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IV ԳԼՈՒԽ  
ՆՅՈՒԹԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Մեխանիկայի � ս� մն ասիր� թյան ժամանակ մե զ հետաքրքր� մ էր 
մար մի նների շարժ� մը: Այժմ կքննարկենք երև� յթներ, որոնք կապված 
են դադարի վիճակ� մ գտնվող մարմի նների հատկ� թյ� նների հետ: Մենք 
� ս� մն ասիրել�  ենք օդի տաքանալ�  և սառչել� , սառ� յցի, մե տաղների 
հալվել� , ջրի եռալ�  և նման այլ երև� յթներ: Այս երև� յթները կոչվ� մ են 
ջերմային երև� յթներ:

 § 33. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ ԵՎ ՆՅՈՒԹ: ՆՅՈՒԹԻ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Ֆիզիկայում ոչ մի այն դիտում ու նկարագրում են երևույթներն ու 
մար մի ն  ների հատկություն ները, այլև ձգտում են բացատրել, թե ինչու 
են դրանք տեղի ունենում հենց այդպես և ոչ թե այլ կերպ: Օրինակ` 
ինչո՞ւ հատակին թափված ջուրը հոսում է, իսկ տաք թավայի մե ջ այն 
հավաքվում է կաթիլ ների տեսքով: Ինչո՞ւ գազը հեշտ է սեղմե լ, իսկ 
պինդ մարմի նը կամ հեղու կը՝ շատ դժվար: Ինչո՞ւ պողպատի կտորը 
շիկացած վիճակում ավելի հեշտ կարելի է ծռել ու տափակացնել, քան 
սառը վիճակում:

Այս և բազմաթիվ այլ հարցերի կարելի է պատասխանել, բայց դրա 
հա մար պետք է իմանալ նյութի կառուցվածքը: Նյութի կա ռուց վածքի 
մա սին գի տե լիքները ոչ մի այն հնարավորություն են տալիս բացատրել 
ֆի զի կա  կան շատ երևույթներ, այլև օգնում են կանխատեսել երևույթ-
նե րի ընթացքը, իմանալ, թե ինչ պետք է անել դրանք արա գաց նե-
լու կամ դանդաղեցնելու համար, այսինքն՝ օգնում են կա ռա վարել 
երևույթ  նե րը:

Ուսումն ասիրելով մարմի նների կառուցվածքը՝ կարելի է բացատրել 
նրանց հատկությունները, ինչպես նաև ստեղծել անհրաժեշտ հատ-
կու թյուն ներով նոր նյութեր՝ կարծր ու ամուր համաձուլվածքներ, 
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ջեր մա կա յուն նյութեր, պլաստ մասսաներ, արհեստական կաուչուկ, 
կապրոն, լավ սան և այլն:

Այս բոլոր նյութերը լայնորեն կիրառվում են տեխնիկայում, կեն ցա-
ղում և բժշկության մե ջ:

Նյութի կառուցվածքի մասին մե զ տեղեկություններ են տալիս որոշ 
երև ույթներ ու փորձեր:

Եթե ձեռքերով սեղմե նք գնդակը, նրա մե ջ լցված օդի ծավալը 
կփոք րա նա: Ուժ գործադրելով՝ կարելի է փոքրացնել նաև ռետինի 
կամ մոմի  ծա վալը:

Բայց ծավալի փոփոխությունը տեղի է ունենում ոչ մի այն մե  խա նի-
կա կան ազդեցության հետևանքով:

Սառը վիճակում օղակի մի ջով ազատորեն անցնող պողպատե 
գնդիկը (նկ. 33.1.ա) տաքացնելուց հետո ընդարձակվում է և չի անցնում 
օղակի մի  ջով (նկ. 33.1.բ): Երբ գնդիկը սառչում է, նրա ծավալը փոք-
րանում է, և այն կրկին անցնում է օղակի մի ջով:
 

Նկ. 33.1 Նկ. 33.2

Տաքացնելու հետևանքով ընդար ձակ վում են ոչ մի այն պինդ մարմի ն-
նե րը, այլև հեղուկները: Նկար 33.2-ում պատկերված փորձը ցույց է 
տա լիս, թե փորձանոթում ինչպես է փոխվում հեղուկի մակարդակը, 
երբ այ րոցի բոցով տաքացնում ենք անոթի ջուրը:

Այսպիսով, փորձերը ցույց են տալիս, որ մարմն ի ծավալը կարող է 
փո փոխ վել՝ մե ծանալ կամ փոքրանալ: Ինչո՞վ կարելի է բացատրել 
մարմն ի՝ սե փական ծավալը փոխելու հատկությունը: Դա կարելի է 
բացատրել նրա նով, որ նյ� թերը կազմված են առանձին մասնիկներից, 
որոնց մի ջև կան ազատ տարած� թյ� ններ: Երբ այդ մասնիկները 
հեռանում են իրա րից, մարմն  ի ծավալը մե ծանում է, իսկ երբ մոտենում 
են իրար, մարմն ի ծա վա լը փոքրանում է:

Վարկածն այն մասին, որ բոլոր նյութերը կազմված են փոքրագույն 
մաս նիկներից, առաջինն արտահայտել են հին հույն գիտնականները: 
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Նրանք դա հիմն ավորում էին այսպես. հոտի տարածումը, հեղուկների 
գո լորշիա ցումը, ալիքների ազդեցությամբ ծովափնյա քարի ծավալի 
աս տիճանական նվազումը տեղի են ունենում, քանի որ մարմի ններից 
ան ջատվում են փոք րագույն մասնիկներ:

Այդ դեպքում ինչո՞ւ բոլոր նյութերը՝ ջուրը, պողպատը, ծառը, հոծ են 
թվում:

Բանն այն է, որ նյութը կազմող մասնիկների չափերը և նրանց մի ջև 
եղած հեռավորությունները չափազանց փոքր են: 

Այդ մասնիկների չափերի մասին պատ կե-
րացում է տալիս հետևյալ փոր ձը (նկ. 33.3): Փորձ-
ա նոթի ջրի մե ջ լուծենք ներկի շատ փոքր կտոր: 
Այ նու հետև ներկված ջրից մի  քիչ լցնենք երկրորդ 
փոր ձա նոթի մե ջ և առա ջի նին հավասար մաքուր 
ջուր ավե լաց նենք: Երկրորդ փորձանոթից մի  քիչ 
ջուր լցնենք երրորդ փորձանոթի մե ջ և կրկին մա-
քուր ջուր ավելացնենք: Նույն բանը կրկնենք չոր-
րորդ  փորձանոթի հետ: Ամե ն անգամ լու ծույթն 
ավե լի բաց գույն կստանա: Դիտար կենք վերջին 
լուծույթը: Այն թեև շատ թույլ, բայց հավասարաչափ 
է ներկված: Հետևա բար նրա յուրաքանչյուր 

կաթիլը ներկի մասնիկ է պա րու նակում: Բայց չէ՞ որ ջրում լուծել էինք 
ներ կի շատ փոքր կտոր, և մի այն մի  չնչին մասը բաժին ըն կավ վերջին 
փորձանոթի լուծույթին: Նշանակում է՝ ներ կի փոքր հատիկը բաղկա ցած է 
փոքրագույն չա փերով հսկայական քանակությամբ մասնիկ ներից:

Այս և բազմաթիվ այլ երևույթներ ու փորձեր հաստատում են այն 
վար կածը, որ բոլոր մարմի ն ները կազմված են փոքրագույն մասնիկ-
ներից: Ի՞նչ մասնիկներ են դրանք: Այդ մասին կատ մե նք հաջորդ 
պարագրաֆում:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչի՞ համար է պետք իմանալ նյութի կառուցվածքը:
2. Մարդու ստեղծած ի՞նչ նյութեր գիտեք:
3. Ինչո՞վ է բացատրվում նյութերի՝ սեփական ծավալը փոփոխելու հատ-

կու թյունը:
4. Ինչպիսի՞ երևույթներն են ցույց տալիս, որ նյութերը կազմված են 

միմյան ցից տարածությամբ անջատված մասնիկներից:

Նկ. 33.3

§33. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ ԵՎ ՆՅՈՒԹ: 
ՆՅՈՒԹԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
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 § 34. ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐ ԵՎ ԱՏՈՄՆԵՐ

Վարկածն այն մասին, որ բոլոր նյութերը կազմված են առանձին փոք-
րագույն մասնիկներից, առաջադրվել է ավելի քան երկու հազար տարի 
առաջ: Սակայն մի այն 19-20-րդ դարերի սահմանագծին բացահայտվեց, 
թե դրանք ինչ մասնիկներ են և ինչպիսի հատկություններ ունեն:

Մասնիկները, որոնցից կազմված են նյութերը, կոչվում են մո լե կուլ-
ներ: Այսպես՝ ջրի ամե նափոքր մասնիկը ջրի մո լե կուլն է, շաքարի ամե -
նափոքր մասնիկը՝ շաքարի մոլեկուլը:

Իսկ ի՞նչ չափեր ունեն մոլեկուլները:
Հայտնի է, որ շաքարը կարելի է փշրել և շաքարի փոշի ստանալ, 

ցորենի հա տիկ նե րը կարելի է աղալ և ալյ ուր ստանալ: Յուղի 
կաթիլը, տարածվե լով ջրի մա կերևույթին, առաջացնում է թաղանթ, 
որի հաստությունը տաս նյակ հա զար անգամ փոքր է մարդու մազի 
տրամագծից: Սակայն ալյ  ուրի փո շե հատիկի և յուղի թաղանթի մե ջ 
պարունակվում է ոչ թե մե կ, այլ բազ մաթիվ մոլեկուլներ: Նշանակում է՝ 
այդ նյութերի մոլեկուլների չա փերն ավե լի փոքր են, քան ալյ ուրի 
փոշեհատիկի չափերն ու յուղի թա ղան թի հաս տությունը:

Կարելի է այսպիսի համե մատություն կատարել. մոլեկուլը նույնքան 
ան գամ փոքր է մի ջին չափի խնձորից, որքան անգամ խնձորը փոքր է 
երկրա գնդից: Եթե բոլոր մարմի նների չափերը մե ծացնենք մի լիոն 
անգամ (այդ դեպ քում մարդու մատի հաստությունը կդառնա 10 կմ), 
նույնիսկ այդ դեպ քում մոլեկուլն իր չափերով փոքր կլինի այս 
դասագրքի մե ջ հանդիպող մի ջակետից: 

Մոլեկուլներն անզեն աչքով տեսնել հնարավոր չէ: Նրանք այնքան 
փոքր են, որ 1000 անգամ խոշորացնող մանրադիտակով էլ չեն երևում:

Կենսաբաններին հայտնի են 0,001 մմ չափերով մի կրոօրգանիզմն եր 
(օրի նակ՝ մանրէներ): Իսկ մոլեկուլները դրանցից հարյուրավոր ու 
հազարա վոր անգամ փոքր են:

Մոլեկուլների չափերը որոշելու նպատակով տարբեր փորձեր են 
կա տար վել: Նկարագրենք դրանցից մե կը:

Մաքուր լվացված մե ծ անոթի մե ջ ջուր լցնելուց հետո նրա 
մակերեսին մի  կաթիլ յուղ են կաթեցնում: Յուղը սկսում է տարածվել 
և թաղանթ կազ մե լ: Յուղի տարածվելու հետ այդ թաղանթի 
հաստությունն ավելի ու ավելի է նվազում: Որոշ ժամանակ անց յուղի 
տարածվելը դադարում է: Եթե են թադրենք, որ դա տեղի է ունե-
նում այն պատճառով, որ յուղի բոլոր մոլե կուլ ները հայտնվում են 

§ 34. ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐ ԵՎ ԱՏՈՄՆԵՐ
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§ 34. ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐ ԵՎ ԱՏՈՄՆԵՐ

§ 34. ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐ ԵՎ ԱՏՈՄՆԵՐ

ջրի մակերևույթին (1 մոլեկուլ հաստությամբ թաղանթ կազմե լով), 
մոլեկուլի տրամագիծը որոշելու համար բավական է որո շել առաջացած 
թաղանթի հաստու թյունը:

Յուղի թաղանթի h հաստությունը հավասար է նրա V ծավալի և S 
մակե րեսի հարաբե րու թյանը. 

