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էՏ 2
Երուսա ղեմի ս. Հա կոբյւսնց վ ա ն քի Մ ա տ ենա 
դա րա նում պ ա հ պ ա ն վ ա ծ միջնա դա րյա ն մի
ձեռա գրում պ ա տ մվո ւմ Է մի ա վա նդություն'
կ ա պ վ ա ծ ս. Սոֆյայի տ ա ճ ա ր ի ա նվա նա կոչու
թյան հետ:

*
Լր ա տ վ ա մ ի ջ ո ց ն ե ր ո ւմ բ ա ց ա հ ա յտ ո ր ե ն
զ գ ա ցվում են բա նա վոր խ ո ս քի հեղինա 
կությունը և լեզվա կա ն իմա ցությա ն պ ա 
կա սը]______________________________

էյ 3 4

Ա մինա թ թ ուները, նր ա ն ց
ա ղերն ու այլ ա ծա նցյա լները
մետ ա բոլիկ դեղա բուժությա ն
կարևոր միջոցներ են:

Ն երկայումս արևա յին Էներգետ իկա ն բուռն
զ ա ր գ ա ց ո ւմ Է ապ րում:

Հետ և ելով ի մ պ ր ե ս ի ո ն ի ս տ ն ե ր ի
օրին ա կին ' նա իր կտ ա վ ներից
ընդմիշտ վտ ա րել Է սև գույնը' որ
պ ես դա ռնությա ն ու տ րտ մությա ն
խ որհրդա նիշ:

Օ ր գա նիզմների կենսա գործունեութ
յա ն հա մա ր Էա կան նշա նա կություն
ունեն 12 ք ի մ ի ա կ ա ն տ ա րրեր:

Л14ТШ;.МЛШ
է* 3 2
Բ իոսկոպ ի միջոցով կբա ցա հա յտ վեն կ ե ն ս ա բ ա ն ա կ ա ն հ ա մ ա կ ա ր 
գերի գործունեությա ն նոր երևույթ
ներ և մեխ ա նիզմներ:

МАТНЕМАТ1СА-Ъ
МаЫпетайса^ հ ա յտ ն վ ե լո վ ն ա 
խ ա նշվեց տ եխ նիկա կա ն հա շ
վա րկների նոր դա րա շրջա նի սկիզ-

ԲԸ:

ճ\/դ. հոլա նդա ցի նկա րիչ Վան Էյկի
կտ ա վին պ ա տ կ ե ր վ ա ծ Է մի մա րդ, որն
ա պ շեցուցիչ նմանություն ունի Ռու
սա ս տ ա ն ի ն ա խ ա գ ա հ Պ ուտ ինի հետ:

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ

ԿՈՍՏԱնԴնՈՒՊՈԼՍԻ
Ս. ՍՈՖՅԱ
ՏԱՃԱՐԻ
Պ11Տա11ԹՅՈ1ՆԻծ
Կոստանդնուպոլսի ս. Սոֆյա
տաճարը քրիստոնեական պաշ
տամունքի վաղեմի կառույցնե
րից մեկն է, Բյուգանդական կայս
րության անցած-գնացած փառքի
հուշը: Այս տաճարը կառուցվել է
իբրև կաթողիկե եկեղեցի 532-537
թ թ ' հույն ճարտարապետներ
Անթեմիոս Թրալացու և Իսիդորոս Միլեթացու նախագծով:
1453 թ. օսմանյան թուրքերը
նվաճեցին Կոստանդնուպոլիսր և
ղարձրեցին իրենց մայրաքաղսւքր: Բյուգանդական արվեստի
հրաշալիքները անվթար չէին կա
րող մնալ իրենց ստեղծող քաղա
քա կրթության կործանումից
հետո: Հունական ուղղափառ
բազմաթիվ եկեղեցիներ թուր
քերը վերածեցին մզկիթների,
հասարակական նշանակության

®

Գ Ի ՏՈ Ւ Թ Յ Ա Ն ԱՕհյԱՐՃՈՒՄ

այլ շինությունների: Ս. Սոֆյայի
գեղատեսիլ տաճարը ես փո
խարկվեց մզկիթի (Այա Սոֆյայի
մզկիթ)' շրջապատվելով մինարեներով և ստանալով իսլամին
համապատասխան տեսք, ար
տաքին ու ներքին ձևավորում:
Հայ պատմիչ Ստեփանոս
Ասողիկը (ճդ. II կեսՕՕդ. I կես) իր
«Պատմութիւն տիեզերական»
երկում ներկայացնում է երկու
հետաքրքրական դրվագ ս. Սոֆ
յայի պատմությունից' կապված
հայերի հետ: Պարսից դեմ
ուղղված հայ ազատագրական
շարժման առաջնորդ վարդան
Սամիկոնյանը (Կարմիր Վար
դան) 572 թ. իր զինակիցների հետ
մեկնում է Բյուզանդիա' Կոստանդնուպոլիս, կայսր Հուստինիանոսից օգնական ուժեր
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ստանալու նպատակով: «Եվ
գնում, հանդիպում է Հուստիանոս
թագավորին, որը կառուցել է ս.
Սոֆյան, հաղորդակից է լինում
նրա օրենքներին, և նրա անվամբ
են կոչում սուրբ Սոֆյայի ավագ
դուռը, որ մինչև այսօր կոչվում է
Հայոց դուռ» (Ստեփանոսի Տարօնեցւոյ Ասողկան Պատմութիւն
տիեզերական, Ս. Պ.-բուրգ, 1885,
էջ 85):
Ասողիկի պատմության մյուս
դրվագը վերաբերում է Կոստանդնուպոլսի 989 թ. երկրա
շարժին, որը կործանեց քաղաքի
շատ շինություններ: Մեծապես
վնասվեց նաև ս. Սոֆյա տաճարը,
փլուզվեց և վայր գահավիժեց
նրա գմբեթր, ավերվեց եկեղեցու
մի հատվածը: Այս միջոցներին,
ինչպես գրում է Ասողիկր, այնտեղ

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ
էր հայ ճարտարապետ Տրդատր,
որին հրավիրում են եկեղեցին
վերակառուցելու: Տրդատր ճդ.
հայ ճարտարապետական ար
վեստի նշանավոր դեմքերից է:
Նրա ստեղծագործ մտքի մարմ
նավորումն են Արգինայի կաթո
ղիկե եկեղեցին, Անիի Մայր
տաճարը ե Գրիգոր Լուսավորեի
տաճարր: Նրան են վերագրում
այլ կառույցներ Անիում, Մանահինում, Հաղպատում, Մարմաշենում ե այլն: Այս համբավավոր
ճարտարապետին են վստահում
բյուզանդացիները վնասված ս.
Սոֆյա եկեղեցին վերականգնելու
գործը: Տրդատն այդ իրականաց
նում է 989-992 թթ. իր' «իմաստուն
հանճարով» նորոգելով գմբեթը և
կիսավեր եկեղեցին դարձնելով
«ավելի պայծառ, քան նախկինում
էր», ինչպես գրում է պատմիչը
(նույնտեղում, էջ 251):
Թերևս վերոհիշյալ, ինչպես և
հայերին ս. Մոֆյային առնչվող այլ
իրողություններ ևս պատճառ են
դարձել, որ հայ կրթված մարդիկ
հետաքրքրվեն այդ տաճարի
պատմությամբ' սկսած նրա
կառուցման ժամանակներից:
Երուսաղեմի ս. Հակոբյանց վան
քի Մատենադարանում պահ
պանված միջնադարյան մի ձե
ռագրում պատմվում է, ամենայն
հավանականությամբ, հունական
ծագում ունեցող մի ավանդու
թյուն' կապված այդ տաճարի
անվանակոչության հետ: Մտորև
մեջբերում ենք տեքստը' գրա
բարից փոխադրելով ժամանա
կակից հայերենի:

էհ

\\ոֆյա սուրբ եկեղեցիէն կա

ռուցելու մամանակ վարպետներս
իրէհյց գործիքները պաՀ տվեցթն մի
պատանու

. |լյ,)

(աշակեր-տթն-\Լ

գնաց[էն Հաց

ուտելու:

\յվ

ա
յ ս

պատանու առ.շե֊ Է կանգնում՜շատ
գեղեցիկ տեղքով մի Հրեշտակ ե
Հարցնում՜*նրանէ թե գոլ թնչու ես
այս տեգ

մնացել*

ատա*նի*ն

պատասխանոսԲԷ, որ պաՀպանումէ
վարպետների

գործիքները:

\*ԱԿ

Հրեշտակը պնգումէ, որ *նա էլ գնա

♦

ճաշելու

երգվեց և ասաց. «Հ&*ոգսուրբ\ւմաստությ ունը վկա էԷ^Ւ* ՈՐ ^*ս
պյստեղից չեմ գնա, մքէնչև֊ դու
չչքերագաէւնաս»:
Հենց որ իմացավ Ուստիանոս
(Հ^ուստինոս 11
հյ*^ Կպյսրը
иди պատմհվ^յունըէ արգելեց պյն
պատանուն երբե֊Է մտնել այգ
եկեղեցին, որպեսզի Հրեշտակը
Հավատարիմ մնա իր երգմանը ե
մնաւսյՍաեղէ||у/^ պատճառյւվէլայն
տաճարն անվահեցին [|уш Լ)ոքէցա,
այսինքն սուրբ\^մաստուքՅյան»*

ատանին ասումէ կարոգ

է գործիքները գողանան, ե վար
պետները կզայրանան ինձ
Հյէեշտա1լն ասում՜Է*

վրա*

գնա, ես

կպաՀպանեմ գրակք»: \յվ ասում՜ Է

♦

տղան

((\^նչսլե ս վստաՀեմ _рп

խոսքին»!

Ы

սուրբ

(Մայր ցուցակ ձեռագրաց
սրբոց Ցակոբեաեց, հ. VI, կազմ.
Ն. եպ. Պողարեաեց, Երուսաղէմ,
1972, էջ 118):и

Հրեշտակը

չ■
*
рт*

11 %
«Т '

(\\пишилЬг^Ьтлцп^итлГ գյյքեվոէԼ

աա

IУ

\,
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Զանգվածային լրատվության
միջոցներում շատ է գրվում հայոց
լեզվի անաղարտության, նրա
մաքրության համար հոգածու
թյուն ցուցաբերելու մասին: Եվ
զարմանալի մի պարադոքսով
հենց նույն լրատվամիջոցներն են,
որ տափս են լեզուն խեղաթյու
րելու, Վայրենիի (ոչ պակաս
չարչկված բառ) կանոնները
ոտնահարելու ամենաշատ օրի
նակները:
Լեզվական մեղանչումների
պատճառներից մեկը մեր իրակա
նության մեջ բազմաթիվ նոր
թերթերի, հեռուստաընկերությունների և սրանց խմբագրու
թյուններում աշխատող լրագրող
ների, ինչպես և «պետական
այրերի» լեզվական նախասիրու
թյուններն են: Գիրքը, գրակա
նությունը, դժբախտաբար, կորց
րել են իրենց ընթերցողին: Կարդացողներր քիչ են, գրողներն ու
խոսողները' շատ: Եվ այս դեպ
քում պարապ տեղր լրացնում են
լրագրողները' մեծ մասամբ սիրո
ղական կարողություններով, լեզ
վական անբավարար իմացու
թյամբ, որ սկիզբ է առնում
դպրոցից և շատ դեպքերում մնում
համարյա անփոփոխ' բուհական
ուսումնառության տարիներին:
Մեր օրերի քմահաճույքով և սե
փական համառության շնորհիվ
լրատվամիջոցներում տեղավոր
ված լրագրողների մի պատկա
ռելի բազմություն այսօր գրիչ է
վերցրել ե գրում է առանց
հոգնելու: Գրում են իրար նման'
բստերր փախցնելով իրար գրչի
տակից և մեկը մյուսից սովորելով
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սխալն ու րնթերցողի վզին փա
թա թելով իրենց լեզվական
«գոհարները»: Լրատվամիջոց
ներում բացահայտորեն զգաց
վում են բանավոր խոսքի հեղինա
կությունը և լեզվական իմացու
թյան պակասը: Կա նաե ակնա
ծանքը անհայտ և անծանոթ
գրաբարի և արևմտահայերենի
նկատմամբ, ուստի և հայերենի
այս շերտերից օգտվելու ոչ
բավարար հնարավորությունդ
որ վերածվում է իր հակադրությանր' ավելի խճճելով այս
հեղինակներին գեղեցիկ գրելու
իրենց ճիգերի մեջ (տասնյակ
բուհերի լրագրության մեկ-երկու
ֆակուլտետներում է միայն, որ
գրաբար են սովորում, այն էլ'
թռուցիկ): Զգացնել է տափս նաև
նախորդ տասնամյակներից
հայտնի' ռուսերեն լեզվամտա
ծողությա ն ա զդեցությունր:
Լեզվական իրողությունների մի
խումբ կա, որ ամենից ավելի շատ
է հայտնվում լրատվամիջոցնե
րում, ամենից ավելի կրկնվողն ու
շարունակականն է, որի վրա ենք
հրավիրում ընթերցողների ուշա
դրությունը' հուսալով, որ ինչ-որ
չափով կնպաստենք դրանց գոր
ծածության գոնե նվազելուն:
Մեջբերումները հիմնականում
արվում են հանրապետության
արդի լրատվամիջոցներից:
Գնալ բայը' դիմել, ուղղվել
իմաստներով.
«Կառավարությունն այդպիսի
քայւի է գնացել»: «Իբր թե զի
ջումների են գնացեթ: «Դրան
հարկադրված ենք գնալու» և
այլն:
Նման կիրառությունները
խորթ են գրական հայերենին և
կաղապարված են ռուսերենից:
«Նպատակ ունի ինտեգրվել
Բոլոնիայի հռչակագրի եվրոպա
կան համակարգին, որին գնում,
են կրթական համակարգերը»:
« Գնանք պարբերություն առ
պարբերություն»,- ասում է պատ
գամավորը, երբ իրականում
նստած է իր տեղում:
Դե, եթե չեղած տեղը գնալ կա,
ինչու մնալ չլինի: Թերթերից մեկր
հենց այդպես էլ գրում է' ընդ
լայնելով անհեթեթ կիրառության
աշխարհագրությունը. «Նրանք ...
իրավունք չունեն մնալ իշխանու
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թյան» (փոխ'իշխանություն լինե
լու):
Բերել բայր' հասցնել, հան
գեցնել իմաստներով.
Ք երեք իրար հասկանանք:
Այն որոշումները, որոնք բերու՜մ
են տնտեսական կապերի խա
թարման և այլն: Այստեղ գործ
ունենք զուտ խոսակցական ոճի
հետ, որ պարզունակ է դարձնում
խոսքը:
Ստացվե[ բայը, որ իր ճա
րակն է անում գրավոր խոսքում'
իմաստագրկելով այդ բառի բուն
նշանակությունը (հաջողվելու, մի
բան դուրս գալու նշանակու
թյամբ): Փորձեցինք, բայց չււտացվեց: Ստացվում է, որ ղու ես
մեղավորը:
Ս՜եր բժշկական
պարբերականներից մեկր այս
բայի կիրառությանը վարձում է
տալ պ ա թոլոգիկ դրա մա յի
իմաստ' Ձգտում են միմյանց...
բայց ոչինչ փստացվում:
Հայերենում ստացվել բառն
ունի միանշանակ' մի բան ստա
նալու իմաստ և ոչ ավելին ( ստսւցվեց գիրք, ծանրոց, պատասխան
և այլն): Նկատենք, որ բառի սխալ
գործածությունը ունի տասնամ
յակների պատմություն և ակն
հայտորեն ռուսերենի պատճեն
ման արդյունք է:
Արդյունքում, նոր գոյացու
թյուն է, սկիգբ է առել 1990-ական
թ թ ..ա զ գ ա յի ն « հ ա մ բ ա կ »
լեզվաշինարարների ձեռքով,
ինչպես կասեր Հ. Պարոնյանր:
Այն ամենուրեք փոխարինում է
նույն նշանակության գրեթե բոլոր
հոմանիշներին ( հետևանքով, ի
հետևանս, հանրագումարով և
այլն), ներխուժել է ոչ միայն
լրագրական, ա յլև զրականգեղարվեստական ու գիտական
խոսքի մեջ' զրկելով այն իր
բազմազանությունից ու ճոխու
թյունից: Ահա այդպիսի նմուշներ'
Արդյունքում կորցրեց աշխա
տանքը: Արդյունքում նրանք
բաժանվեցին:
Մոտ. շատ ավելի տարեց
շեղում է, քան նախորդր: Թվում է'
անզոր է կռիվն այս աներես կապի
դեմ, գրեթե այնքան անտեղի,
որքան թաշկինակը հարբուխով
հիվանդ մարդու քթի մոտից
հեռացնելը: Սեր լեզվում այս
բառը ունի տարածական նշանա-
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կություե (տան մոտ, մարդկանց
սուր), ինչպես և կիրառվում է
մոտավորապես բառի իմաս
տով (մոտ հինգ մետր, մոտ տասը
տոկոս): Բառն այսօր ամբող
ջովին փոխարինում է մեջ կա
պին' հաշվի չնստելով սեփական
իմաստի հետ. Նրա մոտ նկատ
վեց ագահություն (փոխ.' նրա
մեջ): Իր մոտ նողկանք հարուցեց
(վւոխ.' նրա մեջ): Հաճախ այս
բառի կիրառությունր դառնում է
ամբողջովին ավելորդ, մեզ մոտ
հատուկ է քծնանքր (փոխ.' մեզ
հատուկ է քծնանքը): Իսկ երբ
մոտը միանում է տխրահռչակ
ստացվեց բառին, խոսքը վե
րածվում է կրկնակի անհեթեթու
թյան, ինչպես,օրինակ, Բնավ մի
ոչ բան նրանց մոտ չստացվեց
(վախ.' նրանց այդ ամենևին
չհաջողվեց):
Արժանին մատուցել դարձ
վածի կիրառությունը' արժանին
հատուցելու
փոխարեն: Ընդ
որում' գրեթե ամենուրեք: Բայց
սրանց մեջ մեծ տարբերություն
կա. հատուցում են նախապես
եղած մի ինչ-որ բանի համար,
պարտքը, հարգանքը, ազնիվ
մարդուն, վատ արարքր և այլն:
Իսկ մատուցելը ոչ մի կապ չունի
այդպիսի վերաբերմունքի հետ,
այլ սոսկական գործողություն է'
տալ, հանձնել իմաստով: Ձեզ
կարող են արժանին մատուցել
որևէ ռեստորանում (ըստ ձեր
քսակի պարունակության կամ
նախասիրության), բայց արժա
նին հատուցել (շնորհակա
լության զգացումով, ընդգծված

հարգանքով)' միայն նմանօրի
նակ այն հաստատությունում, որի
խոհարարական արվեստը բարձր
էիք գնահատել մի հրապա
րակային ելույթում:
Աշխատել բայը' գործելու
փոխարեն: Որոշումներն արդյու
նավետ չեն աշխատում: Օրենքը
չի աշխատի: Օրենքը աշխա
տելու համար և նման անիմաստ
դարձվածները տեր ու տնօրինու
թյուն են անում բանավոր և
գրավոր խոսքում: Օրենքը չի կա
րող աշխատել (կամ չաշխատել),
այն կարող է միայն գործել կամ
կիրառվել: Իսկ որոշումները
լինում են արդյունավետ կամ ոչ
արդյունավետ, այստեղ աշխա
տելը ոչ մի գործ չունի:
Լրատվամիջոցներում վերջին
ժամանակներս ուռճացել և մյուս
հոմաեիշները ամբողջովին կլանել է հարևանությամբ երկարաշուեչ բառը, հատկապես գովազդ
ների և հայտարարությունների
մեջ: Այստեղ այն դարձել է միակ և
անդավաճան սեր' մոռացնել
տալով մոտ կից դիմաց, մերձա
կա և այլ մակբայները, որպիսիք
շատ ավելի կարճ են, հետևաբար,
պետք է որ գնահատելի լինեին
գովազդի կամ հայտարարության
համար: Անշուշտ, կարելի է և
հարևանությամբ, բայց ոչ միշտ
և ամեն տեղ, ինչպես օպերայի
հարևանությամբ, ռադիոտան
հարևանությամբ և այլն:
Այլոք, նոր թխած և անիմաստ
բառ, որը վտխարինել է գրաբա
րյան այլք բառին' ուրիշներ,
մյուսներ իմաստով: Գրաբարի

վրայով հապճեպ անցած կամ
ինքնուս մեկի հեղինակությունն է,
որ արագորեն տարածվել է
բանավոր ու գրավոր խոսքում:
Կա այլ ոք մեկ ուրիշը ձևը, իսկ
ուրիշներ իմաստով' միայն այլք:
Ուրեմն, Հակոբը, Կարոն, Արամը
և այլք:
Հայտեի է, որ պաթետիկան ու
վերամբարձ խոսքը գռեհկության
ու վատ ճաշակի արդյունք են
(թույլատրելի, թերևս, միայն
հանրսւհավաքներում): Այս կար
գի ճղճղան բառերից լայն տարա
ծում են գտել հնչեցնել և բարձրաձայնել երկարաշունչ բայերը:
Հնչեցրեք ձեր խոսքը, իմ ասելի
քը ես արդեն հնչեցրել եմ դարձ
վածները, թվում է'պատկանում են
լրագրողական ու խորհրդարա
նական վարակիչ ստեղծագոր
ծությունների թվին: Երևի խորհր
դարանական հանդիսավորութ
յունը ինչ-որ հիմքեր ունի' խոսե
լիս միկրոֆոեր գործի դնելու
պատճառով (ինչպես ժամկոչը,
որր հնչեցնում է եկեղեցու զան
գը): Իսկ ի՜՞նչ հիմնավորում կարող
է ունենալ այն լրագրողը, որն աջ
ու ձախ գրում է, թե բանախոսը
հնչեցրեց այն միտքը..., բանա
խոսը դահլիճում բարձրաձայնեց, դժգոհ մարդիկ բարձրաձայնեցին: Կարծես թե չէր կա
րելի ավելի զուսպ գրել (և հասկա
նալի)' բանախոսը հայտնեց այն
միտքը, դժգոհ մարդիկ բոդոքեցինն- այլն:
Կիսվել բաժանելու, հոգին
բաց անելու, խոստովանելու փոխարեե:^
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►Որոշեցի կիսվել ձեզ հետ, այդ
մասին ուզում եմ կիսվել, չեք
ցանկանում կիսվել ամեն մեկի
հետ ե այլն: Եթե լրագրողի կամ
ճառախոսի այս և նման դարձ
վածները ընկալենք հայերեն,
դրանք կարող են չափից դուրս
դաժան թվալ, մարդը չի կարող
դիմանալ, թեկուզ ե սեփական
ցանկությամբ, այդպիսի գործո
ղության: Կիսվում են միայն
ամեոբաները, որոնք, ինչպես
հայտեի է, միաբջիջ կենդանիներ
են ե բազմանում են կիսվելով: Այս

պատճառով եկեք կիսենք մեր
մտքերը, տեսակետները, կսւրծիքներր, բայ ց ոչ ինքներս մեզ:
Լեզուն աղավաղելիս անգերա
զանցելի է մնում հեռուստա
տեսությունը: Հատկապես գո
վազդի ժանրում: Կարելի է ասել,
որ գոյանում է մի նոր լեզու'
գովազդի լեզուն, որը ուզած
պահին հայերենի փոխարեն
կարող է գործածել իր սեփական
քմա հա ճույքներր: Ինչպ ես,
ասենք, բացառական հոլովի
գործա ծությունը սեռականի
փոխարեն.
Կրկին անակնկալներ նորա
ձևո ւթ յունից (փ ոխ.' կրկին
նորաձևության անակնկալներ):
Կամ' Աշուն-ձմեռ հավաքածու
Նաֆ-նաֆից (փոխ.' Նաֆ-նաֆի
աշուն֊Տւսեո հավաքածուն): Ի
դեպ այսպիսի լեզուն պետք է որ
ունենա իրեն համարժեք մտածո
ղություն, ուստի և զարմանալի չէ,
որ գովազդող ողորմած պարոնը
էկրանից մեզ համոզում է, որ գործ
ունենք աշխարհում նմանը
չտեսնված վիճակախաղի հետ,
քանի որ բոլոր տոմսերն էլ
շահող են:
Դիմություն. քաղաքական
պահանջմունքների բերումով
փութով սարքած բառ, որ հավակ
նում է հանդես գալ որպես ընդդի
մություն բառի հականիշ: Բայց
այդ բառից ընդ նախածանցը մի
կողմ նետելով դեռես մեր ուզած
իմաստր, այսինքն' ոչ ընդդի
մություն չենք ստանում: Ավելին'

«Գիտության ա շխ ա րհում»
հա նդեսի խ մբա գրությունը
հրավիրում է լեզվա բա ններին,
գրողներին, ուսուցիչներին,
լ ր ա գ ր ո ղ ն ե ր ի ն և հ ա յ ո ց լ եզ վ ի
արդի կա ցությա մբ մտ ա հոգ
մեր բոլոր ը ն թ ե ր ց ո ղ ն ե ր ի ն '
ի ր են ց խ ո ս ք ն ասելու հա յերենի
մաքրության պահպ ա նության
մասին:
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նույնիսկ ոչինչ չենք ստանում,
որովհետև դիմությունը իմաս
տազուրկ բառ է: Կարելի է
հրաժարվել արտասանական
(դիմություն-ընդդիմություն) գայ
թակղությունից և գործածել իշ
խանություն, իշխանամետ բառերը' ընդդիմության հակոտ
նյայի համար {իշխանություն և
ընդդիմություն, ընդդիմադիր
և իշխանամետ մամուլ, իշխանամետ ուժեր և այլն, մանա
վանդ, իշխանություն բառը' որ
պես ընդդիմության հակոտնյա,
արդեն քաղաքացիություն է գտել
մամուլում և համապատասխան
գրականության մեջ):
Շատ պաշտոնյաների և տնաբույս քարոզիչների զարմանա
լիորեն հրապուրում է դաշտ
բառը: Եթե մեր պոետները
ներշնչվում են հայրենի սեգ
լեռներով, ապա սրանք' ոչ պա
կաս անդիմադրելի դաշտերով:
Լրատվամիջոցեերր լեփ՜լեցուն
են իրավական դաշտ, գործու
նեության դաշտ, նույնիսկ շարժ
վելու դաշտ և ա նձնական
հարաբերությունների դաշտ
արտահայտություններով:
«Աշխատում է ներկրողների
դաշտում»,- գրում է պերճախոս
թերթերից մեկը: Մի խոսքով'
դաշտ, որր ծածկված է մոլախո
տերով:
Եվ որոնցից մի քանիսն ըն
դամենը հրամցվեց ձեր ուշադրությսմղա
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ЦПБМЧЦПО
Հայ ֊ֆրանսիական կապերի
պատմության մեջ պատմական
գործիչներին առնչվող հավաստի
փաստերի և իրական իրադար
ձությունների հետ մեկտեղ,
դժբախտաբար, տեղ եե գտել նաև
որոշ առեղծվածներ ու իրականությաեր չհամապատասխանող
վարկածներ: Վերջիններիս թվում
է ֆրա նսիա ցի հռչա կա վոր
զորավար, նապոլեոեյան բանակի
մարշալ Մյուրատիե հայկական
ծագում վերագրող վարկածր:
Մյուրատի ազգային պատկա
նելության հարցը երբևէ տարա
կարծությունների տեղիք չէր տվել
մինչ այն ժամանակ, երբ 1899 թ.
Պետերբուրգում լույս տեսավ
Մագդա Նեյմաեի' գիտական
որևէ արժեքից զուրկ «Հայեր»
խորագիրր կրող գիրքր: Բա
ժիններից մեկր նվիրելով Մյուրատին և Նապոլեոնի երկու
հայազգի մամլուկներին (նշա
նավոր Ռուստամիե և Ուաեիս
Պետրոյիե)' հեդինակր թյուրիմացաբար մարշալին ներկայացրել է
իբրև դարաբաղյան ծագում
ունեցող հայ գործիչ: Նույն սխալր,
ցավոք, հետագայում կրկնել են
հայրենական և արտասահման
յան մի շարք պատմաբաններ,
գրողներ և լրագրողներ (Տ. Դրամփյան, Շ. Հարությունյան, Ն. ՏերՍիքայեւյան, Հակոբ Գրիգոր և
այա):
Մյուրատի ծագման վարկածր
զուրկ է գիտական հիմքից: 1սոսքր
վերաբերում է ոչ միայն Նեյմաեի
թույլ տված փաստական կոպիտ
սխալներին, այլև նրա անհիմն
պնդումներին և փաստերի բացա
հայտ աղավաղմանը: Վարկածր
հետևյալն է: Մյուրատր ծնվել է
Ղարաբաղում, հայ վաճառականի
ընտանիքում: Որդու լույս աշ

խարհ գալուց որոշ ժամանակ անց
հայրր վճռում է մեկնել Արևմտյան
Եվրոպա' Ղարաբաղում գտնվող
հայրենակիցների և եվրոպական
առևտրականների միջև հարա
բերություններ հաստատելու
նպատակով: Իր հետ վերցնելով
փոքրահասակ որդուն' Հովակիմին, Մուրադյանը մեկնում է
Ոուսաստան, իսկ այնտեղից'
Գերմանիա: Մուրադյանները
հասնում եե Լայպցիգ այն ժա
մանակ, երբ Ֆրաեսիայում մո
լեգնում էր հեղափոխության

հրդեհը: Նրանց ժամանումը
համընկնում է մեկ այլ իրադար
ձության' Թուրքիայի և Պարս
կաստանի միջև պատերազմի
բռնկման հետ (հասկանալի չէ, թե
ի՞նչ պատերազմի
մասին է
խոսքը), որի հետևանքով փակ
վում եե արևելք տանող առևտրա
կան ճանապարհները: Չնախա
տեսված հանգամանքներր հար
կադրում եե Մուրադյանին թողնել
նախնական մտադրությունր և
մեկնել Վիեենա: Այնտեղից որդու

