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ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ     
ՈՐՊԵՍ ՈՐՊԵՍ ՈՐՊԵՍ ՈՐՊԵՍ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ    
ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ    ՀԶՈՐ ԳՈՐԾԻՔՀԶՈՐ ԳՈՐԾԻՔՀԶՈՐ ԳՈՐԾԻՔՀԶՈՐ ԳՈՐԾԻՔ    

Կյուրեղյան Արմենուհի Կյուրեղյան Արմենուհի Կյուրեղյան Արմենուհի Կյուրեղյան Արմենուհի     
Քանարյան Գայանե Քանարյան Գայանե Քանարյան Գայանե Քանարյան Գայանե     
Օհանյան Հեղինե Օհանյան Հեղինե Օհանյան Հեղինե Օհանյան Հեղինե     

Թումանյան Ֆրիդա Թումանյան Ֆրիդա Թումանյան Ֆրիդա Թումանյան Ֆրիդա     
ՄաթևոսյանՄաթևոսյանՄաթևոսյանՄաթևոսյան    ՀասմիկՀասմիկՀասմիկՀասմիկ        

    
Բանալի բառերԲանալի բառերԲանալի բառերԲանալի բառեր. մոդել, մոդելավորում, համակարգչային մոդել, 

էլեկտրոնային աղյուսակներ, օբյեկտ-բնօրինակ: 
 
Ավագ դպրոցի ֆիզմաթ հոսքում ֆիզիկա առարկայի ուսուցման ըն-

թացքում ներկայացվող շատ ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրումը 
ենթադրում է աղյուսակային տեսքով տրված տվյալների հետ աշխա-
տանք: Նման տվյալների վերլուծությունը աշխատատար և ժամանակա-

տար գործընթաց է և այն կարելի է արդյունավետ իրականացնել՝ օտվելով 
Microsoft Excel ծրագրային փաթեթի հնարավորություններից: Ուստի կա-
րելի է աշակերտներին ներկայացնել մոդելավորման գաղափարը, ֆիզի-
կական երևույթների մոդելավորման հիմնական սկզբունքները, Microsoft 
Excel ծրագրային փաթեթի հնարավորություններն ու աշխատանքի հիմ-

նական սկզբունքները, և այնուհետև ստացված ընդհանուր տեսական գի-
տելիքները կիրառել կոնկրետ ֆիզիկական խնդիրների լուծման, նրանց 
մոդելների մշակման ժամանակ: 

Հաշվի առնելով, որ ավագ դպրոցի ֆիզմաթ հոսքի աշակերտները 
ուսումնասիրում են ինֆորմատիկա և ֆիզիկա առարկաները, կարելի է 

այդ առարկաների գործնական պարապմունքների պլանները մշակել հա-
մատեղ և համապատասխան թեմաներով խնդիրների լուծման ժամկետ-
ները իրականացնել միաժամանակ, վերջնական արդյունքները վերլուծե-
լու համար կոնկրետ անցնել Microsoft Excel-ի հնարավորությունների օգ-
տագործմանը՝ ֆիզիկայի դասաժամին և Microsoft Excel-ի հնարավորու-

թյունները ուսուցանելիս օգտագործել ֆիզիկայի խնդիրներ՝ ինֆորմատի-
կայի դասաժամին: 

Մոդելի գաղափարը կարելի է ներկայացնել որպես նյութական կամ 
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մտովի պատկերվող մի օբյեկտ, որը հետազոտության ընթացքում արտա-
ցոլում է օբյեկտ-բնօրինակն այնպես, որ նրա անմիջական ուսումնասի-
րությունները նոր գիտելիքներ են տալիս վերջինիս մասին:    

«Մոդել» գաղափարը լայնորեն կիրառվում է մարդկային գործունեու-
թյան տարբեր ոլորտներում և ունի բազմաթիվ իմաստային նշանակու-

