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ԻՆՉՊԵՍ ԱՇԽԱՏԵԼ ԴԱՍԱԳՐՔՈՎ

Սիրելի՛ աշակերտներ, դուք շարունակում եք ուսումն ասիրել ֆիզիկա 
առար կան: 7-րդ դասարանի դասընթացից իմացաք, որ բնության 
երևույթ ների ուսումն ա սիր  ման հիմն ա կան մե թոդներից են դիտումն երը 
և փորձերը: Դրանք գիտելիքների ձեռքբերման աղբյուր են: 

Գիտելիքների ձեռքբերման մի  աղբյուր էլ այս դասագիրքը կլինի: 
Հիշենք, որ ֆիզիկայի դասագրքով աշխա տանքն իր առանձնա հատ  կու-
թյուններն ունի և շարունակենք հետևել որոշ ընդհանուր խորհուրդ ների, 
որոնք կարող են բարձրացնել ձեր աշխա տանքի արդյունա վետությունը:

1. Պարզապես ընթերցե՛ք ձեզ հանձնարարված պարագրաֆը: Դա 
հնա րա վորություն կտա ընդհանուր պատկերացում կազմե լու ուսումն  ա-
սիրվող թեմայի մասին:

2. Ընթերցե՛ք նյութը մաս առ մաս` ձգտելով հիմն ավորապես հաս կանալ 
յուրա քանչյուր մասի հիմն  ական մի տքը և մտապահել այն: Ամբողջ նյութը 
բառա ցիորեն սերտելու անհրաժեշ տու թյուն չկա, բայց որոշ բաներ պետք է 
սովորել անգիր, օրինակ` մե ծությունների սահմանումն երն ու օրենքները: 
Բանա ձևերը պետք է հիշել ճշգրտո րեն: Եթե մոռանաք բանաձևի մե ջ 
մտնող թեկուզ մե կ նշանակում, այն լրիվ կկորցնի իմաստը:

3. Երբ արդեն զգում եք, որ ամե ն ինչ հասկացել եք, փորձեք վեր ար -
տադրել նյութը: Դա կարելի է անել տարբեր ձևերով՝ մտքում, պատմե լով 
որևէ մե կին, գրե լով աշխատանքային տետրում և այլն: Եթե պա րա-
գրաֆում կան բանաձևերի դուրս բերումն եր, գրաֆիկ ների կառու ցում-
ներ և այլն, նյութի վերար տադրության ժամանակ փորձե՛ք դա անել 
ինքնուրույն:

4. Գրավոր պատասխանե՛ք պարագրաֆի վերջում տրված հարցերին` 
հնարավորինս չօգտվելով դասա գրքից: Դա կարելի է անել ձեր պատաս-
խաններն ստուգելու ժամանակ: 

5. Լուծե՛ք խնդիրներ անցած թեմայի վերաբերյալ, որովհետև դա սա-
գրքի նա խա դասություն ների մտապահումը, օրենքների իմա ցու թյունն ու 
դրանց պարզ վերարտադրությունը դեռ ըմբռնո ղություն չէ: Իսկական 
ըմբռնո ղու թյան ամե նա ճշգրիտ չափանիշը գիտելիք ները գործնա կանում 
կիրառելու, ոչ ստանդարտ իրավիճակներում ճիշտ կողմն որոշվելու 
և խնդիրներ լուծելու կարողություններն են: Դրանց հասնելու հա մար 
անհրա ժեշտ է վարժվածություն, ինչպես յուրաքանչյուր ստեղ ծա գոր ծա-
կան աշխա տանքում: Այնպես որ, հնարա վորինս շատ խնդիր ներ լուծե՛ք ու 
վայելե՛ք դրանք հաղթահարելու բերկրանքը:

Դասագրքի հետ խնամքո՛վ վերաբերվեք: Դուք նրանով երկար եք 
աշխա տելու, իսկ հետո այն անցնելու է ձեր կրտսեր բարեկամի ն կամ 
ընկերո ջը:
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ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

I  ԳԼՈՒԽ  
ԿԻՆԵՄԱՏԻԿԱ

 § 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Մեխանիկական երևույթների, մասնա վո րապես՝ մե խանիկական 
շարժ ման ուսումն ասի րու թյունը մե նք սկսել ենք 7-րդ դասարանում: 
Այս տեղ կշարունա կենք այդ ուսումն ասիրությունը, բայց մի նչ այդ թար-
մաց նենք մե խանիկական շարժման և նրա բնութագրերի վերաբերյալ 
մե ր ունեցած գիտելիքները: 

1. Մեխանիկայի հիմնական հասկացությունները: Մեխանիկական 
շար ժում է կոչվում ժամանակի ընթացքում մարմն ի դիրքի փոփոխու-
թյունն այլ մարմի ն ների նկատմամբ: 

Ֆիզիկայի այն բաժինը, որն ուսումն ասիրում է մարմի նների մե խանի-
կական շարժումն երը, կոչվում է մե խանիկա:

Որպեսզի կարողանանք դատողություններ անել մարմն ի շարժման 
վե րա  բերյալ, նախա պես ընտրում ենք մի  մարմի ն, որի նկատմամբ 
դիտար կում ենք ուսումն ասիրվող մարմն ի շար ժումը: Այդ մարմի նը 
կոչ վում է հաշ վարկ ման մարմի ն: Տարբեր հաշվարկման մարմի ն ների 
նկատ մամբ մարմն  ի շարժումը կարող է տարբեր լինել: Սա նշանակում է, 
որ շարժումը և դա դարը հարա բե րա կան են, որ մի ևնույն մարմի նը մի  
հաշվարկման մարմն  ի նկատ մամբ կարող է շարժման մե ջ լինել, ուրիշ 
հաշ վարկման մարմն ի նկատ մամբ՝ անշարժ։ 

Հիմն ականում, եթե հատուկ այդ մասին չենք նշում, մարմն ի շարժումը 
դի տարկում ենք Երկրի հետ կապված հաշվարկման համակարգում:

Շատ դեպքերում մարմն ի չափերը կարելի է հաշվի չառնել, ուստի 
այն համարում ենք նյութական կետ: Նյ� թական կետ կոչվում է այն 
մարմի նը, որի չափերը տվյ ալ պայմաններում կարելի է անտեսել: 
Նյութական կետը չափեր չունի, ինչպես երկրաչափական կետը, սակայն 
ունի զանգված: Նյու թա կան կետի շարժման կարևոր բնութագիր է նրա 
հետագիծը: 

Հետագիծը այն կետերի բազմությունն է, որոնցով անցնում է մարմի նը 
շարժման ընթաց քում: Մարմն ի հետագիծը կարող է լինել ուղիղ գիծ, 
շրջա նագիծ կամ որևէ այլ կոր գիծ: Հետագծի երկայնքով մարմն ի անցած 
հեռա վո րությունը կոչվում է ճանապարհ: Մարմն ի անցած ճանապարհի 
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§ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ժա մանակից կախումը արտա հայտող բանաձևը կոչվում է շարժման 
օրենք: 

Շարժման օրենքը մարմն ի շարժման երկ րորդ հիմն ական բնու-
թագիրն է: Շարժման հետա գիծը և շարժման օրենքը ամբողջությամբ 
նկա րագրում են մարմն ի շարժումը: 

Ըստ հետագծի ձևի՝ շարժումն երը լինում են � ղղագիծ կամ կորագիծ, 
իսկ ըստ շարժման օրենքի տեսքի` հավասարաչափ կամ անհավասա-
րա չափ:

2. Մեխանիկայի հիմնական բաժինները: Կախված խնդիրների 
բնույ թից՝ մե խանիկայում առանձ նացվում է երկու հիմն ական բաժին` 
կինե մա տիկա և դինամի կա։ Կինեմատիկա բաժնում ուսումն ասիրում 
են մար մի ն ների տար բեր շարժումն երը` առանց բացահայտելու այդ 
շար ժումն  երն առա ջացնող պատ ճառները, պարզում, թե ինչպես են 
տեղի ունե նում այդ շար ժումն  երը։ Այս կամ այն շարժումը պայմանա-
վորող պատ ճառները, և թե ինչու է մարմի նը շարժ վում հատկապես 
այս պես, ոչ թե այլ կերպ, ուսումն ա սիրում է մե խանի կայի գլխավոր 
բաժինը` դինամի կան:

Կինեմատիկա բաժնի մի  խնդիր արդեն ուսումն ասիրել ենք 7-րդ դա-
սա րա նում: Դա, ըստ շարժման օրենքի տեսքի, ամե նապարզ` հավասա-
րաչափ շարժումն  է: 

3. Հավասարաչափ շարժում: Հավասարաչափ շարժ� մ է կոչվում 
այն շարժումը, որի ընթացքում մարմի նը կամայական հավասար ժա-
մանակա մի ջոց ներում անցնում է հավասար ճանապարհներ: Հա վա-
սա րա չափ շարժ ման հիմն ական բնութագիրը այդ շարժման արագու-
թյունն է: 

Հավասարաչափ շարժման արագ� թյ� ն է կոչվում այն ֆիզիկական 
մե ծու թյունը, որը հավասար է կամայական ժամանակամի ջոցում մարմն ի 
անցած S ճանապարհի և այդ t ժամա նա  կամի  ջոցի հարաբերությանը.

v =
S
t
 ։    (1 .1 ) 

Միավորների ՄՀ-ում արագ� թյան մի ավորը 1 մ/վ է: Դա այն 
հավասա րաչափ շարժման արագությունն է, որի դեպքում մարմի նը 
1 վ-ում անց նում է 1 մ ճանապարհ։

Եթե հայտնի է հավասա րաչափ շարժվող մարմն ի արագությունը, 
ապա կա րող ենք գտնել նրա շարժման օրենքը, այսինքն՝ մարմն ի 
անցած ճանա պարհի կախումը ժամանակից արտա հայտող բանաձևը.

S = vt։ (1.2)

§ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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4. Հավասարաչափ շարժման գրաֆիկական պատկերումը: 
ա) Շարժման գրաֆիկը: Մաթեմատիկայի 7-րդ դա սա րանի դաս-

ըն թա ցից ձեզ հայտնի է, որ մի  մե ծության կախումը մյուսից կարելի է 
ներկա յաց նել ոչ մի այն բանաձևի (ֆունկցիայի) տեսքով, այլև գրա-
ֆիկորեն: Եթե հորիզո նա  կան (աբսցիսների) առանցքի վրա տե-
ղադրենք շարժման սկզբից անցած ժա մա նակամի ջոցները, իսկ ուղ-
ղա ձիգ (օրդինատների) առանցքի վրա՝ մարմն ի անցած ճանապարհի 
հա մապատաս խան արժեքները, ապա կստա նանք մարմն ի անցած ճա-
նա պարհի՝ ժամանակից կախվածու թյունն արտա հայտող գրաֆիկը, 
որն անվանում են շարժման գրաֆիկ: 

30

20

10

S, մ

0 2 3 4 5 t, վ61

Նկ. 1.1

Հավասարաչափ շարժման գրաֆիկն 
ուղիղ գիծ է, քանի որ, համաձայն (1.2) 
բանա ձևի, ճանապարհը ժամանակից 
կախ ված է գծայնորեն: Նույն բա նա ձևից 
նաև երևում է, որ շարժման գրաֆիկն 
անց նում է կոորդի նատների սկզբնա կե-
տով: Ուրեմն , եթե հայտնի լինի գրաֆիկի 
ևս մի  կետ, ապա կարելի է կա ռու ցել 

շարժ ման գրաֆիկն ամ բող ջությամբ (քանի որ երկու կետով կարելի է 
տանել մի այն մե կ ուղիղ): Եթե, օրինակ, հայտնի է, որ հավասարաչափ 
շարժ վող մար մի նը շարժումը սկսելուց 2 վ անց գտնվում է սկզբնական 
դիրքից 10 մ հեռա վո  րության վրա, ապա կոոր դինատների սկզբնա-
կետը մի ացնելով (2, 10) կոորդի նատ ներով կետին՝ կստանանք մարմն ի 
շարժ ման գրաֆիկը (նկ. 1.1), որում ակնառու պատկերված կլինի նրա 
շարժման պատ մությունը, ներկան ու ապագան և շատ այլ մանրամասն 
տեղե կու թյուններ մարմն ի շարժ ման մասին: Օրինակ՝ գրաֆիկից ան-
մի  ջա կանորեն երևում է, որ նշված պահից 1 վ առաջ մարմի նն անցել է 
սկզբնա կան դիրքից 5 մ հե ռավորության վրա գտնվող կետով, իսկ 4 վ 
հե տո կլինի 30 մ հեռա վո րու թյան վրա գտնվող կետում: Շարժ ման 
գրա ֆի կից կարելի է գտնել մարմն ի արա գությունը: Այն հա վա սար է 
գրա ֆի կի կամայական կետի օրդինատի և աբս ցիսի հա րա բե րու թյա նը: 
Օրի նակ՝ գրաֆիկից պարզ երևում է, որ (4, 20) կետը պատ կա նում է 
գրա ֆի կին, ուրեմն  մարմն ի արա գու թյու նը՝ v = 20 : 4 = 5 մ/վ: 

բ) Արագության գրաֆիկը: Եթե օրդինատների առանցքի վրա 
տեղա դրենք մարմն ի արագության արժեքը, իսկ աբսցիս ների առանցքի 
վրա՝ ժամա նակի, ապա կստանանք նրա արա գության գրա ֆիկը: 
Այդպիսի գրաֆիկը ցույց է տալիս, թե արագությունն ինչ պես է կախ ված 

ANTARES
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ժա մա  նա կից: Քանի որ հա վա սա րաչափ 
շարժ ման արա գությունը հաս  տա-
տուն է, ապա նրա գրա ֆիկը ժամա նակի 
առանցք ին զուգահեռ գիծ է (նկ. 1.2): 

Ինչպես շարժման գրաֆիկից հնա-
րա վոր դար ձավ որոշել մարմն ի արա-
գու թյունը, այնպես էլ արագության 
գրաֆիկից կարելի է որոշել մարմն  ի ան ցած ճանապարհը կա մա յական 
ժամանակա մի  ջոցում: Իրոք, նկ. 1.3-ում ներկ  ված ուղղանկյ ան կողմե րից 
մե կը որոշակի մասշտաբով հա վա  սար է t ժամա նա կին (t = 5 վ), իսկ մյուսը՝ 
արա գու թյանը (v = 5 մ/վ): Ուղղան կյ ան մակերեսը թվապես հավասար է 
այդ կողմե րի արտադ րյալին, որը մի աժա մանակ մարմն ի անցած ճա նա-
պարհն է՝ S = vt = 25 մ: 

Այսպիսով, մարմն ի անցա ծ ճանա պարհը հա վասար է նրա արագու-
թյան գրաֆիկով սահ  մա նափակված պատկերի մակերեսին:

5

1

v, մ/վ

0 2 3 4 5 t, վ61

3
S

Նկ. 1.3

Արագության գրաֆիկով մարմն ի անցած 
ճանապարհը հաշվելու նշված մե թոդը 
գործ նական կարևոր նշանակություն 
ունի, քանի որ այն կարելի է կիրառել ոչ 
մի այն հավա սա րաչափ, այլև կա մա յա-
կան շարժման դեպ քում:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞րն է կոչվում մեխանիկական շարժում։
2. Ի՞նչ է մեխանիկան։
3. Ինչո՞վ է տարբերվում կինեմատիկան դինամիկայից։
4. Շարժման և դադարի հարաբերականություն ասելով՝ ի՞նչ ենք հաս-

կանում։
5. Շարժվողը ավտոբուսով ընթացող ուղևո՞րն է, թե՞ կանգառում կանգնած 

մարդը։ 
6. Ո՞ր շարժումն է կոչվում հավասարաչափ:
7. Ի՞նչն են անվանում շարժման գրաֆիկ: 
8. Ի՞նչ տեսք ունի հավասարաչափ շարժման գրաֆիկը:
9. Ինչպե՞ս որոշել մարմնի անցած ճանապարհը արագության գրաֆիկով:

6

2

v, մ/վ

0 2 3 4 5 t, վ61

4

Նկ. 1.2
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ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ԱՐՏԱՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ 
ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Այսօր դժվար թե գտնեք որևէ 
ավտո մե քենա, որի սանդ ղակի չափ-
ման մի ա վո րը արա գության ՄՀ-ի 
մի ա վորը՝ մ/վ-ը լինի: Սովորաբար 
արա գա չափերը արա գու թյունն ար-
տա հայ տում են ար տա հա մա կարգային 
մի ա  վոր  ներով: Դրան  ցից ամե  նա  տա -
րած վա ծը կմ/ժ-ն է: Դա այն արա-
գությունն է, որի դեպքում հա վա  սա րա-
չափ շարժ վող մարմի նը 1 ժ-ում անց-
նում է 1 կմ ճա  նա  պարհ: Այս մի ավորի 
լայն տա րած վա ծությունը պայմանավոր ված է նրա  նով, որ ավելի հեշտ 
է ընկալ վում մար դու կողմի ց (քա նի որ սովորաբար հեռավորու թյուն նե-
րը չա փում են կիլո մե տ  րերով, իսկ ճա նա պարհն անցնե լու ժամանակը՝ 
ժամե  րով): Արագա չափի վրա (նկ. 1.4) այս մի ավորը գրվում է՝ km/h 
(անգլ. kilometr per hour).

1  կմ/ժ =
5
18

մ/վ: 

Ներկայումս Մեծ Բրիտանիայում և 
Ամե  րիկայի Միացյալ Նահանգներում 
արա  գա չա փե րում օգտագործվող 
մի ա վո րը մղոն/ժ-ն է (1 մղոն ≈ 1610 մ): 
Արա գա չա փի սանդղակի վրա այդ 
մի ա վո րը գրվում է mph կամ MPH 
(անգլ. miles per hour): 1 մղոն/ժ ≈ 1,61 
կմ/ժ ≈ 0,45 մ/վ:

Հաշվի առնելով պետու թյուն ների 
մի ջև սերտ կապերը՝ ժամա նակակից շատ ավտոմե քենաների արա գա-
չա փե րում մի աժամանակ երկու սանդ ղակն էլ պատ կերում են (նկ. 1.5):

Արագության այլ արտահամա կար  գային մի ավոր ներ են օգտա գոր ծում 
նավագնացության, օդա  գնա  ցության և այլ բնագա վառ  նե րում: 

Նկ. 1.4

Նկ. 1.5

ANTARES
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§ 2. ԱՆՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՇԱՐԺՈՒՄ: ՄԻՋԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ: 

 § 2. ԱՆՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՇԱՐԺՈՒՄ: ՄԻՋԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ: 
ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ

1.  Անհավասարաչափ (փոփոխական) շարժում: Բնության մե ջ և 
կեն ցա ղում քիչ են հանդիպում հավասա րա չափ շարժումն եր, այսինքն` 
այն պիսի շարժումն  եր, որոնց ընթացքում մարմի նը հավասար ժա մա-
նա  կա մի ջոց ներում անցնում է հավասար ճանապարհներ: Առավել հա-
ճախ հանդիպում են շարժումն եր, որոնց ժա մա նակ կան հավասար 
ժա մա նա կամի ջոցներ, որոնց ընթացքում մարմի նն անցնում է ան-
հավա սար ճա նա պարհներ: 

Այն շարժումը, որի ժամանակ գոնե երկու հավասար ժամանա-
կա մի   ջոց ներում մար մի նն անցնում է անհավասար ճանապարհներ, 
կոչ վում է անհավասարաչափ կամ փոփոխական շարժում: 

Անհավասարաչափ շարժման սահմանումը կարելի է ձևակերպել նաև 
շատ հակիրճ՝ հաշվի առնելով այն, որ արդեն գիտենք, թե որ շարժումն  
է կոչ վում հավասարաչափ: Շարժումը կոչվում է անհավասարաչափ, 
եթե այն հավա սարաչափ չէ: 

Հիմն ականում անհավասարաչափ են շարժվում գրեթե բոլոր 
մարմի ն նե  րը՝ փողոցում քայ լող մարդը, սարից իջնող դահուկորդը, 
պատշգամբից ընկ  նող գնդակը, կանգառից հեռացող ավտոբուսը, 
վայրէջք կատարող ինք  նաթիռը և այլն: Փոփոխական շարժման դեպքում 
կա մայական ժամա նա  կամի ջոցում մարմն ի անցած ճանապարհի և այդ 
ժամանա կամի ջոցի հա րա բերությունը այլևս հաստատուն մե ծություն 
չէ, հետևաբար չի կա րող շարժման բնու թագիր դառնալ: Ուրեմն  
փոփոխական շարժումը նկա րա գրելու համար անհրաժեշտ է ներմուծել 
նոր հասկացություններ և բնու թագրեր: 

2. Միջին արագություն: Այն դեպքերում, երբ մե զ հետաքրքրում է 
մարմն  ի շարժումը հետագծի մի այն որոշակի տեղամասում կամ որոշակի 
ժամա նա կա հատվածում, փոփո խական շարժումը բնութագրվում է 
մի ջին արա գություն կոչվող ֆիզիկական մե ծությամբ: 

Այն ֆիզիկական մե ծությունը, որը հավասար է մարմն ի հետագծի 
որևէ տեղամասի երկարության և այդ տեղամասն անցնելու ժա մա-
նա  կի հարա բե րությանը, կոչվում է փոփոխական շարժման մի ջին 
արա գու թյուն այդ տեղամասում: 

Եթե անհավասարաչափ շարժվող մարմի նը հետագծի S եր կա րու-
թյամբ տեղամասն անցել է t ժամանակում, ապա նրա մի ջին արա գու-
թյու նն այդ տեղամասում հավասար կլինի.

§ 2. ԱՆՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՇԱՐԺՈՒՄ: ՄԻՋԻՆ 
ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ: 

ANTARES
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I  ԳԼՈՒԽ  ԿԻՆԵՄԱՏԻԿԱ 

vմիջ =
S
t
: (2.1 ) 

Նկատենք, որ եթե տվյ ալ տեղամասում մարմի նը հավասարաչափ 
շարժ ված լիներ, ապա նրա արա գությունը ևս հավասար կլիներ S-ի 
և t-ի հարա բերությանը: Հենց այդ հավա սա րաչափ արագությունն էլ 
բացահայտում է մի ջին արագության իմաստը:

Անհավասարաչափ շարժման մի ջին արագությունը հետագծի 
տվյ ալ տեղամասում հավասար է այն հավասարաչափ շարժման 
արա գու թյանը, որի դեպքում մարմի նը հետագծի այդ տեղամասն 
անց նում է նույն ժա մա նակում, ինչ անհավասարաչափ շարժ ման 
դեպ քում: 

Օրինակ՝ ենթադրենք ավտոբուսը և մարդատար ավտոմե քենան 
Երևա նից մի աժամանակ ուղևորվում են դեպի Տաթև: Ավտոմե քենայի 
ուղևոր ները, ճա նա պարհին կանգառներ անելով Եղեգնաձորում, Զան-
գե զուրի դար  պասների մոտ և Սիսիանում, t=5 ժամ հետո հաս նում են 
Գորիս: Ավ տո բուսն ամբողջ ճանապարհն անցնում է հա վա սա րա-
չափ՝ 50 կմ/ժ արա  գու թյամբ, և հասնում է Գորիս ավտոմե քենայի հետ 
մի ա ժա մա նակ: Ուրեմն  ավտոմե քենայի մի ջին արագությունը ուղերթի 
Երևան-Գորիս տե  ղա մասում նույնպես 50 կմ/ժ է, և նրա անցած ճա նա-
պարհը կարող ենք գտնել 

S = vմի ջ·t  (2.2)
բանաձևով: Տեղադրելով մի ջին արագության և ժամանակի արժեքները՝ 
կստա նանք, որ ավտոմե քենայի անցած ճանապարհը (Երևանից Գորիս 
հեռա վո  րությունը) 250 կմ է: 

Մի շատ կարևոր հավելում: Մարմն ի անցած ճանապարհը այլ ժամա-
նա  կա հատ վածում, օրինակ՝ 2 ժամում, հնարավոր չէ որոշել (2.2) բա նա-
ձևով, քանի որ մի ջին արագությունը որոշված է մի այն տվյ ալ տեղամասում 
(նկարա գրված օրինակում Երևան-Գորիս տեղա մասում) կամ որ նույնն է՝ 
տվյ ալ ժամանակահատվածում (5 ժամվա ընթացքում): Հետագծի այլ տե-
ղա  մասերում (կամ այլ ժամանակահատվածներում) նրա մի ջին արագու-
թյունը կարող է ուրիշ լինել:

3. Միջին արագության հաշ վար կը հետագծի առանձին տե ղա-
մասերի երկարություն ների և դրանք անցնելու ժամանակների 
մի ջոցով: Դիցուք, մարմի նը t1 ժամանակում անցել է հետագծի S1 
երկարությամբ առաջին տե ղա  մասը, իսկ դրան հաջորդող t2 ժամա-
նակում՝ S2 երկարությամբ երկ րորդ տե ղամասը (նկ. 2.1): Յուրա քան-
չյուր տեղա մասում նրա մի  ջին արա գու  թյունը հա վա սար կլի նի տվյ ալ 

ANTARES



11 

§ 2. ԱՆՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՇԱՐԺՈՒՄ: ՄԻՋԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ: 

տեղա մասի երկա րու թյան և այն անցնելու վրա ծախսած ժա մանակի 
հարաբե րու թյանը (v1մի ջ = S1/t1, v2մի ջ = S2/t2): Իսկ ամբողջ շարժ ման 
ընթացքում մարմն ի մի ջին արա գու թյունը նրա անցած լրիվ ճա նապարհի 
և ծախսած լրիվ ժամանակի հա-
րաբերությունն է: Հաշվի առ-
նե լով, որ լրիվ ճանապարհը՝ 
Sլր= S1 + S2, իսկ լրիվ ժամանակը՝ 
tլր = t1 + t2, կունենանք. 

vմիջ =
Sլր

tլր
=

S1 + S2

t1 + t2
:  (2.3) 

4. Ակնթարթային արագություն: Դիցուք, դուք ինչ-որ պահի տես-
նում եք, որ ավտո մե քենայի արագաչափի ցուցմունքը 80 կմ/ժ է, հետո այն 
արագ փոխվում է: Իսկ ի՞նչ իմաստ ունի այդ ցուցմունքը: Մենք գիտենք, 
որ իներ տության պատճառով մարմն ի արա գությունը ակնթարթորեն 
փո խել հնա րավոր չէ: Ուրեմն  կարելի է համարել, որ մի  ակնթարթ (շատ 
փոքր ժա մա նակահատված) ավտոմե քենայի արագությունը չի փոխ-
վել, և այն կատարել է հավա սա րաչափ շարժում: Տվյ ալ պահին արա-
գաչափի ցույց տված արագու թյունը հենց այդ հավասա րաչափ շարժ-
ման արա գու թյունն է, որն անվանում են ակնթարթային արա գու թյուն:

Ժամանակի տվյ ալ պահին (կամ հետագծի տվյ ալ կետում) 
մարմն ի արա  գությունը կոչվում է ակնթարթային արագություն: 

Անհավասարաչափ շարժման ակնթարթային արագության մասին 
խո  սելիս սովորաբար ակնթարթային բառը հատուկ չեն նշում: Միջին 
արա գության մասին խոսելիս մի ջին բառը մի շտ նշում են հատուկ, իսկ 
երբ պարզապես ասում են արագ� թյ� ն, հասկանում են ակնթարթային 
արա գությունը: 

5. Խնդրի լուծման օրինակ: Երևան-Արմավիր երթ� ղ�  ավտոբ� սը 
շարժ ման սկզբից 30 րոպե անց հասավ Վաղարշապատ, որի հեռավո-
ր�  թյ� նը Երևանից 18 կմ է: Ճանապարհի՝ Վաղարշապատ-Արմավիր 
28 կմ-անոց հատ վածն ավտոբ� սն անցավ 45 րոպե� մ: Ի՞նչ մի ջին արա-
գ�  թյամբ ավտո բ� սն անցավ ամբողջ երթ� ղին:

A B
Sլր

S1 S2

t1 t2

Նկ. 2.1
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I  ԳԼՈՒԽ  ԿԻՆԵՄԱՏԻԿԱ 

Տրված է
S1 = 18 կմ
t1 = 30 ր = 0,5 ժ 
S2 = 28 կմ
t2 = 45 ր = 0,75 ժ

Լուծում: Ամբողջ շարժման ընթացքում ավտո բու-
սի անցած լրիվ ճանա պար հը՝ Sլր= S1 + S2, իսկ նրա 
ծախ սած ամբողջ ժամանակը՝ tլր = t1 + t2: Միջին 
արա գության (2.3) սահմանումից բխում է, որ

vմիջ =
Sլր

tլր
=

S1 + S2

t1 + t2
=

18 + 28
0,5 + 0,75

= 36,8 կմ/ժ: 

Պատ.՝ 36,8 կմ/ժ:

vմի ջ - ? 

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր շարժումն է կոչվում անհավասարաչափ: 
2. Բերե՛ք անհավասարաչափ շարժման օրինակներ: 
3. Ինչպե՞ս են որոշում անհավասարաչափ շարժում կատարող մարմնի 

միջին արագությունը:
4. Կարո՞ղ է արդյոք հետագծի որևէ տեղամասում մարմնի միջին արագու -

թյունը փոքր լինել այդ տեղամասում նրա նվազագույն արագությունից:
5. Կարո՞ղ է արդյոք հետագծի որևէ տեղամասում մարմնի միջին արա-

գու թյունը մեծ լինել այդ տեղամասում նրա առավելագույն արագու-
թյունից:

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Որոշեք ձեր շարժման միջին արագությունը 100 մ ճանապարհը վազքով 
անցնելիս: 

2. Եթե ձեր տանը կա լարովի խաղալիք ավտոմեքենա, ապա կատարելով 
համապա տաս խան չափումներ` որոշեք նրա միջին արագությունը 
որո շա կի ճանապարհ անցնելիս: Չափման արդյունքները գրանցեք 
տետրում:

 § 3. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ  1 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

1. Նկարում պատկերված են հավա սարաչափ 
շար  ժում կատարող երկու մար մին ների շարժ ման 
գրա ֆիկները: Համեմատեք դրանց արա գություն-
ները:
Լուծում: I եղանակ: Համե մատենք նույն ճա նա պարհի վրա մարմի նների 
ծախսած ժա մա նակ ները: Դրա համար ճանա պարհի առանց քի որևէ, 
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§ 3. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ  1

օրինակ՝ S0 կետից տանենք ժամանակի առանց-
քին զուգա հեռ ուղիղ և շարժման գրա ֆիկ նե-
րի հետ այդ ուղ ղի հատման կետե րից իջեցնենք 
ուղղահա յաց  ներ ժամանակի առանցքին (նկ. 3.1): 
Այդ ա ռանց քի հետ հատման կետերը ցույց կտան 
որոնելի t1 և t2 ժամանակները: Ինչ պես երև ում 
է նկարից, t1 = 2t2, այսինքն՝ նույն ճա նա պարհը 
1-ին մարմի նն անցնում է երկու ան գամ մե ծ ժամա նա կում, հետևա բար 
նրա արագու  թյունը եր կու ան գամ փոքր է 2-րդի արագությունից:
II եղանակ: Համե մատենք նույն ժա մա նա կում մարմի նների անցած 
ճա նա պարհ ները: Դրա հա մար ժամանակի առանցքի որևէ, օրի նակ՝ t0 

կետից տա նենք այդ առանց  քին ուղ ղահայաց 
ուղիղ և շարժ ման գրաֆիկների հետ այդ ուղ-
ղի հատման կե տե րից տանենք ժա մանակի 
առանց  քին զու գա հեռ ուղիղներ (նկ. 3.2): Ճա-
նա պարհի առանց քի հետ հատ ման կետերը 
ցույց կտան որո նելի S1 և S2 ճա նա պարհ ները: 
Ինչպես երևում է նկա րից, S2 = 2S1, այ սինքն՝ 

նույն ժա  մա նակում 1-ին մար մի նն անցնում է երկու անգամ պա կաս 
ճանա պարհ, քան երկրորդը: Եվ կրկին ստանում ենք, որ առաջին 
մարմն ի արա գու թյու նը երկու անգամ փոքր է 2-րդի արա գությունից:

2. Նկարում պատկերված է մարմնի անցած 
ճա նա պարհի՝ ժամանակից կախ վածության 
գրաֆիկը: Որոշեք նրա շարժման միջին արա-
գու թյունը յուրա քանչյուր տեղամասում և ամ-
բողջ ճանապարհին:

Լուծում: Գրաֆիկից երևում է, որ շարժ-
վե  լով հա վա սարաչափ՝ մար մի նն առա ջին 1 ժամում ան ցել է 10 կմ 
ճանա պարհ: Հետևա բար I տե ղա մա սում նրա արա գությունը՝ 

v1 = S1/t1 = 10 կմ/1ժ = 10 կմ/ժ:
II տեղամասում մարմի նը գտնվել է դա դարի վիճակում, ուստի՝ v2 = 0: 
III տեղամասում այն, նորից շարժվելով հա վասարաչափ, 4 ժամում 

անցել է 20 կմ ճա նապարհ, ուրեմն ՝ v3 = S3/t3 = 20 կմ/4 ժ = 5 կմ/ժ:
Ինչպես երևում է գրաֆիկից, շարժման ամբողջ ժա մա նա կա հատ-

վա ծում (6 ժամում) մարմի նն անցել է 30 կմ ճանապարհ, ուստի ամբողջ 
ճա նա պարհին նրա մի ջին արագությունը՝

vմիջ =
Sլր

tլր
=

30
6

= 5 կմ/ժ: Պատ.՝ 10 կմ/ժ, 0 կմ/ժ, 5 կմ/ժ, 5 կմ/ժ:

Նկ. 3.1

Նկ. 3.2

§ 3. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ  1
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3. Իրար հաջորդող երկու հավասար ժամանակամիջոցներում մեքենան 
շարժ վել է համապատասխանաբար 10 մ/վ և 15 մ/վ արագություններով: 
Գտեք մեքենայի միջին արագությունն ամբողջ շարժման ընթացքում:

Տրված է
v1 = 10 մ/վ
v2 = 15 մ/վ 
t1 = t2 = t

Լուծում: Քանի որ երկու ժամանակահատվածներում էլ 
մե քե   նան շարժվել է հավասարաչափ, ապա դրանցից 
յուրա քանչ  յու րում մարմնի անցած ճանապարհները 
համապա տաս խանաբար կլինեն՝ S1 = V1·t1 և S2 = V2·t2: 
Համաձայն սահ ման ման՝ ամբողջ շարժման ընթացքում 
նրա միջին արագու թյունը՝

vմիջ =
Sլր

tլր
=

S1 + S2

t1 + t2
=

v1 t1 + v2t2
t1 + t2

=
v1 t + v2t

2t
=

v1 + v2

2
= 12 ,5 մ/վ: 

Պատ.՝ 12,5 մ/վ:

Vմի ջ - ? 

4. Իրար հաջորդող երկու հավասար ճանապարհներ մեքենան շարժ-
վել է համապատասխանաբար 10 մ/վ և 15 մ/վ արագություններով: Գտեք 
մեքե նայի միջին արագությունն ամբողջ շարժման ընթացքում:

Տրված է
v1 = 10 մ/վ
v2 = 15 մ/վ 
S1 = S2 = S

Լուծում: Քանի որ ճանապարհի երկու տեղամասում էլ 
մեքե նան շարժվել է հավասարաչափ, ապա դրանցից 
յուրաքանչ յու րը կանցնի համապատասխանաբար 
t1 = S1/v1 և t2 =  S2/v2 ժամանակներում: Համաձայն սահ-
ման ման՝ ամբողջ շարժ ման ընթացքում նրա միջին 
արագությունը՝

vմիջ =
Sլր

tլր
=

S1 + S2

t1 + t2
=

S + S
S/v1 + S/v2

=
2v1 v2

v1 + v2
= 12  մ/վ: 

Պատ.՝ 12 մ/վ:

Vմի ջ - ? 