խնդրանքով նա տեղավտխվում է
Ֆրանսիա և բնակություն հաս
տատում Բաստիդ քաղաքում, ուր
շուտով դառնում է պանդոկա
պան, իսկ որդուն ուսանելու տա
փս ճիզվիտների մոտ: Ունենալով,
սակայն, հակումներ ռազմական
գործի նկատմամբ' Հովակիմը
մեկնում է Փարիզ և զինվորական
ծառայության անցնում հեծյալ
գնդերից մեկում: Որոշ ժամանակ
անց նրան նշանակում եե գեներալ
Բոեապարտի գլխավորությամբ
Եգիպտոս մեկնող «Արևելյան»
բանակի հեծելազորի հրամանա
տար: Սրանով Նեյմանն րեդհատում է Մյուրատի կենսագրու
թյան շարադրանքը:
Որքան էլ տարօրինակ է, վկա
յելով Սյուրատի հայկական ծագ
ման մասին, Նեյմանր ոչ միայն չի
օգտագործել որևէ սկզբնաղբյուր,
այլև դրսևորել է մարշալի գոր
ծունեության և XVIII դարի ֆրան
սիական հեղափոխության ու
սումնասիրության ասպարեզում'
իր ժամանակի պատմագիտու
թյան նվաճումների կատարյալ
անտեղյակություն: Նա սահմա
նափակվել է սոսկ ոմն Նիկողոսովի բանավոր պատումների
վերաշարադրմամբ, որն իր հեր
թին այդ տեղեկություններն, իբր,
ստացել է 1873 թ. գեներալ Ի. Դ.
Լազարևից: Այս կապակցությամբ
հարկ է նշել, որ ըստ 1899 թ.
«Սուրճում» (թիվ 2-3, էջ 354)
տպագրված հաղոր-դումներից
մեկի' խնդրո առարկա գրքի
հեդինակր Նիկողոսովն է: Ամեն
դեպքում, հեղինակը բազմիցս
ընդգծում է, որ իբր Սյուրատին
վերաբերող լուրերը Ղարաբաղում տարածել է Նապոլեոնի
թիկնապահ հայազգի Ոուստամր,
«որին լավ հիշում էր գեներալ Ի. Դ.
Լազարևը»:
Հարկ է պարզաբանել, որ մամ
լուկ Ոուստամր Նապոլեոնի
առաջին հրաժարականից հետո
(1814 թ. ապրիլի 6), մշտական
բնակություն է հաստատել Ֆրաե
սիայում, որտեղ և վախճանվել է
Դուրդաե քաղաքում 1845 թ.:
Նեյմաեի անհիմն պնդումները,
թե, իբր, նապոլեոեյան կայս
րության անկումից հետո Ոուստամը վերադարձել է Անդրկով
կաս ե այնտեղ անցկացրել^
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►կյանքի վերջին տարիները, նույ
նիսկ մասնակցել 1826-1828 թթ.
ռուս-պարսկական պատերազ
մին, շինծու եե և չեն համապա
տասխանում իրականությանը:
Դժվար չէ նկատել, որ շփոթելով
փաստերր' նա Ռուստամին է
վերագրել Նապոլեոնի մեկ այլ
հայազգի մամլուկի' Պատվո
լեգեոնի ասպետ, դարաբաղյան
ծագում ունեցող Ուաեիս Պետրոյի կյանքի հիմնական դրվագներր: Ինքնին հասկանալի է, որ
Ռեստավրացիայի ե Հուլիսյան
միապետության օրոք Ֆրանսիայում բնակվող Ռուստամը չէր
կարող նույն տարիներին գտնվել
Ղարաբաղում և տեղի բնակիչ
ներին որևէ տեղեկություններ
հաղորդել մարշալ Մյուրատի
մասիե:
Իսկ ինչպե՞ս է րնթացել Մյուրատի կյանքի ուղին իրականում:
Մարշալի գործունեությունր լու
սաբանող առաջին գրքերը լույս
են տեսնել դեռևս նապոլեոեյան
կայսրության անկումից անմի
ջապես հետո: Գոյություն ունի
զորավարին նվիրված հսկա
յածավալ գրականություն' բազ
մաթիվ լեզուներով, որոնք կարեփ
է դասակարգել երեք խմբում' նրա
կյանքի ամբողջ ուղին ընդգրկող
կենսագրական ուսումնասիրու
թյուններ, նրա գործունեության
առանձին դրվագներին նվիրված
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մենագրություններ և փաստա
թղթերի ժողովածուներ: Ոստ այդ
ժողովածուներում հրապարակ
ված վավերագրերի' կարող ենք
հավաստել, որ պատմաբաններին
հայտնի են զորավարի րնտսւնիքի
երեք նախորդ սերունդներ' Պիեռ
I Մյուրատր (1634-?), Գիյոմ
Մյուրատր (1692-1754) և Պիեռ II
Մյուրատը (1721-1799)' մարշալի
հայրր: Մյուրատների րնտանիքր
բնակվել է Ֆրանսիայի հարավարևմուտքում, Լո դեպարտա
մենտի Բաստիդ-Ֆորտունիեր
(ներկայումս' Բաստիդ-Մյուրատ)
վարչական կենտրոնում: Տեղի
արխիվում պահպանվել է ապա
գա մարշալի ծննդյան վկայականր, որում նշված է. «1767 թ.
մարտի 25-ին սույն ծխում ծնվեց
ժոաշիմ Մյուրատ-ժորդին, սույե
ծխի բնակիչներ Պիեռ-Սյուրատ
ժորդու և ժաննա Լաբուժերի օրի
նական զավակր և մարտի 29-իե
կնքվեց սույն ծխի եկեղեցում»:
Մյուրատի «դարաբաղյան»
ծագման վարկածի հերքման
համար բավական է սահմանա
փակվել միայն այս փաստաթղթի
վկայակոչմամբ: Ծննդյան վկայա
կանից բացի, ֆրանսիական
զանազան արխիվներում պահ
պանվել են նաև մարշալի կյանքի
սկզբնական ժամանակաշրջա
նին' 1767-1794 թթ., վերաբերող
շատ այլ փաստաթղթեր, նամակ
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ներ, որոնք անառարկելիորեն
հավաստում են նրա ներկայությունր Ֆրանսիայում' ֆրանսիա
կան հեղափոխության նախօրյա
կին և առաջին տարիներին: Նրա
անձնական արխիվում ևս, որի
ուղեցույցը հրատարակվել է 1967
թ. Փարիզում, պահպանվել են մեծ
քանակությամբ վավերագրեր,
որոնք առնչվում են Ֆրանսիայում
1746-1839 թթ. Մյուրատների
ընտանիքի գործունէտւթյանր:
Այժմ անդրադառնանք, հպան
ցիկ դիտարկումներով, Մյուրատի
կյանքի և գործունեության սկզբ
նական ժամանակահատվածին,
որն ամբողջությամբ խեղաթյու
րել է Նեյմանր: Չնայած Մյուրատր վաղ հասակից հետաքրքրու
թյուն է դրսևորել ռազմական
գործի նկատմամբ, ծնողներն,
այնուամենայնիվ, գերադասել եե
հոգևոր կրթություեր և որդուն
ուսման տվել Կագորի Մուրբ Մի
քայելի քոլեջում, իսկ այնուհետև'
տեղավախել Տուլուզ: Մյուրատր,
սակայն, կարճ ժամանակ անց
լքում է հոգևոր կրթական օջախներր ե ծառայության անցնում
տեղի հեծյալ գնդերից մեկում:
Հեղափոխության առաջին տարի
ներին նա արդեն ծառայում էր
Լյուդովիկոս ճ\Դ-ի գվարդիայում,
իսկ դրա լուծարումից հետո'
հեծյալ եգերների XXI գնդում:
1794-1795 թթ. Մյուրատն Արև
մտյան Պիրենեյ ներում գործող
ֆրանսիական բանակում էր:
Մյուրատի ռազմական կա
րիերայում, հիրավի, խոշոր նշա
նակություն է ունեցել երա մաս
նակցությունը թերմիդորյան,
Բալզակի խոսքերով' «հանգչող
Կոեվենտի» դեմ ուղղված ռոյալիստական խռովության ճնշմանը
Փարիզում III տարվա վանդեմյերի 13-ին (1795 թ. հոկտեմբերի
4-իե): Խորհրդային ականավոր
պատմաբան Ալբերտ Մաեֆրեդի
կարծիքով' Մյուրատր միեչ այդ,
րստ էության, կենսագրություն
չուներ, և որ «իրականում այն
սկսվեց հոկտեմբերի 4-ի հողմա
շունչ, տեղատարափ անձրևող մի
գիշեր, երբ իր գործողությունների
արագությամբ ու համառությամբ
նա շատ բաեով կանխորոշեց
վանդեմյերի 13-ի իրադարձու
թյունների ելքր»: Գեներալ Բոնա-
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պարտը, որին հանձնարարված էր
խռովության ճնշումը, դրանից հե
տո երան եշաեակեց իր համ
հարզը: 1796-1797 թթ. իտալական
արշավանքի րեթացքում ցու
ցաբերած խիզախության համար
Մյուրատը ստանում է բրիգա
դային գեներալի կոչում: 1798 թ.
նա Բոնապարտի հետ մեկնում է
Եգիպտոս, 1799 թ. մասնակցում
նրա սիրիական անփառունակ
արշավանքին: Բոնապարտի հետ
նա Եգիպտոսից վերադառնում է
Ֆրանսիա, ստանում դիվիզիոնի
գեներալի կոչում և գործուն մաս
նակցություն ունենում Բրյումերի
18-ի պետական հեղաշրջմանը:
Կոնսուլության տարիներին Մյուրատի կյանքը թևակոխում է մի
նոր փուլ, որին Նեյմաեը չի
անդրադառնում:
Դժվար չէ նկատել, որ անդրա
դառնալով Մյուրատի գործու
նեության սկզբնական ժամանա
կաշրջանին' Նեյմանր շրջանցել է
զորավարի կյանքի կարևորա
գույն իրադարձությունների նրա
մասնակցությունը վանդեմյերի
13-ի խռովության ճնշմանր և
իտալական արշավանքին: Թ-եև
նրա շարադրանքում հանդիպում
ենք նաև իրականությանն աղերս
վող փաստերի (Մյուրատի ման
կությունն անցել է Բաստիղում,
հայրը եղել է պանդոկապան),
այդուհան՜դերձ, ակնհայտ է, որ
Մյուրատի մասին նա ունեցել է լոկ
աղոտ տեղեկություններ: Ինչ վե
րաբերում է մարշալի հայազգի
լինելու վարկածին, ապա հեղի
նակն այն ոչ միայն չի հիմնավորել
որևէ հավաստի փաստաթղթով,
այլև պայմանավորել է բացա
ռապես Մյուրատի «դարաբաղ
յան» ծագմամբ, հանգամանք, որն
ամբողջությամբ բացառում է դրա
հավանականության հնարավո
րությունը:
Ըստ Նեյմանի' գնդակահա
րության դատապարտված Մյուրատը հրաժարվել է հաղորդու
թյունից , կոպտորեն հրել կաթոլիկ
քահանային և ասել. «Հեռու
ինձնից, ես քո հավատը չեմ դա
վանում»: Որքանո՞վ է սա համա
պատասխանում իրականությա
նը: Նապոլեոնի երկրորդ հրաժա
րականից հետո (1815 թ հունիսի
22) ռազմական դատարանը

յոթերորդ կոալիցիային պատե
րազմ հայտարարելու և Նապոլեոնին սատարելու պատճառով
Մյուրատին մեղադրում ԷՆեապոլիտանական թագավորության
դեմ դավաճանության մեջ և դա
տապարտում գնդակահարու
թյան: Դատարանի որոշումն,
իրոք, առաջ է բերում մարշալի
վրդովմունքն ու զայրույթր: Մա
հապատժի իրականացումից մի
քանի ժամ սաաջ նրան այցելում է
վաղեմի ծանոթներից աբբա
Անտոնիս Մեսդեան, որն առա
ջարկում է հաղորդվել: Մյուրատը,
հիրավի, կտրականապես հրա
ժարվում է հաղորդվելուց, որն ըն
դամենը կարելի է գնահատել
իբրև ընդվզում' դատարանի կա
յացրած անարդար որոշման դեմ:
Մակայն, հաղորդվելուց նրա հրա
ժարվելը պայմանավորված էր
քաղաքական, այլ ոչ թե կրո
նական դրդապատճառներով:
Քահանային, այնուամենայնիվ,
հաջողվում է համոզել նրան'
ստորագրել մի գրություն. «Ես
մահանում եմ իբրև օրինավոր
քրիստոնյա»:
Այնուամենայնիվ, ծագում է
օրինաչափ մի հարց, իսկ ո՞րն է
այս թյուրիմացության պատճառր: Քննարկվող «առեղծվածի»
մեկնաբանման հարցում մեզ իեչոր չափով օգնում է Պետերբուրգում տպագրված «Արաքս»
ամսագրի հաղորդումներից մեկր,
որտեղ հարևանցիորեն հիշա

տակվում է «ղարաբաղցի Մուրադ
բեյի» անունը (1887, գիրք Ա, էջ
33): Ո՞վ էր Մուրադ բեյր: XVIII
դարի վերջերին, չնայած Եգիպ
տոսի ձևական կախմանն Օսմա
նյան կայսրությունից, երկիրը
գտնվում էր, այդուհանդերձ, 24
մամլուկ բեյերի տիրապետու
թյան տակ, որոնք ենթարկվում
էին Մուրադին և Իբրահիմին:
Մուրադը (1750-1801) պատա
նեկության տարիներին Կովկասից գերեվարվել էր Թուրքիա, իսկ
այնուհետև' վաճառվել Եգիպ
տոսի մամլուկներն: Արդեն Եգիպ
տոսում նա կարողացել է ազատ
վել գերությունից և հասնել բեյի
կոչման: Մկսած 1773 թ. նա
իշխանությունը երկրռւմ բաժա
նում էր Իբրահիմի հետ:
1798-1799 թթ. Մուրադը կազ
մակերպել է մամլուկների պայ
քարը Եգիպտոս ներխուժած Բոնապարտի զորքերի դեմ, 18001801 թթ. փորձել համագործակցել
ֆրանսիական բանակի գլխավոր
հրամանատարի պաշտոնում
Բոնապարտին փոխարինած
գեներալներ Կլեբերի և Մենուի
հետ, բայց ապրիլին մահացել է
ժանտախտից:
Մուրադի ժամանակակից Աբդ
ար-Ռախման ալ-Ջաբարտիճ
հետևյալ կերպ է նկարագրել նրա
արտաքինը. «Մուրադը շիկահեր
էր, միջին հասակի, ուներ ամուր
կազմվածք, խիտ մորուք և կոպիտ
քիթ: Դեմքին կար սպի, որր>
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►մնացել էր սուսերի հարվածից»:
Համաձայե մեկ այլ ժամանա
կակցի վկայության' թ ե Մուրադը
և թ ե Իբրահիմը, ինչպես եաե
գրեթե բոլոր մամլուկեերր, տգետ
էիե ե «չգիտեին գրել նույնիսկ
իրենց անուններր: Իբրև արաբե
րեն լեզվի թարգմանիչներ' երանց
ծառայում էին ղպտիներր, իսկ
թուրքերենի' թուրքերը: Նրանք
ունեին կնիքներ, որոնց վրա
փորագրված էին նրանց անուն
ները և որոնցով նրանք կնքում
էին թղթերր' այլ վայրեր առա
քելուց առաջ»:
Մուրադր, սակայն, հմուտ
զորավար էր, որի ռազմական
ունակություններր բարձր է գնա
հատել Նապոլեոնր: «Բնությունը
նրան օժտել էր մեծ անվեհերու
թյամբ և իտրաթափաեցությամբ:
Նա ճակատամարտի դաշտր
(խոսքր վերաբերում է 1798 թ.
հունիսի 21-ին տեղի ունեցած
Բուրգերի նշանավոր ճակատա
մարտին Վ.Պ.) ընկալեց այնպիսի
խորաթափանցությամբ, որր կա
րող էր պատիվ բերել ամեեաձևավորված զորավարին», գրել է
նախկին կայսրը Մուրբ Հեղիեե
կղզում:
Մուրադի նկատմամբ Նապոլեոնի վերաբերմունքի մասին
կարելի է դատել' ըստ կայսեր
անձնական քարտուղար Բուրյենի
հուշերի. «Բոեապարտր մեծ
նշանակություն էր տալիս Մու
րադի ոչնչացմանը, գրել է նա,
որին համարում էր Եգիպտոսում
իր բոլոր թշնամիներից ամեեա-

քաջր, ամենաակտիվն ու ամենա
վտանգավորը» :
Նշենք նաև, որ իբրև հաղթա
կան ավար' Եգիպտոսում ձեռք
բերած Մուրադի սուսերը Նապոլեոեը երկար է պահել իր մոտ: Նա
այն հանձնել է մարշալ Մակդոեալդին 1814 թ. ապրիլի 13-ին'
էլբա կղզի մեկնելուց մի քանի օր
առաջ:
Մուրադ բեյի ազգային պատ
կանելության հարցը մնում է
մշուշապատ: Պատմագիտական
գրականության մեջ կարելի է
հանդիպել իրարամերժ կարծիք
ների: Ոստ ընդունված տեսա
կետի' եա չերքեզ էր: Այս առիթով,
հարկ է նշել, որ XVIII դարի վեր
ջին եգիպտական մամլուկների
շարքերր համալրվում էիե գլխա
վորապես կովկասաբեակ չերքեզ
ներից, որի պատճառով եվրոպա
ցի ժամաեակակիցեերր բոլոր
մամլուկներին դիտում էիե իբրև
չերքեզներ:
վրսւց պատմաբաններր (Ի.
Տաբաղուա, Վ. Մաչարաձե և
ուրիշներ) Մուրադին համարում
են վրացի: Այս հարցի շուրջ
դժվար է, անշուշտ, սպառիչ
կարծիք հայտնել: Բացառված չէ
նաև Մուրադի հայկական ծագումր, քանզի պատմական այդ
ժամանակաշրջանում մամլուկներր, չեչին բացառություններով,
ունեին կովկասյան ծագում: Եթե
Մուրադն, իրոք, ղարաբսպցի էր,
ապա կարելի է ենթադրել, որ մեզ
հետաքրքրող թյուրիմացության
պատճառր նրա անվան նմա-

եությունն է ֆրանսիացի մարշալի
ազգանվանր:
Հետսւքրիր է, որ րստ Մյուրատի ֆրանսիացի կենսագիրներից
մեկի վկայության' եգիպտական
արշավանքի ժամանակ Մուրադը
հպարտացել է իր աեվան և
«ֆրանսիացի անվեհեր գեներա
լի» ազգանվան նմանությամբ:
Այսպիսով' Մյուրատին հայ
կական ծագում վերագրող վար
կածր միմիայն թյուրիմացության
արդյունք է, որը սկիզբ է առնում
Նեյմաեի գրքում տեղ գտած
անճշտություններից:■

Մ.թ.ա. III դարի սկգբին Ալեքսաեդրիան դարձավ աշխարհի
գիտական և մշակութային խոշորագույն կենտրոն: Այդ ժամանակ
էր, որ Պտղոմեոսյան հարստու
թյան հույն թագավորներր, որոնք
գահակալեցին Եգիպտոսում փա
րավոնների դարաշրջանից հետո,
ավարտեցին գրադարանի կառու
ցումը այդ քաղաքում' հավաքելով
մի տանիքի տակ աշխարհի ողջ
իմաստությունր: Թանգարանին
միացված գրադարանր, փաս
տորեն, դարձավ առաջին համալ
սարանը, ուր աշխատում էին
երկրաչափության «հայր» Եվկլիդեսը և ուրիշ շատ գիտնականներ,
իսկ հավաքածուի հիմքր կազմում
էին հույն հեղինակների, այդ թվում"

Արքիմեդի և Հիպոկրատի աշխատություեեերր: Տարբեր ժամանակ
ներում Ալեքսանդրիայի գրադա
րանր պարունակում էր 200-ից
մինչև 700 հազար ձեռագիր, և
հավաքածուի համալրման համար
իշխանությունները երբեք գումար
չեն խնայել: Համաձայե զրույց
ներից մեկի' Պտղոմեոս 111-ը հսկա
յական գումար էր վճարել Աթեեքի
պահոցին' Մոֆոկլեսի, էսքիլեսի և
Եվրիպիդեսի ողբերգությունների
բնագրերի համար: Թագավորր
խոստացել էր պատճեեել ձեռա
գրերը և վերադարձնել դրանք,
սակայն հետո որոշել էր չբաժանվել
գլուխգործոց ներից:
Շ ա րունա կությունը4 16-րդ էջում

ւլււլսօւԱյ ւլրլլրլլ^
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինսւրիւրոււրի ւրնօրեն,
արվեսւրագիւրությւսն թեկնածու

Զբ ա ղ վ ո ւ մ է նոր և ն որագույն շր ջա ն նե րի հայ
կերպարվեստի պատմության և գեղա րվեստակա ն
ք ն ն ա դ ա տ ո ւ թ յ ա ն հարց ե րո վ:

Սէ4 ԳՈՒՅՆԸ
ԱԵՐԺԱՍ ՆԿԱՐԻՉԸ
Յաքաո Խաչատրյանի 80-ամյակի առիթով
Հայաստանի վաստակավոր
նկարիչ Զաքար Խաչատրյանի 80ամյա հոբելյանի առթիվ Սանկտ
Պետերբուրգում լույս տեսավ
արվեստագետի' առավելապես
վերջին տասը տարիների ընթաց
քում կերտած բնանկարների,
դիմանկարների, նատյորմորտների, թեմատիկ կտավների,
գրաֆիկական թերթերի գունա
վոր ե սե-սպիտակ վերատպու
թյուններն ամփաիող պատկերա
զարդ շքեղ ալբոմը:
Գրքի հրատարակման հովա
նավորն է Զ- Խաչատրյանի ման
կության ընկեր, Սոցիալիստա
կան աշխատանքի Հերոս Վազգեն Ավազյանի զավակ Նորիկ
Ավագյանը, որի հոր դիմանկարը'
նկարչի ջերմ ընծայագրով, ներ
կայացված է ալբոմի սկզբում:
Ներածական հոդվածի, նաև գիր
քը եզրափակող, բազմաթիվ լու
սանկարներով ուղեկցվող կենսա
գրական ընդարձակ ակնարկի
հեղինակն է Ռուսաստանի Դաշ
նության Նկարիչների միության և
Գիտությունների ու արվեստների
Պետրոսյան ակադեմիայի ան
դամ Սերգեյ Աւաեդովսկին: Գր
քում զետեղված են նաև Զ. Խա
չատրյանի գործընկերների, նրա
արվեստի երկրպագուների' ռուս
ականավոր նկարիչներ և անվանի
արվեստաբաններ Ալեքսանդր
Սիմունիի, Յուրի ժուլևի, Ֆյոդոր
Սավոստյանովի, Վալերիա Ուշա-

կովայի և այլոց կարծիքները:
Գիրքը հաճելի անակնկալ է
արվեստի սիրահարների ու գի
տակների, բոլոր այն մարդկանց
համար, ովքեր անտարբեր չեն
հայկական և ռուսական արդի
նկարչության հանդեպ:
Զաքար Խաչատրյանը մարդ
կային և ստեղծագործական հա
րուստ, դժվարություններով ու
փորձություններով, բայց և երջա
նիկ, բախտավոր պահերով,
գեղարվեստական նվաճումներով
լի կյանքի ճանապարհ է անցել:
Նա ծնվել է 1924 թվականի
դեկտեմբերի 11-ին Սիսիանի
շրջանի Սառնակունք գյուղում:
Հայրը' 1937-ի ստալինյան վար
չակարգի բռնությունների զոհ
Ավազ Խաչատրյանր, թեև ար
վեստից հեռու, հասարակ աշխա
տավոր էր, սակայն օժտված էր
գեղարվեստական ընդունակու
թյամբ. զբաղվում էր փայտի,
քարի և մետաղի մշակմամբ,
սեփական ձեռքերով պատրաս
տում լավորակ կահույք ու կենցա
ղային իրեր: Դրա շնորհիվ վաղ
մանկուց դաստիարակվեց Զ. Խա
չատրյանի և նրա կրտսեր եղբոր'
ներկայումս անվանի քանդա
կագործ Արտաշես Հովսեփյանի
գեղագիտական ճաշակը, սերը
արվեստի հանդեպ: Զ- Խաչատ
րյանի հիշողության մեջ խորա
պես տպավորվել են մոր գործած
գորգերի վառ գույեերր:

Ին ք ն ա ն կ ա ր , 1 9 9 6
1941 թվականին Զ. Խա
չատրյանն ավարտում է Գորիսի
մանկավարժական ուսումնարա
նը և աշխատանքի անցնում գյու
ղական դպյացում: Նույն տարվա
նոյեմբերին դեռ տասնութը չբոլո
րած պատանին կամավոր մեկ
նում է ռազմաճակատ, որպես
գնդացրորդ անցնում դժվարին,
սակայն փառավոր ռազմական
ուղի Սև ծովից մինչև Օդերի
ափերը: Երեք անգամ ծանր վի
րավորվում է ու հրաշքով կենդա
նի մնում:
Հայրենիք վերադառնալուց
հետո 1946-1948 թթ. Զ- Խա
չատրյանը սովորում է Երևանի
Փ.Թ-երլեմեզյանի անվան գեղարփ
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►վեստակաե ուսումնարանում'
զուգահեռաբար հաճախելով
երաժշտական ուսումնարան:
Երաժշտության ու նկարչության
միջև վերջնական րնտրություեր
նա կատարում Է 1948-ին' րեդուեվելով Երևանի պետական գեղար
վեստական ինստիտուտ: 2 տարի
ուսանելուց հետո եա տեղափոխ
վում Է Լեեինգրադի Ի. Ե. Ռեպինի
անվան գեղանկարչության, քան
դակագործության և ճարտարա
պետության ինստիտուտ' աշա
կերտելով ռուս անվանի նկա
րիչներ Բորիս Յոգանսոեին, Ալեք
սանդր Գերասիմովիե և Ալեք
սանդր Տայցևին: Նույն շրջանում
գեղարվեստական այդ կրթօջա
խում Էին սովորում նաև Զ- Խա
չատրյանի կրտսեր սերնդա
կիցներ Հովհաննես Միեասյանր,
Նիկոլայ Քոթաեջյաեը, Միեաս
Ավետիսյանր:
1956-ին Տ. հաւչատրյանր գե
րազանցությամբ ավարտում Է
ինստիտուտր: Նրա դիպլոմային
աշխատանքր' «Ալագյագի արո
տավայրերում» կոմպոզիցիոն
յուղանկարի գունավոր վերատպությունր զետեղվում Է “ Н ева”
և “ Искусство” հեղինակավոր
հանդեսների Էջերում' արժանա
նալով մասնագետների բարձր
գնահատականներին: Իր շնոր
հալի հայ ուսանողի աշխատանքի
մասին Ալեքսանդր Զայցևր գրեց.
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«Սա ոչ թե աշակերտական, այլ
միանգամայն հասուն ստեղծա
գործություն Է: Կենդանի, աշ
խույժ կապի մեջ են տրված
կոլտնտեսականների առանձին
խմբերը, հստակ ցուցադրված են
երանց միջև եղած փոխհարա
բերությունները: ՍՆծաչափ կտա
վում չկա ոչ մի անշարժ ֆիգուր...
Կտավր հետաքրքիր լուծում Է
գտել եաև զուտ գեղանկարչական
առումով, լավ տպավորություն եե
թողնում հեռվում պատկերված
լեռնային տեսարանր, և նկարն
ամբողջությամբ թափանցող
արևի լույսր: Զ- Խաչատրյանը
ինքնուրույն աշխատանքի համար
լիովին նախապատրաստված,
ստեղծագործական վառ խառն
վածքի տեր արվեստագետ Է»

(Зайцев А.Д. На пастбищах
Алагеза. “Нева” , 1956, N12,
с. 187):
1957 թվականին Զաքար Խա
չատրյանն րետրվում Է ԽՍՀՍ
Նկարիչների միության անդամ,
րեդունվում ԽՍՀՍ՜ ժողովրդա
կան նկարիչ, ԽՍՀՄ Գեղար
վեստի ակադեմիայի պրեզիդենտ
Ալեքսանդր Գերասիմովի ստեղ
ծագործական արվեստանոցը,
որտեղ մնում Է մինչև 1962 թվականր:
Աշխատելով Լեեիեզրադում,
ապա Մոսկվայում' Զ- Խաչատ
րյանը հիմնականում պաշտոնա
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կան պայմանագրերով ու պատ
վերներով ստեղծում Է բնականին
մոտ կամ բնօրինակը գերազան
ցող կոմպոզիցիոն բարդ հան
գույցներ ունեցող, պատկերներ,
այդ թվում' հայ գյուղացիներին և
բանվորներին նվիրված «Ձուլո
ղը», «Հայաստանի լեռներում»,
«Որոտանր սանձող մարդիկ»
կտավեերր, որոնք ստեղծելուց
առաջ նկարիչր քանիցս այ ցելել Էր
հայրենիք, ծանոթացել աշխա
տավոր մարդկանց ու արտադրու
թյան հետ, ուսումնասիրել բնա
կան շրջապատր:
Նույն ժամանակ Է ստեղծվել
եաև Զ- Խաչատրյանի դիմանկա
րային առավել հաջող գործերից
մեկր' «Ալեքսանդր Գերասիմովի
դիմաեկարր» (1960): Նկարիչր
պլաստիկական թանձր ու հյութեղ
ոճով ներկայացրել Է վաստակա
շատ արվեստագետի և պատկա
ռելի ծերուեու մարդկային շռայլ
բնավորությունն ու ավյունը:
1960-ական թթ. Զ. Խաչատ
րյանն ապրում և ստեղծագործում
Է Հայաստանում: Սիսիաեում'
հայրական տան հարկի տակ, նա
կազմակերպում Է գեղարվեստա
կան դաստիարակության մանկա
կան դպրոց ու պատկերասրահ,
կերպարվեստի դասեր տալիս
նկարչական շնորհքով օժտված
երեխաներին: Նրա հիմնադրած
Գեղարվեստական դաստիարա

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ
կության մանկական դպրոցը շու
տով ստանում է պետական կար
գավիճակ, միանում Հայաստանի
պետական պատկերասրահի
շրջանային մասնաճյուղին ե տե
ղավորվում ստանձին շենքում:
Մի քանի տարի Զ- Խաչատ
րյանը ղեկավարում է Երևանի
Խ.Աբով)անի անվան հայկական
պետական մանկավարժական
ինստիտուտի գրաֆիկայի ամբիոնր: Գեղանկարչության տար
բեր ժանրերին ազատ տիրա
պետող նկարիչն այդ տարիներին
եախապատվությունր տալիս է
բնանկարին, վրձնում հին ե միջ
նադարյան հայ ճարտարապե
տական կոթողներին նվիրված
կտավներ («Սպիտակավոր եկե
ղեցին», 1961, «Սիսավաե եկեղե
ցին հին Միսիանում», 1965, «Մեգալիթյան շինություն: Երեկո»,
1967, «Ղոշուն-դաշ (Զորաքար)»,
1967, «Թանահատի վանքը: Մի
սիան», 1968 ե այլն): Նա իր ու
ժերն է փորձում նաև մոնումենտալ-դեկորատիվ արվեստի
բնագավառում, խճանկարի տեխ
նիկայով կատարված գունագեղ
խոշոր պաենոները հարդարում
են Երևանի հասարակական շեն
քերի ներքին պատերը, ներ
դաշնակորեն ձուլվում մայրա
քաղաքի ճարտարապետական
միջավայրին:
Տեղափոխվելով Լենինգրադ'
Զ- Խաչատրյանը շարունակում է
և ստեղծագործական սերտ կա
պերի մեջ մնալ հայրենիքի,
հարազատ ժողովրդի և նրա
մշակույթի հետ: Նա անընդհատ
յուրացնում ու նորովի զարգաց
նում է հայ կերպարվեստի դասա
կանների' Եղիշե Թադևոսյանի,
Մարտիրոս Մարյանի, Մեդրակ
Առաքելյանի և այլոց արվեստին
բնորոշ ստեղծագործական մոտե
ցումները, գեղարվեստական
սկզբունքներն ու գունային ըն
կալումները, ընկերական ջերմ ու
մտերիմ հարաբերություններ
պահպանում իր ավագ ու կրտսեր
սերնդակիցներ Հովհաննես Զարդարյանի, Ղուկաս Չուբարյանի,
Հովհաննես Մինասյաեի, Նիկոլայ Քոթանջյանի, Մինաս Ավետիսյանի և ուրիշների հետ:
Արդեն 1960-ական թթ. Հա
յաստանում վրձնած իր յուղա
ներկ աշխատանքներում, ինչպես

և գունակավճով (պաստել) ու
ջրաներկով արված գրաֆիկա
կան առանձին թերթերում ԶԽաչատրյաեր որոշակի է դարձ
նում իր ստեղծագործական հա
վատամքը, որի հիմքում րնկած է
բացօթյա նկարչության և դրա
բացարձակ զարգացման ընկա
լումը' իմպրեսիոնիստական մե
թոդը, նկարչի համոզմամբ' «իրա
կանությունն իր ողջ գեղեցկու
թյամբ ռեալիստորեն արտահայ
տելու ամենազորեղ, ազդեցիկ միջոցր»:
Դեռևս ուսանողական նստա
րանից Զ- Խաչատրյանն առանձ
նակի հետաքրքրություն է ցուցա
բերում իմպրեսիոնիզմի նկատ
մամբ: Լենինգրադի էրմիտաժում,

Գեղարվեստի ակադեմիայի գրա
դարանում, Հայաստանի պետա
կան պատկերասրահում նա բա
րեխղճորեն պատճենահանում է
ֆրանսիացի իմպրեսիոնիստների
ու հետիմպրեսիոնիստների' Մոնեի, Ռենուարի, Սիսլեի, Բոենարի, Վան Գոգի և այլոց ստեղծագործություեներր: Լրջորեն ու
սումնասիրում է գեղարվեստա
կան այդ հոսանքներին հետևող
ռուս և հայազգի անվանի նկարիչ
ների' Լևիտանի, Պոլենովի, Մե
րովի, Կորովինի, Գրաբարի, Թա
դևոսյանի, Մարյանի, Առաքելյանի, Գայֆեճյաեի և այլոց աշ
խատանքներդ որոնց հեռավոր ու
մոտ, հստակ ու աղոտ արձա
գանքները նկատելի են Զաքարն

