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12
Ար թուր Պետ րո սյան

Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ

Քարե գործիքների ուսումնասիրության մեթոդոլոգիան
Մարդ կու թյան վա ղա գույն շրջա նի պատ մու թյան վեր լու ծու թյան հա մար կա րև որ 
է քա րի գոր ծիք նե րի, դրանց բե կոտ ման տեխ նի կա յի և տեխ նո լո գի ա յի ու սում ա
սի րու թյու նը: 1950 թ. լույս տե սավ ստո րին և մի ջին քա րի դա րի ին դուստ րի ա նե րի 
տի պո լո գի ա կան և տեխ նո լո գի ա կան հար ցե րին նվիր ված ֆրան սի ա ցի նշա նա
վոր հնա գետ Ֆրան սո ւա Բոր դի աշ խա տու թյու նը (Bordes 1950): Հիմ վե լով էվո
լու ցի ոն տե սու թյան վրա, Բոր դը առա ջար կում էր ստո րին և մի ջին պա լե ո լի թյան 
գոր ծիք նե րի մի ցու ցակ, որ տեղ տար բե րակ վում էին բե կոր նե րի վրա ար ված գոր
ծիք նե րի 63 տե սակ ներ, որոնք իրենց հեր թին բա ժան վում էին չորս խմբի: Նման 
տի պա բա նա կան հա մա կար գի ստեղ ծու մը մեծ ձեռք բե րում էր հատ կա պես մի ջին 
պա լե ո լի թի քա րի ին դուստ րի ան ու սում ա սի րե լու հա մար: Բոր դի աշխատանքը 
քննա դատ վեց անգ լո սաք սոն մի քա նի հե ղի նակ նե րի կող մից, ով քեր փոր ձում էին 
դրան հա կադ րել վեր լու ծու թյան մի նոր մե թոդ, որը այդ պես էլ լայն կի րա ռու թյուն 
չու նե ցավ: 
Զար գաց նե լով Բոր դի առա ջար կած մե թո դը 1953 թ. Դե նիս դը Սո նե վիլ Բոր դը և 
Ժան Պե րո տը վե րին պա լե ո լի թի հա մար առա ջար կում են մի ցու ցակ բաղ կա ցած 
92 տի պե րից: 
Ապա գա յում մշակ վում են քա րի ին դուստ րի ա յի տի պա բա նու թյա նը վե րա բե րող 
այլ ցու ցակ ներ, որոնք կապ ված էին հիմ ա կա նում վե րին պա լե ո լի թի, էպի պա
լե ո լիթ  մե զո լի թի քա րի ին դուստ րի ա նե րի ու սում ա սի րու թյան հետ (Broglio & 
Kozlowski 1983): 
Վե րին պա լե ո լի թյան քա րի ին դուստ րի ա յի ու սում ա սի րու թյան ամե նաճ կուն հա
մա կար գը, մինչ այժմ բազ մա թիվ հե ղի նակ նե րի կող մից հա մար վում է դեռ 1964 թ. 
Ջորջ Լապ լա սի կող մից առա ջարկ վա ծը (Laplace 1964), որը կի րառ վում է նաև 
ավե լի ուշ ին դուստ րի ա նե րը բնո րո շե լիս: Հե տա գա յում Լապ լա սը որո շա կի փո
փո խու թյուն ներ կա տա րեց իր առա ջար կած հա մա կար գում առանձ նաց նե լով վեց 
տի պեր՝ ըստ գոր ծիք նե րի վրա առ կա ռե տու շի (Laplace 1968):
Լապ լա սի առա ջար կած հա մա կար գից հե տո, որ պես քա րի ին դուստ րի ա յի ու
սում ա սի րու թյան ոլոր տում նոր մո տե ցում է հա մար վում ֆրան սի ա ցի ու սում ա
սի րող նե րի աշ խա տան քը, որում փորձ է կա տար վել ամ փո փել քա րի ին դուստ րի
ա յի ոլոր տում առ կա բո լոր մո տե ցում ե րը (Inizian el al. 1999): 
Բա նա լի բա ռեր. Քա րի ին դուստ րիա, տի պա բա նա կան հա մա կարգ, պալեոլիթ, 
մեզոլիթ, նեոլիթ:

Artur Petrosyan 
Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA

Methodology for the Study of Stone Artefacts
For the analysis of the early stages of human history, the research of the stone tools, the 
technique and technologies of knapping is important. In the process of distinguishing of 
the stone industry of different epochs, the privilege was mainly given to the typological 
aspect until the 30s of the last century. In 1950, the work by remarkable French archae
ologist François Bordes about the stone industry technology, typological issues of the 
Upper and Middle Stone Age stone industries was published (Bordes 1950). Based on 
the evolution theory, Bordes suggested a list of the Lower and Middle Paleolithic where 
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he differentiated 63 types for the stone tools made on flakes, which, in their turn, were 
divided into four groups. The creation of such typological system was an important 
achievement especially for the research on the stone industry of the Middle Paleolithic. 
The system of Bordes was criticized, especially by some AngloSaxon authors, who 
tried to contradict a new method of analyses, which never was widely used.
Developing the method offered by Bordes in 1953, Denise de SonnevilleBordes and 
Jean Perrot offered a list of 92 types for the Upper Paleolithic stone tools; here the 
uniformity of standards is emphasized.
In the future, some other, different lists for the typology of the stone industry were 
also suggested, which were mainly related to the research on the Upper Paleolithic and 
Epipaleolithic  Mesolithic stone industries (Broglio & Kozlowski 1983).
The most flexible and widely accepted system for the Upper Paleolithic stone industry 
is still considered the one offered by George Laplace in 1964 (Laplace 1964). That sys
tem is used also for the characterization of later industries. Later Laplace did several 
changes in his system, differentiating six types according to the retouch on the tools 
(Laplace 1968).
As a new approach in the research on stone industry after the one offered by Laplace, 
publications by the French researchers are considered. Here an attempt to summarize 
allexisting approaches in the typology of the stone industry is done (Inizian el al. 1999).
Keywords: Stone industry, typological system, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic.