թյուններ [1]: Մոդելավորման գործընթացը պարտադիր կերպով ներա-
ռում է աբստրակցիաների կառուցում, համանմանություններով եզրա-
հանգումներ, գիտական հիպոթեզների կառուցում: Մոդելավորման մեթո-
դի կիրառման անհրաժեշտությունը բխում է նրանից, որ շատ օբյեկտներ 
հնարավոր չէ անմիջականորեն ուսումնասիրել կամ ընդհանրապես հնա-

րավոր չէ ուսումնասիրել, կամ էլ այդ ուսումնասիրությունները բավակա-
նին երկար ժամանակ և միջոցներ են պահանջում:  

Մոդելի հետ աշխատանքի արդյունքում սովորողները պետք է 
առանձնացնեն ինչպես որակական, այնպես էլ քանակական կախվածու-
թյունը մեծությունների և բնութագրական երևույթների միջև: Մոդելի հետ 

աշխատանքի ժամանակ հարկավոր է սովորողներին առաջարկել տար-
բեր մակարդակի բարդության վարժություններ, որը կպարունակի ինք-
նուրույն աշխատանքի տարրեր: 

Ms Excel-ում գոյություն ունեն մեծ հնարավորություններ ֆիզիկա-
կան խնդիրների մոդելավորման համար: Ինֆորմատիկայի դասաժամին 

Ms Excel-ի հնարավորություններն ու աշխատանքի հիմնական սկզբունք-
ները ներկայացնելիս աշակերտների ուշադրությունը կարելի է հրավիրել 
ֆիզիկայի խնդիրների լուծման ժամանակ նրանց կիրառման վրա:  

Excel-ն իրենից ներկայացնում է արդյունավետ մի ծրագիր, որի օգ-
նությամբ կարելի է ստեղծել, փոփոխել, վերակառուցել և ցուցադրել ին-

ֆորմացիա` էլեկտրոնային աղյուսակի տեսքով: Էլեկտրոնային աղյու-
սակների օգտագործումը զգալիորեն հեշտացնում է միանման հաշվարկ-
ների կատարումը, ինչպես նաև խիստ խնայողական է ժամանակի առու-
մով: Օրինակ, ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներում շատ հաճախ 
պահանջվում են հաշվել միևնույն ֆիզիկական մեծությունները բազմա-

թիվ փորձերի համար: Master diagram Excel-ի օգնությամբ հնարավոր է 
կառուցել տարբեր տեսքի գրաֆիկներ և դիագրամաներ: Փորձի գրաֆի-
կական տեսքով արդյունքները հնարավորություն են տալիս ավելի ման-
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րամասն նկարագրել երևույթը, աչքի համար ավելի տեսանելի են ու ըն-
կալելի, իսկ էլեկտրոնային աղյուսակի օգտագործումը ոչ միայն ապահո-
վում է անմիջական կապը ինֆորմացիայի հետ, այլ նաև հնարավորու-
թյուն է տալիս ավելի առավել արդյունավետ օգտագործել դասի ժամա-
նակը: 

Սակայն չպետք է անտեսել նաև առաջարկվող մեթոդի կիրառման 
ռիսկերը և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել դրանց հակազդման 
համար: MS Excel-ի օգնությամբ լաբորատոր աշխատանքներում առկա 
հաշվարկների կատարումը կարող է խանգարել աշակերտների մոտ հաշ-
վողական ունակությունների ձևավորմանը, առավել ևս նման մոտեցումը 

կարող է հանգեցնել մեխանիկական վերարտադրման: Որպեսզի մեթոդի 
կիրառությունը չնվազեցնի սովորողների հետաքրքրությունը կատարվող 
աշխատանքների հանդեպ, կարելի է ֆիզիկա և ինֆորմատիկա առարկա-
ների դասապրոցեսները կազմակերպել այնպես, որ ինֆորմատիկայի 
ծրագրում MS Exsel-ի աշախատանքի սկզբունքների ներկայացման ժա-

մանակահատվածը համընկնի ֆիզիկայի համապատասխան լաբորատոր 
աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածի հետ, և որ ամենա-
կարևորն է, յուրաքանչյուր առարկա լուծի իր առջև դրված խնդիրը՝ պար-
զապես համատեղելով բացատրվող թեմաների օրինակները: 