 § 4. ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԱՐԱԳԱՑՈՂ ՇԱՐԺՈՒՄ: ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ 
1. Հավասարաչափ արագացող շարժում: Դիտում: Դիտելով տար-

բեր անհավա սարաչափ շարժումն եր՝ կնկատենք, որ տարբեր մար-
մի նների արա  գությունները տարբեր ձևով են փոխվում: Օրինակ՝ կա-
յարա նից շարժ վող գնացքի արա գու թյունը, աստիճանաբար մե  ծանա-
լով, 100 կմ/ժ արժե քին հասնում է մոտ 1,5 րոպեում: Այդ ընթացքում 
գնացքն անցնում է 1 կմ-ից ավելի ճանա պարհ: Դադարի վիճակից 
շարժ վող ժա մա  նա կակից ավտոմե քե նաները այդ նույն արագությանը 
կա րող են հասնել ընդա մե նը 3-4 վ-ի ընթաց քում՝ մոտ 50 մ ճանա-
պարհի վրա: Ատրճա նա կից ար ձակ ված գնդա կը այդ արա գությունից 

ANTARES



15 

§ 4.  ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԱՐԱԳԱՑՈՂ ՇԱՐԺՈՒՄ: ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ 

տաս նա պա տիկ անգամ մե ծ արա գու թյան 
հաս նում է գրե թե ակն թար թորեն՝ անց-
նելով ընդա մե նը 12 սմ ճա նա պարհ: Ինչպես 
տեսնում ենք, մար  մի ն ներից մե կն իր շարժ-
ման արա գու թյունը դանդաղ է փոխում, 
մյուսը` արագ, իսկ եր  րորդը` շատ ավե լի 
արագ: 

Վարկած: Դիտումն երի հիման վրա կա-
րե լի է ենթադրել, որ կա փո փոխական 
շար ժումը բնութագրող մի  ֆիզիկական 
մե  ծություն, որը տարբեր շարժումն երի դեպ քում տարբեր է, և որից էլ 
կախ ված է մարմն ի արագու թյան դանդաղ կամ արագ փոխ վելու հան-
գա ման քը: Պար զե լու համար, թե որն է այդ ֆիզի կական մե ծությունը, 
դի մե նք փորձի օգնությանը: 

Փորձ: Փոքրիկ սայլակի վրա տե ղա-
դրենք կաթոցիկ (նկ. 4.1), որից հա վա սար 
t ժա մա  նակա  հատ  վածներում ներկ-

ված հեղուկի կաթիլներ են ընկնում։ Սայ-
լակը տեղադրենք թեք հար թակի վրա և 
որևէ կաթիլի ընկնելու հետ մի աժա մա-
նակ բաց թողնենք այն։ Առանց չափում-
ներ կատարելու էլ կարելի է տեսնել, որ 
սայ լակի արագությունը գնա  լով աճում է: 

Իսկ եթե արա գաչափով գրան ցենք նրա արա գությունը ամե ն կաթիլի 
պոկվե լու պա հին, ապա կտեսնենք, որ երկու հա ջորդական կաթիլների 
պոկվելու պա  հերի մի ջև ըն կած t ժամա նակա հատվածում (այ սինքն՝ 
հա վա սար ժա մանակա մի ջոց  նե րում) սայ լակի արա գու  թյունն աճում է 
մի ևնույն չա փով: 

Օրինաչափություն: Հաշվի առնելով, որ t-ն կամայականորեն 
ընտրված ժամա նակա հատված էր, կարող ենք եզրակացնել, որ կա-
մայա կան հա վա սար ժամանա կա մի ջոցներում սայլակի արա գությունը 
կրում է մի ատեսակ փոփոխություն: 

Այն շարժումը, որի ժա մա նակ մարմն ի արագությունը կամայական 
հա վասար ժամանակա մի  ջոց  ներում աճում է մի ևնույն չափով, 
կոչվում է հավասա րաչափ արա գացող շարժում: 

Քանի որ հավասարաչափ արագացող շարժ ման արագության փոփո-
խությունը նույնն է կամայական հավասար ժամանա կամի ջոցներում, 

Նկ. 4.1
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ապա, մասնա վո րապես, նույնը կլինի նաև յուրաքանչյուր վայրկյ անում: 
Հենց այդ փոփոխությամբ էլ հավասարաչափ արագացող շար ժումն երը 
տար բեր վում են մի մյանցից: Ուրեմն  հավասա րաչափ արագացող 
շարժման բնու թագիր կդառնա այն ֆիզիկական մե ծությունը, որը ցույց 
կտա արա գության փո փո խությունը մի ավոր ժամանակամի ջոցում: 

2. Արագացում: Դիցուք, հավասարաչափ արագացող շարժում կա-
տարող գնացքի արա գու  թյունը 50 վ-ի ընթացքում 10 մ/վ-ից դառ-
նում է 30 մ/վ, այսինքն՝ փոխ  վում է 20 մ/վ-ով: Քանի որ ամե ն 1 վ-ում 
արագությունը փոխվում է նույն չափով, ապա 20 մ/վ-ը բա ժա նելով 
50-ի՝ կստանանք, որ յուրա քան չ յուր վայրկյ անում արա գու թյու նը փոխ-
վում է 0,4 մ/վ-ով: Ստաց վեց, որ որո նելի ֆիզիկական մե  ծու թյունը 
գնաց քի արագության փոփոխու թյան հարա բերությունն է այն ժա մա-
նա կամի ջոցին, որի ընթացքում տեղի է ունեցել այդ փո փո խու թյունը: 

Այն ֆիզիկական մե ծությունը, որը հավասար է կամայական ժա-
մա նա կամի ջոցում արագու թյան կրած փո փո խության և այդ ժա մա-
նա  կա մի ջոցի հարաբերությանը, կոչվում է հա վա սարաչափ արա-
գա ցող շարժ  ման արա գա ցում: 

Արագացումն  ընդունված է նշանակել a տառով: Եթե հավասարաչափ 
արա գացող շար ժում կատարող մարմն ի արագությունը t ժամանակա-
մի  ջո ցում v0-ից դարձել է v, այսինքն՝ փոխվել է (v-v0)-ով, ապա 
համաձայն սահմանման՝ մարմն ի արագա ցումը կլինի.

a =
v v0

t
: (4.1 ) 

Եթե այս բանաձևի մե ջ տեղադրենք t = 1 վ, ապա կստանանք, որ 
արա գաց ման մե ծությունը թվապես հավասար է արագության փո փո-
խու թյանը, այսինքն` արա գացու մը իրոք ցույց է տալիս արա գու թյան 
կրած փոփո խու թյունը մի ա վոր ժամանակում:

3. Արագացման միավորը: Միավորների ՄՀ-ում արագացման 
մի ավորը 1  մ/վ2-ն է: Դա այն մարմն  ի արագացումն  է, որի արագությունը 
յուրա քանչյուր վայրկյ անում փոխ վում է 1 մ/վ-ով։ 

Արագացումը բնութագրում է արագության փոփոխության թափը։ Եթե, 
օրինակ, մարմն ի արագացումը հավասար է 10 մ/վ2, ապա դա նշա նա-
կում է, որ մարմն ի արագությունը յուրաքանչյուր վայրկյ անում փոխվում է 
10 մ/վ-ով, այսինքն` 10 անգամ արագ, քան 1 մ/վ2 արագացման դեպքում։

Մեր իրականության մե ջ հանդիպող տարբեր մարմի նների արա  գաց-
ման օրինակներ են բերված աղյ ուսակում։
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§ 4.  ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԱՐԱԳԱՑՈՂ ՇԱՐԺՈՒՄ: ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ 

Ա  � սակ. Որոշ մարմի նների արագաց� մն երը

Մերձքաղաքային էլեկտրագնացքը կայարանից շարժվելիս 0,6 մ/վ2

Տրոլեյբուսը կանգնած տեղից շարժվելիս 1,2 մ/վ2

Ուղևորատար ինքնաթիռը թափ առնելիս 1,7 մ/վ2

Ժամանակակից ավտոմե քենաները թափավաքի սկզբում 9 մ/վ2

Հրթիռը թռիչքի սկզբում 10 մ/վ2

4. Հավասարաչափ արագացողշարժման արագացման վեկ տորը: 
Մարմն  ի արագա ցումը արագության նման բնութագրվում է ոչ մի այն 
թվա յին արժեքով, այլև ուղղությամբ։ Դա նշանակում է, որ արա գա-
ցումը նույն պես վեկտորական մե ծություն է։ Այդ պատճառով նկար-
ներում այն պատ կեր վում է սլաքով։

Հա վասարաչափ արագացող շարժման դեպքում արագացումն  
ուղղված է շարժման ուղղու թյամբ (նկ. 4.2):

a

v

Նկ. 4.2
 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր շարժումն են անվանում հավասարաչափ արագացող։
2. Ո՞րն է կոչվում հավասարաչափ արագացող շարժման արագացում:
3. Ի՞նչ է ցույց տալիս հավասարաչափ արագացող շարժման արագացումը:
4. Ի՞նչ միավորով է չափվում արագացումը ՄՀ-ում: Ո՞րն է այդ միավորի 

ֆիզի կական իմաստը:
5. Ինչպե՞ս է փոխվում մարմնի արագությունը, երբ արագացման վեկտորն 

ուղ ղված է շարժման ուղղությամբ: 
6. Օգտվելով արագացման (4.1) սահմանումից՝ ցո՛ւյց տվեք, որ a արա-

գա ցու մով հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող մարմնի v 
արա գու թյու նը ժա մանակի t պահին՝ v = v0 + at, որտեղ v0–ն նրա սկզբնա-
կան արագությունն է: 

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Քանոնն օգտագործելով որպես թեք հարթություն` նրա վերին ծայրին 
մե    տա ղա դրամ դրեք և բաց թողեք։ Կշարժվի՞ արդյոք մե տաղադրամը։ Եթե 
կշարժվի, ապա ինչպե՞ս` հավասարաչա՞փ, թե՞ հավասարաչափ արա գա   ցող։ 
Փորձեք պարզել, թե ինչպես է դա կախված քանոնի թեքության անկյ ունից։
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 § 5. ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԱՐԱԳԱՑՈՂ ՇԱՐԺՄԱՆ 
ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ

1. Հավասարաչափ արագացող շարժում դադարի վիճակից: Դա-
դարի վիճակից սկսվող շարժումն երի մե ծ մասը սկզբում հա վա սա րաչափ 
արա գացող է: Հավասարաչափ արագացող շարժում են կատարում կա-
յա րանից շարժվող գնացքը, կանգա ռից շարժ վող ավ տո բուսը, թռիչք ու ղի 
դուրս եկած ինքնաթիռը, լուսացույցի տակ կանգնած ավ տոմե քենան կա-
նաչ լույսը վառ վելուց հետո, տարբեր մրցումն երի մաս նակիցները մրցա-
վազքի սկիզբը ազդարարող ազդանշանից հետո (նկ. 5.1) և այլն: 

Նկ. 5.1

Որպեսզի թռիչքի գնացող ինքնաթիռը կարողանա գետնից վեր բարձ-
րանալ, անհրաժեշտ է նրա արագությունը մե ծացնել մի նչև որոշակի ար-
ժե քի, և դա պետք է անել մի նչև թռիչքուղու վերջին հասնելը: Ուստի, 
թռիչքը կա ռա  վարելու համար շատ կարևոր է իմանալ հավասարաչափ 
արագացող շարժ ման առանձ նահատկությունները՝ թե ինչ արագացմամբ 
պետք է թա փա վազք կատարի ինքնաթիռը, ինչպես պետք է աճի նրա 
արագությունը, որպեսզի մի նչև թռիչքուղու ավարտը հասնի անհրաժեշտ 
արժեքին և այլն: 

2. Արագության կախումը ժամանակից: Դիցուք, դադարի վիճակից 
հա վա  սա րաչափ արագացող շարժում կատարող մարմն ի արագությունը 
շարժ ման սկզբից t ժամանակ անց դարձել է v: (4.1) արտա հայ տության 
մե ջ տեղադրելով v0 = 0, կարող ենք գտնել մարմն ի արագության կախումը 
ժա մա  նակից.    

v = a·t: (5.1)
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Ստացվեց, որ մարմն  ի արա գությունն 
ուղիղ համե մա տա կան է շարժման ժա մա-
նա կին: Հետևա բար դադա րի վիճակից հա-
վա սա  րա չափ արա գացող շարժ ման գրա-
ֆի կը ու ղիղ գիծ է, որն անց նում է կոոր դի-
նատ ների սկզբնա  կե տով (նկ. 5.2):

3. Ճանապարհի կախումը ժամանակից: 
Ինչպես նշեցինք § 1-ում, արա գու թյան գրաֆիկով մարմն ի անցած 
ճանապարհը հաշվելու մե թոդը կարելի է կիրառել ոչ մի այն հավասա-
րաչափ, այլև կամայական շարժման դեպ քում: Դադարի վիճակից 
հավասարաչափ արա գա ցող շարժման դեպ քում շարժ ման սկզբից 
մի նչև ժամանակի կամայական t պահը մարմն  ի արա գության գրաֆի-
կով սահմանա փակ ված պատ կերը ուղ ղան կյ ուն եռանկյ ուն է (նկ. 5.3), 
որի մի  էջը մարմն ի v արագությունն է t պա հին կամ, ինչպես ասում են, 
վերջնական արագու թյունը, իսկ մյուսը՝ շարժ ման t ժամա նա  կը: Ուրեմն  

մարմն ի ան ցած ճա նապարհը հավա-
սար է այդ ուղ ղանկյ ուն եռանկյ ան 
մակերե սին: Ինչ պես երևում է նկարից, 
այդ եռանկյ  ան մա կե րեսը v և t կողմե րով 
ուղղանկյ ան մա կե  րեսի՝ v⋅t-ի կեսն է: 
Հետևաբար շարժ ման սկզբից հաշ ված՝ 
կամայական t ժա մա նա կա մի  ջո ցում 
մարմն  ի անցած ճանա պարհը կլինի.

S =
1
2

vt: (5.2) 

Այս բանաձևի մե ջ տեղադրելով արագության (5.1) արտահայ տու-
թյունը՝ կստանանք.

S =
at2

2
:   (5.3) 

(5.1) բանաձևից՝ t = v/a, (5.2) բանաձևում տեղադրելով t-ի այս 
արտա հա յտությունը՝ կստանանք մարմն ի անցած ճանապարհի ևս մի  
բանաձև.

S =
v2

2a
: (5.4) 

4. Միջին արագությունը t ժամանակում: (5.2) բանաձևը համե  մա-
տելով փոփոխական շարժում կատարող մարմն ի անցած ճանապարհի 

Նկ.  5.3

Նկ. 5.2

§ 5. ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԱՐԱԳԱՑՈՂ ՇԱՐԺՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 
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(2.2) բանաձևի հետ՝ կստանանք մարմն ի մի ջին արագությունը t 
ժամանա կա մի  ջոցում. 

vմիջ = v
2
:   (5.5) 

5. Խնդրի լուծման օրինակ: «Թռչող դահ�  կորդները» ժա մա նա կա-
կից ցատկահար թակ նե րի վրա 108 կմ/ժ արագ� թյան հասն� մ են 5 վ-ի 
ընթացք� մ: Ի՞նչ արագացմամբ են շարժվ� մ դահ� կորդները և որ քան 
ճանապարհ են անց ն� մ այդ ընթացք� մ: 

Տրված է

v =108 կմ/ժ = 30 մ/վ     
t = 5 վ

Լուծում: Դահուկորդը շար-
ժու մը սկսում է դա դա  րի վի-
ճա կից, ուրեմն նրա սկզբ նա-
կան արա գու   թ յունը՝ v0 = 0: 
Հետևա բար արա  գացման (4.1) 
սահ մա նու մի ց կու նենանք. 

a = ? 
S = ?

a =
v− v0

t
=

v
t

=
30
5

= 6 մ/վ2  : 

Դահուկորդների անցած ճանապարհը կարող ենք որոշել, օրինակ, 
(5.2) բանաձևից.

S =
1
2

vt =
1
2

30 ⋅5 = 75 մ : 

Նկատենք, որ ճանապարհը կարող էինք որոշել նաև (5.3) կամ (5.4) 
բանաձևերից: 

Պատ.՝ 6 մ/վ2, 75 մ:
 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչպե՞ս է որոշվում դադարի վիճակից հավասարաչափ արագացող 
շար ժում կատարող մարմնի արագությունը։

2. Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում դադարի վիճակից հավասարաչափ 
արագացող շար ժում կատարող մարմնի միջին արագությունը ամբողջ 
շարժման ընթաց  քում:

3. Դադարի վիճակից հավասարաչափ արագացող շար ժում կատարող 
մարմնի ճանապարհի ի՞նչ բանաձևեր կան:

4.  Դադարի վիճակից հավասարաչափ արագացող շար ժում կատարող 
մարմնի արագության քառակուսին արտահայտե՛ք նրա արագացման 
և ճանապարհի միջոցով:

5. a արագացումով հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող 
մարմնի արա գությունը ինչքա՞ն ժամանակում v0-ից կդառնա v: 
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 § 6. ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԴԱՆԴԱՂՈՂ ՇԱՐԺՈՒՄ

1. Հավասա րաչափ դանդաղող շարժում: § 4–ում նկարագրված փոր-
 ձում սայլակի արագությունը ժա մա նա կի 
ընթացքում անընդհատ աճում էր: Բայց 
անհավասարաչափ շարժման արա գու-
թյու նը ժամանակի ընթացքում կարող է 
նաև նվա զել: Օրինակ՝ եթե գնդակը գլո-
րենք թեք հար թու  թյամբ դեպի վեր (նկ. 6.1), 
ապա կտես նենք, որ նրա արա գու թյունը 

գնա   լով փոք  րա նում է: Այս անգամ չափե լով գնդա  կի արա  գու  թյան փո փո-
խու  թյունը կա մա  յա կան հավասար ժամա նա կա մի  ջոց  ներից հետո` կստա -
նանք, որ դրանք իրար հավասար են, այսինքն՝ գնդակի արա գությունը 
հավասար ժա մա նա կա մի  ջոց նե րում նվա զում է մի ևնույն չափով: 

Այն շարժումը, որի ժա մա նակ մարմն ի արագությունը կամայական 
հավասար ժամանակա մի ջոց ներում նվազում է մի ևնույն չափով, 
կոչ վում է հավասա րաչափ դանդաղող շարժում:

2. Հավասա րաչափ դանդաղող շարժման արագացումը: Հա-
վա սա րա չափ արագացող շարժման նման այս դեպքում էլ մարմն ի 
արա գացումը կա  մայական ժամա նա կամի ջոցում արագու թյան կրած 
փոփո խության և այդ ժամանա կա մի ջոցի հարաբերությունն է: Եթե հա-
վասարաչափ դան դաղող շար ժում կատարող մարմն ի արագությունը 
t ժամանակա մի   ջո ցում v0-ից դարձել է v, այսինքն՝ նվազել է (v0-v)-ով, 
ապա նրա արագա ցումը կլինի.

a =
v0 v

t
:  (6.1 )

Հավասարաչափ դանդաղող շարժ ման 
արա գացման վեկտորն ուղղված է շարժ-
ման հակառակ ուղղությամբ (նկ. 6.2)։

Նախորդ պարագրաֆում մե նք բազ-
մա թիվ օրինակներ բերեցինք, որոն  ցում դա դարի վիճակում գտնվող 
մարմի նները սկսում են շարժվել տե ղից: Սկզբում նրանց շարժումը մի շտ 
արագացող է, որովհետև արա գությունը 0 -ից աճում է մի նչև որոշակի 
արժեք: Ինչպես էլ նրանք շարժ վեն հետագա յում՝ հավասարաչափ թե 
անհավասարաչափ, մի ևնույն է, որոշ ժամանակ անց կանգ են առնում: 
Ուստի, շարժման վեր ջում նրանք կատարում են դան դաղող շարժում: 

Նկ. 6.1

a

v
0

Նկ. 6.2

§ 6. ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԴԱՆԴԱՂՈՂ 
ՇԱՐԺՈՒՄ
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Օրինակ՝  երբ մի  կա յարանից մե կնած գնացքը ժամանում է այլ կայարան, 
դրանից որոշ հե ռավորության վրա սկսում է արգելակել: Եթե արա-
գացող շարժ ման դեպքում առաջնային խնդիրը մարմն ի վերջնական 
արա գու թյունը որո շելն էր, ապա արգե լակելիս առաջնային է դառնում 
մի ն չև կանգ առնելը մարմն  ի անցած ճանապարհը որոշելու խնդիրը:

3. Հավասա րաչափ դան դա ղող շարժ ման 
արա գությունը: (6.1) բանա ձևից ստացվում է, 
որ մարմն ի վերջ նա կան արագությունը՝ 

v = v0 – at:  (6.2)
Արագությունը ժամանակից կախված է գծայ    -

նորեն, ուրեմն  նրա գրաֆիկն ուղիղ գիծ է, որն 
արագության առանցքը հատում է v0 կե տում և 
թեքված է դեպի ժամանակի առանցքը (նկ. 6.3):  

4. Արգելակման ժամանակը: Արգե լա կումը սկսելու պահից մի նչև 
կանգ առնելու պա հն ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է ար գե  լակ-
ման ժամանակ: Եթե մարմն ի սկզբնա կան արագությունը և արա գացումը 
հայտ նի են, ապա արգելակման t0 ժա մա նակը կա րող ենք գտնել (6.2) 
հավասարումի ց: Իրոք, t = t0 պահին մարմի նը կանգ է առնում, այսինքն՝ 
այդ պահին v = 0, հետևաբար (6.2)-ից՝ 0 = v0 – at0, կամ՝ 

v0 = at0, (6.3)
որտեղից` t0 =

v0

a
:   (6.4) 

5. Արգելակման ճանապարհը: Արգե լակ ման ճանապարհ անվանում 
են այն հեռա վո րությունը, որն անցնում է մարմի նը արգելա կումը սկսելու 
պա հից մի նչև կանգ առնելը: Այդ ճանապարհը որոշելու համար կրկին 
կի րա ռենք արա գու թյան գրաֆիկով մարմն ի ան ցած ճանապարհը 
հաշվելու մե թոդը: Ար գե լակման սկզբից մի նչև կանգ առնելը (t0 պահը) 

մարմն ի արա գության գրաֆի կով սահ-
մանա փակ ված պատ կերը ուղ ղանկյ   ուն 
եռան կյ ուն է (նկ. 6.4): Այդ եռանկյ ան մի  էջը 
մարմն ի v0 սկզբնա կան արագութ յունն է, 
իսկ մյուս ը՝ արգելակման t0 ժամա նա  կը: 
Ուրեմն  ար գե լակ ման ճանա պարհը կլինի.

S0 =
1
2

v0 t0:          (6.5) 

Այս բանաձևի մե ջ տեղադրելով արգե լակ ման ժամանակի (6.4) 
արտա հայ  տու թյունը՝ կստանանք.

Նկ.  6.4

Նկ. 6.3
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S0 =
v0

2

2a
:     (6.6) 

Եթե (6.5) կամ (6.6) բանաձևերի մե ջ տեղադրենք սկզբնական 
արա գության (6.3)՝ v0 = at0, արտահայտությունը, ապա կստանանք 
արգելակման ճանապարհի ևս մի  բանաձև.

S0 =
at02

2
: (6.7) 

6. Խնդրի լուծման օրինակ: Կայարանից ի՞նչ հեռա վո ր� թյան վրա 
պետք է սկսի արգելակել 108 կմ/ժ արագ� թյամբ շարժվող գնացքի մե քե-
նավարը, որպեսզի կարողանա այն սա հ� ն, առանց ցնց� մն  ե րի կանգնեցնել 
կայարան� մ: Արգե լակ ման ժամանակ գնաց քի շար ժ� մը հա մա րել հա վա-
սարաչափ դան դաղող՝ a = 0,5 մ/վ2 արա գաց մամբ: 

Տրված է
v0 = 108 կմ/ժ =30 մ/վ
a = 0,5 մ/վ2 

Լուծում: Պահանջվող հեռավորությունը (6.6) 
բա նա ձևով որոշվող գնացքի արգելակման 
ճա նա պարհն է. 

L = S0 =
v0

2

2a
=

302

2⋅0,5
= 900 մ:  

Պատ.՝ 900 մ:  
L - ?

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր շարժումն են անվանում հավասարաչափ դանդաղող: 
2. Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում հավասարաչափ դանդաղող շար ժում 

կատա րող մարմնի արագությունը։
3. Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում հավասարաչափ դանդաղող շար ժում 

կատա րող մարմնի անցած ճանապարհը։
4. Արգելակման սկզբից որքա՞ն ժամանակ անց կանգ կառնի v0 

արագությամբ շարժվող մարմինը, եթե նրա արագացումը a է: 
5. Ի՞նչն են անվանում արգելակման ճանապարհ, ինչի՞ է այն հավասար:
6. Օգտվելով ճանապարհի (6.6) բանաձևից՝ որոշե՛ք դանդաղող շարժման 

միջին արագությունը արգելակման ճանապարհի վրա: 

ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Հիշենք, որ արգելակման ճանապարհի կախումը մարմն ի սկզբնական 
արագու  թյու նից որոշվում է (6.6) բանաձևով. 

S0 =
v0

2

2a
:  
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Այս բանաձևից բխող մի  հետևության մասին պետք է իմանան բոլորը՝ 
տրան սպորտային մի ջոցներ վարողներն ու հետիոտները: Համաձայն 
այդ բանաձևի՝ արգելակման ճանապարհը մարմն ի սկզբնական արա-
գու թյու նից կախված է քառակուսային օրենքով: Սա նշանակում է, 
որ նույն արա գաց ման դեպ քում մարմն ի սկզբնական արագությունը 
2 անգամ մե  ծաց նե լիս արգելակ ման ճանապարհը մե ծանում է 4 
անգամ: Օրինակ՝ 30 կմ/ժ արա  գությամբ շարժ  վող ավտոմե քենան 
ասֆալտապատ ճանա պարհին հա  ջող վում է կանգ նեցնել մոտ 6 մ 
հեռավորության վրա: Ուստի, այդ արա  գու թյամբ շարժվող ավ տո-
մե քենան անցումի  մոտ կանգնեցնելու հա մար պետք է սկսի արգելակել, 
երբ այն անցումի ց 6 մ հեռավորության վրա է: 

Արգելակման սկիզբ Անցում

Արգելակման ճանապարհ
24 մ

6 մ

30 կմ/ժ

60 կմ/ժ

Եթե այդ նույն տեղից սկսի արգելակել 60 կմ/ժ արագությամբ 
շարժվող ավ տոմե քենան, ապա նրան անցումի  մոտ կանգնել չի 
հաջող վի, որովհետև այդ արագության դեպքում ավտոմե քենայի ար-
գե լակմ ան ճանապարհը 24 մ է, և այն կանգ կառնի մի այն անցումի ց 
18 մ հե ռավորության վրա: Անցումի  մոտ կանգնելու համար վարորդը 
շատ ավե լի վաղ պետք է սկսի արգելա կումը: 

 § 7. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 2 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

1. Դադարի վիճակից հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող 
մեքենայի արագությունը շարժման սկզբից 5 վ հետո դարձավ 30 մ/վ: 
Որոշեք մեքենայի միջին արագությունը և անցած ճանապարհը այդ ժամա-
նա կամիջոցում: 
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Տրված է
t = 5 վ 
v = 30 մ/վ
vմի ջ - ?  

Լուծում: Համաձայն (5.5) բանաձևի՝ ավտոմեքենայի 
միջին արագությունը հավասար է նրա ձեռք բերած 
արագության կեսին.

vմիջ =
v
2

=
30
2

= 15  մ/վ: 

Համաձայն (2.2) բանաձևի՝ մե քենայի անցած ճա նա-
պար հը կլինի.

S = vմիջ ⋅t = 15 ⋅5 = 75 մ: 
 

Պատ.՝ 15 մ/վ, 75 մ:

S - ?

2. Օգտվելով հավասարաչափ արա գա ցող 
շար ժում կատարող մարմնի արագու թյան 
գրա ֆիկից՝ որո շեք նրա սկզբնա կան արա-
գու թյունը և արա գացումը: 

Լուծում: Գրաֆիկից երևում է, որ շարժ-
ման սկզբում մարմնի արա գու թյունը եղել է 
6 մ/վ: Դա հենց նրա սկզբնա կան արա գու թյունն է, ուրեմն՝ v0 = 6 մ/վ:

t = 3 վ պահին մարմն ի արագությունը՝ v = 12 մ/վ: Համաձայն հավա-
սա  րա չափ արագացող շարժման արագացման (4.1) բանաձևի՝ մարմն ի 
արա գա ցումը՝

a =
v− v0

t
=

12 − 6
3

= 2 մ/վ2: 

Պատ.՝ 6 մ/վ, 2 մ/վ2:

3 . Մեքենան սկսեց արգելակել և մինչև կանգ առնելն անցավ 25 մ ճանա-
պարհ: Ի՞նչ արագություն ուներ ավտոմեքենան արգելակման սկզբում, եթե 
նրա արագացումը 2 մ/վ2 էր: 

Տրված է
S = 25 մ 
a = 2 մ/վ2

Լուծում: Համաձայն (6.6) բանաձևի՝ մեքենայի արգելակ-
ման ճանապարհը՝ S0 = v0

2/2a, որտեղից՝ 

v0
2
 = 2aS = 100 մ2/վ2, v0 = 10 մ/վ։

 Պատ.՝ 10 մ/վ:
v0 - ?

4. Թեք ճոռով դադարի վիճակից գլորվող գնդա կը առաջին վայրկյանում 
անցավ 0,1 մ ճանապարհ: Ինչքա՞ն ճանապարհ կանցնի այն առաջին 
3 վ-ում:

18

12

6

v, մ/վ

0 2 3 4 5 t, վ61

§ 7. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 2
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Տրված է
v0 = 0
t 1 = 1 վ
S1 = 0,1 մ
t3 = 3 վ

Լուծում: Դադարի վիճակից հավասարաչափ արա գա -
ցող շարժման ճանապարհի (5.3) բանաձևից՝ S1 = at1

2/2, 
որտեղից մարմնի արագացումը՝ a = 2S1/t1

2: Տե ղադրելով 
նույն՝ (5.3) բանաձևի մեջ a-ի և t3-ի ար ժեք ները՝ 
կստանանք առաջին 3 վ-ում գնդակի անցած ճա նա-
պար հը.

Պատ.՝ 0,9 մ:

 S3 - ?

 § 8. ԱԶԱՏ ԱՆԿՈՒՄ: ԱԶԱՏ ԱՆԿՄԱՆ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ

1. Գալիլեյի օրենքը: Փոփոխական շարժման չափազանց հե տաքրքիր 
ու շատ հաճախ հանդի պող օրինակներ են որևէ բարձրությունից ըն-
կած (նկ. 8.1), դեպի վեր (նկ. 8.2) կամ կամայական այլ ուղղությամբ 
(նկ. 8.3) նե տած մարմի նների շարժումն երը: 

Նշված բոլոր դեպքերում մարմի նները Երկրի ձգողության հետևան-
քով ի վերջո ընկնում են նրա մակերևույթին, ուստի ասում են, որ նրանք 
ան կում են կատարում: Դիցուք, անկումը տեղի է ունենում այնպիսի պայ-
մաններում, որ մարմն ի վրա այլ մարմի նների ազդեցությունները նրա 
շարժման վրա էական ազդեցություն չեն թողնում, և կարելի է համարել, 
որ անկումը տե ղի է ունենում մի այն ծանրության ուժի ազ դե ցությամբ: 
Այդ պայմաններում մար մի նների անկումն  անվանում են ազատ անկում:

Մարմի նների անկումը, որը տեղի է ունենում մի այն Երկրի 
ձգողու  թյան ազդեցությամբ, կոչվում է ազատ անկում: 

    

              Նկ. 8.1           Նկ. 8.2                    Նկ. 8.3 
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Մարմի նների ազատ անկման մանրակրկիտ ուսումն ասիրության և 
դրա տեսության հեղինակը իտալացի հռչակավոր գիտնական Գալիլեո 
Գալիլեյն է: Դրանք ամփոփված են 1638 թվականին լույս տեսած նրա 
«Գիտության երկու նոր ճյուղերին` մե խանիկային և տեղային շարժմանը 
վերաբերող զրույցներ և մաթեմատիկական ապացույցներ» գրքում: 

Բազմաթիվ դիտումն երի ու փորձերի հիման վրա Գալիլեյը եզ րա-
կաց րեց, որ մարմի նների ազատ անկումը հավասարաչափ փոփոխական 
շարժում է, և որ բոլոր մարմի նները Երկրի ձգողության ազդե ցու-
թյամբ ընկնում են նույն արագացմամբ: 

Այս եզրակացությունը մե խանիկայի կարևորա գույն օրենքներից է և 
կոչվում է Գալիլեյի օրենք:

Առաջին հայացքից թվում է, թե առօրյա դիտում-
նե րը չեն հաստատում Գա լի լեյի օրենքը: Իրոք, սո-
վո րա կան պայմաններում տարբեր մարմի ններ 
տար   բեր կերպ են ընկնում: Լա զե րա յին սկավա ռա-
կը, օրի նակ, ընկնում է արագ, իսկ տետրի թերթի 
կտորը՝ դանդաղ և, բացի այդ, բարդ հե տա գծով 
(նկ. 8.4): Ուստի պա տա հա կան չէ, որ Արիս տոտելի 
ժա մա նակներից սկսած` մոտ 18 դար, ընդունված էր 
հա  մա րել, որ ծանր մարմի նը թեթևից ավելի արագ 
է ընկնում: Բանն այն է, որ Գա-

լի լեյի օրեն քը վե րա բերում է ազատ անկ մանը, իսկ 
բեր ված օրի նակում, եթե սկավա ռակի շարժումը 
մոտ է ա զատ անկմանը, ապա նույնը չի կարելի 
ասել թեր թիկի շարժման մասին: Թերթիկի շարժ-
ման վրա էական ազդե ցու թյուն է թողնում օդի դի-
մա դ րու թյան ուժը: Նշա նակում է՝ նրա շար ժումը 
ազատ ան կում չէ, ուստի այն չի հակասում Գա լի-
լե յի օրեն քին:

2. Գալիլեյի օրենքի փորձ նա կան ա պա ցույց-
ները: Գալի լեյի օրեն քի ճշմար  տա ցիու թյու նը 
ապա  ցուցելու հա մար ավանդաբար նկա րա գրում 
կամ հնա րավ որության դեպքում կատարում են 
հե տևյալ փորձը: Վերց նում են մոտ 1 մ եր կա րու-
թյամբ ապակե խողովակ, որը մի  կող մի ց փակ է, 
իսկ մյուս կողմի ց ծորակ ունի, և որի մե ջ կապարե 
գնդիկ, խցան և փե տուր կա: Սկզբում բաց 

ա       բ         գ
Նկ.  8.5

Նկ. 8.4

§ 8. ԱԶԱՏ ԱՆԿՈՒՄ: ԱԶԱՏ ԱՆԿՄԱՆ 
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փականով խողովակը պահում են ուղղաձիգ դիր քով (նկ. 8.5.ա), հետո 
արագ շրջում են 1800-ով: Պարզ  վում է, որ սկզբում ընկնում է կո տո րակը, 
հե տո՝ խցանը, և վերջում՝ փե տուրը (նկ. 8.5.բ): Այնուհետև պոմ պով օդը 
հա նում են խո ղովակից և կր կին շրջում այն: Այս անգամ արդեն բո լոր 
երեք մար մի ններն ընկնում են մի ա ժամանակ (նկ. 8.5.գ), ինչը վկայում է, 
որ բո լոր մարմի նները շարժվում են նույն արագաց մամբ:

Եթե թերթիկն էլ ընկներ անօդ տարածու թյունում, ապա նրա շար-
ժումն  էլ ազատ անկում կլիներ, և նա էլ կշարժվեր նույն արագացմամբ, 
ինչպես  բո լոր մարմի նները: Բայց օդի ազ դեցու թյունը վե րացնելու 
համար վակուում ստեղ ծելը բոլորովին պարտադիր չէ: Դա կարելի է 
անել շատ ավե լի պարզ եղանակով: Երբ թերթիկը սկսում է շարժվել 

օդում, նրա նկատ մամբ օդն է շարժ վում, այ-
սինքն՝ «նրա վրա քամի  է փչում»: Իսկ քա մուց 
պաշտ պան վելու ամե  նա  պարզ եղանակը ձեզ 
քաջ հայտնի է՝ պատս պար  վում եք որևէ ար գել-
քի ետև ում: Նկ. 8.4-ում պատ կեր ված փոր ձում 
ար գել քի դեր կարող է կատարել հենց սկա վա-
ռա կը: Բավա կան է թերթիկը պարզա պես դնել 
սկավառակի վրա, և այն սկա վա ռակից «ետ» 
չի մն ա (նկ. 8.6), այսինքն՝ կկա տարի ազատ 
անկում:  

3. Ազատ անկման արագացումը: Հա մա ձայն Գա լի  լեյի օրենքի՝ բո-
լոր մար մի ն ները Երկ րի ձգողու թյան ազ դե ցու թյամբ ընկ նում են նույն 
արա գաց մամբ: Ուրեմն  բա վա կան է չա փել ազատ ան կում կա  տա րող 
մար  մի ն ներից որևէ մե կի արա գա ցումը, և մե նք կունենանք բո լորինը: 
Հենց դրա նում է Գա լի լեյի օրենքի դերն ու նշա նա կությունը: 

Ազատ անկման արագացումն  ըն դուն ված է նշա  նակել g տառով: 
Բազ մա  թիվ փոր ձերի ար  դյունքում ստացվել է, որ Երկրի մի    ջին լայ-
նություն ներում ազատ անկման արա  գա ցու մը՝ g = 9,8 մ/վ2:

Ազատ անկման արագացման վեկտորն ուղղված է ուղղաձիգ դեպի 
ներքև:

4. Դադարի վիճակից ազատ անկում կատարող մարմն ի շարժումը: 
Դիցուք, մարմի նն ազատ անկում է կատարում H բարձրությունից: 
Որոշենք անկման սկզբից t ժամանակ անց նրա արագությունը, անցած 
ճանապարհը և գետնից ունեցած բարձրությունը:

Տվյ ալ դեպքում մարմն ի շարժումը դադարի վիճակից հա վա  սա-
րաչափ արա գացող է, հետևաբար նրա արագու թյունը և անցած 

Նկ. 8.6

ANTARES



29 

§ 8. ԱԶԱՏ ԱՆԿՈՒՄ: ԱԶԱՏ ԱՆԿՄԱՆ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ

ճանապարհը կա րելի է որոշել (5.1) և (5.3) բանա-
ձևերով՝ դրանց մե ջ a-ն փոխարինելով g-ով.

v = gt,  (8.1)

S =
gt2

2
:             (8.2)

Ինչպես երևում է նկ. 8.7-ից, ժամանակի t պահին 
մարմն ի բարձ րու թյունը գետնից հավասար է նրա 
սկզբնա կան բարձրության և անցած ճա նապարհի 
տարբերությանը. 

h = H S = H
gt2

2
:  (8.3) 

5. Ուղղաձիգ դեպի վեր նետված մարմնի շար ժու մը: Այժմ ուսում-
նա սի րենք v0 սկզբնական արագությամբ ուղ ղաձիգ դեպի վեր նետված 
մարմն ի շարժումը (նկ. 8.8): Այս դեպքում մարմն ի 
արագացումն  ուղղված է շարժման հա կառակ ուղղու-
թյամբ, հետևաբար այն հավասա րաչափ դան դաղող է: 
Մարմն ի արագությունն աստիճանաբար նվա  զում է և հե-
տա գծի ամե նա բարձր կետում դառնում զրո: Հե տևաբար 
դան դաղող շարժման արագության (6.2) բանա ձևում 
տեղադրե լով v = 0 և a = g, կստանանք.

0 = v0 – gt0, որտեղ t0-ն վերելքի ժամանակն է: Այսպիսով՝ 

t0 =
v0

g
:  (8.4) 

Վերելքի առավելագույն բարձրությունը կարող ենք 
գտնել՝ (6.4) բանաձևում տեղադրելով t = t0 և a = g.

Hmax =
gt02

2
=

v0
2

2g
:    (8.5) 

6. Խնդրի լուծման օրինակ: Հրազդանի մե ծ կամրջի1 բարձրությունը 
որոշելու համար կամրջի վրայից քարի փոքրիկ կտոր բաց թողեցին: 
Պարզվեց, որ այն ընկավ կիրճով անցնող գետը 3,5 վ հետո: Որքա՞ն է 
կամրջի բարձրությունը: 

1  Կամուրջը ժողովրդին հայտնի է Կիևյան կամուրջ  անունով:

Նկ.  8.8

Նկ. 8.7
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I  ԳԼՈՒԽ  ԿԻՆԵՄԱՏԻԿԱ 

Տրված է

t = 3,5 վ

Լուծում: Քանի որ քարի կտորը 
պար զապես բաց են թո ղել, այ-
սինքն՝ նրան սկզբնական արա-
գու թյուն չեն հաղորդել, ապա 
քա րի շարժումը դադարի վի-
ճակից ազատ անկում է: Ու րեմն 
t ժա մա նա կում քարի ան  ցած 

ճա նա պարհը որոշ վում է

S =
gt2

2
 բանա ձևով: 

Ջրին հաս նելու պա հին քա րի անցած ճա նա  պար հը հա վա-
սար է կամրջի բարձ   րությանը, հետև ա  բար այն հա վա սար է.

H =
gt2

2
=

9,8⋅3,52

2
= 60 մ:  

           

Պատ.՝ 60 մ:

H - ?

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր երևույթն է կոչվում ազատ անկում: 
2. Ձևակերպե՛ք Գալիլեյի օրենքն ազատ անկման վերաբերյալ:
3. Ինչի՞ է հավասար ազատ անկման արագացումը: Ինչպե՞ս է այն 

ուղղված:
4. Որքա՞ն կտևի 500 մ բարձրությունից թողած մարմնի անկումը:
5. Ի՞նչ արագություն կունենա 500 մ բարձրությունից ընկնող մարմինը 

գետնին հարվածելու պահին: 

ԱՐԻՍՏՈՏԵԼԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԳԱԼԻԼԵՅ

Ըստ Հին աշխար հի մե ծա գույն մտա ծող Արիս տո տե լի (մ.թ.ա. 384-322)՝ 
ծանր մարմի ններն ավելի արագ են ընկնում, քան թեթևները: Արիս տո-
տելի այս տեսակետը հիմն ված էր առօրյա դիտումն երի վրա և մարդ կանց 
այն քան բնական ու ակնհայտ էր թվում, որ հա ջոր դող 18 դարերի ըն թաց-
քում գրեթե ոչ ոք այն կասկածի տակ չառավ: Եթե, օրի նակ, մե կը մյու սից 
100 անգամ ծանր երկու գունդ մի աժամանակ ընկնեն 100 մ բարձ րու   թյու-
նից, ապա ծանր գնդի գետնին հաս նելու պահին թեթևը պետք է անցած 
լինի ընդամե նը մե կ մե տր տարածություն` առա ջինից 99 մե տր ետ մն ալով:

Սակայն 1553թ. իտալացի գիտնական Ջիովանի Բենեդետտին հայտա-
րարեց, որ հակառակ Արիստոտելի` տարբեր կշիռներով երկու մարմի ն, 
որոնք ունեն նույն ձևը և նույն խտությունը, նույն մի ջավայրում հավասար 
ժամանակամի ջոցում հավասար ճանապարհներ են անցնում: Այս 
պնդումը փորձնական ապացուցում էր պահանջում: Ուստի, XVI դարի 
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§ 9. ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՇԱՐԺՈՒՄ ՇՐՋԱՆԱԳԾՈՎ:  

վերջից տար բեր գիտնականներ սկսում են 
փոր ձեր կատարել` ծանր մարմի ններն աշ-
տա րակներից ներքև նետելով: Այդ փոր -
ձերից առաջինը կատարեց Պիզայի հա-
մալ սարանի 25-ամյա երիտասարդ պրո-
ֆեսոր Գալիլեյը: Մի օր ամբողջ հա մալ-
սարանի ներ կա յությամբ նա բարձ րացավ 
հայտնի թեք աշ տարակը` իր հետ վերց-
նելով հարյուր և մե կ ֆուն  տանոց երկու 
գունդ: Նա դրանք տե ղա դրեց աշ տա -
րակի եզրին և մի ա ժամանակ բաց թողեց: 
Դրանք մի ասին ըն կան և մի ասին էլ 
հասան գետնին: Գետնին ընկնող գնդերի խուլ հար վա  ծը հնչեց որպես ֆի-
զի կայի հին հա մա կարգի փլուզման ահազանգ և ավե տեց նորի ծնուն դը: 

Երբ Արիստոտելի տեսության կողմն  ա կից նե րից մե կը կշտամբեց Գալի-
լեյին այն բա նում, որ խոսելով ծանր ու թեթև գնդերի մի ա ժամանակյ ա անկ-
ման մասին` նա խե ղա թյուրում է ճշմարտությունը, գիտնականը պա տաս-
խանեց. «Այս փորձը կատարելով` կտես նեք, որ մե ծ գունդն առաջ կանցնի 
փոք րից երկու մատնաչափ, ուստի, երբ մե ծ գունդն ընկնի գետնին, փոքրը 
նրանից ետ մն ա ցած կլինի ընդամե նը երկու մատնա չա  փով: Այս երկու մա-
տով դուք ուզում եք ծածկել Արիստոտելի իննսունինը մե տրը և խոսելով իմ 
փոքր սխալից` լռում եք մյուսի հսկայական սխալի մասին... Տար բեր զանգ-
վածներ ունեցող մարմի նների անկման արա գության տար բե րությունը 
կախ ված չէ նրանց կշիռներից, այլ պայմանա վորված է ար տա քին պայման-
ներով, գլխավորա պես` մի ջավայրի դիմադրու թյամբ, ուս տի, եթե վե րաց-
նենք վերջինը, ապա մար մի ն ները նույն արագությամբ կընկ նեն»: 

 § 9. ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՇԱՐԺՈՒՄ ՇՐՋԱՆԱԳԾՈՎ: 
ՊՏՏՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շրջանագծային հավասարաչափ շարժում: Հավասարաչափ 
շարժ  ման չափազանց հետաքրքիր ու հաճախ հանդի պող բազմաթիվ 
օրի նակ ներ կան, որոնցում մարմի նների շարժման հետագծերը շրջա-
նա գծեր են: 

Հավասարաչափ շարժումը, որի դեպքում մարմն ի շարժման հետա-
գիծը շրջանագիծ է, կոչվում է շրջա նա գծային հավասա րա չափ շար ժում: 

Հետաքրքրու  թյունը շրջանա գծային հավասարաչափ շարժ ման 
նկատ մամբ պայմանավորված է մի  շարք գործոն  ներով: Նախ դա 

§ 9. ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՇԱՐԺՈՒՄ ՇՐՋԱՆԱԳԾՈՎ: 
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կո րագիծ շար ժումն երից ամե նապարզն է: Բայց դա չէ էականը: Շրջա -
նա  գծա յին շարժումն  երը շատ են մե ր շրջապատում: Թե կուզ մի այն 
անի վի տարածվա ծու թյունը բավական էր, որ շրջանագծային շար-
ժումն  ուշա դրու թյան արժանանար: Բայց դա էլ ամե նը չէ: Տարբեր 
շա  ռա  վիղներով շրջա նա գծային շարժում են կա  տա րում ժամացույցի 
սլաք նե րի (նկ. 9.1.ա) ու դիտանիվի բոլոր կետերը (նկ. 9.1.բ): Շրջա նա-
գծա յի նին մոտ ուղե ծրով են պտտվում արբանյակները (նկ. 9.1.գ), մո լո-
րա կ նե րը և այլն: 

 

ա  բ գ
 Նկ. 9.1

Դժվար թե կարողանաք նշել ուղղագիծ շարժում, որը շատ երկար 
տևո ղու  թյուն ունենա: Դրանք ժամանակի մե ջ սահմանափակ են: Մինչ-
դեռ շր ջա նա  գծային շարժումն երը ինչքան ասես երկար կարող են տևել: 
Օրի նակ՝ ժամա ցույցի սլաքների կե տերը շարժվում են շրջանագծով 
նրա ողջ գոյու թյան ընթացքում:

Հավասարաչափ շրջանագծային շարժումն  ունի ևս մե կ առանձնա-
հատ կու թյուն, որով օժտ ված չեն ուղղագիծ շարժումն երը: Դա նրա 
պարբերա կա նու թյունն է, ինչը նշանակում է, որ կամայական պահից 
հաշ ված՝ որոշակի ժամանակամի ջոցից հետո, մարմն ի շարժումը նույ-
նու թյամբ կրկնվում է: Պարբերական շարժումն երը բնութագրվում են 
պար բե րու թյամբ և հա ճա   խությամբ:

2. Շրջանագծային հավասարաչափ շարժման բնութագրերը: Նվա-
զա գույն ժամանակամի ջոցը, որից հետո շրջանագծային հավասա րա-
չափ շար ժումը կրկնվում է, մե կ լրիվ պտույտ կատարելու ժամանակա-
մի ջոցն է: Այն անվա նում են պտտման պարբերություն:

Պտտման պարբերություն կոչ վում է այն ժամանակամի ջոցը, 
որի ըն թաց քում շրջանագծով հավասա րա չափ շարժվող մարմի նը 
կա տա րում է մե կ լրիվ պտույտ: 
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Պտտման պարբերությունը սովորաբար նշանակում են T տա ռով: 
Քանի որ, ըստ սահմանման, պտտման պարբերությունը ժա մա նա կա մի -
ջոց է, ապա նրա չափման մի ավորը ՄՀ-ում կլինի 1 վայրկյ անը (1 վ):

Դիցուք, մարմի նը t = 20 վ-ում կատարում է N = 5 պտույտ: Քանի որ 
յու րա   քանչյուր 1 պտույտը կատարվում է նույն՝ T ժամանակամի ջոցում, 
ապա 20 վ-ը բաժանելով 5-ի՝ կստանանք, որ մե կ պտույտը կատարվում է 
4 վ-ում, այսինքն՝ պտտման պարբերությունը՝ T = 4 վ: Այսպիսով, 
պտտման պար բերությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է մարմն ի 
շարժման t ժամանակը բաժանել այդ ժամանակահատվածում նրա 
կատարած պտույտ ների N թվի վրա.