Артур Петросян
Методы исследования каменных орудий

Для анализирования древнейших этапов истории человечества важное значение 
имеет исследование камменых орудий, а также техники и технологии их отщеп
ле ния. Для исследования вархнепалеолитической камменной индустрии самой 
обще принятой системой считается система Дж. Лапласа, преложенная еще в 
1964 г, которая используется также для изучения более поздних индустрий. После 
системы Лапласа в среде изучения камменной индустрии новым подходом явлет
ся работа французских исследователей (Inizian el all. 1999).



Մարդ կու թյան վա ղա գույն շրջա նի պատ մու թյան վեր լու ծու թյան հա մար 
կա րև որ է քա րի գոր ծիք նե րի, դրանց բե կոտ ման տեխ նի կա յի և տեխ նո լո գի
ա յի ու սում ա սի րու թյու նը: Վաղ պատ մա կան փու լի ու սում ա սի րու թյան ըն
թաց քում բազ մա թիվ հե ղի նակ ներ, հիմ վե լով առան ձին տա րա ծաշր ջան նե
րից հայտ նա բեր ված առար կա նե րի կամ հա վա քա ծուն ե րի վրա, առա ջար կել 
են քա րի տի պա բա նա կան տար բեր հա մա կար գեր կամ ցու ցակ ներ, սա կայն 
այդ ցու ցակ նե րը որ պես մե թո դա բա նա կան հիմք իրա կա նում դժվա րու թյուն 
էին առա ջաց նում հատ կա պես այն դեպ քում, երբ ավան դա կան հան դի պող 
շատ տի պեր ներ կա յաց ված չէ ին այդ ցու ցակ նե րում: Որոշ հե տա զո տող ներ 
փոր ձում էին ընդ հան րաց նել այդ ցու ցակ նե րը և կազ մել մի հա մա կարգ, որը 
իր մեջ կնե րա ռեր գո յու թյուն ու նե ցող բո լոր տի պե րը: Ըստ քա րի ին դուստ
րի ա յի ու սում ա սի րու թյան հա մար առա ջարկ ված մո դել նե րի՝ Ջ. Լապ լա սը 
առանձ նաց նում է էմ պի րիկ կամ սպոն տան և ռա ցի ո նալ կամ հա մա կարգ ված 
տի պա բա նու թյուն նե րը: Ըստ նրա առա ջին տար բե րա կը հի ման կա նում ներ
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կա յաց ված է Ֆ. Բոր դի, Դ. դը Սո նե վիլ Բոր դի և Ժ. Պե րո տի, Ժ. Տիք սե րի, Ժ. 
Կազ լովս կու և այ լոց, մյուս տար բե րա կը, որը նա անվա նում է «անա լի տիկ տի
պա բա նու թյուն» Ա. Բոհ մեր սի և Ա. Վու տեր սի, Ա. Լե ռո ւաԳու րա նի, Ի. Բա րան
դա րա նի աշ խա տանք նե րում (Laplace 1968: 8  9):

1950 թ. լույս տե սավ քա րի ին դուստ րի ա յի տեխ նո լո գի ա կան, ստո րին և 
մի ջին քա րի դա րի ին դուստ րի ա նե րի տի պո լո գի ա կան հար ցե րին նվիր ված 
ֆրան սի ա ցի նշա նա վոր հնա գետ Ֆրան սո ւա Բոր դի աշ խա տու թյու նը (Bordes 
1950), որում նա, որ պես էպիգ րաֆ էր վերց րել Լո ո ւի քա րի ին դուստ րի ա յի 
տեխ նո լո գի ա կան առաջ նայ նու թյան մա սին խոս քե րը: Հիմ վե լով էվո լու ցի
ոն տե սու թյան վրա Բոր դը, առա ջար կում էր ստո րին և մի ջին պա լե ո լի թյան 
գոր ծիք նե րի մի ցու ցակ, որ տեղ տար բե րակ վում էին բե կոր նե րի վրա ար ված 
գոր ծիք նե րի 63 տե սակ ներ, որոնք իրենց հեր թին բա ժան վում էին չորս խմբի: 
Նման տի պա բա նա կան հա մա կար գի ստեղ ծու մը մեծ ձեռք բե րում էր հատ կա
պես մի ջին պա լե ո լի թի քա րի ին դուստ րի ան ու սում ա սի րե լու հա մար: Բորդի 
աշխատանքը քննա դատ վեց անգ լո սակ սոն մի քա նի հե ղի նակ նե րի կող մից, 
ով քեր փոր ձում էին դրան հա կադ րել վեր լու ծու թյան մի նոր մե թոդ, որը այ
դպես էլ լայն կի րա ռու թյուն չու նե ցավ: 

Զար գաց նե լով Բոր դի առա ջար կած մե թո դը 1953 թ. Դե նիս դը Սո նե վիլ 
Բոր դը և Ժան Պե րո տը վե րին պա լե ո լի թի հա մար առա ջար կում են մի ցու ցակ 
բաղ կա ցած 92 տի պե րից: 

Ապա գա յում մշակ վում են քա րի ին դուստ րի ա յի տի պա բա նու թյա նը վե րա
բե րող այլ ցու ցակ ներ, որոնք կապ ված էին հիմ ա կա նում վե րին պա լե ո լի թի, 
էպի պա լե ո լիթ –մե զո լի թի քա րի ին դուստ րի ա նե րի ու սում ա սի րու թյան հետ 
(Broglio & Kozlowski 1983): 

Վե րին պա լե ո լի թյան քա րի ին դուստ րի ա յի ու սում ա սի րու թյան ամե նաճ
կուն հա մա կար գը, մինչ այժմ բազ մա թիվ հե ղի նակ նե րի կող մից հա մար վում է 
դեռ 1964 թ. Ջորջ Լապ լա սի կող մից առա ջարկ վա ծը (Laplace 1964), որը կի րառ
վում է նաև ավե լի ուշ ին դուստ րի ա նե րը բնո րո շե լիս: Հե տա գա յում Լապ լա սը 
որո շա կի փո փո խու թյուն ներ կա տա րեց իր առա ջար կած հա մա կար գում առանձ
նաց նե լով վեց տի պեր՝ ըստ գոր ծիք նե րի վրա առ կա ռե տու շի (Laplace 1968): 

Փոր ձենք ընդ հան րաց նել Լապ լա սի աշ խա տանք նե րում քա րի ին դուս տի
րա յի տի պա բա նու թյա նը վե րա բեր ող հիմ ա կան դրույթ նե րը, որը նա ան վա
նել է «անա լի տիկ տի պա բա նու թյուն»:

Քա րի ին դուստ րիա
Որ պես գոր ծիք է սահ ման վում ցան կա ցած քա րե իր, որին հա մա պա տաս

խան մշա կու մով տրվել է որո շա կի ձև և ֆունկ ցի ա ներ: Յու րա քան չյուր գոր ծիք 
կա րե լի է ստա նալ քա րի ջար դոտ ման մի ջո ցով (գե տա քա րե րի վրա ար ված 
գոր ծիք ներ, երկ կող մա նի հար դար մամբ ձեռ քի հա տիչ ներ) կամ եր կու հստակ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով, որոն ցից առա ջի նը են թադ րում է քա րե հում
քից դուրս բե րել բե կոր ներ (բե կո տում), իսկ երկ րոր դը՝ այդ բե կոր նե րին տալ 
հստակ ձև, այ սինքն՝ դրանք ձև ա փո խել գոր ծիք նե րի (ռե տուշ):
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Բե կո տում
Բե կո տումը կա րող է տե ղի ու նե նալ՝
ա) ուղ ղա կի հար վա ծի մի ջո ցով, այ սինքն՝ հում քին հար վա ծե լով քա րե, 

փայ տե կամ ոս կո րե զար կի չով (նկար 1A),
բ) անուղ ղա կի հար վա ծի մի ջո ցով, այ սինքն տե ղադ րե լով զար կի չի և 

հում քի մի ջև փայ տե կամ ոս կո րի հա տիչ (նկար 1B),,
գ) զնդա նի վրա, ֆիքս ված քա րին կամ հո ղին տե ղադ րած հում քին հար

վա ծե լով (նկար 1C), 
դ) զնդա նի վրա ֆիքս ված հում քին հար վա ծե լով զար կի չով (նկար 1D),
ե) Սեղ ման մի ջո ցով (նկար 1E),

Նկար 1. Բե կոտ ման եղա նակ նե րը

Հում քի այն մա սը, որը ստա նում է զար կի չի հար վա ծը (դիպ չե լու կե տում) 
կոչ վում է հար վա ծի հրա պա րակ: Այն կա րող է գտնվել մշակ վող հում քի ար տա
քին մա սում, կամ շեղ բի վրա, ինչ պես նաև կա րող է հա տուկ պատ րաստ վել, 
ապա հե ռաց վել բե կոր նե րի ան ջատ վե լուց: Հար վա ծի հրա պա րա կի այն մա սը, 
որն ան ջատ վում է հար վա ծից, ձև ա վո րում է բե կո րի հրա պա րակ (նկար 2): 

Եթե հար վա ծի հրա պա րա կը նա խա պես պատ րաստ ված է եղել, ապա 
ստաց ված բե կո րը ու նե նում է երկ նիստ կամ նիս տե րով բե կո րի հրա պա րակ, 
բե կո րի երկ րոր դա կան մշակ ման ար դյուն քը գոր ծիքն է (նկար 3):
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Նկար 2. Բե կո րի հրա պա րա կի տե սակ ներ՝ (Laplace 1968: 19; Broglio 2007: 25):

Նկար 3. Բե կո րի վրա գոր ծի քի պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցը:  
1. Մի ջուկ, 2. բե կոր, 3. գոր ծիք (Genick 1994: 72):

Բե կոտ ման ար տադ րան քը (լայն իմաս տով) բնո րոշ վում է` հում քից ան
ջատ ված ներ սի կամ վենտ րալ (հարթ երե սը) մա սով անց կաց ված են թադ
րյալ առանց քով, որն անց նում է հար վա ծի կե տով: Մյուս մա սե րը կոչ վում են 
ար տա քին կամ դոր սալ (հե տևի երե սը), հար վա ծի հրա պա րա կին մոտ մա սը` 
պրոք սի մալ, մի ջին մա սը՝ մե դի ալ, իսկ գա գա թի մա սը՝ դիս տալ (նկար 4):

Նկար 4. Բե կո րին վե րա բե րող սահ մա նում եր
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Բե կոտ ման ար տադ րան քը պայ մա նա կա նո րեն կոչ վում է շեղբ, եթե նրա 
առանց քին զու գա հեռ չափ ված եր կա րու թյու նը գե րա զան ցում է առանց քին 
նոր մալ չափ ված կրկնա կի լայ նու թյա նը, բե կոր (նեղ իմաս տով), եթե եր կա րու
թյու նը պա կաս է: Շեղ բա յին ար տադ րանք նե րը կա րող են ներ կա յաց ված լի նել 
մեծ շեղ բե րով (եր կա րու թյու նը > 10 սմ), շեղ բե րով (10 սմ > եր կա րու թյուն > 5 սմ), 
փոքր շեղ բե րով (5 սմ > եր կա րու թյուն > 2.5 սմ), միկ րո շեղ բե րով (2.5 սմ > եր
կա րու թյուն >1.2 սմ), և հի պեր միկ րո շեղ բե րով (եր կա րու թյու նը < 1.2 սմ): Նմա
նա պես առանձ նաց վում են նաև բե կոր նե րը՝ մեծ բե կոր ներ, բե կոր ներ, փոքր 
բե կոր ներ և միկ րո բե կոր ներ:

Որոշ ին դուստ րի ա նե րում դժվար է ստա նալ անհ րա ժեշտ ձևի բե կո րը մի
նի մալ հար ված նե րով, դա ստի պել է, որ բե կոտ ման փու լում կի րառ վեն որո շա
կի հնարք ներ: Լև ա լո ւա զյան բե կոտ ման տեխ նի կան, որը կի րառ վել է ստո րին 
և մի ջին պա լե ո լի թյան ժա մա նա կաշր ջա նում, մի ջու կին ճիշտ ձև տա լու հնարքն 
է (բե կոտ ման հարթ մա կե րես նե րով, եռան կյու նա ձև, կի սաշր ջա նա ձև կամ ուղ
ղան կյուն), որի նպա տա կը նա խա պես ար տադ րան քի ձևը որո շելն է՝ եռան
կյու նա ձև («լևա լո ւա սրա ծայ րե ր»), կի սաշր ջա նա ձև («լևա լո ւա բե կոր նե ր») 
կամ շեղ բա յին («լևա լո ւա շեղ բե ր»): Հար վա ծը հեշ տաց նե լու հա մար մի ջու կի 
հրա պա րա կը հա ճախ պատ րաստ վում է ուղ ղա կի ռե տու շով, ար դյուն քում նիս
տե րի ձև ով տար բե րակ վում են նաև բե կոր ման ար տադ րան քը, օր. «ժան դար
մի գլխար կ» և այլն (նկար 5):