Ներկայացնենք կոնկրետ լաբորատոր աշխատանքի օրինակ, որի 

արդյունքների վերլուծությունը դառնում է առավել արդյունավետ 
Microsoft Excel-ի կիրառման շնորհիվ: 

 
Լաբորատոր աշխատանք Լաբորատոր աշխատանք Լաբորատոր աշխատանք Լաբորատոր աշխատանք     

Պինդ մարմինների գծային ընդարձակման ջերմային գործակցի որոշումըՊինդ մարմինների գծային ընդարձակման ջերմային գործակցի որոշումըՊինդ մարմինների գծային ընդարձակման ջերմային գործակցի որոշումըՊինդ մարմինների գծային ընդարձակման ջերմային գործակցի որոշումը    

Փորձնական ճանապարհով անհրաժեշտ է որոշել պինդ մարմիննե-
րի գծային ընդարձակման ջերմային գործակիցը: Ջերմային ընդարձակու-
մը հասկանալու համար անհրաժեշտ է աշակերտներին հիշեցնել, որ բյու-
րեղներում ատոմները կատարում են փոքր ամպլիտուդի տատանումներ 
իրենց հավասարակշռության դիրքերի շուրջը: Ջերմաստիճանի բարձ-

րացման հետևանքով ատոմներն իրենց նախկին հավասարակշռության 
դիրքերից անցնում են նոր հավասարակշռության դիրքերի, որի 
հետևանքով փոփոխվում է ատոմների միջև եղած հեռավորությունը: 
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Այսպիսով, բյուրեղներում ջերմային ընդարձակումը կապված է ոչ թե 
տատանումների ամպլիտուդների փոփոխման, այլ միջատոմային հեռա-
վորությունների մեծացման հետ [4]: 

Նյութերի ընդարձակման հատկությունը բնորոշվում է գծային և ծա-
վալային ընդարձակման ջերմային գործակիցներով: Եթե [�- ն ձողի երկա-
րությունն է 0�C-ում, իսկ [� − Á	ձողի երկարությունն է այն 0�C-ից C�C 
տաքացնելուց հետո, ապա ∆[ = [� + [� կոչվում է բացարձակ երկարացում 
[2]: Առավել հարմար է դիտարկել ոչ թե մարմնի բացարձակ, այլ ∆]]À հարա-
բերական երկարացումը. Á[[� = ¨ÁC (1.1) 

որտեղ α-ն գծային ընդարձակման ջերմային գործակիցն է:  

¨ = Á[[�ÁC (1.2) 

Եթե [� = 1,	∆C = 1�C	ապա ¨Ãí = ∆[: Այսինքն, գծային ընդարձակման 
գործակիցը ցույց է տալիս, թե որքանով է աճում պինդ մարմնի 
երկարության մեկ միավորը 1� −ով տաքացնելիս՝ 0�-ում նրա ունեցած 
երկարության հետ համեմատած: 

(1.1) բանաձևից հեշտ է ստանալ մարմնի երկարության 

կախումը ջերմաստիճանից. ∆[ = [�¨∆C կամ [G − [� = [�¨∆C, որտեղից՝ [G = [� + [�¨∆C = [�(1 +¨∆C): 
Ջերմաստիճանի փոփոխությունը հաշվում ենք 0�C-ից սկսած, ուստի ∆C = C − C� = C − 0 = C, որից էլ կունենանք [G = [�(1 + ¨C): 
Եթե տվյալ ջերմաստիճանում փորձարկվող ձողի երկարությունը 

նշանակենք [�, ապա [� = [�(1 + ¨C�) (1.3) 
Ձողը մինչև C��² տաքացնելու դեպքում ապա նրա երկարությունը 

կդառնա [�, որը կորոշվի (1.4) բանաձևով. [� = [�(1 + ¨C�) (1.4) 
Կատարելով պարզ ձևափոխություն՝ կստանանք  

¨ = [� − [�[�C� − [�C� 
(1.5) 

Քանի որ [�-ը շատ քիչ է տարբերվում [�-ից, ուստի հայտարարում 
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կարող ենք ընդունել, որ [� ≈ [� և (1.5) բանաձևը կընդունի ավելի պարզ 
տեսք. 