■ Կակաչներ, 1 9 9 7
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► Խաչատրյանի ստանձին գործե
րում («Պատկառուկներ», 1968,
«Ձմեռ», 1969, «Փողոց հին Երևսւնում», 1969, «Ռուսական եկե
ղեցի», 1970, «Աշուն: Ծաղկաձոր»,
1978, «Երևանի ծայրամասը»,
1980, «ժնևյան լիճը», 1993, «Սև
գետակ: Գիշեր», 1998ևայլն):
Տարիներ շարունակ աշխա
տելով բացօթյա միջավայրում'
բնության գրկում, կենտրոնանա
լով լուսավորության, լույսի և
գույնի հարաբերության և մաս
նակի այլ խնդիրների վրա' ԶԽաչատրյանն աստիճանաբար
մաքրում է ու պայծառացնում իր
ներկապնակը, դարձնում հնչեղ,
դեկորատիվ հատկությամբ օժ
տում իր կտավների ու գրաֆի
կական թերթերի գունային հա
մակարգը: Նկարչին հաջողվում է
լուսաօդայիե բաց մթնոլորտում,
ուժեղ լույսի տակ կամ լույսի
դիմաց գտնվող բնական առար
կաները գրեթե ամբողջապես
«եյութազբկել», ազատել մարմնե
ղեն կոպիտ ու շոշափելի, թանձր
թաղանթից, դրանք տարրալու
ծել լուսաթափանց տարածութ
յան մեջ, հնարավորինս արագ
կտավին կամ ստվարաթղթին
հանձնել բնությունից ստացած
առաջին տպավորությունր:
Իմպրեսիոնիստական մեթոդն
ու աշխարհընկալումը Զ- Խա
չատրյանի արվեստում առավել
ցայտուն, վառ և ինքնատիպ
դրսևորում են գտնում հատկա
պես 1980-ականին, երբ նկարիչն
ամռան ամիսներին մեկնում է
Ղրիմ, որտեղ Սուդակ քաղաքին
հարող ծովափնյա վայրում Սև
ծովը լուսաբացին ներկայացնող
մեծադիր էտյուդներ է ստեղծում
(«Արևածագր Սև ծովի վրա»,
1984, «Ծովն ՈԼ արևը», 1984, «Սև
ծով: Կեսօր», 1986 և այլն):
Չափազանց արագ, զարմանալի
վարպետությամբ կատարված
այդ պաստելեերում, նաև սակ
ավաթիվ յուղաներկ կտավներում
Զ- Խաչատրյանին հաջողվում է
հաղորդել օդի թարմությունն ու
խոնավ շունչը, երկնքի ու ջրի միջև
ընկած, նորածին լույսով թա
թախված խոր ու լայնարձակ
տարածությունը, ջրերին մեղ
մորեն ճոճվող բազմագույն մշուշի
թեթև շղարշի զգացողությունը: Զ-
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Խաչատրյանի այս աշխատանք
ները Ս. Լևանդովսկին իրավամբ
համարում է «նոր խոսք» բնանկա
րի, մասնավորապես ծովանկար
չության մեջ:
Իմպրեսիոնիստական մեթոդը
նկարիչր հաջողությամբ է կիրա
ռում և բնության մաքուր տեսա
րաններում, և քաղաքային ու
գյուղական պատկերներում: Սի
ամբողջ նկարաշար են կազմում
Լենինգրադի տեսարժան վայրե
րին, պատմական ու մշակութային
հուշարձաններին, առափնյա փո
ղոցներին ու շինություններին
նվիրված աշխատանքները («Վսւսիլևյաե կղզու լեզվակը», 1984,
«Տրոյիցկի տաճարը: Տեսարան
Ֆոնտանկայից», 1987, «Պետրոպավլովյան ամրոցը», 1994, «Լու
սաբաց: Պետրոսյաե ամբարտա
կը», 2001, «Ծովակալության շենքր»,2003ևայլն): 1988 թվականին
Պետերբուրգի Գեղարվեստի
ակադեմիայում բացվեց Զ. Խա
չատրյանի գեղանկարչական և
գրաֆիկական գործերի ցուցա
հանդեսը' Հյուսիսային Պալմիրայի հրաշագեղ կամուրջների ու
ջրանցքների պատկերներով:
Զ- Խաչատրյանը նկարում է
կա՜մ անմիջապես բնօրինակից,
առանց նախնական պատրաս
տության, կա՜մ էլ' օգտվելով
էտյուդներից, թեև նրա գործերում
քիչ չեն նաև հիշողությամբ կա
տարված կտավները:
Իր բազմաթիվ բնանկարնե
րում վերարտադրելով այս կամ
այն տեսարանի տեղագրական
բնորոշ մանրամասները' նա շեշ
տում է բացօթյա միջավայրում
բնությունից ստացած կենդանի
տպավորությունը, ներքին հուզա
կանություն հաղորդում բնա
պատկերին, գրանցում վաղորդ
յան, ցերեկային կամ իրիկնա
ժամի անկրկնելի մթնոլորտը,
սառը և տաք տոների նուրբ
հարաբերումով տալիս պահի
գրավչությունը:
Զ- Խաչատրյանի կտավները լի
են բարությամբ և զվարթ տրա
մադրությամբ: Պատերազմի
սարսափներն իր աչքով տեսած
նկարիչը հրաժարվում է պատ
կերել բռնության, մահվան տեսա
րաններ: Հետևելով իմպրեսիո
նիստների օրինակին' նա իր
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կտավներից րնդմիշտ վտարել է
սև գույնը' որպես դառնության ու
տրտմության խորհրդանիշ:
Սարդու և բնության միջև
եղած անխզելի կապը, աշխարհի
միասնականության զգացումր
(որն, ի դեպ, այնպես ներհատուկ է
Սարտիրոս Սարյանի արվեստին)
սակա է Զ. Խաչատրյանի նույնիսկ
հասարակ էտյուդներում: Բնա
կան նախաստեղծ գեղեցկության
հանդեպ իր զարմանքն ու հիաց
մունքը նկարիչն արտահայտում է
ոչ միայն բնության տեսարան
ներում, այլև բազմաթիվ ծաղ
կային նատյուրմորտներում
(«Թրաշուշաններ», 1956, «վար
դակակաչներ», 1961, «Վարդեր»,
1981, «Կարմիր կակաչ», 1989,
«Հիրիկ», 1993, «Դաշտային ծա
ղիկներ», 2001, «Աստղածա
ղիկներ», 2003, «Ծաղիկների աշ
խարհ», 2004 և այլն): Շարունա
կելով ու զարգացնելով հայ նկար
չության «սարյանական գիծը»' Զ.
Խաչատրյանն իր ծաղկային
նատյուրմորտներից մի քանիսը
նվիրում է Հայրենական մեծ
պատերազմի մասնակիցներին,
ռազմի դաշտում ընկած և կեն
դանի մարտիկներին:
Ս տ եղծա գործա կա ն նոր
տպավորությունների անհագ
պահանջը Զաքար Խաչատրյա
նին հաճախ է ստիպում շրջա
գայել, լինել աշխարհի տարբեր
ծագերում' Ֆրանսիա, Իտալիա,
Շվեյցարիա, Նեպալ, Հնդկաս
տան... Եվ յուրաքանչյուր ճամ
փորդությունից նա վերադառնում
է ստեղծագործական հարուստ
պաշարով: Իր ուղևորությունների
ընթացքում նա անպատճառ
հաճախում է տեղի նշանավոր
թանգարաններն ու պատկերա
սրահները, ծանոթանում ֆրան
սիացի իմպրեսիոնիստների
բնօրինակ կտավներին, համաշ
խարհային կերպարվեստի այլ
գլուխգործոցներին: Զ. Խաչատ
րյանի վրա անմոռանալի տպավո
րություն են թողել, մասնավորա
պես, իտալական Վերածնության
վարպետների' Լեոնարղոյի, Սիքելանջելոյի, Ռաֆսւյելի, Տիցիանի, Տինտորետտոյի, Վերոեեզեի
և այլոց հաստոցային ու մոնու
մենտալ ստեղծագործություններր: Դա իր որոշակի կնիքն է
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դրել վերջին տարիներին նկարչի
արվեստում տեղ գտած կրոնական թեմաներով կատարված,
աստվածաշնչյաե կերպարներին
նվիրված գործերի վրա: Հետեե
լով դասական նկարչության մեջ
ընդունված, ХУ1-ХУ11 դարերում
եվրոպացի վարպետների մշակած պատկերագրական և ոճաբանական սկզբունքներին, տեխնիկական ու կատարողական
եղանակներին' Զ- Խաչատրյանը,
այդուհանդերձ, ցանկանում է
նորովի «րնթերցել», մարդկային

Ռուսական եկեղ եց ի , 1 9 9 3
հուզական ե հոգեբանական աոավել մտերմիկ մեկնաբանություն տալ բիբփական առասպելների ավանդական սյուժեներին
ու կերպարներին:
Նկստչից ստեղծագործական
ուժերի գերագույն լարում պահանջեցին Սանկտ Պետերբուրգի
հայկական եկեղեցիների համար
նախատեսված խորա նա յին
պատկերներր. Ս.Հարության
եկեղեցում' «Քրիստոսի մկրտությունը» (1995) ե «Մարիամ
Աստվածածինր» (1996), ՄԿա-
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տարինե եկեղեցում' «Մարիամ
Աստվածածինր» (1997), որոնք
օծվել են Գարեզին Բ Ամենայն
հայոց կաթողիկոսի և Ալեքսի Բ
Համայն Ռուսիայի պատրիարքի
կողմից: Առայժմ անավարտ են
«Քրիստոսի խաչելությունը» և
«Համբարձում» մեծադիր կտավեերը:
Չնա յա ծ իր պատկառելի
տարիքին և ստեղծագործական
լարված կյանքին' Զ- Խաչատրյանը շարունակում է հասարակական ակտիվ գործունեությու- ►
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►եր: Նա ՌԴ Նկարիչների միու
թյան Սաեկտ Պետերբուրգի մաս
նաճյուղի նկարչության սեկտորի
վարչության անդամ է, Պատե
րազմի վետերանների խորհրդի
նախագահը, Գիտությունների և
արվեստների Պետրոսյան ակա
դեմիայի իսկական անդամ:
Նրա ստեղծագործություննե
րը բազմիցս ցուցադրվել են ոչ
միայն Հայաստանում, այլև Ռու
սաստանում, նախկին Խորհր
դային Միության հանրապետու
թյուններում, արտասահմանյան
երկրեերում: Նկարչի գործերից
շատերը պահվում են Երևանի,
Մոսկվայի, Պետերբուրգի, աշ
խարհի զանազան քաղաքների
պատկերասրահներում, գեղար
վեստական թանգարաններում ու
մասնավոր հավաքածուներում:
Մի շարք նկարներ նա նվիրա
բերել է Հայաստանի ազգային
պատկերասրահին և Վենետիկի
ՄՂազար կղզու հայ Մխիթարյան
միաբանության թանգարանին:
Լինելով համեստ և ազնիվ,
կիրթ ու հմայիչ, դյուրազգաց,
մարդկանց կարեկցող, լավատես
անձնավորություն' Զ- Խաչատ
րյանն անտարբեր չի շատերիս
հուզող հասարակական ու բարո
յական հրատապ խնդիրների

նկատմամբ: Նկարչի խոսքերով'
«...իրավիճակն այսօր տագնա
պալի է: Հատկապես մտահոգում
են բարոյական անկումը, պետու
թյան և հասարակության կողմից
մշակույթի հանդեպ անտարբեր
ու խորթ վերաբերմունքր: Հոգևոր
սննդի կարիքը չգիտակցող, բարոյսղքված իրականության մեջ
մարդը կենդանական բնազդների
և ամենաստոր կրքերի խաղալիք է
դառնում»: Դրանում Զ. Խաչատր
յանը դժբախտություն ունեցավ
համոզվելու սեփական փորձով.
2004 թվականի մայիսին բարբա
րոսաբար թալանվեց և ապական
վեց նրա հայրական տունը հարա
զատ Սիսիանում: Անհետացան
թանկարժեք իրեր, նկարչի արխիվր, բազմաթիվ փաստաթղթեր
ու լուսանկարներ, իսկ ամենից
ցավալին' տարիների րնթացքում
ստեղծված տասնյակ կտավ
ները... Բայց, ինչպես Ջիվանին է
ասում4 «Ձախորդ օրերր ձմռան
նման կուգան ու կերթա ն»:
Միսիանի բնակիչներն ու ղեկա
վարները միշտ էլ սիրով և ջերմու
թյամբ են վերաբերվել իրենց
շնորհաշատ հա յրենա կցին,
հպարտությամբ խոսել նրա մա
սին: 2004 թվականի նոյեմբերին
Միսիանի Գեղարվեստական

Լայն տարածում ուներ մեկ այլ
միջոց ևս. Ալեքսանդրիայի նավա
հանգիստ մտնող յուրաքանչյուր
նավից բռնագրավում էին դրանցում
եղած ձեռագրերը և վերադարձնում
էին միայն պատճեններր: Բոլոր աշ
խատություններին կցում էին ման
րամասն մեկնություններ և ներա
ռում էին լայնածավալ քարտարանի
մեջ: Մ թա . 47թ. Ալեքսանդրիայի
գրադարանի մի մասր ոչնչացավ
հրդեհի հետևանքով: Կրակը ճա
րակեց եավահանգստի պահեստ
ները, որտեղ գտնվում էին հարյուր
հազարավոր պապիրուսի ձեռա
գրեր, որոնք պետք է ուղարկվեին
Հռոմ: Հետագայում գրքերի հա
վաքածուն վերականգնեցին' հա
մալրելով Պերգամի գրադարանում
պահվող ձեռագրերի հաշվին, սա
կայն երեք դար անց քրիստոնյաները
հրկիզեցին գրադարանին կից հեթա
նոսական տաճարը, և հավաքածուի
մի մասը նորից ոչնչացավ: Ալեքսաեդրիայի հին գրադարանի վերջին
16

N<>4.21)05

դաստիարակության մանկական
դպրոցն ու պատկերասրահն
անվանակոչվում են Զ. Խաչատ
րյանի անունով: Իսկ մինչ այդ'
դեռևս 1998 թվականին, հաշվի
առնելով Զ. Խաչատրյանի վաստակր Միսիանի գեղարվեստա
կան կյանքի կազմակերպման և
մատաղ սերնդի գեղագիտական
դաստիարակության գործում,
նրան շնորհվում է Միսիանի
Պատվավոր քաղաքացու կոչում:
Բոլորովին վերջերս' 2005
թվականի գարնանը, Հա յրե
նական Մեծ պատերազմում տա
րած Հաղթանակի 60-ամյա հոբե
լյանի կապակցությամբ Ռուսաս
տանի Դաշնության Նախագահ
Վլադիմիր Պուտիեի հրամանա
գրով, ի թիվս պատերազմին
ակտիվորեն մասնակցած այլ
նկարիչների, պատվավոր կոչման
արժանացավ Զ- Խաչատրյանր.
այսուհետ նա ոչ միայն Հայաս
տանի, այլև Ռուսաստանի վաս
տակավոր նկարիչ է:
Մնում է սրտանց շնորհավորել
և ստեղծագործական նորանոր
հաջողություններ մաղթել իր 80
տարին բոլորած, սակայն պա
տանեկան ավյունով լեցուն տա
ղանդաշատ արվեստագետին*

հիշատակումները վերաբերում են
Եգիպտոսն արաբների կողմից նվա
ճելու ժամանակաշրջանին: Օմար
խալիֆին են վերագրվում հետևյալ
բառերը. «Եթե այդ հունական
գրքերը կրկնում են Ղուրանը, ապա
դրանք անօգուտ են, և հարկ չկա
պահպանելու: Եթե դրանք հակա
սում են Ղուրանին, ապա վնասակար
են և պետք է ոչնչացվեն»: Համաձայն
առասպելի' արաբներր հավաքածուն
օգտագործում էին բաղնիքները
վա ռելու համար: 1990թ. Մ ի
ջազգային հայտարարագիր է ստո
րագրվել' Ալեքսաեդրիայում նոր
գրադարանի կառուցման մասին, և
տասը տարի անց Միջերկրականի
ափին հայտնվեց գրանիտից, ապա
կուց և ալյումինից կառուցված ֆու
տուրիստական մի շինություն:
Սակայն նորակառույց գրադարանը
դեռևս չի կարող պարծենալ հարուստ
հավաքածուով:
Թարգմանեց Մելիեե Սարգսյաեը

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ
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ՌՈՒԲԵՆՍԻՆ եվ
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ճ\^դ. հոլանդացի նկարիչ Վան
էյկի կտակին պատկերված է մի
մարդ, որն ապշեցուցիչ նմանու
թյուն ունի Ռուսաստանի նախա
գահ Պուտինի հետ: Նկարն այն
պիսի համբավ էր ձեռք բերել, որ
այս տարվա սկգբներին Լոնդոնի
Ազգային պատկերասրահի տնօրինությունր կարգադրեց զե
տեղել ցուցասրահի ամեեաաչքի
ընկնող տեղում:
- Իսկապես, ինչքան նմաե է
ռուս նախագահին,- ասում է ջինս
հագած մի աղջիկ:
- Հրաշք է, ինչ կարող ես ասել,համաձայնվում է նրա ուղեկիցր:
Իրոք, հրաշք է: Կտավից նա
յում է իսկական Վ.Վ.Պ.-ն: Բայց
նա բռնել է ոչ թե իր կնոջ'
Լյուդմիլայի ձեռքը, այլ անծանոթ
մի տիկնոջ, որր, ի դեպ, հղի է:
Տրաֆալգարի հրապարակի
ազգային պատկերասրահր լեփ
լեցուն է համաշխարհային գլուխ
գործոցների մի ամբողջ բույլով'
Լեոնարդո դա Վինչի, Միքելաեջելո, Ռուբեես, Ռեմբրանդտ,
* “Комсомольская
щ>авда”, 3 марта, 2005г..

Թ-երնըր, Մոնե... Եվ այդուհան
դերձ, ուրիշ ոչ մի կտավի առջև ես
չտեսա այցելուների մի այնպիսի
բազմություն, որքան Արնոլֆիեի
զույգի դիմանկարի մոտ:
Կտավը թվագրված է' 1434
թվական: Հոլանդացի նշանավոր
նկարիչ Վան էյկր պատկերել է
իտալացի բարեկեցիկ վաճա
ռական Ջովաննի Արնոլֆինիիե և
նրա կնոջը: Նրանց ոտքերի մոտ
շնիկն է:
- Փորձագետներից ոմանք
կարծում էին, որ կտավին պսակա
դրության հանդես է պատկեր
ված,- ասում է բացատրող Ջոաե
Պարկինսոնր,- նույնիսկ որոշ
քարտարաններում կտավին տր
վել է «Արեոլֆինիի հարսանիքը»
անվանումը: Սակայն հետագա
ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց
պարզվեց, որ սա ամուսինների
դիմանկար է: Ես ամեն տեղ
պատմում եմ այս պատմությունր,
բայց ավելի շատ, - և այստեղ
Ջոանր ժպտում է, - ինձ ուրիշ բաե
եե հարցնում" միստր Պուտինի
հետ իտալացի առևտրականի
աներևակայելի նմանության
մասին:
- Հաճա՞խ են հարցնում, - ճըշտումեմես:
- Օրր քսան անգամ: Այսօր մի
զբոսաշրջիկ, կարծես թե ֆրան
սիացի, նենգամտորեն հարցրեց.
«Ինչո՞ւ է Պուտինր բարձրացրել
ձեռքր: Ողջունում է իրանցի և
սիրիացի իր բարեկամների՞ն»: Ես
պատասխանեցի. «Նա յեցե՜ք
ուշադիր: Սենյակի պատից հա
յելի է կախված: Այստեղ արտա
ցոլված են ներս մտնող հյուրերը:
Նրանցից մեկր հենց իեքր' Վաե
էյկն է: Որքան ինձ հայտնի է, նա
ոչ իրանցի է և ոչ էլ սիրիացի:
Նրանց է ողջունում Ջովաննին»:
Այդ պահին թիկունքիս հնչում

է ռուսերեն.
- Մի տես է' ճիշտ և ճիշտ նման
է Պուտինի շնիկին:
- Լսելով իմ թարգմանությունր'
Տոաեը չկարողացավ զսպել
ծիծսպր:
- Շան մասին էլ եմ շատ
անգամներ պատասխանել: Երկու
տարի է, ինչ մարդիկ խռնվում եե
նկարի առջև: Վերջերս որոշեցին
այն անկյունից տեղափոխել
ցուցասրահի կենտրոն: Այսպես
մարդկանց շատ ավելի հարմար է:
Ազգային պատկերասրահի
ուղեցույցում դիմաեկարր մտցրեցին լոնդոնյան հավաքածուի
քսաե «ամեեանշաեավոր ստեղ
ծագործությունների» մեջ: Ուստի'
յուրաքանչյուր այ ցելու առնչվում է
«իտալական Պուտինի» հետ:
- Ինչո՞վ եք բացատրում այս
պիսի ցնցող նմանությունր,հետաքրքրվեցի ես:
- Ինքս էլ ապշած եմ,- ձեռքերն
է տարածում բացատրողը: - Հա
նելուկ: Իհարկե, պարզապես
նմանություն կարող է լինել: Բայց
ես հավատացյալ եմ և չեմ բա
ցառում, որ իր անցյալ կյանքերից
մեկում' XV դարում, ձեր նա
խագահը եղել է սինյոր Արնոլֆիեի:
Իսկ եթե իսկապես այդպես է...
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Խորհուրդների պ ա լա տ ի
ներքին հա րդա րա նքի
նախագիծը

Խորհղւոռէլերհ սայլատը,
պսակող՛ Լե'(յինր 100
• ' '
ւտւռրանւՏԷ արձանի հեդի^ ՜ '“ ^ կ ը քանդաէյ1ս4քործ Սերգեյ
— ֊ք ւ-ггп’ է ձ .
՜ Մերկուրովս Էր:

Պատմության մեջ երրորդ գերթաեգարաե ստեղծելու մտադրություեր ծնվել Է Մոսկվայում: Հենց
գերթաեգարաեե Էր ակադեմի
կոսներ Իզոր Գրաբարի ե Բորիս
Իոֆանի վեճի պատճառը:
1945 թվականի փետրվարի
կեսերին Սոսկվայի մշակութային
հիմնարկներում անսովոր աշխու
ժություն Էր տիրում: Հազարավոր
մասնագետներ հրաման Էիե
ստացել շտապ մեկնել ռազմա
ճակատ՝ «հատուկ առաջադրանք»
կատարելու: Նրանց ներգրավել
Էիե «ռազմավարային» բրիգադ
ների կազմի մեջ: «Ռազմավա
րային բրիգադները» սկսեցին
արվեստի ստեղծագործություն
ների որսր Կարմիր բանակի
կողմից գրավված երկրեերում:
Նրանք ունեին այն ամենի ման
րամասն ցուցա կեերր, ինչր
գտնվում Էր Համբուրգում կամ
Դրեզդեեում, բայց չունեին գեր
մանացիների դուրս տարած իրե
րի ցուցակները:
Պատերազմից հետո Մոսկվա
և Լենինգրադ ժամանեցին ընդ
հանուր առմամբ 15 ապրանքա
տար գնացքներ և 3 տրանսպոր
տային ինքնաթիռ' նշանավոր
վարպետների նկարներով, ար
ձաններով ե գծանկարներով'
չհաշված առանձին մանր խմբաքանդակներր:
Փոխհատուցման տեսության
հեղինակ Իգոր Էմաեուիլևիչ
Գրաբարը' «Ռուսական արվեստի
պատմության» առաջին բազմահատորյակր ստեղծողը, միշտ
էլ հաջողակ էր և զգուշավոր:
Լինելով «Արվեստի աշխարհ»
գեղարվեստական միավորման
գլխավորներից մեկր' նա իր
կյանքն ավարտեց որպես ԽՍՀմ
պատմության առաջին ակադեմիկոս-արվեստագետ: 1930ակաե թվականներին նա ղեկա
վարել է բազմաթիվ հանձնա
ժողովներ, որոնք կալվածատե
րերից և վանքերից նկարներ էին
բռնագրավում, և ստեղծել է
վերականգնման ժամանակակից
դպրոցը Ռուսաստանում:
Նա բարեկամություն էր անում
Տրոցկու կնոջ' Նատալյա Սեդովայի հետ, որի հետ միասին աշ
* Вокруг света, 2005, N 3.

խատել է Լուսժողկոմի թանգա
րանային բաժնում:
Բայց պատահական չէ, որ
ժամանակակիցները նրան ՈՒգոր
Օբմաեուիլովիչ Գրոբար էին
անվանում (բառախաղ, угорьօձաձուկ, обман - խաբեություն,
гроб - դագաղ): Ստալինյաե
զտումեերր սկսվելուն պես Գրաբարր անսպասելիորեն հեռացավ
իր բոլոր պատասխանատու պաշ
տոններից և տարվեց գեղանկար
չությամբ: Նա նկարեց Սվետլանա
անունով մի աղջկա դիմանկար,
որը հանկարծ չափազանց մեծ
համբավ ձեռք բերեց:
1943 թվականի սկգբից Գրաբարր, որի պատանեկությունն
անցել էր Մյունխենում, առաջ
քաշեց պատերազմի տարիներին
խորհրդային թանգարանների
կրած կորուստների փոխհատուց
ման գաղափարը ե գլխավորեց
փորձագետների բյուրոն, որը
կազմեց Եվրոպայի թանգարան
ների լավագույն գործերի ցուցակր: Նա կազմակերպում էր
ռազմաճակատ ուղևորվող «ռազ
մավարային բրիգադներ» և բե
ղունում էր արվեստի ստեղծա
գործություններով լեփ-լեցուն
գնացքներ: Բայց կամաց-կամաց
բոլորն էլ մոռացան տուժած
թանգարաններին փոխհատու
ցելու հարցը: Առաջնային դար
ձավ Մոսկվայում «ստալինյաե
դարաշրջանին արժանի» գերթանգարան ստեղծելու գաղա
փարը:
1944 թվականի սեպտեմբերին
ակադեմիկոս Գրաբարր Ստալինին հայտնեց գլուխգործոցների
ցուցակի ստեղծման մասին:
«Ցուցակում նշված է րնդամենը մոտ 2000 ստեղծագործու
թյուն, որոնք կապահովեն Մոսկվայում վիթխարի թանգարանի
ստեղծումը, որն իր հավասարր չի
ունենա աշխարհում և առհավետ
կդառնա Կարմիր բանակի մեծ
հաղթանակների պատմական
հուշարձանր»: Յուրաքանչյուր
ստեղծագործության կողքին
նշված էր նրա արժեքը' դոլարով:
Ցուցակում ամենաթանկր Պերգամի զոհասեղանն էր' հանրա
հայտ անտիկ բարձրաքանդակր,
որր պատկերում է հունական
աստվածների և գիգանտներին
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►մարտը: Գրաբարն այն գնահա րասրահի եկարներր Պուշկինի
տել էր 7,5 միլիոն դոլար:
թանգարանում ընդգրկելով'
Փորձագետների բյուրոյում հնարավոր կլինի Սոսկվայում
Գրաբարի զինակցին ու գերթան ս տ եղծել Հա մա շխ ա րհա յին
գարանի գաղափարի գլխավոր արվեստի թանգարան, որր չի
պաշտպանին' Սերգեյ Մերկուզիջի Լուվրին: Իսկ մեկ տարի անց
րովիե համարում էին «հետմահու Պուշկինի թանգարանի աշխա
փառքի գերատեսչության» մաս տակիցները նախապատրաստե
նագետ: Այդ ժողովրդական
ցին ապագա գերթանգարանի
նկարիչն ու հնարավոր բոլոր իրական նախատիպը' «ռազմա
մրցա նա կների դա փնեկիրը
վարային» և «սեփական» ստեղ
հռչակվել էր այն բանով, որ
ծագործությունների ցուցահան
Քաղբյուրոյի հանձնարարութ դես:
յամբ հանում էր խորհրդային
Այդ ցուցահանդեսում միայն
բոլոր առաջնորդների հետմահու Ռեմբրանդտից ցուցադրված էր
դիմակեերր: 1944 թվականին
15, Ռուբեեսից' 8 կտավ: Բայց
բոլորի համար անսպասելի Մեր- հիմնական շեշտը դրված էր հին
կուրովր նշանակվեց Պուշկիեի իտալական վարպետների վրա:
անվան կերպարվեստի թանգա Ցուցահանդեսի ամենապայծառ
րանի տնօրեն: Շուտով ամեն ինչ աստղը Ռաֆայելի «Սիքստիեյան
պարզ դարձավ: Մերկուրովն ա- տիրամայրն» էր: Բնականաբար,
ռաջարկել էր թանգարանի հի Սոսկվայի արվեստագետեերր ի
ման վրա ստեղծել Մոսկվան դեմս նրա տեսնում էին ոչ թե
հեղեղած համաշխարհային ար տիրամորը, այլ «Մեծ հումա
վեստի «ռազմավարային» ստեղ նիստի կողմից պատկերված
ծագործություններից կազմված
գյուղացիական զանգվածների
գերթաեգարան:
լավագույն ներկայացուցչին»:
Համաշխարհային արվեստի Բոլշևիկները դառնում էին Վերա
թանգարանը պետք է տեղավոր ծննդի հսկաների ժառանգորդ
վեր Խորհուրդեերի պալատի
ները:
վիթխարի համալիրում, որը կա
Մինչև Խորհրդային պալատի
ռուցվում էր Փրկչի տաճարի ավե կառուցումը Գեղարվեստի պե
րակների վրա: հարհուրդների տական թանգարանի պահոց
պալատը պսակվում էր Մերկուրոներում պետք է մնային Տրոյայի
վի հեղինակած Լենիեի' 100 մետր ոսկիե, ճենապակու վիթխարի
բարձրությամբ արձանով: Սրա հավաքածուն և 300 հազար գծա
ֆոնի վրա Հիտլերի «Լինցի
նկար: Բացի այդ' կային նաև
առաքելությունր» գավառական էրմխրաժի պահոցներր, որտեղ
խղճուկ մտահղացում էր թվում:
պահվում էր Պերգամի զոհա
1944
թվականի մարտին Արսեղանդ և Մոսկվայի ԳՌԽՐԱՆ-ր'
վեստի գործերով համամիութե Դրեզդենի կյուրֆյուրստների
նական կոմիտեի նախագահ Սի- «Կանաչ կամար» գանձարանից
խայիլ Խրապչենկոե Վյաչեսլավ դուրս բերվա ծ թանկարժեք
Սոլոտովին հղեց կառույցի ման իրերով: Նշանակված էր անգամ
րամասն նախագիծը: Սկզբնա ցուցահանդեսի բացման օրը, և
պես գերթանգարանի հիմքն էր տպված էին հրավիրատոմսերը:
դառնալու Պուշկինի թանգա Բայց վերջին պահին ՀԿ(բ)Կ
րանը, որը գտնվում էր «դարի Կենտրոնական կոմիտեն անս
կառույցի» մոտակայքում: Սոսկ- պասելիորեն արգելեց ցուցահան
վայի մնացած բոլոր գեղարվես դեսը: Դրա վախարեն ստեղծվեց
տական թանգարաններր, բացա գաղտնի «թանգարան' թանգա
ռությամբ Տրետյակովյաե պատ րանում»: Երկու սրահներում
կերասրահի, պետք է վերացվեին հատակից մինչև առաստաղ
և միաձուլվեին այդ հրեշին: Սո- զետեղված էին Դրեզդենից, Գո
լոտովր հավանություն տվեց
տից և Լայպցիգից դուրս բերված
նախագծին:
գլուխգործոցներ, այդ թվում'
Արդեն մեկ տարի անց' 1945թ., Ռաֆայելի «Միքստինյան տի
եյրապչենկոն ոգևորությամբ զե րամայրը», Տիցիանի «Կեսարի
կուցեց, որ Դրեզդեեի պատկե դինա րեերր» և Ռ ի բեյրա յի
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«Մուրբ Ագեեսր»: Այստեղ մուտքի
իրավունք ուներ միայն խորհր
դային բարձրագույն ղեկավա
րությունը, այն էլ' մարշալ Վորոշիլովի հատուկ կարգադրու
թյամբ, որը մշակույթը վերահս
կողն էր Քաղբյուրոյում:
Սի օր այդ գաղտնի թանգա
րանի պահապան պրոֆեսոր
Անդրեյ Չեգոդաևր րեդունեց
Ստալիեի անձնական դեսպա
նորդին. «Սի անգամ եկավ Ար
վեստի գործերով Համամիութե
նական կոմիտեի նախագահ
Խրապչենկոե' որպես Պոսկրեբիշևի' Ստալիեի օգնականի
ուղեկցող, որին ուղարկել էր ինքը'
Ստալիեը: Պոսկրեբիշևն ինձ
երբևէ հանդիպած մարդկանցից
ամեեաահավորն էր: Նա ցածրա
հասակ էր, ամրակազմ, գլուխը
ուղիղ ուսերի վրա էր, վիզ ամե
նևին չուներ, ուստի գլուխն ան
շարժ էր: Չէր բաբեում, հրաժեշտ
չէր տափս, ընդհանրապես ոչինչ
չէր խոսում... Խրապչեեկոն ժա
մանակ առ ժամանակ կանչում էր
ինձ, երբ չէր կարողանում իեչ-որ
բան բացատրել այդ արարա
ծին... Ինչ-որ մի հրեշ էր: Հաջորդ
օրր հրաման ստացանք արգելել
որևէ անձի մուտքը թանգարան,
բացի տնօրենից, ինձանից և
վերականգնողներից: Ինչ-որ
պատճառով Պոսկրեբիշևը այդ
պես էր խորհուրդ տվել Ստալինին: Ինչից էր նա վախեցել'
չգիտեմ»: Պոսկրեբիշևի այցից
հետո ռազմավարային նմուշներր վերջնականապես գաղտնա
գրվեցին: Սկսվում էր «սառը
պատերազմը», և խլված ավարր
բացահայտ ցուցադրելը այն
ժամանակ, երբ լրիվ րեթացքով
կառուցվում էր «բանվորների և
գյուղացիների առաջին պետու
թյունը Գերմանիայում», հարմար
քարոզչական քայլ չէր փնի:
1949 թվականին Պուշկինի
թանգարանը փակվեց, և այնտեղ
տեղավորվեց «Ստալիեի նվեր
ների ցուցահանդեսը»: Գրեթե
միաժամանակ միջոցների պա
կասի պատճառով դադարեցվեց
Խորհուրդեերի պալատի շինա
րարությունդ քանի որ բոլոր
միջոցներն ուղղվում էին միջու
կային ռումբի ստեղծմանը: Հնա
րավոր է' Ստսւլինի կարծիքով,
գերթանգարանի գաղափարը
չափազանց «արևմտյան էր», և

այդ վիթխարի մտահղսւցումր զոհ
դարձավ կոսմոպոլիտիզմի դեմ
մղվող պայքարում: Իսկ գուցե եա
գերադասում էր սեփական վեհու
թյան ավելի ակնառու և անճաշակ
գովերգությունը' նվերների ցուցահանդեսր: Ստալինի մահից
հետո ցուցահաեդեսր գոյատևեց
ընդամենը կես տարի: Գերթաեգարանը կրկին պատրանք դուրս
եկավ:
Այն հարցը, թե ի՞նչ պետք է
անել ռազմավարի հետ, Կրեմլի
նոր տերերի առջև ծառացավ
Մտալիեի մահվանից քիչ անց:
Ամերիկացիներն ու նրանց դաշ
նակիցները նացիստների կողմից

Եվրոպայով մեկ թալանված
արժեքավոր իրերր վերադարձրել
էիե օրինական տերերին: Նրանք
հետ էին տվել թանգարանային
գանձերը նաև գերմանացիներին:
ԳԴՀ-ն սպասում էր «ավագ
եղբոր» վերին պատասխանին: Եվ
Վ ա րշա վա յի պ ա յմա նա գրի
ստորագրման նախօրեին ԽՍՀՄը նվեր մատուցեց իր դաշնակից
ներին. 1955թ. հայտարարեց
Դրեզդեեի պատկերասրահր վե
րադարձնելու մասին:
1950-ականների վերջին Արեվելյան Գերմանիային վերա
դա րձվեցին նաև արվեստի
հազարավոր ուրիշ ստեղծագոր

ծություններ, այդ թվում4հանրա
հայտ Պերգամի զոհասեղանր:
Իսկ 1960թ. հետևեց պաշտո
նական հայտարարությունր.
«Խորհրդային Միության տա
րածքում ռազմավար այլևս չի
մնացել»: Արևմտյան Գերմա
նիայի թանգարաններից, մասնա
վոր հավաքածուներից և նա
ցիստների թալաեած արևմտյան
երկրներից դուրս բերված ստեղ
ծագործությունները թողեցին
ԽՍՀՄ-ում և ավելի գաղտնա
գրեցին: Դրանք մինչև այժմ պահ
վում են Ռուսաստանի թանգա
րաններում: ■
Թարգմանեց Մելինե Սարգսյանը
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Հ1ԱւՐՒ Ш11ВД
Հ Հ ԳԱԱ ակադեմիկոս,
Հ Հ ԳԱԱ Մաթեմաւրիկայի ինսւրիւրոււրի բաժնի վարիչ

Ուսումնասիրությունների ոլ որտը' դ ի ֆ ե ր ե ն ց ի ա լ
և ի ն տ ե գ ր ա լ հ ա վաս ար ո ւ մ նե ր, հարմոնիկ
ա ն ա լ ի զ , թվային մեթոդներ

н и

ա դոսօւլւ

Ֆ ի գ մաթ. գիտությունների թեկնածու,
ՀՀ ԳԱՍ Մաթեմաւրիկսսյի ինսւրիւրոււրի գիւրաշխսսւրող,
ԵՊՀ ֆիզիկա յի ֆակուլւրեւրի դասախոս

