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Աշխատանքում դատողություններ են արվում ֆիզիկական տեսություն-

ների կիրառելիության ոլորտների տոպոլոգիապես համատեղելի զուգակցման 

մասին, որը պետք է ունենա ակնառու դիտողական բնույթ և արտացոլի առան-

ձին տեսությունների միջև սահմանային անցումների ֆիզիկական հիմնավոր-

վածությունը: 
 

1. Ֆիզիկայի տարբեր բնագավառների միջև փոխառնչություններ հաս-

տատելու նպատակով կատարվող դիտարկումներում և մեթոդական վերլու-

ծություններում հատկապես կարևորվում են ֆիզիկական տարաբնույթ պարա-

մետրերի չափային գնահատումներն ու համադրումները: Ինչպես գիտենք, կա-

րելի է սահմանափակ թվով ֆիզիկական հաստատունների միջոցով ձևավորել 

այդ հաստատունների  այնպիսի զուգակցություններ, որոնք ունենան, օրինակ, 

երկարության, ժամանակի, էներգիայի, զանգվածի և ֆիզիկական այլ պարա-

մետրերի չափայնություն: Նման ձևով կարելի է տեսականորեն ընկալելի դարձ-

նել մեծ թվով ֆիզիկական պարամետրեր՝ վերջիններս արտահայտելով հիմ-

նարար համարվող հաստատուններով: Եվ հիմնարար հաստատունների առան-

ձին խմբերն էլ նախանշում են ֆիզիկական տեսությունների կիրառելիության 
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ոլորտները: Այնպես որ ֆիզիկական տեսությունների խորհրդանշական «քար-

տեզը», որը ուղենիշային դեր ունի ֆիզիկական իրականության ամբողջական 

ընկալման համար և սույն դիտարկման թեման է, ձևավորվում է տարբեր 

հիմնարար հաստատունների դերերի ընդգծման համեմատական գնահատում-

ներով: Որպես այդպիսի գնահատում՝ ընդունված է կիրառել նույն չափայնու-

թյունն ունեցող ֆիզիկական մեծությունների չափազուրկ հարաբերությունը 

(օրինակ`
c

V
), որը արտահայտում է որոշակի ֆիզիկական փոխկապակցություն: 

Եվ խորհրդանշական քարտեզի ուրվագծումը հանդիսանում է տարբեր չափա-

զուրկ հարաբերությունների արժեքներով թվագրված, առանցքներ ունեցող 

կոորդինատային համակարգում ֆիզիկական տեսությունների կիրառելիության 

ոլորտների տոպոլոգիապես համատեղելի զուգակցում, որը պետք է ունենա 

ակնառու դիտողական բնույթ և արտացոլի առանձին տեսությունների միջև 

սահմանային անցումների ֆիզիկական հիմնավորվածությունը: 