T =
t
N

:   (9.1 ) 

Պտտման հաճախություն է կոչվում կամայական t ժամանակամի -
ջո ցում շրջանագծով հավասա րա չափ շարժվող մարմն ի կատարած 
պտույտ ների N թվի և այդ ժամանակամի ջոցի հարաբերությունը: 

Եթե այդ հարաբերությունը նշանակենք n տառով, ապա կարող ենք գրել.

n =
N
t
: (9.2)

Միավորների ՄՀ-ում պտտման հաճախության մի ավոր է ընդունված 
այն հաճախությունը, որի դեպքում յուրաքանչյուր վայրկյ անում մար-
մի  նը կա տարում է մե կ պտույտ։ Այդ մի ավորը նշանակվում է այսպես՝ 
1/վ կամ վ–1 (կարդացվում է վայրկյ անի մի նուս մե կ աստիճան)։

(9.2) արտահայտությունից հետևում է, որ եթե t = 1, ապա n = N·վ  -1, 
այսինքն՝ հաճախությունը ցույց է տալիս մի ավոր ժամանակում 
մարմն ի կա տարած պտույտների թիվը: 

Համե մատելով (9.1) և (9.2) բանաձևերը՝ կտեսնենք, որ հաճախությունը 
պարբերության հակադարձ մե ծությունն է.

n =
1
T
: (9.3) 

3. Շրջանագծային հավասարաչափ շարժման արա գությունը: 
Շրջա    նա գծային հավասարաչափ շարժ ման ժամանակ արագության 
մե   ծու  թյու նը մն ում է հաստա տուն, իսկ ուղղությունը շարժման ըն թաց-
քում ան ընդհատ փոխվում է: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ հետագծի յուրա քանչյուր կետում արա  -
գու   թյունն ուղ ղված է այդ կետում հետագծին տարված 
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շո շա փողով (նկ. 9.2): Օրի նակ՝ դիտելով, թե ինչ պես են թռչում սառցա-
կալած ճանապար հին ավտո մե  քենայի տեղա պտույտ տվող անիվից 
պոկված ձյան ու սառույցի մասնիկ ները (նկ. 9.3), կտեսնենք, որ դրանք 
թռչում են անի վից պոկ վելու կետում նրա եզրագծին տար ված շոշա-
փողով: Նույնն են հաստատում նաև սղոցով մե տաղ կտրե լիս արձակ-
վող կայ ծերի հետագծերը (նկ. 9.4): 

Քանի որ շրջանագծի շոշափողն ուղղահայաց է շոշափման կետով 
անց նող շառավղին, ապա կամա յական դիրքում մարմն ի արագությունն 
ուղ ղահայաց է այդ դիրքով անցնող շառավղին (նկ. 9.2):

        Նկ. 9.2                       Նկ. 9.3             Նկ. 9.4 

Եթե հայտնի է պտտման T պարբերությունը և շրջանագծի r շա-
ռա վիղը, ապա կարելի է որոշել մարմն ի v արագությունը: Իրոք, T 
ժամանակում մար  մի նն անցնում է շրջանագծի երկարությանը հա վա-
սար՝ S = 2πr ճանա պարհ, որտեղ π = 3,14: Քանի որ շարժումը հա վա-
սա րաչափ է, ապա մարմն ի արագու թյունը՝

v =
2πr
T

,    (9.4) 

կամ հաշվի առնելով (9.3) առնչությունը՝
v = 2πrn:   (9.5) 

4. Խնդրի լուծման օրինակ: Ի՞նչ արագ� թյամբ են շարժվ� մ անվա-
դո ղի եզրակետերը, եթե անվադողի շառավիղը 60 սմ է, իսկ պտտման 
հաճա խ� թյ� նը՝ 8 վ-1: 

Տրված է
r = 60 սմ = 0,6 մ
n = 8 վ-1

Լուծում: Եզրակետերի արագությունը որոշվում է 
(9.5) բանաձևով. 

v = 2πrn: 
Տեղադրելով ֆիզիկական մե ծությունների 

թվային ար ժեք ները՝ կստանանք. 
v =  2 · 3,14 · 0,6 · 8 ≈ 30 մ/վ:

Պատ.՝ 30 մ/վ:

v - ?
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 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր շարժումն է կոչվում շրջանագծային հավասարաչափ շարժում: 
2. Ո՞րն է կոչվում շրջանագծային հավասարաչափ շարժման պտտման 

պար բե րու թյուն: Ինչի՞ է այն հավասար:
3. Ո՞րն է կոչվում շրջանագծային հավասարաչափ շարժման պտտման 

հաճա խու թյուն: Ինչի՞ է այն հավասար:
4. Ինչպե՞ս են փոխվում շրջանագծային հավասարաչափ շարժման 

արագու թյան ուղղությունը և մեծությունը ժամանակի ընթացքում: 
5. Պտտման պարբերությունն արտահայտե՛ք պտտման հաճախության 

միջոցով:
6. Մարմնի արագությունն արտահայտե՛ք պտտման հաճախության և 

հետագծի շառավղի միջոցով:

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պար բերական բառը ֆիզիկայում օգտագործվում է նույն իմաստով, 
ինչպես մա թեմատիկայի դասընթացում և կենցաղում: Օրինակ՝ առօրյայում 
հաճախ ենք լսում պարբե րական մամ� լ արտահայտությունը: Ինչպե՞ս 
ենք ըն կալում այդ բառը, և ո՞րն է պարբերականության բնութագիրը: 
Պարբերա կան նշանակում է ժամանակի ընթացքում կրկնվող, իսկ այն 
ժամա նակա մի ջոցը, որից հետո կրկնվում է տվյ ալ երևույթը, անվանում են 
պար բեր�  թյ� ն: Հաճախ տպագիր մամուլի հրատարակման պարբե րու-
թյունը նշվում է նրա անվանման մե ջ: Օրինակ՝ ասում են օրաթերթ, շաբա-
թաթերթ կամ ամսա գիր: Սա նշանակում է, որ դրանք լույս են տեսնում 
հա մա պատաս խանա բար ամե ն օր, ամե ն շաբաթ և ամե ն ամի ս կամ որ 
նույնն է՝ դրանց հրատա րակման պարբերությունները 24 ժ, 1 շաբաթ և 1 
ամի ս են: 

ՀԱՐՑ, ՈՐ ԿԱՐՈՂ ԷՐ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐԻ ՄՈՏ

Հարց: Ի՞նչ կարիք կար ներմուծելու հավասարաչափ շրջանագծային 
շարժման երկրորդ բնութագիրը՝ հաճախությունը, եթե այն պարզապես 
պարբերու թյան հակադարձ մե ծությունն է: 

Պատասխան: Շրջանագծային հավասարաչափ շարժումը բնութագրում 
են պարբերու թյամբ այն դեպքերում, երբ պտտման պարբերությունը մե ծ է 
ժամանակի մի ա վորից: Օրինակ՝ ժամացույցի վայրկենացույց սլաքը մե կ 
պտույտը կատարում է 60 վ-ում, ուստի՝ որպես այդ շարժման բնութագիր, 
սովորաբար նշում են պտտման պարբերությունը: Դա շատ հարմար է ու հեշտ 
ընկալելի: Նույն պատճառով դիտանիվի կետերի շրջանագծային շարժումը 
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նույն պես բնութագրում են պտտման պարբերությամբ: Օրինակ՝ ասում են, 
որ դիտանիվը մե կ պտույտը կատարում է 10 ր-ում կամ որ նույնն է՝ նրա 
պտտման պարբերությունը 10 ր է: Նույնը չի կարելի ասել, օրինակ, մե տա-
ղահատ էլեկտրական սղոցի (նկ. 9.4) պտտման պարբերության մասին: Այն 
60 վ-ում 2940 պտույտ է կատարում: Հետևաբար (9.2) բանաձևից սղոցի 
պտտման պարբերությունը՝ T = 60 : 2940 ≈ 0,0206 վ: Շարժումը այս մե ծու-
թյամբ բնութագրելը հարմար չէ, ավելին՝ 0,0204 վ ժամանակամի ջոցը 
ընկա լելի չէ մարդու կողմի ց: Ուստի, նման դեպքերում, երբ պտտման պար-
բերությունը շատ փոքր է ժամանակի մի ա վորից, շրջանագծային հավասա-
րաչափ շարժումը բնութագրում են մի  ֆիզի կական մե ծությամբ, որը ցույց 
է տալիս մի ավոր ժամանակում մարմն ի կատա րած պտույտների թիվը: 
Ինչ պես նշեցինք վերևում, էլեկտրական սղոցը t = 60 վ-ում կատարում է 
N = 2940 պտույտ: 2940-ը բաժանելով 60-ի՝ կստանանք, որ 1 վ-ում այն 
կատարում է 49 պտույտ: Ուրեմն  մի ավոր ժամանակում կատա րած պտույտ-
ների թիվը ցույց տվող ֆիզիկական մե ծությունը N/t հարա բերությունն է, 
որն էլ անվանում են պտտման հաճախություն: 

 § 10. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 3 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

1. Քարը 125 մ բարձրությունից առանց սկզբնական արագության ազատ 
ան կում է կատարում: Որքա՞ն է տևում նրա անկումը:

Տրված է
v0 = 0
H = 125 մ
g = 10 մ/վ2

Լուծում: Համաձայն (8.2) բանաձևի՝ դադարի վիճակից 
ազատ անկում կատարող մարմնի t ժամանակում 
անցած ճա նա պարհը՝ S = gt2/2: Գետնին ընկնելու պահին 
մարմնի ան ցած ճանապարհը հավասարվում է նրա 
սկզբնական բարձ րու  թյանը՝ gt2/2 = H, որտեղից՝

t2 = 2H/g = 2·125/10 = 25 վ2, t = 5 վ: 
Պատ.՝ 5 վ:

t - ?

2.   Մարմինը 40 մ բարձրությունից առանց սկզբնական արագության 
ազատ ան կում է կատարում: Ի՞նչ բարձրության վրա կգտնվի մարմինը 
շարժման սկզբից 2 վ հետո:

Տրված է
H = 40 մ
v0 = 0
t = 2 վ
g = 10 մ/վ2

Լուծում: Համաձայն (5.3) բանաձևի` դա-
դարի վիճակից հավասա րա չափ արագա-
ցող շարժում կատարող մարմ նի՝ t ժա մա-
նակում անցած ճանա պարհը՝ S = gt2/2: Ինչ-
պես երևում է գծագրից՝ H = h + S, որ տե ղից՝ 

h = H− S = H− v0t−
gt2

2
= 40− 30 = 10  մ:h = ?

Պատ.՝ 10 մ:
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§ 10. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 3

3. Տղան գնդակը նետեց դեպի վեր 12 մ/վ սկզբնական արագությամբ: 
Ի՞նչ ճանապարհ կանցնի գնդակը իր ամբողջ թռիչքի ընթացքում:

Տրված է
v0 = 12 մ/վ
g = 10 մ/վ2

Լուծում: Դեպի վեր նետված գնդակը կատարում է 
հավա սա րա չափ դանդաղող շարժում: Հասնելով առա-
վե լագույն՝ Hmax բարձրության՝ այն մի պահ կանգ է առ-
նում: Այդ ընթացքում նա անցնում է S1 = Hmax ճանապարհ: 
Այնու հետև գնդակը շարժվում է դեպի ցած և մինչև 
գետ նին հասնելը անցնում նույնքան՝ S2 = S1 ճանապարհ: 
Հե տևաբար ամբողջ թռիչքի ընթացքում նրա ան ցած 
ճա նա պարհը՝ S = S1 + S2 = 2 Hmax:

S - ?

Համաձայն (8.7) բանաձևի՝ գնդակի թռիչքի առավելագույն բարձ րու-
թյունը՝ Hmax = v0

2/2g, հետևաբար`

S = 2Hmax = 2⋅
v0

2

2g
= 14 ,4 մ: 

Պատ.՝ 14,4 մ:

4. Երկրագունդը Արեգակի շուրջը պտտվում է գրեթե շրջանագծային 
ուղեծրով: Երկրագնդի հեռավորությունը Արեգակից մոտավորապես 150 
մլն կմ է: Ի՞նչ արա գությամբ է Երկիրը պտտվում Արեգակի շուրջը: 1 տարվա 
տևողությունը ընդունել 365,26 օր:

Տրված է
R = 150 մլն կմ
1 տարին = 
=365,26 օր

Լուծում: Համաձայն (9.4) բանաձևի՝ շրջա նա գծա-
յին շար ժում կատարող մարմնի արա գու թյու նը՝ 
v = 2πR/T, որտեղ T-ն նրա պտտման պար բ ե րու-
թյունն է: Քանի որ Երկրա գունդը Արեգակի շուրջը 
1 լրիվ պտույտը կատարում է 1 տար վա ընթացքում, 
ապա նրա պտտման պարբե րությունը՝ 

T = 365,26 · 24 = 8766,24 ժ: Այսպիսով՝

v =
6,28 ·150  000 000 

8766,24 
= 107458 կմ/ժ: 

Պատ.՝ 107458 կմ/ժ:

v - ?

§ 10. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 3
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 § 11. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 1 
ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԱՐԱԳԱՑՈՂ ՇԱՐԺՄԱՆ 
ԱՐԱԳԱՑՄԱՆ ՉԱՓՈՒՄԸ

Աշխատանքի նպատակը. չափել այն արագացումը, որով շարժվում է 
գնդիկը թեք ճոռով:

Սարքեր և նյութեր. ճոռ, գնդիկ, ամրակալան` կցորդիչով և թա թի-
կով, մե տաղական գլան, չափաժապավեն, վայրկենաչափ:

Աշխատանքը կատարելու ընթացքը
1. Ճոռն ամրացրեք ամրակալանին այնպես, ինչպես ցույց է տրված 

նկ. 11.1-ում: Հորիզոնի նկատմամբ ճոռի թեքության անկյունը պետք է 
մեծ չլինի: 

2. Գնդիկը դրեք ճոռի վերին ծայրին և բաց թողեք: Վայրկե նաչափով 
գնդիկի շարժման ժամանակի չափումը հեշտացնելու համար ճոռի 
մյուս ծայրին մետաղե գլան տեղադրեք այնպես, որ գլորվող գնդիկի՝ 
նրան դիպչելու պահը վայրկենաչափով հեշտությամբ նշեք: 

Նկ. 11.1

4. Չափեք ճոռով գնդիկի շարժման ժամանակը: 
5. Չափաժապավենի միջոցով որոշեք գնդիկի անցած s ճանապարհը:
6. Չափումների արդյունքում ստացած տվյալները գրանցեք աղյու սա կում.

7. Օգտվելով (5.3) բանաձևից` գտեք գնդիկի արագացումը:

t, վ s, մ a, մ/վ2
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Կինեմատիկա բաժն� մ մե նք � ս� մն ասիրեցինք շարժման մի  քանի 
տե սակ՝ հավասարաչափ, հավասարաչափ փոփոխա կան և շրջանագծային 
հա վա  սա րա չափ շարժ� մն  երը: Դրանց բոլորի սահ մա ն� մն երը փաստորեն 
նկա րա գր� մ են, թե ինչպես է շարժվ� մ մարմի նը յ� րաքանչյ� ր դեպք� մ: 
Օրի նակ` հավասա րաչափ է այն շարժ� մը, որի դեպք� մ մարմի նը շարժ-
վ� մ է այնպես, որ կամա յա կան հավասար ժամա նա կամի ջոց� մ անցն� մ է 
հա վա սար ճա նա պարհ : Իսկ թե ինչ�  են մարմի նները շարժվ� մ այսպես և ոչ 
թե այլ կերպ, որն է դրա պատճառը, երբ է մարմի նը շարժվ� մ հավասա րա-
չափ, ինչ արագաց� մ է ձեռք բեր� մ տարբեր պայմաններ� մ և այլ հար ցե-
րի կինե  մատիկա բաժինը չի պատասխան� մ: Բայց առանց դրա հնարա վոր 
չէ կանխատեսել այս կամ այն երև� յթի հնա րավոր� թյ� նը, կառավարել 
դրանց ընթացքը: Այդ հարցերին պա տաս խան� մ է մե խանիկայի գլխավոր 
բաժինը՝ դինամի կան:

 § 12. ՆՅՈՒՏՈՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՕՐԵՆՔԸ

1. Դինամիկայի հիմունքները: Դինամի կան մե խանիկայի այն 
բաժինն է, որն ուսումն ասիրում է մե խանիկական շարժման առա-
ջաց ման պատ ճառ ները:

Դինամի կայի հիմքում ընկած է Նյուտոնի երեք օրենքը, որոնք առա ջին 
անգամ հրապարակվել են 1687 թվականին լույս տեսած նրա «Բնա փի-
լի սո փա յության մաթեմատիկական հիմունքները» նշանավոր աշխա-
տու թյան մե ջ: Այդ օրենքները Նյուտոնը ձևակերպել է մանրակրկիտ 
վերլուծելով և ընդհանրաց նելով այլ գիտնականների, հատկապես 
Գա լիլե յի փորձերից ստացված արդ յունք ները: Փորձերից ստացված 
երեք նշանավոր արդյունք ները, որոնցից յու րա քանչյուրը Նյուտոնի 
համապա տաս խան օրենքի ձևա կերպման հիմք դարձան, մե զ քաջ 
հայտնի են 7-րդ դասարանի ֆիզի կայի դասընթացից: 

Արդյունք I. Առաջին արդյունքը իներցիայի օրենքն է, որը բազմաթիվ 
փոր ձե րի հիման վրա XVII դարում ձևակերպել է Գալիլեյը.

Եթե մարմն ի վրա այլ մարմի ններ չեն ազդում, ապա այն պահ պա-
նում է իր դադարի կամ ուղղագիծ հավա սա րաչափ շարժման վիճակը:

Արդյունք II. Երկրորդ արդյունքը բխում է առաջինից: Այսպես՝ քանի 
դեռ դադարի վիճակում գտնվող մարմն ի վրա ուժեր չեն ազդում, այն 
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պահ պանում է իր դադարի վիճակը: Իսկ եթե նրա վրա սկսում է ուժ 
ազդել, դա դարի վիճակը խախտվում է, և մարմի նը արագություն է 
ձեռք բերում: Նշա նակում է՝ ուժի ազդեցության հետևանքով մարմն ի 
արագությունը փո փո խ վում է: (3.1) բանաձևից հետևում է, որ եթե մարմն ի 
արագությունը փո փո խ վում է, ապա այն օժտված է արագացմամբ: 
Հետևաբար՝ մարմն ի շարժման արագացման պատճառը նրա վրա 
ազդող ուժն է: 

Արդյունք III. Երրորդ արդյունքը մարմի նների փոխազդեցության մա-
սին է: Այն մասին, որ մի  մարմն ի ազդեցու թյունը մյուսի վրա երբեք մի ա-
կող մանի չի լինում: Ազդելով այլ մարմն ի վրա՝ ինքն էլ է ենթարկվում 
նրա ազդե ցու թյանը, այսինքն՝ տեղի է ունենում փոխազ դեցություն: Ընդ 
ո րում՝ դադարի վիճակում գտնվող մարմի նների փոխազդե ցու թյան 
հետևան   քով նրանց ձեռք բերած արագությունները և զանգ ված-
ները կապ ված են m1V1 = m2V2 առնչությամբ2: 

2. Նյուտոնի առաջին օրենքը: Հաշվի առնելով իներցիայի օրենքի 
կա րևո րու թյունը՝ Նյուտոնը որոշ ընդհանրացում և ճշգրտում կա տա-
րե լուց հետո այն դա սեց դինամի կայի օրենքների շարքին՝ որպես 
առաջին օրենք: Ընդ հան  րացումն  այն է, որ մարմի նը պահ պա նում է իր 
արա գու թյու նը ոչ մի այն այլ մարմի նների ազդեցության բացակայության, 

այլև դրանց հավասա րա կշռու թյան դեպքում: 
Օրինակ՝ ան կար գե լորդը վայր էջքի վերջում 
շարժ վում է հա վասա րաչափ, որովհե տև պա-
րան ների կող մի ց նրա վրա ազդող ուժը հա մա-
կշռում է Երկրի ձգո ղու թյան ուժին (նկ. 12.1): 
Ճշգր տու մը կապված է այն հարցի հետ, թե ար-
դյոք մի ՞շտ է ճիշտ իներ ցիայի օրենքը: Փոր ձը 
ցույց է տա լիս, որ ոչ: Երբ մարմն  ի շարժումը դի-
տար կ վում է Երկրի կամ դրա նկատ մամբ ուղ ղա-
գիծ հա վասա րա չափ շար ժում կատա րող մարմ-
նի նկատ մամբ, ապա իներ ցիայի օրենքը գոր-

ծում է մե ծ ճշտու թյամբ: Բայց պարզ վում է, որ այն ճիշտ չէ, երբ մարմն  ի 
շար ժումը դիտար կում ենք արագացող շարժում կա տարող մարմն ի 
նկատմամբ: Իրոք, գնաց քի վագոնում սեղանի վրա դրված գնդակը 
մն ում է դադարի վի ճակում և՛ այն դեպքում, երբ գնացքը կանգնած է 
կայարանում, և՛ երբ շարժ վում է հավասարաչափ: Բայց բավական է 
գնացքը սկսի շարժվել արագա ցումով, և գնդակը կսկսի «ինքն իրեն», 

2  Ֆիզիկա 7, § 12:
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առանց այլ մար մի նների ազդեցու թյան գլորվել սեղանի վրայով: Ուրեմն  
այս դեպքում իներ  ցիայի օրենքը խախտ վում է: Հաշվի առնելով այս 
հանգամանքը՝ Նյուտոնի առա ջին օրեն քը ձևակերպվում է այսպես.

Գոյություն ունեն հաշվարկման մարմի ններ, որոնց նկատմամբ 
մար մի նը պահպանում է դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ 
շարժ  ման վի ճակը, եթե նրա վրա այլ մարմի ններ չեն ազդում, կամ 
դրանց ազդե ցու թյունները համակշռված են:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ է ուսումնասիրում դինամիկան: 
2  . Ինչի՞ հիման վրա է Նյուտոնը ձևակերպել դինամիկայի հիմնական 

օրենք  ները: 
3. Ո՞րն է իներցիայի օրենքում Նյուտոնի ընդհանրացումը:
4. Ի՞նչ ճշգրտում կատարեց Նյուտոնը իներցիայի օրենքում:
5. Ձևակերպե՛ք Նյուտոնի առաջին օրենքը:

 § 13. ՆՅՈՒՏՈՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԵՆՔԸ

1. Ուժի ազդեցությամբ մարմնի ձեռք բերած արագացումը: Հա-
մա  ձայն II փորձնական արդյունքի՝ մարմն ի արագացման պատճառը 
նրա վրա ազդող ուժն է: 

Մարմն ի վրա տարբեր ուժերի ազ դե ցու  թյունների արդյու նքը տար -
բեր է: Մի ուժ կարող է մարմն  ին մե ծ արա գա ցում հա ղորդել, մյուսը՝ 
ավե լի փոքր: Օրի  նակ՝ երբ փոք-
րիկ երե խան և պա տա նին հար-
վածում են դա   դարի վի ճա կում 
գտնվող գնդա  կին, երկ րորդ դեպ-
քում գնդակն ավե  լի մե ծ արագու-
թյուն է ստա  նում ու ավե  լի հեռու 
է թռչում (նկ. 13.1): Եթե ավե լի մե ծ 
արա գու թյուն է ստա նում, ուրեմն  
հարվածի ըն  թաց քում ավելի մե ծ արա գաց մամբ է շարժվում: Նշա -
նա կում է՝ որքան մե ծ է մարմն ի վրա ազ դող ուժը, այնքան մե ծ է նրա 
ձեռք բե րած արագացումը: 

Տարբեր է նաև մի ևնույն ուժի ազդեցության արդյունքը տարբեր մար-
մի ն ների վրա: Օրինակ՝ երբ երե խան նույն ուժով մի  դեպքում հար վա ծում է 

Նկ. 13.1
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ռետինե թեթև գնդակին, այլ դեպ քում՝ 
կաշ վե ծանր գնդակին, ապա թեթև 
գնդակն ավելի հեռու է թռչում (նկ. 
13.2), նշանակում է՝ այն հար վածի ժա -
մա նակ ավելի մե ծ արագացում է ձեռք 
բերում: Ուրեմն , որքան ծանր է մար-
մի նը, այսինքն՝ մե ծ է նրա զանգ վածը, 
այնքան փոքր է ուժի ազդե ցու թյամբ 

նրա ձեռք բերած արա գա ցու մը:
Դիտումն երի հիման վրա կարող ենք եզրակացնել, որ մարմն ի ձեռք 

բե րած արագացումը կախված է մարմն ի վրա ազդող ուժից և մարմն ի 
զանգ վածից: Իսկ մարմն ի վրա ազ դող ուժից և մարմն  ի զանգվածից 
նրա արագացման կա խումն  ար տա հայտող բանաձևը կա րելի է ստա-
նալ փորձի մի ջոցով: Չէ՞ որ մե նք արդեն կա րո ղա նում ենք չա փել և՛ 
զանգ վածը (Ֆի զի կա 7, Լա բո րատոր աշ խա տանք 2), և՛ ուժը (Ֆի զիկա 7, 
Լա բո րատոր աշ խա տանք 4), և՛ մարմն ի արա գացումը (Ֆի զի կա 8, 
Լաբո րա տոր աշխատանք 1): 

2. Կապը ուժի, զանգվածի և արա  գաց ման մի  ջև: Ուժա չափի մի  
ծայրն ամրացնենք հորիզոնական սե ղա նի վրա դրված սայ լակին, իսկ 
մյուս ծայրից թելի մի ջոցով բեռ կախենք (նկ. 13.3): Կտես նենք, որ բեռն 
իջնում է ներքև՝ ձգելով ուժաչափի զսպանակը: Ուժա չափի կող մի ց 
ազդող ուժի ազ դե ցու թյան տակ սայլակն այդ ուժի ուղ ղությամբ դա-
դարի վիճակից հավա սարաչափ արա   գա ցող շարժում է կա տարում: Չա-

փելով նախo րոք սեղանի վրա նշված OA տեղամասի վրա սայ լակի ծախ-
սած ժա մա նակը՝ S = at2/2 բանաձևից կորո շենք սայլակի արագացու մը: 

Այդպիսի փորձերից մե կի ժամանակ պարզվել է, որ m = 1,25 կգ 
զանգ վա   ծով սայլակի վրա զսպա նակի կողմի ց ազդող F = 0,25 Ն ուժի 
ազդե ցության տակ OA = S = 0,9 մ ճանապարհը սայլակն անցել է 3 վ-ում: 
Ուրեմն  նրա արա գացումը՝

a =
2S
t2

=
2⋅0,9
32

= 0,2 մ/վ2: (13.1)

 Նկ. 13.2
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Նկատենք, որ նույնքան է նաև F/m հարաբերությունը: Համոզվելու հա-
մար, որ դա պատահականություն չէ, փորձը կարելի է կրկնել՝ փոխելով 
սայլակի ու բեռի զանգվածները, հետևաբար նաև՝ ուժի արժեքները: 
Բոլոր փորձերը նույն արդյունքն են տալիս: Մարմն ի արագացումը 
հավասար է նրա վրա ազդող ուժի և իր զանգվածի հարաբերությանը:

Փորձերը ցույց են տալիս նաև, որ արագացման ուղղու  թյու նը համ-
ընկ նում է մարմն ի վրա ազդող ուժի ուղղության հետ:

3. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը: Ընդհանրացնելով փորձի արդյունք-
նե րը՝ հանգում ենք Նյուտոնի երկ րորդ օրենքին.

Մարմն ի վրա ազդող ուժի ազդեցությամբ նրա ձեռք բերած արա-
գա  ցու մը հավասար է այդ ուժի և մարմն ի զանգվածի հարաբերու-
թյանը: 

Մաթեմատիկորեն Նյուտոնի երկրորդ օրենքը ներկայացվում է այսպես.

a =
F
m
, (13.2)

որտեղ a-ն մարմն ի արագացումն  է, m-ը՝ զանգվածը, F-ը՝ մարմն ի վրա 
ազ դող ուժը: Այս հավասարությունից կարելի է հաշվել մարմն ի վրա 
ազդող ուժը, եթե հայտնի են նրա զանգվածն ու արագացումը. 

F = ma:  (13.3)
Եթե մարմն ի վրա մի աժամանակ ազդում է մի  քանի ուժ, ապա (13.2) 

(13.3) բանաձևերում F-ը դրանց համազորն է։ Այն որոշելու համար 
պետք է հաշվի առնել ազդող ուժերի ուղղությունները և օգտվել հա-
մա զորը որոշելու կանոններից: 

Նյուտոնի երկրորդ օրենքից բխում է.
1. Մարմն ի արագացման պատճառը նրա վրա ազդող ուժն է: 
2. Ինչքան մե ծ է տվյ ալ մարմն ի վրա ազդող ուժը, այնքան մե ծ է 

մարմն ի արագացումը, հետևաբար այնքան արագ է փոխվում նրա 
արա գու թյունը։

3. Ինչքան մե ծ է մարմն ի զանգվածը, այնքան փոքր արագացում է այն 
ձեռք բերում տվյ ալ ուժի ազդեցության հետևանքով և այդ պատճառով 
այնքան դանդաղ է փոխում իր արագությունը։

4. Եթե մարմն ի վրա ազդող ուժերի համազորը զրո է, ապա նրա 
արա գա  ցումը հավասար է զրոյի, ուստի, նրա արագությունը մն ում է 
հաս տատուն:

5. Ուժի չափման մի ավորը ՄՀ-ում՝ 1 նյուտոնը հա վա սար է՝ 
1 Ն = 1 կգ·մ/վ2: Դա այն ուժն է, որը 1 կգ զանգվածով մարմն ին հա-
ղոր դում է 1 մ/վ2 արա գացում: 

ANTARES



44

II ԳԼՈՒԽ ԴԻՆԱՄԻԿԱ 

3. Խնդրի լուծման օրինակ: 400 գ զանգ-
վածով ռետինե գնդակը, որի ծա վալը 
3 դմ3 է, մտցն� մ են ջրի տակ և բաց 
թողն� մ: Ի՞նչ արա  գաց� մ է ձեռք բեր� մ 
գնդակը շարժ ման սկզբ� մ: Այդ արա-
գաց� մը հա մե  մա  տեք ազատ անկ ման 

g արա գաց ման հետ: Ջրի դի մադր� թյան � ժը հաշվի չառնել:

Տրված է
m = 400գ = 0,4 կգ
V = 3 դմ3 = 0,003 մ3

Լուծում: Մարմն ի վրա ազդում է երկու ուժ. ծան-
րու  թյան ուժը` mg-ն՝ ուղղաձիգ դեպի ներքև, և 
ար քիմե դ յան ուժը՝ FԱ = ρ0Vg-ն՝ ուղղաձիգ դեպի 
վերև, որտեղ ρ0-ն ջրի խտությունն է (1000 կգ/մ3), 
g-ն՝ ազատ անկ ման արա գացումը: Այս ուժերի 
հա մա զորն ուղղված է ուղղաձիգ դեպի վեր, իսկ 
նրա մո դու լը՝ F = FԱ -mg: Համաձայն Նյուտոնի II 
օրենքի՝ F = ma, այսինքն՝ ρ0Vg- mg = ma, որտեղից՝ 

a =
ρ0Vg mg

m
= 65 մ/վ2: Պատ.՝ 65 մ/վ2:

a = ?

Համե մատելով գնդակի արագացումը ազատ անկման արագացման հետ՝ 
տեսնում ենք, որ այն մոտ 7 անգամ գերազանցում է նրան: Արդյունքը 
թեև փոքր-ինչ զարմացնող է, բայց հասկանալ կարելի է: Չէ՞ որ մե նք 
զգում ենք, որ գնդակը օդում բռնելը շատ ավելի հեշտ է, քան ջրի տակ 
սեղ մած պահելը: Ուրեմն  գնդակին ջրից դուրս հրող ուժը շատ մե ծ է նրա 
ծանրության ուժից, ուստի գնդակին մե ծ արագացում է հաղորդում: 

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞րն է մարմնի արագացման պատճառը:
2. Ինչպե՞ս է կախված մարմնի արագացումը նրա վրա ազդող ուժի մեծու-

թյունից:
3. Ինչպե՞ս է կախված մարմնի արագացումը նրա զանգվածից:
4 . Ձևակերպե՛ք Նյուտոնի երկրորդ օրենքը:
5. Ինչպե՞ս է դասավորված մարմնի արագացման ուղղությունը նրա վրա 

ազդող ուժի ուղղության նկատմամբ:
6. Ո՞րն է ուժի չափման միավորը ՄՀ-ում: Ո՞րն է այդ միավորի ֆիզիկական 

իմաստը:

ANTARES



45 

§ 14. ՆՅՈՒՏՈՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ՕՐԵՆՔԸ

 § 14. ՆՅՈՒՏՈՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ՕՐԵՆՔԸ

1. Մարմինների փոխազդեցության ուժերի համե մատումը: III 
փորձ  նական արդյունքից հետևում է, որ ուժերը, որոնցով մարմի նները 
փոխ ազ  դում են մի մյանց հետ, մո դու   լով հավասար են, իսկ ուղղու-
թյամբ՝ հակադիր: 

Իրոք, համաձայն այդ արդյունքի, դադարի վիճակում գտնվող սայ-
լակ  ների (նկ. 14.1) փոխազդե ցու թյան հետև ան  քով նրանց ձեռք բերած 
արա գությունները և զանգ վածները կապ   ված են m1v1 = m2v2 առնչու -
թյամբ: Եթե սայլակների փոխազ դեցության տևո ղու  թյու նը նշա նա կենք 
t-ով, իսկ այդ ընթաց քում նրանց արա-
գա ցումն  ե րը հա մա պա տաս խա նա բար 
a1-ով և a2-ով, ապա հա մաձայն (5.1) բա-
նա ձևի՝ v1 = a1t, v2 = a2t, ուստի՝ m1a1t = m2a2t, 
որ տե ղից՝ m1a1 = m2a2: Հա մա ձայն Նյու-
տո  նի երկ րորդ օրեն քի՝ m1а1 = F1 և 
m2а2 = F2, հետև ա բար՝ F1 = F2: 

Փոխազդեցության հետևան քով առա-
ջին սայլակը սկսում է շարժ  վել դեպի ձախ, իսկ երկրորդը՝ դե պի աջ: 
Սա էլ նշա նա կում է, որ սայ լակ ները մի մ յանց վրա ազ դում են ուղ ղու-
թյամբ հակադիր ուժե րով: Այս եզրա կ ա ցության ճշմար տա  ցիության 
մե ջ կարելի է համոզ վել նաև հետևյալ պարզ փորձով: 

Կե ռիկ  ներով իրար մի աց ված ուժա  չափերից ամ րաց ված պա րա ն ները 
ձգենք հա կա դիր ուղ ղու թյուն ներով (նկ. 14.2): Կտես նենք, որ ուժա չա-

փե րի ցուցմունքները համ-
ընկ նում են: Նշա նակում է՝ 
ինչ ուժով առա ջին ուժա-
չափն ազ դում է երկ րոր դի 
վրա, նույն ուժով երկ րորդն 
է ազ  դում առա ջինի վրա: 

2. Մարմինների փոխազդեցության ուժերի բնույթը: Հորի զո նա-
կան հե նա րանի վրա դրված մարմն ի և հենարանի փոխազ դե ցության 
հե տևան քով և՛ մարմի նը, և՛ հենարանը դեֆորմացվում են (նկ. 14.3): Դրա 
հետևանքով մարմն ում առաջացած առաձգականության ուժով այն 
ազդում է հենարանի վրա: Այդ ուժը մե նք անվանել ենք մարմն ի կշիռ: 
Հենարանն իր հերթին առաձգականության ուժով ազ դում է մարմն ի 
վրա, որն ուղղված է ուղղա ձիգ դեպի վեր և մոդուլով հավասար է 

 
Նկ.  14.1

 Նկ. 14.2
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մարմն ի կշռին: Այդ ուժն անվանում են հե   նա-
րանի հակազ դե ցու թյան ուժ և սո վո  րա  բար 
նշա նակում են N տառով: Ուրեմն  մարմի նը 
և հենարանը մի մյանց հետ փոխ ազդում են 
առաձգա կա նության ուժերով: Ուստի ասում 
են, որ հա կազ  դեցու թյան ուժը և կշիռը նույն 
բնույթի (առա ձ գա կան) ուժեր են: Դրանք 
ուղղու թյամբ հա կա դիր են, մե ծությամբ՝ 
հավա սար՝ P = N:

Տիեզերական ձգողության օրենքից հե տև-
ում է, որ Երկիրը և Լուսինը մի մ յանց ձգում են 
F1 = F2 = G MԵmԼ/r2 ուժով, որ տեղ G-ն գրա վի-
տա ցիոն հաստա տունն է, MԵ-ն և mԼ-ն՝ Երկրի 
և Լուսնի զանգ ված ները, r-ը՝ նրանց կենտ-
րոն  նե րի հե ռա վո րու թյունը (նկ. 14.4): Ուրեմն  
Եր կիրն ու Լու սինն էլ են փոխազդում նույն 
բնույ թի (գրա վիտա ցիոն) ուժերով, որոնք 
ուղ ղու թյամբ հա կա դիր են, մե ծությամբ՝ հա-
վա   սար:

3. Նյուտոնի երրորդ օրենքը: Միա վո րելով նախորդ երկու կետերում 
բեր ված ար դյունքները և տարածելով դրանք բոլոր մար մի նների 
փոխազ դե ցու թյան վրա՝ հան գում ենք Նյուտոնի եր րորդ օրեն քին.