Ուսումնասիրությունների ոլ որտը' հարմոնիկ
ա ն ա լ ի զ , թվային մեթոդներ

ЛЙГШШЮК

ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ
МАТНЕМАПСА-ն
МасАгЙшг Рпге РеПствЫр
(Ьйр://\у\у\у.тасйипё.ог§) հիմնա
դրամը պարգևատրում է ԱՍՆ-ի
շնորհալի և տաղանդավոր գիտ
նականներին' նրանց ստեղծա
գործական կարողություններր
խրախուսելու համար: Յուրա
քանչյուր տարի պարգևատրվում
են 20-30 հոգի: 1981թ. մինչև այժմ
պարգևատրվել են 707 հոգի:
Պարգևատրման գումարն այսօր
$500000 է, և վճարվում է մասմաս' հինգ տարվա ընթացքում:
Գումարի ծախսման վերաբերյալ
պահանջներ չեն դրվում, այն
կարելի է ծախսել ցանկացած
նպատակով: 1981թ. պարգևատր
ված 21 հոգուց ամենաերիտասարդր և միակ ֆիգիկոսր Ստեֆան Վոլֆրամն էր:
Ստեֆան Վոլֆրամը որպես
գիտնական հայտեի է իր աշխա
տանքներով բջջային ավտո
մատների և կոմպյուտերային
հանրահաշվի բնագավառներում:
Նա նաև գործարար է և մի շարք
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իր առաջին երկու գիտական
աշխատանքները գրել է ինքնու
րույն' օգտվելով միայն էտոնի
գրադարանից և հանրամատչելի
գիտական ամսագրերից: Կիսատ
թողնելով ուսումը էտոնում' նա 17
տարեկանում ընդունվում է Օքսֆորդի համալսարան, սակայն
շուտով ուսումր նրան ձանձրաց
նում է և, կրկին առանց դիպլոմ
ստանալու,
տեղափոխվում է
Քալտեկ: Այստեղ նա շփվում է

տարաբնույթ գրքերի հեղինակ:
\Уо1&ат КеБеагсЬ րնկերությաե
հիմնադիրն է և ղեկավարը:
МаШ етаиса կոմպյուտերային
հա մա կա րգի ս տ ե ղ ծ ո ղ ն է
(հէէր ://\у \у \у .\у о 1 Г га т .с о т ):
Ներկայացված են նրա գրքերից
երեքր:
Ս. Վոլֆրամը ծնվել Է 1959թ.
Լոնդոնում: Նախնական կրթու
թյունը ստացել ԷԷտոնում, որտեղ
աչքի է ընկել իր տաղանդով: Նա
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Բջջային ավտոմատներ
և բարդություն
աշխարհի ամենահայտնի ֆիզի
կոսների հետ: Նոբելյաե մրցանա
կակիր Ռիչարդ Ֆեյնմանր երան
անվանում էր «ապշեցնող երիտա
սարդ» և շատ էր ափսոսում' իմա
նալով, որ Վոլֆրսւմր ցանկանում
է թողնել ուսումը'համարելով այն
ժամանակի իզուր վատնում:
Մյուս նոբելյաե մրցանակակիր
Գել Մանր փորձում է «համոզել»
նրան մնալ և օգնում է բարձ
րագույն կրթություն չստացած
Մտեֆաեիե միջուկային ֆիզի
կայի գծով պաշտպանել РЬ.Б
թեզը, երբ վերջինս ընդամենը 20
տարեկան էր: Նույն նպատակով
համալսարանի հեղինակավոր
ֆիզիկոսները տափս եե նրան
ավագ գիտաշխատողի պաշտոն:
Բայց դա էլ չի օգնում: Չի օգնում
նաև МасАгйшг Рпге РеПолуяЫр
հիմնադրամը: Նա հեռանում է
Քսղտեկից:
Ակադեմիական բնագավա
ռում նրա հաջորդ և վերջին
հաեգրվանր Իլինոյս նահանգն էր'
Ուրբանա-Շամպայն, Առաջա
տար ուսումնասիրությունների
կենտրոն, որր հայտնի է Այնշ-

МАТНЕМАТ1СА
գիրքը

Գիտության նոր տեսակ

տայնի և Օպենհեյմերի անուն
ներով: Մի փոքրիկ քաղաք, որի
բնակիչների զգալի մասը հան
րահայտ համալսարանի ուսա
նողներն են: Այստեղ նա սկսում է
ուսումնասիրել կոմպյուտերայիե
հանրահաշիվ, բջջային ավտո
մատներ և կոմպյուտերայիե
սիմուլյացիա:
1981թ. վերջերին նա զբաղ
վում է բարդ համակարգերի
ուսումեասիրմամբ և մշակում է
պարզ, եույեակաե մասնիկների
փոխազդեցությունից խճճված
համակարգի զարգացման տե
սական մոդելր: Ուսումնասիրու
թյան հիմնական առարկան պար
զագույն կոմպյուտերայիե ծրա
գրերի, որոնք հայտեի են որպես
բջջային ավտոմատներ, վար
քագիծն է: 1982թ. նրաե հա
ջողվում է կատարել մի շարք խորը
ուսումնասիրություններ' «բար
դության առաջացման» վերաբե
րյալ:
Նրա աշխատանքները մեծա
պես ազդում եե նոր զարգացող
ուղղության վրա, որր Վոլֆրամն
անվանում էր «խճճված համա-

կարգերի հետազոտություն»:
Մինչև 1986թ. նա շարունակում է
այս հետազոտությունները և
հայտնաբելւում մի շարք հիմնա
րար նմանություններ բնության և
կոմպյուտերայիե պարզ ծրագրե
րի միջև, ներմուծում է այնպիսի
գաղափար, ինչպիսին է «բարդ
երևույթի անվերածելիություեր
հաշվարկների»: Նրա աշխա
տանքները լայն կիրառություն եե
ստանում այնպիսի բնագավառ
ներում, ինչպիսիք եե արհեստա
կան կյաեքր և բարդության տեսությունր: 1986թ. նա հիմնադրում
է այս բնագավառում առաջին
հետազոտական կենտրոնր և
առաջին ամսագիրր:
1987թ .֊ի ն քսա նութա մյա
Մտեֆանր բոլորի համար անս
պասելի, փաստորեն, թողնում է
գիտությունը և սկսում զբաղվել
բիզնեսով' հիմնադրելով \\^о1&ат
КевеагсЬ րնկերություեը: Իր
խոստովանությամբ' կարող էր
ապրել «երջանիկ կյանքով»'
թռչելով մի զիտաժալովից մյուսր,
զեկույցներ կարդալ և վեց ամիսր
մեկ հոդված տպագրել, սակայնի
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►«դա ձանձրալիէ, ևայդկյանքր իր
համար չէ»:
Գործարարի նրա շնորհքը
գործընկերները դեո վաղուց էին
նկատել: Դեռևս էտոնում սովո
րելու տարիներին նա մի ամե
րիկացի զբոսաշրջիկի վաճառել
էր իր դպրոցական համազգեստը:
Նա միշտ էլ հետաքրքրվում էր
փողով, ինչը նրա երկրորդ թուլու
թյունն էր շոկոլադի հանդեպ
ունեցած անսահման սիրուց հե
տո:
1986թ. Վոլֆրամը սկսում է
МаШетайса համակարգի մշա
կումը, որի առաջին տարբերակը
հայտնվում է 1988թ.-ին: Այստեղ
գործարարը և գիտնականը մեկ
տեղվեցին: ժամանակի ընթաց
քում անշեղորեն աճում է համա
կարգի հեղինակությունը, իսկ
Щ)1&ат КеБеагсЬ ընկերությունը
ճանաչվում է որպես կոմպյուտերային ծրագրավորման շուկայի
առաջատար թե' իր տեխնոլո
գիաներով, թ ե բիզնեսում ունե
ցած հաջողություններով:
Ծրագրավորումով նա սկսել է
զբաղվել դեռևս 13 տարեկանում,
երբ էտոնի իր դասընկերների հա
մար ստեղծում էր կոմպյուտերային խաղեր: Ինքը երբեք դրանցով
չի հրապուրվել' համարելով ժա
մանակի իզուր վատնում: Դեռևս
1979թ. նա արդեն մտածում էր
մաթեմատիկական ծրագիր գրե
լու մասին, որը կօգներ ֆիզի
կական խնդիրների լուծմանը:
Ստեֆանր լավ տեսնում էր, որ
ինքը և իր գործընկերները հսկա
յական ժամանակ են ծախսում'
կատարելով նմանատիպ և աշ
խատատար մաթեմատիկական
հաշվարկներ: Նա այն ժամանակ
օգտագործում էր Մասաչուսեթսի
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տեխնոլոգիական համալսարանի
կողմից մշակված և զարգացվող
Мае Бута ծրագիրը, որն արդեն
ուներ սիմվոլիկ (ոչ թվային, ընդ
հանուր տեսքի, հանրահաշվա
կան) հաշվարկներ կատարելու
հնարավորություններ: Վոլֆրամր գնալով համոզվում է, որ
առաջացել է ժամանակակից նոր
ծրագրի անհրաժեշտությունը:
Նա սկսում է աշխատել ШМ-ի
ծրագրավորող Քրիս Քոփի հետ:
Այնուհետև նրանց են միանում
նաև վեց ուսանողներ, և մեկ տար
վա ընթացքում գրվում է МаИгетайса համակարգի պարզունակ
նախօրինակր: Շատերի կար
ծիքով ծրագիրն օժտված էր
այնպիսի հնարավորություննե
րով, որոնց մասին ուրիշներր չէին
էլ կարող երևակայել: Սակայն
Քալտեկի համալսարանի արտո
նագրման կանոնները հնարավո
րություն չտվեցին ճանաչել Վոլֆ
րամի հեղինակային իրավունքը:
Երբ МаШетайса 1.0 փաթեթը
հայտնվեց շուկայում, այն դաս
վեց տարվա ամենակարևոր 10
արտադրանքների շարքը, իսկ
մասնագիտական շրջանակնե
րում րնղունվեց' որպես ինտելեկտուալ և գործնական հեղւաիոխություն:
«МаШетайса ծրագիրը ապ
շեցնող կարևորություն ունի: Այն
կհեղափոխի ոչ միայն տեխ
նիկական հաշվարկների հնարա
վորությունները, այլև տեխնիկա
կան տպագրությունր և հատկա
պես գիտական տեղեկատվու
թյան փոխանակամբ»,- ասում է
Օհայո համալսարանի հետազոտող, գիտնական Ֆլիպ Ֆիլիպսը:
«Ներկայացնել մաթեմատի
կական գաղափարները էկրանին
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և հնարավորություն տալ յուրա
քանչյուրին մշակել դրանք' մի մեծ
քայլ առաջ անցնել է: Ստեֆանի
ծրագիրը կփոխի գործնական
ինժեներությունը: Դա կփոխի
գիտությունն րնդհանրապես և
մաթեմատիկայի ուսուցումը մաս
նավորապես: Ստեֆանն ունի
գործիք, որի օգնությամբ կիրա
ռական մաթեմատիկան կհայտ
նվի յուրաքանչյուրի գրասեղա
նին»,- ասել է Տսո ւաշատյքտէաւտ
ընկերության գիտական ղեկա
վար Ջոն Գեյջր:
МаИютайса-Ъ աշխարհի ամենահզոր ընդհանուր հաշվոդական
կոմպյուտերային համակարգե
րից Է, որն աննկարագրելի ազդե
ցություն ունեցավ տեխնիկայում
և այլ ոլորտներում կոմպյուտերների կիրառման ասպարեզում:
Майютайсаф հայտնվելով նա
խանշվեց տեխնիկական հաշ
վարկների նոր դարաշրջանի
սկիզբր: Չնայած 1960թ. սկսած'
արդեն կային թվային, սիմվոլիկ և
գրաֆիկական հաշվարկների
համար նախատեսված տարբեր
ծրագրային փաթեթներ, սակայն
МаЛетайса-^ առանձնանում Է իր
երևակայական գաղափարով'
ստեղծել «մեկընդմիշտ» աշխա
տող, կապակցված և կարգավոր
ված համակարգ, որը պիտանի
կլինի համարյա բոլոր հնարավոր
գիտական և տեխնիկական
խնդիրների լուծման համար:
Այն իրատեսական դարձնելու
գաղտնիքը նոր որակի կոմպյուտերային սիմվոլիկ լեզվի հայտնազործումն ու մշակումն Է, որր,
իր հիմքում ունենալով միայն
նվազագույն քանակությամբ նա
խադրյալներ, կարողանում Է աշ
խատել բավական բազմաբնույթ
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օբյեկտների հետ' հասնելով
տեխնիկական հաշվարկների
համար պահանջվող ընդհան
րության: Սկզբում Майштайса
համակարգի ազդեցությունը
զգացվում էր հիմնականում ֆի
զիկական, տեխնիկական գիտու
թյուններում ե մաթեմատիկա
յում, սակայն տարիների րեթացքում կարևոր դարձավ նաև այլ
բնագավառներում:
МаШетайса-Ь որոշիչ նշա
նակություն է ունեցել տարբեր
հայտնագործություններում և
հազարավոր գիտական հոդված
ներում: МаЙ1етайса-Ь լայնորեն
կիրառվում է նաև կրթական հա
մակարգում: Հայտեի են հարյու
րավոր դասընթացներ, որոնք այս
կամ այն կերպ հիմնված են
МаШетайса համակարգի վրա:
Այն մեծ հեղինակություն է
վայելում նաև ուսանողության
շրջաններում, որոնց համար
հատուկ մշակված է կրճատ և
բավական էժսւե տարբերակ, որը
թույլ է տալիս հեշտությամբ լուծել
դասական խնդրագրքերից մեծ
քանակությամբ խնդիրներ և
վարժություններ, ինչը սկզբում
մեծ դժզոհություե առաջացրեց
դասախոսների շրջանում, սա
կայն ժամանակի ընթացքում
պարզ դարձավ, որ ծրազիրր շատ
է օժանդակում ուսումնական
գործրնթացին' մաթեմատիկա
կան շատ գաղափարներ և սահ
մանումներ դարձնելով էլ ավելի
դյուրըմբռնելի:
Զարմացնում է МаШетайса
օգտագործողների բազմազանու
թյունը' գիտնականներ, արվես
տագետներ, լեզվաբաններ, իրա
վաբաններ և այլ մասնագիտու
թյան տեր հետաքրքրասերներ:
Այն օգտագործում եե բոլոր

մայրցամաքներում թ ե մեծահա
սակները,
թ և փոքրերը: Հե
տաքրքիր է, որ մաթեմատիկոս
ները համակարգն օգտագոր
ծողների միայն 15% են կազմում:
Ավելի մեծ թիվ են կազմում
ինժեներներն ու ֆիզիկոսները:
Օգտագործողների քանակությունր անշեղորեն մեծանում է, և
այժմ միլիոնավոր մարդիկ տիրա
պետում են այս համակարգին,
իսկ շատ կազմակերպություննե
րի համար Майгетайса համա-

հիմնարկեերր, ինչպիսիք եե' Сепէշրտйэг ԾւտշՅտշ Соп1го1 апй Ргеуепйоп, Рейега1 Кеэегуе, Լօտ Акилов
№йопа1 ЬаЬогаКтев, №ճօամ Сапсег 1ոտէւէսէշ, Шйопа1 1ոտէւէսէշտ օք
НеаИЬ, ТЬе №йопа1 Бйепсе РоипёаНоп: Майютайсаф հաջողությունր հնարավորություն Է տվել
\\^о1&ат КевеагсЬ ընկերությանր
իր առջև դնել երկարաժամկետ
անսովոր նպատակներ և իրակա
նացնել հետազոտությունների և
զարգացման եզակի ծրագրեր:

МаШетайса-Ь օգտագործողները
Ուրիշ

Մաթեմատիկա
Ֆինանսներ և տնտեսագիտություն
Կոմպյուտերայիե գիտություն

I~ Կենսաբամնություն

Տեխնիկա

Ֆիգիկա

կարգը դարձել Է չափանիշ: Այն
այսօր օգտագործում են աշխար
հի ամենահայտնի 50 ընկերու
թյունները, ինչպիսիք են' Арр1е
Сопцпйег, ВМ\У, Շւտօօ Տյ^տէշատ,
Շօոցագ С о тр ^ег Согрогайоп,
1ВМ Согрогайоп, 1ոէշ1 Согрогайоп,
КАБА, >1о1аа Согрогайоп, Տսո
М1сго8у 81е т 8, աշխարհի ամենա
մեծ 50 համալսարանները, ինչպի
սիք են' Со1итЫа ишуега1у, Нагу а ^ ишуеге^у, հ^տտՅօհստշէէտ
1ոտէւէսէշ օք ТесЬпо1о§у, ишуегайу
օք ОхВэгд, Рппсейт ишуегеку,
Տէձոքօրճ ишуеге11у, СатЬгЫ§е
ишуегейу և ԱՍՆ-ի խոշոր 15

Քիմիա
Հասարակական գիտություններ

Ցանկացած աշխատանք կա
տարելիս' հաշվումներ, ծրա
գրավորում, ուսուցում, խմազրում
կամ մշակում, Ма&етайса-Ь հնա
րավորություն ունի ձեզ օգնելու:
Այն նրբորեն համակցում Է թվա
յին և սիմվոլիկ հաշվումները,
գրաֆիկան, ծրագրավորումը և
համագործակցումը այլ ծրագ
րերի հետ' МаЙаЬ, Шогй, Ехсе1
(տես նկ.), ТеХ: Այս հատկու
թյունների շնորհիվ Май1етайса-Ь
եզակի հնարավորություններ Է
ընձեռում տեխնիկական աշխա
տանքների կատարման համար:
МаШетайсаф ներքին կառուց
վածքը և արտաքին կապերը
МаШетайса-Ъ ընդգրկում Է
մաթեմատիկական, գիտական,
տեխնիկական և ֆինանսական
ֆունկցիաների համարյա լրիվ
ամբողջությունը, որոնք պատ
րաստ են օգտագործման կոմպյուտերի «մկնիկի» մեկ շարժումով:
Ֆունկցիաներն աշխատում եե
թվերի հետ ցանկացած ճշտու
թյամբ, հաշվարկներ են կատա
րում սիմվոլների հետ, նկարում եե
գրաֆիկներ և ընտրում ալգո
րիթմներ լավագույն պատասխա
նը ստանալու համար' արդյուն-^
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МаШетайсаф ներքին կառուցվածքը ե. արտաքին կապերը

Լր :
гаГ
*

► քում տալով հուսալի պատաս
խան:
М аШ ета 1:1са- 2 ^ շուկայում
հայտնվել է 1991թ., իսկ 2.2 տար
բերակը' 18 ամիս աեց: МаШетайса 3-ը 1996թ.: Այե զարգացվել
է շուրջ հինգ տարի և ձեոք է բերել
նոր հզորագույն հնարավորու

թյուններ: Այստեղ օգտագործվել
են ծրագրավորման և հաշվում
ների մի շարք նոր գաղափարներ:
МаШетайса 4-ը շուկայում հայտն
վեց 1999թ, իսկ МаШетайса 5-ը'
2003թ.: Այժմ թողարկվում է 5.2
տարբերակը: Համեմատության

198Я

МаШетайса 1

26

համար նշենք, որ աոաջին տար
բերակի կողը (ծրագրավորման
տեքստը) բաղկացած էր 150000,
երկրորդինը' 350000, երրորղինր'
600000, չորրորդինը' 800000,
հինգերորդինր' մեկ միլիոնից
ավել տողերից: Այե կոմպյուտերում զբաղեցնում Է 350МВ ծա
վալ:
Մեծ ուշադրություն է դարձ
վում հին ծրագրերի համատեղելիությանր նոր տարբերակների
հետ, ինչպես նաև համակարգի
հուսալիությանն ու ճշգրտությա
նը: Այս նպատակով МаШетайсаի լեզվով գրվել է հատուկ թեսթավորման ծրագիր, որն ինքնակա
ռավարման ռեժիմում ամիսներ
շարունակ ստուգում է յուրաքան
չյուր նոր տարբերակի հուսալիու
թյունը և ճշգրտությունդ Հարկա
վոր է նշել, որ շատ դեպքերում
համակարգր ինքն է «հայտնա
բերում» այս կամ այե գրքում տեղ
գտած սխալները, վրիպած բանա
ձևերդ որոնք երկար ժամանակ
մնացել են աննկատ:
հ^էհշոաէ^-ի ծրագրավոր
ման լեզուն ունի ֆունկցիոնալ և

1991

МаШетайса 2
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պրոցեդուրային ծրագրավորման
տարրեր: Այն թարգմանվում Է
համակարգի «к етеЬ -ի (միջուկ)
միջոցով, որն Էլ իրականացնում Է
հաշվարկները: Արդյունքները
սովորաբար վտխանակվում են
«&օոէ6ոճ»ե-ի (արտաքին ձևավո
րում) օգնությամբ, ինչն ապւսհո
վում Է հսկայական հարմարա
վետություն: «Рпийепё» + «кете1»
կապն իրականացվում Է МаШеЬ т к -ի օգնությամբ: МаШ Ьтк^ Է
ապահովում նաև համակարգի
կապը արտաքին ծրագրերի հետ:
Մեկ «&օոէ6ոճ»-ը կարող Էկապվել
մի քանի «к е теЬ -եերի հետ և
հակառակը: Ծրագրի հիմնական
մասը գրված Է օբյեկտային
կողմնորոշում ունեցող С լեզվի
ընդլայնումով, իսկ մնացած մասը
МаШетайса-ի լեզվով: Մա հնա
րավորություն Է տափս ժամա
նակի րնթացքում ընդլայնել
համակարգի հնարավորություններր' առանց աղավաղելու հիմ
նական մասր: Հայտնի են տար
բեր ասպարեզներից լրացուցիչ

1996

1999

МаШетайса 3

МаШетайса 4

1003

МаШетайса 5

կիրառական փաթեթներ, որոնցից շատերր գրվել
եե տարբեր համալասարաեեերի պրոֆեսորների և
գիտեակաեեերի կողմից: Մի քաեի տասնյակից
ներկայացվում եե վեցր.
Հայտեի եե մի քանի հարյուր գրքեր' նվիրված
տարբեր բեագավառեերում МаШ етайса հա
մակարգի օգտագործմաեր, իչպիսիք եե, օրինակ,
ֆիզիկական քիմիան, քվանտային մեխանիկան,
տնտեսազիտություեր ե ֆիեանսներր, երկրա-

ֆիզիկաե, կենսաբանական զիտություններր:
Մտորե եերկայացեեեք մի քանիսի շապիկներր:
Բերենք Майгетайсаф հնարավորությունների
չեչին մասր ներկայացեող մի քանի պարզագույն
մաթեմատիկական օրինակներ: Արդյունքները բեր
ված եե Ма&етайсаф աշխատանքային «քաոէշոճ»
տեսքով>
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► Գո՛րծողություննե՛ր ցանկացած ճշտությամբ
թվերի հետ: Այստեղ ո թիվը ներկայացված է 40
նիշի ճշտությամբ.

со$(ху)+х ֆունկցիայի մինիմումի արժեքը ե
մինիմումի կետը^ 10շաոավղովշրջանում
И Е и п л а .Е е [ [< ;а в |1 у 1

№ [Р 1 , 4 0 ]

ւ , ւ 1 ւ V՜ =տ ա ) յ [ н , V ] ]

յ-3.9?օււ, ; к - 2. =9:0?. V—յ--сա5т;•)

3 .1415&26535&979ЭгЭ84626433632Т&502&841?*7

1ո(տԽ2խ)) ֆունկցիայի 8-րդ կարգի ածանց
յա լը: Ма&етаЫса համակարգը հնարավորու
թյուն ունի աշխատելու բոլոր տարրական և
գրեթե բոլոր հատուկ ֆունկցիաների հետ
ինտեգրել, ածանցել, լուծել հավասարումներ к
այլն
1>[Լօց[Տւււի<:|2ի {X, 8 }]

Թվային և սիմվոլիկ տեսքով տրված մա տ ֊
րիցի հակադարձը
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Նույն մատրիցի սեփական արժեքները
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х2у'(х)+ху'(х)+у(х) =0 դիֆերենցիա լ հավա
սարման ընդհանուր լուծումը որտեղ с[ 1], с[2]ը կամայական հաստատուններ են
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МаЛетаЫса֊ի գրաֆիկական հնարավորու
թյունների մասին կարելի է պատկերացում
ստանալ վերը ներկայացված նկարներից:
Ներկայացնենք ես մեկ օրինակ.
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соя(х)=х+1п(х) հավասարման արմատների
որոնում: Գտնվել Էայն արմատը, որը մոտ Էx=1
կետին
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Հայաստանում, ինչպես 1ւ ամբողջ աշխարհում,
МаШетайса համակարգն ավելի շատ օգտագործում
են ֆիզիկոսները և ինժեներեերը: Մասնավորապես
այն կիրառվում Է ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի և
մեխանիկայի ինստիտուտներում, Երևանի
պետական համալսարանում: Մեր գիտական
խումբն այն օգտագործում Է և որպես տեսական

ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ
հետսւզոտություեեերի արդյունավետություեը
բարձրացնելու գործիք, ե" մշակում է հոր ծրագրեր
այլ օգտագործողների համար:
1997թ. մեգ
հաջողվել է իրականացնել համագործակցության
\\^о1&ат КевеагсЬ, 1пс. ընկերության հետ, որի
արդյունքում М аЛетайса համակարգի համար
մշակվել եե մի շարք ծրագրեր, որոնց հետ կարելի է
ծանոթանալ հետևյալ կայքում

^ ■ - դ + շ ) 2

ֆունկցիայի Ֆուրիեի ձևափոխության, գրաֆիկը
(-1,7) հատվածի վրա 10 5միջին, հարաբերական
քաոակուսային ճշտությամբ
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4745,4746,4747,4748,817 (վերջիե թվերր պետք է
օգտագործել ստանձին ծրագրերից որևէ մեկն
ընտրելիս):
Ծրագրերի մշակմանր մեծապես
նպաստել է Գիտության և առաջատար տեխնո
լոգիաների ազգային հիմնադրամը (ԳԱՏԱՀ):
Ներկայացնենք մշակված ծրագրերից միայն
երկուսի աշխատանքր.
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ինտեգրալ հավասարման լուծում: Մոտավոր
լուծո ւմ ը ն ե ր կ ա յա ցվ ա ծ Է ֆ ունկցիոնա լ
ա րտ ա հա յտ ութ յա ն տ եսք ո վ ' 1 0 2 կա րգի
բացարձակ սխալի ճշտությամբ:
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Օգտագործե՜ք Майгетаиса համակարգը, և
ավելի դյուրին ու արդյունավետ կդառնա ձեր
աշխատանքը: ■
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Քաղաքակրթությունները մա
հանում են գրերի համակարգերի
հետ մեկտեղ: Նոր հետազոտություններր ցույց եե տվել, որ
գրերի հին համակարգերր կապ
ված են եղել դրանք ստեղծող
հասարակությունների կառա
վարող դասակարգի և կրոնների
հետ: «Գրերի համակարգերի
փովտխություններր արտացոլում
են ոչ թե տեխնիկական կատա
րելագործությունները, այլ տեղի
ունեցող սոցիալական փոփոխու
թյունները' կապված անցյալի
հաղորդակցության միջոցների
նկատմամբ ունեցած զգա ց
մունքների հետ, - կարծում է Բրայ հեմի երիտասարդական համալ
սարանի մարդաբանության պրո
ֆեսոր Ստեֆան Հաուստոնը:- Դա
նոր մոտեցում է հաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ասպա
րեզում»:
Այդ մոտեցման նորույթն այն է,
որ գրերի համակարգերր դիտվում
են որպես մշակութային արժեք
ներով հագեցած և պատմությամբ
պայմանավորված երևույթներ:
Մայա ցեղի մասնագետ Հաուստւրոնը համագործակցեց եգիպ
տագետ Ջոն Բեյնի (Օքսֆորդ) և
սեպագրության մասնագետ Զհ
րալդ Կուպերի հետ (Ջոես Հոպկիեսի համալսարան): Վերլու
ծելով գրերի այդ համակարգի
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կործանումը համեմատական
կտրվածքով' հետազոտողները
հանգեցին շատ հետաքրքիր
եզրակացությունների: Այդ երեք
մշակույթների գրերի համակար
գերը կործանման են հասել
տարբեր ճանապարհներով: Բայց
դրանց բոլորին միավորում եե
զարգացման և կործանման որոշ
մոդելներ, որոնք կարող են կի
րառվել եաե ուրիշ քաղաքակր
թությունների դեպքում: Գիտնա
կանները հայտնաբերել են, որ
գոյատևման համար այդ համա
կարգերին անհրաժեշտ էիե զգալի
«ներդրումներ» հասարակության
կողմից, այդ թվում4երիտասարդ
գրիչներ պատրաստելու համառ
ձգտում: Մովորաբար այդ համա
կարգերը կատարում էին բազմա
թիվ գործառույթներ, ինչպիսիք
էիե վարչական արտադրությունն
ու կառսւվարումր, պաշտամուն
քային արարողությունները: Երբ
այդ գործառույթները դառնում
էիե սահմանափակ, կամ էլ
փլուզվում էր այդ համակարգի
օգտագործման կրոնական հիմքր,
որպես կանոե, հայտնվում էր
գրերի մի այլ' օգտագործման
համար ավելի պարզ համակարգ:
Շատ գրեր մահանում եե, երբ
կենտրոնացված հզոր հանրությունր, ինչպես օրինակ, Հռոմեա
կան կայսրությունը կամ գաղու
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թային տիրապետության ծաղկ
ման ժամանակների Իսպաեիան,
հարկ է համարում ճնշել այդ
գրերի հետ կապված կրոնական
կամ մշակութային երևույթներր:
Դրա հետևանքով, ինչպես նշում
են հետազոտության հեղինակ
ները, այդ գրերը բախվում էիե
մրցակիցների հետ, օրինակ'
արամեականի և հունարենի հետ'
Միջազետքում, հունարենի հետ'
Եգիպտոսում, իսպաներենի հետ'
մայաների շրջանում: Գրերի այդ
համակարգերից հրաժարվելու
պահին դրանք բոլորր, փաստո
րեն, գտնվում էին արգելքի տակ,
ինչր, բնականաբար, վերացրեց
դրանցից օգտվելու ցանկությու
նը:
Գրերի այդ ձևերը դատա
պարտված էին ևս մեկ պատճա
ռով. վերացել էր այն սոցիալական
շերտր, որր ապահովում էր դրանց
պահպաեությունր և վերարտա
դրությունը, այն է' ազնվակա
նությունը: Վաղ քրիստոնեական
ժամանակներում Եգիպտոսի նոր
վարչակարգը, օրինակ, ստիպում
էր ոչնչացնել տաճարների նկարազարդերր' հանգիստ թողնելով
գրերը, նախ և առաջ այ ն պատճա
ռով, որ այդ հասարակության մեջ
գրագիտություեր վերացել էր հին
իշխող հասարակարգի հետ մեկ
տեղ: Մայաների գրերր տաճար
ներում նույնպես, որպես կանոն,
պահպանվել էին, սակայն իսպա
նացի եպիսկոպոս Դիեգո դե
Լաեցաե 1500թ. այրեց մայաների
տեքստերի մեծ մասր:
ժամանակակից այբուբեեր
կարող է խուսափել իր նախ
նիների ճակատագրից, քաեի որ,
բացի համատարած լինելուց,
պաշտպանված է այն բանով, որ
օգտագործվում է մարդկանց
սոցիալական բոլոր խմբերի
կողմից: Դա մեծացնում է նրա
տարածվածթյունը' համեմատած
հին գրերի հետ, որոնք կապվում
էին միա յն րնտրախավի և
որոշակի կրոնների հետ:
Թարգմանեց Մելիեե Սարգսյանը