 2. Ինչպես գիտենք, արիստոտելյան ֆիզիկան (նաև նրա միջնադարյան 

զարգացումները) ըստ էության զուտ հետազոտվող օբյեկտին վերագրվող բազ-

մազան հատկությունների հետազոտման ուսմունք էր: Իսկ ատոմականության 

գաղափարը, արդեն հին հույների պատկերացումներով, ֆիզիկական հատկու-

թյունների այդ բազմազանությունը փորձեց հանգեցնել միայն ատոմներին բնո-

րոշ սահմանափակ թվով հիմնարար հատկանիշների: Սակայն շուտով ատոմա-

կանության սկզբունքի հետևորդներն սկսեցին տարանջատել դիտվող հատ-

կությունների երկու կատեգորիաներ. հատկություններ, որոնք կախված չեն դի-

տորդից և պատկանում են միմիայն դիտվող օբյեկտին (երկրաչափական ու 

դինամիկական հատկություններ), և հատկություններ, որոնք պայմանավորված 

են դիտող սուբյեկտի ընկալումներով: Ֆիզիկական օբյեկտների նման «առաջ-

նային» և «երկրորդային» հատկությունների տարբերակումը իրականացրեց ար-

դեն Գալիլեյը՝ իրական համարելով լոկ առաջնայինները, նման կերպ առա-

ջադրելով դասական ֆիզիկայի հետազոտական ծրագիրը[1]: Այսպիսով՝ դասա-

կան ֆիզիկայում առաջնային հատկանիշները` ձևը, դիրքը, շարժումը, զանգվա-

ծը, լիցքը, համարվում են ֆիզիկական իրականության օբյեկտիվ բնութագրերը, 

մատերիայի անբաժանելի ատրիբուտները, որոնք առնչություն չունեն դիտում-

ների հետ: Եվ հենց այդ պատճառով էլ դասական ֆիզիկայում քանակական 

առնչություններ հաստատելու նպատակով ներմուծվել են չափման տարբեր 

մակրոսկոպական համակարգեր, որոնք նախատեսված են սովորական ֆիզի-
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կական երևույթների համար և հիմնված են դյուրին կերպով հասանելի, պայմա-

նականորեն ընտրված, որոշակի համաձայնությամբ հաստատված մակրոսկո-

պական չափանմուշների վրա: Ընտրության նման պայմանականությունը ան-

հրաժեշտորեն հետևում է հետազոտվող օբյեկտի առաջնային հատկությունների 

անհատական բնույթից: Այնպես որ ֆիզիկական տեսությունների կիրառելիու-

թյան ուրվագծային «քարտեզում» դասական ֆիզիկային հատկացվող տիրույթը 

չունի ուղենիշային որոշակի սահմանափակում: 

3. Հատկանիշների դասակարգման վերը նշված մտահայեցողական կոն-

ցեպցիան առաջին անգամ կասկածի տեղիք տվեց Հերբարթի և Ստելլոյի զուտ 

տրամաբանական վերլուծությունների արդյունքում, ըստ որոնց՝ օբյեկտի, իրի 

հատկանիշները (այդ թվում՝ առաջնային) հանգում են այլ իրերի հետ հարաբե-

րակցությունների հետևանքների: Հետագայում այդ գաղափարը, որ օբյեկտների 

հատկությունները մեր զգայնությունների կամ բնության այլ օբյեկտների վրա լոկ 

նրանց գործադրած ներգործություններն են, ընդգծել է նաև Հելմհոլցը [1]: Նման 

պնդումները լիովին հաստատեց նոր ժամանակների ֆիզիկան: Իրոք, ֆիզի-

կական գիտության հետագա զարգացումը ցույց տվեց, որ առաջնային համար-

վող վերը նշված բոլոր հատկանիշները կախված են նաև դիտման միջոցներից և 

վերջիններիս հետ դիտվող օբյեկտի ունեցած փոխհարաբերություններից: Այս-

պիսով, ի տարբերություն հատկանիշների արիստոտելյան ֆիզիկայի և առաջ-

նային հատկությունների նյուտոնյան ֆիզիկայի, նոր ժամանակների ֆիզիկային 

հատկանշական է այլ արտահայտչալեզու: 

Դա փոխազդեցությունների, փոխներգործությունների, այլ ոչ թե ատրի-

բուտների լեզուն է: Նման լեզվամտածողության տարրերն են պրոցեսները, այլ 

ոչ թե հատկություններն ու առաջնային որակները: 

Պատմականորեն տևական ժամանակահատվածում տարատեսակ փոխ-

ազդեցությունները (էլեկտրական, մագնիսական, գրավիտացիոն) դիտարկվում 

էին որպես ֆիզիկական մարմինների (նյութի)` հեռավորության վրա փոխազ-

դելու որոշակի առանձնահատկություններ: Ի տարբերություն այդ տեսանկյան՝ 

Ֆարադեյը առաջին անգամ ներմուծեց դաշտի՝ որպես ֆիզիկական իրակա-

նության (մատերիայի տեսակի) գաղափարը, որը նյութական մարմինների միջև 

հաղորդակցող մեխանիզմի դեր է կատարում և ենթարկվում է շարժման յուրա-

հատուկ օրենքների: Նման տեսանկյունը, ըստ էության, Դեկարտի մերձազ-

դեցության տեսության հետագա զարգացումն էր: Էլեկտրամագնիսական դաշտի 

շարժման օրենքների հետագա ձևակերպումը դաշտի հավասարումների տես-

քով պատկանում է, ինչպես գիտենք, Մաքսվելին: 
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4. Իր ժամանակին հատկապես կարևորվեց Մաքսվելի հավասարումների 

