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ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային        բառերբառերբառերբառեր.... աստղագիտություն, ֆիզիկա, Դոպլերի էֆեկտ, քվազար-
ներ, աստղային շարժումներ: 

 
Վերջին տարիներին շատ է խոսվում այն մասին, որ դպրոցում և բուհում 

դասավանդվող առարկաների շարքում աստղագիտությունը զիջում է իր դիրքերը 
[1, էջ 25-26], [2, էջ 29-43]: Աստղագիտությունը դասավանդվում է միջին դպրոցում, 
այն մտնում է 9-րդ դասարանի ֆիզիկայի դասընթացում [3], և բուհերի ֆիզմաթ 
բաժինների փոքր մասում: Միանգամայն հասկանալի պատճառներով, քննարկու-
մից դուրս է մայր բուհի աստագիտության մասնագիտացման բաժինը: Նախկին՝ 
հնգամյա կրթակարգից քառամյա (բակալավրատ) համակարգին անցնելիս էա-
պես կրճատվեցին այս առարկային հատկացված ժամերը: Այս իրավիճակը հե-
տաքրքրում է միայն աստղագիտության տարածքին մոտ կանգնած փոքրաթիվ 
մարդկանց և արդյունքում բնագիտության այս հզոր և չափազանց հետաքրքիր 
բնագավառը գործնականորեն դուրս է մղվում կրթության տարածքից: Մեր երկ-
րում բնական գիտությունների նկատմամբ հետաքրքրության աստիճանական 
նվազման պայմաններում, կրթության պատասխանատուների վիճելի որոշումնե-
րի արդյունքում լիովին չի օգտագործվում թերևս ամենամեծ հնարավորություննե-
րով գիտությունը: Գաղտնիք չէ, որ սովորողների շրջանում այս գիտությունը 
հսկայական հետաքրքրություն է առաջացնում: Ընդ որում, այն բնագավառը, 
որտեղ հայկական միտքը թերևս ամենամեծ ճանաչման է արժանացել. հիշենք 
Բ.Մարգարյանի, Մ.Առաքելյանի, Գ.Գուրզադյանի, Թ.Աղեկյանի, Ե.Թերզյանի, 
Բ.Իոանիսսիանիի և ուրիշներ, և, իհարկե, բոլոր ժամանակների մեծագույն աստ-
ղագետներից մեկի՝Վ.Հ.Համբարձումյանի անունները:  

Առաջացած իրողությունը լրջորեն փոխելը հնարավոր չի թվում: Մնում է 
որոշակի արդյունքներ ստանալ գոյություն ունեցող միջոցների օգտագործումով: 
Դրանում ամենամեծ հնարավորությունը ֆիզիկա-աստղագիտություն կապերի 
ստեղծումն է՝ օգտվելով ֆիզիկայի ընձեռնած հնարավորություններից: Այդպիսիք 
կարելի է գտնել և օգտագործել հատկապես ավագ դպրոցի ֆիզմաթ հոսքի ավար-
տական դասարանում՝ կրկնության փուլում: Երկրորդ կիսամյակի անցկացման 
միասնական դիրքորոշում չկա, և մի տարբերակ է նաև այն աստղագիտական 
շեշտեր հաղորդելը:  

Այսպիսի մի քայլ մենք արդեն առաջարկել ենք [2, էջ 29-43]: Ֆիզիկայում կան 
մի շարք երևույթներ, օրենքներ, որոնք ֆիզիկայի ներկայացուցիչների համար ան-
սպասելիորեն մեծ կարևորություն ունեն աստղագիտությունում: Այդպիսի լավա-
գույն օրինակը Դոպլերի փոքիկ էֆեկտն է: 

Դոպլերի էֆեկտի էությունը, հաշվողական բանաձևերը 
Էֆեկտի էությունը կայանում է նրանում, որ աղբյուրի արձակած ալիքի բնու-