դանշան ունեն: Այսպես, օրինակ'
ծովային աքաղաղներր թշնամուն
տեսնելիս փախչում են նրանից'
հերթազարկ արձա
ե ն ՁԿՆ եՐԸ կչկչոցների
կելով: Մա ստիպում է մյուսներին
ևս հեռանալ վտանգավոր գո^ԱՂՈՐԴԱկՅՎՈՒՄ տուց:
Լաբորատոր ուսումնասիրու
թյունները հաստատեցին գիտնա
հՄՅԱՆՅ ՜^ԵՏ կանների այե կարծիքը, որ ձկները լավ են կողմնորոշվում ձայ
Ռուսական « Հ ա մ ր է,
նային ազդանշաններով: Սարդիինչպես ձ ո ւ կ ը » հին ա ս ա ց վ ա ծ ք ն
նաների վտառի մեջ բարձրախոս
ա կ ն հ ա յ տ թյուրիմացություն % դրեցին: Հենց որ ձկները դրան
սովորեցին, ընդօրինակեցին գիշատչի շարժումներր: Այդպես
Ձկներր հանգիստ կարող են ձկներր, չտեսնելով գիշատչիե,
մի ամբողջ նվագախումբ կազմել:
բարձրախոսի մոտ դատարկ
Նրանցից մի քանիսի արձակած տարածություն էին ստեղծում:
ձայները ճայթյուն և ճռճռոց են Արձակվող ձայներից նրանք իմա
հիշեցնում, մյուսներինը' թմբկա նում էին վերահաս վտանգի մա
հարություն, երրորդեերիեը' խուլ, սին:
միալար տնքոցներ ու շչակների
Մյուս փորձի ժամանակ լողա
ոռնոց:
վազանում բարձրախոսի օգնու
Մի քանիսի արձակած ձայ թյամբ սնվող ձկների ձայներ էին
ները թռչունների ծլվլոց են հիշեց վերարտադրվում: Ձկները հա
նում: Երբեմն այդ ձայներն
վաքվում էին բարձրախոսի մոտ և
այնքան բարձր են լինում, որ պատրաստվում էին կեր փետրել:
կարող են գործի դնել ձայնորսիչ Բայց միայն հնչյուններով չէ, որ
սարքերր: Այսպիսով' ձկները
ձկեերր տեղեկացնում են մի
«հնչեղ են»: Բայց լսո՜՛ւմ են արդյոք մյանց: Պարզվել է, որ երանց
իրենց ձայներր, ե արդյոք այդ
յուրաքանչյուր շարժումը, յուրա
ձայներն իմաստային նշանա քանչյուր հակազդեցությունը
կություն ունեն: Արդյո՞ք միայն կոնկրետ նշանակություն ունի:
մարդկանց է հատուկ միմյանց
Ակվարիումային ձկնիկների
տեղեկություն հաղորդելու կարո
սիրահարները
գիտեն, որ մակրողությունը:
պոդը կեր տեսնելիս ամեն անգամ
Գիտնականների կատարած
նույն գործողություններն է կրկ
փորձերը ցույց են տվել, որ
նում: Սկզբում նա սրընթաց լո
ձկները լսում են: Մասնագետները ղում է դեպի կերը, հետո քարա
ձկների արձակած ձայները բա նում է' թեքվելով կողքի, ամուր
ժանում են երկու խմբի կա սեղմելով լողակները, ապա կտ
մայական ե ակամա արձակվող:
րուկ առաջ է նետվում: ՀարեԱկամա արձակվող ձայներն վանությամբ լողացող ձկները ևս
առաջ են գափս կերակուրր ման- սկսում են անհանգստանալ և
րելու և ջրի մեջ ձկան կատարած պատրաստվում են կեր փնտրելու:
կտրուկ շարժումների ժամանակ:
Գիտնականները պարզել են, որ
Կամայական բնույթ ունեցող ձայ
եթե մակրոպադի մի վւոքր կորաց
ներն առաջանում են հատուկ ված մոդելր ջրի հատակով շրջեն,
ձայնային օրգանների աշխա ապա այն որոնողական հա
տանքի շնորհիվ:
Ձկների ձայների ամենամեծ
բազմազանությունն ի հայտ է
գալիս ձվադրման ժամանակ: Այդ
ժամանակ ծովում կաբելի է իսկա
կան համերգներ լսել թմբկահա
րություն, հաճախակի բվվոցներ
ու պարբերաբար կրկնվող ոռնոց
ներ: Եվ այս բոլոր ձայներր հիմ
նականում արձակում են արու
ները: Որոշ ձայներով նրանք
գրավում են էգերին, մյուսներով'
վախեցնում հակառակորդներին:
Ձկները նաև վտանգի ազ
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կազդեցություն կառաջացնի և
մյուս ձկների մեջ:
Ձվադրման խաղերի ժամա
նակ կարելի է առավել բարդ և
տարատեսակ ազդանշանների
հանդիպել: Օրինակ'արու փշաձկնիկը էգին ցույց է տափս բնի
մուտքը պառկելով ջրի հատակին,
գլուխը դեպի մուտքը: Իսկ հեմիխռամեսի էգը, գլխով լողալով
դեպի ներքև' որևէ կետի ուղղու
թյամբ, արուին ցույց է տափս այե
վայրր, որտեղ վերջինս պիտի
շինիբույնր:
Ձկների գրեթե բոլոր տեսակ
ներն ունեն իրենց' սպառնալիք
արտահայտող կեցվածքը, տեղե
կության «խիստ հաղորդման»
իրենց մեթոդները:
Եթե որևէ ձուկ լողում է դեպի
բույնը պահպանող շիղաձուկը,
ապա նա լայն բացում է խռիկներր
և ցածր, թմբկահարող ձայն է
արձակում: Եկվորր նույն պահին
շրջվում ու հետ է լողում:
Նմանատիպ պահվածք ունի
նաև մանր ծովաձուկը իր բույնը
պաշտպանելիս, միայն թե նրա
արձակած հնչյունները գռմռոց են
հիշեցնում: Եթե այդ հնչյունները
հաղորդենք մյուս մանր ծովաձկեերին, ապա նրանցից առավել
ուժեղները ևս լայն կբացեն խռիկ
ները և կգռմռան, իսկ թույլերը
կփախչեն անգամ կթաքնվեն
ավազի մեջ:
Իսկ մարդկանց ինչի՞ն է պետք
ձկների լեզուն հասկանալը: Նախ'
որպեսզի հասկանան ձկների
համակցության կառուցվածքը,
նրանց վտխհարաբերություններր միմյանց հետ: Երկրորդ' դա
թույլ կտա ձկեերիե ղեկավարելու
ճանապարհներ գտնել, հեշտաց
նել նրանց որսր: Եվ երրորդ' հե
տաքրքիր է իմանալ' ինչի’ մասին
են նրանք խոսում:
Թարգմանեց Քրիստիեե
Հովհանեիսյս
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ԲԻՈՍԿՈՊ
Այսօր կենսաբանական հե
տազոտություններում ձևավոր
վել են միմյանց հետ գրեթե կապ
չունեցող երկու ուղղություններ,
որոնք առնչվում եե կենսաբանա
կան համակարգերի գործունեու
թյան առանձնահատկություն
ների ուսումնասիրման հետ:
Առաջին ուղղությունը լայնո
րեն կիրառում է կենդանի օբյեկտ
ների վիճակի գնահատման, լավ
մշակված, գործիքային մեթոդ
ներ կենսաբանական համակար
գերի տարբեր ֆիզիկաքիմիակաե
ցուցանիշեերի գրանցման հա
մար, ինչի շնորհիվ էապես ընդ
լայնվել են մեր պատկերացում
ները կենսաբանական համակար
գերի գործունեության նուրբ մե
խանիզմների մասին:
Կենսաբանական հետազո
տությունների մյուս ուղղություեր
կապված է կենսաբանական
օբյեկտների գործունեության
տարբեր գործընթա ցներում
դրսևորվող անոմալ երևույթների
ուսումնասիրության հետ: Աեոմալ երևույթների առավել հայտնի
օրինակներից են որոշ մարդկանց
ունակությունը կամքի ուժով
հերավորության վրա գտնվող
առարկաների տեղաշարժելը,
մտքերի անմիջական փոխան
ցումն այլ մարդու, անցյալի կամ
ապագայի մասին տեղեկություն
ստանալը և այլն: Նմանատիպ
երևույթների ուսումնասիրութ
յամբ զբաղվում է պարահոգեբանությունր:
Սկսած 1970-ական թվական
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ներից աեոմալ երևույթները գրա
վեցին մի շարք խոշոր գիտական
կենտրոնների մասնագետների
ուշադրությունը, որոնց հետազո
տություններով հաստատվեց այդ
երևույթների գոյության իսկությունր: Հարկ է նշել, որ ներկա
յումս անոմալ երևույթներր միա
նշանակ և լիովին չեն ընդունվում
կենսաբանական ուսումնասիրու
թյուններով զբաղվող պաշտո
նական ներկայացուցիչների կող
մից : Դա պայմանավորված է աեոմալ երևույթների ուսումնասի
րության մատչելի գործիքային
մեթոդների բացակայությամբ և
երանց վերարտադրության ցածր
մակարդակով:
Սյուս կողմից
նրանց բացատրությունեերր չեն
համրնկնում և հակասում եե
արդեն ձևավորված գիտական
պատկերացումներին: Ակնհայտ
է, որ ստեղծված հիմնախնդրի
լուծման համար անհրաժեշտ է
ստեղծել այնպիսի սարքավորում,
որր թույլ կտա ուսումնասիրել
անոմալ երևույթներր: Այդ նպա
տակով շուրջ 10 տարի ՀՀ ԳԱԱ
Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում
աշխատանքներ են տարվում
կենսաբանական համակարգերի
ֆիզիոլոգիական վիճակի գրանց
ման համար այլընտրանքային
մեթոդների մշակման ուղղու
թյամբ: Անոմալ երևույթներն
իրենց արտահայտման բնույթով
պահանջում են ենթադրել, որ կեն
դանի համակարգերր վւոխազդեցության հայտեի ուղիների բացա
կայության դեպքում ունակ են
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հեռսւհար ազդեցություն թողնել
միջավայրի օբյեկտների վրա:
Սենք առաջնորդվել ենք այն
ենթադրությամբ, որ կենսաբա
նական համակարգերն իրեեց
շուրջ միշտ ձևավորում են նմա
նատիպ հեռսւհար ազդեցութ
յուններ: Դրանք բոլոր տիպի գիտավտրձերի անցկացման ժամա
նակ որոշակի ձեով միշտ ազդում
են յուրաքանչյուր սարքավորման
ցուցմունքների վրա: Հիպոթետիկ
ազդեցությունների բացակայությունր մի կողմից կարելի է բացատ
րել կա՜մ նրանց թուլությամբ, կա՜մ
էլ նրանով, որ կենսաբանական
օբյեկտի ֆիզիկաքիմիակաե ցուցանիշների նկատմամբ սարքա
վորումների ունեցած բարձր
զգայունակությունր թույլ չի տա
փս նկատել նմանատիպ ազդեցություններր: Դրանից ելնելով'
արվել է եզրակացություն, որ
կենսաբանական համակար-գերի
հեռահար ազդեցությունեե-րի
ճշգրիտ գրա նցմա ն համար
անհրաժեշտ է մշակել մի նոր
սարքավորում, որն ակնհայտո
րեն անրեկալունակ կլինի սո
վորական ազդեցությունների
նկատմամբ: Համապատասխան
ուսումնասիրությունների շնոր
հիվ ստեղծվեց գործիքային հա
մալիր' բիոսկոպը: Դրանով կա
տարված գիտաւիորձերը բացա
յայտեցին բավականին անսպա
սելի արդյունքներ, որոնցից մի
քաեիսր բերվում եե ստորև:
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Բխակոպի աշխատանքի սկզ
բունքը բավականին պարզ է: Ար
տաքին լույսի համար անթա
փանցիկ խցիկում գնահատվում է
տվիչի (անթափանցիկ բարակ
նյութի) մակերեսից անդրադարձ
վող լույսի ինտենսիվությունը:
Ենթադրվում էր, որ կենսաբանա
կան համակարգերի հեռահար
ազդեցությունների պատճառով
կփոխվեն տվիչի մակերեսի օպ
տիկական բնութագրերը, որոնք
իրենց հերթին կբերեն գրանցվող
ազդանշանների փոփոխմանը:
Կատարված գիտափորձերը հաս
տատեցին մեր ենթադրություննե
րի իսկությունր: Արդեն 10-15 սմ
հեռավորության վրա կենսաբա
նական օբյեկտների (մարդու
ձեռք, լաբորատոր կենդանի,
մրգեր) մոտեցման դեպքում
բիոսկոպր գրանցում էր տվիչից
անդրադարձվող լույսի ինտենսի
վության ավելացում: Ուսումնա
սիրվող կենսաբանական օբյեկտ
ների ջերմաստիճանը համընկ
նում կամ գերազանցում էր շրջապատող միջավայրի ջերմաստի
ճանը:
Անկենդան առարկաները (մե
տաղ, ապակի և այլն), որոնք
ունեն շրջապատող միջավայրի
ջերմաստիճանը, չեն ազդում
գրանցվող ազդանշանի մեծու
թյան վրա:
Ստուգիչ փորձերն ապացու
ցեցին, որ նույն, բայց տաքացված
անկենդան առարկաներն իջեց
նում են անդրադարձվող լույսի
ինտենսիվությունր: Այսպիսով'
բացառվեց ջերմափոխանակու
թյան միջոցով տվիչի օպտիկա
կան բնութագրերի վրա կենսա
բանական համակարգերի ազդե
ցության հնարավորությունը:
Պարզվեց, որ տվիչի մոտ արհեստականորեն ստեղծվա ծ
էլեկտրամագնիսական դաշտերը,
որոնք իրենց ինտենսիվությամբ
գերազանցում են կենդանի հա
մակարգերի էլեկտրական ե մագ
նիսական դաշտերը, չեն ազդում
բիոսկոպի ցուցմունքների վրա:
Հայտնի է, որ կենսաբանական
օբյեկտների շուրջ տեղի ունեցող
գազաւիոխանակության և զոլորշիացման հետևանքով ձևավոր
վում է ինքնատիպ քիմիական
«միկրոմթնոլորտ»: Ստուգիչ վար-

ձերր բացառեցին նման մթնորորտի անմիջական ազդեցությունր տվիչի ցուցմունքի վրա:
Ապացուցված է, որ նույնիսկ
տվիչի հերմետիկ մեկուսացման
դեպքում (մետաղական թիթեղով)
բիոսկոպին կենսաբանական օբ
յեկտի անմիջական մոտեցման
ժամանակ գրանցվում է ազդան
շանի հավաստի ւիոփոխություն:
Պարզվել է, որ որոշ նյութեր
(թուղթ, փայտ, ապակի և այլն),
որոնք սկզբում ոչ մի արդյունք
չէին հարուցում, կենսաբանական
օբյեկտների մոտ մի քանի րոպե
գտնվելուց հետո ձեռք են բերում
տվիչից անդրադարձվող լույսի
ինտենսիվությունը փոխելու ու
նակություն: Այս երևույթը մենք
կոչել ենք «կենսաբանացման
էֆեկտ», որը լրիվ անհետանում է
15-30 րոպեհետո:
Ստացված փաստերի հավաս
տիության բարձր մակարդակը և
նրանց բազմիցս վերարտադրու
թյունը թույլ են տափս եզրակաց
նել, որ կենսաբանական համա
կարգերն ունակ են դրսևորելու
անհայտ բնույթի հեռահար ազդե
ցություններ շրջապատող միջա
վայրի օբյեկտների վրա: Հետա
գայում ապացուցվեց, որ բիոս
կոպի ցուցանիշներր պայմանա
վորված են նաև հետազոտվող
օբյեկտի ֆիզիոլոգիական վիճա
կով: Այս փաստը թույլ է տափս
հուսալ, որ բիոսկոպը ապագա
յում կկիրառվի կենսաբանական
համակարգերի ֆիզիոլոգիական
վիճակի ուսումնասիրության ժա
մանակ' որպես գրանցման նոր, ոչ
հպումային (անկոնտակտ) մե
թոդ:
Բիոսկոպի օգնությամբ կա
տարվել են գիտափորձեր քնած
առնետների ֆիզիոլոգիական վի
ճակի ուսումնասիրության նպա
տակով: Պարզվել է, որ քնած կեն
դանիների ֆիզիոլոգիական վի
ճակը փոխվում է նույնիսկ այն
դեպքում, եթե փորձարկողր մտո
վի պատկերացնում է, որ որևէ
ձևով ազդում է կենդանու վրա:
Դա նշանակում է, որ բիոսկոպը
կարեփ է կիրառել պարահոգեբանական հետազոտություննե
րում, ինչպես դա պատկերված է
նկարում:
Ներկայումս արդեն որոշ չա-

վտվ ուսումնասիրված են բիոս
կոպի աշխատանքի ֆիզիկական
սկզբունքները: Որոշակիորեն
պարզաբանվել է կենսաբա
նական համակարգերի հեռահար
ազդեցությունների ֆիզիկական
բնույթր: Բացահայտված է, որ
բիոսկոպի որոշակի կառուցված
քի դեպքում, տվիչին կենսաբա
նական օբյեկտի մոտեցման ժա
մանակ գրանցվում են մինչև 10 Հց
հաճախականությամբ և բարձր
ամպլիտուդով տատանումներ:
Նման տատանումների հաճախա
կանությունն ու ամպլիտուդը չա
փազանց զգայուն են հետա
զոտվող կենդանի համակարգի
ֆիզիոլոգիական վիճակի փոփո
խությունների ժամանակ:
Կարծում ենք, որ բիոսկոպի
միջոցով կբացահատվեն կենսա
բանական համակարգերի գոր
ծունեության նոր երևույթներ և
մեխանիզմներ: Բոլոր հիմքերը
կան ենթադրելու, որ հեռահար
ազդեցություններ դրսևորելու
ունակությունն է այն զործոնր,
որով պայմանավորված է կեն
դանի համակարգերի կենսաբա
նական ակտիվությունը:
Այսպիսով'կարելի է հուսալ, որ
գիտական հետազոտություննե
րում բիոսկոպի լայն կիրւսռումր
հնարավորություն կտա մեր
ձեցնել և զաղափարապես միա
վորել ներկայումս գոյություն
ունեցող կենսաբանական տար
բեր ուղղություններ*
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1ԼՇ1Շ Լ1էՐՈԲՒ Ա|ԼԴ01Ա|
Քիմիական գիտությունների դոկւրոր, պրոֆեսոր
Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀ ինսւրիւրոււրի ւրնօրեն,
ԵՊՀ դեղագործական քիմիայի ամբիոնի վարիչ

Հետազոտությունների բնագավառը'
կենսատեխնոլոգիա, կենսաօրգանական քիմիա,
ամինաթթուների ա սի մ ետր ի կ սին թեզ, կ ե ն ս ա բ ա ն ա կ ա ն
ա կ տ ի վ նյութերի ա ն ջ ա տ ո ւ մ և մաքրում:

ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԸ
ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Ամինաթթուները բազմա
բնույթ, կենսաբանորեն ակտիվ
միացություններ եե' լայնորեն կի
րառվող բժշկության, դեղագոր
ծության և ժողովրդական տնտե
սության տարբեր բնագավառնե
րում: Նրանք նաե սպիտակուց
ների կառուցվածքային բաղադ
րամասեր են ե կենսական կարեվոր դեր են կատարում օրգանիզ
մում: Ամինաթթուները, նրանց
աղերե ու այլ ածանցյալներր մետսւբոլիկ դեղաբուժության կա
րևոր միջոցներ են: Օրինակ'
տարբեր վարակիչ հիվանդու
թյունների, դիարեայի, ինչպես
նաև բարձր ջերմության դեպքում
զարգանում է օրգանիզմի սպի
տակուցային անբավարարվա-
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ծություե, որի հետևանքով ուժե
ղանում են բորբոքային գործընթացներր և խախտվում է ազոտի
հա շվեկշիռը: Նման կարգի
երևույթ-ներ նկատվում են նաև
երկարատև փորլուծության,
ստամոքսային հիպոտրոֆիայի,
քրոնիկական գաստրիտի և այլ
հիվանդությունների դեպքում:
Նշված պաթոլոգիաների ժամա
նակ անհրաժեշտ է օրգանիզմ
ներմուծել ամինաթթուներ, որոնք
փոքրացնում են սպիտակուցային
կորստի ոչ ցանկալի հետևանքներր օրգանիզմի այլ հիպերմետաբոլիկ խախտումների դեպ
քում: Նրանք անհրաժեշտ եե
ֆերմենտների, վիտամինների,
հորմոնների, իմունոգլոբուլին
ների և օրգանիզմի համար
կարևոր այլ կենսապոլիմերների
սինթեզի համար: Ամինաթթուներր կարևոր դեր են խաղում
հատկապես, սպիտակուցային
անբավարարվածության պատ
ճառով, երեխաների խանգարված
նորմալ աճիակտիվացման, մար
զիկների մկանային համակարգի
ամրապնդման րեթացքում:
Օրթոմոլեկուլյար բժշկության
բնագավառում ամինաթթուներն
օգտագործվում են ոչ միայն օրգա
նիզմում նրանց պակասր լրաց
նելու համար, այլ նաև որպես
մետսւբոլիկ դեղաբուժության մի
ջոցներ: Օրինակ' մեթիոնինն օգ
տագործվում է լյարդի ճարպա
կալման հետևանքով առաջացած
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հիվանդությունների բուժման հա
մար, մեթիոնինի և ցիստեինի
խառեուրդր' տարբեր թունավո
րումների դեպքում, գլուտամինի և
գլիցինի խառեուրդր' ստամոքսի
և սպիների խոցի բուժման նպա
տակով, գլիցինի և զլուտամինաթթվի խառնուրդր' ստամոքսա
հյութի թթվայնության կարգա
վորման համար և այլն: Գլուտամինը մասնակցում է մարսողա
կան համակարգի օրգանների
թաղանթների վերականգնմանր
և համարվում է աղեստամոք
սային խոցերի բնական պաշտ
պան և թերապևտիկ ագենտ:
Կիրառվում է արտրիտի, ֆիբրոզի, պոլիոմիելիտի, սկլերոդերմի,
ընկնավորության, սեռական ան
կարողության, շիզոֆրենիայի և
այլ պաթոլոգիաների վերացման
ժամանակ: Գլիցիեր արդյունա
վետ պատրաստուկ է ստամոքսա
հյութի բարձր թթվայնության,
շագանակագեղձի հիպերտրոֆիայի, քրոնիկ ալկոհոլիզմի,
գլաուկոմայի, կատարախտի,
մկանային դիստրոֆիայի և այլ
հիվանդությունների բուժման հա
մար: Գլիցինը միաժամանակ
իրականացնում է նյարդային հա
մակարգի արգելակման հարիչի
(մեդիատորի) դեր, բարելավում է
օրգանիզմի թթվածնային սնուցումր և նպաստում է արյան
ճնշման ու արյան մեջ շաքարի
պարունակության կարգավորմանր: Կարևոր է նաև գլուտամի-
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նաթթվի և ասպարագինաթթվի
դեղաբանական ազդեցությունը:
Դրանք երաշխավորվում են
հեպատոցելյուրային վնասվացքներով և երիկամային անբավարարվածությամբ տառապող հի
վանդների բուժման ժամանակ,
իրականացնում են կենտրո
նական նյարդային համակարգի
հարիչի (մեդիատորի) դեր, օգտա
գործվում են րնկնավորության,
մկանային դիստրոֆիայի, մտա
վոր հոգնածության և խոցային
հիվանդությունների բուժման
դեպքում, պաշտպանում են
օրգանիզմը ալկոհոլային թունավորվածությունից և մեծաց
նում են իմունային համակարգի
ակտիվությունը: Համարվելով
թիրոքսինի և ադրենալինի սին
թեզի հիմնական սուբստրատներ'
թիրոզինր նպաստում է մակերի
կամների, վահանաձև գեղձի և
հիպոֆիզի նորմալ գործու
նեությանը և նշանակվում է
նյարդային համակարգի խանգա
րումների և ընկճվածության,
գլխացավերի, ալերգիայի, պարկինսոնիզմի, քրոնիկ հոգնա
ծությա ն և թմրալեպսիայի,
տուբերկուլյոգայիե մենինգիտի,
պոլիոմիելիտի և այլ պաթոլո
գիաների ժամանակ: Որպես
ծծումբ պարունակող ամինա
թթու' ցիստեինր ամրապնդում է
իմունային համակարգը և կիրառ
վում է հետվիրաբուժական շրջա
նում և խորր այրվացքների դեպ
քում տարբեր բորբոքային հի
վանդությունների նկատմամբ
իմունիտետի վերականգնման և
դիմադրողականության բարձ
րացման համար, ամրապնդում է
հյուսվածքները և վերացնում
ուռուցքների քիմիաբուժության և
ճառագայթային թերապիայի
ժամանակ առաջացած կողմնակի
ազդեցություններդ բարձրաց
նում է գլուտացիոնի մակարդակը
թոքերում, երիկամներում, լյար
դում և ոսկրածուծում: Իսկ ացետիլցիստեինը կիրառվում է թո
քերի և շնչառական ուղիների
հիվանդությունների բուժման ժա
մանակ, օրինակ' տրախեոբրոեխիալ արտազատման կարգավոր
ման համար և այլն: Կարևոր է
հիմնային ամինաթթուներ' արգինինի և հիստիդինի դերր, որոնք
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կատարում են բազմաթիվ անփո
խարինելի ֆունկցիաներ հատ
կապես երեխաների մոտ: Պահ
պանում են արյան անոթների
պատերին խոլեստերինի և արտերիալ ճնշման նորմալ մակարդակր, արագացնում են վերքերի
բուժումը, լավագույնս նպաստում
են արյան շրջանառությանր և
ապահովում են երեխաների նոր
մալ աճր, արդյունավետ են
տղամարդկանց անպտղության
բուժման ժամանակ, մասնակցում
են սերմնահեղուկի առաջացմանը
և ձևավորմանր, նպաստում են
մկանային համակարգի ակտի
վացմանը, սրտանոթային համա
կարգի գործունեության նորմա
լացմանը և այլն:
Ամինաթթվային խառնուրդ
ները «Ро1уапппе» կոչվող ինֆուզիոն դեղամիջոցների տեսքով
լայն կիրառություն են գտել
ժամանակակից բժշկության մեջ'
որպես արյան փոխարինիչներ:
Հայտեի են 50-ից ավելի ինֆուգիոն լուծույթներ' 13 սպիտա
կուցային ամինաթթուներից
կազմված: Ամինաթթուների դեղահաբերի տեսքով, նշանակ
վում են նաև տարբեր աստիճանի
ռադիոակտիվ ճառագայթումներ
ստացած հիվանդների վերա
կանգնման համար:
Բացի անմիջական կիրառու
թյունից' ամինաթթուները նաև
կենսաբանորեն և դեղաբանորեե
ակտիվ պեպտիդների և այլ դեղա
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պատրաստուկների կարևոր բա
ղադրամասեր են: Ներկայումս
հայտնի են հարյուրավոր պեպտիդային և այլ բնույթի դեղա
պատրաստուկներ, որոնք կազմ
ված են սպիտակուցային և ոչսպիտակուցային բնույթի (Տ)- և
(^-ամինաթթուներից' «Շօւ՜էւօօէгорт», «Ме1апойорт», «Լւբօէгорт», «Տօւաէօէաբա», «ТЬупЛгоргп», «8ота№81айп», «Охуйэст»,
«Уаворгеввт», «Ьургеввш», «Ծշտաօբատտա» և այլն:
Սկսած 80-ական թվական
ներից' բժշկության և դեղագոր
ծության բնագավառներում մե
ծանում Է հետաքրքրությունը ոչսպիտակուցային ամինաթթու
ների հանդեպ: Դրանք չունեն
սեվւական տրանսպորտային
ՌՆԹ- և օրգանիզմի համար
օտարածին են: Հայտեի Է, որ
պեպտիդային կառուցվածքի
դեղապատրաստուկների կազ
մում սպիտակուցային ամինաթթվի փոխարինումը իր ոչսպիտակուցային նմանակով բերում Է
պատրաստուկի ազդեցության
խիստ երկարացմանը, և հետեվաբար' արդյունավետության
մեծացմանը (մինչև 1000 անգամ):
Դա պայմանավորված Է ոչսպիտակուցային ամինաթթուների
անսովոր կառուցվածքով, որոնց
պարունակությամբ դեղապատ
րաստուկները դառնում են օրգա
նիզմի պաշտպանական գործա
ռույթներն ապահովող ֆեր-^
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ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
►մեետների համար օտարածին
սուբստրատներ:
Որոշ ոչսպիտակուցայիե ամի
նաթթուներ անմիջականորեն կի
րառվում են դեղագործության մեջ'
որպես դեղապատրաստուկեեր:
Օրինակ' а- տեղակալված а - ամինաթթուներն օժտված եե հզոր
հիպերտեեզիվային, հականե
խիչ, հա կա քա ղցկեղային և
ռադիոպաշտպաեիչ ակտիվու
թյամբ, а - մեթիլ-(Տ)-դիօքսիֆեեիլ-ալանինի ներմուծումը
«БОРА» դեղապատրաստուկի
կազմի մեջ բացառում է Պարկինսոնի հիվանդության բուժ
ման ժամանակ ոչ ցանկալի կողմ
նակի երեույթեերը, а - մեթիլ-(Տ)տրիպտոֆաեը կիրառվում է ստաֆիլոկոկայիե վարակների բուժ
ման ժամանակ, ?-( 11)-ալանինր'
արյան արագ մակարդման հա
մար, а- մեթիլթիրոզիեը և а - մեթիլտրիպտոֆաեր օժտված եե
հիպերտեեզիվային ակտիվու
թյամբ և այլե:
Վերջին ժամանակներս ոչ
սպիտակուցային а - ամինա
թթուները նույնպես հաջողու
թյամբ կիրառվում եե բազմաթիվ
դեղապատրաստուկների սինթե
զի բնագավառում: Ակնհայտ է, որ
ժամանակակից հակաքաղցկե
ղային և այլ ազդեցության դեղա
պատրաստուկները կառուցված
եե օրգանիզմի համար օտարա
ծին բնույթի ոչսպիտակուցային
(Տ)- և (]1)-օէ-ամինաթթուեերի
հիման վրա: Մասնավորապես,
ուժեղ հակաքաղցկեղային ակտի
վությամբ օժտված հակաբիոտիկ
«Реисуш^айпе-А»^ պարունա

կում է (Տ)-ս-դիամինապրոպիոնաթթու, կարևոր, դեղաբանորեե
ակտիվ З-О-МеШуНЬгеошосвуէօօւոշ պեպտիդը' 0-մեթիլ-(Տ)թրեոեին, р-14-ամինատեղսւկալված ամինաթթուներր մտնում եե
«В1еотусше», «ТиЬегас1употусте», «Еёепте», «А-19003» և այլ
հակաբիոտիկների բաղադրու
թյան մեջ, (]1)-օ//օ-իզոլեյցիեի
ներմուծումր «ВасГупотусте-Б»
հակաբիոտիկի բաղադրության
մեջ ուժեղացնում Է դեղապատ
րաստուկի հակաքաղցկեղային
հատկությունը, (Տ)֊օքսիպրոլինի, (1է)-ֆեեիլսղանինի և (Տ)լիզինի - տեղակալված ածանց
յալները մտնում եե «Ьувторпк»,
«Օշծշօէւժշ» և «ТиЯзте» հակա
քաղցկեղային պատրաստուկ
ների բաղադրության մեջ և այլն:
Վերջին ժամանակներս առաեձնահատուկ հետաքրքրու
թյուն են առաջացրել իզոտոպ
ալբոմներով а -ամինաթթուներր,
որոնք հաջողությամբ կիրառվում
են տարբեր մետաբոլիկ փոխարկումների մեխանիզմների
մոլեկուլա գեեետ իկա կա ե և
կենսա քիմիա կա ն հետ ա զո
տությունների ժամանակ, ինչպես
նաև պոզիտրոնային Էմիսիոն
տոմոգրաֆիայում (ՊԷՏ) տարբեր
հիվանդությունների արագ և
արդյունավետ ախտորոշման հա
մար: Առավել կարևոր Է ՊԷՏ-ի
դերը զարգացման վաղաժամ
փուլում քաղցկեղային բջիջների
ախտորոշման համար: Ն եր
կայումս ՊԷՏ-ր համարվում է
բժշկական ախտորոշման ամեեաժամանակակից ուղղությունը,
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որը հիմնված է ռադիոդեղապատրաստուկեերի կիրառման վրա'
որպես պոզիտրոնային ճառա
գայթողների: Հետազոտություն
ների արդյունքում պարզվել է, որ
բջիջների աճի և բազմացման
արագության որոշման, ինչպես
եաև' զարգացման վաղ փուլում
քաղցկեղային բջիջների հայտ
նաբերման համար առավել ար
դյունավետ եե иС- և 18Р- պա
րունակող а -ամինաթթուներր,
որոնք ՊԷՏ-ախտորոշման ժամա
նակ ավելի արագ և կարճ մետաբոլիկ ճանապարհով եե
ներդրվում սպիտակուցների կա
ռուցվածքի մեջ: Իզոտոպների
գոյատևման կարճատևության
պատճառով (20-109 րոպե) ան
հրաժեշտ է օգտագործել ռադիոդեղապատրաստուկների սինթե
զի արագ և բարձրասելեկտիվ
մեթոդներ: Ընդհանուր առմամբ
սինթեզի և վւորձարկման տևո
ղությունը չպետք է գերազանցի
իզոտոպի կիսատրոհման ժամանակահատվածր:
Անհրաժեշտ է նշել, որ ամինաթթուներր կենսաբանորեն ակ
տիվ և պիտաեի են դեղագործու
թյան ու բժշկության մեջ կիրա
ռելու համար միայն օպտիկապես
մաքուր էեանտիոմերեերի տես
քով: Հետազոտությունները ցույց
են տվել, որ ամինաթթվի օպտի
կական անտիպոդը, որպես օրենք, լինում է կենսաբանորեն ոչակտիվ և քիրալային դեղապատ
րաստուկների կազմում ցուցա
բերում է չեզոք, իսկ որոշ դեպքե
րում" եաև բացասական ազդեցու
թյուն: Օրինակ' «ТЬаИёагшёе»
պատրաստուկի օպտիկական անտիպոդր նույնիսկ չնչին քանակ
ների դեպքում մահացու է, իսկ
մուկոլիտիկ ազդեցությամբ «Коեւէստտեւ» պատրաստուկի հիմ
նական ազդող նյութ դեքստբոմեթորֆանի օպտիկական Էնանտիոմերր (լևոմեթորֆաեր) ուժեղ
թմրադեղի ազդեցություն է ցու
ցաբերում:
Ակնհայտ է, որ ինչպես ՊԷՏախտորոշման, այնպես էլ բժշկու
թյան և դեղագործության այլ
բնագավառներում ամինաթթուներր պիտաեի եե միայե օպտի
կապես ակտիվ իզոմերների տես
քով:

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
Սպիտակուցային ամինա
թթուների համար գերակայող
արտադրական ուղղությունը
մանրէաբանական սինթեզն է'
հիմնված բարձրակտիվ շտսւմարտադրիչների խորը կուլտի
վացման վրա: Կեեսասինթեզի
արդյունավետությունը պայմա
նավորված է շտւսմարտադրիչների ակտիվությամբ և տեխ
նոլոգիական ցուցանիշներով'
սինթեզված նպատակային և
ուղեկցող ամինաթթուների քա
նակությամբ, սինթեզի տևողու
թյամբ ե շաքարի (սնուցող աղ
բյուր) կոնվերսիայի աստիճանով:
Ներկայումս մանրէաբանական
սինթեզի եղանակով արտադր
վում է սպիտակուցային ամինա
թթուների գերակշոաղ մասը' (Տ)Рго, (Տ)-ա , (Տ )-!^ , (Տ)-ճւտ, (Տ)Огп, (8 )-8 ег, (Տ)-է1ւտ, (8 )-Ье1, (Տ)-ւЬе1և այլն: Որոշ սպիտակուցային
ամինաթթուներ արտադրվում են
կենսատրանսֆորմացիայի և էնզիմւստիկ հիդրոլիզի մեթոդ
ներով' հիմնված իմոբիլիզացված
ֆերմենտների կիրառման վրա'
(Տ)-ճհ, (Տ)-ճտբ, ( 8 )-Ме1, ( 8 )-РЬе ե
այլն:
Ցավոք, սուբստրատների ոչ
բնական կառուցվածքի պատճա
ռով ամինաթթուների սինթեզի
ավանդական մանրէաբանական
ե էնզիմատիկ մեթոդները արդյու
նավետ չեն ոչսպիտակուցային և
իզոտոպային ամինաթթուների
արտադրության համար:
Այդ
պատճառով վերջին ժամանակ
ներս աշխարհում արագորեն
զարգանում է ասիմետրիկ սին
թեզի ուղղությունը' քիրալայիե
ռեագենտեերի ե կատալիզա
տորների կիրսամամբ: Այս բնա
գավառում բավական լուրջ հաջո
ղություններ են գրանցված Կա
զանի (Ֆրանսիա), Շորլկոֆի
(Շվեցարիա), Կորիի և Տեկեբսոնի (ԱՍՆ), Բրաունի և Նորթի
(Սեծ Բրխրանիւս), Բորների
(Գերմանիա), Բելոկոնի (ՌԴ) և
այլ գիտական խմբերի կողմից: Ոչ
ս պ ի տ ա կ ո ւց ա յի ն ա մ ի ն ա 
թթուների ասիմետրիկ սինթեզի
բիոմիմետիկ ուղղությունր հաջո
ղությամբ զարգացվում է նաև
ԵՊՀ դեղագործական քիմիայի
ամբիոնում'հիմնված սովորական
պարզ քիմիական համակարգերի