Մարմի նները մի մյանց հետ փոխ ազ  դում են նույն բնույթի՝ մո դու-
լով հա  վա սար և ուղղությամբ հակադիր ուժե րով: 

Մաթեմատիկորեն Նյուտոնի երրորդ օրենքը ներկայացվում է 
այսպես. 

F12 = F21, (14.1)
որտեղ F12-ը առաջին մարմն ի վրա երկրորդի կողմի ց ազդող ուժն է, 
F21-ը՝ երկրորդի վրա առաջինի կողմի ց ազդող ուժը, ընդ որում՝ այդ 
ուժերն ունեն հակադիր ուղղություններ: 

Նյուտոնի երրորդ օրենքը ցույց է տալիս, որ մարմի նների փոխազդե-
ցու թյան հետևանքով ուժերը մի շտ հանդես են գալիս զույգերով: Եթե 
մի  մարմի նն ազդում է մե կ այլ մարմն ի վրա, ապա վերջինս նրան 
հակազդում է նույնպիսի, բայց հակառակ կողմ ուղղված ուժով:

Նյուտոնի երրորդ օրենքը կիրառելիս մի շտ պետք է հիշել, որ մար-
մի ն ների փոխազդեցության ուժերը կիրառված են տարբեր մարմի նների 
վրա, ուստի, այդ ուժերը մի մյանց հավա սարակշռել չեն կարող:

Նկ. 14.3

Նկ. 14.4

ANTARES



47 

§ 14. ՆՅՈՒՏՈՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ՕՐԵՆՔԸ

4. Հաճախ հանդիպող հարց: Նյու տո նի երրորդ օրենքից բխում է, 
որ ինչ ուժով մարդը քա շում է սահ նակը, նույն ուժով սահ նա կը նրան 
հետ է քա  շում: Բայց սահ նակն 
առաջ է շարժ վում, իսկ մար դը 
հետ չի շարժ վում: Ինչ պե՞ս բա-
ցատրել այս երևույ թը:

Բանն այն է, որ մարդը և 
սահնակը, պարանի մի ջոցով 
մի մ յանց հետ փոխազդելուց բա-
ցի, փոխազ դում են նաև Երկ րի 
հետ: Երբ մարդը հրվում է գետ-
նից (թեկուզև ձյունածածկ), վերջինս ազդում է նրա վրա մի  ուժով, որն 
ավե լի մե ծ է, քան սահնակի կողմի ց ազդող ուժը, ուստի, նա շարժ-
վում է առաջ:

 Եթե մարդը սահնակը քաշեր ոչ թե ձյան, այլ բացարձակ հարթ 
մե րկասառույցի վրա, ապա նա իրոք ետ կշարժվեր, իսկ սահնակը՝ 
առաջ, մի նչև որ նրանք կհանդիպեին իրար: 

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Զինվորը բռունցքի հարվածով ջարդում է քարը: Ո՞րն է ավելի մեծ՝ 
ձեռքի ազդեցությո՞ւնը քարի վրա, թե՞ հա կառակը: 

2. Մագնիսը էլեկտրամագնիսական ուժով ձգում է 
երկա թին: Ի՞նչ բնույթի ուժով է երկաթը ձգում 
մագնիսին: 

3. Ձևակերպե՛ք Նյուտոնի III օրենքը: 
4. Մարմնի կշիռը համեմատե՛ք հենարանի հակազ-

դե ցու թյան ուժի հետ: 
5. Հայտնի է, որ երկրագունդն իրեն է ձգում 

մոտիկ գտնվող մարմինները։ Ձգո՞ւմ են արդյոք այդ մար մին ները 
երկրագնդին։

ԿԵՍ ԿԱՏԱԿ, ԿԵՍ ԼՈՒՐՋ

Նյուտոնի երրորդ օրենքը տարբեր ձևակերպումն երով տեղ է գտել 
տարբեր ժողովուրդների բանահյուսության մե ջ: Օրինակ՝ ռուսներն 
ասում են. «Какой привет, такой ответ»: Հայերիս մոտ այլ արտա հայ-
տու թյուն կա. «Ով ինչ անի, իրեն կանի»:
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 § 15. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 4 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

1. Հորիզոնական ճա-
նա  պարհով հավա սարա-
չափ շարժվող բեռնա տա-
րի վրա ազդող շփման 
ուժը 120 կՆ է, իսկ քարշի 
ուժը՝ 260 կՆ: Որոշեք 
նրա վրա ազ դող օդի 
դիմադրության ուժը:

Տրված է
Fք = 260 կՆ
Fշփ = 120 կՆ
V = const

Լուծում: Քանի որ բեռնատարը շարժվում է հավասա-
րա չափ, ապա համաձայն Նյուտոնի I օրենքի՝ նրա վրա 
ազդող ուժերը հավասարակշռված են: 

Քարշի և շփման ուժերը հակուղղված են, ուստի 
նրանց հա մազորն ուղղված է մոդուլով մե ծ քարշի ուժի 
ուղղու թյամբ: Համազորի մոդուլը հավասար է դրանց 
մոդուլների տարբերությանը՝ Fհ = Fք – Fշփ: Որպեսզի 
օդի դիմադրության ուժը հավասարակշռի այդ ուժին, 
անհրաժեշտ է, որ այն ուղղությամբ հակադիր և մոդուլով 
հավասար լինի քարշի և շփման ուժերի համազորին, 
այսինքն՝

Fդ = Fք – Fշփ = 140 կՆ: 
Պատ.՝ 140 կՆ:

Fդ - ?

2. Դադարի վիճակում գտնվող 24 կգ զանգվածով մարմնի վրա ազդում է 
9 Ն հաստատուն ուժ: Որքա՞ն կլինի մարմնի արագությունը 8 վ հետո:

Տրված է
v0 = 0
m = 24 կգ
F = 9 Ն
t = 8 վ

Լուծում: Համաձայն Նյուտոնի երկրորդ օրենքի՝ 
մարմնի ձեռք բերած արագացումը՝ a = F/m: 

Դադարի վիճակից հավասարաչափ արագացող 
շարժ ման արագության (5.1) բանաձևում տեղադրելով 
արա գաց  ման արտահայտությունը՝ կստանանք.

v = at =
F
m
⋅t =

9⋅8
24

= 3  մ / վ : Պատ.՝ 3 մ/վ:v - ?

3. Թռիչքի պատ րաստ վող օդապարիկի զանգ վածը 172 կգ է, իսկ ծա-
վալը՝ 200 մ3: Նրան գետնին պահող պա րան ներն ար ձա կելուց որքա՞ն ժա-
մա նակ անց օդա պա րիկը կհասնի 100 մ բարձրության: Օդի խտու թյունը 
1,29 կգ/մ3 է: 
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Տրված է
m = 258 կգ
V = 240 մ3

հ = 100 մ
ρ - 1,29 կգ/մ3

Լուծում: Պարաններն ար ձա -
կելուց հետո օդապարիկի վրա 
ազդում է երկու ուժ՝ ծան րու-
թյան ուժը՝ ուղղաձիգ դեպի 
ներքև, և օդի կողմից ազդող 
արքի մեդ յան ուժը՝ ուղ ղաձիգ 
դեպի վերև: Ինչ պես գիտենք՝ 
Fծ = mg, իսկ FԱ = ρVg: Այս ուժերի 
համազորը ուղ ղված է ուղղա-
ձիգ դեպի վեր, իսկ նրա 
մոդուլը՝ F = FԱ - Fծ: Նյուտոնի 
երկ րորդ օրեն քից օդա պարիկի 

արա գա ցումը՝ a = F/m: Դադարի վի  ճակից հա վա սա րա-
չափ արա գացող շարժման ճա նա պարհի (5.3) բանաձևից՝ 
h = at2/2, որտեղից՝

t - ?

t2 =
2h
a

=
2mh

ρVg mg
=

2⋅258⋅100
3096 2580

=
516 ⋅100

516
= 100 վ2: t = 10 վ: 

Պատ.՝ 10 վ:

4. 50 կգ և 40 կգ զանգվածներով գեղասահորդների ելույթի սկզբում 
տղան աղջկան հրեց 10 Ն ուժով: Ի՞նչ արագացում ձեռք բերեց նրանցից 
յուրա քանչ յուրը:

Տրված է
m1 = 40 կգ
m2 = 50 կգ
F1 = 10 Ն

Լուծում: Համաձայն Նյուտոնի երրորդ օրենքի՝ գե-
ղա  սա հո րդները միմյանց հետ փոխազդում են մե-
ծու թյամբ հավասար, իսկ ուղղությամբ հակադիր 
ուժե րով: Ուրեմն աղջկա կողմից տղայի վրա ազդող 
ուժը՝ F2 = F1: Գեղա սա հորդների արագացումները 
կորո շենք Նյուտոնի երկրորդ օրենքից՝

a1 =
F1

m1
=

10
40

= 0,25 մ/վ2, a2 =
F2

m2
=

10
50

= 0,2 մ/վ2: 

Պատ.՝ 0,25 մ/վ2, 0,2 մ/վ2:

a1 - ?
a2 - ?

 § 16. ՄԱՐՄՆԻ ԻՄՊՈՒԼՍ

1. Մարմնի շարժման ազդեցությունը այլ մարմի նների վրա: 
Շարժ ման քանակ: Ամե նօրյա դիտումն երը ցույց են տալիս, որ 
շարժ վող մարմի ն ների ազդեցությունն այլ մարմի նների վրա կարող է 

§ 15. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 4
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տարբեր լինել: Օրի նակ՝ թենիսիստները հաճախ իրենց մարզումն երի 
ժամանակ «խաղում են» պատի հետ (նկ. 16.1): Դա հնա րավոր է դառնում, 
որովհետև թենիսի գնդա կը, հարվա ծելով տախտակին, հետ է թռչում՝ 
տախտակի վրա որևէ էական ազդեցություն չթողնելով: Իսկ հրա ձիգի 
արձակած մանրագնդակը, որի զանգվածը շատ ավելի փոքր է, քան 
թենիսի գնդակինը, ծակում-անցնում է տախտակի մի ջով (նկ. 16.2): Սա 
նշա նակում է, որ կա գնդակների շարժումը քանակապես բնու թագրող 
մի  ֆիզի կա կան մե ծու թյուն, որը «պատասխա նա տու» է տախտակի հետ 
փոխազդե ցու թյան արդյունքի համար: Այդ բնու թագիրն անվանենք 
շարժման քանակ և պարզենք, թե ինչ ֆիզիկական մե ծություն է դա: 

Եթե մանրագնդակն արձակենք պարսատիկից (նկ. 16.3), ապա թե-
նի սի գնդա   կի նման դա էլ էական ազդեցություն չի թողնի պատի վրա: 
Հար  վա ծելով պատին՝ այն ուղղակի կընկնի ներքև: 

 Նկ. 16.1  Նկ. 16.2  Նկ. 16.3
Հրացանից և պարսատիկից արձակած մանրագնդակների շար ժում-

նե րի մի ակ տարբերությունը դրանց արագություններն են: Առաջին 
դեպ քում ման  րագնդակի արագությունը էապես մե ծ է, քան երկրորդ 
դեպ քում: Ուրեմն  կա րելի է ենթա դրել, որ մարմն ի շարժման քա նա կը 
կախված է նրա արա գու թյունից, ընդ որում՝ որքան մե ծ է շարժման 
արագությունը, այն քան մե ծ է նրա շարժման քանակը: 

Հանրահայտ բոուլինգ խաղի ժամանակ 
մար  զիկ  ները, ծանր գնդով հար վա  ծե լով, 
վայր են գցում փայտե կամ պլաստմասսայե 
ֆի գուր ներ՝ կեգլիներ (նկ. 16.4): Եթե այդ 
գնդա կը փոխա րինեն թեթև փուչիկով, 
ապա ֆի գուր ները տե ղից չեն էլ շարժվի 
(նկ. 16.5): Այս տեղից էլ կա րե լի է եզրա-
կաց  նել, որ մարմն  ի շարժման քա նա-
կը կախված է նաև մարմն ի զանգվածից: 

 
Նկ.  16. 4
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Որ քան մե ծ է մարմն ի զանգվածը, այնքան 
մե ծ է նրա շարժ ման քանակը:

Այսպիսով, մարմն ի շարժման քանակը 
կախ    ված է նրա զանգվածից և արագու-
թյու նից:

Ընկույզ ջարդելու համար ձեռքի տակ ջար-
դիչ չունենալու դեպքում հա ճախ դա անում են 
մուր ճով: Պատկերացրեք, որ մի  դեպքում դա 
անում են փայտե մուրճով (նկ. 16.6): Որոշակի հմտու  թյան դեպքում, 
մուրճը որոշակի արագու թյամբ շար ժելով, կարելի է «անվն աս» ջարդել 
ընկույզը: Եթե այլ դեպքում օգտագործեն եր կաթյա ծանր մուրճ (նկ. 16.7), 
ապա ն� յն արդ յ� նքը ստանալու համար այն պետք է շարժեն ավելի փոքր 
արա գությամբ: 

Պարզվում է, որ քանի անգամ երկրորդ 
մուր ճը ծանր է առաջինից, նույն քան անգամ 
նրա արագությունը պետք է փոքր լինի երկ-
րորդի արա գությունից, այսինքն՝ m1v1 = m2v2: 
Ուրեմն , ֆի զի կական մե ծությունը, որից կախ-
ված է մարմն  ի՝ այլ մարմի նների հետ փոխազ-
դե ցության արդյունքը, մարմն ի զանգ վա ծի և 
արագության արտադրյալն է:

2. Մարմնի իմպուլս: Այն ֆիզիկական 
մե ծու  թյունը, որը հավասար է մարմն ի 
զանգ վա ծի և արագության արտադրյալին, 
կոչ վում է մարմն ի շարժման քանակ կամ 
իմպուլս (լա   տի ներեն impulsus` հրում, հարված 
բառե րից): 

Շարժման քանակ հասկացությունը ֆիզիկա 
է նե րմուծել ֆրանսիացի գիտնական Ռենե 
Դե կարտը (1596-1650թթ.)։ Հետագայում այն 
վե րան վան վել է իմպուլս:

Մարմն ի իմպուլսը սովորաբար նշանակում են p տառով.
P = mv։  (16.1)

Քանի որ արագությունը վեկտորական մե  ծություն է, իսկ 
զանգվածը՝ սկալյ ար, ապա իմպուլսը վեկտորական մե ծություն է: 
Իմպուլսի ուղղու  թյունը համընկնում է արա գու թյան ուղղության 
հետ, իսկ նրա բանաձևը ներկայացվում է  տեսքով: 

  
Նկ.  16.6
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(16.1) բանաձևից երևում է, որ մարմն ի իմպուլսն ուղիղ համե  մա-
տական է նրա արագությանը, այսինքն՝ քանի անգամ մե ծանում կամ 
փոքրանում է մարմն ի արագությունը, նույնքան անգամ մե ծանում 
կամ փոքրանում է նրա իմպուլսը: 

Նույն բանաձևից երևում է նաև, որ մարմն ի իմպուլսը զանգվածին էլ է 
ուղիղ համե մատական: Դա նշանակում է, որ նույն արագությամբ շարժ-
վող մարմի ններից ավելի մե ծ իմպուլս ունի մե ծ զանգվածով մար մի նը:

 Իմպուլսի սահմանումի ց բխում է, որ նրա չափման մի ավորը ՄՀ-ում 
1 կգ·մ/վ-ն է: Դա 1 մ/վ արագությամբ շարժվող 1 կգ զանգվածով 
մարմն ի իմպուլսն է:

3. Մարմինների համակարգի իմպուլսը: Շարժման քանակով օժտ-
ված է ոչ մի այն առանձին մարմի նը, այլև մի  քանի մարմն ից կազմված 
հա մա կարգը:

Մարմի նների համակարգի իմպուլս կոչվում է այդ համակարգը 
կազ  մող մարմի նների իմպուլսների գումարը:

Համակարգի իմպուլսը հաշվելիս պետք է հիշել, որ համակարգը կազ-
մող մարմի նների իմպուլսները վեկտորներ են: Նրանց գումարը նույնպես 
վեկ տոր է, ուստի, համակարգի իմպուլսը վեկտորական մե ծություն է: 
Ուրեմն  այն ունի ուղղություն և մե ծություն:

 4. Խնդրի լուծ ման օրի  նակ: 3 կգ և 2 կգ զանգ-
վածներով գնդերը շարժ վ� մ են ն� յն � ղ ղով 
համապա տաս խանաբար 2  մ/վ և 4  մ/վ արա գ� -
թյ� ն  ներով: Որքա՞ն է այդ գնդե  րից կազմ ված 
համակարգի իմպ� լսը, եթե դրանք շարժ վ� մ են՝ 
ա) ն� յն � ղ ղ�  թյամբ, բ) մի մ յանց ընդ ա ռաջ:

Տրված է
m1 = 3 կգ
v1 = 2 մ/վ
m2 = 2 կգ
v2 = 4 մ/վ

Լուծում: ա) դեպքում գնդերի իմպուլսներն ունեն 
նույն ուղղությունը, հետև աբար համակարգի իմպուլսի 
մոդուլը՝
p = p1 + p2 = m1v1 + m2v2 = 3·2 + 2·4 = 14 կգ·մ/վ, իսկ նրա ուղ-
ղությունը համընկնում է գնդերի շարժման ուղ ղու  թյան հետ:
բ) դեպքում գնդերի իմպուլսներն ունեն հակադիր ուղղու-
թյուններ, հետևաբար համակարգի իմպուլսի մոդուլը՝
p = p2 – p1 = m2v2 - m1v1 = 2·4 - 3·2 = 2 կգ·մ/վ, իսկ ուղղությունը 
համընկնում է մոդուլով ավելի մե ծ իմպուլս ունեցող 
երկրորդ գնդի շարժման ուղղության հետ։

p = ?

Պատ.՝ 14 կգ⋅մ/վ, 2 կգ·մ/վ։
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 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունից է կախված մարմնի՝ այլ մարմինների 
հետ փոխազդեցության արդյունքը: 

2. Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում իմպուլս:
3. Մարմնի իմպուլսը ինչպե՞ս է կախված նրա շարժման արագությունից: 
4. Նույն արագությամբ շարժվող մարմիններից առաջինի զանգվածը 

երկու անգամ փոքր է երկրորդի զանգվածից: Ո՞ր մարմնի իմպուլսն է 
մեծ և քանի՞ անգամ:

5. Թվարկվող մեծություններից որի՞ հետ է համընկնում իմպուլսի ուղղու-
թյու նը` նրա վրա ազդող ուժի՞, արագությա՞ն, թե՞ արագացման։

6. Ո՞րն է կոչվում մարմինների համակարգի իմպուլս:
7. Հնարավո՞ր է արդյոք, որ շարժվող երկու մարմիններից կազմված 

հա մա կարգի իմպուլսը հավասար լինի զրոյի: Եթե այո, ապա ո՞ր 
դեպքում։
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1. Իմպուլսի ամենակարևոր հատկությունը: Հետաքրքրությունը 
իմ պուլ սի նկատմամբ պայմանավորված է ոչ մի այն նրանով, որ 
իմպուլսից է կախված մարմի նների փոխազդեցության արդյունքը: Հե-
տա քրքրու թյան շրջա  նակը շատ ավելի լայն է: Իմպուլսն օժտված է մի  
հրաշալի հատ կու թյամբ, որն անգնա հատելի է դարձնում նրա դերն 
ու նշանակությունը: Դա նրա պահպանվելու, այսինքն՝ ժամանակի 
ընթացք ում անփոփոխ մն ալու հատկությունն է: Իմպուլսի համար գոր-
ծում է բնության հիմն արար օրենք ներից մե կը, որը կոչվում է իմպուլսի 
պահ պանման օրենք։ Համաձայն այդ օրենքի՝ բնության մե ջ, ինչպես 
էլ փոխվեն առանձին մարմի նների իմ պուլսները, մի և նույն է, 
դրանց գումարային իմպուլսը պահպանվում է: Իմպուլսի պահ պան-
ման օրենքը հայտնաբերել է Ռենե Դե կարտը։ Իր նա մակ ներից մե  կում 
նա գրում է. «Ես ընդունում եմ, որ Տի ե զե րքում ստեղծ ված ամբողջ 
նյու թի մե ջ կա շարժման հայտնի քանակ, որը երբեք չի մե ծա նում և չի 
փոք րանում, այնպես որ, եթե մի  մարմի ն շարժ ման մե ջ է դնում մյուսին, 
ապա իր շարժումի ց կորցնում է այնքան, որ քան հա ղոր դում է»։

2. Իմպուլսի պահպանման օրենքը փակ համակարգերում: Իմ-
պուլ սը պահպանվում է ոչ մի այն ամբողջ Տիեզերքում: Այն կարող է 
պահ պանվել նաև նրա առանձին տեղամասերում: Մասնավորապես 
պահ պան վում է մար  մի ն ների փակ համակարգում:
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Մարմի նների փակ համակարգ կոչվում է մի այն մի մյանց հետ 
փոխ ազ  դող մարմի ններից կազմված համակարգը:

Համակարգի մարմի նների մի ջև փոխազդեցության ուժերն ըն դուն-
ված է անվանել ներքին ուժեր: Իսկ համակարգի մարմի նների վրա 
այլ մարմի ն նե րի (որոնք չեն մտնում համակարգի մե ջ) կողմի ց ազ-
դող ուժերն անվանում են արտաքին ուժեր: Շատ դեպքերում փակ են 
համարում նաև այն համա կարգը, որը կազմող մարմի նների վրա ազ-
դող արտաքին ուժերի համազո րը զրո է, այսինքն՝ համակարգի վրա 
արտաքին ազդեցություն ները համա կշռված են:

Երկու մար մի ններից կազմված համակարգում իմպուլսի պահ պան-
ման օրենքի ճշմար տա ցիության մե ջ կա րելի է համոզվել հետևյալ 
հանրահայտ փորձով:

Վերցնենք նույն չափի երկու պողպատե գնդեր և կախենք հավասար 
երկարությամբ թելերից այնպես, որ դրանք շոշափեն մի մյանց (նկ. 17.1)։ 
Դրանցից մե կը, օրինակ՝ սպիտակ գունդը, շեղենք հա վասա րակշռու-
թյան դիրքից ու բաց թողնենք (նկ. 17.1.ա)։ Կտես նենք, որ գնդե րի բա խու-
մի ց հետո (նկ. 17.1.բ) սպիտակ գունդը կանգ է առնում, իսկ սևը սկսում է 
շարժ վել և հաս նում է սպիտակ գնդի սկզբնա կան բարձ րությանը հա-
վա  սար բարձրության (նկ. 17.1.գ): Դա վկայում է այն մա սին, որ բախման 
ըն թաց քում սպիտակ գունդը սև գնդին է փոխանցում իր ողջ իմ պուլսը։ 
Ինչ  քան պակասում է առաջին գնդի իմ պուլսը, նույնքան էլ աճում է 
երկ րորդ գնդինը։ Գնդե րի ընդհանուր (գումարային) իմպուլսը մն ում է 
ան փոփոխ: Այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ մի այն մի մյանց հետ 
փո խազդեցության հետևանքով մարմի նների համակարգի իմպուլսը 
մն ում է անփոփոխ: Ուրեմն  իրոք. 

Փակ համակարգ կազմող մարմի նների իմպուլսների գումարը 
պահ  պան վում է։

 ա   բ  գ
Նկ.  17.1
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§ 17. ԻՄՊՈՒԼՍԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

m1 և m2 զանգվածներով երկու մարմի ններից կազմված փակ համա-
կար գի համար իմ պուլ սի պահպան ման օրենքն ունի հետևյալ տեսքը.

m1  v
 

1 + m2  v
 

2 = m1  v
 

1՛ + m2  v
 

2՛,  (17.1)

որտեղ -ը և -ը մարմի նների արագություններն են մի նչև դրանց 
փոխ ազդեցությունը, իսկ -ը և -ը՝ փոխազդեցությունից հետո: (17.1) 
արտա հայտության ձախ կողմում համակարգի իմպուլսն է մի նչև դրանց 
փոխ ազդեցությունը, իսկ աջ մասում՝ փոխազդեցությունից հետո: 
Ինչպես նշե ցինք նախորդ պարագրաֆում, համակարգի իմպուլսը հաշ-
վե լիս պետք է հիշել, որ համակարգը կազ մող մարմի նների իմպուլսները 
վեկ տորներ են, ուստի իմպուլսները գումարելիս պետք է հաշվի առնել 
դրանց ուղղութ յունները: 

5.  Խնդրի լուծման օրինակ: 48 կգ զանգ ված � նեցող աղջիկը 3 մ/վ 
արա գ� թյամբ ցատկ� մ է իր առջև անշարժ կանգնած 2 կգ զանգված � նե-
ցող սահատախտակի վրա (նկ. 17.2)։ Որքա՞ն կդառնա նրա արա գ�  թյ� նը 
դրանից հետո: 

Տրված է
m1 = 48 կգ
v1 = 3 մ/վ
m2 = 2 կգ
v2 = 0

 Նկ. 17.2

Լուծում: Քանի որ սկզբում սա-
հա տախտակի արա գու թյու  նը՝ 
v2 = 0, ապա աղջկա և սա հա-
տախ տակի ընդ հա նուր իմ-
պուլսը՝ p = m1v1: Ցատկելուց հե-
տո նրանք սկսե ցին միասին 
շարժ վել միև նույն v արա-
գությամբ: Հետև ա բար նրանց 
ընդ հա նուր իմ պուլսը դար ձավ 
p՛ = m1v + m2v = (m1 + m2)v: Հա-
մաձայն իմպուլ սի պահ պան ման 

օրենքի՝ p՛ = p, այսինքն՝ (m1 + m2)v = m1v1, որ տե ղից՝

v = ?

v =
m1 v1

m1 + m2
=

48⋅3    
48 +  2

=
144
50

= 2,88 մ/վ: 

Պատ.՝ 2,88 մ/վ:
 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞րն է իմպուլսի ամենակարևոր հատկությունը: 
2. Ո՞վ է հայտնագործել իմպուլսի պահպանման օրենքը։
3. Ո՞ր համակարգերն են կոչվում փակ:
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4. Ինչպե՞ս է փոխվում ժամանակի ըն-
թաց քում մարմինների փակ հա մա -
կար գի իմպուլսը:

5. Ի՞նչն են անվանում ներքին ուժեր:
6. Համակարգի մարմինների վրա ազ դող 

ո՞ր ուժերն են կոչվում ար տա քին:
7. Տվե՛ք Նյուտոնի երկրորդ օրենքի նյու-

տոնյան ձևակերպումը:
8. Ինչպե՞ս է փոխվում մարմինների հա-

մակարգի իմպուլսը բա խում նե րի և պայթյունների ժա մանակ: 
9. Ի՞նչ տեղի կունենա նկարում պատ կեր ված միատեսակ առաձ գա կան 

գնդերի համա կար գում, եթե ձա խա  կողմյան գունդը շեղենք հա վա-
սարակշռության դիրքից և բաց թող նենք: 

 

 § 18. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 5
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

1. 8 կգ զանգվածով մարմինը սկսում է շարժվել 4 մ/վ2 արագացմամբ: 
Որո շեք նրա իմպուլսը շարժումը սկսելուց 5 վ հետո:

Տրված է
v0 = 0
m = 8 կգ
a = 4 մ/վ2
t = 5 վ

Լուծում: Դադարի վիճակից հա վա սարաչափ արա գա-
ցող շարժ  ման արագության (5.1) բա նաձևից մարմ նի 
արա գութ յունը՝ 

v = at։
Համաձայն սահմանման՝ մարմն  ի իմպուլսը՝ 

P = mv = mat = 8 · 4 · 5 = 160 կգ·մ/վ:
Պատ.՝ 160 կգ·մ/վ:

P - ?

2. Գնդակի վրա ֆ� տբոլիստն ազդեց 100 Ն � ժով 0,05 վ-ի ընթացք� մ: 
Որքանո՞վ փոխվեց գնդակի իմպ� լսը հարվածի հետևանքով: 

Տրված է
F = 100 Ն
t = 0,05 վ

Լուծում: Եթե գնդակի իմպուլսը t 
ժա մանակա մի ջո ցում mv0-ից դար -
ձել է mv, ապա նրա փոփո խու  թ յու նը՝

P = P – P0 = mv – mv0 = m(v-v0):
(4.1) բանաձևից՝ (v-v0) = at, ուրեմն ՝ 

 P = mat: Իսկ Նյուտոնի II օրենքից՝ 
ma = F, հետևաբար՝

P = Ft = 100·0,05 = 5 կգ·մ/վ:  
Պատ.՝ 5 կգ·մ/վ:

P - ?
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3. Ինչի՞ է հավասար 1 կգ զանգվածով վառոդային հրթիռի արա գու-
թյունն այն պահին, երբ նրանից 500 մ/վ արագությամբ արտահոսել են 
0,2 կգ զանգվածով այրման արգասիքներ:

Տրված է
m = 1 կգ
v1 = 500 մ/վ
m1 = 0,2 կգ

Լուծում: Սկզբում վառոդով հրթիռի իմպուլսը՝ P = 0: 
Պայ թյունից հետո, համաձայն իմպուլսի պահպանման 
օրեն քի, հրթիռը և այրված գազերը կստանան մե ծու-
թյամբ հավա սար և ուղղությամբ հակադիր իմպուլսներ, 
այ սինքն՝ Pհ = Pգ: 

Գազի արտահոսքի պատճառով հրթիռի ընդհանուր 
զանգ վածը դարձել է m – m1: 

Հաշվի առնելով, որ Pհ = (m – m1)v2, իսկ Pգ = m1v1, 
կունենանք՝ (m – m1)v2 = m1v1, որ տեղից՝

v2 =
m1 v1

m m1
=

0,2 ·500
0,8

= 125  մ/վ: 

Պատ.՝ 125 մ/վ:

v2 - ?

4. 7 մ/վ արագությամբ վազող տղան հասավ 2 մ/վ արագությամբ շարժ-
վող սայլակին և ցատկեց նրա վրա: Տղայի զանգվածը 40 կգ էր: Ցատկելուց 
հետո սայլակի արագությունը դարձավ 6 մ/վ: Որոշեք սայլակի զանգվածը:

Տրված է
v1 = 7 մ/վ
v2 = 2 մ/վ
v = 6 մ/վ
m1 = 40 կգ

Լուծում: Տղա-սայլակ համակարգը կարելի է հա մա-
րել փակ, քանի որ նրանց վրա արտաքին ազ դե ցու-
թյուն ները համակշռված են: Հետևաբար համակարգի 
իմ պուլսը պահ պանվում է: 

Քանի որ տղան և սայլակը շարժվում էին նույն ուղ-
ղու թյամբ, ապա համակարգի սկզբնական իմ պուլ սը՝ 

p = m1v1 + m2v2: 
Ցատկից հետո տղան և սայլակը շարժվում են 

մի ասին, ուստի համակարգի վերջնական իմպուլսը՝ 
p՛ = (m1 + m2)v: 

Իմպուլսի պահպանման օրենքից հետևում է, որ
 m1 v1 + m2 v2 = (m1 + m2) v: 

Պարզ ձևա փո խությունից հետո կստանանք՝ 
(v1 – v2) m2 = m1 (v1 – v), 

որ տեղից՝

m2 =
m1  (v1 v)

v1 v2
=

40 (7 6)
7 2

= 8 կգ:  

Պատ.՝ 8 կգ:

m2 - ?

§ 18. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 5
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 § 19. ՌԵԱԿՏԻՎ ՇԱՐԺՈՒՄ

 1. Իմպուլսի պահպանման օրենքի մի  դրսևորում, որը հեղաշրջեց 
աշ խար հը: Մենք արդեն մի  քանի անգամ անդրադարձել ենք երկու 
մար մի ն ների փոխազդեցության արդյունքին: Առաջին անգամ այդ 
ար դյունքի վերլուծությու նից հանգեցինք զանգված հաս կա ցու թյանը, 
հետո՝ Նյուտոնի III օրենքին, ապա՝ շարժման քանակի գա ղա փա րին 
և այլն: Եվ ամե ն անգամ այդ արդյուն քում հանդես էր գալիս մարմն  ի 
զանգ վածի և արագության ար տադրյալը: Այժմ գիտենք, որ դա մարմն ի 
իմ պուլսն է, որն օժտված է պահպանվելու հատ կու թյամբ: Երկու մար-
մի ն ների փոխազդեցության արդ յունքի վերլուծությունը իմպուլսի 
պահ պան ման օրենքի տեսանկյ ունից ծնել է մի  գաղափար, որի գործ-
նա կան կի րառությունը հետագայում հսկայական դեր է խաղացել 
քա ղա քա կրթու թյան զարգացման գործում: Բերենք մի  օրի նակ, որից 
պարզ կդառ նա, թե ինչի մասին է խոսքը: 

Լճափին կայանած նավակից զբոսաշրջիկը m զանգվածով ուսա-
պար կը հո րիզոնական ուղղված  արագությամբ նետում է դեպի ափը` 
նրան հա ղոր   դելով  իմպուլս (նկ. 19.1): Պարզենք, թե ինչ տեղի կու-
նե նա նա վակի հետ: 

Նավակի, զբոսաշրջիկի և ուսա պարկի ընդհանուր զանգվածը նշա-
նա կենք M-ով: Այդ մարմի նները գործ նականում կազմում են փակ հա-
մա կարգ, որովհետև նրանց վրա ար տա քին ազ դե ցություն նե րը (Երկ  րի 
ձգո ղու թյան և ջրի կող մի ց ազ դող արքիմե դյան ուժե րը) հա մա-

կշռված են: Ուրեմն  այդ հա մա-
կարգի իմպուլսը պահ պան-
վում է: Մինչ ուսապարկը նե-
տելը, այն եղել է զրո: Որպեսզի 
ուսա պարկը նե տե լուց հետո էլ 
հա մա կարգի իմ պուլսը լինի զրո, 
հա մա կարգի մն ացած մա սը (նա-
վա կը և զբո սաշրջիկը), որի 
զանգ վածը դառնում է M-m, 
պետք է սկսի շարժվել այն պիսի 

v արա գու թյամբ, որ ուսապարկի և այդ մա սի իմ պուլս ների գու մարը 
լինի զրո: Դա հնարավոր կլինի, եթե նա վակը շարժվի ուսա պար կի 
շարժ մանը հա կա ռակ ուղղությամբ: Այդ դեպքում հա մակարգի 
իմպուլսը հա վա սար կլինի՝ mu – (M – m)v = 0, որ տեղից՝

Նկ.  19.1
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v =
mu

M m
:  (19.1)

Այս բանաձևից երևում է, որ նավակի արագությունը կարելի է 
մե ծացնել՝ մե ծացնելով նետվող մարմն ի զանգ վա ծը և նետման արա-
գու թյունը:

Այսպիսով, ստացվեց. 
1. Երբ մարմն ից նրա մի  մասն անջատվում է որոշակի արագությամբ, 

մն ա ցած մասը շարժվում է հակառակ ուղղությամբ:
2. Մեծացնելով անջատվող մասի զանգվածը և արագությունը՝ կա-

րե լի է մե ծացնել մն ացած մասի արագությունը:
 Իսկ ի՞նչ գաղափար կարող էր ծնել ստացված արդյունքը: Այն, որ 

այս արդյուն քը կարելի է օգտագործել շարժիչ ստեղծելու հա մար, ինչն 
այսօր հաջողությամբ իրականացվում է ամե նատարբեր բնա գա վառ-
նե րում՝ սկսած կենցաղից մի նչև տիեզերագնացություն:

2. Ռեակտիվ շարժում: Պարզենք, թե վերը բերված օրինակում 
ո՞ր ուժն է շարժման մե ջ դնում նավակը: Ուսապարկը նետելիս զբո-
սա շրջիկը նրա վրա ազդում է որոշակի ուժով: Նյուտոնի III օրենքի 
հա մա ձայն՝ ուսա պար կը հա կազ դում է մոդուլով այդ ուժին հավասար 
և ուղ ղու թյամբ հակադիր ուժով: Հա կազ դեցության այդ ուժն էլ 
շարժման մե ջ է դնում նավակը: Հա կազ դե ցու թյան ուժն անվանում 
են նաև ռեակ ցիա յի ուժ, ուստի նավակի շարժումն  անվանում են 
ռեակտիվ շարժում:

Ռեակտիվ շարժում են անվանում այն շարժումը, որի դեպքում 
մարմն    ից որոշակի արագությամբ նրա մի  մասի անջատման 
հետևան  քով մն ա ցած մասը շարժվում է հակառակ ուղղությամբ: 

Մարմն ից անջատվող մասը կարող է լինել ինչպես պինդ մարմի ն, 
այն պես էլ հեղուկ կամ գազ: 

Մեր դիտարկած օրինակում նավակի ռեակտիվ շար ժումն  առաջացավ 
պինդ մարմի ն նետելու մի ջոցով: Նույն սկզբունքով է տեղի ունենում 
հրա ցանի «հետհարվածը» կրա կե լիս (շարժումը գնդակի շարժման 
հակառակ ուղ ղու թյամբ), թնդանոթի հետ գլորքը և այլն:

Հեղուկի արտանետման դեպքում առաջացող ռեակտիվ շարժումը 
կա րելի է դիտել հետևյալ փորձով. 450 անկյ ան տակ ծռված ծայրակալ 
ունեցող ռետինե փողրակին մի ացած ապակե ձագարի մե ջ ջուր լցնենք 
(նկ. 19.2. ա)։

Հենց որ ջուրն սկսի դուրս թափվել ծայրակալից, փողրակը կսկսի 
շարժվել և կթեքվի ջրի հոսքին հակառակ ուղղությամբ։ 
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ա  բ  գ  դ 
Նկ. 19.2

Նույն սկզբունքով է գործում խոտածածկը ջրող պտտանը 
(նկ. 19.2.բ), ջրանետ շար ժի չով մոտո րա նա վա կը (նկ. 19.2.գ), ջրային 
շարժիչով «բաճ կոնը» (նկ. 19.2.դ), որով մար դը կարո ղանում է մոտ 
30 մ բարձրության վրա թռչել 25 կմ/ժ արա գու թյամբ և այլն:

Գազի արտանետման դեպքում առա-
ջա ցող ռեակտիվ շարժմանը հավա նա-
բար ականատես է եղել յու րա քանչ  յուր 
ոք: Երբ ման կական ռետինե փու չիկը 
փչելուց հետո բաց են թողնում առանց 
բե րանը կապելու, գազը (օդը) դուրս է 
գալիս փուչիկի մի ջից, և այն սկսում է 
թռչկոտել տարբեր կողմե ր: Իսկ եթե փուչիկն ամրաց նեք խաղալիք 

ավ տո  մե  քենային (նկ. 19.3), հետո բացեք 
բերա նը, ավտոմե քենան կսլանա առաջ: 

4. Հրթիռի աշխատանքը: Ռեակտիվ 
շար ժիչի հայտնագործումը մարդ կու թյան 
մե  ծագույն նվաճումն երից է: Այն հնա րա-
վո րություն տվեց մարդուն 20-րդ դարում 
հրթի ռով տիեզերք բարձրանալ: 

Հրթիռը կազմված է երկու հիմն ական մա-
սից` պատյանից և վառելա նյութից (նկ. 19.4): 
Այր ման խցիկում վա ռելանյութի այրումի ց 
առա ջանում է բարձր ջերմաս տիճանի և 
մե ծ ճնշման գազ: Շնորհիվ այդ գազի և 
շրջա պա տի ճնշումն երի մե ծ տարբե րու -
թյան՝ գա զը հզոր շիթով դուրս է գալիս 
պատ յա նի ել քի հատուկ ձևի փողրակով՝ 
փքանցքով: Վերջինիս դերը ար տա  հոսող 
գազի արագության մե ծացումն  է: 

 
Նկ. 19.3

Նկ. 19.4

1. Օգտակա բեռ

2. Պատյան

3. Վառելանյութ

4. Ելքի փողրակ

5. Այրված գազեր
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(19.1) բանաձևից հետևում է, որ եթե փքանցքից ար տահոսել է m 
զանգվա ծով գազ, ապա հրթի ռի արագությունը՝

vհրթ =
mvգազ  

M m
,  (19.2)

որտեղ vգազ-ը գազի արտահոսքի արագությունն է, M-ը՝ հրթիռի 
սկզբնա կան զանգվածը:

(19.2) բանաձևը մոտավոր է։ Ճշգրիտ բանաձևը ստանալու համար 
պետք է հաշվի առնել, որ հրթի ռի արա   գության աճին զուգընթաց գազի 
արտահոս քի արագությունը նվազում է: 