                                       
h =

V
S
: (34.1)

Թաղանթի ծավալն այն կաթիլի ծավալն է, որը կաթեցվել է ջրի 
մակե րև ույթին: Կաթիլի ծավալը չափում են նախօրոք: Չափելու համար 
օգտվում են չափիչ փորձանոթից (մե նզուրից): Դատարկ փորձանոթի 
մե ջ կա թեցնում են յուղի հաշված քանակությամբ (օրինակ՝ մի  քանի 
տաս նյակ) կաթիլներ, չափում նրանց ընդհանուր ծավալը, հետո այդ 
ծավալը բա ժանում են կա թիլ ներիթվի վրա և ստանում մե կ կաթիլի 
ծավալը:

Նկարագրվող փորձի ժամանակ կաթիլի V ծավալը հավասար է 
0,0009 սմ3, իսկ նրանից ստացված յուղաթաղանթի S մակերեսը՝ 
5500 սմ2:

(34.1) բանաձևում տեղադրելով տառերի թվային արժեքները՝ կստա-
նանք.

h = 0,00000016 սմ:
Այս թվով է արտահայտվում յուղի մոլեկուլի մոտավոր չափը:
Քանի որ մոլեկուլները չափազանց փոքր են, ապա յուրաքանչյուր նյութ 

պարունակում է մոլեկուլների հսկա յա կան քանակություն: Մո լե կուլ ների 
քա   նա կի մասին պատկերացում կազ մե լու համար այս պի սի օրի նակ բե-
րենք: Ռետինե մանկական գնդակի մե ջ երեք գրամ զան գ վա ծով ջրածին 
լցնենք: Գնդակի մե ջ այնպիսի փոքր անցք բացենք, որ յու րաքանչյուր 
վայրկյ ան անցքից կարողանան դուրս գալ ջրածնի մե կ մի  լիոն մոլեկուլ: 
Որպեսզի գնդա կը դատարկվի, կպա հանջ վի 30 մի  լիարդ տարի:

Չնայած մոլեկուլները տվյ ալ նյութի ամե նափոքր մասնիկներն են, 
սա կայն նրանք ևս բաժանելի են: Մոլեկուլը կազմող մասնիկները 
կոչվում են ատոմն եր: Մոլեկուլն ատոմն երի տրոհելիս առաջանում են 
նոր նյութեր: Նյութը, որը կազմված է 1 ատոմի ց, կոչվում է տարր: 

Յուրաքանչյուր տարր ընդունված է նշանակել հատուկ նշանով: 
Օրինակ՝

 թթվածնի ատոմը՝  O,
 ջրածնի ատոմը՝  H,
 ածխածնի ատոմը՝  C:
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Գոյություն ունեն հատուկ նշաններ (այսպես կոչված՝ քիմի ական բանա-
ձևեր) նաև մոլեկուլները նշանակելու համար: Օրինակ՝ թթվածնի մո լե-
կուլը բաղ կացած է թթվածնի երկու մի ա տե սակ ատոմն երից: Այդ պատ-
ճա ռով նրա նշանակման համար օգտագործվում է հետևյալ քիմի ա կան 
բանաձևը՝ O2: Ջրի մոլեկուլը բաղկացած է երեք ատոմի  ց՝ թթվածնի՝ 
մե կ և ջրածնի՝ երկու, այդ պատճառով նրա քի մի ա կան բանաձևն ունի 
H2O տեսքը: Ջուրը, ջրածինը և թթվածինը տար բեր նյութեր են, դրանք 
ունեն տարբեր ֆիզի կական և քիմի ական հատ կություն ներ: Եթե ջրի 
մոլեկուլը տրոհվում է, առա ջանում են նոր նյութեր` ջրածին և թթվածին: 

Նկ. 34.1-ում բերված է ջրի եր կու մոլեկուլների պայմանական պատ-
կերը: Ջրի երկու մոլեկուլների բա-
ժան ման դեպքում ստացվում է 
թթվա ծնի երկու և ջրածնի չորս 
ա տոմ: Ջրածնի յուրաքանչյուր եր-
կու ատոմ կարող են կազմե լ ջրածնի 
մե կ մոլեկուլ, իսկ թթվածնի երկու 
ատոմ՝ թթվածնի մե կ մոլեկուլ, 
որոնց պարզեցված պատկերը ներ -
կա յացված է նկ. 34.2-ում:

Ժամանակակից տեխնիկական մի ջոցները հնարավորություն են 
տա լիս ստանալ առանձին ատոմն երի ու մոլեկուլների լուսանկարներ: 
Նկ. 34.3-ում պատկերված է արսենիումի  ֆտորիդի մոլեկուլի լու սա-
նկարը, որը ստացվել է էլեկտրոնային հոլոգրաֆիական ման րա դի տա-
կի մի  ջո ցով, որն առարկան խոշորացնու է 70 մի լիոն ան գամ: Առանձին 
ատո մի  լուսանկարը կարելի է տեսնել նկ. 34.4-ում. դա ար գո նի ատոմի  
նկարն է՝ մե ծացված 260 մի լիոն անգամ:

Չնայած նրան, որ ատոմն երը շատ փոքր մասնիկներ են, նրանք նույն-
պես բարդ կառուցվածք ունեն, րի մասին դուք կիմանաք հետագայում։

Նկ. 34.1                     Նկ. 34.2

Նկ. 34.3                          Նկ. 34.4

§ 35.  ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄԸ: 
ԴԻՖՈՒԶԻԱ
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§ 35.  ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄԸ: ԴԻՖՈՒԶԻԱ

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչպե՞ս են կոչվում այն մասնիկները, որոնցից կազմված է նյութը:
2. Նկարագրե՛ք փորձ, որի միջոցով կարելի է որոշել մոլեկուլի չափերը:
3. Ինչպե՞ս են կոչվում այն մասնիկները, որոնցից կազմված են 

մոլեկուլները:
4. Ի՞նչ ատոմներից է կազմված ջրի մոլեկուլը: Ի՞նչ է նշանակում H2O 

բանա ձևը:
5. Գրե՛ք ջրածնի մոլեկուլի քիմիական բանաձևը, եթե հայտնի է, որ այդ 

մո լեկուլը կազմված է ջրածնի նույնատեսակ երկու ատոմներից:
6. Քանի՞ և ինչպիսի՞ ատոմներից է կազմված ածխաթթու գազի մոլեկուլը, 

եթե նրա քիմիական նշանը CO2 տեսքն ունի:

 § 35. ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄԸ: ԴԻՖՈՒԶԻԱ
Եթե սենյակ բերվի որևէ հոտավետ նյութ, օրինակ՝ եթեր, որոշ 

ժամանակ անց նրա հոտը կտարածվի ամբողջ սենյակով: Ինչպե՞ս է 
դա տեղի ունե նում: Հոտի տարածումը բացատրվում է մոլեկուլների 
շար ժումով: Մոլեկուլ ների շարժումը անընդհատ և անկանոն բնույթ է 
կրում: Օդի բաղադրու թյան մե ջ մտնող գազերի մոլեկուլների հետ 
բախ վելով՝ եթերի մոլեկուլ ները բազմակի փոխում են իրենց շարժման 
ուղ ղությունը և անկանոն տեղաշարժվելով՝ տարածվում սենյակում:

Այն, որ բոլոր մարմի նների մոլեկուլներն անընդհատ և անկանոն 
շարժ վում են, հաստատվում է բազմաթիվ այլ փորձերով: Դիտարկենք 
դրանցից մե կը:

Ապակե փորձանոթի մե ջ պղնձար ջասպի ջրա յին լուծույթ լցնենք: Այն 
մուգ կա պույտ գույն ունի: Փորձա նոթում գտնվող լուծույթի վրա շատ 
զգու շո րեն, որ պես զի հեղուկները չխառն վեն, ավելացնենք մաքուր 
ջուր: Պղնձար  ջաս պը ջրից ծանր է, այդ պատճառով մն ում է փորձ-
ա նո թի հա տակին: Փոր ձի սկզբում հստակ երևում է երկու հեղուկ-
ների սահմանաբաժան գիծը: Մի քանի օր անց տես նում ենք, որ երկու 
հեղուկների սահ մա նա գի ծը կորց  րել է հս տա կությունը: Իսկ եր կու շաբաթ 
անց այդ սահ մանն ընդ հան րապես ան հե  տա նում է, և փոր ձա նո թում 
հայտնվում է դժ գույն կա պույտ գույն ունեցող համասեռ հե ղուկ (նկ. 35.1): 
Դա նշա նա  կում է, որ հեղուկները մի ա խառնվել են: Նյու թերի ինք-
նակամ փո խա  դարձ ներ թա  փան ցելու երևույթը կոչվում է դիֆուզիա: 

§ 35.  ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄԸ: 
ԴԻՖՈՒԶԻԱ
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Դիֆուզիայի երևույթն այսպես է բա ցա տրվում. 
սկզբում սահ մանագծի մոտ գտն վող պղնձար-
ջասպի մոլեկուլները հայտն վում են սահ  մա-
նա  գծի վերևում, իսկ ջրի մոլեկուլները̀ սահ-
մա նագծի ներքևում: Ժա մա նա կի ըն թաց քում 
պղնձար ջասպի մոլեկուլները հայտ նվում են 
ջրի ամ բողջ ծա վա լում, իսկ ջրի մո լե կու-
լները̀ պղնձարջասպի: Ի վերջո, մո լե կուլ ների 
անընդ հատ ու ան կա նոն շարժման հետևանքով 
փորձանոթի հե ղու կը դառ նում է հա մա սեռ 
(նկ. 35.2):

  Այսպիսով, դիֆուզիայի պատճառը նյութերի մասնիկների ան ընդ-
հատ և անկանոն շարժումն  է: Դիֆ� զիայի ընթացք� մ մի  նյ� թի մաս-
նի կները թա  փան ց� մ են մի  այլ նյ� թի մի ջմասնիկային տարած� թյ� ն, և 
նյ�  թերը խառն վ� մ են մի մյանց:

Դիֆուզիայի երևույթը դրսևորվում է և՛ գազերում, և՛ հեղուկներում, 
և՛ պինդ մարմի ններում:

Դիֆուզիան առավել արագ տեղի է ունենում գազերում, և այդ 
պատ ճա ռով է, որ հոտը օդում այդպես արագ է տարածվում:

Հեղուկներում դիֆուզիան ավելի դանդաղ է ընթանում, քան գա-
զե րում: Դրա պատճառն այն է, որ հեղուկներում մոլեկուլներն ավելի 
խիտ են դա սա վորված, և նրանց մի ջև «խցկվելը» շատ ավելի դժվար է:

Պինդ մարմի ններում դիֆուզիան է՛լ ավելի դանդաղ է ընթանում: 
Հայտ նի փորձերից մե կի ժամանակ ոսկու և կապարի խնամքով հար-
թեց ված թի թեղները դրել են մե կը մյուսի վրա և սեղմե լ ծանր բեռով: 