միջոցով ամինաթթուների բնա
կան սինթեզի օրինաչափութ
յունների նմանակման վրա: Ար
դյունքում մշակվել է ոչ սպիտա
կուցային ամինաթթուների ասի
մետրիկ սինթեզի արդյունավետ
տեխնոլոգիա, որը ներկայումս
հաջողությամբ կիրառվում է մի
շարք զարգացած երկրեերում:
Տեխնոլոգիան հիմնված է № 2+
իոնի հարթ քառակուսային ւսմինաթթվային կոմպլեքսների' որ
պես պիրիդօքսալային ֆերմենտ
ների պարզագույն մոդելների կի
րառման վրա: Այս կոմպլեքսների
միջոցով արդեն սինթեզվել են
100-ից ավելի, գրականության
մեջ չնկարագրված, նոր օպտիկապես ակտիվ ոչսպիտակուցային
ամինաթթուներ: Տեխնոլոգիան
հնարավորություն է տափս միև
նույն տեխնոլոգիական սխեմա
յով և քիրալայիե ռեագենտի
կիրառմամբ ամենամատչելի և
էժան բնական ամինաթթու գլիցինից (7 ղոլ./1կգ) ստանալ կարևոր
և թանկարժեք а-, Р - և у- տեղակալված ոչսպիտակուցային а-шմինւսթթուներ, որոնց միջազգա
յին շուկայական գները կազմում
եե 150-350 ԱՍՆ դոլ./1զր (АСКОБ
ОКОАШСБ, Р1ика և այլն): Բեղ
որում, որոշ դեպքերում սինթեզի
ստերեոսելեկտիվությունր գերա
զանցում է 98%-ը, իսկ տևողու
թյունը 7-15 րոպե է, ինչը հատ
կապես կարևոր է իզոտոպային
օպտիկապես ակտիվ ամինա
թթուների ստացման համար:
Սինթեզված բարեփոխված
կոմպլեքսները հաջողությամբ կի
րառվել եե ՌԴ և Շվեդիայում 18Р( Տ ) -Ծ О РА և 1 8 ? - ( Տ ) - 0 1 ս
ամինաթթուների ասիմետրիկ
սինթեզի ռեակցիաներում, որոնք
իրենց հերթին հաջողությամբ
փորձարկվել են ՊԷՏ-ախտորոշման գործընթացներում:
Բնագավառի վերջին հաջո
ղություններից է նոր սերնդի
օպտիկապես ակտիվ հետերոցիկլիկ ամինաթթուների սինթեզը:
Հանրահայտ է, որ հետերոցիկլիկ
միացություններր (մասնավորա
պես ազոտ, թթվածին և ծծումբ
պարունակող) օժտված եե կեն
սաբանական ակտիվության լայն
սպեկտրով, որի շնորհիվ կիրառ
վում են տնտեսության շատ բնա

գավառներում' առողջապահու
թ յո ւ ն , դ ե ղ ա գ ո ր ծ ո ւ թ յո ւն ,
ս են դ ա ր -դ յո ւնա բեր ո ւթ յո ւե,
գյուղատնտեսություն և այլն:
Նման կարգի միացություն՛ների
նպ ա տ ա կ ա յի ն կի րա ռմ ա ն
բնագավառներից մեկն էլ այսօր
քիմիական հայտնի մեթոդներով
ոչսպիտակուցային а -ամինաթթուների կառուցվածքի մեջ
երանց ներմուծումն է, որը կբերի
որոշակի նոր կառուցվածքների,
հետևաբար և' որոշակի նոր
հատկություններով օժտված նոր
սերնդի ոչ սպիտակուցային аամինաթթուների:
Սշակված ասիմետրիկ բիոմի
մետիկ սինթեզի և դասական
օրգանական սինթեզի մեթոդ
ների համակցմամբ արդեն մշակ
վել են а- և թ- դիրքերում 1, 2, 4տրիազոլային և 1, 3, 4-թիոդիազոլային օղակներ պարունակող
ամինաթթուների օպտիկապես
ակտիվ ածանցյալների բարձրասելեկտիվ ասիմետրիկ սինթեզի
մեթոդներ: Սինթեզվել են ավելի
քան 20 նոր а -ամինաթթուներ:
Անհրաժեշտ է նշել, որ մինչ այժմ
հայտնի են խիստ սահմանափակ
թվով հետերոցիկլիկ ամինա
թթուներ, այն էլ օպտիկապես ոչ
ակտիվ ռացեմատ խառնուրդ
ների տեսքով:
Անկասկած, մշակված ուղղու
թյունը ճանապարհ կբացի տար
բեր հետերոցիկլեր պարունակող
ամինաթթուների ասիմետրիկ
սինթեզի համար, որոնք կարող են
լուրջ հետաքրքրություն ներկա
յացնել' որպես նոր սերնդի կեն
սաբանորեն և դեղաբանորեե
ակտիվ միացություններ:^
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Նորլւվօւլւ ւ լԶ ւ լշ
Հ Հ ԳԱԱ Ц. Լ. Մնջոյանի անվան նուրբ օրգանական քիմիայի
ինսւրիւրոււրի լաբորաւրորիայի վարիչ, քիմ. <փւր. դոկւրոր,
պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակիչյ-անդամ

Գործունեությ ան հի մ նա կա ն ուղղություններն են' կ ո ն դ ե ն ս վ ա ծ և
չ կ ո ն դ ե ն ս վ ա ծ հ ետե ր ոց ի կլ եր ի , կ ե ն ս ա ա կ ա ն ա կ տ ի վ
մ իացությ ունների ք ի մ ի ա , հ ո գ ե մ ե տ միացությ ունների սինթեզ
պ ո լ ի կ ո ն դ ե ն ս վ ա ծ հ ետե ր ո ց ի կ լ ե ր ի նոր հ ա մ ա կ ա ր գ ե ր ի հիման վրա:

ԿԵՆՍ Ա ՏԱՐՐԵՐ
Մարդու օրգանիզմում անրնդհատ գոյանում են բազմաթիվ
տարատեսակ քիմիական միա
ցություններ, որոեց ստացման
համար անհրաժեշտ ելանյութերն
օրգանիզմ են ներմուծվում սննդի,
ներշնչվող օդի ե խմելու ջրի մի
ջոցով: Այդ միացությունների մի
մասր կիրառվում է որպես օրգա
նիզմի նորմալ աճր և զարգացումն
ապահովող շինանյութ կամ
էներգիայի աղբյուր, իսկ մյուս
մասն արտազատվում է օրգա
նիզմից որպես թավւոն:
Տոկոսային արտահայտու
թյամբ երկրակեղևում առավել
տարածված քիմիական տարրերն
են թթվածիեր (47,0), սիլիցիումր
(27,6), ալյումինր (8,05), երկաթր
(4,65), կալցիումր (2,96), նատրիումր (2,50), կալիումր (2,50),
մագնեզիումը (1,87) և ծծումբր
(0,5): Հազվադեպ տարածված
ներն եե աստատր, ֆրանսիումը,
եիոբիումր և պլուտոեիումր:
95 և ավելի մեծ կարգահամա
րով քիմիական տարրերր, ինչպես
նաև տելուրը երկրակեղևում չեն
հայտնաբերվել:
Երկրակեղևում առկա քիմիա
կան տարրերր բուսական և կեն
դանական օրգանիզմներում իրա
գործում են տարաբնույթ գոր
ծառույթներ: Այդուհանդերձ, մեծ
թվով, այսպես կոչված, «միկյա-

ւրարրեր»-ի ազդեցություեեերր
հիշյալ օրգանիզմներում դեռևս
փովինբացահայտված չեն:
Մենդելեևի քիմիական տար
րերի պարբերական համակարգի'
մինչև այժմ հայտեի տարրերից
երկրագնդի վրա բնական պայ
մաններում շոշափելի քանակ
ներով հնարավոր է հայտնաբերել
85-90-ր:
Պարզված է, որ բնության մեջ
գոյություն ունեցող կենսահամա
կարգերում վերր նշված տարրե
րից առկա են միայն 18-ր, այդ
թվում վեցր' ածխածինր, ջրածինր, ազոտր, թթվածիեր, ֆոսֆորր
և ծծումբր, այդ կենսահամա
կարգերում բացառիկ դերակա
տարում ուեեն: Նրանք մտնում եե
սպիտակուցների, ֆերմենտների,
հորմոնների, եուկլեինաթթուների, երանց ֆրագմենտների, վի
տամինների, մետաբոլիտների* և
հակամետարոլիտների բաղա
դրության մեջ և կազմում եե
կյանքի հիմքր:
Այս վեցյակին բնորոշ եե ատո
մային ոչ մեծ զանգվածներր:
Դրանց առավել տարածված և
կայուն բարձրագույն (թթվածնի
համար ցածրագույե) օքսիդաց
ման աստիճաններն եե' 1 (ջրա
ծին), 2 (թթվածին), 5 (ազոտ), 4
(ածխածին),
5 (ֆոսֆոր),
6
(ծծումբ): Ջրածինր և թթվածիեր

* մետարոլիտներ - նյութեր, որոնք օրգանիզմում նյութավախանակության
բնական գործրնթացների րնթացքում
ենթարկվում են քիմիական
փոխարկումների
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հիմնականում հանդես եե գափս
հաստատուն օքսիդացման աս
տիճաններով: Ածխածեի, ազոտի,
ֆոսֆորի և ծծմբի ատոմներիե
բնորոշ եե փովւոխակաե օքսի
դացման աստիճաններր:
Հարկ է նշել, որ վերոհիշյալ
տարրերի ատոմների էլեկտրո
նային թաղանթներն առավել
կայուն եե:
Օրգանիզմների կենսագոր
ծունեության համար էական նշա
նակություն ունեե 12 քիմիական
տարրեր' քլորր, յոդր, նատրիումր, կալիումր, մսւգնեզիումր,
կալցիումր, մանգանր, երկաթր,
կոբալտը, պղինձը և մոլիբդեեր,
որոնցից տասր մետաղներ եե և

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ստացել եե «կեեսատարրեր, կեեսամետսպեեր» անունը, ինչով և
պայմանավորված է կենդանի օր
գանիզմի վրա դրանց ունեցած
ազդեցության ուսումնասիրութ
յան հույժ կարևորությունը' որ
պես կեեսաօրգանական քիմիայի
գլխավոր խնդիր:
Կենսահամակարգերում վերը
նշված տասը կեեսամետաղների
գոյության փաստն առ այսօր
լիովին չի րացահայտված, սա
կայն հայտեի է, որ դրանց մի
շարք կոմպլեքսեերր (հեմ, վիտա
մին В 12, հեմոգլոբին և այլն) լավ
լուծեփ եե և հեշտությամբ եե ար
յան մեջ տեղաշարժվում դեպի
օրգանիզմի տարբեր մասեր:
Ակնհայտ է սակայն, որ դրանց քիչ
տարածվածությունր բնության
մեջ այ եքան էլ էակաե չէ, քանի որ
հայտնի սիլիցիում, ալյումին և
տիտան քիմիական տարրերը
բավական տարածված են, սա
կայն դրանցից և ոչ մեկը, կյանքի
տարրչէ:
Տասր մետաղներից մարդու
օրգանիզմում առկա են հիմնակա
նում վեցը' Са (1700 գ)*, К (250 զ),
№ (7 0 գ ), Мп (42 գ), Ре (5 զ), 2ո
(3 գ), իսկ մնացած չորսի րնդհանուր պարունակությունը մեկ
գրամից էլ պակաս է (Շս 0,2 գ,
մնացածները' 0,1 գրամից էլ
պակաս):
Կեեսատարրերը հիմնակա
նում Մենդելեևի քիմիական տար
րերի պարբերական համակարգի
չորրորդ պարբերության տարրեր
եե: Բացառություն եե կազմում
№ -ը և М^-ը , որոնք մտնում են
երրորդ պարբերության մեջ:
Պարբերական համակարգում
կենսատարրերր, բացառությամբ
Мо-ի, խիտ դասավորվածություն
ունեն և կազմում եե, այսպես
կոչված, «կղզյակներ»: Առավել
տարածված չորս մետաղներ' № ,
К, М§ և Са պարբերական համա
կարգի առաջին և երկրորդ խմբի
տարրեր եե, իսկ հինգ տարրեր'
առաջին անցողիկ տասնյակի
(Յճ), ե միայն մեկ տարր է (Мо), որ
երկրորդ անցողիկ տասնյակի (4Ճ)
տարրերի խմբում է:
Նշված կեեսամետաղեերը
երկու խմբի եե բաժանվում' ոչ

անցողիկ մետաղներ (№ , К, М§,
Са, 2ո) և անցողիկ մետաղներ
(Мп, Ре, Со, Си, Мо):
Հայտնի է, որ ոչ անցողիկ
տարրերր բնութագրվում եե հաս
տատուն օքսիդացման աստի
ճաններով, և դրանց իոնները
լրացված արտաքին էլեկտրո
նային թաղանթներ ունեն: Անցո
ղիկ տարրերին բնորոշ են փաիոխական օքսիդացման աստիճան
ներդ ուստի և դրանց իոնները
չլրացված արտաքին էլեկտրո
նային թաղանթներ ուեեն, որոնք
էլ պայմանավորում են այդ տար
րերի շատ ու շատ ֆիզիկական և
քիմիական հատկությունները
(տեսանելի մարզում լուսակրո
նում, պարամագնիսականություն և այլն):
Ալկալիական մետաղների ատոմներն իրենց արտաքին էլեկտ
րոնային մակարդակում ուեեն Տէլեկտրոն, ինչի պատճառով էլ
բնութագրվում եե իոնացման ոչ
մեծ պոտենցիալով և համապա
տասխան բացասական էլեկտ
րոնային պոտենցիալներով:
Հայտեի է եաև, որ ալկալիական մետաղների կովալենտայիե
կապեր ստեղծելու հակումր շատ
թույլ է:
Նատրրիումի և կափումի իոն
ների էական տարբերությունները
իոնների չափերն (г№+ = 0,98 А0,
гк+= 1,33 А°) ու հիդրատացման էներգիաներն են ( 101,00 կկալ/իոնմոլ և 81,00 կկսղ/իոն-մոլ), ինչը
էապես ազդում է կենսաբանական
համակարգերի հատկություննե
րի վրա: Այսպես' նատրիումի իոնեերր' արտաթաղանթայիե, իսկ
կալիումի իոնները ներթաղաեթային եե: Կալիումի իոեը կենսա
համակարգերում տեղակալվում է
КЪ+, Շտ+, ЫН4+, Т1+առավել ծավա
լուն իոններով: Վերջին իոեով տե
ղակալումը բավական հետաքր
քիր է այե ստումով, որ եա իր մի
շարք ֆիզիկական և քիմիական
հատկանիշներով էապես տար
բերվում է ալկալիակսւն մետաղ
ների իոններից և կարող է հայտ
նաբերվել ավելի հեշտ մեթոդով,
քան կալիումի կամ նատրիումի
իոնը:
Նատրիումի իոեր տեղակալ-

վում է լիթիումի իոնով, սակայն չի
կարող տեղակալվել իր իսկ շառավղին մոտ Օւ+-ի իոեով, քանի
որ վերջինս ամբողջովին հակված
է ինչպես կովալենտայիե կապի
ստեղծմանը, այնպես էլ օքսիդավերականգման ռեակցիաներին:
Հատկանշական է այե հանգա
մանքը, որ մագնեզիումի և կափ
ումի իոնները նույնպես էապես
տարբերվում են միմյանցից:
Հիմք րնդունելով մագնեզի
ումի և կալցիումի իոնների
չափերը (0,78 А0 և 1,06 А0) և
դրանց հիդրատացման ջերմու
թյունների արժեքներր (467
կկալ/իոն-մոլ և 386 կկալ/իոնմոլ), երկրորդ' իոնացման պո
տենցիալները (15,03 էվ և 11,87
էվ)'պարզ է դառնում, որ կովալեետային կապ առաջացնելու մագ
նեզիումի իոնի հակումը ավելի
մեծ է, քան կալցիումի իոեինը: Ի
տարբերություն կալցիումի' մագ
նեզիումի առաջացրած դոնորաակցեպտորային կապն ամինների
ազոտի հետ օժտված է մեծ ամ
րությամբ:
Ցինկի իոնր էապես տարբեր
վում է Տ-տարրերի կենսամետաղների իոններից: Եթե ցինկի
իոնի շառավիղր (0,82 А0) բավա
կան մոտ է մագնեզիումի իոնի
շառավղիե (0,78 А0), ապա երա
իոնացման պոտենցիալը (առա
ջին և երկլարդ) բավական մեծ է
կալցիումի և մագնեզիումի համա
պատասխան իոնացման պոտեն
ցիալներից:
Ցինկի իոնացման պոտեն
ցիալի բարձր արժեքի շնորհիվի
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կան ռեակցիաների նույնությունր, որոնց դեպքում չի վտխվում
իոնի լիցքր, և մի իոնի տեղակալ
ման հնարավորությունր մյուսով
տեղի է ունենում առանց կենսա
բանական ֆունկցիաների էական
փովտխման (օրինակ' 2 ո (11)-ր-Շօ

(II)):

ք

А

/

► նրա իոնի կովալենտային փո
խազդեց ությ ուեր արտահայտ
վում է ավելի ուժեղ, քան մյուս
իոններինր, քանի որ այս դեպքում
առաջանում եե րնդհանուր մոլե
կուլային օրրիտալներ հարեան
ատոմների օրբիտալների հետ, և
տեղի է ունենում փցքի զգալի
տեղաշարժ դոնորի ատոմից դե
պի սւկցեպտորի ատոմր (ցինկի
իոնր): Այդ պատճառով նրա ատոմր մեծ դեր է խաղում կենսա
համակարգերում: Նա մտնում է
բազմաթիվ ֆերմենտների բաղա
դրության մեջ' որպես կարեւոր
բաղադրամաս:
Մաեգանր, երկաթր, կոբալտր
և պղիեձր բազմաթիվ կենսահա
մակարգերի հիմնական բաղադ
րամասերն են և տիպիկ կենսամետաղներեն:
Հիշյալ մետաղների իոնների
հիմնական տարբերություեր վերր դիտարկվածներից այն է, որ
սրանք ունեն չլրացված ճ-օրբիտալներ, ինչր և պայմանավորում
է մի շարք յուրահատուկ քիմիա
կան և ֆիզիկական հատկու
թյունների սակայությունր անցո
ղիկ մետաղների իոնների համար:
Հենց սրանով է պայմանավորված
անցողիկ մետաղների իոնների
րնդունակություեր' մասնակցելու
օքսիդովերակաեգման ռեակցիա
ներին և կոմպլեքսագոյացմանր:
Այս մետաղեերր կենսահա
մակարգերում չեն օքսիդանում,
դժվար են օքսիդանում կոբալտի
(II) և մանգանի (II) իոեներր,
համեմատաբար հեշտությամբ է
իրականացվում Ре^-^Ре3*
և
Си -► Си2" անցումր:
Իոնների չափերի ե իոեիզացման պոտենցիալների արժեքների
միմյանց մոտ լինելով է պայմա
նավորված բազմաթիվ քիմիա
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Կենսամետաղների մեջ առանձնահատուկ հետարքրքրություն է ներկայացնում մոլիբդենր
(Мо): Այն կենսամետաղներից
միակն է, որ մտնում է պարբե
րական համակարգի հինգերորդ
խմբի մեջ և ունի չլրացված 4Ճօրբիտալներ: Նա բնութագրվում է
բարձր օքսիդացման աստիճան
ներով (5 և 6), կայունությամբ և
դրա հետ կապված առաջացնում է
անիոններ ե օքսօմիացություններ:
Ելնելով կենսամետաղների
կատիոնների կովալենտային
դոնորաակցեպտորային կապ
առաջացնելու րնդուեակությունից' հետաքրքիր է ուսումնասի
րել նան երանց վարքր օրգանիզ
մում: Դրա համար առաջարկվում
են մի շարք մետաղների իոնների
էլեկտրաստատիկ (իոնային) և
կովալենտային (կատիոնների և
փոխազդող մասնիկների միջև
մոլեկուլային օրբիտալների) չա
փանիշներ: Փոխազդեցության
առաջին տեսակր որոշվում է
կատիոնի փցքի մեծությամբ և
նրա չափերով:
Որպես էլեկտրաստատիկության չափանիշ (բնութագիր)' րնդունված է տ= շ հ հարաբերութ
յունը (որտեղ շ-ը իոեի փցքն է, г-ը
շառավիղր):
«Կյանքի մետաղներ»-ի հա
մար այդ հարաբերությունր տա
տանվում է 0,75-1,02 սահմաննե
րում' միափցք և 3,8-5,1' երկլիցք
իոնների համար:
Որպես կատիոնների կովալենտային չափանիշ' րեդունված
է իոնացման պոտենցիալի և
հիդրատացմաե ջերմությա ն
տարբերությունը (С = I - Լ): Այդ
տարբերություեր (С) բնութագ
րում է գործողության րնթացքում
էներգիայի փովտխությունր:
Եթե րնդունենք մի պահ, որ էլեկտրոնր կովալենտային «լի
զանդ» է, ապա նրա միացումր
մեկուսացված մետաղի ատոմիե
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կարող է «մոդելացնել» կովալենտ
դոնորաակցեպտորային կապի
առաջացում:
Ոստ կովալենտության չա
փանիշի' կենսամետաղներր բա
ժանվում են երեք խմբի'
• ցածր կովալենտային ցուցանիշներով կենսամետաղներ'
С=20 միափցք և
մոտ С=30
երկլիցք իոնների համար.
• միջին կովալենտային ցուցանիշներով կենսամետաղներ'
С=75-90 երկլիցք իոնների համար.
• բարձր կովալենտային ցուցանիշներով կենսամետաղներ'
մոտ С=60 միալիցք իոնների
համար և Շ=135-ից
ավելի'
երկփցք իոնների համար:
Առաջին խմբի կատիոններր
հիմնականում փոխազդում են
կենսալիգանդեերի թթվածնի
դոնորային ատոմների հետ:
Երկրորդ խմբի կատիոններր
հեշտությամբ կոորդինացիոե
կապ են առաջացնում ազոտի և
թթվածնի դոնորային ատոմների
հետ:
Երրորդ խմբի կատիոններն
ամուր կապեր են առաջացնում
ծծմբի դոնորային ատոմի հետ, և
այդ կատիոնների մեծամասնու
թյունը կապեր է առաջացնում
եաև ազոտի ատոմների հետ:
Մագնեզիումը,
րստ կովալենտային չափանիշի, միջանկյալ
տեղ է գրավում առաջին և
երկրորդ խմբի կատիոնների միջև
(Շա = 56), որի պատճառով նա
կոորդինացիոե կապ է առաջաց
նում ազոտի դոնորային ատոմի
հետ (ի տարբերություն պարբե
րական համակարգի II խմբի
գլխավոր ենթախմբի տարրերի):
Կենսամետաղներն իրենց ցու
ցաբերած ֆիզիկաքիմիակաե մի
շարք յուրահատկություններով
լայն կիրառություն են գտել
բժշկության և կենսաբանության
տարբեր բնագավառներում:
Որպես հակաթույներ (անտի
դոտներ)' կենսամետաղներր
լայնորեն կիրառվում են ինչպես
բնական, այնպես էլ արտադրա
կան ջրերից թունավոր մետաղ
ների միացությունեերր մաքրելու
համար: ■

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1-ԵԼԵԵՎԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ
ՀԻՆԳ ՆՈՐ ՏԱՐՐ ԿԱՎԵԼԱՆԱ
ՄենդելեԼւի աղյուսակը կհա
մալրվի հինգ նոր տարրերով: Այդ
մասին է հայտնել ՌԱԱ ակադեմի
կոս, Միջուկային հետազոտու
թյունների միացյալ ինստիտուտի
միջուկային ռեակցիաների լաբո
րատորիայի գիտական ղեկավար
Յուրի Հովհաննիսյանը:
Նա այե գիտնականներից
մեկն է, որին Վլադիմիր Պուտինը
շնորհեց «Հայրենիքին մատու
ցած ծառայությունների համար»
երրորդ աստիճանի շքանշանր:
«Մենդելեևի աղյուսակը, որ
սովորել ենք դպրոցում, կհամալր
վի հինգ նոր տարրերով: Այդ
աշխատանքը մենք կատարել ենք
հինգ տարվա ընթացքում»,- ասել
է գիտնականը պարգեատրման
արարողության ժամանակ:
Նախկինում հաղորդվել էր, որ
ռուս ե ամերիկացի գիտնական
ներին հաջողվել է երկու նոր «գեր
ծանր» տարր ստեղծել, որոնք
քիմիական տարրերի պարբերա
կան համակարգում կզբաղեցնեն
ամենավերջին տեղերը:
113 և 115 «Նոր» տարրերի մի
քանի ատոմներ ստացվել էին
ծանր իոնների արագացուցիչնե
րի վրա к գոյատևել էին վայրկյա
նի մի քանիերորդական մասի ըն
թացքում: Դրանք այնպիսի նյու
թի անսովոր ձեեր են, որն իր
հատկություններով տարբերվում
է երկրի վրա հանդիպող մյուս բո
լոր 92 տարրերից:
Փորձը կատարվել է Միջու
կային ռեակցիաների Ֆլերովի
անվան լաբորատորիայում ակա
դեմիկոս Հովհաննիսյանի և Լիվերմորսկի ազգային լաբորատո
րիայի խմբերի համատեղ իրակա
նացրած ուսումնասիրություննե
րի շրջանակում:
Գիտեակաեեերր հաստատում
են, որ գերծանր տարրերն առա
ջանում են գերնոր աստղերի պայ
թյունների հետևանքով: Ոստ մեկ
այլ ենթադրության' գերծանր
տարրերը գոյացել եե Տիեզերքի

առաջացման հենց առաջին իսկ
վայրկյաններից:
Գերծանր տարրերի վտքրիկ
մասնիկները, որոնք առաջանում
են արագացուցիչում, երկրի վրա
ոչ մի գործնական կիրառություն
չեն կարողանա գտնել: Սակայն
գիտնականները կարծում են, որ
իրենց «գյուտը» (рождение) կա
րող է բավական հետաքրքիր ման
րամասներ ավելացնել, որոնք
կօգնեն են նյութի պահվածքի
վրա ազդող ֆիզիկական ուժերը
մեկնաբանող միասնական տե
սություն ստեղծել:
Պաշտոնապես Մենդելեեի
աղյուսակի 113 և 115 տարրերի
հայտնազործման մասին հայտա
րարվել էր դեռ 2003 թ. սեպտեմ
բերին: Առաջին արհեստական
տարրերի' նեպտունիումի ե պլուտոնիումի հայտնադործումը
1940-1941 թթ. միջուկային ֆիգիկայում և քիմիայի ասպարեզում
նոր ուղղության սկիզբն էր' անդ
րուրանային (трансурановых)
տարրերի հատկությունների

ուսումնասիրման ե գիտության ու
տեխնիկայի շատ բնագավառնե
րում դրանց կիրառման տեսա
կետից:
Այդ ժամանակից ի վեր Մեեդելեևի աղյուսակի վերին սահ
մանի տարրերի գոյության խնդի
րը մեծ հետաքրքրություն է ներ
կայացնում այե հիմնարար գի
տության համար, որը զբաղվում է
նյութի կազմության ե նրա փո
խակերպումների ուսումնասի
րությամբ:
Նմանատիպ ուսումնասիրու
թյուններ կատարվում են Գերմա
նիայի, ԱՄՆ-ի, ճապոեիայի,
Ֆրանսիայի գիտական խոշոր
կենտրոններից շատերում, ինչ
պես նաև Դուբնաի Միջուկային
հետազոտությունների միավոր
ված ինստիտուտում:
Բազմամյա լարված աշխա
տանքի արդյունքում միջուկային
ֆիզիկայի մասնագետների կող
մից սինթեզվել է 17 նոր տարր,
ընդհուպ մինչև 112-րդը: Հայտնա
բերվել է, որ տարրի ատոմային
թվի մեծացմանը զուգընթաց
կտրուկ ընկնում է նրա կյանքի
տևողությունը: Այսպես' եթե
ուրանը, որի ատոմային թիվը 92 է,
ապրում է մոտավորապես 1
միլիարդ տարի, ապա 112-րդ
տարրը'միայն 0,00002 վայրկյան:

?У1-60
?1ււ-?5յ
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Թ-իլիի ափերից 560 կիլոմետր
հեռավորության վրա գտնվող
Ռոբինզոն Կրուզոյի կղզում
հայտնաբերվել եե գանձեր, որոնք
գնահատվում են 10 միլիարդ
դոլար: Ինչպես հայտնում է բրի
տանական «Գարդիաե» թերթր,
ինկերի դարաշրջանի ամբող
ջական ոսկյա արձանիկներով և

աեերեակայելի գեղեցկության
ոսկերչական իրերով լի 600
տակառիկներ գտնվել են 15 մետր
խորության վրա:
Կղզին ունի 22 կմ երկա
րություն, 7 կմ լայ նություե և երկու
այլ կղզիների հետ միասին կազ
մում է Խուաե Ֆերնանդես արշիպելագր: Մինչև 1966թ. այն
կոչվում էր Մաս-ա-Տիերա («Երկ
րին մոտ»), ապա զբոսաշրջիկ
ներին գրավելու եպատակով
ստացավ այժմյան աեվանումր:
XVIII դարի սկզբին նավաբե
կությունից հետո այս կղզում 1580
օր անցկացրեց շոտլանդացի
նավաստի Ալեքսանդր Սելկիրկր,
որն էլ գրող Դանիել Դեֆոյի
համար ծառայեց որպես Ռոբիեզոն Կրուզոյի նախատիպ: ճիշտ է,
այս կղզին գտնվում է Խաղաղ, այլ
ոչ թե Ատլաետյան օվկիանոսում,
ինչպես գրում է Դեֆոն:
Գանձերր հաջողվել է հայտ
նաբերել բացառապես չիլխսցի
գիտնականների կողմից մշակ
ված «Արտուրիտո» կոչված մինի
ռոբոտի շնորհիվ: Մարքր բառա
ցիորեն հրաշքներ է գործում՜ իր
էլեկտրոնային տվիչների միջոցով
շոշավւելով երկրագնդի ստվարաշերտր' մինչև 50 մետր խորու
թյամբ: Վերջերս նրա օգնությամբ
հայտնաբերվել է «Պատվի րնկերակցություն» խմբավորմանր
պատկանող զենքի պահեստր: 10
մետր խորության վրա թաքնված
զինաեոցր (հրթիռներ, ավտո
մատներ, նռնակներ), որր ոստի-

կանությունր փետրում էր տարի
ներ շարունակ, ռոբոտր հայտ
նաբերեց հաշված րոպեներում:
Ռոբիեզոե Կրուզոյի կղզին
ամբողջովին վարված է գանձ որո
նողների կողմից: Բահերով,
քլունգներով, բուլդոզերներով
զինված' երանք նետվում էին
դեպի կղզի' ոգևորված բրիտա
նական ծովահենների ավարի
մասին պատմություններով: Ծովահեններր հարձակվում էիե Պերուից (իեկերի հիե կայսրության
տարածք) դեպի մայր ցամաք
գնացող իսպանական նավերի
վրա, իսկ զավթած թանկարժեք
իրերր թաքցնում էիե կղզում:
Ենթադրաբար, գանձերր հորել են
կղզում 1715թ.: 1998թ. մինչև
վերջերս գանձի որոնումներով
զբաղվում էր միլիոնատեր Բերնարդ Կեյզերր ԱՄՆ-ից' իր ան
պտուղ աշխատանքի մեջ ներդ
նելով միլիոնավոր դոլարներ:
Ինկերի ոսկին, ի դեպ, մինչև
այժմ էլ ամեեաառասպելականն է
Հարավային Ամերիկայում: Այե
որոնելու րնթացքում զոհվել կամ
անհետացել եե տասնյակ արշավախմբեր, հազարավոր մարդիկ:
Իսպանացի կոնկիստադորեերր,
որոնք 1533թ. զավթել և անգթորեն կողոպտել էին ինկերի մայ
րաքաղաք Կուսկոն, տիրացել էիե
թանկարժեք իրերի զգալի մասին,
բայց ոչ բոլոր գանձերին:

՜ Գ 1 » 0 Ն Լ 1 1 Ն Դ հ 1 1 0 հ Ս I I 1 1 3 II Դ Ա Շ Տ Ր
Ա ա « Ա Տ Ն Ո Ւ 1 1 К Ի1" Ը Ն Թ Ա Տ Ք Ը
Գրենլանդիայի արևելքում
Սկորսիբսուե քաղաքից 500 կմ