Նկար 5. Լևա լո ւա զյան բե կոտ ման տեխ նի կա:  
«Եռան կյու նա ձև» լևա լո ւա մի ջուկ և «լևա լո ւա սրա ծայ րե ր» (13):  

«Շեղ բա ձև» լևա լո ւա մի ջուկ և «լևա լո ւա շեղ բ» (4, 5):  
«Բե կո րա ձև» լևա լո ւա մի ջուկ և «լևա լո ւա բե կո ր» (6, 7), (Bordes 1950: նկար 3):
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Վե րին պա լե ո լի թի և նե ո լի թի ին դուստ րի ա նե րում հա ճախ հան դիպ վող 
շեղ բե րը և շեղ բիկ նե րը, ստա նում էին կո նա ձև (որոն ցում հիմ քը հան դի սա նում 
է հար վա ծի հրա պա րակ) կամ պրիզ մա յա ձև մի ջուկ նե րից: 

Մի ջուկ նե րը հում քի այն մա սերն են, որ մում են բե կոտ ման ավար տից 
հե տո: Սո վո րա բար, հում քը հնա րա վո րինս օգ տա գործ վում է՝ դուրս հա նե լով 
շատ բե կոր ներ, որոշ ին դուստ րի ա նե րում, որ տեղ հում քը առատ է եղել, նկա
տե լի է, որ մի այն մի քա նի բե կոր հա նե լուց հե տո հում քը դեն է նետ վել: Մի ջու
կի ձևը կա րև որ է, քա նի որ մատ նան շում է բե կոտ ման տեխ նի կան:

Նկար 6. Մի ջուկ նե րի տե սակ ներ:  
1. Երկ կողմ բրգա ձև, 2. Սկա վա ռա կա ձև, 3. Բազ մա նիստ՝ բե կո րի վրա, 4. Լև ա լո ւա,  
5. Լև ա լո ւա, բե կո րի հե ռա ցու մից հե տո, 6. Լև ա լո ւա, սրա ծայ րի հե ռա ցու մից հե տո,  

7. Լև ա լո ւա, շեղ բի հե ռա ցու մից հե տո, 8. Լivre de beurre տի պի, 9. Պրիզ մա յա ձև  
մի հար վա ծի հրա պա րա կով, 10. Պրիզ մա յա ձև եր կու հա կա դիր հար վա ծի  

հրա պա րակ նե րով, 11. Պրիզ մա յա ձև մի քա նի հար վա ծի հրա պա րակ նե րով,  
12. Պրիզ մա յա ձև խաչ վող հրա պա րակ նե րով, 13. Պրիզ մա յա ձև հա ջոր դա կան  

հա նույթ ներով, 14. Պրիզ մա յա ձև չորս հա կա դիր (եր կուեր կու) հար վա ծի  
հրա պա րակ նե րով, 15. Բրգա ձև կամ կո նա ձև, 16. Խույ րա ձև, 17. Կո նա ձև եր կա րա վուն,  

18. Թիկ նա վոր շեղ բի վրա, կե ղև ով, 19. Զու գա հեռ հա նույթ նե րով (Brezillon 1968):
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Ռե տու շը
Ռե տու շի շնոր հիվ բե կոտ ման ար տադ րան քը ձև ա փոխ վում է գոր ծի քի: 

Ռե տուշ նե րը տար բեր վում են ըստ չորս չա փա նիշ նե րի՝ (նկար 7)
1) Հա մա ձայն ռե տու շը ներ կա յաց ված ձևի

ա) պարզ ռե տուշ – մաս նա կի կամ խո րը վե րաց նում է բե կո րի եզ րե րը` 
մանր բե կոր նե րի ան ջա տու մով ձև ա փո խե լով և բա րա կեց նե լով այն 

Նկար 7. Ռե տուշ նե րի դա սա կար գում՝ ըստ տե սակ նե րի (Laplace 1968; Broglio 1963)

բ) կտրուկ ռե տուշ – մաս նա կի կամ խո րը վե րաց նում է բե կո րի եզ րե
րը` ան ջա տե լով փոքր բե կոր ներ այն մա սից, որ տե ղից սկսվե լու է 
ռե տու շը 

գ) հարթ ռե տուշ  ձև ա փո խում է բե կո րի եզ րը՝ հե ռաց նե լով շատ նեղ 
և եր կա րա վուն փոքր բե կոր ներ, փոր ձե լով զբա ղեց նել բե կո րի երե
սը (մի ջամ տող ռե տուշ) մին չև որ ծած կի ամ բողջ մա կե րե սը (ծած
կող ռե տուշ) 
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դ) բարձ րա ցող ռե տուշ  առ կա է հաստ բե կոր նե րում, ընդգր կում է 
բե կո րի ողջ հաս տու թյու նը իրար մոտ ան ջա տում ե րով (ընդ հան
րաց ված ռե տուշ), զու գա հեռ իրար ծած կող (լա մե լառ/շեր տա վոր 
ռե տուշ), կղմինդ րա ձև (աս տի ճա նա ձև ռե տուշ) 

2) Ըստ ծա վա լի ՝
ա) մա կե րե սա յին ռե տուշ – ար վում է բե կո րի եզ րի եր կայն քով, մի այն 

թե թև ա կի է ձև ա փո փո խում այն
բ) խո րը ռե տուշ – ար վում է բե կո րի եզ րի եր կայն քով ձև ա փո խե լով 

այն:
3) ըստ ուղ ղու թյան`

ա) ու ղիղ ռե տուշ – ստաց վում է բե կո րի դոր սալ մա սում կա տար ված 
ան ջա տում ե րից 

բ) հա կա ռակ ռե տուշ – ստաց վում է բե կո րի վենտ րալ մա սում կա տար
ված ան ջա տում ե րից 

գ) հա կա դիր ռե տուշ – ստաց վում է նույն եզ րի մի հատ վա ծի եր կե րես 
ան ջա տում ե րի մի ջո ցով 

դ) եր կե րես ռե տուշ – ստաց վում է նույն եզ րի եր կե րես մշակ մամբ 
4) ըստ եզ րագծ ման`

ա) շա րու նա կա կան կամ գծա յին ռե տուշ, որը կազ մում է ու ղիղ գիծ 
կամ կոր 

բ) պարզ ատամ ա վոր կամ փո սի կա վոր ռե տուշ, որը ձև ա վո րում է 
փո սիկ ներ 

գ) բարդ ատամ ա վոր ռե տուշ, որը ձև ա վո րում է ատամ ա վոր կամ 
ժա նի քա վոր ջարդ վածք

Լապ լա սի տի պա բա նու թյան հա մա կար գում տեղ են գտել հե տև յալ դա
սա կարգ ման կա տե գո րի ա նե րը (Laplace 1964, 1968).