5. Հրթիռային տեխնիկայի զարգացումը: Առաջին հրթիռները 
պատ րաստ վել են Չինաստանում մե ր թվար կության 10-րդ դարում։ 
Դրանք սկզ բում օգտագործվել են հիմն ա կանում որպես ազդանշա նա-
յին և հրա վա  ռու թյան սարքեր։

18-րդ դարի վերջին հնդիկները ստեղծեցին 3-6 կգ զանգված և 
թռիչքի մոտ 2 կմ հեռահարություն ունեցող առաջին մարտական 
հրթիռ ները:

19-րդ դարի սկզբին անգլիացիների ստեղծած 20 կգ զանգվածով 
հրթի   ռի թռիչքի հեռա հարությունը հասնում էր 2,5 կմ-ի: 

20-րդ դարի կեսերին ԽՍՀՄ-ում ստեղծված նշանավոր «Կատյուշա» 
մար տական հրթիռի զանգվածն արդեն մոտ 40 կգ էր, հեռահարությունը՝ 
9 կմ: Իսկ գերմանական Ֆաու-2 հրթիռի թռիչքի հեռահարությունը 
կազ մում էր 300 կմ, հետագծի բարձրու թյունը` 70-80 կմ, զանգվածը` 
մոտ 13 տոննա։ 

Ժամանակակից մարտական հրթիռներն ունակ են րոպեների ընթաց-
քում մի  քանի հազար կիլոմե տր հեռավորություն հաղ թա հարելու։

Կես դարից ավելի է՝ հրթիռներն օգտագործում են տիե զե րա-
կան թռիչքնե րի համար: Ամե ն տարի հարյուրավոր արբանյակներ են 
արձակվում ռա դիոկապի, հեռուստահեռարձակման, Երկրի, Արե գակ-
նա յին հա մա կարգի մոլորակների մակերևույթների ուսումն ասիրման և 
այլ նպա տակ ներով: 

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ մարմնի մի մասը որոշակի արագությամբ 
առանձնանում է նրանից: 

2. Ինչի՞ց է կախված մարմնի ձեռք բերած արագությունը, երբ նրա մի 
մասն առանձնանում է նրանից որոշակի արագությամբ:

3. Ո՞ր շարժումն է կոչվում ռեակտիվ: 
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4. Բերե՛ք օրինակ, որում ռեակտիվ շարժումն առաջանում է համակարգից 
պինդ մարմին նետելու հետևանքով:

5. Բերե՛ք ռեակտիվ շարժման օրինակ, որի դեպքում շարժումն առա ջա-
նում է հեղուկի արտանետման պատճառով:

6. Բերե՛ք ռեակտիվ շարժման օրինակ, որի դեպքում շարժումն առա ջա-
նում է գազի արտանետման պատճառով:

7. Ի՞նչ հիմնական մասերից է կազմված հրթիռը: 

Լրացուցիչ ընթերցանության համար

ՌԵԱԿՏԻՎ ՇԱՐԺԻՉՆԵՐ

Ռեակտիվ շարժիչը մի  սարք է, որից մե ծ արա   գու թյամբ դուրս են 
նետ վում վառելանյութի այրման ժամանակ առա ջացած գազերը: Դրանք 
տեղա կայվում են զանազան փոխադրամի ջոց ներում՝ հեծա նիվ, ավտոմե -
քենա, գնացք, ինքնաթիռ, հրթիռ, տիեզերանավ և այլն: 

Թվարկված բոլոր փոխադրամի ջոցներում քարշի ուժն առաջանում է 
առանց շրջապատի մարմի նների հետ որևէ փոխազդեցության: Այն առա-
ջանում է համակարգի առանձին մասերի փոխազդեցության շնորհիվ: Սա 
ռեակտիվ շարժման գլխավոր առանձնահատկությունն է: Հրթիռի շար-
ժումն  ունի ևս մի  առանձնահատկություն, որով տարբերվում է մն ացած 
շար ժումն  երից: Առաջին չորս շարժման ժամանակ մարմի նները փոխ-
ազդում են նաև շրջապատի մարմի նների հետ, ինչն այլընտրանքային 
շարժիչների հնարավորություն է տալիս: Հրթիռի շարժումն  առաջանում է 
առանց շրջապատի մարմի նների հետ փոխազդեցության: Դրա շնորհիվ 
հրթիռը կարողանում է դուրս գալ տիեզերական տարածություն, որտեղ 
ռեակտիվ շարժիչներն առ այսօր այլընտրանք չունեն:Հ
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ՌԵԱԿՏԻՎ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԲՆՈԻԹՅԱՆ ՄԵՋ

Մարդկության կողմի ց ռեակտիվ շար-
ժիչ ներ ստեղծելուց շատ առաջ դա արել էր 
հրաշագործ բնությունը: Ռեակտիվ շարժ-
ման սկզբունքով են տեղա շարժվում ջրա-
յին շատ կեն դա նիներ, օրինակ՝ մե դուզան, 
ութոտ նուկ ները, իսկ կաղամարի «շար-
ժիչը» ռեակտիվ շարժիչի կատարյալ օրի-
նակ է: Այժմ շատ հրթիռներ ստեղծվում են 

նրա նմանությամբ՝ կրկնօրինակելով նրա կառուց վածքը: Պատահական 
չէ նրա կեն սա բա նական հրթիռ անվա նումը: Դուրս մղելով իր մե ջ 
ներքաշված ջուրը՝ նա մի նչև 150 կմ/ժ արա գություն է զար գացնում:

Ռեակտիվ շարժման սկզբունքով են տե-
ղա  շարժվում նաև որոշ մի ջատներ, օրինակ՝ 
մորեխի թրթուրը:

Բուսական աշխարհում ռեակտիվ շարժ ման 
օրինակ է «կատաղած վա րուն գի» շար ժու մը. 
բավական է դիպչել նրա հասուն պտղին, և այն 
պոկվում է ցողունից, կո րիզ ներ և սոսնձանման 
նյութ արտանե տե լով՝ թռչում մի նչև 12 մ: 

ՀՐԹԻՌԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃՇԳՐԻՏ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ԲԱՆԱՁԵՎԻ ՄԱՍԻՆ

Հրթիռի արագությունը որոշելու ճշգրիտ բանաձևն առաջին անգամ 
հաշ  վարկել է ռուս գիտնական, գյուտարար և մանկավարժ, տեսական 
տիե  զե րա գնա ցության հիմն  ա դիր Կոնստանտին Ցիոլկովսկին դեռևս 
1897թ.։ Ցիոլ կով սկու բա նա ձևը թույլ է տալիս հաշ վար կել հրթի ռին տրված 
արագու թյունը հաղորդելու հա մար անհրաժեշտ վա ռե լիքի քանակը։ 

Օրինակ՝ եթե արտանետվող գազի արա  գությունը 
հրթիռի նկատ մամբ v = 2 կմ/վ է, ապա հրթիռին 
դրանից 4 անգամ մե ծ արա գու թյուն (vհրթ = 8 կմ/վ) 
հաղոր դելու հա մար անհրա ժեշտ է, որ վա-
ռելանյութի զանգվածը կազ մի  հրթիռի սկզբնա-
կան զանգվածի մոտ 98 %-ը: Դա նշանակում է, 
որ թռիչքա հրապա րակում կանգ նած հրթիռի 
զանգ վածի առյուծի բաժինը պետք է կազ մի  հենց 
վառե լիքի զանգվածը։ Իսկ օգտա կար բեռ նվա-
ծությունը, նրա հետ համե  մա տած, պետք է շատ 
փոքր զանգված ունենա։

Կոնստանտին 
Ցիոլկովսկի
(1857-1935) 

Լրացուցիչ ընթերցանության համար
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ՏԻԵԶԵՐՔԻ ՆՎԱՃՈՒՄԸ

Երկ րի առաջին արհեստա կան ար բան-
յակն արձակվել է 1957թ. հոկ տեմ բերի 4-ին 
Խորհրդային մի ու թյունում: Դրանից հետո 
տիե զերանավեր ար  ձակ վե ցին ԱՄՆ-ում, 
Իտա լիայում, Ֆրան սիա յում, Կանադա յում, 
Գեր մա նիա  յում, Ճա պո նիա յում, Չինաստա-
նում և Մեծ Բրի  տա նիայում: 

Առաջին տիեզերագնացը Յուրի Գագա-
րինն է: 1961թ. ապրիլի 12-ին «Վոստոկ» տիե-
զերանա վով նա Երկրի շուրջը առաջին պտույտը գործեց: Իսկ 1969թ. 
հուլիսի 16-ին ամե րիկացի տիեզե րա գնացներ Արմ սթրոն գը և Օլդրինը 
«Ապոլոն-II» տիե զե րա նա վով վայրէջք կատարեցին Lուսնի վրա:

1989թ. մարտի 13-18-ը ամե րիկյ ան «Դիս քա վերի» տիեզերանավով 
թռիչք կատա րեց հայազ գի առա ջին և առայժմ մի ակ տիեզերա գնաց, 
բժշկագի տու թյան դոկ տոր Ջեյմս Բաղյ անը: 

Ժամանակակից տիեզերական հրթիռներին հա  -
սանելի արագությունները թույլ են տալիս հա ջո ղու-
թյամբ ուսումն ասիրել Արեգակնային համա կարգը։ 
Մինչև ներկա պահը ավտոմատ մի ջմոլո րակային 
կայանները հասել են Արեգակ նային հա  մա կար գի 
գրեթե բոլոր մոլորակների շրջա կայքը։ 

Այժմ ամե ն տարի հարյուրավոր արբան յակներ 
են արձակվում, որոնք օգտագործվում են հեռա հա-
ղոր դակցության, Երկրի մթնոլորտի, մակե րևույ թի և 
ընդերքի ուսումն ասիրության, գիտա տեխ  նի կա կան, 
ռազմական և այլ նպատակներով: XXI դարը նշա-
նա վորվեց տիեզերագնացության նոր ուղղության՝ 
տիե զերական զբոսաշրջության ծնունդով: Առաջին 

տիե զե  րական զբոսա շրջի կը՝ ամե  րիկացի 
գործարար Դենիս Տիտոն, տիե զ երք մե կ նեց 
2001թ. ապրիլի 28-ին: Նրանից հետո ևս 6 մարդ 
իր «հանգիստն» անցկացրել է տիեզեր քում: 

Առայժմ տիեզերական զբոսաշրջու թյունը 
զանգ վածային բնույթ չի կրում «ուղեգրի» 
չափա զանց բարձր գնի պատ ճառով, բայց 
ապա գա յում հավա նա բար այն հասանելի 
կդառնա շա տերին: 

 
Յուրի Գագարին 

(1934-1968)

Դենիս Տիտո (1940թ.)

Ջեյմս  Բաղյան 
(1952թ.)
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§ 20. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ:

 § 20. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ: 
ԿԻՆԵՏԻԿ ԷՆԵՐԳԻԱ: ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԷՆԵՐԳԻԱ

1. Մեխանիկական աշխատանք և էներգիա: Մեխանիկական աշ-
խա տան  քի հետ սերտորեն կապված է մի  հիմն արար ֆիզիկական 
հաս կա ցություն: Այն անուղղակիորեն հանդես է գալիս հենց աշ խա-
տան քի սահ ման ման մե ջ: Այս պես՝ մարմն ի վրա ազդող F ուժի և նրա 
ուղ ղությամբ մարմն ի անցած s ճանա պարհի A = Fs արտադրյալն ան-
վա նել ենք ուժի կատարած մե խանի կական աշխատանք: Բայց մարմն ի 
վրա F ուժով ազդում է ինչ-որ այլ մարմի ն, ուստի ասում են, որ A = Fs 
աշխատանքը այդ մարմն ի կատարած աշխատանքն է: Ուրեմն  կան 
մար մի ններ, որոնք ընդունակ են աշխատանք կատարելու: Աշխա-
տանք կատարելու ունակ մարմն ի մասին ասում են, որ այն օժտված է 
էներ գիայով: 

Այն ֆիզիկական մե ծությունը, որը բնութագրում է մարմն ի 
աշխա տանք կատարելու ունակությունը, կոչվում էներգիա:

Իսկ թե որ մարմի ններն են ընդունակ աշխատանք կատարելու, 
որոնք՝ ոչ, կարող ենք պարզել փորձի մի ջոցով:

Ինչպես գիտենք, սեղանին դրված 
չոր սուն հորիզոնական ուղ ղու թյամբ 
տե ղա փոխելու համար որոշակի աշ խա-
տանք պետք է կա տա րել: Պար զենք, թե 
նկարներում պատկեր ված մի ա տեսակ 
գնդերից որը կա րող է դա անել: 

1-ին փորձում գունդը պարզապես 
դնում ենք սեղանին (նկ. 20.1): Սկզբում 
դադարի վիճա կում գտնվող այդ 
գունդը կպահպանի իր դադարի վի-
ճակը, քանի որ նրա վրա ազդող ուժերը 
հա մա  կշռված են: Ուրեմն  այս դեպքում 
գունդն աշխա տանք չի կատարում: 

2-րդ փորձում գնդին հաղորդում 
ենք դե պի չորսուն ուղղված v արա-
գու թյուն (նկ. 20.2): Որոշ ժամանակ 
անց հարվա ծելով չոր սուին՝ գունդը 
տե ղափո խում է այն և կա տարում որո-
շակի աշխա տանք: 

Նկ. 20.1

Նկ. 20.2

Նկ. 20.3

§ 20. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ:
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3-րդ փորձում գունդը սեղանից բարձ  րաց նում ենք վեր, թելով ամ-
րաց նում չոր սուին, ինչպես ցույց է տրված նկ. 20.3-ում, և բաց թողնում: 
Գունդն իջ նում է ներքև և 2-րդ գնդի նման տեղա փոխում չորսուն:

Փորձերի արդյունքում պարզում ենք, որ աշխատանք կատարում 
են 2-րդ և 3-րդ գնդերը: Ուրեմն  նրանք օժտված են էներգիայով, իսկ 
առաջինը՝ ոչ: Բայց ինչո՞վ են տարբերվում այդ գնդերը:

2-րդ գունդը 1-ից տարբերվում է շարժման վիճակով: 1-ինը գտնվում է 
դադարի վիճակում, իսկ 2-րդը՝ շարժման: Ուստի բնական է ենթա դրել, 
որ նրա էներգիան պայմանավորված է շարժումով և կախված է նրա 
արագությունից: 

Մարմն ի շարժումով պայմանավորված էներգիան կոչվում է 
կինետիկ էներգիա: 

3-րդ գունդը 1-ից տարբերվում է դիրքով: 1-ինը գտնվում է սեղանին, 
իսկ 3-րդը՝ սեղանից h բարձրության վրա: 3-րդ գունդն իջնում է դեպի 
սեղանը՝ շնորհիվ Երկրի ձգողության: Հետևաբար կարելի է եզ րա-
կաց նել, որ նրա էներգիան պայմանավորված է Երկրի հետ փո խազ դե-
ցու թյամբ և կախված է գնդի բարձրությունից (դիրքից):

Մարմի նների փոխազդեցությամբ պայմանավորված էներգիան 
կոչ վում է պոտենցիալ էներգիա:

Ինչպես գիտենք, մարմի նների շարժումը և նրանց փոխազդեցությունն 
ուսումն   ասիրում է ֆիզիկայի մե խանիկա բաժինը: Ուստի ընդունված է 
մար մի նների շարժումով և նրանց փոխազդեցությամբ պայմանավորված 
էներ գիաներն ան վա նել մե խանիկական էներգիա: 

Մեխանիկական էներգիան սովորաբար նշանակում են E տառով: 
Էներ գիան չափվում է նույն մի ավորներով, ինչ աշխատանքը, այ սինքն` 
ջո ուլ ներով (Ջ)։

2. Կինետիկ էներգիա: Մարմն ի կինետիկ էներգիա ան վա նե ցինք 
նրա շարժումով պայմանավորված էներգիան: Իսկ էներգիա ան վա-
նե ցինք նրա աշխատանք կատարելու ընդունակությունը: Ուրեմն  v 
արագությամբ շարժ վող մարմն ի կինետիկ էներգիայի ար տա հայ տու-
թյունը ստանալու հա մար պետք է հաշվել այն աշխատանքը, որը մար-
մի  նը կարող է կատարել մի նչև կանգ առնելը: 

2-րդ փորձում չորսուին տեղափոխում է գնդիկի կողմի ց ազդող 
ուժը: Եթե s0 ճանապարհ անցնելուց հետո գնդիկը և չորսուն կանգ են 
առնում, ապա այդ ընթացքում գնդիկի կատարած աշխատանքը՝

A = Fs0,  (20.1)

որտեղ F-ը գնդիկի կողմի ց չորսուի վրա ազդող ուժն է: 
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§ 20. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ:

Բայց, համաձայն Նյուտոնի III օրենքի, ինչ ուժով գնդիկն է ազդում 
չոր սուի վրա, մոդուլով նրան հավասար, ուղղությամբ հակադիր ուժով 
էլ չոր սուն է ազդում գնդիկի վրա: Այդ ուժի ազդեցության տակ գնդիկը 
կատա րում է դանդաղող շարժում: Նյուտոնի II օրենքից` F = ma, որտեղ 
m-ը գնդի զանգ վածն է, a-ն՝ արագացումը: Դանդաղող շարժման 
դեպքում (տե՛ս § 6) արգելակման ճանապարհը՝ s0=v

2/2a: Տեղադրելով 
F-ի և s0-ի արտահայ տու թյուն ները (20.1) բանաձևի մե ջ՝ կստանանք.

A = Fs0 = ma⋅
v2

2a
=

mv2

2
:  (20.2)

Սա այն աշխատանքն է, որը կարող է կատարել v արագությամբ 
շարժ վող m զանգվածով մարմի նը մի նչև կանգ առնելը, որն էլ հենց 
նրա կինե տիկ էներ գիան է.

Eկ =
mv2

2
: (20.3)  

Այսպիսով, մարմն ի կինետիկ էներգիան հավասար է նրա 
զանգվածի և արագության քառակուսու ար տա դրյալի կեսին։

3. Պոտենցիալ էներգիա։ Ստանանք Երկրի հետ փո խազ  դե  ցու -
թյամբ պայ  մա նավորված մարմն ի պոտենցիալ էներ գիայի ար տա հայ-
տու թյու նը: Դրա համար պետք է հաշվել այն աշխատանքը, որը կա-
րող է կատարել h բարձ  րության վրա գտնվող մարմի նը, մի նչև նրա 
բարձրու թյան զրո դառ նալը: 

3-րդ փորձում չորսուն տեղափոխում է գնդիկի կողմի ց թելի մի -
ջո ցով նրա վրա ազդող ուժը: Եթե բեռն ընտրված է այնպես, որ հա-
մա կարգը հա վա սա րաչափ է շարժվում, ապա այդ ուժը հավասար է 
Երկրի կողմի ց գնդի վրա ազդող ծանրության mg ուժին: Մինչև սե-
ղա նին հասնելը, գունդն անց նում է h ճանապարհ: Քանի որ գունդը 
չոր սուին մի ացված է անշարժ ճա խա րակների մի ջոցով, ապա նույնքան 
ճա նա պարհ էլ անցնում է չորսուն: Հետևաբար, (20.1) բանաձևի մե ջ 
տե ղադրելով F = mg և s0 = h, կստանանք, որ այդ ընթացքում գնդի կա-
տա րած աշխատանքը՝

A = mgh:  (20.4)

Ստացվեց, որ h բարձրության վրա գտնվող m զանգվածով մարմի նը 
մի ն չև նրա բարձրության զրո դառնալը կարող է կատարել mgh աշխա-
տանք: Հետևաբար նրա պոտենցիալ էներգիան՝

 Eպ = mgh:  (20.5)
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Այսպիսով, Երկրի հետ փոխազդեցության մե ջ գտնվող մարմն ի պո-
տեն  ցիալ էներգիան հավասար է այդ մարմն ի զանգվածի, ազատ 
անկ ման արագացման և մարմն ի ունեցած բարձրության ար-
տադրյա լին։ 

4. Պոտենցիալ էներգիայի զրոյական մակարդակ։ (20.5) բա նաձևի 
ար  տած ման ժամանակ մարմն ի բարձրությունը հաշվեցինք սեղա նի 
մա կե րևույթից, այ սինքն՝ այն ընդունեցինք որպես բարձրության հաշ-
վարկի զրո յա  կան մակարդակ: Բայց մարմն ի բարձրությունը կա րե-
լի է չափել նաև հատա կից, Երկրի մակերևույթից կամ մե կ այլ մակար-
դակից: Դրանցից յու րա քանչ յուրն էլ կարող է ընդունվել որպես 
զրոյա կան մակարդակ: Սովո րաբար դա արվում է պարզության ու 
հար մա րության նկատառումն երով: Իհարկե, տարբեր զրոյական մա-
կար դակների դեպքում կստանանք պոտեն ցիալ էներգիայի տարբեր 
ար ժեքներ: Նշանակում է՝ պոտենցիալ էներգիան հարա բերական 
մե ծություն է և կախված է զրոյական մակարդակի ընտրու թյունից: 

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում էներգիա: 
2. Ինչո՞վ է պայմանավորված կինետիկ էներգիան։
3. Ինչո՞վ է պայմանավորված մարմնի պոտենցիալ էներգիան։
4. Ի՞նչն են անվանում մեխանիկական էներգիա: Ինչո՞ւ:
5. Ինչի՞ է հավասար մարմնի կինետիկ էներգիան։ 
6. Ինչի՞ է հավասար Երկրի հետ փոխազդող մարմնի պոտենցիալ 

էներգիան։
7. Ո՞ր մակարդակը կարելի է ընտրել որպես զրոյական մակարդակ:
8. Ո՞րն է պոտենցիալ էներգիայի հարաբերականությունը: 

 § 21. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
ՄԻ ՏԵՍԱԿԻՑ ՄՅՈՒՍԻՆ: ԼՐԻՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ 
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

1. Լ րիվ մեխանիկական էներգիա: Մարմի նը մի աժա մա նակ կարող է 
ունե  նալ և՛ կինետիկ, և՛ պոտեն ցիալ էներ գիա։ Օրինակ՝ h բարձրության 
վրա v արա գու թյամբ շարժ վող m զանգվածով մարմի նը (նկ. 21.1) 
ունի շարժումով պայ  մա նա վորված Eկ = mv2/2 կինետիկ և Երկրի հետ 
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§ 21. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ...

փոխազդե ցու թյամբ պայմա նա վորված Eպ = mgh պոտեն ցիալ 
էներգիա ներ: 

Մարմն ի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների գու մա  րը 
կոչվում է լրիվ մե խանիկական էներգիա.

E = Eկ + Eպ:   (21.1)
Նկ. 21.1-ում պատկերված գնդիկի լրիվ մե  խա նի կա կան 

էներ  գիան.

E =
mv2

2
+ mgh:    (21.2)

2. Մեխանիկական էներգիայի փոխա կերպումը մի տե սա կից մյու-
սին: Մեզ քաջ ծանոթ ուղղաձիգ դեպի վեր նետված մարմն ի շարժ-
ման օրի նա կով պար զենք, թե ինչ պես են փոխ վում մար մն ի կինե տիկ 
և պոտենցիալ էներգիա նե րը ժամա նակի ընթացքում: 

Գնդիկին A կետում v0 արագություն հաղոր դե-
լով` մե նք նրան Eկ = mv0

2/2 կինետիկ էներգիա ենք հա-
ղոր դում (նկ. 21.2)։ Եթե զրոյական մակարդակ ըն դու-
նենք A մակար դակը, ապա գնդիկի պոտենցիալ էներ-
գիան սկզբում զրո կլինի: Վերև բարձրա նալիս գնդի կի 
արագությունն աստի ճանաբար նվազում է, իսկ զրո-
յա կան մակարդակից ունե ցած բարձ րությունը՝ աճում: 
Դա նշանակում է, որ նրա կինետիկ էներգիան աս տի-
ճա նաբար փո խակերպվում է պո տենցիալ էներ գիայի: 
Հետագծի ամե նա բարձր̀ C կետում գնդիկի կի նե  տիկ 
էներ գիան դառնում է զրո, իսկ պոտեն ցիալ էներ գիան 
հաս նում է իր առավելագույն ար ժեքին: Դրանից հե տո գնդիկը սկսում է 
ցած ընկնել՝ աս տի  ճա նա բար մե ծացնելով արա  գությունը: Վայրէջքի ըն-
թաց քում տեղի է ունենում հակառակ պրո ցե սը. գնդիկի պոտենցիալ 
էներ գիան փոխակերպ վում է կինետիկ էներ գիայի:

Այսպիսով, շարժման ընթացքում անընդհատ տեղի է ունենում կինետիկ 
էներգիայի փոխակերպում պոտենցիալ էներգիայի և հակառակը: Ընդ 
որում, երբ մի  տեսակի էներգիան նվազում է, մյուս տեսակի էներգիան 
աճում է:

3. Լրիվ մեխանիկական էներգիայի վարքը ազատ անկման դեպ-
քում: Ինչպես տեսանք, շարժման ընթացքում մի  տեսակի էներգիան 
նվազում է, մյուս տեսակի էներգիան՝ աճում: Երբ գնդիկը նետման 
կետից հասնում է հետագծի ամե նաբարձր կետին, նրա կինետիկ 

Նկ. 21.1
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էներգիան mv0
2/2-ից դառ նում է 0, այսինքն՝ նվազում է mv0

2/2-ով: 
Այդ ընթացքում գնդիկի պոտեն ցիալ էներգիան 0-ից դառնում է 
mgHmax, այսինքն՝ աճում է mgHmax–ով: Բայց համաձայն (8.7) բանաձևի՝ 
Hmax = v0

2/2g, հետևաբար՝

mgHmax = mg ⋅
v0

2

2g
=

mv0
2

2
: (21.3)

Ստացվեց, որ որքան նվազում է մի  տեսակի էներգիան, նույնքան 
աճում է մյուս տեսակի էներգիան: Հետևաբար կարող ենք եզրակացնել, 
որ շարժման ընթացքում մարմն ի կի նետիկ և պոտենցիալ էներգիաների 
գու մա րը մն ում է հաստատուն, այսինքն՝ լրիվ մե խանիկական էներ-
գիան պահ պանվում է: 

4. Լրիվ մեխանիկական էներ գիա-
յի պահ պ ան ման օրենքը: Վերևում 
նշված արդյունքը ստա նա լիս մե նք ան-
տե սեցինք գնդիկի վրա ազ դող օդի դի-
մա դրության ուժը: Գնդիկի շար ժումը 
համարեցինք ազատ ան կում, այ սինքն՝ 
շարժում, որ տեղի է ունե  նում մի այն ծանրության ուժի ազդեցության 
տակ: Ազատ անկում է նաև ան կյ ան տակ նետած մարմն  ի շարժումը (նկ. 
21.3): Ուստի, լրիվ մե  խա նի կա կան էներգիան այս շարժման դեպքում էլ է 
պահ պան վում: Ուրեմն , եթե անկյ ան տակ նե տած մարմն ի արագությունը 
h1 բարձրության վրա v1 է, իսկ h2 բարձ րու թյան վրա՝ v2, ապա՝

m1 v1
2

2
+ mgհ1 =

m2v2
2

2
+ mgհ2: (21.7)

Բայց մարմն ի լրիվ մե խանիկական էներ գիան պահ պան վում է ոչ 
մի այն ազատ անկ ման դեպքում: Փորձը ցույց է տալիս, որ այն պահ-

պանվում է բոլոր այն դեպքերում, երբ շար-
ժումը տեղի է ունենում օդի դիմադրության և 
շփման ուժերի բացակայության պայման նե րում: 
Այդպիսի շար ժումն  երի հե տաքրքիր և հաճախ 
հանդիպող օրի նակ ներ են թելից կախ ված 
գնդիկի (նկ. 21.4) և թեք հարթու  թյամբ սահող 
մարմն ի (նկ. 21.5) շար ժումն երը:

Ընդհանրացնելով մե ր քննարկած, ինչ պես 
նաև բազմաթիվ այլ փորձերի արդ յունք    ները՝ 

h
1

h
2

m

v
1

v
2
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կարող ենք ձևակերպել մե  խա  նի կական 
էներ գիայի պահպան ման օրենքը.

Դիմադրության և շփման ուժերի 
բա  ցա   կայու թյան պայմաններում 
մարմն   ի լրիվ մե  խանիկա կան էներ-
գիան պահ պան   վում է:

5. Շարժվող ջրի և քամու էներ գիա յի օգ տա գործումը: Դիմադ-
րու թյան և շփման ուժե  րի առկա յու թյան դեպքում մարմն ի լրիվ մե խա նի-
կա կան էներ գիան չի պահպանվում: Այդ ուժե րի ազդե ցության հետևան-
քով մար մի նն աս տիճանաբար կորցնում է իր մե խա նի  կական էներ-
գիան: Իհար կե, դա չի նշա նա կում, որ էներգիան ընդհանրապես կոր-
չում է: Պար զա պես մե խանի կական էներ գիան փոխա կերպվում է էներ -
գիա յի այլ տե սակների: Օրինակ՝ հիդ րո էլեկտրակայաններում ու հող-
մա էլեկ տրա կա յան ներում շարժ վող ջրի և օդի կինետիկ էներգիաները 
փո խա կեր պվում են էլեկտրա կան էներգիայի: Շարժվող ջրի և քամու 
էներ գիան մարդկությունը օգ տագործել է դեռ վաղ ժամանակներից: 
Դրանց մասին ավելի ման րա մասն կարող եք ծանոթանալ լրացուցիչ 
ընթեր ցա նու թյան նյութում: 

  
 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչն են անվանում լրիվ մեխանիկական էներգիա։
2. Ձևակերպե՛ք մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը։
3. Ո՞ր էներգիայի հետ է համընկնում ազատ անկում կատարող մարմնի 

լրիվ մեխանիկական էներգիան գետնին բախվելու պահին` կինետի՞կ, 
թե՞ պոտենցիալ։

4. Ո՞ր էներգիայի հետ է համընկնում ուղղաձիգ դեպի վեր նետված 
գնդակի լրիվ մեխանիկական էներգիան այն պահին, երբ գնդակը 
հասել է թռիչքի առավելագույն բարձրությանը։

5. Շփման և դիմադրության ուժերի առկայության դեպքում ի՞նչ է տեղի 
ունենում մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիայի հետ։

Լրացուցիչ ընթերցանության համար

ՇԱՐԺՎՈՂ ՋՐԻ ԵՎ ՔԱՄՈՒ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

Ջուրը կարող է օժտված լինել ինչպես կինետիկ, այնպես էլ պո տեն-
ցիալ էներգիայով։ Ամբարտակի մի ջոցով գետի ջրի մակարդակը բարձ-
րաց նելով` մե ծացնում ենք ջրի պոտենցիալ էներգիան։ Ենիսեյ գետի վրա 
կա ռուցված Կրասնոյարսկի ՀԷԿ-ի ամբարտակի բարձրությունը 124 մե տր է։ 

Նկ. 21.5

Լրացուցիչ ընթերցանության համար
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575 մ բարձրություն ունի Որոտան գետի վրա կառուցված Տաթևի ՀԷԿ-ի 
ամբար  տակը: Այդպիսի բարձրության վրա ջրի նույնիսկ 1 մ3-ն օժտված է 
մի լիոնավոր ջոուլ պոտենցիալ էներգիայով։ Ջրի անկման ժամա նակ 
նրա պոտենցիալ էներգիան փոխակերպվում է կինետիկ էներգիայի։ 
Շարժվող ջրի կինետիկ էներգիան օգտագործում են ջրային տուրբինի 
պտուտակները շարժման մե ջ դնելու համար։ Այդ տուրբինը էլեկտրական 
գեներատորի լի սե ռին պտտական շար ժում է հաղորդում, և գեներատորը 
սկսում է էլեկ տրա կան հոսանք ար տադրել։ 

Կինետիկ էներգիայով օժտված է նաև շարժվող օդը` քամի ն։ Նրա էներ-
գիան օգտագործվում է հողմաշարժիչներում։ Հայաստանում 2,6 ՄՎտ 
հզո րու թյամբ առաջին հողմաէլեկտրակայանը գործարկվել է Պուշ կի նի 
լեռ նանց քի տարածքում (Վանաձորի և Ստեփանավանի մի ջև) 2005թ.: 
Երկ րորդ՝ Շիրակի հողմաէլեկտրակայանի հզորությունը 90 ՄՎտ է: 
Երկրորդ հողմաէլեկտրակայանի շարժվող օդը ճնշում է գործադրում 
օդա յին անիվի հողմաթևերի կամ պտուտակների վրա և նրան շարժման 
մե ջ դնում։ Հող մաթևերի պտտական շարժումը փոխանցվում է այս կամ 
այն աշխատանքը կատարող սարքերին։ Այդ սարքերը կարող են լեռ-
նային արո տավայրերում կամ անապատներում ջուրը վեր հանել, ջրաշ-
տա րակ բարձրացնել, էլեկտրաէներգիա ստանալ և այլն։ Միջին դա րե-
րում լայնորեն տարածված էին հողմաղացները։

Կրասնոյարսկի ՀԷԿ-ի ամբարտակ Տաթևի ՀԷԿ-ը 

Քամի ն մի շտ չէ, որ նույն կողմի ց է փչում։ Երբ քամու ուղղությունը 
փոխ վում է, օդանիվը շրջվում է քամուն համընթաց։ Շրջվելն ապահովում 
են հող մացույց կոչվող պոչուկային թիթեղները։

Քամու ժամանակակից շարժիչներում հաջողվում է կարգավորել 
նույնիսկ հողմապտուտակի պտույտների հաճախությունը։ Ինչպես 
հայտնի է, քա մու արագությունը փոփոխական է։ Որպեսզի այդ փո փո-
խու թյունները հաշ վի առնելու հնարավորություն ունենան, հողմանիվի 
թիակները շրջա դար ձուն են կառուցում։ Երբ քամի ն ուժեղանում է, 

ANTARES



73 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

հողմաթևերը շրջվում են` եզրերը դարձնելով դեպի քամի ն, երբ քամի ն 
թուլանում է, շրջվում են` ճակատը դարձնելով դեպի քամի ն։

Այն դեպքում, երբ հիդրոէլեկտրակայանների ամբարտակները, գետերի 
վրա արհեստական ծովեր առաջացնելով, խախտում են բնության հավա-
սարակշռությունը (փոխվում է մե րձափնյա տարածքների մի կրոկլիման, 
դժվա րանում ձկների ձվադրման գաղթը, գետի ափերը ջրասույզ են 
լինում և այլն), քամու էներգիա արտադրող կայանները ներդաշնակորեն 
համա դրվում են շրջակա մի ջավայրի հետ։

Պ� շկինի լեռնանցքի և Շիրակի հողմաէլեկտրակայանները

Ի տարբերություն ջերմային ու ատոմային էլեկտրակայանների` քամու 
կա   յանները կառուցումի ց հետո վառելիքի ծախս այլևս չեն պահանջում։ 
Նրանց կողմի ց օգտագործվող քամու էներգիան մատակարարվում է բնու-
թյան կող մի ց։ Բացի դրանից, քամու շարժիչների աշխատանքը վն ասակար 
թափոններ չի գոյացնում (ինչպես վառելիքի այրման ժամանակ առա ջա-
ցող գազերը կամ էլ ռադիոակտիվ թափոնները)։ Այդ պատճառով քամու 
շար ժիչները էներգիայի էկոլոգիապես մաքուր աղբյուրներ են։

Էկոլոգիապես մաքուր են նաև մակըն թա ցային էլեկտրա կայանները (ՄԷԿ): 

Ռանսի ՄԷԿ-ը

Դրանք, ըստ էության, նույն հիդրոէլեկտրա կա-
յաններն են, սակայն ամ բար տակում ջրի բարձ-
րու թյունն առա ջա նում է ծովերի ու օվ կիա նոս-
ների ջրի մակ ըն  թա ցու թյուն նե րի ու տե  ղա տվու-
թյուն ների շնորհիվ։ Ռան սի ՄԷԿ-ը (Ֆրան սիա) 
աշ խար հում ամե  նամե ծ ամ բարտակն ունի: Նրա 
եր կա րու թյունը 800 մ է: Ամբարտակը մի ա ժա մա-
նակ կամուրջ է Սեն Մալո և Դի նարդ քա ղաք ների 

մի ջև, որի վրա յով արագ ընթաց մայր ու ղի է անցնում: 
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II ԳԼՈՒԽ ԴԻՆԱՄԻԿԱ 

 § 22. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 6
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

1. 20 կգ զանգվածով մարմինը, շարժվելով ուղղագիծ հավասարաչափ, 
28 վ-ում անցավ 168 մ ճանապարհ: Գտնել մարմնի կինետիկ էներգիան:

Տրված է
m = 20 կգ
t = 28 վ
S = 168 մ

Լուծում: Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման արա-
գու թյունը.

v-ի այս արտահայտությունը տեղադրելով կինետիկ 
էներ գիայի բանաձևի մե ջ՝ կստանանք.

Eկ =
mv2

2
=

mS2

2t2
=

20⋅168 2

2⋅282 = 360 Ջ: 
Պատ.՝ 360 Ջ:

Eկ - ?

2. 0,5 մ3 ծավալով երկաթե խողովակը ամբարձիչի օգնությամբ բարձ-
րաց րին 4 մ: Որոշեք խողովակի պոտենցիալ էներգիան, եթե երկաթի 
խտությունը 7800 կգ/մ3 է:

Տրված է
v = 0,5 մ3

h = 4 մ
ρ = 7800 կգ/մ3

Լուծում: Խողովակի զանգվածը հավասար է նրա 
խտու թյան և ծավալի արտադրյալին՝ m = ρv: Տեղա-
դրե լով զանգվածի արտահայտությունը պո տեն-
ցիալ էներ գիա յի Eպ = mgh բանաձևի մեջ՝ կստա նանք.
Eպ = mgh = ρvgh = 7800·0,5·10·4 = 156 000 Ջ= 156 ԿՋ:

Պատ.՝ 156 ԿՋ:Eպ - ?

3. 50 կգ զանգվածով տղան 10 մ/վ արագությամբ ցատկում է 12 մ բարձ-
րու թյունից: Որքա՞ն է նրա կինետիկ էներգիան 6 մ բարձրության վրա: Օդի 
դի մադրության ուժը հաշվի չառնել: 

Տրված է
m = 50 կգ
v1 = 10 մ/վ
h1 = 12 մ
h2 = 6 մ

Լուծում: Օդի դիմադրության ուժի 
բա ցակայության դեպքում մար զի-
կի լրիվ մեխանիկական էներգիան 
պահ     պան վում է՝

Eկ1+ Eպ1 = Eկ2+ Eպ2,  
որտեղից՝
Eկ2 = Eկ1 + Eպ1 - Eպ2:

Eկ2 - ?

Հաշվի առնելով կինետիկ և պոտե ն ցիալ էներգիաների բանաձևերը՝ 
կստա նանք.

Eկ2 =
mv1

2

2
+ mgh1 mgh2 = 50 · (100

2
+ 10  · 12 10 · 6) =  5500 Ջ: 

Պատ.՝ 5500 Ջ:
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§ 22. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 6

4. 1 մ բարձրությունից գնդակը 10 մ/վ արագությամբ նետում են ուղղա-
ձիգ դեպի ներքև: Ի՞նչ բարձրության կհասնի գնդակը գետնին հարվածելուց 
հետո: Համարել, որ գնդակը գետնից անդրադառնում է նույն արա գու-
թյամբ, ինչ արագությամբ հասնում է դրան: Օդի դիմադրության ուժը 
հաշվի չառնել:

Տրված է
v1 = 10 մ/վ
h1 = 1 մ

Լուծում: Մինչև գետնին հարվածելը, գնդակն ազատ 
ան կում է կատարում, ուստի նրա լրիվ մեխանիկական 
էներ գ իան պահ պանվում է: Գետնին հարվածելուց 
հե տո փոխվում է գնդակի արագության միայն 
ուղղությունը, իսկ մեծու թյունը մնում է նույնը: 
Հետևա բար լրիվ մեխանիկական էներգիան հար-
վածի հետևան քով չի փոխվում: Այն չի փոխվում նաև 
գնդա կի՝ դեպի վեր շարժման ժամանակ, քանի որ 
այդ շար ժումը նույնպես ազատ անկում է: Այսպիսով, 
գնդա կի ամբողջ շարժ   ման ըն թացքում նրա լրիվ մե-
խա նի կա կան էներ գիան պահպանվում է: 

Սկզբում գնդակի լրիվ մե խանիկական էներգիան՝

E1 =
mv12

2
+ mgh1:

Վերջում գնդակի կինետիկ էներգիան զրո է, քանի 
որ հե տա գծի ամե նաբարձր կետում գնդակը մի  պահ 
կանգ է առ նում, ուստի նրա լրիվ մե խանիկական 
էներգիան՝ E2 = mgh2:

Համաձայն էներգիայի պահպանման օրենքի՝ E2 = E1, 
այսինքն՝

mgh2 =
mv1

2

2
+ mgh1 , 

որտեղից՝ 

h2 = h1 +
v1

2

2g
= 1 +

100
2 ·10

= 6 մ:  

Պատ.՝ 6 մ:

h2 = ?