Նկ. 35.1

Նկ. 35.2ANTARES
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Հինգ տարի հե տո ոսկին ու կապարը իրար մե ջ ընդամե նը 1 մմ են 
ներթափանցել:

Դիֆուզիայի երևույթը մե ծ դեր է խաղում մարդու, կենդանիների 
և բույ սերի կյ անքում: Դիֆուզիայի շնորհիվ է, որ թթվածինը թոքերից 
անց նում է մարդու և կենդանիների արյան մե ջ և դրա մի ջոցով հասնում 
օր գա  նիզմի  բոլոր մասերին: Դիֆուզիայի մի ջոցով են բույսերը հողից 
ար մատներով ջուր և սնունդ վերցնում ու հասցնում ճյուղերին ու 
տերևներին: Եթե դիֆու զիան չլիներ, թթվի ջրի մե ջ պարունակող աղը 
բանջարեղենի մե ջ չէր ներծծվի: 

Դիֆուզիան լայն կիրառություն ունի նաև արդյունաբերության մե ջ: 
Դի ֆու զիան հնարավորու թյուն է տալիս եռակցել այնպիսի նյութեր 
(օրինակ` մե տաղ և կերամի կա), որոնք այլ եղանակներով հնարավոր չէ 
եռակցել: 

 
 ՀԱՐՑԵՐ

1. Բացատրե՛ք՝ ինչպես է եթերը տարածվում սենյակում: Ի՞նչ է ապացուցում 
այդ երևույթը:

2. Ի՞նչ է դիֆուզիան:
3. Նկարագրե՛ք հեղուկների դիֆուզիայի երևույթը ցուցադրող որևէ փորձ:
4. Ի՞նչն է դիֆուզիայի պատճառը:
5. Արդյոք միատեսակ արա՞գ է ընթանում դիֆուզիան գազերում, հեղուկ-

նե րում և պինդ մարմիններում: Բերե՛ք օրինակներ:
6. Ի՞նչ երևույթի վրա է հիմնված բանջարեղենի աղ դնելը:
7. Բացատրե՛ք, թե օդի թթվածնի մոլեկուլներն ինչպես են թափանցում 

գե տերի, լճերի և այլ ջրամբարների ջրի մեջ:

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Բաժակի հատակին կալիումի  պեր ման  գանատի մի  փոշեհատիկ 
դրեք և վերևից սառը ջուր լցրեք: Ջուրը չխառնելով՝ որոշեք, թե ինչքան 
ժամանակ անց կալիումի  պերմանգանատի մոլեկուլները կհայտնվեն ջրի 
վերին շերտերում: Չափելով ջրի մակարդակի բարձրությունը՝ որոշեք 
դիֆուզիայի ընթացքի արագությունը:
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 § 36. ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՈՍԱՅԻՆ ՇԱՐԺՄԱՆ 
ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՐՄՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ

Մենք արդեն գիտենք, որ բոլոր նյութերը կազմված են ատոմն երից 
ու մո լե կուլներից, որոնք անընդհատ անկանոն (քաոսային) շարժում են 
կա տա րում:

Ատոմն երի ու մոլեկուլների անընդհատ քաոսային շարժումն  ան վա-
նում են ջերմային շարժում:

Պարզենք, թե ինչով է պայմանավորված այդ շարժման ջերմային ան-
վա նումը: Եթե կրկնենք պղնձարջասպի ջրային լուծույթի հետ նա խորդ 
պա րագ րա ֆում նկարագրած փորձը՝ նախապես տաքացնելով ջու րը, 
կնկա տենք, որ տաք ջրի մե ջ դիֆուզիան ավելի արագ է տեղի ունե-
նում: Իսկ այն բա նում, որ շաքարը կամ աղը ավելի արագ են լուծվում 
տաք ջրում, հա վանաբար մե զնից յուրաքանչյուրը համոզված կլինի 
սե փական փորձով: Դիտար կե լով երևույթը՝ ի՞նչ վարկած կարող ենք 
առա ջադրել այն բացատ րելու հա մար:

Եթե ենթադրենք, որ տաք մարմն ում ատոմն երն ու մոլեկուլները ավելի 
արագ են շարժվում, քան սառը մարնում, դա կբացատրի, թե ինչու է 
պղնձար ջաս պի դիֆուզիան տաք ջրում ավելի արագ ընթանում, քան 
սա ռը ջրում. որովհե տև տաք ջրի մոլեկուլների արագությունը մե ծ է 
սա ռը ջրի մոլեկուլների արա գու թյունից: Ուստի, նրանք ավելի շուտ են 
հաս նում ջրի հեռավոր կետերին:

Իսկ այժմ փորձենք հասկանալ, թե ինչ է նշանակում տաք կամ սառը 
մարմի ն: Իհարկե, բոլորս էլ լավ գիտենք դրանց տար բե րությունը: 
Մենք գիտենք, որ սառը ջուրը տաքանալիս սկզբում դառ նում է գոլ, 
իսկ հետո՝ տաք: Սառը, գոլ, տաք բառերով նշում ենք ջրի տաքացա-
ծության աստի ճանը, իսկ դա զգում ենք զգա յա րաններով: Շոշափե-
լով որոշում ենք, թե ո՛ր մարմի նն է ավելի տաք, ո՛րը՝ սառը: Բայց 
զգայարաններով ջեր մաս տիճանի գնահատումը չա փազանց մոտավոր 
և սուբյեկտիվ է, այսինքն` կախ  ված է անհատից: Բացի այդ, մարդը 
չի կարող շոշափել բոլոր մարմի ն ները, օրինակ` շի կացած երկաթը 
կամ մաշկի այր վածք ներ առաջացնող ծծմբա     կան թթուն: Ուստի 
անհրաժեշտություն է առա  ջա նում ներմուծել մի  ֆի զի  կական մե -
ծու թյուն, որը կբնութագրի մարմն  ի տաքացածության աս տի ճանը, 
և որը հնա  րավոր կլինի չափել: Այդ ֆիզի կական մե ծությունը ջեր     
մ աստիճանն է: Եթե մի  մար մի նը մյու սից տաք է, ասում են, որ այն 
ունի ավելի բարձր ջեր մաստիճան: Բո լո րին է հայտնի, որ տաք ջրի 

§ 36. ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՈՍԱՅԻՆ ՇԱՐԺՄԱՆ 
ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
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§ 36. ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՈՍԱՅԻՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

ջեր մաստիճանը բարձր է սառը ջրի ջեր մաս տի ճանից, որ ձմռանը օդի 
ջեր մաստի ճանը դրսում ավելի ցածր է, քան ամռանը:

Մարմն ի տաքացածության աստիճանը բնութագրող ֆիզիկական 
մե  ծու  թյունը կոչվում է ջերմաստիճան:

Տաք ջուրը բաղկացած է նույնպիսի մոլեկուլներից, ինչպիսին սառը 
ջրինն են: Տարբե րությունն այն է, որ տաք ջրի մոլեկուլները ավելի 
արագ են շարժ վում, քան սառը ջրինը:

Համաձայն վերևում առաջադրված վարկածի՝ որքան տաք է մար-
մի  նը, այն  քան արագ են շարժվում նրա մոլեկուլները: Մյուս կողմի ց՝ 
պար զե ցինք, որ որ քան տաք է մարմի նը, այնքան բարձր է նրա 
ջերմաստիճանը: Ստաց վեց, որ մո լեկուլների քաոսային շարժման 
արա գության և ջերմ աս տիճանի մի ջև կապ կա (այստեղից էլ գալիս է 
այդ շարժման ջերմային անվա նումը). բարձր ջեր մաստիճան � նեցող 
մարմն � մ մո լե կ� լ ներն ավելի արագ են շարժ վ� մ:

Օրինակ՝ 0 0C-ում թթվածնի մոլեկուլների շարժման մի ջին արա գու-
թյունը 425 մ/վ է, իսկ 20 0C-ում` 440 մ/վ: Սակայն մի  շատ կարևոր 
դի տար կում: 200C ջեր մաստիճան ունեցող ազոտի մոլեկուլների մի ջին 
արա գությունը ավելի մե ծ է, քան թթվածնի մոլեկուլներինը: Իսկ 
ազո տը, որի մոլեկուլների շարժ ման մի ջին արագությունը նույնպես 
440 մ/վ է, ունի ոչ թե 200C ջեր մաս  տիճան, ինչպես թթվածինը, այլ 
ավե լի ցածր` 160C: Սա պայմանա վոր ված է այն բանով, որ ազոտի մո-
լե կուլ նե րը թեթև են թթվածնի մոլեկուլ ներից: Նշանակում է՝ մարմն ի 
ջերմաստի ճանը որոշվում է ոչ մի այն մոլե կուլ ների ջերմային շարժ ման 
մի ջին արագությամբ1, այլև նրանց զանգվածով:

Մենք գիտենք մե ծություններ, որոնք կախված են ինչպես մասնիկի 
արա գու թյունից, այնպես էլ զանգվածից: Դրանք են իմպուլսը և 
կինետիկ էներ գիան: Գիտնականները հաստատել են, որ հատկապես 
մո լե կուլ ների կինետիկ էներգիան է որոշում մարմն ի ջերմաստիճանը:

Ջերմաստիճանը մարմն ի մասնիկների մի ջին կինետիկ էներգիայի 
չափն է. որքան մե ծ է այդ էներգիան, այնքան բարձր է մարմն ի 
ջեր  մաս  տիճանը:

Այսպիսով, մարմն ի տաքացման դեպքում մոլեկուլների մի ջին կի նե-
տիկ էներ  գիան մե ծանում է, և նրանք սկսում են ավելի արագ շարժվել, 

1  Իրականում նյութի մոլեկուլները շարժվում են տարբեր արագություններով: 
Իսկ ջեր մաս տի ճանը որոշվում է հենց մոլեկուլների մի ջին արագությամբ: 
Առանձին մոլեկուլ նե րի շարժման արա գու թյունները տրված ջերմաստիճա նում 
կարող են մի  ջի նից և՛ բարձր, և՛ ցածր լինել:
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IV ԳԼՈՒԽ  ՆՅՈՒԹԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

սա ռեց ման դեպքում մոլեկուլների էներգիան նվազում է, և նրանք 
սկսում են ավելի դան դաղ շարժվել:

Ջերմային շարժումը տարբերվում է  մե խանիկական շար ժումի ց նրա-
նով, որ նրա ինտենսիվությունը կախված է մարմն ի ջերմաս տիճանից, 
և այդ շարժմանը մի շտ մասնակցում են հսկայական քանակու թյամբ 
մաս նիկ ներ, որոնք շարժվում են շատ բարդ և խճճված հետա գծերով:

 ՀԱՐՑԵՐ
 

1. Ինչպե՞ս է ընթանում դիֆուզիան ավելի բարձր և ավելի ցածր 
ջերմաստի ճաններում:

2. Ինչպե՞ս է կապված մարմնի ջերմաստիճանը դրա մոլեկուլների 
շարժման արագության հետ:

3. Ինչո՞վ է տարբերվում սառը ջրի մոլեկուլների շարժումը տաք ջրի 
մոլեկուլ նե րի շարժումից:

4. Ո՞ր աղաջրում՝ տա՞ք, թե՞ սառը, ավելի շուտ կաղիանան վարունգները: 
Ինչո՞ւ:

5. Որոշ մետաղների (ալյումինի, քրոմի և այլն) ատոմների ներթափանցումը 
պող պատե առար կայի խորքը դրա մակերևույթը դարձնում է ավելի 
ամուր և չժանգոտվող (առարկայի մշակման այդ եղանակը կոչվում է 
մետա ղա պատում): Ո՞ր երևույթն է ընկած մետաղա պատ ման հիմքում: 
Ինչո՞ւ են այն կատարում բարձր ջերմաստիճանում:

 § 37. ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ՍԱՆԴՂԱԿ: ՋԵՐՄԱՉԱՓ  

Մարմն ի տաքացածության աստիճանը բնութագրող ջերմաս տի ճա-
նի գա ղա  փարը նախորդ պարագրաֆում ներմուծեցինք, որպեսզի կա-
րողա նանք չափել այն: Ջերմաստիճանը չափող սարք ստեղծելու հա-
մար հիմք կա րող է դառնալ, օրինակ, ջերմաստիճանից նյութի ծա վալի 
կախ վա ծու  թյան երևույթը: Սարքերը, որոնք ծառայում են ջեր մաս-
տիճանը չափելու հա մար, կոչվում են ջերմաչափեր: Կենցաղում ամե -
նա տա րածված ջեր  մաչափի ստեղծողը շվեդ գիտ նա կան Ա. Ցելսիուսն 
(1701-1744) է: Նկ. 37.1-ում պատ կերված ջերմաչափի աշխա տանքը նույն -
պես հիմն ված է նյութերի ջեր մային ընդար ձակ ման վրա: Տաքանալիս 
ջեր մաչափում օգ տա գործ վող հե ղու կը (օրինակ՝ սնդիկը կամ սպիրտը) 
ըն դար ձակ վում է, և բա րակ խողո վա կում հեղուկի սյան եր  կա րությունը 

§ 37. Ջ Ե Ր Մ Ա Ս Տ Ի Ճ Ա Ն Ա Յ Ի Ն 
ՍԱՆԴՂԱԿ: ՋԵՐՄԱՉԱՓ
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§ 37. ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ՍԱՆԴՂԱԿ: ՋԵՐՄԱՉԱՓ

Նկ. 37.1

§ 37. Ջ Ե Ր Մ Ա Ս Տ Ի Ճ Ա Ն Ա Յ Ի Ն 
ՍԱՆԴՂԱԿ: ՋԵՐՄԱՉԱՓ

զգա լիորեն աճում է: Սառ չե լիս, հակա ռակը, հեղուկը սեղմվում է, 
իսկ խո ղո վա կում հե ղուկի սյու նը` կար ճանում: Ուրեմն  խո ղո վա կում 
հեղուկի սյան եր կա րությունն էլ կա րող է ջեր մաս տիճանի չափ հանդի-
սա նալ: Հար կավոր է մի այն աստիճանա վորել ջերմաչափը և ստանալ 
չա փիչ ջեր մաս տի ճանային սանդղակ: 

Ցելսիուսն այսպես է աստիճանա վորել իր ջեր մա  չափը: Այն տեղա-
դրել է հալվող սառույցում, նշել խո ղո վակում սնդի կի մակարդակը և 
ըն դու նել դա որպես 00C: Այնու հետև ջերմաչափը տեղադրել է եռացող 
ջրի գոլոր շի նե րի մե ջ և նշել հեղուկի համապատասխան մակարդակը 
100 0C-ով: Այդ եր կու մակարդակների մի ջև եղած հե ռա վորու թյունը բա-
ժա նե լով 100 հավա սար մասի՝ ստա ցել է 1 0C-ին համապատասխանող 
հե ղուկի սյան եր կա րությունը: Վեր ջինիս մի ջոցով աստիճանավորել է 
նաև 100 0C-ից բարձր և 0 0C-ից ցածր տիրույթները: Այս ձևով աս տի-
ճա  նա վոր ված սանդղակը կոչվում է Ցելսիուսի սանդ  ղակ՝ ի պատիվ 
այն ստեղ ծողի: 

Այսպիսով, Ցելսիուսի սանդղակի 0 աստիճանը հա-
մա պատաս խա նում է սառույցի հալ ման, իսկ 100 աստի-
ճա նը` ջրի եռման ջեր մաս տիճանին: 

Հարկավոր է հիշել, որ յուրաքանչյուր ջերմաչափ 
մի շտ իր սեփական ջեր մաս  տի ճանն է ցույց տալիս: Մի-
ջա  վայրի ջերմաստիճանը որոշելու հա մար պետք է 
ջեր  մա չափը տեղադրել այդ մի ջավայրում և սպա-
սել այն քան, մի նչև սար քի ջերմաստիճանը դա դա  րի 
փոփոխվելուց և ձեռք բերի այն արժեքը, որը հա -
վա սար է շրջապատող մի ջավայրի ջերմաստի ճա նին: 
Միջավայրի ջեր մաս տիճանի փոփոխության դեպ քւմ 
կփոխվի նաև ջերմաչափի ջերմաստիճանը:

Ցելսիուսի սանդղակը մի ակը չէ: Հայտնի են տար-
բեր սանդղակներով ջեր մա չա փեր: Օրի նակ՝ ԱՄՆ-ում 
և Անգլիայում այժմ օգ տա գործվում է 1714 թվա-
կանին Ֆա րեն հայթի ստեղ  ծած սանդղակով ջեր-
մա չափը: Սա ռույցի հալ  ման ջերմաստիճանը, ըստ 
այդ սանդ ղակի, 320F է, իսկ ջրի եռման ջեր մաստի-
ճանը` 2120F: Որ պես Ֆարենհայթի սանդղակի բա ժան-
ման արժեք` 10F, ընտրված է այդ ջեր մաս տի ճա նային 
տիրույ թի 1/180 մասը, ուս տի 1 0C-ին հա  մա պա  տաս -
խա նում է 1,8 0F-ը: Հաշվի առ նե լով այս հան գա մանքը՝ 
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Ցելսիուսի սանդա կով չափած ջերմաստի ճանը կա րող ենք ար տա-
հայտել ֆարենհայթներով Այսպես` առողջ մարդու ջեր մաս  տի ճանը 
36,60C է: Հաշվենք, թե Ֆարենհայթի որ ջերմաս տի ճանին է այն հա մա-
պատասխանում: Երբ ասում են, որ մարդու ջերմաս տիճանը 36,60C է, 
հաս կանում են, որ այն 0 0C-ից բարձր է 36,6 0C-ով: Քանի որ 10C = 1,80F, 
ապա Ֆա րեն հայթի սանդղակով մարդու ջերմաստիճանը այդ նույն 
ջերմաստի ճա նից, այսինքն՝ 32 0F-ից բարձր կլինի 36,6·1,8 0F-ով, 
հետևաբար՝

36,60C = 320F + 36,6·1,80F = 980F: 
Այսպիսով, եթե մարմն ի ջերմաստիճանը, ըստ Ցելսիուսի, tC է, ապա 

Ֆարենհայթի tF ջերմաստիճանը կլինի՝
tF = 320 + 1,8 tC:  (37.1)

Այս բանաձևից tC–ն կարելի է արտահայտել tF–ի մի ջոցով՝
 

tC =
tF 32

1,8
: (37.2)

Հաշվի առնելով Ցելսիուսի և Ֆա րեն-
հայթի սանդղակների տա րած վա ծու թյու նը` 
հաճախ ջերմաչափերի վրա երկու սանդ-
ղակ ներն էլ պատ  կե րում են (նկ. 37.2): 

Հեղուկային ջերմաչափերը կարող են 
օգտա գործ վել մի այն ջեր մաս տիճանների 
սահ մանա փակ տի րույ թում, որովհետև 
ցածր ջեր մաս տիճաններում հեղուկները 

պն դա նում են, իսկ բարձր ջերմաս տի ճան  նե րում` գոլորշիանում: Բայց 
հեղուկի` ջերմ աս տի ճանից կախված ծա վալը փո խ ելու հատ  կու թյունը 
մի ակ հնարա վո րու  թյունը չէ, որ կա րող ենք օգտագործել ջերմաչափում: 
Ջերմ աս տիճանը չափելու հա մար կա րող ն օգտագործվել մարմի նների 
այլ հատ կություններ, որոնք կախված են ջերմաստիճանից:

 ՀԱՐՑԵՐ
 

1. Ինչի՞ չափն է մարմնի ջերմաստիճանը:
2. Ինչո՞վ է տարբերվում տաք ջուրը սառը ջրից:
3. Ինչի՞ վրա է հիմնված ջերմաչափի աշխատանքը:
4. Ինչպե՞ս աստիճանավորեց Ցելսիուսն իր ստեղծած ջերմաչափը:
5. Որո՞նք են սառույցի հալման և ջրի եռման ջերմաստիճաններն ըստ 

Ֆարենհայթի սանդղակի:

Նկ. 37.2

§ 38. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 4
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§ 38. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 4

 § 38. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 4
ՓՈՔՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Աշխատանքի նպատակը. սովորել այն մարմի նների չափերը որո շե լու 
եղա նակ ները, որոնք շատ փոքր են, և անմի ջականորեն դրանց չա փե րը 
անհնար է որոշել: 

Սարքեր և նյութեր. քանոն, ցորենի հատիկներ, գիրք, բարակ մե -
տա  ղա լար, կլոր մատիտ:

Աշխատանքը կատարելու ընթացքը 
1. Քանոնի երկայնքով միմյանց կիպ կպած դասավորեք ցո րենի N = 40 

հատիկ: Չափեք հա տիկների շարքի l երկարությունը և որոշեք մեկ 
հատիկի d տրամագիծը.

d =
l
N
:  

2. Նույն եղանակը կիրառելով՝ որոշեք գրքի մեկ թերթի հաստությունը: 
Դրա համար գրքի թերթերը (առանց շապիկի) պինդ սեղմեք և չափեք 
նրանց l հաստությունը: l հաստությունը բաժանեք գրքի թերթերի 
N թվի վրա և որոշեք գրքի մեկ թերթի d հաստությունը:

3. Որոշեք բարակ մետաղալարի տրամագիծը: Դրա համար կլոր մատիտի 
վրա միմյանց կիպ կպած 50 գալար փաթաթեք և չափեք փաթույթի l 
երկա րությունը:

4. Օգտագործելով էլեկտրո նա յին մանրադիտակի մի ջո ցով ստացված 
ոսկու ա տոմ   ների 50 000 000 ան գամ խո շո րաց ված լու սա նկա րը՝ որո-
շեք ոսկու մեկ ատոմի տրա մա գիծը:

 

5. Չափումների և հաշվարկների արդյունքները գրանցեք աղյուսակում:
 

Փոքր մարմի ններ l, սմ N հատ d, սմ
1. Ցորենի հատիկներ
2. Գրքի թերթեր
3. Հաղորդալարի գալարներ
4. Ոսկու ատոմն եր
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 § 39. ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ 

Մենք գիտենք, որ գոյություն ունի մե խանիկական էներգիայի երկու 
տեսակ՝ կինետիկ և պոտենցիալ: Մարմի նների կինետիկ էներգիան 
պայմա նավոր ված է նրանց շարժումով, իսկ պոտենցիալ էներգիան՝ 
այլ մար մի ն նե րի հետ փոխազդեցությամբ:

Ուսումն ասիրելով մե խանիկական երևույթները՝ պարզեցինք, որ 
կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաները կարող են փոխակերպվել մե կը 
մյու սի: Այդպիսի փոխակերպման օրինակներ կարելի է գտնել § 21-ում 
և § 27-ում:

Քննարկենք ևս մե կ օրինակ: Ենթադրենք, թե կապարե սալի վրա կա-
պա րե գունդ է դրված: Գունդը բարձրացնում ենք վեր և բաց թողնում 
(նկ. 39.1.ա): Գունդը վեր բարձրացնելով՝ նրան պոտենցիալ էներգիա 
հա ղոր դեցինք: Գնդի անկման ժամանակ այդ էներգիան սկսում է 
նվազել, քանի որ գնդի բարձրությունը գնալով փոքրանում է: Իսկ գնդի 
կինետիկ էներգիան սկսում է աճել, քանի որ նրա արագությունն աս տի-
ճա նաբար մե ծանում է: Տեղի է ունենում մարմն ի պոտենցիալ էներգիայի 
փո խա կեր պում կինետիկ էներգիայի, իսկ լրիվ մե խանիկական էներ-
գիան պահ պան վում է: Եվ ահա գունդը բախվում է կապարե սալին ու 
կանգ առ նում (նկ. 39.1.բ): Նրա և՛ կի նետիկ, և՛ պոտենցիալ էներգիաները 
սալի նկատմամբ դառնում են զրո:

 .

