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Կենդանի օրգանիզմների նեյրոնային համակարգիԿենդանի օրգանիզմների նեյրոնային համակարգիԿենդանի օրգանիզմների նեյրոնային համակարգիԿենդանի օրգանիզմների նեյրոնային համակարգի    
աշխատանքի ալգորիթմի կախվածությունը աշխատանքի ալգորիթմի կախվածությունը աշխատանքի ալգորիթմի կախվածությունը աշխատանքի ալգորիթմի կախվածությունը     

միջնեյրոնային դիֆուզիոն պրոցեսիցմիջնեյրոնային դիֆուզիոն պրոցեսիցմիջնեյրոնային դիֆուզիոն պրոցեսիցմիջնեյրոնային դիֆուզիոն պրոցեսից    

Քալաշյան ԱրմենՔալաշյան ԱրմենՔալաշյան ԱրմենՔալաշյան Արմեն    
    

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆկՆկՆկՆկարարարար    1111....    ՆՆՆՆեյրոնի սխեմատիկ մոդելըեյրոնի սխեմատիկ մոդելըեյրոնի սխեմատիկ մոդելըեյրոնի սխեմատիկ մոդելը    

ՆկՆկՆկՆկարարարար    2222. . . . ՆեյրոնիՆեյրոնիՆեյրոնիՆեյրոնի    սինապսային տիրույթըսինապսային տիրույթըսինապսային տիրույթըսինապսային տիրույթը    
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Մենք դիտարկում ենք պարզագույն խնդիր. մի նեյրոնից 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y  

X 

0 

L 

-� 



– 50 – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

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

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

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

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

 A7(-, 4, 9)|�C� = D(-, 4)   (1) 

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

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

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

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

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

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

X 

h1 

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

h3 

( k, m, i ) 

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

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

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

ներկայացնում ենք այսպես ([2, 123]). 

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

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

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

X 

t 

Y 

(k, m-1, i+1) 

(k, m, i+1) 

(k,  m+1, i+1) 

h2 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Գրաֆիկում առանցքների վրա նշված թվային արժեքները 

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

        

50 100 150 200 250 300
x

0.005

0.01

0.015

U

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

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

▪ Ժամանակի որոշակի պահին բաշխվածության գրաֆիկները 
զուգամիտում են միևնույն կետին: 

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

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

Այս պարզագույն խնդիրը մոտավոր քննարկվել է արտաքին 
դաշտերի բացակայության դեպքում: Որպես արտաքին դաշտեր՝ 
կարող են լինել ջերմաստիճանային գրադիենտը, քիմիական 
որոշակի տարրերի գերակշռող ազդեցությունը տվյալ տիրույթում, 
և հնարավոր է էլեկտրամագնիսական ազդեցությունները քիմիա-
կան ռեակցիաներից առաջացած իոնների վրա, որոնք ունեն մեծ 
նշանակություն: Հավասարակշռության դիրքի բերելու կայուն 
վիճակների դասական և քվանտային մոդելավորումը կքննարկվի 
այլ աշխատանքներում:    
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    Калашян АрменКалашян АрменКалашян АрменКалашян Армен    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

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

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

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

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

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