§ 22. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 6
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II ԳԼՈՒԽ ԴԻՆԱՄԻԿԱ 

 § 23. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 2
ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 
ՕՐԵՆՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ

Աշխատանքի նպատակը. փորձնականորեն ստուգել մե խանիկա-
կան էներ գիայի պահպանման օրենքը:

Սարքեր և նյութեր. ճոռ, գնդիկ, ամրակալան` կցորդիչով և թաթի-
կով, մե  տա ղե գլան, չափաժապավեն, վայրկենաչափ, լծակավոր 
կշեռք, կշռա քարեր:

Աշխատանքը կատարելու ընթացքը
1. Ճոռն ամրացրեք ամրակալանին այնպես, ինչպես ցույց է տրված 

նկ. 11.1-ում: Հորիզոնի նկատմամբ ճոռի թեքության անկյունը պետք է 
մեծ չլինի:

2. Լծակավոր կշեռքով որոշեք գնդիկի m զանգվածը:
3. Չափաժապավենով չափեք ճոռի վերին մասում անշարժ վիճակում 

գտնվող գնդիկի h բարձրությունը սեղանի մակերևույթից:
4. Չափաժապավենով չափեք գնդիկի անցած S ճանապարհը, իսկ 

վայրկենաչափով` շարժման t ժամանակը:
5. (5.2) բանաձևից գնդիկի v արագությունը՝ արտահայտած S–ի և t-ի 

միջոցով, կլինի՝

v =
2S
t

: 

6. Գրանցեք աղյուսակում m, h, S, t մեծությունների արժեքները:
7. Հաշվեք գնդիկի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաները (20.3) և (20.5) 

բանաձևերով և ստացված արդյունքները գրանցեք աղյուսակում:

№ m, կգ h, մ S, մ t, վ Eկ, Ջ Eպ, Ջ
1

2
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III ԳԼՈՒԽ  
ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱԼԻՔՆԵՐ

 § 24. ԳԱՂԱՓԱՐ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆ: ՏԱՏԱՆՄԱՆ ԼԱՅՆՈՒՅԹ, 
ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

1. Մեխանիկական տատանումներ: Առօրյայում մե նք հաճախ հան-
դի  պում ենք շարժումն երի, որոնք ժա մանակի ընթացքում նույնու թյամբ 
կամ հա մարյա նույնությամբ կրկնվում են: Շրջա-
նա գծային հա վա սա րաչափ շար ժումը (տե՛ս § 9-ը) 
կրկն վող շարժ ման մի  օրինակ է: Այս շարժումը 
մի այն մի  ուղ ղու թյամբ ընթացող շարժում է: Սա 
նշանակում  է, որ շրջա նա գծի յուրաքանչ յուր կե-
տով ամե ն ան գամ անց  նե լիս մարմն ի արա գու-
թյունն ունի նույն ուղ ղու  թյունը: Օրինակ՝ 6 թվի մո-
տով անցնելիս (նկ. 24.1) ժամացույցի սլաքի ծայ -
րակետի արա գությունը մի շտ ուղղված է դեպի 
ձախ, իսկ 12-ի մոտով անց նե լիս՝ մի շտ դեպի աջ: 

Կրկնվող շարժման բազմաթիվ այլ օրի նակ ներում հետագծի տվյ ալ 
կե տով անցնելիս մարմն ի արագու թյան ուղղությունը հերթականորեն 
փոխ վում է մի մ յանց հակա դիր ուղ ղու թյուններով: Օրինակ՝ եթե ամե -
նա ներքևի դիրքով անց նելիս նույն ժա մա ցույցի ճոճանակը շարժ վում է 
դեպի ձախ, ապա հաջորդ անգամ այդ կետով անց նելիս այն կշարժվի 

դեպի աջ, հետո նորից դեպի ձախ և այդպես 
շարունակ: Այսպիսի շարժումն երն անվանում են 
մե խանի կա կան տա տա նումն  եր:

Այն շարժումն երը, որոնք ժամանակի ընթաց քում 
նույ նությամբ կամ համարյա նույնությամբ կրկն վում 
են և հերթականորեն տեղի են ունե նում հակադիր 
ուղ ղություններով, կոչվում են տա տա նողական 
շար  ժումն  եր կամ մե խանիկական տա տա նումն եր:

Տատանողական շարժում են կատարում, օրինակ, 
ծառի ճյուղերը (քամու ժամանակ), կարի մե քենայի Նկ. 24.2

Նկ. 24.1
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ասե  ղը, ջութակի լարը, ճլորթին (նկ. 24.2): Սրտի բա բա  խումն երը, 
ձայնալարերի թրթռոցը, ճանճի թևերի թափա հա րումը և այլն նույնպես 
տա տանո ղական շար ժումն  եր են: 

2. Տատանման լայնույթ: Դիտենք տատանո-
ղական շարժման մի  պարզ օրի նակ: Թելին 
ամ րաց նենք գնդիկ և կախենք ամրակալանից 
(նկ. 24.3)։ Թե լը կընդու նի ուղղաձիգ դիրք, 
իսկ գնդիկը կգտնվի դադարի վիճակում, ընդ 
որում՝ այդ վի ճա կը կա րող է տևել շատ երկար: 

Դիրքը, որում մարմի նը կարող է գտնվել դա -
դարի վիճակում երկար ժա մանակ, կոչվում է 
հավասարակշռ� թյան դիրք:

Այժմ եթե գնդիկը շեղենք հավասարակշռու-
թյան O դիրքից A կամ B դիր քե րը և բաց թող-
նենք, ապա կտես նենք, որ այն կա տա րում է 
տա  տանողական շար ժում: Տատանման ընթաց-
քում մարմն ի հեռավո րու թյու նը հավասա րա-
կշռու թյան դիրքից անընդհատ փոխվում է: Այդ 

հեռավո րու  թյունը կոչ վում է շեղում: Հավասա րակշռության դիրքում 
շեղումը հավա սար է զրոյի: 

Տատանվող մարմն ի առավելագույն շե ղումը հա  վա սա րա կշռու-
թյան դիր քից կոչ վում է լայնույթ կամ ամպլիտուդ: 

Նկ. 24.3-ում տատանման լայնույթը հա վա սար է OA-ի (կամ OB-ի): Տա -
տանումն երի լայ նույ թը սովորաբար նշանակում են A տառով և ար տա  հայ-
տում երկարության մի ավորներով՝ մե տ րով (մ), կիլոմե տրով (կմ) և այլն:

3. Տատանման պարբերություն: Եթե տա տան վող մարմն ի շար-
ժու մը կրկնվում է նույնությամբ, ապա տատա նումն  երն անվա նում են 
պար բե րական: Այն ամե նափոքր ժամանակամի ջոցը, որից հետո 
տա տանվող մարմն  ի շարժումը նույնությամբ կրկնվում է, կոչվում է 
տատանման պարբե րու թյուն: 

Տատանումն երի պարբերությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է 
մարմն  ի շարժման t ժա մանակը բաժանել այդ ընթացքում նրա կատարած 
տա տա նումն  երի N թվի վրա. 

T =
t
N

։    (24.1) 

Տատանումն երի թիվը հաշվելու համար պետք է հստակ պատ կե-
րաց նել, թե ինչ է մե կ (լրիվ) տատանումը: Ուշադիր հետևելով գնդիկի 

Նկ. 24.3
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տա տա նումն  երին՝ կնկատենք, որ նրա շարժումը կրկնվում է 4A 
ճանապարհ անց  նե լուց հետո: Ուրեմն  տատանման պարբերությունը 
այն ժա մա նա կա մի ջոցն է, որի ընթացքում մարմի նն անցնում է 4A 
ճանապարհ (կամ որ նույնն է՝ կատա րում է մե կ լրիվ տատա նում): 
Բնականաբար, պարբե րու  թյունն ար տահայտ վում է ժամանակի 
մի ավորներով՝ վայրկյ անով (վ), րոպեով (ր) և այլն:

4. Տատանման հաճախություն: Տատանողական շարժումը բնու-
թա գրում են նաև տատանման հաճախությամբ: Տատանման հա ճա-
խություն կոչ վում է կամայական t ժամանակամի  ջո ցում մարմն ի 
կա տարած տա  տա  նումն  երի N թվի և այդ ժամանակամի ջոցի հարա-
բե րությունը: 

Եթե այդ հարաբերությունը նշանակենք  տառով, ապա կարող ենք գրել.

=
N
t
: (24.2)

(24.2) արտահայտությունից հետևում է, որ եթե t = 1, ապա  = N·վ-1, 
այսինքն՝ հաճախությունը ցույց է տալիս մի ավոր ժամանակում մարմ-
նի կատարած տատանումն երի թիվը: 

Համե մատելով (24.1) և (24.2) բանաձևերը՝ կտեսնենք, որ հաճախու -
թյունը պարբերության հակադարձ մե ծությունն է.

=
1
T
: (24.3)

Այստեղից հետևում է, որ Միավորների ՄՀ-ում տատանումն երի 
չափման մի ավորը 1 վ-1-ն է, որը, ի պատիվ գերմանացի ֆիզիկոս 
Հայնրիխ Հերցի, անվանում են հերց (կրճատ՝ Հց)՝ [ ] = 1 վ-1 = 1 Հց:

5. Ազատ և հարկադրական տատանումներ: Վերը նշված փորձում 
գնդի   կը հավասարակշռության դիրքից շեղելուց և ազատ թողնելուց 
հետո տատանումն եր է կատարում իր վրա ազդող ծանրության և թելի 
ձգվա ծու  թյան ուժերի ազդեցությամբ: Այդ ուժերը գործում են մի այն 
տվյ ալ համա կարգի3 մարմի նների մի ջև, այսինքն՝ ներքին ուժեր են:

Տատանումն երը, որոնք առաջանում են համակարգում ներքին 
ուժերի ազդեցությամբ այն բանից հետո, երբ համակարգը հանվում է 
հավա սարակշռության դիրքից, կոչվում են ազատ տատանումն եր: 
Այդպիսի տատանումն եր են ճլորթու տատանումն երը: 

3  Տվյ ալ համակարգը կազմում են թելը, կախման կետը, գնդիկը և Երկիրը:
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Որոշ տատանումն եր կարող են տեղի ունենալ մի այն այն դեպքում, 
երբ մարմն ի վրա պարբերաբար փոփոխվող արտաքին ուժ է ազդում: 
Օրինակ՝ փայտ կտրելիս սղոցի վրա մոդուլով և ուղղությամբ պար բե-
րա բար փոփոխվող ուժ է ազդում հյուսնի կողմի ց: Բավական է դա դա-
րեց նել այդ ուժի ազդեցությունը (սղոցը բաց թողնել), և տատանումն երը 
կդա դարեն:

Մարմն ի տատանումն երը պարբերաբար փոփոխվող արտաքին 
ուժե րի ազդեցությամբ կոչվում են հարկադրական տատանումն եր:

Ճլորթու տատանումն երը կլինեն հարկադրական, եթե ամե ն անգամ, 
երբ այն հասնում է եզրային դիրքին, որևէ մե կը հրի այն: Այդ դեպքում 
ճլորթին և՛ երկար կտատանվի, և՛ ավելի բարձր կետի կհասնի: Թե 
ինչո՞ւ՝ կիմանանք § 27-ում: 

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Օգտվելով նկարներից՝ փոր ձիր 
գտնել ինքդ քո և ուրիշների զար-
կերակը և զգալ սրտի բաբա խումն  երը:

2. Չափիր ինքդ քո և ըն տա նի քիդ 
ան դամն  ե րի սրտե  րի բա բախումն երի 
N թիվը t = 1 ր-ի ըն թացքում: Օգտվե-
լով (24.1) և (24.2) բանա ձևե րից՝ հաշվիր յուրա քանչ յու րիդ սրտի բաբա-

խումն երի T պարբե րու թյունը և  հա-
ճա խու թյու նը: Աշխա   տանքային տետ-
րում գծիր ստորև բերված աղյ ու սակը 
և փորձի արդյունքները գրան ցիր այդ 
աղյ  ու սա կում: Վերլուծիր ստաց ված 
ար դյունք ները:

Հ/հ Անձը t, վ N T, վ , Հց

ԶԱՐԿԵՐԱԿԸ ԼԱՎ ԶԳԱՑՎՈՒՄ Է.

ա) դաստակի վրա
(բութ մատի 

ուղղությամբ)

բ) պարանոցի վրա
(պարանոցի և 

ծնոտի անկյ ունում)ANTARES
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§ 25. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՃՈՃԱՆԱԿ

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ է տատանողական շարժումը:
2. Բերե՛ք տատանողական շարժման որևէ օրինակ:
3. Ո՞ր տատանումներն են կոչվում պարբերական:
4. Ո՞ր մեծությունն են անվանում տատանումների պարբերություն:
5. Ո՞ր մեծությունն են անվանում տատանումների հաճախություն, ի՞նչ 

միավորով է այն արտահայտվում:
6. Որքա՞ն ճանապարհ է անցնում տատանողական շարժում կատարող 

մարմինը պարբերության կեսին հավասար ժամանակահատվածում, 
եթե նրա տատանման լայնույթը 5 սմ է:

7. Ո՞ր տատանումներն են կոչվում ազատ: Բերե՛ք օրինակներ: 
8. Ո՞ր տատանումներն են կոչվում հարկադրական: Բերե՛ք օրինակներ:

 § 25. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՃՈՃԱՆԱԿ 

1. Ճոճանակներ: Ճոճանակ բառը մե զ ծանոթ է կենցաղից: Նախորդ 
պարագրաֆում մե նք խոսեցինք ժամացույցի 
ճոճանակի մասին: Ճոճանակ ենք անվանում երե-
խաների համար շատ սիրելի զանազան սարքեր: 
Իսկ ինչո՞ւ մի մյանցից այդքան տարբեր սարքերն 
ունեն նույն անվանումը: Բանն այն է, որ ընդ հան-
րապես ճոճանակ կոչվում է կամայական պինդ 
մարմի նը, որը կի րառ  ված ուժերի ազդեցությամբ 
տատանումն եր է կատարում անշարժ կետի կամ 
առանցքի շուրջը: 

2  . Մաթեմատիկական ճոճանակ: Ճոճանակը, 
որը կազմված է անկշիռ և չձգվող երկար թե-
լից և նրա նից կախված նյութական կետից, կոչ-

վում է մաթեմատիկական ճոճա նակ: Իրական ճո ճա նա կը կարելի է 
համարել մաթեմատիկական, եթե թելն այնքան երկար է, որ գնդիկի 
չափերը դրա նկատ մամբ կարելի է անտեսել (այսինքն` գնդիկը կա-
րելի է համարել նյութական կետ), այնքան թեթև ու ամուր է, որ նրա 
զանգվածն ու երկարացումը կա րե լի է անտեսել: 

Տատանողական համակարգն այս դեպքում կազ մում են թելը, 
կախոցը, գնդիկը և Երկիրը: 

3. Մաթեմատիկական ճոճանակի մեկ լրիվ տա տանումը: Երբ գնդիկը 
շեղում են հա վա սա րա կշռության դիր քից և բաց թողնում, այդ պահին 

Նկ. 25.1

§ 25. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ 
ՃՈՃԱՆԱԿ
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գնդի կի վրա ազդում են թե լի լարվածության՝ , և 
Երկրի ձգողու թյան՝ , ուժե րը (նկ. 25.1): Այդ ուժերի 
հա մա զորն ուղ ղված է դե պի հավասարակշռության 
դիր քը, հետևա բար այն կստիպի գնդիկին շարժվել 
դե պի այդ դիրքը՝ աս տիճանաբար մե ծացնելով 
արա գու թյունը: Հա վա  սա րակշռության դիրքում 
(նկ. 25.2.ա) գնդիկի արագու թյունը կլինի առա վե-
լա գույնը: Այնուհետև գնդի կը իներցիայով կշա րու-
նա կի շարժումը դե պի աջ, որի ընթացքում գնդիկի 
վրա ազդող ուժե րի համազորը նորից ուղղված 
կլի նի դեպի հա վա սա րակշռության դիրքը: Այժմ 
գնդիկը կկատարի դանդաղող շարժում, մի նչև որ 
այն մի  պահ կանգ կառնի (նկ. 25.2.բ): Դրանից հե-
տո գնդիկը արա գացումով կշարժվի դեպի ձախ 
հա վա սա րա կշռու թյան դիրքը՝ նո րից արագու-
թյունը հասցնե լով առավելագույնի (նկ. 25.2.գ): Ապա 
գնդիկը կշարունակի իներցիայով շարժվել դե պի 
ձախ՝ աստիճանաբար նվազեցնելով արա գու թյունը: 
Հա մա  կար գում շփման և դիմադրության ուժե-
րի բա ցա կայության դեպքում գնդի կը կանգ կառ նի 
սկզբնա  կան դիրքում (նկ. 25.2.դ)՝ կա տա րե լով 1 լրիվ 
տա տա նում: Դրանից հետո շար ժու մը նույ նությամբ 
կկրկնվի: 

4. Մաթեմատիկական ճոճանակի տատանման 
պար   բե րությունը: Հյուգենսի բանաձևը: Պար զենք, 
թե ինչից կարող է կախված լինել մա թե մա տիկական 
ճոճանակի տատանումն երի T պար բե րու  թյունը:

Թելն ունի ընդամե նը մի  բնութագիր, դա նրա l 
եր կա րությունն է: Մի բնութագիր էլ գնդիկն ունի՝ 
m զանգվածը: Երկրի ազդեցությունը ճո ճա նակի 
վրա ար տահայտվում է նրանով, որ գնդի կի վրա 
ազ դում է ծան րության mg ուժ: Ճո ճանակը սկսում է 
տա տան վել, երբ այն շե ղում ենք հա վա սա րա-
կշռու թյան դիր  քից, որի չա փը տատանման A լայ-
նույթն է: Այս պարզ դա տո ղու թյուններից կարելի է 
են թա դրել, որ մաթեմա տի կա կան ճոճանակի 

Նկ. 25.2
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տատանումն երի պար բե րու թյունը կարող է կախված լինել l-ից, m-ից, 
g-ից և A-ից: Իսկ թե կոնկրետ ինչպե՞ս է կախված յու րա քանչ յուրից, 
կարելի է պարզել փորձով: 

Իսկ փորձերը ցույց են տալիս, որ 
1. տատանումն երի պարբերությունը m-ից և A-ից կախված չէ,
2. տատանումն երի պարբերության քառակուսին ուղիղ հա մե  մա-

տա կան է ճոճանակի երկարությանը և հակադարձ համե մատական 
ազատ անկման արա գաց մանը: 

Փորձերից պարզվել է նաև, որ համե  մա տակա նու թյան գործակիցը 
4π2 է, հետևաբար՝

T2 = 4π2 l
g
:     (25.1)  .

կամ՝

T = 2π 
l
g
:   (25.2) 

Մաթեմատիկական ճոճանակի տատանումն երի պարբերության 
հաշ վար կով առաջին անգամ սկսել է զբաղվել Գալիլեո Գալիլեյը, 
սակայն պարբերության ճշգրիտ (25.2) բանաձևը ստացել ու փորձով 
ստուգել է հոլանդացի նշանավոր գիտնական Քրիստիան Հյուգենսը, 
և այն կոչվում է Հյուգենսի անունով: 

Հյուգենսի բանաձևը ստանալիս դիմադրության և շփման ուժերը 
հաշ վի չեն առնվել, ինչը նշանակում է, որ (25.2) բանաձևով որոշ-
վում է մա թեմա տիկական ճոճանակի ազատ տատանումն երի պար-
բե րու թյու նը: 

Իմանալով տատանումն երի պարբերությունը` կարելի է գտնել ազատ 
տա տանումն երի հաճախությունը: Այն կոչվում է տատանողական համա-
կար գի սեփական հաճախություն: Այս անվանումը պայմանավորված է 
նրա նով, որ տատանողական յուրաքանչյուր համակարգ ունի իր բնու-
թա  գրիչ ները, և առանց դրանք փոխելու անհնար է փոխել սե փա կան 
հա ճա խու թյունը:

5. Հյուգենսի բանաձևի մի կարևոր կիրառության մասին: Հյու-
գեն սի բա  նա ձևը հնարավորություն է տալիս, չափելով մա թե մա տի-
կական ճո ճա  նակի տատանումն երի պարբերությունը Երկրի տար բեր 
կետերում, բա վա կան մե ծ ճշտությամբ որոշել ազատ անկման արա գա-
ցումը այդ կե տե րում: Դա հնարավորություն է տալիս պատկերացում 
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կազ մե լու տվյ ալ վայրի ընդերքի կառուցվածքի մասին, հաճախ էլ օգ-
տա կար հա նա ծոներ հայտնաբերել: 

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ է ճոճանակը: 
2. Ո՞ր ճոճանակն է կոչվում մաթեմատիկական:
3. Ո՞ր ուժերի ազդեցությամբ են տեղի ունենում տատանումները մա թե-

մա տի  կա կան ճոճանակում: 
4. Ի՞նչ կապ կա մաթեմատիկական ճոճանակի պարբերության և ճո ճա-

նա կի եր կարության միջև: 
5. Ի՞նչ կապ կա մաթեմատիկական ճոճանակի պարբերության և ազատ 

անկ  ման արագացման միջև: 
6. Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում մաթեմատիկական ճոճանակի պար բե րու-

թյու նը:
7. Ինչպե՞ս կաշխատի Հյուսիսային բևեռում ճիշտ աշխատող ճո ճա նա կա-

վոր ժա մացույցը Երկրի այլ վայրերում:

 § 26. ԶՍՊԱՆԱԿԱՎՈՐ ՃՈՃԱՆԱԿ 

1. Զսպանակավոր ճոճանակ: Որպես երկրորդ պարզագույն տատա-
նո ղական համակարգ՝ ուսումն ասիրենք ճոճանակը, որը կազմված է 
զսպանա կից և նրան ամրացրած բեռից: Եթե զսպանակի զանգվածը 
բեռի զանգվա ծի համե մատ այնքան փոքր է, որ կարելի է անտեսել, 
տատանողական համակարգը կոչվում է զսպանակավոր ճո ճա նակ:

k կոշտությամբ անկշիռ զսպա նակից և նրան ամրացված m 
զանգ վա ծով բեռից կազմված հա մակարգը կոչվում է զսպա նա-
կավոր ճոճա նակ: 

Պարզության համար հար-
մար է դիտարկել զս պա նա կա-
վոր ճո ճա նակի հորի զո նա կան 
տատանումն երը, կոոր դի նա տա-
յին առանցքն ուղ ղել զսպանակի 
եր կայնքով և նրա սկզբնա կետ 
ընտ րել գնդիկի հա վասարա-
կշռու թյան դիր  քը: Այդ դեպքում 
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հավա սա րա կշռության դիր քից գնդիկի շեղումը հավա սար կլինի նրա 
x կոորդի նատին:

Քանի դեռ զսպանակը դեֆորմացված չէ (նկ. 26.1.ա), գնդիկի վրա 
ազ դող ուժերի համազորը հավասար է զրոյի, և այն գտնվում է հա վա-
սա րա կշռության O դիրքում:

2. Զսպանակավոր ճո ճա նա կի մեկ լրիվ տա տա նումը: Զսպա-
նակը ձգելով դեպի աջ՝ գնդիկը տեղափոխենք A կոոր դի նա տով կետը 
և բաց թող նենք: Դե ֆոր մացիայի հետևանքով զսպա նա կում կառա ջա-
նա գնդիկի շեղ մա նը հակառակ, այսինքն՝ դեպի հա վասարակշռության 
դիրքն ուղղ ված առաձգականության ուժ (նկ. 26.1.բ): Այդ ուժի ազդեցու-
թյամբ գնդիկը արագացումով կշար ժվի դեպի հավասարա կշռու թյան 
դիրքը (նկ. 26.1.գ) և այդ դիրքում կու նե նա առավե լա գույն արագու-
թյուն: Իներց իայի շնորհիվ գնդի  կը կշարու նակի շարժվել դեպի ձախ՝ 
սեղմե լով զսպանակը: Փոր ձերն ու դիտումն երը ցույց են տալիս, որ 
շփման և դիմադ րու թյան ու ժե  րի բացակայության դեպքում գնդիկը 
կանգ է առնում –A կոոր դի նա տով կետում (նկ. 26.1.դ): Այդ կետում 
էլ առաձգականու թյան ուժն ուղղված է դեպի հա վա սա րակշռության 
դիր քը, և այն ստի  պում է գնդիկին նախ շարժ վել դեպի հավասարա-
կշռու թյան դիրք, ապա վերա դառ նալ սկզբ նա  կան դիր քին: Այնուհետև 
գնդիկի շարժումն  ամբողջու թյամբ կրկնվում է: 

2. Զսպանակավոր ճոճանակի տատանման պարբերությունը: 
Քա նի որ զսպանակավոր ճոճանակը բնութագրվում է բեռի m զանգ-
վա ծով և զսպանակի k կոշտությամբ, ապա բնական է ենթադրել, որ 
դրա տատա նումն երի պարբերությունը պետք է կախված լինի հենց 
այդ ֆիզիկական մե ծություններից: Իսկ թե ինչպե՞ս՝ կարելի է պարզել 
փոր ձով: 

Վերցնենք տարբեր կոշտություններով երկու զսպանակ և դրանց 
ամ րաց  նենք մի ատեսակ գնդիկներ: Չափելով ստացված ճոճանակների 
պար  բե րությունները՝ կարելի է համոզվել, որ քանի անգամ առաջին 
զս պա նակի կոշտությունը մե ծ է երկրորդի կոշտությունից, այնքան ան-
գամ առա ջին ճոճանակի պարբերության քառակուսին փոքր է երկ րոր-
դի պարբերու թյան քառակուսուց: Նշանակում է, որ ճոճանակի պար-
բե րության քառակու սին հակադարձ համե մատական է զսպանակի 
կոշ տու թյանը: 

Եթե երկու մի ատեսակ զսպանակներին ամրացնենք տարբեր զանգ-
ված ներով գնդիկներ, ապա կհամոզվենք, որ ճոճանակի տա տա նումն  ե րի 
պար  բե րության քառակուսին ուղիղ համե մատական է բեռի զանգ վա ծին:
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Միավորելով այս երկու փորձերի արդյունքները՝ կարող ենք եզրա-
կաց նել, որ զսպանակավոր ճոճանակի տատանումն երի պարբերության 
քա ռա կուսին ուղիղ համե մատական է բեռի m զանգվածին և հա կա-
դարձ հա մե  մա տական զսպանակի k կոշտությանը: Փորձերից պարզ-
վել է, որ հա մե  մա տականության գործակիցը 4π2 է, հետևաբար՝

T2 = 4π2 m
k

:      (26.1) .

կամ՝

T = 2π
m
k
: (26.2)

Փորձերից ստացվող մի  կարևոր արդյունք ևս: Հավասարակշռության 
դիրքից մի նչև առավելագույն շեղման դիրքը և առավելագույն շեղման 
դիրքից մի նչև հավասարակշռության դիրքը տատանվող մարմի նն 
անցնում է մի ևնույն՝  ժամանակամի ջոցում:

3. Տատանվող մարմնի շարժման գրաֆիկը: Տատա նա գիր: Տա-
տան  վող մարմն ի շարժման 
գրաֆիկ կամ տատանագիր 
ան վա նում են ժա մա նակից նրա 
կոոր դինատի կախումն  ար տա-
հայ տող գրաֆիկը: Այն կա ռու-
ցելու համար հորիզո նա  կան 
(աբս ցիս ների) առանցքի վրա 
պետք է տե ղա   դրել շարժման սկզբից ան ցած ժա մա նակամի ջոցները, 
իսկ ուղ ղա ձիգ (օրդինատների) առանց քի վրա՝ մարմն ի կոորդինատը: 

Ճոճանակների ճշգրիտ տատանագրերի կա ռուց ման եղանակներին 
մե նք կծանոթանանք 10-րդ դա սա րա նում: Այստեղ ճոճանակի վերը 
նկա րա գրված վարքի հիման վրա կարող ենք պատկերել տատանագրի 
մո տավոր պատ կերը: 

Իրոք, t = 0 պահին գնդիկը գտնվում է առավելագույն շեղ ման դիր-
քում, այսինքն` այդ պա հին նրա x կոորդինատը հա վա սար է տա տան-
ման A լայնույթին: Ուրեմն  տա տա նա գի րը (նկ. 26.2) սկսվում է (0, A) 
կոորդինատով կե տից: Երբ գնդի կը շարժվում է դեպի ձախ, նրա կոոր-
դի նա տը նվազում է (գրաֆիկը իջնում է դեպի ներքև), մի նչև որ t = T/4 
պա հին դառնում է 0: Ուրեմն  տատանագիրն անցնում է նաև (T/4, 0) կե-
տով: Այնուհետև կոորդինատը դառնում է բացասական, իսկ նրա մո դուլն 

x

A

0

-A

T

4

T

2

3T

4

T t

Նկ. 26.2ANTARES



87 

§ 27. ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ...

աճում է (գրաֆիկը շարունակում է իջնել ներքև), մի նչև t =  T/2 պա հին 
ձախ եզրային դիրքին հաս նելը, որտեղ նրա կոորդինատը –A է: Այնու-
հետև գրա ֆիկը բարձրանում է վեր, և անցնելով (3T/4, 0) կետով՝ հաս-
նում (T, A) կետին: Դրանից հետո գրա ֆիկը նույնությամբ կրկնվում է: 

Տատանումների գրա ֆիկով կարելի է որո շել տատանողական 
շարժ ման բոլոր բնութագրե րը։

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր ճոճանակն է կոչվում զսպանակավոր:
2. Ի՞նչ պայմանների դեպքում իրական ճոճանակը կարելի է համարել 

զսպանակավոր: 
3. Ո՞ր ուժի ազդեցությամբ են տեղի ունենում տատանումները զսպա նա-

կա վոր ճոճանակում:
4. Ի՞նչ կապ կա զսպանակավոր ճոճանակի պարբերության և բեռի 

զանգ վա ծի միջև: 
5. Ի՞նչ կապ կա զսպանակավոր ճոճանակի պարբերության և զսպանակի 

կոշ տության միջև: 
6. Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում զսպանակավոր ճոճանակի պարբերությունը:

 § 27. ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ 
ՏԱՏԱՆՈՂԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: ՄԱՐՈՂ ԵՎ 
ՉՄԱՐՈՂ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ: ՌԵԶՈՆԱՆՍ 

1. Էներգիայի փոխակերպումները տատանողական շարժման 
ժա մա նակ: Ճոճանակը հավասարակշռության դիրքից շեղելու, այ-
սինքն՝ այն բարձ րաց նելու համար (տե՛ս նկ. 25.1) մե նք աշխատանք ենք 
կա տա րում: Արդյուն քում ճոճանակի պոտենցիալ էներգիան աճում է: 
Եթե ճոճանակի պոտենցիալ էներգիան հավասարակշռության դիրքում 
ըն դու նենք հավասար զրոյի, ապա շեղված վիճակում պոտենցիալ 
էներ գիան հավասար կլինի այն աշխա տանքին, որը կատարվել է ճո-
ճա նակի շեղման համար: Շեղման ամե նաբարձր դիրքում ճոճանակի 
պո տեն ցիալ էներգիան ամե նամե ծն է: Շեղված վիճակից ճոճանակը 
բաց թող նելիս վերջինս անցնում է ավելի ու ավելի ցածր մակար-
դակների: Այդ ընթացքում դրա պոտենցիալ էներգիան անընդհատ 
նվազում է և հա վա սարակշռության դիրքում հավասարվում զրոյի: Սրա 
հետ մի աժա մանակ մե ծանում է ճոճանակի շարժման արագությունը և 
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հետևաբար՝ կի նետիկ էներգիան: Տատանվող ճոճանակն ամե նամե ծ 
կի նե տիկ էներ գիա կունենա այն կետում, որտեղ արագությունն ամե -
նա մե ծն է, այ սինքն՝ հավա սարակշռության դիրքով անցնելու պահին: 

Եթե ճոճանակի շարժման ժամանակ էներգիայի կորուստներն ան տե-
սենք, ապա մե խանիկական էներգիայի պահպանման օրենքի հա մա ձայն՝ 
տա տան վող մարմն ի կինետիկ էներգիան այն պահին, երբ անցնում է 
հավա սա րա կշռության դիրքով, հավասար է եզրային դիրքում նրա ունե-
ցած պոտեն ցիալ էներգիային: Հավասարակշռության դիրքով անցնելուց 
հե տո ճոճանակի պոտենցիալ էներգիան աճում է: Դրա հետ մի ասին 
նվա զում են ճոճանակի արագությունն ու կինետիկ էներգիան: Վերջինս 
զրոյի է հավասարվում առավելագույն շեղման դիրքում: Այնուհետև այս 
ամե  նը կկրկնվի հակառակ հա ջորդականությամբ: 

Ընդունված է ասել, որ ճոճանակի տատանումն երի ընթացքում նրա 
պո տենցիալ էներգիան պարբերաբար փոխակերպվում է կինետիկ 
էներգիայի, իսկ կինետիկ էներգիան` պոտենցիալի: 

2. Մարող տատանումներ: Ազատ տատանումն երը տեղի են ունե-
նում մի այն սկզբնական էներգիայի պաշարի հաշվին: Այդ պատճառով էլ 
ազատ տատանումն երը անվերջ շարունակվել չեն կարող, քանի որ ճո-
ճա նակի էներգիան աստիճանաբար ծախսվում է օդի դիմադրությունն 
ու կախոցում առաջացող շփման ուժերը հաղթահարելու համար, և 
տա տա նումն երի լայնույթն աստիճանաբար փոքրանում է:

Այն տատա նումն  երը, որոնց լայնույթն աստիճանաբար փոքրա-
նում է, անվանում են մարող տատանումն եր:

Որքան ավելի մե ծ դիմադրության է հանդիպում տատանվող մար-
մի նը, այնքան ավելի արագ է նվազում նրա տատանման լայնույթը, և 
այն քան ավելի շուտ են դադարում նրա տատանումն երը: Օրինակ՝ օդում 

ճո ճանակը կարող է տատանվել բավական եր-
կար ժամանակ, իսկ ջրում արա գորեն կանգ է 
առնում: 

3. Չմարող տատանումներ: Որպեսզի հա-
մակարգի տատանումն երը չմա րեն, անհրաժեշտ 
է լրացնել յուրաքանչյուր պարբերության ըն-
թաց  քում էներ գիայի կորուստը: Դրա համար 
համակարգի վրա պետք է ազդի պարբերաբար 
փոփոխվող արտաքին ուժ, որին անվանում են 
հար կա դրող ուժ, իսկ դրա ազդեցությամբ կա-
տար վող տատանումն երը՝ հար կա դրա կան: 
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Անհարթ ճանապարհով շարժվող ավ տո մե  քե նայի ցնցումն երը, նա-
վա  խելի թեթև տա տա նումն  երը, թիապտուտակի աշխատանքով ինչ-
որ մե կի կող մի ց պարբերաբար հրվող ման կա կան ճլորթու շարժումը՝ 
այս բո լորը հար կա դրա կան տատանումն եր են:

Հարկադրական տատանումն երն ուսումն  ա սիրելու համար կարելի է 
օգ տա գործել նկ. 27.1-ում պատկերված սարքը: Բռնակով շուռ տ վի կին 
ամ րաց նում են զսպանակավոր ճո ճանակ: Բռնա կը հա վա սա րաչափ 
պտտելու դեպ  քում զսպա նակի մի ջոցով բեռին կհա ղորդ  վի պար բե  րա-
բար փոփոխվող ուժի ազ դեցությունը: Ուսումն  ա սիրության ար դյուն-
քում պարզվում է, որ չնա յած արտաքին նմանու թյանը՝ ազատ և հար-
կադ րա կան տատանումն  ե րի մի ջև կան էական տար բերություններ. 