ինվարիանտությունը կոորդինատների ու ժամանակի Լորենցի ձևափոխու-

թյունների նկատմամբ՝ ի տարբերություն Նյուտոնի հավասարումների, որոնք 

ինվարիանտ են Գալիլեյի ձևափոխությունների նկատմամբ: Այսինքն՝ դաշտի 

դասական տեսությունը պետք է իր տեղը զիջեր հարաբերականության հատուկ 

տեսությանը: Եվ հարաբերականության տեսությունը բացահայտեց, որ դիրքի, 

ժամանակի և արագության (հավասարապես նաև երկարության, տևողության) 

երկրաչափական-կինեմատիկական հատկությունները, որոնք անցյալում հա-

մարվում էին օբյեկտիվ բնութագրեր, իրականում կախված են հաշվարկման հա-

մակարգի ընտրությունից, այսինքն՝ ֆիզիկական իրականության տարածաժա-

մանակային առանձնահատկությունից: Վերջինս արտահայտվում է մակրոռել-

յատիվիստական մեխանիկայում բնության հիմնարար հաստատուններից մե-

կի` լույսի c  արագության դերի ընդգծմամբ, որն իր հերթին հանգեցնում է ֆիզի-

կական մեծությունների չափման «բնական», այլ ոչ պայմանական միավորների 

ձևավորմանը[2]: Այսպիսով, ֆիզիկական տեսությունների ուրվագծային 

քարտեզում կարելի է որոշակիացնել  մակրոռելյատիվիստական էլեկտրադի-

նամիկային հատկացվող տիրույթի 







 1,

c

V
cV սահմանազատումը: 

5. Շուտով ցույց տրվեց, որ միկրոմասնիկների շարժման օրենքները որա-

կապես տարբերվում են մակրոսկոպական մարմինների շարժման օրենքներից: 

Եվ միկրոմասնիկների համար առաջին ավարտուն տեսություն հանդիսացավ 

քվանտային մեխանիկան: Բորնի-Բորի-Հեյզենբերգի մեկնաբանման կոնցեպ-

տուալ շրջանակներում քվանտային մեխանիկան նորից պրոցեսների, այլ ոչ թե 

մատերիայի առաջնային հատկությունների, փոխազդեցությունների, այլ ոչ թե 

ատրիբուտների ֆիզիկա է: 

Իրոք,19-րդ և 20-րդ դարերի սահմանագծին մատերիայի կառուցվածքա-

յին ուսումնասիրություններում հանգուցային նշանակություն և առաջնահեր-

թություն ստացավ ատոմականության սկզբունքը, կամ որ նույն է, մատերիայի 

բոլոր ձևերի ու ֆիզիկական բնութագրերի ընդհատության սկզբունքը, որը 

բացարձակապես խորթ է դասական ֆիզիկային: Նոր բացահայտված իրողու-

թյան տրամաբանական վերլուծությունը ցույց տվեց, որ միկրո-և մակրոօբյեկտ-

ները սկզբունքորեն տարբերակող հայտանիշ կարող է ծառայել նյութական 

օբյեկտի ռեակցիան արտաքին ներգործությանը՝ ներառելով դիտման ժամանակ 

օբյեկտի կրած ներգործությունը: 
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Նյութական օբյեկտների փոխներգործությունների, այսինքն՝ նաև վեր-

ջիններիս ֆիզիկական բնութագրերի վրա ատոմականության սկզբունքի տա-

րածման պատիվը պատկանում է Պլանկին: Համաձայն Պլանկի նվազագույն 

ներգործության՝ քանակական չափ է հանդիսանում 

3410054,1  Ջ.վ 

հաստատունը, որը ներգործության այլևս անբաժանելի «ատոմի» դեր է խաղում: 

Այսպիսով, միկրոաշխարհի ֆիզիկայում հանգուցային նշանակություն ունեն 

,, eme  հիմնարար հաստատունները, որոնք համապատասխանաբար 

փաստում են լիցքի, զանգվածի, ներգործության ատոմականության սկզբունքի 

ֆիզիկական իրողությունը՝ միաժամանակ ընդգծելով ֆիզիկական տեսություն-

ների ուրվագծային քարտեզում ոչ ռելյատիվիստական քվանտային մեխանիկա-

յի կիրառելիության ոլորտի 







 1,

S
S


   սահմանազատումը ( S -ֆիզիկական 

համակարգի գործողությունն է): 