թագրերը (հաճախություն, ալիքային երկարություն) դիտորդի մոտ փոխվում են 
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դրանց հարաբերական շարժման ժամանակ: Մեխանիկական ալիքների դեպքում 
այն հայտնաբերել է ավստրիացի Ք.Դոպլերը 1842թ., իսկ 1848թ. Ֆրանսիացի 
Ա.Ֆիզոն տարածել է այն լուսային (էլեկտրամագնիսական) ալիքների նկատմամբ: 
Այդ պատճառով այն տարբեր կերպ են անվանում. Դոպլերի կամ Դոպլեր-Ֆիզոյի, 
էֆեկտ, երևույթ կամ սկզբունք: Հաշվողական բանաձևերը մի քանիսն են, դրանց 
ստացումները կան համապատասխան գրքերում, և հետաքրքրվողներին կառա-
ջարկենք մի քանիսը (օրինակ՝ [4, էջ 488], [5, էջ 453]: Մենք դա չենք քննարկի և 
միայն կներկայացնենք աստղագիտական տեսակետից կարևոր մասնավոր դեպ-
քերը: 

Ենթադրենք S աղբյուրը (աստղ, գալակտիկա, քվազար և այլն) հեռանում է 
Երկրից v արագությամբ: Նրա արձակած �� երկարությամբ ալիքի երկարությունը 
դիտորդը գրանցում է λ երկարությամբ՝ λ� �� � �λ, որտեղ ∆λ-ն դոպլերյան շե-
ղումն է: Ըստ էֆեկտն արտահայտող բանաձևի` 
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Այստեղ �-ը աղբյուրի արագության պրոյեկցիան է Երկիր-աղբյուր գծի (տե-
սագիծ) նկատմամբ, այն երբեմն անվանում են նաև ճառագայթային արագություն: 
Եթե աղբյուրը մոտենա Երկրին, ապա համապատասխան բանաձևում գումար-
ման նշանը կփոխարինվի հանման նշանով: Ինչպես երևում է գծագրից, ճառա-
գայթային արագությունը կլինի � � �����: (1) բանաձևը ճիշտ է ոչ մեծ արագու-
թյունների, մինչև մոտավորապես 0,3c արագությունները: Իսկ ավելի մեծ, ռելյա-
տիվիստական արագությունների դեպքում այն ընդունում է հետևյալ տեսքը. 

 
��� � ���������������� :  (2) 

Այստեղ z-ով նշանակված դոպլերյան հարաբերական շեղումը (այն անվա-
նում են կարմիր շեղում) հաշվի առնելով այն փաստը, որ հեռավոր գալակտիկա-
ների և քվազարների դեպքում աղբյուրների սպեկտրներում գծերը սովորաբար 
շեղվում են դեպի սպեկտրի երկարալիք, կարմիր մասը: 

Մեկ օրինակի վրա բացատրենք էֆեկտի աստղագիտական կիրառումը: Երկ-
րային լաբորատորիաներում (անշարժ համակարգ) չափվել կամ պարզ դեպքե-
րում նաև հաշվվել են տարբեր քիմիական տարրերի և նրանց իոնների ճառա-
գայթման, կամ որ նույնն է, նաև կլանման սպեկտրալ գծերի ալիքային երկարու-
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թյունները: Օրինակ՝ ջրածնի համար դա կարող է անել նաև դպրոցականը՝ օգ-
տվելով [6]-ի 5.22 և 5.23 բանաձևերից: Բալմերի սերիայի առաջին գիծն առաջա-
նում է 3� 2 անցման ժամանակ, և ճառագայթվում է 6563�� ալիքային երկարու-
թյամբ ֆոտոն: Որևէ երկնային մարմնի սպեկտրում գրանցվում է, ասենք, 6588�� 
երկարությամբ գիծ: Քանի որ ջրածինն ամենաշատ հանդիպող տարրն է, ապա 
լուրջ հիմքեր կան համարելու, որ դա հենց բալմերյան գիծն է, պարզապես՝ շեղ-

ված: Շեղման չափը կլինի 25��, կարմիր շեղումը՝   � �  !"!"# � 0,0038,     
 � � �� � 1142կմ/վ: Ուրեմն, այդ ճառագայթման հեղինակ ատոմները գտնվում 

են մեզնից 1142 կմ
վ
 արագությամբ հեռացող (∆λ* 0) երկնային մարմնի մեջ: 