Երկ րոր դա կան տիպ` յու րա քան չյուր առան ձին գոր ծիք առանձ նաց վում է 
իր տեխ նի կաձև ա բա նա կան հատ կու թյուն նե րով:
Առաջ նա յին տիպ` կա յուն ձև ու նե ցող գոր ծիք, որի երկ րոր դա կան տե
սակ նե րը ներ կա յաց նում են բազ մա զա նու թյուն:
Դաս և խումբ` մի ա վո րում են եր կու տար բեր մա կար դակ նե րը, առաջ նա
յին տե սակ նե րը, որ ներ կա յաց նում են նույն հատ կու թյուն նե րը:
Ըն տա նիք` մի ա վո րում է մեկ կամ ավե լի նման խմբեր:
Լապ լա սը ըն դու նում է 6 ըն տա նիք նե րի գո յու թյու նը` կտրիչ ներ, քե րիչ ներ, 

կտրուկ ռե տու շով հար դար ված տար բեր գոր ծիք ներ, տե րև ա ձև գոր ծիք ներ, 
պարզ ռե տու շով հար դար ված գոր ծիք ներ, կտրուկ և ատամ ա վոր հար դա րու
մով գոր ծիք ներ:
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1) Կտրիչ ներ
 Կտրիչ նե րի խումբ
 – պարզ կտրիչ նե րի դաս
 – հատ ված քի վրա ար ված կտրիչ նե րի դաս
 – ռե տու շի վրա ար ված կտրիչ նե րի դաս

2) Քե րիչ ներ
 Քե րիչ նե րի խումբ
 – Ծայ րա յին քե րիչ նե րի դաս
 – դնչա մա սա յին քե րիչ նե րի դաս
 – գո գա վոր քե րիչ նե րի դաս

3) Կտրուկ ռե տու շով տար բե րակ վող գոր ծիք ներ
 Հատ ման մի ջո ցով ստաց ված գոր ծիք նե րի խումբ
 – մա կե րե սա յին հար դար մամբ հատ ված նե րի դաս
 – խո րը հար դար մամբ հատ ված նե րի դաս
 Կտցա վոր նե րի խումբ
 – հատ ման մի ջո ցով ստաց ված կտցա վոր նե րի դաս
 – սրա ծայր կտցա վոր նե րի դաս
 Թիկ նա վոր սրա ծայ րե րի խումբ
 – թիկ նա վոր նե տաս լաք մա կե րե սյին մշակ մամբ
 – թիկ նա վոր նե տաս լաք խո րը 
 Թիկ նա վոր շեղ բե րի խումբ
 – թիկ նա վոր շեղբ մա կե րե սա յին մշակ մամբ
 – թիկ նա վոր շեղբ խո րը
 Բռնա կա վոր նե րի խումբ
 – բռնա կով շեղ բե րի դաս
 – բռնա կով սրա ծայ րե րի դաս
 Թիկ նա վոր նե րի և հատ ված նե րի խումբ
 – հատ ված և թիկ նա վոր շեղ բե րի դաս
 – թիկ նա վոր շեղբ և եռա նիստ սուր
 – բռնա կը հատ ված նե րի դաս
 – հատ ված և թիկ նա վոր սրա ծայ րե րի դաս
 Երկ րա չա փա կան ձև ե րի խումբ
 – թիկ նա վոր երկ րա չա փա կան ներ 
 – հատ ված երկ րա չա փա կան ներ

4) Տե րև ան ման ներ
 Տե րև ան ման նե րի խումբ
 – հարթ երե սով տե րև ան ման նե րի դաս
 – եր կե րես տե րև ան ման նե րի դաս
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 – պո չի կով տե րև ան ման նե րի դաս
 – երկ րա չա փա կան տե րև ան ման նե րի դաս
 – քեր թիչ տե րև ան ման նե րի դաս

5) Պարզ ռե տու շով հար դար ված գոր ծիք ներ
 Սրա ծայ րե րի խումբ
 – հարթ երե սով սրա ծայ րեր
 – եր կե րես սրա ծայ րեր
 – բռնա կա վոր սրա ծայ րեր
 – երկ րա չա փա կան սրա ծայ րեր
 – քեր թիչ ներ սրա ծայ րեր
 Շեղբ  քեր թիչ նե րի խումբ
 – մա կե րե սա յին ռե տու շով շեղբքեր թիչ նե րի դաս
 – խո րը ռե տու շով շեղբքեր թիչ նե րի դաս
 – գո գա վոր ռե տու շով շեղբքեր թիչ նե րի դաս

6) Կտրուկ և ատամ ա վոր հար դար մամբ գոր ծիք ներ
 Կտրուկ ռե տու շով բե կոր նե րի խումբ 
 – մա կե րե սա յին ռե տու շով բե կոր նե րի դաս
 – խո րը ռե տու շով բե կոր նե րի դաս
 Ատամ ա վոր նե րի խումբ
 – հարթ ատամ ա վոր նե րի դաս
 – գո գա վոր ատամ ա վոր նե րի դաս

Կտրիչ նե րի ըն տա նիք
Նե րա ռում է կտիչ նե րի խում բը, գոր ծիք ներ, որ բնու թագր վում են մեկ 

հպման մի ջո ցով հե ռաց ված հա նույ թով (լա մե լար կամ հիմ ա կա նում լա մե
լար), որի ար դյուն քում ստաց վում է մեկ այլ մա կե րև ույթ: 

Լապ լա սի տի պա բա նու թյան հա մա կար գում առանձ նաց ված են երեք դաս 
ինը գլխա վոր տե սակ նե րով (նկար 8)