6. Քվանտային մեխանիկայի հետագա զարգացումը բերեց քվանտային 

էլեկտրադինամիկայի ստեղծմանը, որտեղ մասնիկի և դաշտի գաղափարները 

միաձուլվում են քվանտային դաշտի մեկ համընդհանուր գաղափարի մեջ, փաս-

տելով մասնիկների ստեղծման ու վերացման ֆիզիկական իրողությունը: Էլեկտ-

րամագնիսական դաշտի համար Մաքսվելի հավասարումների, էլեկտրոն-պո-

զիտրոնային դաշտի համար Դիրակի հավասարումների և վերանորմավորման 

գաղափարի նախահիմքի վրա ստեղծված քվանտային էլեկտրադինամիկան, 

որը նկարագրում է միայն ֆոտոնների և լեպտոնների փոխազդեցությունները, 

չափազանց ճշգրիտ տեսություն է: Քվանտային էլեկտրադինամիկայում միա-

տեղվել են ողջ ֆիզիկական գիտության զարգացման նախորդ փուլի ձեռքբե-

րումները, այն է` Մաքսվելի դասական էլեկտրադինամիկան և քվանտային մե-

խանիկան: Այլ կերպ ասած, ֆիզիկական տեսությունների ուրվագծային քարտե-

զում քվանտային էլեկտրադինամիկայի ոլորտը պետք է տոպոլոգիապես ներա-

ռի նախորդ զարգացումների զբաղեցրած տիրույթները՝ միավորելով նաև վեր-

ջիններիս մեջ կիրառվող հիմնարար cme e ,,,  հաստատունները՝ որպես չափ-

ման «բնական» միավորների ձևավորման անհրաժեշտ և բավարար նախահիմք: 

7. Տարածաժամանակային իրականության մեջ ընթացող ֆիզիկական 

երևույթները և համապատասխան ֆիզիկական տեսությունները տոպոլոգիա-

կան համադրման ենթարկելու նպատակով պետք է առկա հիմնարար cme e ,,,  

հաստատունների ներգրավմամբ ձևավորել համեմատական գնահատումների 
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չափազուրկ հարաբերություններ և վերջիններիս արժեքներով թվագրել ուրվա-

գծային քարտեզի կոորդինատային առանցքները: Սակայն հարկ է նկատի ունե-

նալ, որ այնպիսի հիմնարար հաստատուններ, ինչպիսիք են էլեկտրոնի e  լիցքը 

և 
em զանգվածը, ժամանակակից ֆիզիկական տեսություններում ներմուծվում 

են զուտ ֆենոմենոլոգիապես, վերանորմավորման գործընթացի արդյունքում, 

որի գաղափարը, իհարկե, չի բխում քվանտային էլեկտրոդինամիկայի ելակե-

տային հավասարումներից: 