Դոպլերի էֆեկտի միջոցով հնարավոր է եղել որոշել գալակտիկաների և 
քվազարների հեռավորությունները, աստղերի տարածական շարժման արագու-
թյունները, ուսումնասիրել Երկրի ուղեծրային շարժումը, Արեգակի և աստղերի 
պտույտը, սպեկտրալ գծերի լայնացումը, սպեկտրալ կրկնակի աստղերի 
հայտնաբերումը և կինեմատիկական ու երկրաչափական բնութագրերի հաշվու-
մը և այլն: Դպրոցական աստղագիտության նյութից օգտվելով՝ հարմար է քննար-
կել գալակտիկաների ու քվազարների հեռավորության որոշման հարցը և լուծել 
մի քանի խնդիրներ: 

Խնդիրների լուծում 
[3]-ում, § 52-ում բերված է Հաբլի անունը կրող, շատ կարևոր օրենքն 

արտահայտող բանաձևը՝ � � +,, որտեղ H-ը, այսպես կոչված, Հաբլի հաս-

տատունն է, որի արժեքի համար դասագրքում բերված է 75կմ
վ
 Մեգապարսեկի 

վրա, արժեքը, իսկ R-ը երկնային մարմնի հեռավորությունն է մեզնից: Ընդհան-
րապես հեռավորությունների որոշման հարցը աստղագիտությունում 
կարևորներից է, և հատկապես հեռավոր մարմինների դեպքում՝ պրոբլեմային: 
Այս տեսակետից Դոպլերի էֆեկտի միջոցով որոշվող այս եղանակը պարզապես 
փրկություն է: Ունենք. 

 -.. � � � ��� , � � �� � +, / , � �01  :  (3) 

Ռելյատիվիստական դեպքում (2) բանաձևի աջ մասր նշանակելով f(z)-ով՝ 
կունենանք. � � � · 3��� � +,,  

 , � �·5�0�1 � �1 · ���0�������0����:  (4) 

Այս մասին և դրան առնչվուղ այլ հետաքրքիր հանգամանքների մասին 
կարելի է կարդալ, օրինակ՝ [7], էջ 475-490: Մենք այժմ պատրաստ ենք լուծելու 
կոնկրետ խնդիրներ: Դրանք կվերաբերվեն աստղերի շարժումներին և 
արտագալակտիկ օբյեկտների հեռավորությունների որոշմանը: 

1. Աստղի սպեկտրում կալցիումի 4227 �� երկարությամբ գիծը ստացվեց 
0,7��-ով շեղված դեպի սպեկտրի կարճալիք մասը: Ինչ կարելի է ասել աստղի 
շարժման մասին: 
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Եթե գիծը շեղվել է դեպի կարճալիք մասը, ապա այն մոտենում է մեզ: 
Արագության պրոյեկցիան տեսագծի վրա կարող ենք հաշվել (1) բանաձևով՝ � � � · ∆.. � 300000 · �,78  7 � 49,7 կմ

վ
: 

2. Ինչ-որ գալակտիկայի սպեկտրի տեսանելի մասում 6877,5078 և 4548�� 
ալիքային երկարությունների վրա գրանցվեցին երեք գծեր: Ինչ կարելի է ասել այդ 
գալակտիկայի շարժման մասին: 

Առաջին հերթին կասկածում ենք, որ այս գծերը կարող են պատկանել 
ջրածնին̔, մասնավորապես Բալմերի սերիայի առաջին գծերին: Դրա համար 
օգտվենք [6]-ի 5.22 բանաձևից՝ ;<= � , · > �<� ? �=�@, � = � �A �

>BC� BD�@: 
Վերջին բանաձևում տեղադրելով n-ի համար 3, 4 և 5, հաշվի առնելով, որ 3

2 անցման ալիքի երկարությունը մեզ հայտնի է (6563 ��), կստանանք. �# � �A #"! � 6563, �8 � �A �"# , �! � �A ��� � ,: 
Կազմելով համապատասխան հարաբերություններ՝ կստանանք.  �8 � 4861 ��, �! � 4341��: 
Գրանցված ալիքային երկարությունների բաժանելով հաշվվածների վրա, 