հարավ գտնվող Կանգերդլուիգսուակ սառցադաշտր, որ դեռ 17
տարի առաջ սողում էր դեպի ծովր
տարեկան մոտ 5 կմ արագու
թյամբ, հանկարծ արագացրեց
րնթացքր և դարձավ ամեեաարագաշարժ սառցադաշտերից մեկր:
Նրա արագությունն աճեց գրեթե
3 անգամ'հասնելով տարեկան 14
կիլոմետրի:
ԱՄՆ Կլիմայական վւոփոխությունների ուսումնասիրության
ինստիտուտի գիտնականներր,
որոնք նավարկություն են կա
տարել «Գրինպիս» էկոլոգիական
կա զմա կերպ ությա նր պատ
կանող նավերից մեկով, պնդում

են եաև, որ 40 տարի կայուն
վիճակում գտնվող սառցադաշտր
վերջին չորս տարիների րեթացքում կորցրել է իր երկարության 5
կիլոմետրր:
Ամերիկացի հետազոտողների
կարծիքով հյուսիսային լայնու
թյուններում օդի ջերմաստիճանի
բարձրացմաեր զուգրնթաց նման
կերպ եե իրեեց դրսևորելու նաև
Գրենլանդիայի մյուս սառցադաշտերր, որր կարող է հանգեցնել
լուրջ հետևանքեերի'Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի
բարձրացման տեսքով:

ՑՈՒՆԱՄ ԻՆ Մ Ա ՐԴ Կ Ո ՒԹ ՅԱ Ն Ը
Վ Ե Ր Ա Դ Ա Ր Ձ Ր Ե Ց ԿՈՐՈՒԱՅԱԼ
տաճարի մոտ
ՀԻ Ն ՔԱՂԱՔԸ
Ծովային տարերքը ոչ միայն
խլում, այլն, մարդկությանն է
վերադարձնում կորուսյալ ար
ժեքները: Ցունամին, որը 2004թ.
դեկտեմբերին կործանեց Հնդկա
կան օվկիանոսի ափերի և կղզի
ների հազարավոր բնակիչների
կյանքը, Բենգալյան ծոցի հատա
կին բացահայտեց կորուսյալ մի
հին քաղաք:
Մասնավորապես Հարավային
Հնդկաստանի ափերի մոտ ալիք
ները վեր բարձրացրին հազարա
վոր տոննա ավազ, որի տակից
երևացին Պալավների թագա
վորության (III - IX դդՕքաղաքի
փլատակներն ու քանդակները:
Երկու մետր բարձրությամբ երկու
գրանիտե առյուծներ մերձափնյա

պահպանում էին
դրավիդների Մահաբափպուրամ
քաղաքը (У1Ь}.), բայց անզոր
եղան ամենակուլ ջրերի սաջև:
Ծովի հատակի ավազի տակ
պահպանված այդ արձաններր
ցունամիից հետո հայտնաբերել է
ալիքից փրկված մի ձկնորս:
Ցունամիի հետևանքով ի հայտ
եկավ նաև դարեր շարունակ
մերձափնյա տաճարի մոտա
կայքում թաղված քարե փղի
հարթաքանդակը: Այժմ հարթա
քանդակի մոտ են գափս անհա
մար ուխտավորներ, որպեսզի
դիպչեն դրան'հաջողության ակն
կալիքով:
2002 թվականից կորուսյալ
տաճարի համափրի որոնումնե
րով զբաղվող հնագետները մտա
դիր են կազմակերպել ստորջրյա
նոր գիտարշավ: Հնդիկ պատ

մաբան Շուբիտա Պուջիի խոս
քերով. «Շատ մեհյաններ և,
փաստորեն, մի ամբողջ քաղաք
կլանել են ափքները'թաղելով այդ
հարստությունները ծուփ հատա
կում»: Համաձայն մի հին առաս
պելի' քաղաքն այնքան վեհաս
քանչ է եղել, որ նախանձոտ տար
վածները ջրհեղեղ են առաջաց
րել, և այե սուզվել է ջրի տակ:
Թարգմանեց Մհլինե
Սարգսյանը

ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐԸ ՍՏԵՂԾԵԼ ԵՆ
ՀԵՌԱԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՃԱՆՃԵՐ____
Իեյփ համալսարանի հետազոտալները ստեղծել եե լաբորա
տոր դրոզոֆիլ ճանճերի նյարդա
յին բջիջների հեռակառավարման
համակարգ: Լազերի օգնությամբ
խթանելով խիստ որոշակի նեյ
րոններ' գիտնականներին հաջող
վում է ստիպել ճանճերին թռչել,
վազել, թևերը թափահարել կամ
քայլել: «Се11» հանդեսի 2005 թ.
ապրիլ ամսվա համարում հրա
տարակված հոդվածում հետազոտողները նշում են, որ փորձը

դրվել է վարքագծի տարբեր հա
կազդումների համար պատաս
խանատվություն կրող նեյրոն
ների խմբերը որոշելու նպատա
կով: Նյարդային բջիջները սովո
րաբար խթանվում եե էլեկտրա
կանությամբ, սակայն տվյալ վար
ձում ֆոկուսացված լազերի օգ
տագործումը թույլ է տվել հասնել
մինչև այե նեյրոնները, որոնց
հնարավոր չէ միացնել անգամ
ամենափոքր էլեկտրոդներ:
Փորձի մասնակիցներից մեկի'
Գերո Միզենբոկի ասելով, եթե
հաջողվի կրկնել փորձը մկների
վրա, ապա պարզ կդառնան մար
դու վարքագծի համար պատաս
խանատու նեյրոնային շատ մե
խանիզմներ: Հետազոտողեերը
մտադիր են այդ կերպ ուսումնա
սիրել մասնավորապես շատա
կերության, ագրեսիվության և
որոշ հոգեկան խանգարումների
բնույթները:
Ինչ վերաբերում է ճանճերի
վրա կատարված փորձերին,
ապա գիտնականներին հաջողվել
է շատ ստույգ որոշել այն նյար
դային բջիջներր, որոնք պատաս

խանատվություն են կրում վար
քագծի որոշակի տեսակների հա
մար: Օրինակ' պարզվել է, որ
լազերի միջոցով համապա
տասխան խթանման դեպքում
կարողանում էին թռչել նույնիսկ
գլխատված ճանճերր:
Թարգմանները' Մհլինե
Սարգսյանի
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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

Հւլրոաօոո ռէՐԶօւլՆ
Տեխնիկա կան գիտությունների դոկտոր, սյրոֆեսսոր, ՀՀ ԳԱԱ
ակադեմիկոս, Հայաստանի պետական ճա րտ արագիտակա ն
համալսարանի պրոռեկտոր

Գործունեությ ան հ ի սն ակ ան ուղղություններն են' որոշումների
ընդունման տեսություն, ա վ տ ո մ ա տ ա ց վ ա ծ հ ա մ ա կ ա ր գ ե ր , եզ ր ա յի ն
խնդիրներ, է լ ե կ տ ր ա մ ա գ ն ի ս ա կ ա ն հ ա մ ա կ ա ր գ ե ր ի
մ ա թ ե մ ա տ ի կ ա կ ա ն մոդելավորում:

1սՈՍՔ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԻՈՍԻՖՅԱՆԻ մԱԱԻՆ
2005թ. հուլիսի 21-ին լրացավ
ականավոր գիտնական, հատուկ
և տիեզերական էլեկտրամեխա
նիկայի հիմնադիր, Սոցիալիս
տական աշխատանքի հերոս, Լե
նինյան և Պետական մրցանակ
ների դափնեկիր, Ռուսաստանի ե
Հայաստանի գիտության և տեխ
նիկայի վաստակավոր գործիչ,
Հայաստանի Գիտությունների
ազգային ակադեմիայի ակա
դեմիկոս Անդրանիկ Իոսիֆյաեի
ծննդյան 100-ամյակր:
Նա ծնվել է ուսուցչի րետանիքում Ղարաբաղի Ծմակսւհող գյու
ղում: 1922 թվականին կամավոր
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գնացել է բանակ: Զորացրվելուց
հետո րնդուեվել է ինստիտուտ:
Արդեե ուսանողական տարինե
րին դրսևորվեցին նրա բացառիկ
րնդունակություններր: Ինստի
տուտի վերջին կուրսում նա
ներկայացնում է իր առաջին
գյուտր' «էլեկտրական պտուտա
կավոր թնդանոթը»: Բուհե ավար
տելուց հետո Իոսիֆյանիե հրա
վիրում են Համամիութենական
էներգետիկ ինստիտուտ, որտեղ
նա աշխատում է մինչև 1941 թվականր: Այդ ինստիտուտում նա
ձևավորվեց որպես գիտնական և
35 տարեկան հասակում դարձավ
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տեխնիկական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր: Այդ ժամա
նակաշրջանին են վերաբերում
Իոսիֆյաեի եզակի մշակումներր
էլեկտրական գնդացիրների և
հեռսւհար հրանոթների, թափա
վազքի գծա յիե շարժիչների
ստեղծման ուղղությամբ, ոչ
հպումային սելսինի զյուտր, դրա
հիման վրա էլեկտրական մե
քենաների ընդհանրացված տե
սության ստեղծումը և այլն:
Ոչ հպումային սելսինի գյուտր
ոչ միայն բացառիկ դեր ունեցավ
տիեզերական, ավիացիոն և
ռա զմա կա ն տ ե խ ն ի կ ա յո ւմ
հետևող շարժաբեռի զարգացման
գործում, ա յլև արտաքին և
ներքին փակ հոսքով բարձրարագ
ոչ հպումային էլեկտրական
մեքենաների մի ամբողջ սերեդի
ստեղծման սկիզբր դրեց:
Պատերազմր սկսվելուց երեք
ամիս անց ռազմական էլեկտրա
տեխնիկայի մշակման և թողարկ
ման համար Սոսկվայում ստեղծ
վեց Պետական Միութենական N
627 գործարանը, իսկ 36-ամյա
Իոսիֆյաեը նշանակվեց այդ
գործարանի տնօրեե:
Իոսիֆյաեի ղեկավարությամբ
հետագայում գործարանը վերա
ճեց էլեկտրատեխնիկական խոշորագույն կայսրության' էլեկտ
րամեխանիկայի Համամիութե
նական գիտահետազոտակաե
ինստիտուտի (ԷՄՀԳՀԻ), որն
այժմ կրում է նրա անուեր:
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Դժվար է գերագնահատել
ԷՍ ՀԳ ՀԻ-ի նշանակությունը
հրթիոատիեզերական տեխնի
կայի կայացման և զարգացման
գործում: 40-ականների վերջում
Իոսիֆյանը նշանակվում է հրթիռ
ների ե տիեզերական սարքերի էլեկտրատեխնիկական սարքա
վորման գլխավոր կոնստրուկտոր
Էլ ներգրավվում է Ս. Կորոլյովի,
ապա նաև Մ. Յւսնգիլի ղեկա
վարած գլխավոր կոնստրուկ
տորների խորհրդի կազմի մեջ:
Տիեզերքում շահազործելու
համար նախատեսված էլեկտրա
տեխնիկական սարքավորումը
տիեզերական ւխտձարկումների
կարիք ուներ: Անդրանիկ Իոսիֆյսւնի ղեկավարությամբ համաշ
խարհային պրակտիկայում առա
ջին անգամ ստեղծվում է «Օմեգա» տիեզերական էլեկտրա
տեխնիկական լաբորատորիան:
Այդ մշակումներին մասնակցում
էր նաև Իոսիֆյանի կողմից
ստեղծված ԷՍՀԳՀԻ-ի Երևանի
մասնաճյուղը:
Ի ո ս ի ֆ յա ն ի գլխ ա վորա ծ
ԷՍՀԳՀԻ-ի խոշորագույն հաջո
ղություններից է օդերևութաբա
նական բնույթի արբանյակների
ստեղծումը, ինչը նախորոշեց
ինստիտուտի' հետագա շատ
տարիների թեմատիկան:
«Մետեոր» տիեզերական կա
յանների գրավչությունն արբա
նյակի եռառանցքային կողմնորոշման մեջ է, րնդ որում, առաջին
անգամ օգտագործվեց գնդաձև
էլեկտրաշարժիչ թափանիվ: Այս
օր Իոսիֆյանի անվան ԷՍՀԳՀԻ-ն
Ռուսաստանի միակ կազմա
կերպությունն է, որտեղ մշակվում
եե Երկրի օդերևութաբանական
բնույթի արհեստական արբա
նյակներդ
Գլխավոր կոնստրուկտոր Իո
սիֆյա նի ղեկա վա րությա մբ
մշակված «Կոսմոս», «Մետեոր»,
«Մ ետ եոր-պ րիրոդա », «Ռ ե 
սուրս», «էլեկտրո», «Օմեգա» և
այլ տիեզերական կայանների
տասնյակ օրինակներ տարբեր
ժամանակներում դուրս են բերվել
ուղեծիր:
Իոսիֆյանի գլխավորությամբ
60-ական թվականների սկզբին
ծավալվում եե սուզանավերի
էներգետիկ համակարգի ստեղծ

ման ուղղությամբ աշխատանք
ները: Ստեղծվող էլեկտրասար
քավորումը պետք է բավարարեր
բացառիկ բարձր պահանջներ'
սակավաղմկություն, ցածր մագ
նիսականություն, բարձր օգտա
գործելիություն և ավտոմատա
ցում: Որոշակի սուզանավերի
համար էլեկտրասարքավորման
մշակմանը և ստեղծմանը զուգա
հեռ ձևավորվեց գիտական նոր
գաղափար'հեռանկարային ատո
մային սուզանավերի համար գերհաղորդիչ թիավար էլեկտրական
շարժիչների և գերհաղորդիչ
տուրբոգեներատորների օգտագործմսւմբ, ատոմային սուզանավերի էլեկտրաշարժման համա
կարգի ստեղծման ուղղությամբ:
Նման գերխնդիր կարող էր
առաջադրել միայն այնպիսի
ռոմանտիկ գիտնականը, որպի
սին Անդրանիկ Իոսիֆյանն էր:
Ցավոք, նրա մահվանից հետո այդ
հույժ հեռանկարային աշխա
տանքները չգտան իրենց տրամա
բանական ավարտը:
70-ականների վերջին, երբ
սկսվեց ատոմային էներգետի
կայի բուռն զարգացումր, Անդրա
նիկ Իոսիֆյանը նշանակվեց
ատոմային էլեկտրակայանների
համար էլեկտրասարքավորում
ների համալիրի ստեղծման աշ

խատանքների գիտական ղեկա
վար: Մտեղծված «Սկալա» համա
կարգը, որը ներառում է ոչ միայն
ռեակտորի կառավարման և
պաշտպանության ավտոմատաց
ված համակարգ, այլև երաշխա
վորված սնուցման համակարգ,
այսօր հաջողությամբ շահագործ
վում է ատոմային շատ էլեկտրա
կայաններում:
Հատուկ էլեկտրատեխնիկայի
բնագավառի բարդագույն և
կարևորագույն խնդիրների լուծ
ման հետ մեկտեղ Անդրանիկ
Իոսիֆյանը շատ ժամանակ էր
հատկացնում ընդհանուր արդյու
նաբերական նշանակության
էլեկտրատեխնիկական արտադությանը: Նրա ղեկավարութ
յամբ մշակվեցին էլեկտրական
մեքենաների (մինչև 100 կվտ) և
սարքերը, ապա (1946-49թթ.) А և
АО ասինքրոն շարժիչների միաս
նական թողարկումդ Անշուշտ,
ընդհանուր արդյունաբերական
էլեկտրատեխնիկայի ամենախոշոր նվաճումն էր միջազգային
ինտեգրացիայի շրջանակներում
(С Э В ) Իոսիֆյանի ղեկավա
րությամբ 4А սինքրոն շար
ժիչների թողարկումր (19681972թթ), իսկ հետագայում' հաս
տատուն մագնիսներով միկրո
շարժիչների ստեղծումը: Այդ^
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հիստերեզիսային շարժիչների
ներդրման շնորհիվ ծնվեց նոր
ուղղություն' ուժային հիրոսկոպիա:
Հարկ է հատկապես նշել
Իոսիֆյաեի եերդրումր Հայաս
տանի գիտության ե արղյուեաբերությաե զարգացման ասպա
րեզում: Որպես մեծ հայրեեասեր'
Իոսիֆյաեր չէր կարող անտար
բեր մնալ այդ կարևորագույն
խնդիրների լուծման նկատմամբ:
Նա, ավելի քան 25 հազար
աշխատող ունեցող ԷՄՀԳՀԻ-ի
տնօրենը, միաժամանակ րնտրվում է Հայաստանի Գիտություն
ների ազգային ակադեմիայի
փոխնախագահ:
Ըստ էությաե, էլեկտրատեխ
նիկական, ռադիոտեխնիկական և
էլեկտրոնային գիտությունն ու
արդյունաբերությունր Հայաս
տանում սկիզբ եե առել Իոսիֆ
յաեի նախաձեռնությամբ և մշ
տական աջակցությամբ:
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Համալիր էլեկտրասարքա
վորման համամիութենական գի
տահետազոտական ինստիտուտր սկզբնապես ստեղծվել էր
որպես ԷՄՀգ Հ ի երևաեյաե մաս
նաճյուղ: Հետագայում այե դար
ձավ վերերկրյա և վերջրյա շար
ժական բազավորման ավտոնոմ
էլեկտրամատակարարման հա
մակարգերի գլխամասային կազ
մակերպություն: Այդ ինստիտու
տի եզակի մշակումեերր ցայսօր
թողարկվում են զեեիթահրթիռայիե համալիրների ղեկավար
ման համակարգերի էլեկտրամա
տակարարման համար:
Գործնականում ինստիտու
տում ստեղծված ողջ արտադրանքր թողարկվում էր Հայէլեկտրագործարաեում, ինչը այդ ձեռեարկությունր վերածեց ավտոնոմ
էներգետիկ համակարգի խոշորագույե արտադրողի: Բավական
է ասել, որ 90-ականներին Հայէլեկտրազործարանր թողարկում
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էր երկրռւմ արտադրվող էլեկտ
րամատակարարման միջոցների
40%-ր:
Իոսիֆյաեի նախաձեռնու
թյամբ Երևանում ստեղծվեց
երկրորդ խոշորագույե իեստիտուտր' Մաթեմատիկական մեքե
նաների Երևաեի գիտահետա
զոտական իեստիտուտր: Կարճ
ժամանակամիջոցում ինստիտուտր դարձավ էլեկտրոնային
հա շվողա կա ե մեքենա ների
միասնական թողարկման մի
հատվածի մշակման գլխամա
սային ձեռնարկություն, կյանքի
կոչեց կառավարման եզակի
ավտոմատացված համակարգ,
որր շահագործվում է մինչև
այսօր:
1962 թվականին Մոսկվայում
ստեղծելով Ծ-3 փոքրածավալ
էլեկտրոնային հաշվողակաե
մեքենայի առաջին նմուշեերր'
դրա նցից մեկր Իոսիֆյա նն
ուղարկում է Երևան և դրա հիմաե
վրա կազմավորվեց Հայաստանի
Գիտությունների ազգային ակա
դեմիայի հաշվողակաե կենտրո
նը» ՈՐՐ հսկայական նշանակու
թյուն ունեցավ հանրապետու
թյունում հաշվողակաե գիտու
թյան կայացման և զարգացման
համար:
«Տրանզիստոր» ՀԿԲ Երևա
նում, «Ավտոմատիկա» ԳՀԻ Կիրովականում, էլեկտրոնային ար
դյունաբերության ձեռնարկու
թյունների համալիրր Աբովյաեում. ահա եզակի գիտաարտադրակաե ձեռնարկությունների ոչ
լրիվ ցաեկր, որ ստեղծվել եե
Իոսիֆյաեի աջակցությամբ և այլ
կրթական, գիտական և արդյու
նաբերական ձեռնարկություն
ների համատեղ ջանքերով բնո
րոշել եե 80-90-ականեերի Հայաս
տանի նշանակալիությունդ
Անդրանիկ Իոսիֆյանր ռո
մանտիկ մեծ գիտնական էր, ան
խոնջ նվիրյալ, մեծ հայրենասեր,
որն իր կյանքն ի սպաս դրեց իր
երկրի գիտության և տեխնիկայի
կայացմանն ու զարգացմանր:
Նա բացառիկ բարի, գթասիրտ
և զգայուե մարդ էր: Ես երջան
կություն եմ ունեցել ճանաչել այդ
մեծ Մարդուն*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

էէՎՈՈ Հ^ՈՐՕԼԼՆ
Տեխնիկա կա ն գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի
Գյումրիի մասնաճյուղի Տրանսպ որտային և տեխնոլոգիական
համակարգեր ամբիոնի վարիչ

Գ ի տ ա կ ա ն հ ե տ ա ք ր ք րո ւ թյ ու ն ն եր ի ոլ որտը' մ ե ք ե ն ա մ ա ս ե ր ի
մակերևու թայ ին շ երտի ո ր ա կ ա կ ա ն ց ո ւ ց ա ն ի շ ն ե ր ի ուսումնասիրում:

ՀՈՎՀԼԼաՍ ԿՒՈԱւՈԱՕւԱւ
Տեխնիկա կա ն գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Հայաստանի սլեւրական ճարտարագիտական
համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղ

Գ ի տ ա կ ա ն հ ե տ ա ք ր ք րո ւ թյ ու ն ն եր ի ոլորտը'
մ ե ք ե ն ա մ ա ս ե ր ի մակերևու թայ ին շերտի մաշման
ուսումնասիրում:

ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ ՇՓՎՈՂ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ
ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՀԱՆԴԻՊՈՂ
ՄԻԿՐՈԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՆՄԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Բնության ստեղծագործու
թյան կատարելության մասին
մարդկությունը գիտի վաղնջա
կան ժամանակներից: Նայելով
բուսական և կենդանական աշ
խարհին, ուսումնասիրելով դրա
առանձին ներկայացուցիչներին'
մարդն ակամայից մտածում է.
«Այդ ի՞նչ հրաշք է, այդ ի՞նչ
անտեսանելի մի հզոր ուժ է, որ
ստեղծում է այս բոլորը»: Պա
տասխաեր թերևս միակն է. «Դա
Մայր բնությունն է, այն ինչ
շրջապատում է մեզ և մեզ համար
հաճախ անըմբռնելի արարում ու
ստեղծագործում է ամենակատարյալ ձևով»: Ամենահետաքրքրականն այն է, որ բնությունն իր
իսկ ստեղծած էակին օժտել է
պաշտպանողական և դիմադրո
ղական որոշակի հատկություն
ներով, որոնք արտահայտվում են
կա՜մ բնազդի ձևով, կա՜մ կառուց
վածքային որոշակի առանձնա
հատկություններով: Օրինակներ

կարելի է շատ բերել, սակայ ն մենք
կանդրադառնանք մի քանի ակ
նառու և համեմատաբար սակավ
մատչելի դեպքերի:
Հայտնի է, որ ինչպես կենդա
նական, այնպես էլ բուսական
աշխարհի ներկայացուցիչներն
օժտված են արտաքին ազդեցու
թյունների (ջերմաստիճանի, ճնշ
ման, շփման և այլն) նկատմամբ
որոշակի պաշտպանիչ շերտերով:
Անդրադառնանք մասնավորա
պես շփման նկատմամբ մակերեվույթի պաշտպանիչ հատկա
նիշին:
Քանի որ կենդանական աշ
խարհն առավել շարժուն է, իսկ
շարժումր պայմանավորված է
շփմամբ (հետևաբար նաև մաշ
մամբ), ապա, բնականաբար, որո
շակի հետաքրքրություն է ներկայացնում շփման ուժերի հետ
կենդանական աշխարհի ւիոխազդեցության ուսումնասիրությու
նդ Հայտեի է, որ շվւումր հիմեա-^
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►կանում տեղի է ուհեեում հպվող
մարմինների մակերեույթների
միջև, հետևաբար առաջնային
նշանակություն է ստանում մակե
րևութային շերտի վիճակր և դրա
համակողմանի ուսումեասիրությունր:
Մեքենամասերի նյութի մակե
րևութային շերտերի հատկու
թյուններն էապես տարբերվում
են նրա ծավալային հատկու
թյուններից, իեչր բացատրվում է
մշակման ժամանակ առաջացող
բազմաթիվ գործոններով [ 1]:
Մասնավորապես մակերևութա
յին շերտում նյութի հատկություն
ներն էապես կախված են մշակ
ման բնույթից, օգտագործվող
գործիքներից և մշակման ռեժիմ
ներից [2]:
Կտրող գործիքով մշակելիս
մակերևութային շերտում4որոշա
կի խորությամբ, առաջանում է
պլաստիկ դեֆորմացված հատ
ված, որտեղ րեթաեում եե նյութի
կառուցվածքային հատիկների
ձևի և չափերի փոփոխություններ
(դեֆորմացիաներ): Խաթարված
կառուցվածքով այդ շերտը տա
րածվում է դեպի մարմնի խորքր'
ունեեալով տասնյակ միկրոմետ
րերից (մաքրատաշ և նուրբ մշա
կումների դեպքում) մինչև մի քա
նի հարյուր միկրոմետր (կոպտա
տաշ մշակումների դեպքում) ար
ժեքներ: Մակերևութային շերտի
կառուցվածքային փոփոխությունր բերում է մեխանիկական
հատկությունների փոփոխման:
Մասնավորապես մակակոփմաե
երևույթի ազդեցության տակ
մակերևութային շերտի կստծրությունր մեծանում է: Տեխնոլո
գիական տարբեր եղանակներով
մակերևույթի ձևավորման ժա

մանակ բազմաբնույթ գործոն
ների (մշակման եղանակի,
օգտագործվող գործիքի, կիրառ
վող ռեժիմների և այլնի) ազդե
ցության տակ մեքենամասի վրա
առաջացած բարակ մակերևու
թային շերտր ձեռք է բերում
հիմնական մետաղի հատկու
թյուններից էապես տարբերվող
հատկություններ, ինչով պայ
մանավորվում է դրա հետագա
վարքր (երկարակեցությունդ
կոնտակտային կոշտություեր,
կոռոզիակայունություեր և այլե)
շահագործման ընթացքում:
Մեքենամասերի շահագործ
ման ժամանակ շփական վտխազդեցությա ն գործրեթա ցեերր
նույնպես էական ազդեցություն
ունեն մակերևութային շերտի
հատկությունների ձևավորման
վրա: Շփազույզի հպման հատ
վածներում, մակերևութային ան
հարթությունների վտխազդեցության հետևանքով, շարժման րեթացքում մակերևութային շեր
տերում առաջանում են զգալի
դեֆորմացիաեեր: Այդ դեֆորմացիաեերր ոչ միայե փոփոխում եե
մակերևութային շերտի հատկու
թյուններդ այլև դրա վրա առա
ջացնում եե շփմաե' տվյալ պայ
մաններին համապատասխանող,
միկրոերկրաչափություե:
Այս
իմաստով նույնպես խիստ կա
րևորվում են մեքենամասերի
մակերևութային շերտի համա
կողմանի ուսումնասիրություեներր' նպատակ ունենալով ստա
նալ շահագործական բարձր հատ
կություններ ունեցող մակերե
ւույթներ:
Մակերևութային շերտի միկրոերկրաչափության ուսումնա
սիրության հետաքրքիր ոլորտ է

դրա եմանակումր բնության մեջ
հանդիպող միկրոերկրաչափությանր(եկ.1.):
Պրոֆ. Յ.Գ.Շնեյդերի անմիջա
կան ղեկավարությամբ ստեղծվեց
լաբորատորիա, խնդիր դնելով
ուսումնասիրել միջավայրի հետ
առավել ուժգնությամբ շփվող
կենդանիների (օձեր, մողեսներ,
ձկներ և այլն) մաշկր [4]: ՌՒսումնասիրելով, մասնավորապես,
դելֆինների մարմիեր' ակնհայտ է
դառնում դրանց մաշկի վրա
կանոնավոր միկրոռելիեֆի առ
կայությունդ ինչը նպաստում է
շփման փոքրացմաեր: Նույնպիսի
կանոնավոր միկրոռելիեֆ կա
եաև արագաշարժ ձկեերի մարմ
նի վրա, որը ձևավորվում է դրանց
թեվւուկների համախմբման միջո
ցով:
Ն կ . 1 .բ-ում պատկերված է
օձերի միկրոերկրաչափակաե
մաշկի մի հատված, րստ որի' օձի
մաշկի միկրոերկրաչափություեր
հիմնականում համաչափ դա
սավորությամբ վեցանկյունիների
համախումբ է: Հիմք րնդուեելով
այն իրողությունը, որ դարավոր
գոյատևման և էվոլյուցիայի
րնթացքում օձերի մաշկր բռեել է
ժամանակի քննությունր'շատ լավ
դիմակայելով ինչպես շփմանր,
այնպես էլ տարբեր ներգոր
ծություններին, գիտնականների
մոտ միտք հղացավ մեքենամա
սերի մակերևութային շերտերի
ձևավորման ժամանակ նմանա
կել բնության այդ ստեղծագոր
ծությունդ
Ինչպես հայտնի է [4], նվազա
գույն էներգիայով օժտված այդ
միկրոերկրաչափակաե մակերեվույթեերր նվազագույն շփական
ազդեցություն ուեեն շրջակա մի

Նկ.1. Վեցանկյունանի կառուցվածքներ,
ա) թրթռագրդնակված վեցանկյունանի կանոնավոր միկրոռելիեֆ,
բ) օձի մաշկ, գ) մեղրամոմաբջիջ, դ) բուսական աշխարհի նմուշ
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ջավայրի (գազ, հեղուկ, վակոաւմ
կամ պինդ մարմիե) վրա, երաեք
չունեն արտաքին միջավայր վտխանցելու մակերևութային էներ
գիայի ավելցուկ: Այս իմաստով
շրջակա միջավայրի վրա նվազա
գույն էներգիայով մակերևույթի
թույլ ազդեցությունը կարող է բե
րել մակակլաեման ունակության
նվազեցման՝ լավացնելով էմի
սիան, ապակլանումե ու ապաակտիվսւցումը: Նշված երևույթները
կարող են ազդել առանձին
մեքենամասերի մեխանիկական,
էլեկտրական և այլ հատկու
թյունների վրա' պայմանավո
րելով տարբեր մեքենաների ու
սարքերի շահագործական հատ
կությունները:
Հայտնի է, որ ներքին լարում
ներով օժտված ցանկացած մա
կերևույթ միշտ ձգտում է ամենա
փոքր մակերևութային էներգիայի
[4]: Դրա ցայտուն օրիեակններն
են մեղվափեթակներում, մեղու
ների կողմից հյուսվող մեղրամոմային բջիջները, որոնք ժամա
նակի ընթացքում վերածվում են
վեցանիստ դասավորությամբ
կանոնավոր երկրաչափական
պատկերների (նկ.1.գ.): Նման
բազմաթիվ օրինակներ կարելի է
բերել նաև բուսական աշխարհից
(նկ.1.դ.):
Այս իմաստով որոշակի հե
տաքրքրություն է ներկայացնում
բնության մեջ հանդիպող միկրոերկրաչափության ոչ միայն
պարզագույն նմանակումը, այլև
դրա վերարտադրումը մեքենա
մասերի բանվորական մակերեվույթների տեսքով' դրանց օժտե
լով շահագործական բարձր ցուցանիշեերով: Ստորև քննարկ
վում է թրթռագրդեակման միջո
ցով մեքենամասի գլանական
բանվորական մակերևույթի վրա
կանոնավոր միկրոերկրաչավւության (մասնավորապես վեցան
կյունանի) ձևավորումր պլաստիկ
դեֆորմացիաների միջոցով:
Նկ. 2 -ում բերված սխեմայում 1
եախապատրաստվածքր (որր
տեղակայված է հաստոցի իլի
վրա) կատարում է պտտական
շարժում ոն պտ/րոպ պտուտաթվով, իսկ նախապատրաստվածքի
հետ 3 զսպանակի միջոցով
անընդհատ հպման մեջ գտնվող 2

■С

՜է

Ոկ:
Նկ.2. Գլանական մակերևույթի վրա կանոնավոր վեցանիստ
միկրոերկրաչափության ստացման սխեմա
դեֆորմացնող տարրը (հիմնա
կանում գնդիկի տեսքով) հաս
տոցի 4 սահնակի հետ միասին
ստանում է մատուցման շարժում'
Տ մմ/պտ արժեքով: Դրա հետ մեկ
տեղ 2 դեֆորմացնող տարրը
կատարում է / ամպլիտուդով ու ոկը
հաճախությամբ տատանողական
շարժում: Կախված նախապատ
րաստվածքի пьպտուտաթվերի,
տրամագծի, դեֆորմացնող տար
րի 5 մատուցման, տատանման /
ամպլիտուդի ու ոկըհաճախության
արժեքներից' նախապատրաստ
վածքի մակերևույթի վրա պլաս
տիկ դեֆորմացիայի արդյունքում
ստեղծվում են տարբեր միկրոերկրաչափական պատկերներ
[4]: Դեֆորմացնող 2 տարրը
կարող է յինել մխված պողպատյա
գունդ կամ ալմաստից, մետաղակերամիկակաե համաձուլվածքից
և այլ կարծր նյութից պատրաստ
ված գնդաձև ծայրապանակ:
Կախված 2 գնդիկի ճ4 տրա
մագծից, նախապատրաստվածքի
նյութից, մակերևույթի կարծրու
թյունից, տեխնոլոգիական համա
կարգի կոշտությունից' ստացվե