Ելնելով նման իրավիճակից՝ կարելի է ֆիզիկական տեսությունների կի-

րառելիության ոլորտների տեղորոշման հարցում ձերբազատվել  
m

me  և 
q

e
 չա-

փազուրկ գնահատումների օգտագործումից՝ սահմանափակվելով լոկ 
S


 և 

c

V
 

հարաբերությունների արժեքներով: Եվ հաշվի առնելով ֆիզիկական երևույթ-

ների ընթացքի իրողությունը տարածության մեջ, ժամանակի ընթացքում,
S


, 

c

V
 

չափազուրկ գնահատումները հարկ է լրացնել տարածական-մասշտաբային ևս 

մեկ գնահատումով: Առավել ևս, որ քվանտային էլեկտրադինամիկայում տեսա-

կան եզրահանգումները փորձնական արդյունքներին համաձայնեցնելու նպա-

տակով վերանորմավորման գաղափարը կիրառելիս հարկ է լինում փաստել 

որոշակի, շատ մեծ, վերջավոր սահմանային 0P   իմպուլսի գոյության վարկածը՝ 

համարելով, որ փոխազդող մասնիկների (էլեկտրոնների և ֆոտոնների) իմ-

պուլսների փոփոխությունները փոքր են այդ սահմանային արժեքից: Այնպես որ 

եթե սահմանային իմպուլսը համարվի անվերջ մեծ, ապա էլեկտրոնի լիցքը 

կձգտի զրոյի: Լանդաուի և Պոմերանչուկի ստացած այս արդյունքը վկայում է, որ 

քվանտային էլեկտրադինամիկան փակ, ավարտուն տեսություն չէ: Այլ կերպ 

ասած, քվանտային էլեկտրադինամիկան կիրառելի չէ շատ մեծ իմպուլսների 

տիրույթում: Իսկ մյուս կողմից՝ մեծ իմպուլսներին համապատասխանում են 

փոքր հեռավորություններ: Եվ ըստ երևույթին քվանտային էլեկտրադինամիկան 

տեղի չունի փոքր հեռավորությունների 
0

0 ~
P

rr


  տիրույթում[5]: 

Այսինքն՝ ֆիզիկական տեսությունների ուրվագծային քարտեզում ան-

հրաժեշտ է ներմուծել չափազուրկ գնահատումների երրորդ թվային առանցքը    
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(
S


, 

c

V
 առանցքներից բացի), որը պետք է թվագրել  

r

r0   հարաբերության ար-

ժեքներով: 
r

r0 ,
c

V
,
S


 գնահատումները համապատասխանաբար արտացոլում 

են տարածա-ժամանակային `
r

r0   իրականության մեջ շարժվող` 
c

V
 և փոխազ-

դող` 
S


 մատերիայի վարքը: 

8. Հիմնարար երկարության գոյությունը սերտորեն առնչվում է ուլտրա-

փոքր մասշտաբներում ավանդական տարածա-ժամանակային պատկերացում-

ների վերանայման անհրաժեշտության հետ: Ըստ Սնայդերի, նման մասշտաբ-

ներում միմյանց հետ չկոմուտացվող կոորդինատներով բնորոշվող տարածու-

թյունը դիսկրետ է և միևնույն ժամանակ իզոտրոպ: Ընդ որում էական են դառ-

նում գրավիտացիոն դաշտի հնարավոր քվանտացման հետ կապված երևույթ-

ները: Ընդհանրապես քվանտային ֆիզիկան առաջադրել է միկրոաշխարհում 

ընդհատության և անընդհատության փիլիսոփայական վերլուծության իր հար-

ցադրումը: Ինչպես գիտենք Պլանկի հաստատունի հիմնարար, համապիտանի 

բնույթը ի հայտ է գալիս այն առումով, որ նրա միջոցով կարող են արտահայտվել 

բոլոր այն ֆիզիկական բնութագրերը, որոնցով փոխանակվում են փոխազդող 

օբյեկտները: Իրոք, չափայնությունների պարզ վերլուծությունը հաստատում է 

հետևյալ կապը. 

[ ]=[էներգիա x ժամանակ]=[իմպուլս x երկարություն]=[մոմենտ], (*) որը 

թույլ է տալիս մեկնաբանությունների երկակի հնարավորություն: Ըստ (*), հա-

մակարգի դինամիկական վիճակը բնութագրող [ ] չափայնությամբ  S գործողու-

թյան քվանտացման փաստից հետևում է, որ եթե 

[ ]=[էներգիա x ժամանակ], 

ապա ընդհատ, քվանտացվող կարող է լինել 

ա) կա՛մ ֆիզիկական օբյեկտների փոխազդեցության արդյունքում փոխանակ-

վող էներգիան, կա՛մ ժամանակը, 

բ)  և՛ էներգիան, և՛ ժամանակը: 

Նույն տրամաբանությամբ, եթե 

[ ]=[իմպուլս x երկարություն], 

ապա ընդհատ, քվանտացվող կարող է լինել 

գ) կա՛մ փոխանակվող իմպուլսը, կա՛մ երկարությունը, 

դ) և՛ իմպուլսը, և՛ երկարությունը: 
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Քանի որ, ըստ ժամանակակից ֆիզիկական պատկերացումների, տարա-