կարելի է համոզվել գծերի շեղման փաստում, ապա որոշել դրա արժեքը՝ ��� � 68776563 � 50784861 � 45484341 G 1,045 
�� � -..H � > ..H ? 1@ , � � � · 0,045 � 13500 կմ

վ
: 

Քանի որ ալիքային երկարությունները մեծացել էին, ապա գալակտիկան 
հաշված արագությամբ հեռանում է մեզնից: 

3. Ամենահեռավոր քվազարներից մեկի համար z=10: Հաշվել դրա հեռաց-
ման արագությունը և հեռավորությունը: 

z* 1, հետևաբար պետք է օգտվել ռելյատիվիստական (2) բանաձևից՝ ��� � ���0�������0���� � � ��  , / � � 0,98�: 
Հեռավորությունը կորոշվի , � �1 · 0,98�, քանի որ Հաբլի հաստատունի 

արժեքը հստակեցված է, H=75կմ
վ
 մեգապարսեկի վրա, ապա 

R=
�7! · 10"պսկ · 0,98� � 3,92Մպարսեկ: 

Ստացված թիվը գրեթե համընկնում է Մետագալակտիկայի չափի հետ, 
նշանակում է այդ քվազարը գտնվում է ընդարձակվող Մետագալակտիկայի 
սահմաններին մոտ: 

4. Հարավային Խաչ համաստեղության J աստղի տարածական արագությու-
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նը՝ 21 կմ
վ
 է, իսկ ճառագայթային արագությունը՝ +13 կմ

վ
: Գտնել տանգենցիալ 

արագությունը: 
Այս արագություններին սովորողները ծանոթ են 9-րդ դասարանից [3]: 

Համենայն դեպքս հիշեցնենք, որ տանգենցիալ արագությունը լրիվ արագության 
պրոյեկցիան է երկնոլորտի վրա: Ճառագայթային արագության դրականությունը 
նշվում է, որպեսզի հատուկ ընդգծվի աստղի հեռանալու փաստը: Լուծումը 
երևում է նկար 1-ից. � � � � �K ,�K � L� ? �K =16,5կմվ : 

5. M NOP աստղի համար հայտնի են. � � ?22 կմ
վ
, �K � 23 կմ

վ
,  

Q � 0,758R: Գտնել այն տարեթիվը, երբ աստղը կլինի մեզ առավելագույն 
մոտը: 

Լուծումը երևում է գծագրից. S � �T � 1032պսկ � 4,3լտ, 
,<UV � S · �WPX, �WPY � �K� � �KL� � �K  Z � � · [ � S · �WPY: 

Մնում է կատարել թվաբանական հաշվումները: 
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ЭФФЕКТ ДОПЛЕРА И АСТРОНОМИЯЭФФЕКТ ДОПЛЕРА И АСТРОНОМИЯЭФФЕКТ ДОПЛЕРА И АСТРОНОМИЯЭФФЕКТ ДОПЛЕРА И АСТРОНОМИЯ    
Мхитарян ВМхитарян ВМхитарян ВМхитарян Варужанаружанаружанаружан    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме     

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: астрономия, физика, эффект Доплера, квазары, движения 
звезд. 

Позиция астрономии в системе образования продолжает уменьшатся. Мы 
предлагаем еще один способ, чтобы улучшить положение, устанавливая связи 
между физикой и астрономией. Рассматривается хорошо известный в физике 
эффект Доплера, в астрономических применениях и решаются задачи....    

 
 
 
 

ON ONE USE OF ON ONE USE OF ON ONE USE OF ON ONE USE OF DOPLER EFFECTDOPLER EFFECTDOPLER EFFECTDOPLER EFFECT    
Mkhitaryan VMkhitaryan VMkhitaryan VMkhitaryan Varuzhanaruzhanaruzhanaruzhan    

SummarySummarySummarySummary        
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: : : : astronomy, physics, Dopler effect, quasars, stellar motion. 
Astronomys position in the educational system continues to diminish. We are 

going on proposing methods in order to create bands between the subjects Physics    and 
Astronomy. We have discussed the well known Dopler effect in astronomical aspect and 
solved some problems. 

 
 
    

     