 ա                                                բ 
Նկ 39.1

§ 39. ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ
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Նկ. 39.2

§ 39. ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ

Արդյոք դա նշանակո՞ւմ է, որ գնդի մե -
խանիկական էներգիան անհետ կորել է: 
Ո՛չ, չի նշանակում: Հարվածից հետո զննե-
լով գունդը և սալը՝ տես նում ենք, որ 
գունդը մի  քիչ տափակել է, իսկ սալը մի  
փոքր փոս է ընկել: Չափելով դրանց ջերմ-
աստիճանը՝ տեսնում ենք նաև, որ դրանք 
տաքացել են:

Բայց մե նք արդեն գիտենք, որ տա-
քանալիս մարմն ի մոլեկուլների ջերմային 
շարժման մի ջին կինետիկ էներգիան մե -
ծանում է: Բացի կինետիկ էներգիայից, 
մո լե կուլներն օժտված են նաև պոտեն-
ցիալ էներգիայով, քանի որ նրանք փո-
խազ դում են մի մյանց հետ (կախված հե-
ռա վորու թյունից` ձգում կամ վա նում): 
Դեֆորմացիայի ժամանակ մարմն ի մասնիկների մի ջև հեռավորու թյուն-
ները փոխվում են, ուստի փոխվում է նաև նրանց փոխազդեցությամբ 
պայ մանավորված պոտենցիալ էներգիան:

Այսպիսով կարող ենք պնդել, որ գունդը սալին բախվելու 
հետևանքով տեղի է ունենում այդ մարմի նների մասնիկների կինետիկ 
և պոտենցիալ էներգիաների փոփոխություն: Սա նշանա կում է, որ 
մե խա նիկական էներ գիան, որ փորձի սկզբում ուներ գունդը, անհետ 
չի կորել, այն փոխա կերպ վել է մոլեկուլների էներգիայի:

Մարմի նը կազմող մասնիկների ջերմային շարժման կինետիկ և 
մի մյանց հետ փոխազ դե ցության պոտենցիալ էներգիաների գումարը 
կոչ վում է մարմն ի ներքին էներգիա: Ներքին էներ գիան նշանակում են 
U տառով:

Մոլեկուլների ջերմային շարժումը եր բեք չի դա դա րում: Ուստի, 
յուրա քանչյուր մար մի ն, բացի մե  խա նիկական էներ գիայից, ամե ն պա-
հի օժտ ված է նաև ներ քին էներ գիա յով: Դրանում ևս մե կ անգամ հա մ-
ոզ վե լու համար հիշենք վերջերս մե ր կեն ցաղում ավան դույթ դարձած 
մի  երևույ թի մասին: Երբ հար սա նի քի ժամանակ պայ թեց նում են 
առաս տաղից կախված մե ծ փու չի կը, նրա մի ջից դուրս եկող տարբեր 
չա փերի փու չիկ նե րը մի ան գա մի ց հա  տակին չեն ընկնում, այլ թռչում 
են տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով (նկ. 39.2): Ուրեմն , փոքրիկ փու չիկ նե րը 
պայ թելու պահին ձեռք են բե րում կինետիկ էներ գիա: Նշանա կում է՝ 
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մի նչ պայթյունը մե ծ փուչիկի օդը օժտված էր էներգիայով, որն էլ 
փոխա կերպ վում է փոքր փուչիկների կինետիկ էներգիայի: 

Հրթիռի թռիչքի պահին այրվող վառելիքի ներքին էներգիան փոխա-
կերպ  վում է հրթիռի պատյանի մե խանիկական էներգիայի, քամու առա-
ջաց ման դեպ քում տաքացած օդի ներքին էներգիան փոխակերպվում է 
շարժ վող օդա յին զանգվածների կինետիկ էներգիայի և այլն:

Նմանատիպ դիտումն երի և բազմաթիվ փորձերի արդյունքներն 
ընդհան րաց վել և ձևակերպվել են որպես էներգիայի պահպանման 
և փոխակերպ ման օրենք.

Էներգիան ոչնչից չի առաջանում և ոչ մի  տեղ չի անհետանում. 
էներ գի ա յի քանակն անփոփոխ է, այն կարող է մի այն մի  ձևից 
փոխա կերպվել այլ ձևի: 

Էներգիայի պահպանման և փոխակերպման օրենքը բնության 
կարևորա գույն օրենքներից մե կն է: Այն հնարավորություն է տալիս 
բա ցատ րե լու բնու  թյան շատ երևույթներ, ինչպես նաև կողմն  ո րոշ վե լու 
նոր` դեռևս չուսումն ա սիր ված ոլորտ նե րում: 

Առաջիններից մե կը, ով ուշադրություն դարձրեց էներգիայի տարբեր 
տե սակ ների մի մյանց փոխա կերպումն երին, գերմանացի գիտնական 
Ռո բերտ Մայերն էր (1814-1878): Նա մասնա գիտությամբ բժիշկ էր և 
ուսումն  ասիրում էր սննդի «այրումի ց» առա ջա ցած էներգիայի և մարդու 
օր  գա նիզ մում կա տար վող պրոցեսների կապը ջեր մաստիճանային 
տար բեր պայման ներում: Այդ ուսումն ասիրությունների արդյունքում 
էլ նա հայտնագործեց ֆիզիկայի ամե  նա հիմն արար օրենքներից մե կը՝ 
էներ գիայի պահպանման և փոխա կերպման օրենքը:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Էներգիայի ի՞նչ փոխակերպումներ են տեղի ունենում գնդի 
բարձրացման և անկման ժամանակ:

2. Ի՞նչ փոփոխություններ են կրում կապարե գունդն ու սալը բախման 
հետևանքով:

3. Գնդի մեխանիկական էներգիան ի՞նչ էներգիայի է փոխակերպվում 
սալին բախվելուց հետո:

4. Ո՞ր էներգիան են անվանում մարմնի ներքին էներգիա:
5. Ո՞րն է էներգիայի պահպանման օրենքը ջերմային երևույթների 

դեպքում:
6. Կարո՞ղ է արդյոք մարմինն օժտված լինել մեխանիկական էներգիայով, 

բայց չունենալ ներքին էներգիա:
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Նկ. 40.1

§ 40. ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

7. Կարո՞ղ է մարմինն օժտված լինել ներքին էներգիայով, բայց չունենալ 
մեխանիկական էներգիա:

8. Էներգիայի ի՞նչ փոխակերպումներով է պայմանավորված փոթորկից 
հետո ծովի ջրի տաքանալը:

 § 40. ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 

Մարմն ի ներքին էներգիան կախված է նրա մոլեկուլների ջերմային 
շարժ   ման մի ջին կինետիկ էներգիայից, որն իր հերթին կախված է 
մարմն ի ջեր մաս տիճանից: Հետևաբար ներքին էներգիան կախված է 
մարմն ի ջեր մաս  տիճա նից: Տաքանալիս մարմն ի ներքին էներգիան 
աճ� մ է, սառչելիս՝ նվազ� մ: 

Պարզելու համար, թե ինչ եղանակով կա րելի է 
փոխել մարմն ի ներքին էներգիան, դի մե նք փորձի 
օգնությանը: Հենարանի վրա ամ րացնենք բա-
րակ պատեր ունեցող արույ րե խողովակ: Դրա 
մե ջ մի  քիչ եթեր լցնենք և ամուր փակենք: Այժմ 
խո ղո վակի վրա պա րան փաթաթենք և դրանով 
շփենք այն՝ արագ մե կ այս, մե կ այն կողմ ձգելով 
պա րանը: Որոշ ժամա նակ անց տեսնում ենք, որ 
եթերն սկսում է եռալ, և առաջացած գոլորշին դուրս 
է նետում խցա նը (նկ. 40.1): Եզրակացութ յու նը 
մե կն է. պարանի մի ջոցով աշխատանք կա տա րե-
լով շփման ուժերի դեմ` բարձրաց րինք խողովակի 
և նրանում գտնվող եթերի ջեր մաստիճանը: Իսկ 

դա նշանա կում է, որ մե  ծաց րինք նրանց ներքին էներգիան: 
Նմանատիպ եղանակով են մե ր նախ նի ները առաջին անգամ կրակ 

ստա ցել: Դրա համար նրանք փայտի երկու կտոր են շփել մի մյանց այն-
քան ժամանակ (նկ. 40.2), մի նչև դրանք տա-
քա ցել են փայտի բռնկման ջեր մաս տի ճա նի 
(2500C): Սա ևս վկայում է աշխատանք կա-
տա րե լով ներքին էներ գիան փոփոխելու 
հնա րա վո րու թյան մա սին: 

Երբ մի  քանի անգամ մուրճով հար վա-
ծում են կապարի կտորին, այն զգա լի ո-
րեն տաքա նում է: Եթե արագ-արագ ճկեք 
և ուղղեք մե  տա ղալարը, կզգաք, որ այն 

Նկ. 40.2
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բա վական տա քացել է: Մխոցի տակ գտնվող 
օդը կտա քանա, եթե արագ սեղմե ք այն: Դուք 
դրա նում համոզված կլինեք, եթե երբևէ 
փչած լինեք հեծանիվի անվադողը (նկ. 40.3):

Նկարագրված փորձում և բերված օրի-
նակ  նե րում մարմն ի ներքին էներ գիան 
փոխ վում է, երբ նրա վրա աշխատանք ենք 
կա տարում: Հնարավոր է նաև հակառակ 
պրո ցեսը, որ մար  մի նն իր ներքին էներ-
գիայի հաշվին աշ խա տանք կատարի: Այդ 
դեպ քում նրա ներքին էներգիան կնվազի: 
Հա մոզվենք դրանում փոր ձի մի ջոցով: 

Վերցնենք հաստ պատեր ունեցող անոթ և ա մուր փակենք անցք 
ունեցող ռետինե խցանով: Այդ անցքից օդամղիչ պոմպով ան ընդհատ 
օդ մղենք: Որոշ ժա մա նակ անց խցանն աղմուկով 
դուրս կթռչի անոթից, իսկ անոթում մա ռա խուղ 
կառաջանա (նկ. 40.4): Մառախուղի առա ջա ցու մը 
նշանակում է, որ անոթում օդը սառել է, և հե-
տև ա բար նրա ներ քին էներգիան նվա զել է: Դա 
բացա տրվում է այն բանով, որ անո թում գտնվող 
սեղմված օդը, խցանը դուրս մղե լով, աշխատանք 
է կա տա րել իր ներքին էներ գիա յի նվազման 
հաշվին: Դրա համար էլ օդի ջեր  մաս տի ճանն 
իջել է:

Այսպիսով, մարմն ի ներքին էներգիան կա-
րելի է փո փո խել աշխատանք կատարելով: Բայց 
դա ներքին էներ գիան փոխելու մի ակ եղա նակը 
չէ: Ներքին էներգիան կա րելի է փոփոխել նաև 
ա ռանց աշխատանք կատա րելու: Օրինակ՝ եթե 
ջրով լի թեյամանը դնենք գազօջա խի վրա, 
թեյամանը և ջուրը կտաքա նան: Սառը գդալը 
կտա քանա, եթե գցենք տաք թեյի մե ջ (նկ. 40.5): 
Սեն յակի օդը տաքա նում է, երբ այնտեղ վա ռա-
րան ենք վա ռում: Արևի ճառագայթներից շենքի 
տա նիքը տա քա նում է: Այս բոլոր դեպքերում 
մար մի նների ներ քին էներ գիան փոխվում է 
առանց աշխատանք կա տարելու:

Նկ. 40.3

Նկ. 40.4

ANTARES



127 

§ 40. ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

Առանց աշխատանք կատարելու մարմն ի 
ներ   քին էներգիայի փոփոխ ման պրոցեսն 
ան վա նում են ջերմափոխանակություն: 

Մարմի նների մի ջև ջերմափոխանակություն 
հնա րավոր է, եթե այդ մար մի ն ների ջեր մաս-
տի  ճանները տարբեր են: Ընդ որում՝ ջեր-
մա  փոխա նա կու թյան հետևանքով սառը 
մար մի նը տա քա նում է, իսկ տաքը` սառչում: 
Այսինքն` բարձր ջեր մաս  տի  ճան ունեցող 
մարմն  ի ներքին էներ գիայի մի  մասը հա ղորդ-
վում է ցածր ջերմաս տի ճան ունեցող մար-
մն ին: Նույնն է նաև, եթե ասենք՝ տաք մարմն ի 
մո լե կուլ ների ջերմային շարժ ման կինետիկ 

էներ  գի այի մի  մասը փո խանց վում է սառը մարմն ի մոլե կուլներին: 
Թե յի գդալի օրինա կում դա տեղի է ունենում այս պես. գդալի և ջրի 
հպվող մասերում, տաք ջրի և սա ռը մե տա ղի մոլեկուլները ջերմային 
շարժ ման հետևանքով բախվում են մի մյանց: Դրա հետևանքով ավելի 
մե ծ կի նետիկ էներգիա ունեցող ջրի մոլեկուլներն իրենց էներգիայի 
մի  մա սը տալիս են մե տաղի մոլեկուլներին: Արդյունքում ջրի մոլեկուլ-
ների կի նե տիկ էներգիան նվազում է, իսկ գդալի մասնիկների կի նետիկ 
էներ գիան՝ աճում, այսինքն՝ գդալը տաքանում է, իսկ ջուրը` սառ -
չում: Դա շա  րու նակվում է, մի նչև որ ջրի և գդալի ջերմաստիճանները 
հավասար վում են:

Այսպիսով, գոյություն ունի ներքին էներգիայի փոփոխման երկու 
եղանակ՝ 1) աշխատանք կատարելով և 2) ջերմափոխանակ� թյամբ: Այս 
եղա նակներից առաջինի իրականացման դեպքում մարմն ի մե խա-
նիկական էներ գիան փոխակերպվում է ներքին էներգիայի կամ հակա-
ռակը: Երկրորդ եղանակի դեպքում մի  մարմն ի ներքին էներ գիայի մի  
մասը հա ղորդ վում է մյուս մարմն ին առանց աշխատանք կատարելու:

Հետաքրքրական է, որ դիտարկված երկու եղանակներն էլ հան-
գեց նում են մի անման արդյուն քի: Այսինքն` վերջնական արդյունքով 
հնա րա վոր չէ որոշել, թե հատկապես ո՛ր եղանակով է փոխվել 
մարմն ի ներ քին էներ գիան: Այսպես՝ սեղանի վրայից վերցնելով 
պողպատե տաք շյու ղը՝ մե նք չենք կարող ասել, թե ո՛ր եղանակով 
են այն տաքացրել՝ շփմա՞ն, թե՞ տաք մարմն ի հետ հպման մի ջոցով: 
Սկզբունքորեն կարող է լի նել և՛ մե կը, և՛ մյուսը, ինչպես նաև երկուսը 
մի աժա մանակ:

Նկ. 40.5
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 ՀԱՐՑԵՐ

1. Նշե՛ք մարմնի ներքին էներգիայի փոփոխման երկու եղանակները:
2. Բերե՛ք մարմնի նկատմամբ աշխատանք կատարելու միջոցով նրա ներ-

քին էներգիայի մեծացման օրինակներ:
3. Բերե՛ք ջերմափոխանակության եղանակով մարմնի ներքին էներգիայի 

մե ծաց ման և փոքրացման օրինակներ:
4. Ո՞ր պրոցեսն է կոչվում ջերմափոխանակություն:
5. Հնարավո՞ր է արդյոք ջերմափոխանակություն միևնույն ջերմաստիճանի 

մար մին ների միջև:
6. Ի՞նչ եղանակներով կարելի է կրակ ստանալ:

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Մետաղադրամը կամ փայլաթիթեղը սեղ մե ք ստվարաթղթին կամ 
տախ տակին: Սկզբում՝ 10, հետո՝ 20, և այդպես շարունակ մե կ այս, մե կ 
այն կողմ շարժումն եր անելով՝ ուշադրություն դարձ րեք, թե շփման 
ընթաց քում ինչ է կատարվում մարմի նների ջերմաստիճանի հետ: 
Ինչպե՞ս է կախված մարմն ի ներքին էներգիայի փոփոխությունը կատար-
ված աշխա տանքի մե ծու թյունից:

 § 41. ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ:
ՋԵՐՄԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մենք արդեն գիտենք, որ մարմն ի ներ քին էներգիան կարելի է փո փո-
խել երկու եղա նա կով՝ աշխատանք կատա րելով և ջերմափոխա նա կու-
թյամբ: Ջեր մափոխանակու թյունը իր հեր թին կարող է իրականացվել 
տար բեր ձևերով: Օրի նակ` սառած ձեռքերը կարելի է տաքաց նել հպելով 
ջեռուց ման մարտ կոցին, փչե լով ափերի մե ջ կամ ձեռքերը վառ վող 
կրա կի մոտ պահե լով (նկ. 41.1): Նշված բոլոր դեպքերում տաք մարմ-
նից սառը մարմն  ին ներքին էներ գիայի հաղորդումն  իրա կանացվում է 
մի ան գա մայն տար բեր մե  խա նիզ մն երով: Մի դեպքում ջերմափոխանա-
կու թյու նը կատարվում է անմի ջապես մարմի ն ների հպման մի ջո ցով, 
երկ րորդ դեպքում` տաք օդի հո սան քի, երրորդ դեպքում` տար  բեր 
ճա ռա գայթ նե րի: Ըստ իրա կանաց ման մե  խա նիզ մն  ե րի՝ տարբերում են 

§ 41. ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ:   
ՋԵՐՄԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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ջեր մա փո խա նա կու թյան երեք տե-
սակ՝ ջերմա հա ղոր դա կանություն, 
կոն  վեկ ցիա և ճառագայ թային 
ջեր մա փո խա նա կու թյուն: Դրանց 
ուսումն  ա սի րու  թյունը սկսենք ջեր-
մա հա  ղո րդակա նու թյու նից:

 Տարբեր ջերմաստիճանի երկու 
մար մի ն ներ մի մյանց հպելիս ջեր-
մա  փո խա  նակու  թյան հետևանքով 
տաք մարմն ի ներքին էներ գիան 
նվա զում է, իսկ սառը մար մն ինը` 
աճում: Այլ կերպ ասած` տաք 
մարմն ից սա ռը մարմն  ին էներ-
գիայի որոշ քա նակ է հա ղոր դ վում: 

Էներգիան կարող է հաղորդվել 
ոչ մի այն տաք մարմն ից սառը 
մարմն ին, այլև նույն մարմն ի տաք 
մասերից սա ռը մա ս երին: Դա մե զ-
նից յուրա քան չյուրը զգացել է 
սեփական փոր ձով, թեկուզև նույն` 
թեյի գդալի օրի նա կով: Թաք 
թեյը խառնելիս զգա ցել ենք, որ 
տաքանում է ոչ մի այն գդա լի այն 
մասը, որը թեյի մե ջ է, այլև բա ժա-
կից դուրս մն ացած մա սը: Նշա նա-
կում է՝ էներգիան գդալի տաք մա-
սից տեղա փոխ վում է սառը մա սը: 

Մարմն ի տաք մասից սառը մասը էներ   գիայի հաղորդումն  ակնառու 
դարձ նելու հա մար կատարենք հե տևյալ փոր ձը: Ամրա կա լանին պղնձե 
ձող ամրաց նենք: Մոմով կամ պլաս տիլինով ձողի երկայնքով մի  քա նի 
մե խ ամրացնենք (նկ. 41.2): Ձողի մյուս ծայրը տաքացնենք սպիր տայ-
րոցի բոցով: Տաքանալու ըն թաց քում մոմը սկսում է հալվել, և մե  խերն 
աստիճանաբար պոկվում են ձո ղից: Ընդ որում՝ սկզբում պոկվում են այն 
մե  խերը, որոնք կրակի բոցին ավելի մոտ են: Հետո հերթականությամբ 
պոկ վում են մյուս մե խերը: Այս պարզ փորձն իրոք ակնառու է դարձնում 
էներգիայի հաղորդումը ձողի տաք ծայրից դեպի սառը ծայրը: Իսկ 
էներգիայի հաղոր դումը բա ցատրվում է հետևյալ կերպ:

Նկ. 41.1
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Սկզբում մե ծանում է մե տաղի այն մասնիկների շարժման արա-
գությու նը, որոնք մոտ են կրակին: Այդ մասում ձողի ջերմաստիճանը 
բարձրանում է: Այդ մասնիկների և դրանց հարևա նությամբ գտնվող 
մասնիկ ների բա խումն  երի հետևանքով վերջիններիս արագությունը 
նույն պես մե ծանում է: Դրա ար դյուն քում բարձրանում է ձողի այդ 
հատվա ծի ջերմաստիճանը: Այնուհետև մե ծա նում է հաջորդ մաս-
նիկների արա գու թյու նը և այդպես շա րունակ, մի ն չև որ տա քանում է 
ամբողջ ձողը:

 

Նկ. 41.2

Փորձից հետո ուշադիր զննելով ձողը՝ կհամոզվենք, որ նրա 
չափերի փո  փո   խու թյուն տեղի չի ունեցել: Սա նշանակում է, որ ջեր-
մա փո խա նա կության ըն թաց քում էներգիան հաղորդվել է առանց 
նյու թի տեղափո խու թյան: Էներ գի այի հաղորդումն  իրականացվել է 
մո լեկուլների ջերմային շարժ ման և փոխ ազ դեցության շնորհիվ: 
Ջեր մա փո խանակության այս տեսակը կոչվում է ջեր մահա ղոր դա-
կա նու թյուն:

Տաք մարմն ից սառը մարմի ն կամ մարմն ի տաք տեղամասից 
սառը տեղամասին ներքին էներգիայի հաղորդման պրոցեսը, որն 
իրակա նաց  վում է մոլեկուլների ջերմային շարժման և փո խազ դե-
ցու թյան շնոր հիվ, կոչվում է ջերմահաղորդակա նու թյուն: 

Թեև, ըստ սահմանման, ջերմահաղորդականությունը պրոցես է, 
բայց հա ճախ նույն բառով անվանում են նաև ներքին էներգիա հա ղոր-
դե լու նյու թի հատկության քանակական բնութագիրը2: Այսուհետ մե նք 
այդ բա ռը երկու իմաստով էլ կօգտագործենք, ընդ որում, եթե մի  