լիք միկրոերկրաչափության ռե
լիեֆի բարձրությունը կարելի է
կարգավորել ուժի միջոցով (3
զսպանակի կոշտության կարգավորմամբ):
Համանման ձևով' առանց տաշեղահաեման, կարելի է ձևավորել
ներքին գլանական, արտաքին և
ներքին կոնական, ճակատային
մակերևույթներ և հարթություն
ներ: Մի քիչ ավելի բարդ կինեմատիկական սխեմաների միջոցով
կարելի է ձևավորել ատամա
նիվների ատամների էվոլվենտային,
որդնակների պարուրագ
ծերի բանվորական մակերևույթ
ները' դրանով իսկ բարելավելով
շփման հատվածում յուղման
պայմանները (յուղատարություեր)' բարձրացնելով դրանց մաշա
կայունությունը և երկարակեցու
թյունը:
Նշված եղանակով մեքենամա
սերի բանվորական մակերևույթ
ների վրա միկրոերկրաչափությսւն ստացումր բավականին
էժան է և մատչելի, իսկ այդ մա
կերևույթների շահագործական
հիմնական ցուցանիշեերն առա
վել բարձր են կտրման միջոցովս
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►ձևավորված մակերևույթների
համեմատությամբ: Մասեավորապես նման միկրոերկրաչափություե ուեեցող մակերևույթեերր լավ եե պահում շփմաե
գոտում յուղի զանգվածը, և
դրանց մաշակայունությունր մե
խանիկական մշակմամբ ձևավոր
ված մակերևույթների համեմատ
1,5...1.8 անգամ բարձր է [3]:
Մեքենամասերի աշխատանքա
յին մակերևույթների եշված
երկրաչափությունր ստացավ իր
պ ետ ա կա ն ս տ ա նդա րտ ր'

ԳՕՄՏ2477381. «Կարգավորված
միկրոերկրաչափությամբ մա
կերևույթներ»:
Ներկայումս որոշակի հե
տաքրքրություն է ներկայացնում
նաև շեաձկան մարմնի վրա
մակաբույծ կենդանի օրգանիզմ
ների բացակայության փաստը:
Ամենայն հավանականությամբ,
դա կարեփ է բացատրել շնաձկաե
մաշկի միկրոռելիեֆի առանձնա
հատկությամբ, որր շարժման ժա
մանակ ստեղծում է մաշկի վրա
մակաբույծ կենդանի օրգանիզմ
ների կպչելուն խոչրնդոտող մրրրկային հոսքեր: Դա հիմք րեդունելով' կատարվում եե հետա
զոտություններ նավերի ստոր
ջրյա մասերի և սուզաեավերի
մակերևույթների միկրոռելիեֆի
ձևավորման համար, ինչը թույլ
կտա ոչ միայե ավելացնել դրանց
շարժման արագությունը' պայմա
նավորված նավերի իրանների
վրա տարբեր կենդանի օրգա
նիզմների բացակայության հե
տևանքով դիմադրության փոքրացմամբ, այլև էապես մեծացնել

եավերի ստորջրյա մասերի կոռոզիակայունությունր և երկարակեցություեր, ինչպես նաև լավա
գույն պայմաններ ստեղծել տեխ
նիկական սպասարկման համար:
Գրականություն

1. Крагельский И. В. Тре
ние и износ.М.: Машино
строение, 1968.480 с.
2. Краткий справочник
металлиста./Под общ. ред. П.
Н. Орлова.М.: М ашино
строение, 1986.960 с.
3. Шнейдер Ю. Г., Киракосян О. П. Зависимось
толщины масляной пленки от
микрорельефа трущихся по
верхностей. Вестник маши
ностроения, 1978, N9,17...19с.
4. Шнейдер Ю. Г. Экс
плуатационные свойства дета
лей с регулярным микро
рельефом. Л. М ашинострое
ние, 1982.248 с.а

ՓՈՔՐԻԿ ՍԱՌ'ևԱՐԱ'ևԸ ԿԱՐՈՂ է
ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԳՐԵԹԵ
ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԶՐՈ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ
Մտաեդարտեերի և տեխնոլո
գիաների ամերիկյան Ազգային
ինստիտուտի գիտնականներր
մշակել եե փոքր չափերի մի սարք,
որր կարող է սառեցնել օբյեկտներր միեչև բացարձակ գրոյին
մոտ ջերմաստիճաններ: Այս
սառնարանը 25x15 միկրոմետր
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չափեր ունեցող մի սարք է, որը
բաղկացած է սովորական մե
տաղից, դիէլեկտրիկից և գերհաղորդչի հատկություններ ունեցող
մետաղաշերտերից: Լարվածու
թյուն հաղորդելիս առավել
արագաշարժ էլեկտրոններր
սովորական մետաղի շերտից
անցնում են գերհաղորդիչ, ինչի
հետևանքով տեղի է ունենում
թաղանթի և դրա հետ կապված
օբյեկտի ջերմաստիճանի կտրուկ
նվազում:
Փորձի ընթացքում հետազոտողներր օգտագործել են չորս
զույգ միկրոսառնարաններ' սիլի
ցիումի նիտրատից ստացված 0,4
միկրոմետր հաստությամբ թա
ղանթի և դրա վրա տեղադրված
250 միկրոմետր երկարությամբ
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կող ունեցող գերմանիումն խորա
նարդիկի ջերմաստիճանի նվա
զեցման համար: Ընդ որում, խո
րանարդիկի ծավալր մոտավո
րապես 11 հազար անգամ
գերազանցում է բոլոր սառնարա
նային «սարքերի» գումարային
ծավալր: Այնուամենայնիվ, երկու
օբյեկտների ջերմաստիճաեր
հաջողվել է հասցնել միեչև 200
մԿ:
Ենթադրվում է, որ ապագա
յում միկրոսառնարաններր գործի
կդրվեն կրիոգեե սեեսորների սա
ռեցման համար, որոնք օգտա
գործվում են գերցածր ջերմաս
տիճաններում փորձեր կատա
րելու ժամանակ:
Թարգմանեց' Մելիէւե Սարգսյաեը

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

վլլրդլլւօւլւ ո ո ա
Տեխնիկա կան գիտությունների դոկւրոր, պրոֆեսոր

Գ ի տ ա կ ա ն գ ո ր ծո ւ նե ո ւթ յա ն հի մ նա կա ն ուղղություններն
են' կ ի ս ա հ ա ղո ր դ իչ ն եր , կի ս ա հ ա ղ ո ր դ չ ա յի ն սարքեր,
արև ա յի ն փ ո խ ա կ ե ր պ ի չ ն ե ր և հ ա մ ա կ ա ր գ ե ր :

ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՖՈՏՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ.
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Ներածություն
Երկար տարիներ մարդկու
թյունը ցանկացել է ստեղծել արեվային էներգիայի միջոցով աշխա
տող արդյունավետ սարքեր,
առավելագույնս օգտագործել
արեի էներգիան:
Ներկայումս արևային էներգե
տիկան բոան զարգացում է ապ
րում: Կատարվում են լայնածա
վալ հետազոտություններ, մշակ
վում են արևային էներգիայի
միջոցով աշխատող սարքա
վորումներ: Արևային էներգիայի
փոխակերպումը և օգտագոր
ծումը կատարվում է հիմնակա
նում երկու ուղղություններով,
առաջինը արևային էներգիայի
փոխակերպումն է ջերմայինի,
որը հնարավորություն է տափս
ստանալ տաք ջրամատակարա
րում, և երկրորդը արևային էներ
գիայի փոխակերպումն է էլեկտ
րականի ֆոտոէլեկտրակսւն փո
խակերպիչների միջոցով: Արևա
յին էներգիայի ուղղակի ւիոխակերպումը էլեկտրականի (ֆոտոէլեկտրական) հեռանկարային
մեծ ուղղություն է: Ֆոտոէլեկտրական երևույթի հիման վրա
կառուցված էներգետիկ կայան
ներն ունեն մի շարք առավելութ
յուններ: Ինչպես ցույց են տալիս
ներկա զարգացումները և դրանց
հիման վրա կատարված գնահա
տականները, այդ տիպի կայան
ներն ունեն մեծ ապագա, և 21-րդ

դարում արևային ֆոտոէլեկտրական կայանների մշակումը կդառ
նա էներգետիկայի կարևոր ուղ
ղություններից մեկը' իր տարե
կան ավելի քան 25% աճով:
Դիտարկենք արևային էներ
գիայի ֆոտոէլեկտրակսւն փոխա
կերպման երևույթը, դրա հիման
վրա կառոուցվւսծ էներգետիկ կա
յանները և զարգացման հեռա
նկարները:

Ֆոտոէլեկտբական փոխակեր
պիչների հիմնական բաղկացու
ցիչ մասը կիսահաղորդչային
արևային մարտկոցն է' պատ
րաստված, որպես կանոե, սիլի
ցիումից (եկ. 1): Այն կազմված է ո և ր - տիպի հաղորդականու
թյուններով օժտված տիրույթնե
րից, որոնց բաժանման սահմա
նում ստեղծվում է որոշակի Е լար
վածությամբ ներքին էլեկտրա
կան դաշտ:
Արևային ճառագայթները
(ֆոտոնները), ընկնելով արևային
մարտկոցի մակերեսին և կլան
վելով վերջինիս ծավալում, առա
ջացնում են (գեներացնում են)
նոր, լրացուցիչ էլեկտրական լից
քեր - էլեկտրոններ և խոռոչների

Ֆոտոէլեկտբական փոխա
կերպման երևույթը
Ֆոտոէլեկտբական էֆեկտը
ֆիզիկական երևույթ է, որի
միջոցով լուսային էներգիան
փոխակերպվում է էլեկտրականի:

Լ ու յ ս

П

м

И

________________________
Кг

ր (Տ ւ)

Նկ.1. Արևային մարտկոցի լայնական
կտրվածքը
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Նկ. 2. Հարթ պանելային ֆոստէլեկտրական փոխակերպիչ
►Ներքին Е լարվածությամբ էլեկտ
րական դաշտի ազդեցության
շնորհիվ էլեկտրոնները р - տի
րույթից տեղափոխվում եե դեպի
ո - տիրույթ, իսկ խոռոչները' ո - ից
դեպի բ - տիրույթ: Այսպիսով'
արեայիե մարտկոցի վերին և
ստորին մակերեսներին պատ
րաստված մետաղական հպակների վրա առաջանում է պոտեն
ցիալների տարբերություն, ն
բեռի դիմադրության միջով
անցնում է էլեկտրական հոսանք:
Ակնհայտ է, որ որքան մեծ
ելքային հզորություն պահանջվի,
այնքան մեծ թվով արևային
մարտկոցներ պետք կլինի օգտա
գործել միացնելով դրանք հաջոր
դաբար կամ զուգահեռաբար'
կախված պահանջվող ելքային
լարման և հոսանքի արժեքներից:
Սովորաբար արևային մարտ
կոցների համապատասխան միա
ցումներն ապահովելուց հետո
դրանք տեղադրվում են ապակու
տակ, հերմետիկացվում եե,
պաշտպանվում են արտաքին
ազդեցություններից լսւմինացիայի միջոցով, որի համար սո
վորաբար օգտագործվում է էթիլենվինիլա ցետ ա տ ա յին թա 
ղանթ: Այե հարթ պանելային
ֆոտոէլեկտբական փոխակերպիչ
է (նկ. 2):
Ֆոտոէլեկտբական փոխա
կերպիչներն ունեն բազմաթիվ
առավելություններ, դրանք ան
աղմուկ են, չեն աղտոտում շրջա
կա միջավայրր, պահանջում եե
փոքր խնամք, կարող են օգտա
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գործվել երկար տարիներ (20-ից
30 և ավելի) և տեղակայվել ան
միջապես սպառման կետի մոտա
կայքում' բացառելով երկար հաղորդալարերի օգտագործումը:
Ֆոտոէլեկտբական կայաններ
Ներկայումս գոյություն ունե
ցող ֆոտոէլեկտբական փոխա
կերպիչները և դրանց հիման վրա
կառուցված էներգետիկ կայան
ներն ունեն համեմատաբար մեծ
ինքնարժեք: Ֆոտոէլեկտբական
փոխակերպիչ համակարգերից
ստացված էլեկտրաէներգիան
շատ ավելի թանկ է, քան ավան
դական էներգետիկ աղբյուր
ներից ստացված էներգիան: Դա
պայմանավորված է հիմնակա
նում կիսահաղորդչային արևային
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մարտկոցների թանկությամբ:
Այդ պատճառով ներկայումս
ամբողջ աշխարհում կատարվում
են բազմակողմանի հետազոտու
թյուններ վւոխակերպիչեերի ար
դյունավետության բարձրացման
և ֆոտոէլեկտբական կայանների
ինքնարժեքի իջեցման ուղղութ
յուններով:
Արևային ֆոտոէլեկտբական
կայանների ինքնարժեքի իջեց
մանը նպատակաուղղված հետա
զոտություններն իրականացվում
եե հիմնականում հետևյալ երեք
ուղղություններով:
Դրաեցից առաջինն արևային
էներգիա-էլեկտբականություե
փոխակերպման արդյունավե
տության (օգտակար գործողու
թյան գործակցի) բարձրացումն է:
Նշենք, որ այժմ լայն շուկայական
սպառում ունեցող սիլիցիումայիե
ֆոտոէլեկտբական փոխակեր
պիչների արդյունավետությունը
մոտավորապես 15% է: Ար
տադրվում են նաև 35% սւրդյուե ա վ ե տ ո ւթ յա մ բ ա ր և ա յի ն
մարտկոցներ: Իրականացվող
հետազոտական աշխատանք
ները հույս են ներշնչում, որ մոտ
ապագայում հնարավոր կլինի
բարձրացնել փոխակերպման
արդյունավետությունն առանց
ինքնարժեքի մեծացման: Նշենք,
որ արևային էներգիայի փոխա
կերպման արդյունավետության
բարձրացման չափազանց խոս
տումնալից ուղի է, վերջին
տարիներս արագ զարգացող
եաեոտեխնոլոգիաների ներ
դրումն այս ոլորտում:

Նկ. 3 . ԱՍՆ ֊ի Атошх կազմակերպության ' Ֆրենելային ոսպնյակների
կիրառությամբ կետային ֆոկուսացումով 100 կՎա հզորությամբ
ֆոտոէլեկտբական կայան
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Երկրորդ ուդիե բարակ թա
ղանթային, շատ դեպքերում
ճկուն հիմքի վրա պատրաստված
ֆոտոէլեկտրական փոխակեր
պիչների կիրառությունն է: Ցածր
ինքնարժեքով, երկարակեցու
թյամբ և համեմատաբար բարձր
արդյունավետությամբ օժտված
բարակ թաղանթային ֆոտոէլեկտրական փոխակերպիչների
մշակումր թույլ կտա ապագայում
զգալի կերպով րնդլայեել ֆոտոէլեկտրական փոխակերպիչների
կիրառության ոլորտները:
Ֆոտոէլեկտրական փոխա
կերպիչների ինքնարժեքի իջեց
ման բավական խոստումնալից
ուղի է արեային ճառագայթների
կոնցենտրատորների օգտագործումր: Կոնցենտրատորների մի
ջոցով ֆոտոէլեկտրական փոխա
կերպիչ համակարգերի (կայան
ների) գնի իջեցումր պայմանա
վորված է նրանով, որ մեծ մակերեսներր թանկարժեք կիսահա
ղորդչային նյութով ծածկելու
փոխարեն օգտագործվում են հա
մեմատաբար շատ ավելի էժան
հայելիներ կամ ոսպնյակներ: Ար
տադրված էլեկտրաէներգիայի
գնի իջեցումր այս դեպքում
հնարավոր է նաև իրականացնել
օգտագործելով բարձր արղյուեավետությամբ օժտված արևա
յին մարտկոցներ, որոնց գիեր
կարող է կազմել համակարգի
ընդհանուր արժեքի 10% ը: Նշենք,

Նկ. 4 . ԱՍՆ ֊ի ЕЫТЕСН կազմակերպության պարագծի երկայնքով'
արևային մարտկոցների շարքի վրա Ֆրենելային ոսպնյակներով
ֆոկուսացվող ֆոտոէլեկտրական համակարգ

որ կոնցետրատորային համա
կարգերում օգտագործելու նպա
տակով ներկայումս արտադրվում
են 37,9% արդյունավետությամբ
արևային մարտկոցներ: Հաշվի
առնելով գնի իջեցման կոնցենտ րա տ որա յին տ ա րբերա կի
առավելությունները' ժամանա
կակից արևային ֆոտոէլեկտրական կայանները պատրաստվում
են մեծ մասամբ կոնցենտրատորային համակարգերի տես
քով:
Ներկայումս ԱՍՆի հարավարևմուտքում, Ավստրալիայում,
ինչպես նաև Իսպանիայում ակ

Նկ. 5. 8о1аг Տյ^տէշռւտ կազմակերպության կողմից մշակված
պարաբոլահայելային ֆոտոէլեկտրական կայան' տեղակայված
կենտրոնական Ավստրալիայում

տիվորեն իրականացվում են կոեցենտրատորային ֆոտոէլեկտրակաե կայանների մշակման
աշխատանքներ, որոնք ֆինան
սավորվում են այդ երկրների
կառավարությունների կողմից:
ճապոնական և գերմանական
իշխանություեներր նույնպես
ֆինանսավորում եե ֆոտոէլեկտրակաե կոնցենտրատորայիե համակարգերի մշակման
աշխատանքները հետագայում
դրանք արտաքին շուկա հանելու
նպատակով:
Արևային էներգիան կոնցեն
տրացնելու նպատակով, նախա
գծողներն օգտագործում եե լույսի
բեկումը Ֆրենելային ոսպնյակ
ների միջոցով կամ լույսի անդրա
դարձումը հայելիների միջոցով:
Կոնցենտրացնող ոսպնյակներր
և հայելիները կարող են լինել
ինչպես մի կետում' վտքրիկ արեվային մարտկոցի վրա ֆոկուսաց
նող, այնպես էլ գծի երկայնքով'
արևային մարտկոցների շարքի
վրա ֆոկուսացնող: Կալիֆորնիայում գտնվող ԱՍՆ-ի Атошх
կազմակերպությունը օգտագոր
ծում է կետում ֆոկուսացնող
Ֆրենելային ոսպնյակների մատ
րիցաներ (նկ. 3): Յուրաքանչյուր
ոսպնյակ արևի ճառագայթները
ֆոկուսացնում է մեկ փոքր
սիլիցիումային արևային մարտ
կոցի վրա' ուժեղացնելով ճառա
գայթների խտությունը 250 ան
գամ: Ֆրաունհոֆերի (Գերմա- ►
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Նկ. 6 . Ավստրալական Տօ1ա: Տյ^տէշատկազմակերպության կողմից
մշակված պարաբոլահայելային 280 կՎսւ հզորությամբ
ֆուոոէլեկտրական կայան
► նիւս) ե. Իոֆֆեի անվան (Ռու
սաստանի Դաշնություն) ինստի
տուտներն իրենց ֆոտոէլեկտրական
կոնցետրատորային
նախագծերում նույնպես օգտա
գործում են կետում ֆոկուսաց
նող ֆրենելային ոսպնյակներ,
որոնք կոչվում են РЬАТССШ
(РгеБпе1 Ьепв АИ-дквв Тапёеш
се11 С(Жсепй-а1:ог) к РЬАЗНССЖ
(Ргезпе1 Ьеш ճ11-§Խտտ Տւհօօո
ա§հ ЕШйепсу се11 СОТЧсетйгаШг):ШГЬфЕОТЕСН կազմակերպությունր մշակել է պարագծի
երկայնքով ֆոկուսացնող Ֆրենելային ոսպնյակների մոդուլներ
(նկ.4): Յուրաքանչյուր մոդուլ
օգտագործում է 20 անգամ ուժե
ղացված, արևային ճառագայթ

ման պայմաններում աշխատող,
ւփլիցիումային արևային մարտ
կոցների շարվածքներ:
Ոսպնյակներից բացի' արևի
ճառագայթները հնարավոր է
կոնցենտրացնել նաև հայելիների
միջոցով: Ավստրալական 8о1аг
Տյ^տէշատ կազմակերպությունը
մշակել Է ափսեաձև պարաբոլա
յին կոնցետրատորային ՖոտոԷլեկտրակաե համակարգեր և
տեղադրել կենտրոնական Ավստրալիայում (նկ.5 և 6): 8о1аг Տյ^տէաւտ-ի արևային անդրադարձնող
հայելիները պատրաստված են
բարակ ապակյա թիթեղներից'
հակառակ կողմից արծաթա
պատված: Կոնցենտրացնող հա
յելիները տեղաբաշխված են կա

յուն հենարանի վրա, որը հնարա
վորություն ունի հետևելու արևի
րնթացքին երկու առանցքների
ուղղությամբ: Նկար 5 - ում պատ
կերված ֆոտոէլեկտբական կա
յանը կազմված է 14 հատ պա
րաբոլային հայելային կոեցենտրատորներից' յուրաքանչյուրը 20
մ2 մակերեսով, 20 կ4տ հզորու
թյամբ և 20 % ընդհանուր արդյունավետությամբ: Նկար 6 -ում
պատկերված ֆոտոէլեկտըական
համակարգը պատրաստված է
հայելային մոդուլներից, որոնք
կազմում են մեկ րնդհանուր
պարաբոլ: Այս նոր ափսեաձև
կոնցենտրատորային համա
կարգն ունի 20 կվտ հզորություն:
Ֆոտ ոէլեկտ բա կա ն կա յանի
հզորությունր կազմում է 280 կվտ,
19% ընդհանուր արդյունավետությամբ: Նշենք, որ երկու դեպ
քերում էլ (նկ. 5 և 6 ) կիսահաղոր
դչային փոխակերպիչները (արեվային մարտկոցները) տեղադր
ված եե պարաբոլների ֆոկուսում
և հովացվում են հոսող ջրով:
Հայելիների միջոցով պարա
գծի երկայնքով արևային մարտ
կոցների շարքի վրա ֆոկուսաց
նող (պարաբոլագլանային) ֆոտոէլեկտրական համակարգի
վառ օրինակ է Իսպանիայում
տեղակայված ЕиСЬШЕБ կոչվող
կա յա նր (եկ. 7 ): Ա յդ ֆոտոէլեկտրական կայանը մշակվել
է «Ցոէւտհ Ре1тоНшп 8о1агех»ф
կողմից Մադըիդի Պոլիտեխնի
կական Համալսարանի կազմի
մեջ մտնող ՏօԽ՜ Епег§у ինստի
տուտի հետ համատեղ: Կայանը
կազմված Է արևելքից դեպի
արևմուտք արևի ընթացքին
հետևող 14 պարաբոլային գլա
նաձև հայելիներից' յուրաքան
չյուրը 84 մետր երկարությամբ:
Այս կոնցենտրատորային ֆոտոԷլեկտրական կայանն ապահո
վում Է 480 կվտ հզորություն:
Արևային ֆոտոէլեկտբական
կայանների զարգացման հեռա
նկարները

Նկ. 7. Իսպանական Е и С Ь Г О Е 8 կայանի պարաբոլագլանային հայելային կոնցենտրւաոորը
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Սկսած 1990-ական թվա 
կաններից' ամբողջ աշխարհում
արևային ֆոտոէլեկտբական փո
խակերպիչների արտադրության
մեծ աճ է գրանցվել: Ներկայումս

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
պահպանվում է ֆոտոէլեկտրսւկաե վտխակերպիչեերի վաճառքի
տարեկան աճի 30% ցուցաեիշը:
Կանխատեսումները ցույց եե
տալիս, որ աճի այդ տեմպը կշա
րունակվի մինչև 2010 թվականը,
որից հետո այն վտքր-իեչ կնվազի'
ընդունելով տարեկան 25% աճի
մակարդակը (եկ. 8): Ինչպես հե
տևում է նկարից, 2030 թվականին
արևային էներգիայի ֆոտոէլեկտրական փոխակերպիչ համակար
գերի տարեկան վաճառքը կազմե
լու է 300 գվտ ( 1000 մեգավատը
հավասար է 1 գիգավատի): Հաշ
վարկները ցույց են տվել նաև, որ
ֆոտոէլեկտրական փոխակեր
պիչները 2020 թվին կապահովեե
ամբողջ աշխարհում էներգիայի
պահանջարկի 1,1% ը , իսկ 2040
թվին այն կաճի մինչև 21% (մեկ
հինգերորդ մասը):
Արտադրության ծավալների և
շուկայի աճի նշված ցուցանիշների հետ մեկտեղ կանխատեսվում է
ֆոտոէլեկտրական փոխակեր
պիչների և կայանների գնի նվա
զեցում: Այսպես եթե ֆոտոէլեկտրական փոխակերպիչների մեկ
Վատտի գինը 1995 թվին կազմել է
8 , ապա 2005 թվին այն կազմում է
5,5 դոլար, իսկ 2015 թվին
ենթադրվում է, որ այն կլինի 1,3
դոլար (եկ. 9): 1990-2005 թվա
կաններին նույնպես ֆոտոէլեկտրական փոխակերպիչների և
կայանների կողմից արտադրված
էներգիայի գեի էական նվազման
միտում է արձանագրվել (նկ. 10):
Այդ եվազեցումր, ըստ կանխա
տեսումների, շարունակվելու է
եաև հետագա տարիների րնթացքում:
Հաշվի առնելով արևային ֆոտոէլեկտրական փոխակերպիչ
ների և կայանների զարգացման
միտումները և հեռաեկարները'
ենթադրվում է, որ առաջիկա
տասնամյակում դրանց արտա
դրությունը կընդլայնվի' իր ծա
վալներով հավասարվելով կիսա
հաղորդչային տեխնիկայի ընդ
հանուր արտադրության ծավալ
ներին: Արևային ֆոտոէլեկտրակաե կայանների կիրառությունը
հնարավորություն կտա, օրինակ,
2020 թվին 222 միլիոե տոննա
ածխաթթու գազ չարտանետել
մթնոլորտ, ինչր համարժեք է 50

միլիոն ավտոմեքենաների կող
մից արտադրված ածխաթթու գա
զին: Ֆոտոէլեկտրականությաե
արդյունաբերությունը հնարավո
րություն կտա նաև բացել նոր
աշխատատեղեր: Ուսումնասի
րության արդյունքները ցույց եե
տալիս, որ 2020 թվին ֆոտոէլեկտրակաեության արդյունա
բերության և ծառայությունների
մատուցման ոլորտներում ընդ

գրկված կլինեն 150-ից 300 հազար
աշխատողներ:
Արևային ֆոտոէլեկտրական
կայանների մշակման խնդիրն
առանձնահատուկ նշանակու
թյուն ունի Հայաստանի համար,
քանի որ հանրապետությունը
չուեի ընդերքային վառելանյութի
պաշարներ, և փոխարենը արևա
յին էներգիայի բավականաչափ
մեծ պաշար ուեի: Ա յսպ ես'►
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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
Հայաստանում արևի էներգիան մեկ օրվա
ընթացքում (տարեկան միջինսւցված արժեքը)
կազմում է 4.7 կՎտ.ժամ/մ\ իսկ, օրինակ,
Մոսկվայում կամ Բեռլինում այն կազմում է
մոտավորապես 1 կՎտ.ժամ/մ2: Հայաստանում
կան նաև. այս ոլորտի մեծ թվով գիտական ե
իեժեներա-տեխեիկական կադրեր: Նշենք, որ
համաձայն ՀՀ Կառավարության որոշման (15
օգոստոսի 2002թ, № 1302)' էներգետիկայի նոր
աղ՜բյուրների ոլորտում հետազոտական աշխա
տանքներն իրավացիորեն ընդգրկվել եե ՀՀ գի
տության ե տեխնիկայի զարգացման գերա
կայությունների ցանկում: Ոլորտի զարգացումը
Հանրապետությունում թույլ կտա լուծել
էներգետիկ խնդիրներ, բարելավել էկոլոգիան,
բացել նոր աշխատատեղեր ե տարածաշր
ջանում Հայաստանն առաջատար երկիր
դարձնել: ■

Շ Ա Խ Մ Ա Տ Ի ՄԱՍԻՆ

ՄԵԾԵՐԸ ՇԱԽՄԱՏԻ ՄԱՍԻՆ
Գիտությունս ու շախմատը ունես, ընդհա
նուր մի բահ. երկուսն էլ պահանջում են կար
գապահություն' նպատակին հասնելու հա
մար:
Մ. էյվե
Ինձ համար շախմատը հատուկ աշխարհ է,
ծրագրերի к կրքերի պայքարի աշխարհ:
Ս. Պրոկոֆե
Մեզ' թ ե ' դիլետանտին, թ ե ' գիտակին,
շախմատում հիացնում է միևնույն բանը, խ որ
և հանճարեղ գաղափարի հաղթանակը չոր
դատողականության նկատմամբ, անհատա
կանի հա ղթա նա կը ծա նծա ղա մտ ությա ն
նկատմամբ:
Ռ. Լեթի
Շախմատախաղը պետք է հա րձա կո
ղական լինի, պետք է մշտապես հաղթանակի
ուղիներ փնտրել:
Ո. Ֆիշեր
Շախմատ խաղալ սովորեցնելը պետք է
լինի ինքնուըոցն մտածելու ընդունակության
դաստիարակություն...
էմ. Լասկեր
Գ Ի ՏՈ Ւ Թ Յ Ա Ն ԱՇհյԱՐՃՈՒմ
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Շախմատը, ինչպես սերն ու երաժըշտությունը, ուսի մարդուն երջանիկ դարձնելու
հատկություն:
Զ- Տարաշ
Շախմատ խաղալը մտքի փորձություն է:
Գյոթե
Շախմատը թույլ հոգու տեր մարդկանց
համար չէ:
վ . Սթեյնից
Ոչ ոք չի ափսոսա շախմատին հատկացված
ժամանակի համար, քանի որ այն օգնում է
յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ:
Տ. Պետրոսյաե

&

լքՈՕ-ՆՅԱՆ
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չււՅէւՈՀնւ՝

Գ, 4 , Ապրիկյան, Ծերաբանութ
յուն ա ռո ղ ջ ո ւ թ յա ն ա մ ր ա պ ն դ մ ա ն
և երկարակեցության գ ա ղ տ ն ի ք 
ները, Զ ա ն գ ա կ 9 7 , Երևան 2 0 0 5 ,
3 6 0 էջ:
Գո ւրգեն ԱպրիկյաՕի « Շ ե ր ա բանություն. ա ռողջությա ն ա մ
ր ա պ ն դ մ ա ն և ե ր կ ա ր ա կեց ո ւթ յա ն
գ ա ղ տ ն ի ք ն ե ր ը » , մենագր ու թ յո ւն ը
ն վ ի ր վ ա ծ է հենց ա յ դ խ ն դ ի ր նե րի
լ ո ւ ս ա բ ա ն մ ա ն ը : Գրքում ք ն ն ա ր կ 
վում են օ ր գ ա ն ի զ մ ի հիմնական
օրգան-համակարգերի կա ռուց
վ ա ծ ք ի ու գո ր ծո ւ ն ե ո ւթ յա ն հ ա ր ց ե 
րը, նրա ն ց հ ա ս ա կ ա յ ի ն փ ո փ ո խ ո ւ 
թյունները, տ ա ր ե ց և ծեր մ ա ր դ 
կ ա ն ց հիվան դությունների բ ո ւ ժ 
ման և կ ա ն խ ա ր գ ե լ մ ա ն ա ռ ա ն ձ ն ա 
հատկո ւթյունները: Ն ե ր կա յ ա ց վո ւ մ
են հ ե ղ ի ն ա կ ի ղ եկ ա վ ա ր ո ւ թ յ ա մ բ
առաջին անգամ ստ ա ցվա ծ
տ վյա լները
լոշտ ա կի կյա նքի
ե ր կ ա ր ա ցն ո ղ հա տ կությա ն և
ա զդեցությա ն մեխա նիզմների
վ ե ր ա բեր յա լ :
Գիրքը հետ ա քրքիր Է նաև
Հա յա ստ ա նի երկա րա կյա ցների
մասին տ եղեկութ յուններով և
հայերի եր կ ա ր ա կ ե ց ո ւ թ յ ա ն գ ա ղ տ 
նիքի բացատրությամբ:

է Մ Դ ա զ ա ր յ ա ն , Ա Գ. Պ ե տ ր ո ս յա ն, Կ իսա հա ղորդչա յին նանոԷլեկտրոնիկայի ֆ ի զի կ ա կ ա ն հ ի 
մունքները, Երևան,էդիթ Պ րինտ .
2005,էջ424:
Գիրքը հայերեն լեզվով հ ր ա 
պ ա րա կվա ծ աոաջին աշխատությ ունն է ն վ ի ր վ ա ծ ն ւ ս ն ո տ ե խ ն ո լո գ ի ա յի հ ա ր ց ե ր ի ն
Գրքում շ ա ր ա դ ր վ ա ծ են կ ի ս ա 
հ ա ղ ո ր դ չա յի ն ց ա ծ ր չ ա փ ա յ ն ո ւ թ յ ա մ բ
կառուցվածքներում ընթացող ֆ ի զ ի 
կ ա կ ա ն երևույթները, որոնք ը ն կ ա ծ են
ժ ա մ ա ն ա կ ա կ ի ց ն ան ոէլեկտրոնային
ս ա ր ք ե ր ի գ ո ր ծ ո ղ ո ւ թ յ ա ն հ ի մ քո ւ մ
Շ ա ր ա դ ր վ ա ծ են ք վ ա ն տ ա յ ի ն փ ո ս ե 
րի, յա ր եր ի և կետեր ի ս տ ա ց մ ա ն մ ե
թոդները, ա յդ պ ի ս ի հ ա մ ա կ ա ր գ ե ր ո ւ մ
էլեկտրոնային, խ առնուրդա յին և
էքսիտ ոնա յին վիճա կները: Ման
րամ ա սն ն կ ա ր ա գ ր վ ա ծ են լ ի ց ք ա 
կիրների ց ր մ ա ն , տ ե ղ ա փ ո խ ո ւ թ յ ա ն ,
թունելային ա ն ց մ ա ն և այլ երևույթ
ներ զ ա ն ա գ ն տ ի պ ի ն ա ն ո կա ռո ւց վա ծ ք ն ե ր ո ւ մ ի հ ա յ տ եկ ող ա ռ ա ն ձ 
նահատկո ւ թյո ւ ն նե րը և դ ր անց ֆ ի զ ի 
կ ա կ ա ն մ եկն ա բանու թյ ու նները

Ա. Ս ար գսյան. ժ ա մ ա ն ա կ ա կ ի ց
հ այերենի կե տադրությունը. Ե Պ Հ .
Երևան. 2 0 0 5 թ , 1 2 3 էջ:
Գրքում հ ա ն գ ա մ ա ն ո ր ե ն ն ե ր 
կ ա յ ա ց վ ա ծ են կ ե տ ա դ ր ո ւ թ յ ա ն
ժ ա մ ա ն ա կ ա կ ի ց հայերենում գործողսկզբունքները:

