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ՀաշվարկմանՀաշվարկմանՀաշվարկմանՀաշվարկման    հարմար համակարգի ընտրության հարմար համակարգի ընտրության հարմար համակարգի ընտրության հարմար համակարգի ընտրության 
կարևորությունը ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի կարևորությունը ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի կարևորությունը ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի կարևորությունը ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի     

խնդիրներ լուծելիսխնդիրներ լուծելիսխնդիրներ լուծելիսխնդիրներ լուծելիս    
Նիկողոսյան ԳագիկՆիկողոսյան ԳագիկՆիկողոսյան ԳագիկՆիկողոսյան Գագիկ    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. մեխանիկական շարժում, հաշվարկման 

մարմին, հաշվարկման դիրքային համակարգ, ազատ անկում, 
բաժանելիություն, բազմություն։ 

«Հաշվարկման համակարգ» բառակապակցությունն իր կիրա-
ռությունն ունի թե՛ ֆիզիկայի և թե՛ մաթեմատիկայի դպրոցական 
դասընթացում՝ յուրաքանչյուր բնագավառում ունենալով իր 
ուրույն նշանակությունը։ Դասավանդման տարիների փորձը վկա-
յում է, որ հարմար հաշվարկման համակարգի ընտրությունը կա-
րող է կարևոր և էական հանգամանք հանդիսանալ ֆիզիկայի և 
մաթեմատիկայի տարբեր ոչ տիպային խնդիրների լուծման ժամա-
նակ։ Այս համատեքստում սույն աշխատանքը նվիրված է ֆիզիկա-
յի և մաթեմատիկայի տարբեր խնդիրներում հարմար հաշվարկ-
ման համակարգի ընտրության կարևորության վերհանմանը։ 
Ստորև նախ համառոտակի կմեկնաբանենք «հաշվարկման համա-
կարգ» բառակապակցության էությունը ֆիզիկայում և մաթեմատի-
կայում, որից հետո կդիտարկենք ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի 
դպրոցական դասընթացի տարբեր ոչ տիպային խնդիրներ, որոնց 
լուծման համար կնշենք մեթոդական ցուցումներ ինչպես նաև կա-
ռաջարկենք մոտեցումներ՝ ի ցույց դնելով հարմար հաշվարկման 
համակարգի ընտրության օգտակարությունն ու անմիջական կի-
րառությունը։ 

Ինչպես հայտնի է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացից, մե-
խանիկական շարժումը դիտարկվում է հաշվարկման ինչ-որ հա-
մակարգում, ընդ որում միևնույն շարժումը տարբեր հաշվարկման 
համակարգերում կարող է տեղի ունենալ տարբեր ձևերով, ասել է 
թե՝ մեխանիկական շարժումը հարաբերական է [3, 40-43]։ Այս է 
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պատճառը, որ հաշվարկման համակարգի ընտրություն
բաղադրիչ մարմինների մեխանիկական շարժմանը վերաբերող 
որոշ խնդիրների լուծման գործընթացում։ Ստորև կդիտարկենք կի
նեմատիկական, ինչպես նաև մեխանիկական փակ համակարգերի 
վերաբերյալ մի քանի ոչ տիպային խնդիրներ, որոնց լուծման ըն
թացքում վեր կհանենք հարմար հաշվարկման համակարգի ընտ
րության ակնառու օգտակարությունը, իսկ առանձին դեպքերում 
նաև անխուսափելի կիրառությունը, երբ ցանկալի կամ ան
ժեշտ է սովորաբար Երկրի հետ կապված հաշվարկ
կարգը փոխարինել այլ հաշվարկման համակարգով։

Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1:::: Մարմինն առանց սկզբնական արագության ազատ 
անկում է կատարում A  կետից: Միաժամանակ B  կետից հոր

նի նկատմամբ α  անկյան տակ նե
տում են մյուս մարմինը այնպես, 
որ դրանք բախվում են (նկ. 1): Ցույց 
տալ, որ α  անկյան մե
կախված չէ մարմնի 

կան արագությունից: Որոշել այդ 

անկյունը, եթե / 3H l =

Լուծում: Լուծում: Լուծում: Լուծում: Խնդրի ավան
լուծումը, երբ գնդիկների շար
ները դիտարկվում են Երկրի հետ 
կապված հաշվարկ
կարգում բավականին երկար է և ոչ 
էֆեկտիվ: Այս և նմա

խնդիրները, երբ մարմինները շարժվում են միայն նրանց վրա ազ
դող Երկրի ձգողության ուժերի ազդեցությունների ներքո, շատ 
հարմար է լուծել մարմիններից մեկի հետ կապված հաշվարկման 
համակարգում: Բանն այն է, որ ազատ անկում կատարող մար
միններից ցանկացածը մյուսի հետ կապված հաշվարկման հա
մակարգում կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում: 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    1. 1. 1. 1. A     և և և և B կետերից կետերից կետերից կետերից 
շարժվող մարմինները շարժվող մարմինները շարժվող մարմինները շարժվող մարմինները 

բախվում ենբախվում ենբախվում ենբախվում են    C կետումկետումկետումկետում 

ի ընտրությունն էական է 
նը վերաբերող 

որոշ խնդիրների լուծման գործընթացում։ Ստորև կդիտարկենք կի-
կան փակ համակարգերի 
ներ, որոնց լուծման ըն-
ման համակարգի ընտ-

թյան ակնառու օգտակարությունը, իսկ առանձին դեպքերում 
կալի կամ անհրա-
վարկման համա-

 
Մարմինն առանց սկզբնական արագության ազատ 

կետից հորիզո-
անկյան տակ նե-

տում են մյուս մարմինը այնպես, 
որ դրանք բախվում են (նկ. 1): Ցույց 

անկյան մեծությունը 
նի 

0v  սկզբնա-

նից: Որոշել այդ 

/ 3H l =  [5, 12]:  
Խնդրի ավանդական 

լուծումը, երբ գնդիկների շարժում-
ները դիտարկվում են Երկրի հետ 

վարկման համա-
նին երկար է և ոչ 

տիվ: Այս և նմանատիպ 
ները, երբ մարմինները շարժվում են միայն նրանց վրա ազ-

թյան ուժերի ազդեցությունների ներքո, շատ 
միններից մեկի հետ կապված հաշվարկման 

է, որ ազատ անկում կատարող մար-
միններից ցանկացածը մյուսի հետ կապված հաշվարկման հա-
մակարգում կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում: 
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Վերջինս պայմանավորված է ազատ անկման առանձ
թյամբ, այսինքն այն հանգամանքով, որ բոլոր մարմինները տվյալ 
տեղանքում շարժվում են միևնույն g

r  արագացմամբ: Քննարկվող 

խնդրում եթե հաշվարկման համակարգը կապենք 
թողնված մարմնի հետ, ապա B  կետից նետված մարմինը 
նկատմամբ կշարժվի ուղղագիծ և հավասարաչափ՝ 

0 0B Av v v gt gt v− = + − =
r r r r r r

 հարաբերական արագությամբ: Հա

ձայն խնդրի պայմանի՝ մարմինները բախվում են: Քանի որ 
մարմնի հետ կապված համակարգում A -ն դադարի
իսկ B -ն շարժվում է ուղիղ գծով՝ 

0v
r
 արագությամբ, ապա բա

կդիտվի, եթե B -ի շարժման գիծը անցնի A  կետով (նկ. 2):  
Նկար 2-ից պարզ է, որ

H
tgα =

և, իրոք, α  անկյունը կախված 

չէ 
0v -ից: Եթե / 3H l

060α = : 
ՊատՊատՊատՊատ.` 060 ։ 
Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2:::: Ունենք 

գությամբ շարժվող միատեսակ 
միջուկների փունջ: Փնջում մի
ջուկները ինքնակամ տրոհվում 
են երկու միանման բեկորների: 

Փնջի ուղղությամբ շարժվող բեկորների արագությունը 
փնջի ուղղությանն ուղղահայաց շարժվող բեկորների արա
թյունը [4, 25]: 

Լուծում: Լուծում: Լուծում: Լուծում: Տրոհման պրոցեսը պարզորոշ պատկերացնելու և 
խնդրի պայմաններում տրված ինֆորմացիան արդյունավետ օգ
տագործելու համար հարմար է անցնել միջուկների զանգվածների 

կենտրոնների հետ կապված C  իներցիալ հաշվարկման հա

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    2222. . . . B մարմնի շարժումը մարմնի շարժումը մարմնի շարժումը մարմնի շարժումը     

A ----ի հետ կապված հաշվարկման ի հետ կապված հաշվարկման ի հետ կապված հաշվարկման ի հետ կապված հաշվարկման 
համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում 

նավորված է ազատ անկման առանձնահատկու-
թյամբ, այսինքն այն հանգամանքով, որ բոլոր մարմինները տվյալ 

արագացմամբ: Քննարկվող 

A  կետից բաց 
կետից նետված մարմինը A -ի 

վի ուղղագիծ և հավասարաչափ՝ 
րաբերական արագությամբ: Համա-

ները բախվում են: Քանի որ A  
ն դադարի վիճակում է, 

արագությամբ, ապա բախում 

կետով (նկ. 2):   
ից պարզ է, որ 

,
H

l
α =

 
անկյունը կախված 

/ 3H l = , ապա 

Ունենք v  արա-
թյամբ շարժվող միատեսակ 

ների փունջ: Փնջում մի-
ները ինքնակամ տրոհվում 

են երկու միանման բեկորների: 

րի արագությունը 3v  է: Գտեք 
վող բեկորների արագու-

Տրոհման պրոցեսը պարզորոշ պատկերացնելու և 
խնդրի պայմաններում տրված ինֆորմացիան արդյունավետ օգ-

անցնել միջուկների զանգվածների 

իներցիալ հաշվարկման համա-
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կարգի: Վերջինս Երկրի նկատմամբ v  արագությամբ շարժվող հա-
մակարգ է: Քանի որ համաձայն խնդրի պայմանի փնջի ուղղու-

թյամբ շարժվող բեկորների արագությունը 3v  է, ապա զանգված-
ների կենտրոնի հետ կապված համակարգում դրանց արագությու-

նը կլինի 2v : C  համակարգում բոլոր միջուկներն սկզբում 
գտնվում են դադարի վիճակում, իսկ պայթյունից հետո միատեսակ 
լինելու պատճառով բոլոր բեկորներն էլ ձեռք են բերում միևնույն 

2v v′ =  արագությունը: Այժմ քննարկենք Երկրի նկատմամբ 
ուղղահայաց շարժվող բեկորների 
շարժումը: Համաձայն արագություն-
ների գումարման կանոնի ,u v v′= +

r r r

 
որտեղ u

r
-ն բեկորի արագությունն է 

Երկրի նկատմամբ, v′
r
-ը՝ նույն բեկորի 

արագությունն է C  համակարգում: 
Նկար 3-ից պարզ է, որ 

2 2 3 :u v v v′= − =  
ՊատՊատՊատՊատ.` 3v ։ 
Հարկ է նշել, որ զանգվածների 

կենտրոնի հետ կապված հաշվարկ-
ման համակարգի կիրառումը արդյունավետ է ինչպես առանձին 
խնդիրների, այնպես էլ ընդհանուր բնույթի տեսական հարցերի 
քննարկման ժամանակ: Դա մասամբ պայմանավորված է այն հան-
գամանքով, որ փակ համակարգի դեպքում զանգվածների կենտ-
րոնի հետ կապված հաշվարկման համակարգը նույնպես իներցիալ 
է, և նրանում սովորական ձևով գործում են Նյուտոնի օրենքները: 

Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3:::: Մարմինը բաց են թողնում սալաքարից h  բարձրու-
թյան վրա: Սալաքարը շարժվում է ուղղաձիգ վեր u  արագությամբ: 
Որոշեք մարմնի՝ սալաքարին երկու հաջորդական հարվածների 
միջև ժամանակը: Հարվածները բացարձակ առաձգական են [4, 25]: 

ԼուծոԼուծոԼուծոԼուծում: ւմ: ւմ: ւմ: Խնդիրը հեշտ կլինի լուծել, եթե մարմնի շարժումը 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    3. 3. 3. 3. ԱրագություններիԱրագություններիԱրագություններիԱրագությունների    

գումարգումարգումարգումարմանմանմանման    կանոնըկանոնըկանոնըկանոնը    
լուսաբանողլուսաբանողլուսաբանողլուսաբանող    գծապատկերգծապատկերգծապատկերգծապատկերըըըը    
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դիտարկենք Երկրի նկատմամբ u  արագությամբ հավասարաչափ 
շարժում կատարող սալաքարի հետ կապված իներցիալ հաշվարկ-
ման համակարգում: Այդ դեպքում մենք կունենանք անշարժ սալա-

քարի վրա h  բարձրությունից u  սկզբնական արագությամբ ուղ-
ղաձիգ ներքև նետված մարմին (նկ. 4): Քանի որ համաձայն խնդրի 
պայմանի հարվածները բացարձակ առաձգական են, ապա յուրա-
քանչյուր անգամ ինչ արագությամբ որ մարմինը բախվում է սա-
լաքարին, նույն արագությամբ էլ անդրադառնում է նրանից: 
Արդյունքում սալաքարի նկատմամբ գնդիկը կատարում է չմարող 
տատանումներ՝ ամեն անգամ հասնելով միևնույն առավելագույն 
բարձրության և ցանկացած երկու բախումների միջև եղած ժա-
մանակը նույնն է: Նախ, օգտվելով էներգիայի պահպանման օրեն-
քից, կարելի է որոշել մարմնի արագությունը սալաքարի հետ հար-
վածի պահին՝ 

2 2 :v u gh= +  
Այնուհետ, հաշվի առնելով, 

որ այդ նույն արագությամբ էլ 
մարմինն անդրադառնում է 
սալաքարից մարմնի շարժման 
վերելքի և վայրեջքի գումարա-
յին ժամանակի համար ստա-
նում ենք. 

22 22
:

u ghv

g g

+
τ = =  

Վերջինն էլ հենց հարված-
ները բաժանող որոնելի ժամա-
նակամիջոցն է: 

ՊատՊատՊատՊատ.` 
22 2u gh

g

+
։ 

Հարկ է նշել, որ նմանատիպ խնդիրներում, երբ գործ ունենք 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    4. 4. 4. 4. ՍՍՍՍալաքարիալաքարիալաքարիալաքարի    նկատմամաբնկատմամաբնկատմամաբնկատմամաբ, , , , 
նրանիցնրանիցնրանիցնրանից    h     բարձրության վրաբարձրության վրաբարձրության վրաբարձրության վրա    u

r

արագությունարագությունարագությունարագություն    ունեցողունեցողունեցողունեցող    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    
հասնելովհասնելովհասնելովհասնելով    սալաքարինսալաքարինսալաքարինսալաքարին    ձեռքձեռքձեռքձեռք    էէէէ    

բերումբերումբերումբերում    v
r
արագությունարագությունարագությունարագություն 
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շարժվող պատին մարմինների բախման հետ, միշտ հարմար է 
օգտվել պատի հետ կապված հաշվարկման համակարգից: Նման 
խնդիրները կարևոր են, քանի որ դրանց միջոցով հնարավոր է 
դառնում որակապես, իսկ երբեմն էլ քանակապես նկարագրել մո-
լեկուլային ֆիզիկայի և ջերմադինամիկայի որոշ կարևոր օրինա-
չափություններ: Օրինակ, բացատրվում է շարժական մխոցով 
փակված գազի վրա սեղմման կամ ընդարձակման ժամանակ մխո-
ցի կատարած աշխատանքի և մոլեկուլների միջին կինետիկ էներ-
գիաների կամ գազի ներքին էներգիայի կապի կարևոր հարցերը: 

Այժմ քննարկենք մաթեմատիկայում հաշվարկման համակար-
գի փոփոխության արդյունավետության հետ կապված որոշ հար-
ցեր։ Ինչպես գիտենք, մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում 
կիրառվում է թվագրության 10-ական հաշվարկման դիրքային հա-
մակարգը, սակայն ինֆորմատիկայի դպրոցական դասընթացում 
դիտարկվում են նաև թվագրության դիրքային այլ համակարգեր՝ 2-
ական, 3-ական, 8-ական, 16-ական և այլն, ինչպես նաև մեկ դիրքա-
յին համակարգից մյուսին անցման հարցեր [1, 20-27]։ Այս համա-
տեքստում, սույն աշխատանքում փորձել ենք վերհանել նաև 
առանձին դեպքերում մաթեմատիկայի որոշ խնդիրների լուծման 
ժամանակ թվագրության 10-ական հաշվարկման դիրքային համա-
կարգի փոփոխման օգտակարությունն ու արդյունավետությունը։ 
Ստորև կդիտարկենք մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում 
հանդիպող մի քանի ոչ տիպային խնդիրներ, որոնց լուծման ժա-
մանակ կկիրառենք առաջարկվող մոտեցումը։ 

Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4։ Ապացուցել, որ կամայական բնական n -ի դեպքում 

( )8 1n − -ը բաժանվում է 7 -ի [2, 92]։ 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Մինչ լուծմանն անցնելը նշենք, որ այս խնդիրը [1] 
դասագրքում դիտարկվում է «Մաթեմատիկական ինդուկցիայի 
մեթոդը» պարագրաֆի խնդիրների բաժնում, և ենթադրվում է, որ 
պնդումը պետք է ապացուցել լրիվ մաթեմատիկական ինդուկցիա-
յի մեթոդով, սակայն մենք ստորև կվարվենք այլ կերպ։ Կատարենք 
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հաշվարկման համակարգի փոփոխություն՝ անցում կատարելով 
թվագրության 8-ական դիրքային համակարգի։ Ունենք՝ 

10 87 7 ;=  

( ) ( )
10  8

8 1 77 7n

n
− = K

Ñ³ï
: Հեշտ է նկատել, որ ( ) ( ) 8

  88

77 7 11 1 7
nn

= ⋅K K
Ñ³ïÑ³ï

, 

հետևաբար ակնհայտ է, որ կամայական բնական n -ի դեպքում 

( ) 8
 8

77 7 7
n
K M
Ñ³ï

։ Պնդումն ապացուցված է։ 

Հավելենք, որ նմանատիպ մոտեցման արդյունքում, ընդհան-
րացնելով վերը դիտարկված պնդումը, հեշտությամբ կարելի է 

ապացուցել, որ կամայական 2k ≥  և n  բնական թվերի դեպքում 

( )1n
k − -ը բաժանվում է ( )1k − -ի, ինչի համար բավական է թվա-

գրության հաշվարկման 10-ական համակարգից անցում կատարել 
k -ական համակարգի։ 

Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5։ Պարզել, ո՞ր բնական n -ի դեպքում ( )2 1n − -ը բա-

ժանվում է 7 -ի [6, 140]։ 
ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Կատարենք հաշվարկման համակարգի փոփոխու-

թյուն՝ անցում կատարելով թվագրության 2-ական դիրքային հա-

մակարգի։ Ունենք՝ 
10 27 111 ;=  ( ) ( )

10  2

2 1 11 1n

n
− = K

Ñ³ï
: Հեշտ է նկատել, 

որ ( )
 2

11 1
n
K
Ñ³ï

-ը կբաժանվի 
2111 -ի վրա այն և միայն այն դեպքում, 

երբ n -ը կլինի 3-ի բազմապատիկ, այսինքն՝ ( )3  n k k N= ∈ :  

ՊատՊատՊատՊատ.` ( )3  n k k N= ∈ : 

Ինչպես տեսնում ենք, բաժանելիության վերաբերյալ շատ 
պնդումներ և խնդիրներ հեշտությամբ կարելի է ապացուցել կամ 
լուծել թվագրության հաշվարկման 10-ական համակարգից անցում 
կատարելով որևէ «հարմար» k -ական համակարգի՝ կախված դի-
տարկվող խնդրի ելակետային պայմաններից։  

Օրինակ, վերը նկարագրած մոտեցման կիրառմամբ, հեշտու-
թյամբ կարելի է ապացուցել, որ ոչ մի բնական n -ի դեպքում 
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( )2 1n + -ը չի բաժանվում է 7 -ի (ինչի համար բավական է անցում 

կատարել 2-ական հաշվարկման համակարգի), կամ հեշտությամբ 

կարելի է պարզել, որ ( )3 1n − -ը բաժանվում է 13 -ի միայն 3-ին 

պատիկ բնական n -երի դեպքում (ինչի համար բավական է 
անցում կատարել 3-ական հաշվարկման համակարգի) և այլն։ 

Ստորև դիտարկենք ևս մեկ խնդիր, որն առաջադրվել է 1997 թ. 
ՀՀ դպրոցականների մաթեմատիկական օլիմպիադայի եզրափա-
կիչ փուլին։ 

 Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6։ Ապացուցել, որ 
0N  ոչ բացասական ամբողջ 

թվերի բազմությունից կարելի է առանձնացնել երկու 
1A  և 

2A  ոչ 

դատարկ ենթաբազմություններ այնպիսին, որ { }1 2 0A A∩ =  և 

ցանկացած բնական թիվ հնարավոր լինի միակ ձևով ներկայացնել 

1 2a a+  տեսքով, որտեղ 
1 1a A∈  և 

2 2a A∈ ։ 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Բոլոր ոչ բացասական ամբողջ թվերը ներկայացնենք 
թվագրության հաշվարկման 2-ական դիրքային համակարգում։ 

1A  

բազմության մեջ ներառենք 0-ն և բոլոր այն բնական թվերը, որոնց 
գրառման մեջ զույգ կարգահամարով դիրքերում միայն 0-ներ են 
(հաշված օրինակ աջից), իսկ կենտ կարգահամարով դիրքերում՝ 0-
ներ կամ 1-եր, իսկ 

2A  բազմության մեջ ներառենք 0-ն և բոլոր այն 

բնական թվերը, որոնց գրառման մեջ զույգ կարգահամարով դիր-
քերում 0-ներ կամ 1-եր են (դարձյալ հաշված աջից), իսկ կենտ 
կարգահամարով դիրքերում՝ միայն 0-ներ։ Ակնհայտ է, որ երկու 
նման ենթաբազմությունների ընտրության դեպքում ցանկացած n  
բնական թիվ միակ ձևով հնարավոր է ներկայացնել 

1 2n a a= +  

տեսքով, որտեղ 
1 1a A∈ ;

2 2 ,a A∈  ընդ որում { }1 2 0A A∩ = ։ Պնդումն 

ապացուցված է։ 
Ամփոփելով կարող ենք արձանագրել, որ հաշվարկման հար-

մար համակարգի ընտրությունը առանձին դեպքերում կարող է 
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լինել բավական արդյունավետ և էֆեկտիվ «գործիք» ֆիզիկայի և 
մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի տարբեր ոչ տիպային 
խնդիրներ լուծելիս և աշակերտների «զինումն» այսպիսի «գոր-
ծիքներով» կնպաստի ինչպես վերջիններիս տրամաբանական և 
ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը, այնպես էլ, առ-
հասարակ, ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանը։ 

Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պե-
տական կոմիտեի տրամադրած ֆինանսավորմամբ` 18T-5C287 
ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում: 
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Важность выбора подходящей системы отсчета при решении Важность выбора подходящей системы отсчета при решении Важность выбора подходящей системы отсчета при решении Важность выбора подходящей системы отсчета при решении 
физических и математических задачфизических и математических задачфизических и математических задачфизических и математических задач    

Никогосян ГагикНикогосян ГагикНикогосян ГагикНикогосян Гагик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

КлючКлючКлючКлючевые словаевые словаевые словаевые слова: механическое движение, тело отсчета, позиционная 
система счисления, свободное падение, делимость, множество 

Словосочетания «система отсчета» и «система счисления» имеют свои 
уникальные значения и применения в школьных программах, соответст-
венно, по физике и математике. Многолетний опыт преподавания показы-
вает, что выбор подходящей системы отсчета или системы счисления 
может быть существенным и значительным фактором в решении различ-
ных нестандартных задач по физике и математике. В этом контексте дан-
ная работа посвящена выявлению важности выбора подходящей системы 
отсчета или системы счисления при решении различных задач школьного 
курса физики и математики. 

В данной статье кратко объясняется сущность концепции системы 
отсчета в физике, имея ввиду совокупность неподвижных относительно 
друг друга тел (тело отсчёта), по отношению к которым рассматривается 
движение (в связанной с ними системе координат) и отсчитывающих 
время часов (системы отсчёта времени), по отношению к которой рассмат-
ривается движение каких-либо тел, а также сущность концепции системы 
счисления в математике, имея ввиду позиционную систему счисления, т.е. 
символический метод представления чисел с помощью письменных 
знаков.  

После этого обсуждаются, всесторонне анализируются и решаются 
различные нестандартные задачи школьного курса физики и математики, 
демонстрирующие значительность выбора подходящей вычислительной 
системы, что, в сути, может быть полезным и эффективным «инструмен-
том» для учеников при решении различных нетиповых задач физики и ма-
тематики, содействуя развитию логического и творческого мышления 
учащихся, а также повышению эффективности обучения в целом. 
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The Importance of Choosing aThe Importance of Choosing aThe Importance of Choosing aThe Importance of Choosing a    Suitable Reference Frame Suitable Reference Frame Suitable Reference Frame Suitable Reference Frame     
When Solving Physical and Mathematical PWhen Solving Physical and Mathematical PWhen Solving Physical and Mathematical PWhen Solving Physical and Mathematical Problemsroblemsroblemsroblems    

Nikoghosyan GagikNikoghosyan GagikNikoghosyan GagikNikoghosyan Gagik    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: mechanical movement, reference frame, positional number 
system, free fall, divisibility, multitude 

The phrases “reference system” and “number system” have their own 
unique meanings and applications in school programs, respectively, in Physics 
and Mathematics. Many years of teaching experience shows that the choice of a 
suitable reference frame or number system can be a significant factor in solving 
various non-standard problems in Physics and Mathematics. In this context, 
this work is devoted to identifying the importance of choosing a suitable 
reference frame or number system for solving various problems of the school 
course in Physics and Mathematics. 

This article briefly explains the essence of the concept of a reference frame 
in Physics, having in mind the set of bodies that are motionless relative to each 
other (reference frame), in relation to which movement (in the coordinate 
system associated with them) and counting the time of the clock (reference 
frame of time) is considered, according to with respect to which the movement 
of any bodies is considered, as well as the essence of the concept of the number 
system in Mathematics, meaning the positional number system, i.e. a symbolic 
method of representing numbers using written signs. 

After that, various non-standard problems of the school course of Physics 
and Mathematics are discussed, comprehensively analyzed and solved, 
demonstrating the importance of choosing a suitable computing system, which, 
in essence, can be a useful and effective “tool” for students in solving various 
typical problems of Physics and Mathematics, contributing to the development 
of logical and creative thinking of students, as well as improving the 
effectiveness of education in general. 
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