
մեկից ավելի տառաբացատ: Աղյուսակները, նկարները, գրաֆի-
կական պատկերները պետք է ունենան համարակալում, վերնա-
գրային բացատրություն՝ 10 տառաչափով, հաստ, թեք (Bold, Italic): 
Դրանց բարձրությունը չգերազանցի 170 մմ, լայնությունը՝ 110 մմ: 
Աղյուսակների տեքստը պետք է լինի 10 տառաչափով: Բա-
նաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները ներկայաց-
վում են Microsoft Equation, թեք (Italic), իսկ հիմնականները՝ 
առանձին տողով, մեջտեղում, կարող են համարակալվել նույն 
տողի աջ անկյունում՝ կոր () փակագծերի մեջ: Այն հոդվածների 
համար, որոնք պարունակում են սիմվոլներ և Sylfaen տառատե-
սակի մեջ չկան, պարտադիր է նաև այդ սիմվոլների էլեկտրոնային 
ֆոնտը: Առաջին էջի վերևում, մեջտեղում տրվում է վերնագիրը 
(Bold), առանց գլխատառերի: Հաջորդ տողում՝ աջից, ազգանուն, 
անուն (Bold, Italic): Հաջորդ տողում գրել՝ «Հանգուցային բառեր.» 
արտահայտությունը և 6-8 հանգուցային բառեր կամ բառակա-
պակցություն: Հանգուցային բառերի շարքում չեն ներառվում վեր-
նագրում արդեն իսկ նշված բառերը: Տեքստում հղումները տրվում 
են կամ ուղղանկյուն փակագծերում [], կամ էջի ներքևում՝ հերթա-
կան համարակալմամբ: Իսկ ծանոթագրությունները տրվում են 
միայն էջի ներքևում՝ հերթական համարակալմամբ: Տեքստի վեր-
ջում գրվում է «Գրականություն» բառը (Bold) առանց գլխատառերի: 
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Հաջորդ տողից՝ գրականության ցանկը՝ այբբենական կարգով հա-
մարակալված: Գրականության ցանկին հաջորդում են ամփոփում-
ները՝ երկու լեզուներով, որոնք իրենց բովանդակությամբ և հան-
գուցային բառերով պետք է լինեն նույնական և բաղկացած լինեն 
150-200 բառից: Գրվում է հոդվածի վերնագիրը, հաջորդ տողում՝ 
ազգանուն, անունը (ձևավորումը՝ ըստ բնագրային հոդվածի), և 
առանձին տողերով՝ «Ամփոփում» բառը՝ համապատասխան լեզ-
վով, առանց գլխատառերի, հանգուցային բառերը, 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    
12 էջ է, նվազագույնը՝ ա) 4 էջ՝ ֆիզիկամաթեմատիկական, բնագի-
տական, տեխնիկական գիտությունների համար, բ) 6 էջ՝ հումանի-
տար և հասարակագիտական գիտությունների համար, գ) 8 էջ՝ 
ուսումնամեթոդական աշխատանքների համար: Հոդվածի ծավալի՝ 
առաջադրված չափանիշներին չհամապատասխանելու դեպքում 
տպագրության վերաբերյալ որոշումը կայացնում է խմբագրական 
խորհուրդը: Հոդվածի ծավալի մեջ չեն ներառվում երկու լեզվով 
ամփոփումները և գրականության, աղբյուրների, համառոտագրու-
թյունների ցանկերը: 

 
 

Մեր հասցեն՝ ՀՀ, 2001, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36 
Հեռ.՝ (+374 322) 20917 
Կայքէջ՝ www.vsu.am 
էլ. փոստ՝ info@vsu.am 

Պատասխանատու քարտուղար՝ 
martuntovmasyan@mail.ru 
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К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ    
 

Статьи публикуются на армянском, русском или английском 
языках. Статью необходимо представить в бумажном и электронном 
вариантах. Компьютерное оформление: Файл Microsoft Office Word 
2007. Размер бумаги A4. Поля: сверху – 20 мм, снизу – 25 мм, слева – 
30 мм, справа – 10 мм. Шрифт – Unicode (Sylfaen). Размер – 12 pt. 
Междустрочный интервал – 1,5. Абзац – 0,75 см. Не использовать 
больше одного пробела. Таблицы, рисунки, графические изображе-
ния должны иметь нумерацию, поясняющее заглавие (10 pt, полу-
жирный шрифт, курсив – Bold, Italic). Размеры графического 
материала: ширина – не более 110 мм, высота – не более 170 мм, 
размер текста на рисунках – 10 pt. Формулы и математические 
выражения представляются в формате Microsoft Equation, курсивом, 
а основные отдельной строкой, в центре, могут быть пронумеро-
ваны в правом углу той же строки в круглых () скобках. Для тех 
статей, которые содержат символы, не значащиеся в шрифте Sylfaen, 
необходимо представить электронный фонт символов. На первой 
странице по центру указывается заголовок (Bold), заглавные буквы 
по необходимости не употреблять. На следующей строке – 
фамилия, имя (Bold, Italic). Через строку написать словосочетание 
«Ключевые слова:» и 6-8 ключевых слов или словосочетаний. 
Ссылки на литературу в тексте указываются в квадратных скобках - 
[]. Примечания даются в конце страницы с возрастающей нумера-
цией. В конце текста пишется слово «Литература» (Bold) без заг-
лавных букв. Со следующей строки – список литературы с возрас-
тающей нумерацией. После списка литературы представляются 
резюме на двух языках. Содержание резюме и ключевые слова на 
двух языках должны быть идентичными и состоять из не менее 150-
200 слов. Сначала указывается заглавие статьи, на следующей строке 
– фамилия и имя автора (оформление по оригинальной статье), 
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затем отдельными строками слово «Резюме» на соответствующем 
языке, заглавными буквами, после этого – ключевые слова и текст 
резюме. Объем статьи: а) 4-6 страниц для физико-математических, 
естественных, технических наук; б) 6-8 страниц для гуманитарных 
и общественных наук; в) 8-10 страниц для учебно-методических 
работ. Объем статьи не включает резюме на двух языках, списки 
литературы, источников и примечаний. Статьи будут опубликованы 
только после прохождения экспертизы и проверки на плагиат. 
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