Կտրիչ նե րի դաս
Պարզ կտրիչ նե րի դաս
B1 = Մի ա կող պարզ կտրիչ
B2 = Կո ղա յին հա նույթ նե րով պարզ կտրիչ
B3 = Կո ղա յին և լայ նա կան հա նույթ նե րով պարզ կտրիչ
B4 = Պարզ կտրիչ կամ կոտր ված քի վրա հա տող ռե տու շով
Հատ ված քի վրա ար ված կտրիչ նե րի դաս
B5 = Կոտր ված քի վրա ար ված կտրիչ
Ռե տու շի վրա ար ված կտրիչ նե րի դաս
B6 = Կո ղա յին ռե տու շի վրա կո ղա յին հե ռա ցու մով կտրիչ
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B7 = Լայ նա կի ռե տու շի վրա կո ղա յին հե ռա ցու մով կտրիչ
B8 = Կո ղա յին ռե տու շի վրա լայ նա կի հե ռա ցու մով կտրիչ
B9 = Ռե տու շի վրա հա տող ռե տու շով ար ված կտրիչ

Նկար 8. Կտրիչ նե րի խումբ

Նկար 9. Կտրիչ նե րի նիս տե րի տե սակ ներ (Laplace 1968: 35, նկար 14)

Քե րիչ նե րի ըն տա նիք
Նե րա ռում է քե րիչ նե րի խում բը, գոր ծիք ներ, որ մշակ ված են ճա կա տից 

կամ քթա մա սից՝ ծայ րին պարզ, կտրուկ կամ գո գա վոր ռե տու շի մի ջո ցով: Դա
սա կարգ ման չա փա նիշ նե րը հե տև յալն են`

ա) Ծայ րի ձևը` կա րող է լի նել ճա կա տից (գոր ծի քի ծայ րին, կող քե րից 
եր կա րեց րած կամ շրջա նա ձև), գլխից կամ քթա մա սից: Այս չա փա նի շը ըն
դուն ված է որ պես հիմք տար բե րե լու ծայ րա յին քե րիչ ների և քթա մա սա յին քե
րիչ նե րի դա սե րի, ինչ պես նաև այդ եր կու դա սե րի և եր րորդ դա սի` ու ռու ցիկ 
քե րիչնե րի ներ սում առաջ նա յին տե սակ նե րը:
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բ) Գոր ծի քի և ռե տու շի հաս տու թյու նը լայ նու թյան նկատ մամբ կամ ու ռու
ցի կու թյու նը (լայ նու թյուն/հաս տու թյան ցու ցա նի շի նկատ մամբ): Այս ցու ցա նի
շը տար բե րա կում է տա փակ քե րիչ նե րը (ու ռու ցի կու թյան ցու ցա նիշ > 2.2) ու ռու
ցիկ քե րիչ ներ (ու ռու ցի կու թյան ցու ցա նիշ < 2.2):

Տի պա բա նա կան վեր լու ծա կան հա մա կար գում նե րառ ված են երեք դաս և 
ինը տե սակ ներ (նկար 10):

Ծայ րա յին քե րիչ նե րի դաս      
G1 = Եր կար տա փակ ծայ րա յին քե րիչ 
G2 = Եր կար տա փակ ծայ րա յին քե րիչ կո ղա յին ռե տու շով 
G3 = Կարճ տա փակ ծայ րա յին քե րիչ 
G4 = Կարճ տա փակ ծայ րա յին քե րիչ կո ղա յին ռե տու շով 
G5 = Կլոր տա փակ ծայ րա յին քե րիչ
Դնչա մա սը ու ռու ցիկ քե րիչ նե րի դաս 
G6 = Տա փակ քե րիչ սլա քա ձև դնչա մա սով 
G7 = Տա փակ քե րիչ բաց քթա մա սով 
Ու ռու ցիկ ծայ րով քե րիչ նե րի դաս 
G8 = Գո գա վոր դնչա մա սով քե րիչ    
G9 = Գո գա վոր ծայ րա յին քե րիչ

Նկար 10. Քե րիչ նե րի խումբ

Կտրուկ ռե տու շով տար բե րակ վող գոր ծիք նե րի ըն տա նիք`
Նե րա ռում է վեց խումբ` հատ ված, կտցա վոր գոր ծիք ներ, թիկ նա վոր սրա

ծայ րեր, թիկ նա վոր շեղ բեր, հատ ված և թիկ նա վոր, երկ րա չա փա կան գոր ծիք
ներ: 
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Այս խմբին են պատ կա նում կտրուկ ռե տու շով ստա ցած գոր ծիք ներ, որոնք 
ու նեն հստակ ձև: Կտրուկ ռե տու շը կա րող է լի նել կո ղա յին, այս դեպ քում այն 
կոչ վում է թիկ նա վոր, իսկ եթե այն լայ նա կի է, ապա այն կոչ վում է հատ ված: 

Հատ ման մի ջո ցով ստաց ված գոր ծիք նե րի խումբ
Ներ կա յանց նում են կտրուկ ռե տու շով հատ ված եզր: Խում բը նե րա ռում է 

եր կու դաս և երեք տե սակ`
Մա կե րե սա յին հար դա րու մով հատ ված նե րի դաս  
T1 = Մա կե րե սա յին հար դար ված
Խո րը հար դա րու մով հատ ված նե րի դաս
T2 = Խո րը նոր մալ հար դար ված   
T3 = Խո րը շեղ հար դար ված
Կտցա վոր նե րի խումբ
Ներ կա յաց նում են կտու ցա ձև ծայր, որն ստաց վում է հա տու մից կամ թիկ

նա վոր սրա ծայ րից: Նե րա ռում է եր կու դաս և եր կու հիմ ա կան տե սակ` մե կա
կան յու րա քան չյուր դա սի հա մար`

Bc1 – Հատ ված քի վրա կտցա վոր կամ կտցա վոր հատ ված
Bc2 – Թիկ նա վոր սրա ծայ րի վրա ար ված կտցա վոր կամ թիկ նա վոր 

կտցա վոր սրա ծայր

Նկար 11. Հատ ված նե րի և կտցա վոր նե րի խումբ

Թիկ նա վոր սրա ծայ րե րի խումբ
Բնու թագր վում են սրա ծայ րե րով, որ ստա նում են կտրուկ ռե տու շի մի ջո