ծությունը և ժամանակը միկրոաշխարհում մնում են անընդհատ, անսահմանե-

լիորեն բաժանելի, ապա անհրաժեշտաբար ենթադրվում են էներգիայի, իմպուլ-

սի և մոմենտի քվանտայնությունը, ընդհատությունը: Իսկ եթե որպես ելակետ 

ընդունենք էներգիայի, իմպուլսի ու մոմենտի ընդհատության փորձնականորեն 

հաստատագրված այդ փաստը, ապա արդեն ֆիզիկորեն հիմնավորված և թույ-

լատրելի կարելի է համարել տարածության ու ժամանակի հնարավոր քվան-

տացման պատկերացումները: Իսկ դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մատերիայի և նրա 

ֆիզիկական բնութագրերի ընդհատության գաղափարի տարածում նաև նրա 

ատրիբուտների`տարածության ու ժամանակի վրա, քանի որ մենք լոկ մտովի 

կարող ենք տարանջատել մատերիայի, շարժման, տարածության ու ժամանակի 

անքակտելիորեն շաղկապված ֆիզիկական իրողությունները միմյանցից և այն 

էլ լոկ սահմանային դեպքում, մակրոսկոպական մակարդակով: 

9. Այժմ ձևավորենք ֆիզիկական տեսությունների փոխդասավորվածու-

թյան ուրվագծային քարտեզը, ավելի ճիշտ եռաչափ մոդելը, ըստ կոորդինա-

տային (
r

r

c

V

S

0,,
 ) եռաչափ բազիսի: 1) Ակնհայտ է, որ տրված կոորդինատային 

համակարգում դասական ֆիզիկան զբաղեցնում է 
r

r0  առանցքի երկայնքով 

ձգվող միաչափ տիրույթը, որն սկզբունքորեն զուրկ է որոշակի սահմանազա-

տումից: 

2) Առավել ընդհանուր բնույթ ունեցող ռելյատիվիստական մեխանիկան 

բնորոշվում է (
r

r

c

V 0, ) հարթության վրա տեղաբաշխված կիրառելիության երկ-

չափ (1x1) տիրույթով: Վերջինիս պրոյեկցիան 
r

r0 առանցքի վրա համընկնում է 

դասական ֆիզիկայի միաչափ տիրույթին: Խորհրդանշական այս գործողությու-

նը համարժեք է c  սահմանային անցմանը, երբ դասական առնչությունները 

արտածվում են ռելյատիվիստական մեխանիկայի հավասարումներից: 

3) Համանման ձևով ոչ ռելյատիվիստական քվանտային մեխանիկան 

զբաղեցնում է (
r

r

S

0,


) հարթության (1x1) երկչափ տիրույթը, և վերջինիս պրոյեկ-

ցիան 
r

r0
 առանցքի վրա նորից հանգում է դասական ֆիզիկայի միաչափ 

տիրույթին, լիովին համահունչ 0   սահմանային անցմանը: 
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4) Եվ վերջապես քվանտային էլեկտրադինամիկան, այսինքն՝ դաշտի 

քվանտային տեսությունը, որը ժամանակակից հիմնարար ֆիզիկական տեսու-

թյունների` քվանտային մեխանիկայի և հարաբերականության տեսության միա-

ձուլումն է, հանդիսանում է բազմաթիվ մասնիկների ռելյատիվիստական քվան-

տային տեսություն, զբաղեցնում է 1x1x1 եռաչափ ծավալը
r

r

c

V

S

0,,
 տարածու-

թյունում: 

 
10. Քվանտային էլեկտրադինամիկայի մասին ձևավորվել է շատ առում-

ներով ընդօրինակելի տեսության պատկերացումը: Ըստ նրա օրինակի՝ կառուց-

վել և կառուցվում են տարրական մասնիկների և հիմնարար փոխազդեցու-

թյունների այլ տեսություններ ևս: 