1. Ազատ տատանումն երը մարող են, իսկ հար կա դրա կանը՝ ոչ:
2. Ազատ տատանումն երի հաճախությունը (սեփական հա ճա խու-

թյունը) կախ ված է մի այն համակարգի բնութագրերից, իսկ հարկադրա-
կան տա տա նումն երի հաճախությունը համընկ նում է հարկադրող ուժի 
փո փո խու թյան հաճախությանը:

3. Ազատ տատանումն երի լայնույթը որոշ վում է տատանման 
սկզբում հա մակարգին հա ղորդված էներգիայի պաշարով, մի նչդեռ 
հար կա դրական տատանումն երի լայնույթը կախ ված է հարկադրող 
ուժի փոփոխ ման հաճա խու թյունից: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ եթե շուռ տվի կի բռնակը շատ դանդաղ 
պտտեց նենք, ապա բեռը զսպանակի հետ մի ասին տեղաշարժվում է վեր 
ու վար այնպես, ինչպես կախման O կետը: Այս դեպքում հարկադրական 
տա տա նումն երի լայնույթը մե ծ չի լինում: Բռնակի պտտման հա ճա-
խու թյան մե ծացմանը զուգընթաց՝ տատանումն երի լայնույթը սկզբում 
աճում է: Երբ պտտման հաճախությունը համընկնում է զսպա նա-
կավոր ճո ճանակի սե փա  կան հաճախության 
հետ, տատանումն երի լայնույթը հաս նում է 
առա վելագույն արժեքին: Բռնակի պտույտի 
հաճախության հե տա գա մե ծացման ժամանակ 
բեռի հարկադրական տատանումն երի լայ-
նույթը կրկին փոք րանում է: Իսկ բռնակը շատ 
արագ պտտելու դեպ քում բեռը գտնվում է 
գրեթե անշարժ վիճակում: Իր իներտության 
պատ ճառով չհասցնելով հետևել ար տաքին 
ուժի փո փո խու թյուններին` զսպա նակավոր 
ճոճանակը պար զապես կսկսի «տեղում դողալ»: 
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5
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4. Ռեզոնանս: Հարկադրական տա տա նումն  երի լայնույթի շեշ-
տա կի աճը, երբ հար  կադրվող ուժի տատանումն երի հա ճա խու  -
թյունը համ ընկ նում է տա տա նո ղա կան հա մա կարգի սեփական հա-
ճա  խու  թյան հետ, կոչ վում է ռեզոնանս: 

Ռեզոնանսի երևույթը կարելի է ցու ցա դրել նաև մաթեմատիկական 
ճո ճանակների մի ջոցով: Փայտե ձողից կախենք մի  մե ծ գունդ (1) և 
մի  քանի թեթև, տարբեր երկարության թելեր ունեցող ճոճանակներ 
(նկ. 27.2): Այդ ճոճանակներից յուրաքանչյուրն ունի տատանումն երի իր 
սեփական հաճա խու թյունը: Այժմ ձեռք չտալով թեթև ճո ճա նա կներին` 
հավասարակշռության վիճակից հա նենք մե ծ գունդը և բաց թողնենք: 
Ծանր գնդի ճոճվելու պատ ճառով ձողը կսկսի պար բե րաբար ճկվել, 
ինչն էլ կհանգեցնի նրան, որ թեթև ճո ճա նակներից յուրաքանչյուրի 
վրա կսկսի ազդել պարբերաբար փոփոխվող առա ձգա կանության 
ուժը: Դրա փոփոխ ման հա ճախությունը հավասար կլինի գնդի տա-
տանումն երի հաճա խու  թյանը: Այս ուժի ներ գործության հետևան քով 
ճո ճանակները կսկսեն հարկադրա կան տա տա նումն եր կա տարել: Ընդ 
որում` մե նք կտեսնենք, որ 2 և 3 ճոճանակները գրեթե անշարժ կմն ան, 
4-ը և 5–ը կսկսեն տա տան վել մի  փոքր ավելի մե ծ լայնույթով, իսկ 6–ը, 
որն ունի թելի նույն երկարությունը, հետևաբար տատանումն  երի նույն 
սե փա կան հաճախությունը, ինչ–որ մե ծ գուն դը, կտատանվի ամե նամե ծ 
լայ նույթով: Սա հենց ռեզոնանսի երևույթն է: 

Ռեզոնանսն առաջանում է այն պատճա ռով, որ արտաքին ուժը, մարմ-
նի ազատ տա տա նումն երին համահունչ գործելով, անընդ հատ դրական 
աշ խա տանք է կատարում: Այս աշխատանքի շնորհիվ տա տան վող 
մարմն  ի էներգիան մե ծանում է, իսկ տատանումն երի լայնույթը̀ աճում: 

Ռեզոնանսի երևույթը կարող է և՛ դրա կան, և՛ բացասական դեր խաղալ: 
Հայտնի է, օրինակ, որ մե ծ զանգի ծանր լեզվակը կարող է տարուբերել 

ան  գամ երե խան, եթե նա պարանի վրա ազդի լեզվակի ազատ տատա-
նումն   երին համապատասխան: 

Ռեզոնանսի կարող ենք հանդիպել նաև այնպիսի դեպքերում, երբ 
այն մի անգամայն անցանկալի է: Այդ մասին կարող եք կարդալ լրա ցու-
ցիչ ընթերցանության նյութում: 

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչո՞ւ են մարում ճոճանակի տատանումները: 
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2. Էներգիայի ինչպիսի՞ փոխակերպումներ են տեղի ունենում ճոճանակի 
չմարող տատանումների դեպքում: 

3. Ճոճանակի ո՞ր դիրքերում է նրա արագությունը հավասարվում զրոյի: 
Ո՞ր դիրքում է այն առավելագույնը: Ինչո՞ւ:

4. Ի՞նչ է ռեզոնանսը: Ի՞նչ պայմաններում է այն ի հայտ գալիս: 
5. Նկարագրե՛ք փորձեր, որոնց ժամանակ դիտվում է ռեզոնանսի երևույ թը: 
6. Ի՞նչ դեր (օգտակա՞ր, թե՞ վնասակար) է խաղում ռեզոնանսը մարդ-

կանց կյանքում: Բերե՛ք օրինակներ:

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Թելից փոքր բեռ կախեք: Այն դուրս բերեք հավասարակշռության դիր-
քից և բաց թողեք: Մի որոշ ժամանակ հետևեք ճոճանակի տատա նում-
նե րին: Պատկերեք ճոճանակը` նշելով ճոճանակի այն դիրքերը, որոն ցում 
ա) կի նետիկ էներգիան առավելագույնն է, բ) կինետիկ էներգիան նվազա-
գույնն է, գ) պոտենցիալ էներգիան նվազագույնն է, դ) պոտենցիալ էներ-
գիան առավելագույնն է:

ՌԵԶՈՆԱՆՍԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԸ

1750 թվականին Ֆրանսիայի Անժեր քա ղաքի մոտակայքում` 102 մ 
երկարությամբ շղթայակապ կամրջի վրայով, անցնում էր համաչափ 
քայլող զինվորների ջոկատը: Նրանց քայլերի հաճա խությունը համընկավ 
կամրջի ազատ տատանումն երի հաճախությանը: Այդ պատճառով կամրջի 
տա տանումն երի լայնույթը կտրուկ մե ծացավ (սկսվեց ռեզոնանսը), և 
շղթաները պոկվեցին: Կամուրջն ընկավ գետը: 

Եգիպտական կամրջի աղետը

    1830 թվականին նույն պատ ճա-
ռով փլվեց Անգլիայի Ման չեստր 
քաղաքի մոտ գտնվող կա խովի 
կամուրջը, երբ նրա վրա յով 
շարային քայլով անց նում էր 
զինվորական ջոկատը:

1906 թվականին ռեզոնանսի 
պատ ճառով կործանվեց Պե տեր-
բուրգի Եգիպտական ան վա նումը 
կրող կամուրջը, որով հե ծելազոր 
էր անցնում: 

Այժմ այդպիսի պա տա հար  նե րը կանխելու նպա տա   կով կա մր ջով անց-
նե  լիս զո րա մա  սերին հրա ման է տր վում շարժվել ոչ թե շա րա յին, այլ 
ազատ քայլքով:
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Իսկ եթե կամրջով գնացք է անցնում, ապա ռեզոնանսից խու  սափելու 
հա մար այն կամ դան  դաղ է շարժվում, կամ, ըն դ  հակառակը, առավելա-
գույն արա  գությամբ, որպեսզի ռել սե րի կցատեղերի վրա գնացքի անիվ-
ների հարվածների հաճախությունը հա  վասար չլինի կամրջի տատանում-
ների սեփական հաճախությանը:

Իր սեփական հաճախությունն ունի նաև վագոնը, որը տատանվում է 
իր զսպա կների վրա: Երբ ռելսերի կցատեղերի վրա վագոնի անիվն երի 
հար ված ների հաճախությունը հավասարվում է այդ հաճախությանը, 
վագոնը սկսում է ուժեղ ճոճվել:

Ռեզոնանսի կարելի է հանդիպել ոչ մի այն ցամաքում, այլև ջրում և ան-
գամ օդում: Այսպես՝ թիալիսեռի պտտման որոշակի հաճախության դեպ-
քում ռեզոնանսի մե ջ են մտնում ամբողջական նավեր: Իսկ ավիացիայի 
զար գաց ման սկզբնական շրջանում որոշ շարժիչներ օդանավերի մասերի 
այն պիսի հուժկու ռեզոնանսային տատանումն եր էին առաջացնում, որ 
օդա նավերը կործանվում էին օդում:

 § 28. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԱԼԻՔՆԵՐ
1. Մեխանիկական ալիք: Ծովային ճամփորդությունների մասին 

դուք հավանաբար կարդացել եք շատ գրքեր ու դիտել եք ֆիլմե ր, 
որոն ցում ծովային հզոր ալիքները լուցկու տուփի նման այս ու այն 
կողմ են նետում հսկայական, ծանր նավերը: Հացահատիկի դաշտի 
վրա յով անցնող քամու հոսանքն ամբողջ դաշտով տարածվող ալիք է 
ստեղ ծում: Ջրի մե ջ քար գցելուց հետո մե նք բոլորս տեսել ենք ավելի 
ու ավելի լայն շրջաններով տարածվող ալիքներ (նկ. 28.1), դիտել ենք 
ժա պավենի առաջացրած ալիքները մարմն ամարզուհիների ելույթների 
ժա մանակ (նկ. 28.2): Այս օրինակներում  ընդհանուր է այն, որ ալիքներ 
են տարածվում:

 Նկ. 28.1  Նկ, 28.2
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Բերենք ալիքի տարածման մե կ պարզ օրինակ: Եթե ռետինե 
պարանի մի  ծայրը կապենք պատին (դռան բռնակին) և թեթևակի 
ձգելով պարանը՝ սկսենք ազատ ծայրը տատանել վերև-ներքև, ապա 
կտեսնենք, որ պարանով վազում է ալիք (նկ. 28.3):

Եթե ձեզ հարցնեն, թե ինչ-
պե՞ս եք դի տում կամ լսում հե-
ռու ստա ռա դիո հաղորդումն երը, 
ապա դուք անմի ջապես կպա-
տաս խանեք՝ ռադիոալիք ների 
մի   ջո ցով: Իսկ ի՞նչ է ալի քը, և ինչ-
պե՞ս է այն առա ջա նում:

Ինչպես գիտենք, նյութը 
կազ  մող մասնիկները մի մյանց հետ փո խազ դում են՝ լինի դա պինդ, 
հե ղուկ, թե գազ: Այդ պատ ճառով, երբ նյութի որևէ մասնիկի (բերված 
օրի նակում՝ լարի ազատ ծայ րին) հաղորդ վում է տա տա նո ղական 
շար  ժում, մի ջ մաս նի կային փոխազ դե ցու թյան հետևան քով այդ տա-
տա նումն  ե րը հաղորդվում են մյուս մաս նիկ նե րին, և տա տա նումը 
տա րածվում է:

Ժամանակի ընթացքում տա րա ծության մե ջ տա տա նումն  երի տա-
րա  ծումը կոչ վում է ալիք: 

Ալիքի տարածումը մի  ջա վայ րում, որը պայ մա նա վոր ված է մի ջ  մաս -
նի  կա յին փոխազդեցություններով, ընդունված է ան վա նել մե  խա  նի-
կա կան ալիք:

Բարձր դասարաններում դուք կիմանաք, որ ռադիոալիքների տա-
րած ման մե խանիզմն  այլ է, որ դրանք կարող են տարածվել և՛ մի  ջա-
վայ րում, և՛ անօդ տարածությունում (վակուումում):

2. Լայնական և երկայնական ալիքներ: Ջրի մակերևույթին տա-
րած վող ալիքների դեպքում ջրի մասնիկներն ու ալիքի վրայով լո ղա-
ցող փայ տի կտորը վեր ու վար են շարժվում, իսկ ալիքը հեռանում է 
հո րի զո նական ուղղությամբ: Պարանի ծայրը վերև-ներքև շարժելիս 
ալի քը տա րածվում է այդ շարժմանն ուղղահայաց ուղղությամբ:

Այն ալիքը, որում մի ջավայրի մասնիկները տատանվում են նրա տա-
րած  ման ուղղությանն ուղղահայաց, կոչվում է լայնական:

Հնարավոր է, որ ալիքի տա րած ման ուղղությունը համ ընկ նի մի -
ջա վայ րի մաս նիկ նե րի տա տանման ուղղության հետ: Օրի նակ՝ եթե 
ձեռքով պար   բե րաբար  հար վածենք մի  ծայ րը պատին ամ րաց րած եր -
կար, թույլ զսպա նակի ազատ ծայ րին, ապա կնկատենք, թե ինչպես է 

Նկ. 28.3

§ 28. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԱԼԻՔՆԵՐ
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զսպա նա կի եր կայնքով գա լար-
նե րի խտա  ցումն երի և նոս րա-
ցումն  ե րի տես  քով ալիք տա րած-
վում (նկ. 28.4): 

Իրոք, հարվածի ժամանակ 
գա  լարները զսպանակի այդ 
ծայ րում մո տե նում են իրար՝ 
կազ մե լով գալար ների խտա ցում, իսկ երբ ձեռ քը հեռաց նում ենք 
զսպա նա կից, գա լար ները հեռանում են իրա  րից, և նախ կին խտա ցման 
տեղում առաջանում է գալարնե րի նոսրա ցում: Զս պա նակի գա լար  ներն 
այսպիսով տատանվում են:

Այն ալիքը, որում մի ջավայրի մասնիկները տատանվում են ալի-
քի տա րածման ուղղությամբ, կոչվում է երկայնական: 

Նշենք, որ հեղուկների մե ջ և գազերում կարող են տարածվել մի այն 
եր կայնական ալիքներ, իսկ պինդ մարմի ններում՝ և՛ երկայնական, և՛ 
լայ նական: 

3. Ալիքի տարածման արագություն: Դժվար չէ նկատել, որ զսպա-
նա կի ձախ ծայրում առաջացած խտացումն երն ու նոսրացումն երը աջ 
ծայր հասնում են ոչ թե մի անգամի ց, այլ որոշ ժամանակ անցնելուց հետո: 
Դա նշանակում է, որ տատանումն երը զսպանակի մի ջոցով տարածվում 
են ոչ թե ակնթարթորեն, այլ մի  որոշ արագությամբ: Այդ արագությունը 
կոչվում է ալիքի տարածման արագություն: Ալիքի արագությունը որոշ-
վում է այն մի ջավայրի հատկություն նե րով, որում տարածվում է: 

4. Ալիքի երկարություն, դրա կապն ալիքի տարածման արա գու-
թյան և տատանման պարբերության հետ: Միջավայրով ալիքի տա -
րած ման ժամանակ մի ջավայրի մասնիկները մի աժամանակ չեն սկսում 
տա տանո ղական շարժումը: Այն մասնիկները, որոնք ալիքի առա ջաց-
ման կե տից ավելի հեռու են գտնվում, ավելի ուշ կսկսեն տատանվել: 
Պարզ է, որ ուշաց ման ժամանակամի ջոցը կախված է ալիքի տարածման 
արա  գու   թյունից:

Ենթադրենք, թե ալիքի առաջացման կետում մասնիկը կատարում է 
տա տանում T պարբերությամբ: T ժամանակ անց կսկսեն տատանվել 
մի ջա վայ րի այն մասնիկները, որոնք գտնվում են նշված կետից vT հե ռա-
վորության վրա: Այդ հեռավորությունն անվանում են ալիքի երկարություն 
և նշա նա կում λ (լյ ամբդա) տառով: Այսպիսով, ալիքի երկարությունը՝ λ.

λ = vT 
կամ 

�

�

Նկ. 28.4
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§ 28. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԱԼԻՔՆԵՐ

   v =
λ
T

= λν:  (28.1)

Ծովի կամ գետի մակերևույթին առաջացող ալիքների համար ալիքի 
երկարությունը մի  ալիքի փոսից մի նչև հաջորդ ալիքի փոսը կամ մի  ալիքի 
կատարից մի նչև հաջորդ ալիքի կատարը եղած հեռավորությունն է: Ծովի 
ալիքներն ավելի մե ծ ալիքի երկարություն ունեն, քան գետի ալիքները:

Զսպանակում առաջացող ալիքների դեպքում դա երկու հարևան 
խտա ցումն  երի կամ նոսրացումն երի մի ջև եղած հեռավորությունն է:

5. Սեյսմական ալիքներ: Երկրաշարժերի կամ հզոր պայթյունների 
օջախ ներից Երկրի ներսում ալիքներ են տարածվում: Այդ ալիքները 
կոչ վում են սեյսմական: Քանի որ Երկիրը հիմն ականում պինդ է, ապա 
նրա նում մի աժամանակ կարող են առաջանալ երկու տեսակի ալիքներ̀ 
երկայնական և լայնական: Այս ալիք նե րի արագությունը նույնը չէ. 
երկայ նական ալիք ները լայնականներից արագ են տարածվում: Օրինակ` 
500 կմ խորության վրա լայնական սեյսմի կ ալիքների արագությունը 
մո տավորապես 5 կմ/վ է, իսկ երկայնական ալիք ներինը` 10 կմ/վ: Սեյս-
մա կան ալիքներով պայմանա վոր ված Երկրի մակերևույթի տատա-
նումն  երի ար ձանագրումն  ու գրան ցումն  իրականացվում է սեյսմոգրաֆ 
կոչ  վող սար քի մի ջոցով: Սեյսմո գրա ֆի հիմն ական մասը ճոճանակն է, 
որը սկսում է տատանվել սեյսմական ալիքների ի հայտ գալուց: Սար-
քա վորման պար զագույն տեսակի դեպքում ճոճանակը մի ացնում են 
գրող սարքին, որը հատուկ ժապավենի վրա գծում է տատանումն երի 
գրա ֆի կը: Տարածվելով երկրաշարժի օջախից` առաջինը սեյսմական 
կա  յա նին են հաս նում երկայնական ալիքները, իսկ որոշ ժամանակ 
անց` լայնականները: Իմանալով երկրակեղևում ալիքների տարածման 
արա գու թյունը` կարելի է որոշել մի նչև երկրաշարժի էպիկենտ րոնն 
ընկած R հե ռավորությունը:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ է ալիքը:
2. Ինչպե՞ս կարելի է ստանալ մեխանիկական ալիք:
3. Ո՞ր ալիքներն են կոչվում լայնական:
4. Ո՞ր ալիքներն են կոչվում երկայնական:
5. Ի՞նչ ենք հասկանում ալիքի երկարություն ասելով:
6. Ի՞նչ կապ կա ալիքի երկարության և ալիքի տարածման արագության միջև:
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ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Տաշտի մե ջ ջուր լցրեք և մատով (կամ քա-
նո նով) ջրին ռիթմի կ հպումն ե րի մի ջոցով նրա 
մակ երևույթին ալիքներ առաջացրեք: Օգ տա-
գոր  ծե լով տա տանումն երի տարբեր հա ճա խու-
թյուն ներ (օրինակ` ջրին հպվելով վայրկյ ա նում 
մե կ կամ երկու անգամ)` ուշադրություն դարձրեք 
ալիքների հարևան կա տարների մի ջև եղած 
հեռավորությանը: Տա տա նումն երի ինչպիսի՞ հա-
ճա  խու  թյան դեպքում է ալիքի երկա րու թյունն 
ավելի մե ծ: 

Լրացուցիչ ընթերցանության համար

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԷՊԻԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ՈՒԺԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Երկրաշարժի էպի կենտրոնի կոնկրետ տեղն իմանալու համար օգտա-
գործում են մի  քանի սեյս մական կայաններից ստացված տվյ ալները: 
Ենթադրենք, որ երկրա շար ժի էպիկենտրոնից մի նչև S1 սեյսմական կայանն 
ընկած հեռավորությունը հավասար է R1-ի, մի նչև S2 կայանը` R2, իսկ մի նչև 
S3-ը` R3: Այդ դեպքում քար տեզի վրա սեյսմի կ կայանների շուրջը գծե-
լով համապատասխան շա ռա վիղներով շրջա նա  գծեր և գտնելով դրանց 
հատման կետը` կի մա նանք, թե որտեղ է գտնվում սեյսմական ալիք նե րի 
աղբյուրը (տե՛ս նկարի A կետը):

Երկրագնդում տարեկան հարյուրհազարավոր երկ րաշարժեր են 
գրանցվում: Դրանց գերակշիռ մա սը թույլ են, սակայն ժամանակ առ 
ժամանակ պա տա հում են այնպիսիք, որոնք խախտում են երկ րա կեղևի 
ամբողջականությունը, ավերում շինությունները և հանգեցնում մարդ-
կային զոհե րի: 

Երկրաշարժերի ուժգնությունը որոշում են 12 բալանոց սանդղակի 
մի ջո ցով (տե՛ս աղյ ուսակը):

Բալ
Երկրաշարժի 
անվան� մը Համառոտ բն� թագիրը

1 Աննշան
Գրանցվում է մի այն սեյսմական սար քա վո րումն  ե-
րի մի ջոցով:

2 Շատ թույլ
Զգում են մի այն լիակատար հանգստի վիճակում 
գտնվող հատուկենտ մարդիկ:

S
1

R
1

R
2

S
2

S
3 R

3

A
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ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Բալ
Երկրաշարժի 
անվան� մը Համառոտ բն� թագիրը

3 Թույլ Զգում է բնակչության մի  փոքր մասը:

4 Չափավոր
Լսվում է առարկաների, ամանեղենի և պա տու-
հան ների ապակիների թեթև զնգզնգոցը և տա-
տա նումը, դռների և պատերի ճռռոցը:

5
Բավականա-
չափ ուժեղ

Շենքերի ընդհանուր ցնցումն եր, կահույքի տա տա-
նումն  եր, լուսամուտների ապակիների և պատերի 
սվաղի ճաքեր, քնած մարդիկ արթ նա նում են:

6 Ուժեղ
Զգում են բոլորը: Պատերին ամրացված նկարները 
ցած են ընկնում: Սվաղի կտորներ են պոկվում: 
Շենքերը թեթև վն ասվածքներ են ստանում:

7 Շատ ուժեղ
Ճաքում են քարե տների պատերը: Սեյսմակայուն 
և փայտե շինություններն անվն աս են մն ում:

8 Ավերիչ
Ճաքեր են առաջանում զառիթափ լանջերին և 
խոնավ հողում: Հուշարձանները տե ղա շարժ-
վում են կամ շրջվում:

9 Ամայացնող
Քարե տների մե ծ վն ասվածքներ և ավերումն եր 
են լինում:

10 Կործանիչ
Լինում են հողի խոշոր ճեղքվածքներ, փլու զում-
ներ և սողանքներ, քարե շինությունների ավե-
րումն  եր: Եր կաթգծի ռելսերը ծռմռվում են:

11 Աղետ
Հողում լայն ճեղքեր են առաջանում: Բազմաթիվ 
փլու  զումն եր և սողանքներ են լինում: Քարե 
տներն ամբող ջո վին ավերվում են: 

12 Սաստիկ աղետ

Բնահողի փոփոխությունները հասնում են հսկա-
յա  կան չափերի: Բազմաքանակ ճեղքվածքներ, 
փլու  զումն   եր, սողանքներ են լինում: Լճերում ենթա-
լճակ ներ են առա  ջանում, գետերի հոսանքները 
շեղ  վում են: Ոչ մի  շինություն կանգուն չի մն ում:

Օրինակ` Աշխաբադի 1948թ. երկրաշարժը գնահատվում է 9-10 բալ, 
իսկ Տաշքենդի 1966թ. երկրաշարժը` 8 բալ: Նման աղետների ժամանակ 
հսկա յա կան թվով մարդիկ են զոհվում: Հայաստանում Սպիտակի երկրա-
շար ժի ժամանակ (1988թ.) տասնյակ հազարավոր մարդիկ զոհվեցին, իսկ 
Չի նաս տանում Տյան Շանի երկրաշարժի ժամանակ (1976թ.) մարդկային 
զո հերի թիվը հասավ մի  քանի հարյուր հազարի:

Ուժեղ երկրաշարժերի ավերիչ հետևանքներին դիմակայել հնա րա-
վոր է մի այն սեյսմակայուն շինություններ կառուցելու մի ջոցով: Սա կայն 
այսպիսի շինարարությունները բավական թանկարժեք են, և բա ցի այդ, 

Լրացուցիչ ընթերցանության համար
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մի շտ չէ, որ հաստատապես հայտնի է, թե որտեղ պետք է կա ռու ցել 
այդպիսի շինու  թյունները: Երկրաշարժերի կանխատեսումը շատ բարդ 
խնդիր է: Այս խնդրի լուծմամբ են զբաղվում հատուկ ազգային ծա ռա յու-
թյուն ները և գիտահե տազոտական ինստիտուտները:

 § 29. ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱԼԻՔՆԵՐ

1. Ձայնային ալիքներ: Բնու թյան բազմազան երևույթներից մարդու 
կյ անքում կարևոր նշանակություն ունեն ձայնային երևույթները 
կամ պարզապես ձայները: Աշխարհը, որտեղ ապրում ենք, լցված է 
ձայներով՝ թռչունների երգը, երաժշտությունը և այլն: 

Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ մարդը խոսում է: Մարդու ձայնալարերը 
տա տանվում են, և մե նք լսում ենք նրան: Իսկ ի՞նչ է տեղի ունենում 
օդում, երբ մարդու ձայնալարերը կամ ջութակի լարերը տատանվում են: 
Տատանվող լարը հրում է օդը՝ տեղաշարժելով օդի մասնիկներն այն 
դիրքերից, որոնցում դրանք գտնվում են: Լարին մոտակա օդի շերտը 
ճնշում է հաջորդ շերտին, դա էլ իր հերթին տեղաշարժում է մյուսին, 
և այդ պես շերտ առ շերտ շարժման մե ջ է դրվում շրջապատող օդը: 
Նման դեպ  քերում ասում են, որ օդում տա  րածվում են ձայնային ալիք -
ներ: Այդ ճանապարհով լա րի տատանումը հաս նում է մե ր ականջին 
և շարժ ման մե ջ դնում ական ջի թմբ կա թա ղան թը: Ար դյուն քում մե նք 
լսում ենք ձայնը:

Նկ. 29.1-ում պատկերված է հնչող զանգից ձայնային ալիք նե րի տա-
րա ծումն  օդում: Նկա րում ցույց են տր ված օդի խտա ցումն երն ու նոս րա-
ցումն  ե րը, որոնք առաջ են գալիս օդի մաս նիկ նե րի տա տա նումն  ե րից: 

Ձայնային տատանումն երը կա-
րող են տարածվել ոչ մի այն օդում, 
այլև ցան կացած մի ջավայրում՝ 
պինդ, հեղուկ կամ գազային: Ձայ-
նա յին տա տա  նումն  երը կա րող 
են առաջանալ սեղմվելու ըն դու-
նակ յուրաքանչյուր մի   ջա վայ րում: 
Բերենք պինդ մարմի ններում և 

հեղուկներում ձայնի տա րա  ծ ման օրինակներ: Երբ հարևան սենյակում 
բարձրաձայն զրուցում են, մե նք լսում ենք զրույցը անգամ պատի 
առկայության պայմաններում: Դա նշա նա կում է, որ ձայնը տարածվում է 
պատի մի ջով: Կամ եթե մարդն ական ջը դնում է երկաթուղու ռելսին, ապա 

Նկ. 29.1
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լսում է մոտեցող գնացքի ձայ նը: Ջրում ձայնի տարածման մասին է խոսում 
սուզանավերի կողմի ց նա վերի հայտ նաբերման երևույթը: Ձկները լսում 
են ափին գտնվող մարդ կանց խո սակ ցություններն ու քայլերի ձայնը: Այդ 
բանը լավ գիտեն ձկնորս ները:

Ձայնային տատանումն երի տարածումը մի ջավայրում կոչվում է 
ձայ նային ալիք: 

Ձայնային ալիքի տարածման ժամանակ օդի մասնիկները չեն 
տեղա փոխ վում տարածության մե ջ, դրանք մի այն տատանումն եր են 
կատարում հա վա սարակշռության դիրքի շուրջը՝ պատճառ դառնալով 
տատանման տա րածմանը: Այսպիսով, տարածվում է մի այն ձայնային 
տատանումը կամ, ինչպես ասում են, ձայնային էներգիան: 

Ձայնը չի կարող տարածվել անօդ տարա ծու թյու նում: Իսկապես, եթե 
զարթուցիչը տեղավորենք փակ անոթում և օդահան պոմպով անո թից 
օդը հա նենք, ապա օդի նոսրացմանը զուգընթաց՝ 
զար թու ցի չի զան գի ձայնը կսկսի թուլանալ և ի 
վերջո կմարի (նկ. 29.2): Այս փոր ձը ցույց է տալիս, 
որ վակուումում (անօդ տարածությունում) ձայնը 
չի տա րածվում:

Ըստ հաճախության՝ ձայնային ալիքները բա-
ժան վում են 3 խմբի: Այս բաժանումը խիստ պայ-
մանական է և պայմանավորված է մարդու ական-
ջի՝ ձայնը լսելու հնարավորությամբ: Ձայ նա յին 
տատանումն երի այն մի ջակայքը, որը լսելի է մար-
դու ականջի համար, կոչվում է լսելի ձայն կամ 
ուղղա կի ձայն: Այդ մի ջակայքը սկսում է 16 Հց-ից 
և շա րու նակ վում մի նչև 20000 Հց հաճախությունը:

2. Անդրաձայն և ենթաձայն: Լսելի ձայնի ավելի մե ծ հաճախություն 
ունե ցող ձայնային ալիքը կոչվում է անդրաձայն (ուլտրաձայն): Այս տի-
րույթի ձայնի հաճախությունը սկսվում է 20000 Հց-ից և շա րու նակ վում 
մի նչև մի լիարդավոր հերցեր: Անդրաձայնի էներգիան այնքան մե ծ է, որ 
դա կարելի է անմի ջապես զգալ: Եթե դուք ձեռքն իջեցնեք անդրա ձայ-
նային տատանումն եր կատարող հեղուկի մե ջ, ապա սուր ցավ կզգաք: 

Պարզվում է, որ բնության մե ջ կան կենդանիներ, որոնք լսում են 
մար դու համար անլսելի անդրաձայնը: Այդպիսի կենդանիներից են 
չղջի կը, մե ղուն, կետն ու դելֆինը, որոնք ի վիճակի են ընկալելու 
ընդհուպ մի նչև 100000 Հց հաճախության անդրաձայն: Չղջիկները 
գի շերը, 25000-50000 Հց հաճա խության անդրաձայն արձակելով և 
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ար գել քից անդրադարձած անդրա ձայնն ըն դու նե  լով, կարողանում են 
կողմն որոշվել տե ղան քում:

Այդ բնական երևույթն է ընկած ձայնային տե ղո րոշ ման (լո կացիայի) 
երևույթի հիմքում, երբ անդրաձայնի մի  կարճ ազդանշան են առա քում 
մի նչև անհայտ հեռավորությամբ առար կան և գրանցում դրանից անդ-
րա  դար ձած ձայնը: Օրինակ՝ իմանալով այն ժա մա նա կը, որի ընթացքում 
անդ րաձայնն անց նում է նավից մի նչև առարկան և  հա  կա ռա կը, կա-
րելի է որոշել անհայտ առար կա յի հե ռա վո րությունը: Նման ձևով են 
որո շում, օրինակ, ծովի խորությունը (նկ. 29.3) կամ թշնամու նա վի 
հեռավորությունը սու զա նա վից: Այդպիսի սարքը կոչվում է ձայ նա խո-
րա չափ (էխոլոտ): 

Անդրաձայնը լայն կիրառություն ունի տեխնիկայում: Եթե կապարի 
կամ պղնձի մի  փոքրիկ կտոր տեղափոխենք 
հեղուկի մե ջ և ենթարկենք անդրաձայնի 
ազդեցությանը, ապա մե տաղը կմանրանա և 
հեղուկում կառաջանա կախույթ: Անդրաձայնի 
ազդե ցությամբ ոչնչանում են մանրէները: Այս 
եղանակով են կաթը մանրէազերծում: 

Լսելի ձայնի հաճախություններից ավելի 
փոքր հաճախություն ունե ցող ձայնային 
ալիքը կոչվում է ենթաձայն (ինֆրաձայն): 
Ենթա ձայնի հա ճա խու  թյունների տիրույթը 
0-16 Հց-ն է: Ենթաձայնը հաճախ ան վա նում 
են օվկիանոսի ձայն: Նման ձայն է գրանցվել «Բերմուդյան եռան կյ ու-
նում», որտեղ նավեր և դրանց անձնակազմե ր են անհետացել: Կա նաև 
մի  վարկած, ըստ որի՝ այդ մարդիկ ենթաձայնի պատճառով են ան հե-
տացել: Որոշ հաճախության ենթաձայներ ի վիճակի են մարդու ինք-
նա կա ռավարման կորստի պատճառ դառնալ, որի հետևանքով մար դիկ 
կարող են անկանխատեսելի գործողություններ կատարել, օրինակ՝ 
նետվել օվկիանոս:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր ալիքն է կոչվում ձայնային:
2. Ձայնային ալիքների հաճախությունների ինչպիսի՞ տիրույթներ գիտեք:
3. Ինչպիսի՞ ձայներ են անդրաձայնն ու ենթաձայնը:
4. Ինչպե՞ս է կողմնորոշվում չղջիկը գիշերը:
5. Ի՞նչ է ձայնային տեղորոշման երևույթը:
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 § 30. ՁԱՅՆԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ

1. Ձայնի արագությունը: Ձայնային տատանումը, ինչպես ցանկացած 
մե խանիկական շարժում, ունի տարածման արագություն, որն ան վա նում 
են ձայնի արագություն: Կայծակի ժամանակ նկատել եք, որ կայծակի 
բռնկումը դիտելուց հետո մի այն՝ որոշ ժամանակ անց, լսում եք կայծակի 
ձայնը՝ որոտը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ձայ նը տարածվում է 
անհամե մատ դանդաղ, քան լույսը: Այս դիտումը թույլ է տալիս պնդել, որ 
ձայնը տարածվում է ոչ թե ակնթարթորեն, այլ վեր ջա վոր արագությամբ: 

Ձայնի արագությունը կախված է մի ջավայրի տեսակից և վիճակից, 
օրինակ՝ ջերմաստիճանից, նյութի խտությունից: Նյութի ագրեգատային 
երեք վիճակներում ձայնն ամե նաարագն է տարածվում պինդ մարմի ն-
ներում և ամե նադանդա  ղը՝ գազերում: Աղյ ուսակում բերված են ձայնի 
տարածման արագությունները մի  քանի նյութերում:

Նյութը Ձայնի արագությունը, մ/վ

Օդ (200C-ում)
Ջրածին (00C-ում)
Ջուր (200C-ում)
Ռետին
Պղինձ
Ապակի
Երկաթ

343.1
1284
1483
1800
3560
5000
5850

Օդում ձայնը տարածվում է մոտ 340 մ/վ ≈ 1200 կմ/ժ արագությամբ: 
Այս արագությունն ինքնին փոքր մե  ծու թյուն չէ. այն ժամանակակից 
ինք նա  թիռ ների արագության կարգի մե  ծու թյուն է և տասնյակ անգամ 
ավե լի մե ծ է, քան ավտոմե քենայի մի ջին արա գու թյունը:

Ձայնի արագությունն օդում առա-
ջին անգամ բավական ճշգրտո-
րեն չա փել են ֆրանսիացի 
գիտնականները 1822թ.: Երկու 
կետերից, որոնց մի ջև եղած 
հեռավորությունը նախօրոք չափ-
վում էր, կրակում էին թնդա-
նոթ ներ: Այդ երկու կետերում էլ 
չափվում էին թնդանոթների արձա-
կած կրակը տեսնելու և ձայնը լսելու 

Նկ. 30.1

§ 30. ՁԱՅՆԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ
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մի ջև ընկած ժամանակամի ջոցը: Թնդա  նոթ ների հեռավորության 
և այդ ժամանակամի ջոցի հարաբե րութ յամբ էլ որոշվում էր ձայնի 
արագությունը:

2. Ձայնի տոնն ու ուժգնությունը: Առօրյայում լսում ենք տարբեր 
ձայներ, որոնք մի մյանցից տարբերվում են իրենց սրությամբ, ինչպես 
օրինակ՝ սուլոցն ու դհոլի ձայնը, կամ ուժգնությամբ, ինչպես օրինակ՝ 
ցածրաձայն և բարձրաձայն խոսակցությունները: 

Սուլոցն ու դհոլի ձայնը մի մյանցից տարբերվում են ձայնի տոնով: 
Սու լոցը բարձր տոնայնություն ունի, դհոլը՝ հակառակը: Ձայնի տոնը 
հա ճա խությունն է: Որքան մե ծ է հաճախությունը, այնքան բարձր է 
տոնը: Բարձր տո նի ձայն է օպերայի երգչուհու սոպրանո ձայնը, և 
ցածր տո նի ձայն է օպե րայի երգչի բաս ձայնը:

Մաքուր տոնայնությամբ ձայներ է արձակում կամե րտոն գործիքը 
(որը Ս-աձև մե տաղյ ա երկթևանի ձող է), երբ դրան հարվածում են 
(նկ. 30.1):  Ս-աձև թևերի երկարությունից կախ ված՝ փոխվում է ձայնի 
հաճա խու թյու նը, այսինքն՝ տոնը. որքան երկար են թևե րը, այնքան 
ցածր է տոնը:

Բարձրաձայն և ցածրաձայն խո սա կ ցությունները մի մյանցից տար-
բեր վում են ձայնի ուժգնությամբ: Ձայնի ուժգ նությունը պայ մա նա վոր-
ված է ձայ նային տատանումն երի լայ նույ թով: Ձայնի ուժ գնու թյունը 
մե  ծա նում է տատանման լայ նույթի մե  ծացմանը զուգընթաց: Քա նի 
որ ձայ նի ազդե ցու թյամբ մարդու ական ջի թմբկաթաղանթը սկսում է 
տա տան վել, տատանման լայնույթը կամ թմբ կաթա ղան թի վրա ձայնի 
գոր ծադրած ճնշումը մարդն ընկալում է որ պես ձայնի ուժգնու թյուն: 
Մար դու ականջը կարող է զգալ ինչպես շատ թույլ, այնպես էլ շատ 
ուժեղ ձայներ: Ձայների ուժգնու թ յուն ները մի մ յան ցից տարբերելու 
հա մար օգտագործում են դեցիբել (դԲ) մի ավորը: Օրի նակ՝ տերևների 
խշշոցի ձայնի ուժգնությունը 20 դԲ է, փողոցային աղ մուկինը՝ 70 դԲ, 
ինք նաթիռի աղմու կինը՝ 100 դԲ: 130 դԲ աղմուկի դեպ քում ականջում 
առա ջա նում է ցավի զգացում: 150 դԲ ձայնը կարող է հանգեցնել ծանր 
հետևանքների:

3. Արձագանք: Մենք հաճախ ենք ականատես եղել մի  երևույթի, երբ 
մե ր բարձր կանչը կարճ ժամանակ անց կրկնվել է: Այդ երևույթն անվա-
նում են արձագանք: Արձագանք առաջանալու համար անհրաժեշտ է 
ձայնի աղբյուրից 12 մ-ից մե ծ հեռավորության վրա գտնվող խոչընդոտի 
առկայություն, օրինակ՝ քարանձավի կամ պատի առկայություն: Նման 
դեպ քում ձայնը, հանդիպելով արգելքի, անդրադառնում է, և մե նք լսում 
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ենք մե ր ձայնի արձագանքը: Արձագանքը կարող է լինել ուժեղ կամ թույլ՝ 
կախված արգելքի ձևից: Զուգահեռ պատերով նեղ կիրճում արձա գանքը 
կարող է կրկնվել մի  քանի անգամ: 

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր մեծությունն են անվանում ձայնի արագություն:
2. Ի՞նչ արժեք ունի ձայնի արագությունն օդում:
3. Ի՞նչ կապ կա ձայնի արագության և ալիքի երկարության միջև:
4. Ի՞նչ է ցույց տալիս ձայնի տոնը:
5. Ի՞նչ է ցույց տալիս ձայնի ուժգնությունը:
6. Ի՞նչ միավորով է չափվում ձայնի ուժգնությունը։
7. Ինչպե՞ս է առաջանում արձագանքը:

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Ձեռքի ափը դնելով կոկորդին` ձայնավոր որևէ հնչյուն արտաբերեք: 
Բա ցատրեք ձեր զգացողությունները: 

 § 31. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 7 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

1. Մարմնի տատանման լայնույթը 3 սմ է, իսկ պարբերությունը՝ 6 վ: Ի՞նչ 
ճանապարհ կանցնի այդ մարմինը 1,5 ր-ում: 

Տրված է
A = 3 սմ = 0,03 մ
T = 6 վ 
t = 1,5 ր = 90 վ

Լուծում: Ինչպես գիտենք, մարմինը մեկ պար բե րու-
թյան ընթացքում անցնում է S1 = 4A ճանապարհ: Իսկ 
t ժամանակամիջոցում, ինչպես հետևում է (24.1) բա-
նաձևից, մարմնի կատարած տատանումների թիվը՝ 

N =
t
T
 ։
 

Հե տևա բար մարմն ի անցած ճանապարհը կլինի.

S - ?

 
S = N · S1 =

t
T

·4A =
4At
T

=
4 ·0,03 ·90

6
= 1,8 մ: 

 

Պատ.՝ 1,8 մ: 
2. Իշամեղվի թևերը թռիչքի ժամանակ կատարում են 200 Հց հաճա խա-

կանությամբ տատանումներ: Քանի՞ անգամ կհասցնի թափահարել թևերը 

§ 31. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ  
7

ANTARES



104

III ԳԼՈՒԽ  ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱԼԻՔՆԵՐ 

իշամեղուն 20 մ ճանապարհ անցնելիս, եթե թռչում է 5 մ/վ հաստատուն 
արա գու թյամբ:

Տրված է
 = 200 Հց

S = 20 մ 
v = 5 մ/վ

Լուծում: Համաձայն (24.2) բանաձևի՝ =
N
t

 , որ տե-
ղից հետևում է, որ N = ·t: Այստեղ t-ն S ճա նա պար հն 
անցնելու ժամանակամիջոցն է, հետևաբար կորոշվի 

t =
s
v
, բանաձևով: Արդյունքում կստանանք. 

N = ⋅
S
v

=
200 ·20

5
= 800: 

Պատ.՝ 800 տատանում: 

N - ?

3. Երկար թելից կախված գնդիկը հավասարակշռության դիրքով անց-
նում է 0,9 մ/վ արագությամբ: Հավասարակշռության դիրքից հաշված՝ ի՞նչ 
առավելագույն բարձրության է հասնում գնդիկը տատանումների ժա մա-
նակ: Շփման և դիմադրության ուժերն անտեսել։

Տրված է
vmax = 0,9 մ/վ 
g = 10 մ/վ2

Լուծում: Շփման և դիմադրության ուժերի բացա կայու-
թյան դեպքում, համաձայն էներգիայի պահպանման 
օրեն քի, E1 = E2, որտեղ E1-ը գնդիկի լրիվ մեխա նիկական 
է նե րգիան է առավելագույն շեղման դիրքում և 
հավասար է՝ 

E1 = mghmax,

իսկ E2-ը գնդիկի լրիվ մե խանիկական էներգիան է հա-
վա սարակշռության դիրքով անցնելիս և հավասար է՝

E2 =
mvmax

2

2
  ։

Հետևաբար կարող ենք գրել՝

mghmax =
mvmax

2

2
կամ  gh =

vmax
2

2
, 

որտեղից կստացվի՝

hmax =
vmax

2

2g
 =

0,81
2⋅10

 = 0,0405 մ = 4,05 սմ : 

Պատ.՝ 4,05 սմ:

hmax - ? 

 
4. 200 Հց հաճախականությամբ ձայնային ալիքի երկարությունը ջրում 

7,5 մ է: Որ քա՞ն ժամանակում այդ ալիքը ջրում կանցնի 3 կմ:
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Տրված է
 = 200 Հց

λ = 7,5 մ 
S = 3 կմ = 3000 մ

Լուծում: Քանի որ ձայնը տարածվում է հաստա-
տուն արագությամբ, հետևաբար՝

t =
s
v
,

որտեղ v-ն ձայնի արագությունն է 
ջրում, որը կարելի է որոշել (28.1) բա նա-
ձևից՝ v = λ : Հետևաբար կստաց վի.

t =
S
λ

=
3000

7,5 ·200
= 2 վ : 

Պատ.՝ 2 վ: 

t - ?