ցով: Այս և թիկ նա վոր շեղ բե րի խմբի ակն հայտ տարրն է պո չի կա վո րու թյու նը. 
այս գոր ծիք նե րը ու նեն կտրուկ ռե տու շով ար ված կո րու թյուն, որը հաս նում է 
գոր ծի քի ծայ րը` պահ պա նե լով մի կող մը:

Դա սա կարգ ման չա փա նիշ նե րը, որոնք հիմ ա կան տե սակ նե րի հիմքն են 
հան դի սա նում`

ա) լայ նու թյու նը (մա կե րե սա յին կամ խո րը),
բ) Բթեց ման եր կա րու թյու նը (մաս նա կի թե ամ բող ջու թյամբ),
գ) Պո չու կի առ կա յու թյու նը և նրա դիր քը թիկ նա վոր սրա ծայ րի նկատ

մամբ:
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Դա սա կարգ ման չա փա նիշ ները, որոնք առանձ նաց նում են երկ րոր դա
կան տե սակ նե րը`

դ) Թիկ նա վոր նե րի երկ կող մա նի լի նե լը 
ե) Եր կու վեր ջա վո րու թյուն նե րում սուր մա սե րի առ կա յու թյու նը
Լապ լա սի տի պա բա նա կան հա մա կար գում այս խում բը բա ժան վում է 

երեք դա սի յոթ հիմ ա կան տե սակ նե րով (նկար 12):
PD1 = Թիկ նա վոր նե տաս լաք մա կե րե սային մշակ մամբ
PD2 = Թիկ նա վոր նե տաս լաք մաս նա կի խո րաց ված (կամ կողմ ա յին 
հատ մամբ)
PD3 = Թիկ նա վոր նե տաս լաք ամ բող ջու թյամբ խո րաց ված

Նկար 12. Թիկ նա վոր սրա ծայ րե րի խումբ

Թիկ նա վոր շեղ բե րի խումբ
Բնու թագր վում են կո ղա յին ռե տու շով, որը չի փո խում ծայ րե րը, կամ այն 

փո խում է մի այն մաս նա կի` չձև ա վո րե լով սրա ծայր կամ հա տում: Դա սա կարգ
ման չա փա նիշ նե րը նույնն են ինչ թիկ նա վոր սրա ծայ րե րի դեպ քում: Խում բը 
նե րա ռում է եր կու տե սակ:

LD1= Թիկ նա վոր շեղբ մա կե րե սային մշակ մամբ
LD2 = Թիկ նա վոր շեղբ խո րը մշակ մամբ

Նկար 13. Թիկ նա վոր շեղ բե րի խումբ
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Բռնա կա վոր նե րի խումբ
Այս նոր խում բը, որ նախ կի նում (Laplace 1963) ներ կա յաց ված էր բռնա կա

վոր սրա ծայ րե րի և շեղ բե րի հետ, նե րա ռում է եր կու դաս և յոթ տե սակ՝
Բռնա կով շեղ բե րի դաս 
C1 = Բռնա կա վոր շեղբ 
C2 = Կո թա ռով շեղբ
C3 = Թիկ նա վոր շեղբ և կից բռնակ
C4 = Թիկ նա վոր շեղբ և հան դի պա կաց բռնակ կամ կոթ
Բռնա կով սրա ծայ րե րի դաս 
C5 = Թիկ նա վոր սրա ծայր և կից բռնակ
C6 = Թիկ նա վոր սրա ծայր և հան դի պա կաց բռնակ
C7 = Թիկ նա վոր սրա ծայր և կոթ

Նկար 14. Բռնա կա վոր նե րի խումբ

Թիկ նա վոր նե րի և հատ ված նե րի խումբ
Բնու թագր վում են թիկ նա վո րու թյան և մեկ կամ մի քա նի հատ ված նե րի 

կամ մաս նա կի թիկ նա վոր սրա ծայ րե րի մի աս նու թյամբ: Նե րա ռում են եր կու 
դաս ինը հիմ ա կան տե սակ նե րով (նկար 15):

Հատ ված և թիկ նա վոր շեղ բե րի դաս    
DT1 = Հատ ված թիկ նա վոր շեղբ փակ (բթեց ված) 
DT2 = Երկ կող մա նի հատ ված թիկ նա վոր շեղբ փակ (բթեց ված) 
DT3 = Հատ ված թիկ նա վոր շեղբ բաց (սուր) 
DT4 = Երկ կող մա նի հատ ված թիկ նա վոր շեղբ բաց (սուր)
Թիկ նա վոր շեղբ և եռա նիստ սուր
DT5 = Եռա նիստ ծայ րե րով թիկ նա վոր շեղբ 
DT6 = Եռա նիստ ծայ րե րով և հատ ված հիմ քով թիկ նա վոր շեղբ 
Բռնա կը հատ ված նե րի դաս
DT7 = Բռնա կով թիկ նա վոր շեղբ հատ ված 
DT8 = Բռնա կով թիկ նա վոր սրա ծայր հատ ված հիմ քով
Հատ ված և թիկ նա վոր սրա ծայ րե րի դաս  
DT9 = Հատ ված հիմ քով թիկ նա վոր սրա ծայր 
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Նկար 15. Թիկ նա վոր նե րի և հատ ված նե րի խումբ

Երկ րա չա փա կան նե րի խումբ
Առա ջա նում են եր կու հե տև յալ տե սակ նե րի մի աս նու թյու նից` նոր մալ հա

տում, շեղ հա տում, մաս նա կի թիկ նա վոր սրա ծայր: Նե րա ռում են եր կու դաս` 
թիկ նա վոր և հատ ված, ինը հիմ ա կան տե սակ (նկար 16):

Նկար 16. Երկ րա չա փա կան նե րի խումբ

Թիկ նա վոր երկ րա չա փա կան ներ
 Gm1 = Սեգ մենտ շրջա նակ (թիկ նա վոր կամ թիկ նա վոր և հատ ված)
 Gm2 = Սե ղա նա ձև սեգ մենտ (թիկ նա վոր և հատ ված)
 Gm3 = Եր կար եռան կյու նի (թիկ նա վոր և հատ ված)
 Gm4 = Եր կար սե ղան (թիկ նա վոր և հատ ված)
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Հատ ված երկ րա չա փա կան ներ
 Gm5 = Կարճ եռան կյու նի բաց (եր կատ ված)
 Gm6 = Կարճ սե ղան բաց (եր կատ ված)
 Gm7 = Կարճ եռան կյու նի փակ (եր կատ ված)
 Gm8 = Կարճ սե ղան փակ (եր կատ ված)
 Gm9 = Շե ղան կյու նա ձև (եր կատ ված)
Տե րևան ման նե րի ըն տա նիք
Նե րա ռում է տե րև ան ման նե րի խում բը, որը կազմ ված է հարթ ռե տու շի 