Ստեղծվել և հաստատվել են տարատեսակ մասնիկների դաշտերի և այդ 

դաշտերից յուրաքանչյուրին համապատասխանող վակուումի` որպես քվան-

տացվող դաշտի ստորին էներգետիկ վիճակ հանդիսացող մատերիայի հատուկ 

ձևի, գաղափարը: Տարրական մասնիկների ֆիզիկայի ժամանակակից զարգա-

ցումները ցույց են տվել, որ ներկայումս հայտնի մասնիկները (լեպտոնները, 

հադրոնները, քվարկները, գլյուոնները, ֆոտոնները) պայմանավորում են միկ-

րոաշխարհի պրոցեսների առանձնահատկությունները: Քվանտային էլեկտրա-

դինամիկայի նմանությամբ ստեղծվել է քվարկների գունային վիճակները փոփո-

խության ենթարկող և միջուկում ուժեղ փոխազդեցությունը պայմանավորող 

գլյուոնային դաշտի տեսությունը` քվանտային քրոմոդինամիկան: Արդեն հա-

ջողվել է ստեղծել էլեկտրաթույլ փոխազդեցության տեսությունը, որտեղ էլեկտ-
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րամագնիսական և թույլ փոխազդեցությունները համարվում են առավել հիմ-

նարար` էլեկտրաթույլ փոխազդեցության տարբեր դրսևորումները: Քվարկային 

մոդելի, էլեկտրաթույլ փոխազդեցության և քվանտային քրոմոդինամիկայի զու-

գակցությանը անվանում են ստանդարտ տեսություն, որի հիմնարար մասնիկ-

ների դերում հանդես են գալիս լեպտոններն ու քվարկները: Ստանդարտ մոդելի 

շրջանակներում հաջողվել է բացատրել երևույթների բավական ընդգրկուն բնա-

գավառ, չնայած անպատասխան են մնում բնության մեջ հիմնարար փոխազ-

դեցությունների գոյությանն առնչվող մի շարք վճռորոշ հարցեր: Էլեկտրաթույլ 

տեսության մեջ էլեկտրամագնիսական և թույլ փոխազդեցությունների հաջող 

միաձուլումը խթան հանդիսացավ միավորելու նաև ուժեղ ու գրավիտացիոն 

փոխազդեցությունները, այս անգամ մեկ, եզակի` մեծ միավորման տեսության 

մեջ: Այս առումով չափազանց կարևորվում է փորձարարական այն բացահայ-

տումը, որի համաձայն հիմնարար փոխազդեցությունների կապի հաստա-

տունների արժեքները մերձեցման միտում են դրսևորում: Ընդ որում այդ հաս-

տատունների էքստրապոլյացիան հանգեցնում է էներգիայի 1510~  ԳէՎ արժե-

քին: Բայց քանի որ գոյություն ունեցող արագացուցիչներում հաջողվում է գրան-

ցել առավելագույնը 3103   ԳէՎ էներգիա, ապա նման էքստրապոլյացիայի իրա-

կանացումը չափազանց անորոշ է թվում: Բացի այդ, քանի որ դեռևս գոյություն 

չունի գրավիտացիայի քվանտային տեսություն,որը կլրացներ քվանտային 

էլեկտրադինամիկային և քվանտային քրոմոդինամիկային, մեծ միավորման 

տեսության ժամանակակից տարբերակները ներառում են դեռևս միայն ուժեղ և 

էլեկտրաթույլ փոխազդեցությունները[6]: Այսպիսով, համընդհանուր միավորու-

մը տեղի կունենա բարձր էներգիաների տիրույթում, որտեղ կարևորվում են 

քվանտային գրավիտացիայի երևույթները:Ֆիզիկական տեսությունների ուրվա-

գծային մոդելում նման զարգացումներին համապատասխանում է վերը առա-

ջադրված խորհրդանշական «խորանարդի»` ֆիզիկական իմացության սաղմ-

նավորման O սկզբնակետին տրամագծորեն հակադիր A գագաթին հարող փոքր 

հեռավորությունների և մեծ արագությունների  cVSrr  ,,0   տիրույթը: 

11. Խորանարդային մոդելը մտահայեցողական դատողությունների տե-

ղիք է տալիս: Մասնավորապես ուրվագծային խորանարդի ցանկացած հատույթ 

պետք է համապատասխանի որոշակի ֆիզիկական տեսության, չափային գնա-

հատումների իր համակարգով, որը կարելի է որոշել հատույթի պարամետ-

րերով: Իսկ դա մատնանշում է ֆիզիկական իրականության մեկնաբանման նոր 

ուղիների և հնարավորությունների մասին: Բացի այդ, որոշակի եզրակացու-
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թյունների կարող է հանգեցնել նաև խորանարդի համաչափության ձևափոխու-