 § 32. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 3
ԹԵԼԱՎՈՐ ՃՈՃԱՆԱԿԻ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ

Աշխատանքի նպատակը. ստուգել մաթեմատիկական ճոճանակի 
տա տա նումն  երի պարբերության և հաճախության կախումը թելի 
երկա րու թյունից:

Սարքեր և նյութեր. թելից կախված գնդիկ, ամրակալան` կցորդիչով 
և օղակով, չափաժապավեն, ժամացույց (կամ վայրկենաչափ):

Աշխատանքի կատարման ընթացքը
 1. Սեղանի եզրին տեղադրեք ամրակալանը: Դրանից կախեք թելով գնդիկը 

(թելը պետք է երկար լինի այնքան, որպեսզի գնդիկը հատակից հեռու 
լինի 3-5 սմ):

2. Չափեք թելի l երկարությունը:
3. Գնդիկը շեղեք հավասարակշռության դիրքից 4-5 սմ և 

բաց թողեք:
4. Որոշեք t ժամանակը, որի ընթացքում ճոճանակը N = 30 

լրիվ տատանում է կատարել:
5. Հաշվեք տատանումների պարբերությունը և հա-

ճախությունը:
6. Կրկնեք փորձը` այս անգամ թելի երկա րու  թյունը 4 

անգամ կարճացնելով:
7. Չափումների և հաշվումների արդյունքները գրանցեք 

աղյուսակում.
№ l, մ t, վ N T, վ , Հց

1

2

8. Ի՞նչ եզրակացության կարող եք հանգել թելի երկարությունից ճոճա-
նակի տատանումների պարբերության և հաճախության կախվածության 
վերա բերյալ:

§ 32. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 3
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ԳԼՈՒԽ I. ԿԻՆԵՄԱՏԻԿԱ

1. Նշեք, թե որ մարմինների նկատմամբ է ջերմանավի նա վա սենյա-
կում նստած ուղևորը գտնվում հարաբերական դադարի վիճակում և 
որոնց նկատմամբ է շարժվում: 

2. Նշեք, թե որ մարմինների նկատմամբ է տանը գիրք կարդացող 
աշա կերտը գտնվում հարաբերական դադարի վիճակում և որոնց 
նկատ մամբ է շարժվում:

3. Արագության հետևյալ արժեքներն արտահայտեք մ/վ-ով՝ 9 կմ/ժ, 
36 կմ/ժ, 108 կմ/ժ, 30 մ/ր, 20 սմ/վ:

4. Արագության հետևյալ արժեքներն արտահայտեք մ/վ-ով՝ 18 կմ/ժ, 
54 կմ/ժ, 72 կմ/ժ, 120 մ/ր, 5 սմ/վ:

5. 54 կմ/ժ արագությամբ շարժվող գնացքը քանի՞ անգամ է ավելի 
արագ շարժվում 5 մ/վ արագություն ունեցող ճանճից: Պատ.՝ 3:

6. Ամենաարագաշարժ կաթնասունը վագրակատուն է: Կարճ 
հեռա վո  րու թյուն ներում նրա արագությունը կարող է հասնել մինչև 
112 կմ/ժ-ի: Քանի՞ անգամ է այս արագությունը գերազանցում 20 մ/վ 
արա գու թյամբ շարժվող ավտոմեքենայի արագությանը: Պատ.՝ 1,55:

7. Ճանապարհի առաջին 3 կմ-ն ավտոբուսն անցավ 6  մ/վ 
արա գու  թյամբ, իսկ հաջորդ 13 կմ-ը՝ 10 մ/վ արագությամբ: Գտեք 
ամբողջ ճա նա պար հի ընթացքում ավտոբուսի միջին արագությունը: 
Պատ.՝ 32 կմ/ժ:

8. A քաղաքից մինչև B քաղաքն ընկած ճանապարհը հեծանվորդն 
անցավ 10 կմ/ժ արագությամբ: Վերադառնալիս նա շարժվում էր 14 կմ/ժ 
արագությամբ: Ինչի՞ է հավասար հեծանվորդի միջին արագությունը 
նրա անցած ամբողջ ճանապարհի ընթացքում, եթե քաղաքների միջև 
հեռավորությունը 28 կմ է: Պատ.՝ 11,7 կմ/ժ:

9. Նկարեք ստորև թվարկվող իրավիճակները և նկարի վրա 
նշեք դիտարկվող մարմնի շարժման արագացման ուղղությունը. 
ա) ուղղաձիգ ներքև իջնելով և աստիճանաբար արագությունը նվազեց-
նելով` ուղղաթիռը «նստում է» գետնին, բ) ճյուղից պոկվելով` խնձորն 
ընկ նում է ներքև, գ) ավտոբուսն արգելակում է կանգառի մոտ:

10. Նկարեք ստորև թվարկվող իրավիճակները և նկարի վրա 
նշեք դի տարկվող մարմնի շարժման արագացման ուղղությունը. 
ա) ավտոմեքենան շարժվում է տեղից, բ) հրթիռը մեկնարկում է 
տիեզերակայանից, գ) կրա կո ցից հետո հորիզոնական ուղղությամբ 
սլացող գնդակը դիպչում է հողա թմբին և մնում նրա մեջ: 

11. Ի՞նչ արագացմամբ պետք է արգելակի 54 կմ/ժ արագությամբ 
շարժ վող էլեկտրաքարշը, որպեսզի 30 վ անց կանգ առնի: Պատ.՝ 0,5 մ/վ2:
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ANTARES



ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12. Մրցարշավային ավտոմեքենան շարժվում է տեղից և 7 վայր-
կյա նում ձեռք բերում 98 մ/վ արագություն: Որոշեք ավտոմեքենայի 
արագա ցումը: Պատ.՝ 14 մ/վ2:

13. Ուղևորատար գնացքը տեղից շարժվում է 0,075 մ/վ2 արագաց-
մամբ: Ի՞նչ արագություն ձեռք կբերի այն 3 րոպեում: Պատ.՝ 13,5 մ/վ:

14. Ի՞նչ սկզբնական արագությամբ է սառույցի վրա սկսել սահել 
տափ օ ղակը, եթե այն կանգ է առել 10 վայրկյան հետո: Տափօղակի արա-
գա ցումը 1,2 մ/վ2 է: Պատ.՝ 12 մ/վ:

15. Ի՞նչ ժամանակահատվածում է Կալաշնիկովի ինքնաձիգի փողում 
գնդա  կի արագությունը 0-ից հասնում 720 մ/վ-ի: Գնդակի արագացումը 
600000 մ/վ2 է: Պատ.՝ 1,2 մվ:

16. Ինչքա՞ն է տևել ավտոմեքենայի արգելակումը մինչև կանգ 
առնելը, եթե նրա սկզբնական արագությունը 72 կմ/ժ է, իսկ 
արագացումը ար գե լակման դեպքում` 5 մ/վ2: Պատ.՝ 4 վ:

17. Մոտոցիկլավարը շարժվում է տեղից և 10 վ-ում ձեռք է բերում 
54 կմ/ժ արագություն: Այդ ընթացքում ինչքա՞ն ճանապարհ է անցնում: 
Պատ.՝ 75 մ:

18. 18 կմ/ժ արագությամբ շարժվող տրակտորը սկսում է արգելակել 
և 5 վ անց կանգ է առնում: Ի՞նչ ճանապարհ է նա անցնում այդ 
ժամանակա մի ջո ցում: Պատ.՝ 12,5 մ:

19. Որոշեք ավտոմեքենայի արգելակման ընթացքում անցած ճանա-
պար հը, եթե արգելակումը 6 մ/վ2 արագացման դեպքում տևել է 4 վ: 
Պատ.՝ 48 մ: 

20. Հրթիռը մեկնարկում է տիեզերակայանից 45 մ/վ2 արագացմամբ: 
Ի՞նչ ճանապարհ այն կանցնի 4 վ-ում: Պատ.՝ 360 մ:

21. Գնդիկը սկսում է գլորվել թեք դրված ճոռով և 2 վ-ում անցնում է 
132 սմ ճանապարհ: Ի՞նչ արագացմամբ էր շարժվում գնդիկը: 
Պատ.՝ 0,66 մ/վ2:

22. Ի՞նչ արագացմամբ պետք է արգելակի ավտոբուսը, որպեսզի 
8 վ-ում անցնի 44,8 մ և կանգ առնի: Պատ.՝ 1,4 մ/վ2:

23. Ի՞նչ արագություն կունենա մարմինը շարժումն սկսելուց 15 վ 
հետո, եթե այն շարժվում է 4 մ/վ2 արագացումով: Պատ.՝ 60 մ/վ:

24. Մարմինը ճոռով շարժվում է հաստատուն 4 մ/վ2 արագացումով, 
առանց սկզբնական արագության: Ինչքա՞ն ժամանակից հետո այն 
ձեռք կբերի 20 մ/վ արագություն: Պատ.՝ 5 վ:

25. Գնացքը կայարանից դուրս գալուց 15 վ հետո ձեռք բերեց 30 մ/վ 
արագություն: Ընդունելով հավասարաչափ արագացող շարժումը` 
գտեք գնացքի արագացումը: Պատ.՝ 2 մ/վ2:

26. Ինքնաթիռը, մեկնարկելով դադարի վիճակից, շարժվում է 
10 մ/վ2 արա գացմամբ և անցնում 2 կմ թափավազքի ճանապարհ: 
Ինչքա՞ն է տևում թա փավազքը: Պատ.՝ 20 վ:
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27. Որքա՞ն կտևի 54 կմ/ժ արագությամբ շարժվող գնացքի շրջա-
դարձը, եթե նրա հետագծի կորության շառավիղը 900 մ է: Պատ.՝ 188,4 վ:

28. Ավտոմեքենան շարժվում է ուռուցիկ կամրջով, որի կորության 
շառավի ղը 30 մ է, և այն կազմում է շրջանագծի 1/6 մասը: Ավտոմեքենայի 
արա  գու թյունը 36 կմ/ժ է: Որքա՞ն ժամանակում այն կանցնի կամուրջը: 
Պատ.՝ 3,14 վ:

29. Որոշեք ժամացույցի ժամսլաքի պտտման պարբերությունն ու 
հաճա խությունը: Պատ.՝ 12 ժ: 0,000023 Հց:

30. Որոշեք ժամացույցի րոպեներ ցույց տվող սլաքի պտտման 
պարբե րությունն ու հաճախությունը: Պատ.՝ 1 ժ: 0,00028 Հց:

31. 100 ժամվա ընթացքում Յուպիտերը (Արեգակնային համակարգու-
թյան ամենամեծ մոլորակը) իր առանցքի շուրջը մոտ 10 պտույտ է 
կատա րում: Ի՞նչ հաճախությամբ է պտտվում այդ մոլորակը: Ինչքա՞ն է 
տևում մեկ օրը Յուպիտերի վրա: Պատ.՝ 0,000028 Հց: 10 ժ:

32. Տուրբինի ռոտորը 10 վ-ում 2000 պտույտ է կատարում: Որոշեք 
տուր բինի պտտման պարբերությունն ու հաճախությունը: Պատ.՝ 0,005 վ: 
200 Հց:

33. Սկավառակի պտտման հաճախությունը 2,5 վ-1 է: Քանի՞ պտույտ 
կկատարի այս սկավառակը 20 վ-ի ընթացքում: Պատ.՝ 50:

34. Ուղղաթիռի պտուտակի պտտման պարբերությունը 0,2 վ է: 
Քանի՞ պտույտ է կատարում պտուտակը 10 վ-ում: Պատ.՝ 50:

35. Ի՞նչ արագությամբ են շարժվում Երկրագնդի հասարակածի 
կետերը իր առանցքի շուրջը Երկրագնդի պտտման ժամանակ: 
Երկրագնդի հասա րակածային շառավիղը 6378 կմ է: Պատ.՝ 464 մ/վ:

36. Ի՞նչ արագությամբ է Երկիրը պտտվում Արեգակի շուրջը: Երկրի 
ուղե ծրի շառավիղը 150 մլն կմ է:  Պատ.՝ 30 կմ/վ:

37. Սրոցաքարի պտտման ժամանակ նրա բոլոր մասնիկները 
շարժվում են շրջանագծով: Բայց բավական է, որ մասնիկներից մեկը 
պոկվի քարից, այն սկսում է ուղղագիծ շարժվել: Ինչո՞ւ:

ԳԼՈՒԽ II. ԴԻՆԱՄԻԿԱ

38. Ինչո՞ւ է արգելքի վրա սայթաքող մարդն առաջ ընկնում:
39. Կարո՞ղ է արդյոք մարմինը շարժվել ուժի ներգործության ուղղու-

թյանը հակառակ: Այդ դեպքում ի՞նչ տեղի կունենա նրա արագության 
հետ: Ո՞ր կողմն ուղղված կլինի նրա արագացումը: Կարո՞ղ են արդյոք 
մարմնի արագությունն ու արագացումը միշտ հակառակ կողմեր 
ուղղված լինել: 

40. Մարմնի (նյութական կետի) նկատմամբ կիրառված է հավասար 
մե ծու թյան, բայց հակադիր ուղղության երկու ուժ: Կարո՞ղ է արդյոք 
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այդ մար մինը շարժվել: Եթե այո, ապա ինչպե՞ս` հավասարաչա՞փ, թե՞ 
հավա սարաչափ արագացող, ո՞ր ուղղությամբ: 

41. Ի՞նչ արագացում կարող է հաղորդել 2 կգ զանգվածով քարին 
20 Ն ուժը: Պատ.՝ 10 մ/վ2:

42. 4 կգ զանգված ունեցող մարմինը շարժվում է 0,5 մ/վ2 արագացմամբ: 
Ինչի՞ է հավասար մարմնին այս արագացումը հաղորդող ուժը: Պատ.՝ 2 Ն:

43. Խնձորի զանգվածը 40 գ է: Ի՞նչ ուժով է Երկիրը ձգում այն: Ի՞նչ 
ժամանակահատվածում այն կընկնի խնձորենուց, եթե ճյուղը, որից 
այն կախված էր, գտնվում է 2,4 մ բարձրության վրա: Պատ.՝ 0,4 Ն: 0,7 վ:

44. 2,4 մ բարձրության վրա կախված է 30 գ զանգված ունեցող տանձ: 
Ինչի՞ է հավասար նրա վրա ազդող ծանրության ուժը: Ի՞նչ արագությամբ 
այդ տանձը կբախվի գետնին, եթե պոկվի ճյուղից: Պատ.՝ 0,3 Ն: 6,9 մ/վ:

45. Երկրի մակերևույթին 700 Ն ծանրություն ուժ ունեցող մարդը 
Մարսի վրա կունենա 260 Ն ծանրության ուժ, իսկ Յուպիտերի վրա` 
1848 Ն: Ինչո՞վ է դա բացատրվում: Այդ դեպքերում փոխվո՞ւմ է արդյոք 
մարդու զանգվածը: 

46. Կարո՞ղ է արդյոք անկշռության վիճակում գտնվող տիեզերա-
գնացը քայլել ուղեծրային կայանի ներսում առանց բռնաձողերի: 

47. Ավտոմեքենայի քարշի ուժը 1000 Ն է, նրա շարժմանը դիմադրող 
ուժը` 700 Ն: Ինչի՞ է հավասար համազոր ուժը: Պատ.՝ 300 Ն:

48. Մարդը վայրէջք է կատարում անկարգելով: Մարդու և անկար-
գելի ծանրության ուժը միասին 700 Ն է: Ինչի՞ է հավասար օդի 
դիմադրության ուժը, եթե անկարգելորդի շարժումը հավասարաչափ է: 
Պատ.՝ 700 Ն:

49. 15 տ զանգվածով ավտոբուսը տեղից շարժվում է 15 կՆ քարշի 
ուժի ազդեցությամբ: Ինչի՞ է հավասար ավտոբուսի արագացումը, եթե 
նրա վրա ազդող դիմադրության ուժը 4,5 կՆ է: Պատ.՝ 0,7 մ/վ2:

50. Ի՞նչ արագացում է հաղորդում էլեկտրաքարշը 3250 տ զանգվածով 
շարժակազմին, եթե տեղից շարժ վե լիս այն 650 կՆ քարշի ուժ է 
զարգացնում: Շարժման դի մադրության ուժը 162,5 կՆ է: Պատ.՝ 0,15 մ/վ2:

51. Ի՞նչ ուժ է պետք կիրառել 20 կգ զանգված ունե ցող արկղի նկատ-
մամբ այն 1 մ/վ2 արագացմամբ բարձրաց նելու համար: Պատ.՝ 220 Ն:

52. 3 կգ զանգվածով քարն ընկնում է 8 մ/վ2 արագաց մամբ: Գտեք 
օդի դիմադրության ուժը: Պատ.՝ 6 Ն:

53. Նկարում պատկերված է ուժաչափից կախված բեռ: Որոշեք 
ուժաչափի սանդղակի բաժանման արժեքը: Ինչի՞ է հավասար բեռի 
կշիռը: Պատ.՝ 10 Ն։ 130 Ն:

54. Նկարում պատկերված է ուժա չափից կախված բեռ: Որոշեք 
ուժաչափի սանդղակի բաժանման արժեքը: Ինչի՞ է հավասար բեռի 
վրա ազդող ծանրության ուժը: Պատ.՝ 0,5 Ն: 8,5 Ն:
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55. Տախտակի վրա 50 գ զանգվածով փայտե չորսու 
է դրված: Կհա ջող վի՞ արդյոք տեղաշարժել չորսուն` նրա 
նկատ մամբ հո րի զո նա կան ուղ ղությամբ 0,25 Ն ուժ կի-
րառելով: Պատ.՝ Այո, եթե µ  ≤  0,5, ոչ՝ հա կա ռակ դեպքում:

56. Ի՞նչ նվազագույն ուժ պետք է կիրառել փայտե 
հորիզոնական հարթության վրա դրված պողպատե չոր-
սուն տեղաշարժելու համար: Փայտի հետ պողպատի դա-
դարի շփման առավելագույն ուժը կազմում է չորսուի կշռի 
0,55 մասը: Չորսուի զանգվածը 1 կգ է: Պատ.՝ 5,5 Ն: 

57. Սեղանի վրա 2 կգ զանգվածով բեռ է դրված: Ինչի՞ 
է հավասար այդ բեռի վրա սեղանի հակազդեցության 
ուժը: Գտեք այդ բեռի կշիռը: Պատ.՝ 20 Ն։ 20 Ն: 

58. Գետնին 6 կգ զանգված ունեցող արկղ է 
դրված: Ինչի՞ են հավասար արկղի վրա հենարանի 
հակազդեցության ուժը և արկղի կշիռը: Նկարի վրա պատկերեք այդ 
ուժերը: Պատ.՝ 60 Ն։ 60 Ն:

59. Հրթիռում գտնվող տիեզերագնացի զանգվածը 85 
կգ է: Հրթիռի մեկ նարկի ժամանակ տիեզերագնացի վրա 
ազդող հենարանի հակազդե  ցու թյան ուժը մեծացավ 
մինչև 1700 Ն: Այդ դեպքում քանի՞ անգամ ավելացավ 
տիեզերագնացի կշիռը: Պատ.՝ 2 անգամ:

60. Ուղևորը վերելակի հատակին դրեց 40 Ն կշռով 
ճամպրուկ: Երբ վե րե լակը սկսեց ցած իջնել, ճամպրուկի 
վրա ազդող հենարանի հակազդե ցության ուժը նվազեց 
մինչև 35 Ն: Ինչքանո՞վ նվազեց ճամպրուկի կշիռը: 
Պատ.՝ 5 Ն-ով: 

61. Մարդն ուղղահայաց պատին է սեղմել փայտե չորսուն: Ի՞նչ 
ուժով է նա չորսուն սեղմում պատին, եթե պատի հակազդեցության 
ուժը հավասար է 5 Ն-ի: Պատ.՝ 5 Ն:

62. Ձին սայլ է քաշում: Սակայն, Նյուտոնի երրորդ օրենքի հա մա-
ձայն, սայլը ձիուն հետ է քաշում նույն մեծության ուժով, ինչով ձին է 
քաշում սայլը: Այդ դեպքում ինչո՞ւ է հենց ձին շարժում սայլը և ոչ թե 
հա կա ռակը: Ինչո՞ւ են նրանք ընդհանրապես շարժվում: 

63. Հավասարակշռված կշեռքի նժարին կիսով չափ ջրով լցված 
անոթ է դրված: Կխախտվի՞ արդյոք կշեռքի հավասարակշռությունը, 
եթե զգուշորեն անոթի մեջ մտցնեք ձեր մատը, ընդ որում` առանց 
անոթի հատակին կամ պատերին դիպչելու: Պատ.՝ Այո:

64. Թռչունը գտնվում է փակ արկղում, որը դրված է կշեռքի նժար-
ներից մեկի վրա: Քանի դեռ թռչունը նստած է արկղի հա տակին, 
կշեռքը հավասարակշռության դիրքի է բերվում մյուս նժա րին 
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դրվող կշռաքարերի միջոցով: Կխախտվի՞ արդյոք կշեռքի հա վա սա-
րակշռությունը, եթե թռչունը թռչելով մնա օդում` արկղի մեջ: Պատ.՝ Ոչ:

65. Ինչի՞ է հավասար 8 կմ/վ արագությամբ շարժվող տիեզերանավի 
իմպուլսը: Տիեզերանավի զանգվածը 6,6 տ է: Պատ.՝ 5,28·107 կգ·մ/վ:

66. Ի՞նչ իմպուլսով է օժտված 60 կգ զանգված ունեցող և 6 կմ/ժ 
արա գությամբ վազող մարդը: Պատ.՝ 100 կգ·մ/վ:

67. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Գ. Շպագինի 
ստեղ ծած ատրճանակ-գնդացիրը լայնորեն գործածվում էր խորհրդա  -
յին բանակում: Որոշեք այս ինքնաձիգից կրակելիս հետ  հար վածի 
արագությունը, եթե 6 գրամանոց գնդակը դուրս է թռչում նրա նից 500 
մ/վ արագությամբ: Ինքնաձիգի զանգվածը 5,3 կգ է: Պատ.՝ 0,57 մ/վ:

68. Թռչկոտելիս մարդը ոտքերով հրվում է երկրագնդից և որոշակի 
արա գություն է հաղորդում նրան: Որոշեք այդ արագությունը, եթե 
մարդու զանգ վածը 60 կգ է, և Երկրից նա հրվում է 4,4 մ/վ արագությամբ: 
Երկրա գնդի զանգվածը 6·1024 կգ է: Պատ.՝ 4,4·10-23 մ/վ:

69. Պատկերացրեք, որ գտնվում եք սառցակալած մեծ լճակի մեջ-
տեղում: Ենթադրենք, թե սառույցն այնքան ողորկ է, որ անհնար է նրա 
վրայով քայ լել կամ սողալ: Ի՞նչ պետք է անեք ափ հասնելու համար:

70. Երբ 10 կգ զանգվածով անշարժ սայլակից տղան ցատկեց հո րի-
զո նա կան ուղղությամբ, սայլակը սկսեց շարժվել 8 մ/վ արագությամբ։ 
Ի՞նչ արագություն ձեռք բերեց տղան, եթե նրա զանգվածը 40 կգ է։ 
Պատ.՝ 2 մ/վ։

71. Հաշվեք 20 գ վառելիքի այրումից հետո 0,5 կգ զանգված ունեցող 
վա  ռո դային հրթիռի ձեռք բերած արագությունը: Վառելիքի այրման ար -
գա  սի քների արտահոսքի արագությունը կազմում է 800 մ/վ: Պատ.՝ 33 մ/վ:

72. Ինչի՞ է հավասար 1 կգ զանգվածով վառոդային հրթիռի արա-
գու թյունն այն բանից հետո, երբ նրանից 500 մ/վ արագությամբ 
արտահոսել են 0,1 կգ զանգվածով այրման արգասիքներ: Պատ.՝ 56 մ/վ:

73. Ի՞նչ աշխատանք է կատարում սեղանի մակերևույթով 40 սմ 
տեղա շարժված արկղի շարժման ուղղությամբ ազդող 5 Ն ուժը: 
Պատ.՝ 2 Ջ:

74. 20 Ն ուժ գործադրելով` բեռն ուղղաձիգ վեր են բարձրացնում: 
Ի՞նչ աշխատանք է կատարում այդ ուժը բեռը 2 մ բարձրացնելիս: 
Պատ.՝ 40 Ջ:

75. Գտեք, թե ինչ աշխատանք է անհրաժեշտ կատարել 0,5 մ3 ծավալով 
գրա նիտե սալը հավասարաչափ 20 մ վեր բարձրացնելու համար: Գրա-
նիտի խտությունը 2500 կգ/մ3 է: Պատ.՝ 250 կՋ:

76. Ամբարձիչի միջոցով 2,5 տ զանգված ունեցող բեռը բարձրացրին 
12 մ: Ի՞նչ աշխատանք է կատարվում այդ դեպքում: Պատ.՝ 300 կՋ:

77. Ինչի՞ է հավասար 10 գ զանգված ունեցող և 800 մ/վ արագությամբ 
սլացող գնդակի կինետիկ էներգիան: Պատ.՝ 3,2 կՋ:
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78. Ի՞նչ կինետիկ էներգիայով է օժտված 61 կմ/ժ արագությամբ 
թռչող աղավնին, որի զանգվածը 400 գ է: Պատ.՝ 57,4 Ջ:

79. Ի՞նչ բարձրության վրա պետք է բարձրացնել 0,5 կգ զանգվածով 
գնդակը, որպեսզի այն Երկրի մակերևույթի նկատմամբ ձեռք բերի 
25 Ջ պոտենցիալ էներգիա: Պատ.՝ 5 մ:

80. Ինչի՞ է հավասար 2 մ բարձրության վրա 1 լ ջրի պոտենցիալ 
էներ գիան: Պատ.՝ 20 Ջ:

81. Միևնույն բարձրության վրա են գտնվում նույն չափերի փայտե և 
երկաթե չորսուները: Չորսուներից ո՞րն է օժտված ավելի մեծ պո տեն-
ցիալ էներգիայով: 

82. Կարո՞ղ են արդյոք երկու մարմին ունենալ միևնույն կինետիկ 
էներ գիան, եթե դրանք՝ ա) ունեն նույն զանգվածը, բ) ունեն տարբեր 
արագու թյուն ներ: Ո՞ր դեպքում է դա հնարավոր: 

83. Մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան հավասար է 0,8 կՋ-ի: 
Ինչի՞ է հավասար նրա կինետիկ էներգիան, եթե պոտենցիալը 250 Ջ է: 
Պատ.՝ 550 Ջ:

84. Մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան հավասար է 1,2 կՋ-ի: 
Ինչի՞ է հավասար նրա պոտենցիալ էներգիան, եթե կինետիկը 900 Ջ է: 
Պատ.՝ 300 Ջ:

85. Որոշեք 200 գ զանգվածով 4 մ բարձրության վրա 10 մ/վ 
արա գու թյամբ շարժվող քարի լրիվ մեխանիկական էներգիան: 
Պատ.՝ 18 Ջ:

86. Ինչի՞ է հավասար 1,8 կգ զանգվածով նռնակի լրիվ մեխանիկական 
էներգիան, եթե 3 մ բարձրության վրա այն ունի 70 մ/վ արագություն: 
Պատ.՝ 4464 Ջ:

87. Գնդակը գետնից վերև են նետում 10 մ/վ արագությամբ: 
Ի՞նչ բարձ րության վրա այդ գնդակը կունենա 6 մ/վ արագություն: 
Պատ.՝ 3,2 մ:

88. Գնդակն ուղղաձիգ ներքև են նետում 10 մ/վ արագությամբ: Ի՞նչ 
բարձրության վրա հետ կցատկի գնդակը գետնին բախվելուց հետո, եթե 
բարձրությունը, որից նետել են գնդակը, եղել է 1 մ: Գնդակի գետնին 
դիպչելու ժամանակ էներգիայի կորուստներն անտեսեք: Պատ.՝ 6 մ:

89. Ի՞նչ բարձրությունից է ընկել խնձորը, եթե այն գետնին է դիպել 
6 մ/վ արագությամբ: Պատ.՝ 1,8 մ:

90. Ի՞նչ առավելագույն բարձրության կհասնի աղեղից ուղղաձիգ 
վերև արձակած նետը, որի արագությունը 40 մ/վ է: Օդի դի մա դրու-
թյունը հաշվի չառնել: Պատ.՝ 80 մ:
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91. Կամերտոնի ճյուղերը տատանվում են 440 Հց հաճախությամբ: 
Ինչի՞ է հավասար այդ տատանումների պարբերությունը: Քանի՞ 
տա  տա նում են կատարում այդ կամերտոնի ճյուղերը 1,5 վ-ում: 
Պատ.՝ 2,273 մվ: 660:

92. Ճոճանակը 72 վ-ում 180 տատա նում է 
կատարել: Որոշեք ճոճանակի տա տանումների 
պարբերությունը և հա ճա խությունը: Պատ.՝ 0,4 
վ: 2,5 Հց:

93. Նկարում պատկերված տատա նում ների 
գրաֆիկով որոշե՛ք տատա նումների լայնույթը, 
պարբերությունը և հաճախությունը: Պատ.՝ 
6 սմ: 4 վ: 0,25 Հց:

94. Նկարում պատկերված գրաֆիկով 
որոշեք տատանումների լայնույթը, պարբերու-
թյունը և հաճախությունը: Պատ.՝ 15 սմ: 8 վ: 
0,125 Հց: 

95. Ճոճանակի տատանումների լայ նույթը 
5 սմ է: Ի՞նչ հեռավորություն է անցնում ճո-
ճանակը` 4 լրիվ տատանում կատարելով: 
Պատ.՝ 80 սմ:

96. Ճոճանակի տատանումների լայնույթը 4 սմ է: Ի՞նչ ճանապարհ 
է անց նում ճոճանակը տատանումների 3 պարբերությանը հավասար 
ժամանակահատվածում: Պատ.՝ 48 սմ: 

97. Երկար թելից կախած գունդը հա վա սարակշռության դիրքից 
շեղեցին այնպես, որ գետնից նրա բարձրությունը մեծացավ 5 սմ-ով: 
Ի՞նչ արա գու թյամբ կանցնի գունդը հա վա ս ա րա կշռության դիրքով 
ազատ տատանում ների ժա մա նակ: Պատ.՝ 1 մ/վ: 

98. Երկար թելից կախված տատանվող մետաղե գունդը 
հավասարա կշռության դիրքն անցնում է 0,6 մ/վ արագությամբ: 
Առա վե լա գույն ի՞նչ բարձրության (հավասարակշռության դիրքի 
նկատմամբ) կհասնի այն տատանումների ժամանակ: Պատ.՝ 1,8 սմ: 

99. Հաշվեք 1 մ երկարությամբ մաթեմատիկական ճոճանակի ազատ 
տա  տանումների հաճախությունը: Ի՞նչ ժամանակում կկատարվի այդ 
ճո  ճա նակի 10 տատանումը: Պատ.՝ 0,5 Հց: 20 վ:

100. Պետերբուրգի Իսակիևյան տաճարում կախված է 98 մ 
երկա րու թյամբ ճոճանակ: Ինչի՞ է հավասար նրա տատանումների 
պարբե  րու թյունը: Քանի՞ տատանում է այն կատարում 1 րոպեում: 
Պատ.՝ 20 վ: 3:
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101. Զսպանակից կախված բեռի զանգվածը 100 գ է: Որոշեք նրա 
ազատ տատանումների պարբերությունը, եթե զսպանակի կոշ տու-
թյունը 40 Ն/մ է: Քանի՞ տատանում կկատարի այս զսպանակավոր 
ճո  ճա նակը 20 վ-ում: Պատ.՝ 0,314 վ: 63.7:

102. Ինչի՞ է հավասար զսպանակին ամրացված բեռի ազատ 
տա տա  նում ների հաճախությունը, եթե բեռի զանգվածը 0,1 կգ է, 
իսկ զսպա նակի կոշտությունը` 10 Ն/մ: Ինչքա՞ն ժամանակ է 
անհրաժեշտ այս ճոճանակին, որպեսզի այն կատարի 20 տատանում: 
Պատ.՝ 1,592 Հց: 12,56 վ: 

103. Նկ. 27.1-ում պատկերված սարքում բեռի զանգվածը 50 գ է, 
զսպա նակի կոշտությունը` 20 Ն/մ: Արդյոք այս համակարգում 
ռեզոնանսի երևույթ կդիտվի՞, եթե ոլորանի բռնակը պտտենք 
վայրկյանում 1 պտույտ հաճա խությամբ: Պատ.՝ Ոչ:

104. Նկ. 27.1-ում պատկերված սարքում բեռի զանգվածը 50 գ է, 
զսպա նա կի կոշտությունը` 20 Ն/մ: Արդյոք այս համակարգում 
ռեզոնանսի երևույթ կդիտվի՞, եթե ոլորանի բռնակը պտտենք 0,314 վ 
պարբերությամբ: Պատ.՝ Այո:

105. Նկ. խ. 105.ա-ում բերված է աջ տարածվող լայնական ալիքի 
պատ կերը: Ո՞ր ուղղությամբ է շարժվում տվյալ պահին A տառով 
նշանակված միջավայրի մասնիկը:

AA

ա

A

բ գ

Նկ. խ. 105
Ցուցում: Քանի որ ալիքը լայնական է, ապա քննարկվող մասնիկը պետք է 
շարժվի ալիքի տարածման ուղղությանն ուղղահայաց: Բայց ո՞ւր̀ վերև՞, թե՞ 
ներքև: Այս հարցին պատասխանելու համար գծենք ալիքի այն պատկերը, 
որը կհամապատասխանի որոշ ժամանակ անց նրա գրաված դիրքին: 
Հաշվի առնելով, որ ալիքն աջ է տարածվում, ստանում ենք նկ. խ. 105.բ-ում 
կետագծերով պատկերված գիծը: A կետով տարված ուղղահայացի և 
ալիքի նոր դիրքի հատման կետը ցույց կտա, թե որտեղ պետք է հայտնվի 
այդ մաս նիկը որոշ ժամանակ անց: Դեպի այդ կետն է շարժվում (այսինքն̀ 
վերև) տվյալ պահին դիտարկվող մասնիկը (նկ. խ. 105.գ):

106. Նկ. խ. 106-ում բերված են լայնական ալիքների պատկերները: 
Ալիք ներից մեկը շարժվում է դեպի աջ, մյուսը` ձախ: Ո՞ր ուղղությամբ է 
շարժ վում A մասնիկը յուրաքանչյուր դեպքում: 
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A

ա
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բ

Նկ. խ.106

107. Նավակը ճոճվում է ծովի ալիքների վրա 2 վ պարբերությամբ: 
Որո շեք ծովի ալիքի երկարությունը, եթե այն տարածվում է 4 մ/վ արա-
գու թյամբ: Պատ.՝ 8 մ:

108. Ձկնորսը նկատեց, որ լողանը ջրի վրա 0,5 Հց հաճախությամբ 
տա տանումներ է կատարում, իսկ լողանի տատանումներ առաջացնող 
ալիքների հարևան կատարների միջև հեռավորությունը 6 մ է: Ինչի՞ է 
հավասար այդ ալիքների տարածման արագությունը: Պատ.՝ 3 մ/վ:

109. Լճի մեջ մի ճյուղ ընկավ, որի պատճառով առաջացած ալիքն 
ափին հասավ 10 վ-ում: Ալիքների հարևան կատարների միջև 
տարածությունը 10 սմ է: 2 վ-ում ափին 4 ճողփյուն է եղել: Ափից ի՞նչ 
հե ռա վորության վրա է ընկել ճյուղը: Պատ.՝ 2 մ:

110. Ինչի՞ է հավասար այն ալիքի երկարությունը, որը տա րած վում է 
5 մ/վ արագությամբ, և որում 10 վ ընթացքում 4 տատանում է տե ղի 
ունե նում: Պատ.՝ 12,5 մ:

111. Ձայնախորաչափի միջոցով ձկների վտառի հայտնաբերման 
ժամա նակ նկատեցին, որ ձայնային ազդանշանի ուղարկման 
և ընդունման պա հե րի ժամանակամիջոցը կազմել է 0,7 վ: Ի՞նչ 
տարածության վրա է գտնվում ձկների վտառը, եթե ջրում ձայնի 
արագու թյունը 1400 մ/վ է: Պատ.՝ 490 մ:

112. Ինչքա՞ն է ծովի խորությունը, եթե ջրատեղորոշչի միջոցով 
ուղարկ ված ձայնային ազդանշանը վերադարձել է 0,9 վ-ից: Ջրում 
ձայնի արագու թյունը համարել 1400 մ/վ: Պատ.՝ 630 մ:

113. Կարո՞ղ է Լուսնի վրա տեղի ունեցող հզոր պայթյունի ձայնը 
լսվել Երկրի վրա: Պատ.՝ Ոչ:

114. Ենթադրենք, թե Լուսնի վրա գտնվող աստղագնացների 
ռադիոկապը խափանվել է: Ի՞նչ պետք է նրանք անեն իրար լսելու 
համար: 
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Հավելված 1. Որոշ նյութերի տեսակարար ջերմունակությունները

Նյ� թ c, Ջ/(կգoC) Նյ� թ c, Ջ/(կգoC)

Պինդ մարմի ններ Հեղ� կներ

Փայտ (կաղնի) 2400 Ջուր 4200

Սառույց 2100 Սպիրտ 2470

Ալյ ումի ն 920 Գլիցերին 2430

Աղյ ուս 880 Կերոսին 2100

Բետոն 880 Սնդիկ 138

Գրաքար (գրաֆիտ) 750 Գազեր*

Ապակի (սովորական) 670 Ջրածին 14 200

Պողպատ 500 Ջրի գոլորշի 2000

Երկաթ 460 Ազոտ 1000

Պղինձ 400 Օդ 1000

Ցինկ 400 Թթվածին 920

Ոսկի 130

 

Հավելված 2. Որոշ նյութերի հալման ջերմաստիճանները

Նյ� թ tհ, 0C Նյ� թ tհ, 0C Նյ� թ tհ, 0C

Ջրածին -259 Կալիում 63 Ոսկի 1064

Թթվածին -218 Նավթալին 80 Պղինձ 1083

Ազոտ -210 Նատրիում 98 Թուջ 1200

Օդ -213 Անագ 232 Երկաթ 1539

Սպիրտ -214 Կապար 327 Պողպատ 1300-1500

Սնդիկ -39 Սաթ 360 Պլատին 1772

Սառույց 0 Ալյ ումի ն 660 Օսմի ում 3045

Ցեզիում 29 Արծաթ 962 Վոլֆրամ 3387

* Նորմալ մթնոլորտային ճնշման տակ։ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
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Հավելված 3. Որոշ նյութերի հալման տեսակարար ջերմությունները

Նյութ λ, Ջ/կգ Նյութ λ, Ջ/կգ Նյութ λ, Ջ/կգ
Ալյումին 3,9 · 105 Ցինկ 1,2 · 105 Անագ 0,59 · 105

Սառույց 3,4 · 105 Արծաթ 0,87 · 105 Կապար 0,25 · 105

Երկաթ 2,7 · 105 Պողպատ 0,84 · 105 Թթվածին 0,14 · 105

Պղինձ 2,1 · 105 Ոսկի 0,67 · 105 Սնդիկ 0,12 · 105

Պարաֆին 1,5 · 105 Ջրածին 0,59 · 105

Հավելված 4. Որոշ նյութերի եռման ջերմաստիճանները 
(ճնշումը՝ 760 մմ սնդ. սյան)

Նյութ tեռ,
0C Նյութ tեռ, 0C Նյութ tեռ,

0C

Հելիում -268,9 Ացետոն 56,5 Կապար 1740
Ջրածին -253 Սպիրտ 78,5 Ալյումին 2330
Ազոտ -195,8 Կաթ 100 Պղինձ 2567
Թթվածին -183 Ջուր 100 Երկաթ 2750
Եթեր 35 Սնդիկ 357 Վոլֆրամ 6000

Հավելված 5. Որոշ նյութերի շոգեգոյացման տսակարար 
ջերմությունները (ճնշումը՝ 760 մմ սնդ. սյան)

Նյութ r, Ջ/կգ Նյութ r, Ջ/կգ
Ջուր 2,3 · 106 Երկաթ 6,3 · 106

Ամոնիակ 1,4 · 106 Վոլֆրամ 5 · 106

Սպիրտ 9 · 105 Պղինձ 4,8 · 106

Եթեր 4 · 105 Կապար 8,6 · 105

Սնդիկ 3 · 105 Օդ 2 · 105

Ալյ ումի ն 9,2 · 106

Հավելված 6.  Վառելիքի որոշ տեսակների այրման տեսակարար 
ջերմությունները

Վառելիք q, Ջ/կգ Վառելիք q, Ջ/կգ
Ջրածին 1,2 · 108 Անտրացիտ* 3,0 · 107

Կերոսին 4,6 · 107 Սպիրտ 2,7 · 107

Բենզին 4,6 · 107 Քարածուխ 2,7 · 107

Նավթ 4,4 · 107 Տորֆ 1,4 · 107

Բնական գազ 4,4 · 107 Չոր փայտ 1,0 · 107

Փայտածուխ 3,4 · 107 Վառոդ 3,8 · 107

* Բարձրորակ քարածխի տեսակ։

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
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Ս. Վ. ԳՐՈՄՈՎ
Ն. Ա. ՌՈԴԻՆԱ

ՖԻԶԻԿԱ

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ
8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԴԱՍԱԳԻՐՔ

Մաս 1
Վերահրատարակություն

I, II, III և V գլուխների հեղինակ՝ 

Տեխնիկական խմբագիր՝
Սրբագրիչներ՝

Էջադրող՝
Կազմի ձևավորումը՝

Արտավազդ Մամյան

Արարատ Թովմասյան
Լիանա Չոբանյան, Շողեր Ղազարյան
Արմինե Պապանյան
«Անտարես» մեդիա հոլդինգի

«Անտարես» հրատարակչատուն
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