մի ջո ցով ստա ցած գոր ծիք նե րից: Դա սա կարգ ման չա փա նիշ ներն են մի ա կող
մա նի ուղ ղու թյու նը կամ ռե տու շի եր կե րես լի նե լը (այս չա փա նիշն ըն դուն ված է 
դա սե րին ստո րա բա ժա նե լու հա մար), և գոր ծի քի ձևը (այս չա փա նիշն ըն դուն
ված է հիմ ա կան տե սակ նե րին տար բե րա կե լու հա մար): Նե րա ռում է հինգ 
դաս և տասը հիմ ա կան տե սակ (նկար 17):

Նկար 17. Տե րև ան ման նե րի խումբ

Հարթ երե սով տե րև ան ման նե րի դաս
 F1 = Հարթ երե սով հատ ված տե րև ան ման 
 F2 = Հարթ երե սով տե րև ան ման սրա ծայր, կոր
 F3 = Հարթ երե սով տե րև ան ման սրա ծայր, ու ղիղ
 F4 = Հարթ երե սով սլա քա ձև տե րև
Եր կե րես տե րև ան ման նե րի դաս
 F5 = Եր կե րես տե րև ան ման կտոր
 F6 = Եր կե րես տե րև ան ման կտոր հիմ քը հատ ված
Պո չի կով տե րև ան ման նե րի դաս
 F7 = Կո թով տե րև ան ման
 F8 = Բռնա կով տե րև ան ման
Երկ րա չա փա կան տե րև ան ման նե րի դաս
 F9 = Երկ րա չա փա կան տե րև ան ման
Քեր թիչ տե րև ան ման նե րի դաս
 F10 = Քեր թիչ տե րև ան ման
Պարզ ռե տու շով գոր ծիք նե րի ըն տա նիք
Նե րա ռում է սրա ծայ րե րի, շեղբքեր թիչ նե րի և քեր թիչ նե րի խմբե րը: Յու

րա քան չյուր խումբ նե րա ռում է երեք դաս, որոնց տար բե րա կում են գոր ծիք ներ 
ստա նա լու հա մար կի րառ ված ռե տու շի ձև ով և տե սա կով:
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Սրա ծայ րե րի խումբ` 
Մա կե րե սա յին հար դա րու մով սրա ծայ րե րի դաս
P1 = Մա կե րե սա յին ռե տու շով հարթ սրա ծայր
Խո րը հար դա րու մով սրա ծայ րե րի դաս  
P2 = Խո րը ռե տու շով հարթ սրա ծայր      
P3 = Ելուս տով հարթ սրա ծայր
Գո գա վոր սրա ծայ րե րի դաս 
P4 = Գո գա վոր սրա ծայր

Նկար 18. Սրա ծայ րե րի խումբ

Շեղբ քեր թիչ նե րի խումբ`
Մա կե րե սա յին ռե տու շով շեղբքեր թիչ նե րի դաս
L1 = Մա կե րե սա յին ռե տու շով հարթ շեղբքեր թիչ
Խո րը ռե տու շով շեղբքեր թիչ նե րի դաս
L2 = Խո րը ռե տու շով հարթ շեղբքեր թիչ
Գո գա վոր շեղբքեր թիչ նե րի դաս 
L3 = Գո գա վոր շեղբքեր թիչ

Նկար 19. Շեղբ քեր թիչ նե րի և քեր թիչ նե րի խումբ
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Քեր թիչ նե րի խումբ` 
Մա կե րե սա յին ռե տու շով քեր թիչ նե րի դաս
R1 = Մա կե րե սա յին ռե տու շով հարթ քեր թիչ
Խո րը ռե տու շով քեր թիչ նե րի դաս
R2 = Խո րը կո ղա յին ռե տու շով հարթ քեր թիչ
R3 = Խո րը լայ նա կի ռե տու շով հարթ քեր թիչ
R4 = Խո րը կո ղա յինլայ նա կի ռե տու շով հարթ
Գո գա վոր քեր թիչ նեի դաս  
R5 = Գո գա վոր քեր թիչ
Կտրուկ և ատամն ա վոր գոր ծիք նե րի ըն տա նիք` 
Կտրուկ ռե տու շով գոր ծիք ներ (նկար 20):
Մա կե րե սա յին ռե տու շով բե կոր նե րի դաս 
A1 = Մա կե րե սա յին կտրուկ ռե տու շով բե կոր
Խո րը ռե տու շով բե կոր նե րի դաս
A2 = Խո րը կտրուկ ռե տու շով բե կոր
Ատամ ա վոր նե րի խումբ`
Ատամ ա վոր նե րի խում բը կազմ ված է գոր ծիք նե րից, որոնք սո վո րա բար 

ստա նում են ատամ ա վոր ըն թաց քով պարզ, խո րը կամ գո գա վոր ռե տու շի 
մի ջո ցով:

Բա ժան վում են եր կու դա սի` ըստ գո գա վո րու թյան ցու ցա նի շի, և ութ հիմ
նա կան տե սակ նե րի` ըստ իրենց ձևի (նկար 20):

Նկար 20. Կտրուկ և ատամ ա վո րի խումբ

Հարթ ատամ ա վոր նե րի դաս
D1 = Հարթ փո սիկ
D2 = Հարթ ատամ ա վոր քեր թիչ
D3 = Հարթ ատամ ա վոր սրա ծայր
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D4 = Հարթ ատամ ա վոր քե րակ
Գո գա վոր ատամ ա վոր նե րի դաս
D5 = Գո գա վոր փո սիկ
D6 = Գո գա վոր ատամ ա վոր քեր թիչ
D7 = Գո գա վոր ատամ ա վոր սրա ծայր
D8 = Գո գա վոր ատամ ա վոր քե րակ
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