թյունների գոյության փաստը: Իրոք, մասնավորապես, խորանարդային մոդելի`  

կոորդինատների սկզբնակետի նկատմամբ ինվերսիայի դեպքում այն(
r

r

c

V

S

0,,
 ) 

կոորդինատային օկտանտից անցում է կատարում (
r

r

c

V

S 





0,,
 ) կոորդինա-

տային օկտանտ: Նման գործողությունը չի խախտում ուրվագծային մոդելի չա-

փային գնահատումների համամասնությունը և միաժամանակ իրականացնում 

է VVrrSS  ,, ձևափոխություններ, որոնք հիշեցնում են, համա-

պատասխանաբար, լիցքային համալուծության C, հայելային անդրադարձման  

P, և ժամանակի շրջման T գործողությունները (եթե հաշվի առնենք, որ 

էլեկտրական լիցքի փոխազդեցությունը էլեկտրամագնիսական դաշտի հետ 

նկարագրվում է 

b

a

i

idxA
c

e
գործողությամբ, որտեղ iA -դաշտի 4-պոտենցիալն 

է): Այնպես որ խորանարդային մոդելի համաչափությունը կարծես թե աղերսներ 

ունի հայտնի   CPT -թեորեմի հետ: 

  Ֆիզիկական տեսությունների փոխկապվածությունների տոպոլոգիայի ներ-

կայացվող տարբերակը ինքնին բնության հիմնարար համաչափության սկզբուն-

քի արտացոլումն է: Համաձայն այդ սկզբունքի՝ 










1~,~

0

0
r

r
rr հիմնարար երկա-

րությունը որոշում է ժամանակակից ֆիզիկական պատկերացումների, այսինքն՝ 

քվանտային մեխանիկայի 







1~

S


, հարաբերականության տեսության և պատ-

ճառականության սկզբունքի 







1~

c

V
կիրառելիության սահմանները[7]: Այ-

սինքն՝ պետք է սպասել, որ 0rr   տարածական տիրույթներում հնարավոր են 

ժամանակակից պատկերացումներին չհամապատասխանող նոր ֆիզիկական 

երևույթներ, այն է՝ ֆիզիկական գիտության ևս մեկ «հեղափոխական»  զարգա-

ցում, ինչպիսին տեղի ունեցավ 20-րդ դարասկզբին: 

Այնպես որ, ամենայն հավանականությամբ, չափային գնահատումների 

ցանկացած մոդելային կառուցվածք անխուսափելիորեն կրում է ժամանակավոր 

բնույթ: Միկրոաշխարհում տեսական ու փորձնական հետագա բացահայտում-

ները, տիեզերքի ընդլայնվող հետազոտությունները, անպայմանորեն խախ-

տելով ցանկացած ավարտուն մոդել, կտրոհեն վերջինս նոր բաղադրամասերի, 
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քանի դեռ չի ծագի առավել բարձր մակարդակով միավորման մի նոր տենդենց: 

Եվ բացառված չեն ապագայում գիտական մտքի այնպիսի զարգացումներ, երբ 

ուրվագծային եռաչափ մոդելի փոխարեն անհրաժեշտ կլինի բավարարվել 

քառաչափ և նույնիսկ բազմաչափ մոդելային կառուցվածքներով: 
 

Г. С. Никогосян 

Трехмерная модель научных тенденций развития физики 
                                                                                                                                                           

В работе приводятся соображения о топологически совместимой сочетае-

мости областей применимости физических теорий, которое должно иметь нагляд-

ный характер и продемонстрировать физическую обоснованность предельных 

переходов между отдельными теориями.   
 

H. S. Nikoghosyan  

Three-Dimensional Model of the Scientific Tendencies of the  

Development of Physics 
 

The work is devoted to the study of topological  compatibility of  spheres of 

physical theories. Such compatibility must be obvious. This must demonstrate the 

border passings between different theories. 
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