¨ = [� − [�[�(C� − C�) (1.6) 

Օգտվելով (1.5) հավասարումից՝ փորձնական եղանակով կարող ենք 
որոշել պինդ մարմնի գծային ընդարձակման գործակիցը: 

Ծավալի փոփոխությունը, կախված ջերմաստիճանից, բնութագրվում 
է ծավալային ընդարձակման գործակցով, որի համար կարող ենք գրել. 

« = ∆ÃÃ�∆C (1.7) 

որտեղ` V0-ն 00C-ում ունեցած ծավալն է, իսկ ∆C-ն (C − C�) ջերմաստիճանի 
փոփոխությունն է: Եթե մարմինը իզոտրոպ է, ապա այն բոլոր կողմերից 

միատեսակ է ընդարձակվում և, հետևաբար, պահպանվում է մարմնի 
ձևը: ¨-ի և «-ի կապը ստանալու համար վերցնենք տվյալ նյութից պատ-
րաստված մի խորանարդ, որի կողմի երկարությունը և ծավալը 00Cում 
հավասար են մեկի: Այն տաքացնենք 10C-ով, նրա կողի երկարությունը 

ընդարձակվելով կդառնա 1 + ¨, իսկ ծավալը` 1 + « : 1 + «	 = 1 + 3¨� + 3¨ + ¨E (1.8) 
Նկատի ունենալով, որ ¨-ն և «-ն շատ փոքր մեծություններ են, ¨� և ¨E անդամները կարող ենք անտեսել, ուստի կստանանք « ≈ 3¨: Եթե 

տվյալ մարմինը անիզոտրոպ է, ապա մարմինն ընդարձակվելուց հետո 

իր նախկին ձևը չի պահպանում [3]: 
Լաբորատոր աշխատանքի նպատակն է որոշել գծային ընդարձակ-

ման գործակցը ինդիկատորի օգնությամբ՝ կիրառելով Microsoft Excel-ի 
հնարավորությունները: 

 

Աշխատանքի կատարման մեթոդիկան. 
1. Թողարկել Microsoft Excel ծրագիրը: 
2. Մուտքագրել փորձի կատարման ընթացքում ստացված արդյունքները 

համապատասխան վանդակներում. 
 D6-ում ձողի սկզբնական երկարությունը 

 D7-ում ձողի երկարացման չափը 
 D8-ում սկզբնական ջերմաստիճանը 
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 D9-ում եռման ջերմաստիճանը 
3. Ներմուծել պինդ մարմնի գծային ընդարձակման ջերմային գործակցի 

հաշվման (1.6) բանաձևը:  
4. Հաշվել պինդ մարմնի գծային ընդարձակման ջերմային գործակիցը` 

կապ հաստատելով փորձի արդյունքում ստացված պարամետրերի 

հետ: 
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5. D19 վանդակում ներդնել բանաձևը նկար 1-ում բերվածի համաձայն՝ 
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В работе представлена идея компьютерной системной модели, основ-

ные принципы моделирования, обсуждается моделирование физических 
задач с помощью компьютера в курсе физики старшей школы.  

В статье описана методика построения компьютерных моделей с 
помощью программных пакетов Excel для оценки результатов конкретных 
лабораторных работ, применение  которых в курсе физики старших школ 
способствует более продуктивному проведению урока и поднятию уровня 
усвоения темы со стороны ученика. 
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The article deals with the concept of computer model, the main modeling 
principles, as well as the importance of Microsoft Excel use for Physics tasks 
modeling.  

The article also introduces the techniques of creating computer models for 
working out concrete laboratory work results with the help of Microsoft Excel 
program package. The use of this technique in the high school Physics course 
will enable to plan the class more productively and help the students to acquire 
the topic on a higher level.   