2  Այն թվապես հավասար է նյութի 1 մ2 մակերեսով և 1 մ հաստությամբ շեր տով 
1 վ-ում հաղորդած էներգիային, երբ այդ շերտի տարբեր կողմե րում ջեր մաս տի -
ճան  նե րի տարբերությունը 10C է:
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նյու թում ջեր մա հաղորդա կանության 
պրոցեսն ավելի արագ է ընթանում, 
քան մյու սում, կասենք, որ առաջին 
նյութի ջերմահաղորդականությունը 
մե ծ է երկրորդի ջերմահաղոր դա-
կա նու թյունից: Օրինակ` եթե բռնենք 
եր կաթյա մե խի գլխիկից և փոր-
ձենք գազօջախի վրա շիկացնել նրա 
ծայրը, չի հաջողվի: Որովհետև ջեր-
մա հաղորդա կանության պատ ճա ռով 
արագ կտաքանա նաև մե խի գլխի կը և 
կարող է այրել մատ ները: Ուստի, եթե 
ձեզ, այնուամե նայնիվ, երբևէ ան հրա -
ժեշտ լինի շ ի կաց նել մե խը, ապա դա 
արեք այն պես, ինչպես ցույց է տրված 
նկ. 41.3-ում: Իսկ, օրինակ, փայտի 
մի ջով ներքին էներ գիան բավա կան 
դան դաղ է տեղափոխ վում, և մե նք 
վառվող լուցկու հատիկի ծայ րը հան գիստ կա րող ենք բռնել այնքան 
ժամանակ, քանի դեռ կրա կի բոցը չի հասել մե ր ձեռքին: Սա նշա նա-
կում է, որ փայտն ավելի փոքր ջերմահա ղոր դա կա նու թյուն ունի, քան 
երկաթը:

Առավել մե ծ ջերմահաղորդակա նու թյամբ օժտված են մե տաղները, 
հատ կա պես ար ծաթը և պղինձը: Հե ղուկ ների (բա ցա ռու  թյամբ հա լեց-
րած մե տաղների) ջերմա հա ղո ր դա կա նու թյունը փոքր է: Գա զերինն 
ավե  լի փոքր է, քանի որ դրանց մոլե կուլ ներն ան համե մատ ավելի 
հե ռու են գտնվում իրա րից, և էներ գիա յի փո խան ցումը մի  մասնի կից 
մյու սին դժվա  րու թյամբ է կատարվում:

Եթե տարբեր նյութերի ջեր մա հա ղոր  դա կանությունները հա մե  մա-
տենք պղն ձի ջերմահաղոր դականության հետ, կպարզ վի, որ եր կա-
թինը փոքր է մոտ 5 անգամ, ջրինը՝ 658, ծակոտկեն աղյ  ու սինը՝ 840, նոր 
եկած ձյանը՝ գրե թե 4000, բամ բակինը, փայտի սղո ցու կի նը և ոչխա րի 
մոր թունը՝ գրե թե 10000, իսկ օդի ջեր մա հա ղոր դա կա նու թյու նը փոքր է 
մո տա  վո  ր ապես 20000 անգամ:

Բրդի, բմբուլի, մորթու վատ ջեր մա հա ղորդականությունը (որը 
պայմա նա վորված է նրանց մանրաթելերի մի ջև օդի առկայությամբ) 
թույլ է տալիս կեն դանու մարմն ին պահպանել օր գանիզմի  ստեղծած 

Նկ. 41.3
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ջերմային էներգիան և այդպիսով խուսափել սառ չե լուց: Ցրտից 
պաշտպանում է նաև ճարպի շերտը, որն առկա է լո ղա ցող թռչունների, 
կետերի, ծովափղերի, փոկերի և մի  քանի այլ կեն դանիների մոտ:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Թվարկե՛ք ջերմափոխանակման տեսակները:
2. Ի՞նչ է ջերմահաղորդականությունը: 
3. Ո՞ր մարմինների ջերմահաղորդականությունն է մեծ, որո՞նցը՝ փոքր:
4. Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ է ցույց տալիս նկ. 41.4-ում պատկերված փորձը:

Պղինձ Պողպատ

Նկ. 41.4

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Տանը, փողոցում կամ տրանսպորտում ստուգեք, թե շոշափելիս ո՛ր 
առար կաներն են թվում ավելի սառը: Ի՞նչ կարող եք ասել դրանց ջերմա-
հա  ղորդականության մասին: Ձեր դիտարկումն երի հիման վրա կազմե ք 
նյու թե րի անվանումն երի շարքը ջերմահաղոր դա կանության աճ մանը 
հա մա պա տասխան: 

§ 42. ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ: 
ԿՈՆՎԵԿՑԻԱ
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 § 42. ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ: 
ԿՈՆՎԵԿՑԻԱ

Ջերմափոխանակության առաջին տեսակի՝ ջերմահաղորդա կա նու-
թյան մասին իմացանք, որ այդ պրոցեսի ժամանակ ներքին էներգիան 
տաք մարմն ից սառը մարմն ին (կամ մարմն ի տաք տեղամասից սառը 
տեղամա սին) փոխանցվում է մոլեկուլների ջեր մա յին շարժման և 
փոխազ դե  ցության շնորհիվ: Ջերմահաղորդականությունն իրակա-
նա նում է բոլոր նյութերում (պինդ, հեղուկ և գազային) և բո լոր 
նյու թերի մի ջև, իսկ էներգիայի հաղոր դումը չի ուղեկցվում նյու թի 
տե ղա փոխությամբ: Գրեթե լրիվ հակառակ պատ կերն է ջեր մա հա-
ղոր դա կա նու թյան երկրորդ տեսակում: Այս դեպքում էներ գիան մի  
տե ղից մյու սը փոխանցվում է նյութի շերտերի ան հա վասարաչափ 
տա  քաց ման շնորհիվ, իրականանում է մի այն հեղուկներում և գա զե-
րում, էներ գիան մի  տեղից մյուսը փոխանցվում է նյութի տեղաշարժի 
հետևան քով: Ջեր մա հաղորդականության այդ տեսակը, այսպես 
կոչված, կոնվեկցիան է (հու նարեն կենվեկտիո՝ հասցնել, մատուցել 
բառից): 

Բոլորին է հայտնի, որ հեղուկները և գազերը 
սո վորաբար տա քաց նում են ներքևից: Ջրով լի 
թեյ նիկը դնում են գազօջախի վրա, ջե ռուց ման 
մարտ կոցները հատակին հնարավորինս մոտ են 
տե ղա դրում: Պարզենք, թե ինչով է դա պայ մա նա-
վոր ված: 

Ձեռքը պահելով տաք սալօջախի կամ վառվող 
լամ պի վրա՝ զգում ենք, որ սալօջախից կամ լամպից 
վեր են բարձրանում օդի տաք հո սանքներ: Այդ 
հո սանք նե րը կարող են պտտել լամպի վերևում 
տե ղա դրված ոչ մե ծ թղթե պտտանը (նկ. 42.1): 
Որտեղի՞ց են առա ջա նում այդ հոսանքները:

Օդի այն շերտը, որը սահմանակից է սալ օջա-
խին կամ լամպին, տա քա նում և դրա հետևանքով 
ընդար  ձակ վում է: Արդյունքում այդ տա քացած օդի խտու թյունը փոք-
րանում է շրջապատող սառը օդի խտու թյունից: Իսկ դա նշանակում է, 
որ տաք օդի կշիռը դառնում է փոքր նրա վրա ազդող արքի մե դյան 
ուժից: Այդ ուժե րի տար բերությունն էլ ստիպում է տաք օդին վեր 
բարձրանալ: Իսկ նրա տեղը ներքևում զբա ղեցնում է սառը օդը: Որոշ 

Նկ. 42.1
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ժամանակ անց օդի այդ շերտը տա քանալով նույն պես բարձրանում է 
վեր՝ իր տեղը զիջելով օդի հաջորդ զանգ վածին, և այդպես շարունակ: 
Տեղի է ունենում օդի սառը և տաք շերտերի մե խա նիկական խառնում, 
որն ուղեկցվում է ջեր մափո խանակությամբ: Նույն մե խանիզմով է 
տաքանում նաև մե ր բնակարանների օդը (նկ. 42.2): 

Նկ. 42.2

 Սառը և տաք շերտերի մե խանիկական խառնում տեղի է ունենում 
նաև հեղուկների տաքացման ժամանակ: Տաքաց նելիս հեղուկի շերտերի 
տեղա շարժը ակնառու երևում է, երբ ջրով լի ապակե փորձանոթի 
հատակին մի  քանի փշուր կալիումի  պերմանգանատ են գցում և 
փորձանոթը դնում ջեռուցիչի վրա: Որոշ ժամանակ անց ջրի ներքին 
շերտերը, որոնք կալիումի  պերմանգանատի պատճառով ներկվել են 
մանուշա կագույն, սկսում են բարձրանալ վերև (նկ. 42.3): Դրանց տեղը 
գրավում է սառը ջուրը, որը տաքա նալով նույնպես բարձրանում է վեր, 
և այսպես շարունակ: Աստի ճանաբար ամբողջ ջուրը տաքա նում է: 

Այսպիսով, կոնվեկցիա են անվանում հեղուկի կամ գազի հո սանք -
նե րի մի  ջոցով կատարվող ջերմա փոխանակությունը, որը հե տևանք է 
հե ղուկի կամ գազի շերտերի անհավասարաչափ տա քաց ման: 

Թե ինչ տեղի կունենա, եթե վերևից տաքա ցնենք գազը կամ հեղուկը, 
պարզենք փորձով: Փորձասրվակի մե ջ մի  կտոր սառույց դնենք և վրան 
սառը ջուր լցնենք: Սրվակը վերևից տաքացնելիս ջրի վերին շերտերը 
սկսում են եռալ (նկ. 42.4), մի նչդեռ ջրի ստորին շերտերը սառն են 
մն ում, անգամ սառույցը չի հալվում: Սա բա ցատրվում է նրանով, որ 
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տաքացման այս եղա նակի դեպքում կոնվեկցիա չի կատարվում: Տա-
քացած շերտերը բարձրանալու տեղ չունեն. դրանք առանց այդ էլ 
վերևում են: Իսկ ստորին սառը շերտերը այդպես էլ կմն ան ներքևում: 
Ճիշտ է, ջուրը ի վերջո կտաքանա ջերմահաղորդականության շնորհիվ, 
սակայն այն շատ դանդաղ է ընթանում: Այնպես որ, երկար պետք է 
սպասել, որ դա տեղի ունենա:

Նույն ձևով կարելի է բացատրել, թե ինչու չի տաքանում նկ. 42.5-ում 
պատկերված փորձասրվա կում գտնվող օդը: Տաքանում է մի այն նրա 
վերին մասը, իսկ ստորին մասը մն ում է սառը:
 

 Նկ. 42.3              Նկ. 42.4  Նկ. 42.5

Այս փորձերը ոչ մի այն ապացուցում են, որ հեղուկներն ու գազերը 
պետք է տաքացնել ներքևից, այլև, որ դրանցում ջերմահաղորդա կա-
նությունը շատ դանդաղ է ընթանում:

Կոնվեկցիայի երևույթը մե ծ դեր է խաղում բնության մե ջ և լայնորեն 
օգտագործվում է կենցաղում: Նրա շնորհիվ մթնոլորտի օդը շարունակ 
խառնվում է՝ ապահովելով օդի գրեթե նույն բաղադրությունը 
Երկրի բոլոր մասերում: Կոնվեկ ցիայով է պայմանավորված ամպերի 
գոյացումը, քամի  ների առաջացումը, ջրի շրջապտույտը բնության 
մե ջ, ծովափնյա մե ղմա շունչ զեփյուռի առաջացումը ու էլի շատ 
երևույթներ: Ջեռուցման համա կարգերի աշխատանքի հիմ քում 
կոնվեկ ցիայի երևույթն է, կոնվեկցիան է ապահովում քարշը ծխ նե-
լույզ ներում: Թվարկված երևույթների մասին բազմաթիվ նյութեր 
կան գրքերում ու համացանցում: Դրանք կարող են ռեֆերատների ու 
սալիկահանդեսների հետաքրքիր թեմաներ դառնալ: 
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 ՀԱՐՑԵՐ

1.  Ի՞նչ է կոնվեկցիան:
2.  Ինչո՞ւ են հեղուկներն ու գազերը տաքացնում ներքևից:
3.  Ինչո՞ւ կոնվեկցիան հնարավոր չէ պինդ մարմի ններում:

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Միացրեք էլեկտրական լամպը և ձեր ձեռքը մոտեցրեք դրան (առանց 
լամպին հպվելու): Ի՞նչ եք զգում: Տվյ ալ դեպքում ջերմափոխանակման ո՞ր 
տեսակն է տեղի ունենում: 

 § 43. ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ: 
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Ճառագայթային ջերմափոխանակություն: Բոլորին քաջ հայտնի է, 
որ Արեգակը տաքացնում է Երկիրը: Նշանակում է՝ Երկիրն Արեգակից 
էներ գիա է ստանում: Իսկ ինչպե՞ս է այն արևից փոխանցվում Երկրին: 
Քա նի որ դրանց մի ջև անօդ տարածություն կա, ապա էներգիան չի 
կա րող փոխանց վել ո՛չ ջերմահաղորդա կա նու թյան, ո՛չ էլ կոն վեկցիայի 
շնոր հիվ: Խարույկի մոտ նստե լիս զգում ենք, թե ինչպես է կրակը 

տաքաց նում մե ր մարմի նը (նկ. 43.1): Այս 
դեպքում էլ պատ կերը նույնն է: Ջերմա-
փո խա նակության պատ  ճառը ջեր  մա-
հա  ղոր դականությունը չէ, որով հետև 
կրա  կի և մե ր մարմն ի մի ջև գտնվող 
օդի ջեր մա հաղորդա կա նու թյունը շատ 
փոքր է: Բայց ոչ էլ կոն վեկցիան է, 
որով հետև կոն վեկ ցիայով ջեր մափո-
խա  նա կության ժա մա նակ օդային տաք 
հո սանքները մի շտ ուղ ղված են դեպի 
վեր: Մնում է են թա դրել, որ կա ջեր-
մա   փոխանակու թյան ևս մի  տե սակ: Այդ 
տեսակի դեպ քում ներքին էներ գիան 

Նկ. 43.1

§ 43. ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ: 
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ...
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§ 43. ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ: ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ...

ճառա գայթ վում է մի  մարմն  ի կողմի ց և կլան վում մյուսից: Այդ ճառագայ-
թումն  անվանում են ջերմային ճառագայ թում, իսկ ջեր մափո խա նա-
կության այս տեսակը՝ ճա   ռա գայ թային ջերմափոխանա կու թյուն:

Ջերմահաղորդականությունը, որն իրա կա նաց վում է ջերմային 
ճա ռա գայթ ման ար ձակ ման և կլանման մի ջոցով, կոչվում է 
ճառագայ թա յին ջեր մա փո խա նա կություն: 

Ճառագայթային ջերմափոխանակության ժամանակ էներգիա 
ճառա գայ  թած մարմն ի ներքին էներգիան նվազում է, իսկ էներգիա 
կլանած մարմն ինը՝ աճում: 

Ջերմային ճառագայթման շնորհիվ է Երկրին փոխանցվում Արե գակի 
էներ  գիան: Ջերմափո խա նա կության այս տեսակի առանձնա հատ կու-
թյունն այն է, որ կարող է իրականանալ նաև անօդ տարածության մի  ջով:

Ջերմային ճառագայթում են առաքում բոլոր մարմի նները: Էլեկտրա-
կան սալիկի շիկացած պարույրին, վառվող էլեկտրական լամպին, 
ջեռուց ման մարտկոցին, տաք վառարանին ձեռքը կողքից մոտեցնելիս 
մե նք տաքու  թյուն ենք զգում: Նկատում ենք նաև, որ ինչքան բարձր է 
մարմն  ի ջերմաս տի ճանը, այնքան ուժեղ է տաքացնում այն, այսինքն՝ 
այն քան շատ էներգիա է հաղոր դում ճառագայթման մի ջոցով:

Իսկ այժմ մի  շատ հետաքրքիր երևույթի մասին, որը բոլորը 
գիտեն սե փա  կան փորձից և որի հետ ստիպված են լինում հաշվի 
նստել առօրյայում: Խոսքն այն մասին է, որ բոլորը ամռան շոգին 
խուսափում են սև հագուստ կրելուց: Իսկ ինչո՞ւ են խուսափում: 
Որովհետև հայտնի է, որ սև մակերևույթները արևի ճառագայթներից 
ավելի շատ են տաքանում: Փորձեք ձեռք տալ կիզիչ արևի տակ 
կանգնած սպիտակ ավտոմե քենայի, հետո՝ սևի տանիքին: Անմի ջապես 
կզգաք, որ սև ավտոմե  քենան զգա լիորեն տաք է, քան սպիտակը: 
Նշանակում է՝ այն ավելի շատ էներգիա է կլանել, քան սպիտակը: 
Բանն այն է, որ երբ ջերմային ճառագայ թումն  ընկնում է մարմն ի մա-
կ երևույթին, այն մասամբ կլան  վում է մարմն ի կողմի ց, մասամբ՝ անդ-
րա դառ նում: Ընդ որում՝ սպիտակ մա կե րևույթը ճա ռա գայթային 
էներ  գիան չի կլա նում, այն ամբող ջությամբ անդ րա դարձնում է: 
Որքան մգանում է մարմն ի գույնը, այնքան կլանած էներգիայի բաժ-
ի նը մե ծանում է, անդրադարձածինը՝ փոք րա  նում: Սև մակերևույթը 
ճառագայ թա յին էներ  գիան լրիվ է կլանում՝ չանդրադարձ նե լով ոչինչ: 
Ասվածի մե ջ համոզ վե լու հա մար դի մե նք փորձի օգնու  թյանը: Վառ վող 
լամ պի մոտ մի և նույն հեռավո րության վրա տե ղա դրենք մի ատեսակ 
մե տաղյ  ա թիթեղ ներ, որոն ցից մե  կի մա կե րևույթը ներկված է սպի տակ, 
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իսկ մյու սինը՝ սև ներ կե րով (նկ. 43.2): Որոշ 
ժամա նակ անց չա փենք թի թեղների ջերմաս-
տի ճա նը: Կտես նենք, որ սպի  տակ թիթեղը 
գրեթե չի տաքացել, և նրան հպած ջեր մաչափը 
ցույց է տա լիս սեն յակի ջերմաս տիճանը, իսկ 
սև սկա վա ռակի ջեր մ աստիճանը զգա լիորեն 
բարձր կլի նի սենյակի ջեր մաս տի ճանից: 

Այսպիսով, մուգ գույնի մակե րևույթ ները 
ջեր  մային ճառագայթման ավելի լավ կլանիչ-
ներ են, քան ավելի բաց գույնի մակերևույթ-
ները: 

Հետաքրքիր է, որ ջերմային ճառա գայթ-
ման ար ձակման տեսակետից էլ առա վե-
լու թյունը մուգ գույնի մարմի ն նե րինն է: 
Միևնույն ջերմ աս   տի ճա նում գտնվող 
մարմի ն ներից մուգ գույ նի մար մի ն ները 
ավելի շատ էներգիա են ճա ռա գայ թում, քան 
բաց գույնի մար մի ն ները: Դրա նում հեշտու-
թյամբ կարելի է համոզվել հետև յալ պարզ 
փոր ձով: Վերը նշված թի թեղ ները պա հենք 
եռա ցող ջրի մե ջ այն քան ժամանակ, մի նչև 
նրանց ջեր  մ աս  տի ճանները դառնան 1000C: 
Թիթեղ ները հանենք ջրից և հետև ենք նրանց 
ջերմաս  տի ճանին (նկ. 43.3):

Պարզ կերևա, որը սև թիթեղը նկատելի-
որեն ավելի արագ է սառչում, քան սպի տակը: 
Դա էլ հենց ապացույցն է այն բա նի, որ սև 

թիթեղը ա վե լի շատ էներգիա է ճառա գայ թում, քան սպի տակը: 
Ճառագայթվող էներգիան տարբեր կերպ կլանելու ունակությունը 

լայն կի րա ռում է գտել տեխնիկայում: Օրինակ՝ օդապարիկները և ինք-
նա թիռ ների թևերը շատ հաճախ ներկում են արծաթագույն, որպեսզի 
դրանք ավելի քիչ տաքանան արեգակնային ճա ռա գայթ նե րից: Իսկ եթե 
անհրաժեշտ է օգտագործել արեգակ նա յին էներ գիան (օրինակ՝ արհես-
տական ար բան յակ ների վրա տեղադրված որոշ սար քե րի տաքացման 
նպատակով), այդ սարքավորումն երը ներ կում են մուգ գույնով: 

Նկ. 43.3
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 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ջերմափոխանակման ո՞ր տեսակը կարող է իրականանալ անօդ 
տարա ծությունում:

2. Ո՞ր մարմիններն են ավելի լավ և որո՞նք ավելի վատ կլանում ջերմային 
ճառագայթման էներգիան:

3. Ինչո՞ւ բաց գույնի թեյնիկում տաք ջուրն ավելի ուշ է սառչում, քան 
մուգ գույնի թեյնիկում:

 ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Տաքացնո՞ւմ է արդյոք մուշտակը: Դա պարզելու համար վերցրեք ջեր-
մաչափը և հիշելով նրա ցուցմունքը՝ փաթաթեք մուշտակով: Կես ժամի ց 
հետո հանեք այն: Փոխվե՞լ է ջերմաչափի ցուցմունքը: Ինչո՞ւ:
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1. Ջերմաքանակ: Նախորդ պարագրաֆներում քննարկեցինք 
մարմն  ի ներքին էներ գիայի փոփոխման եղանակները: Իմացանք, որ 
ներ քին էներգիան կարելի է փո փո խել երկու եղանակով՝ աշխատանք 
կա տարելով և առանց աշխա տանք կատա րելու: Առանց աշխատանք 
կա տա րելու մարմն ի ներ   քին էներ գիայի փոփոխ ման պրոցեսն 
անվանե ցինք ջերմա փո խա նակություն և մանրամասն ուսումն ա սի րե-
ցինք ջեր մա փոխա նակության զա նազան տեսակ ները: Ի վերջո պարզ 
դարձավ, որ ջերմափոխա նակու թյան դեպքում տեղի է ունե նում էներ-
գիայի հա ղոր դում մի  մարմն ից մյու սին ջերմահաղորդակա նու թյան, 
կոնվեկցիայի կամ ճառա գայթման մի ջո ցով: 

Այն էներգիան, որը մարմի նը ստանում կամ տալիս է ջերմափո-
խա նա  կու թյան ժամանակ, կոչվում է ջերմաքանակ: 

Եթե ջերմափոխանակության ժամանակ մարմն ի ներքին էներգիան 
աճում է, այսինքն՝ մարմի նը տաքանում է, ապա ասում են, որ այն շրջա-
պա տից ջերմա քանակ է ստանում: Հակառակ դեպքում, երբ ներքին 
էներ գիան նվա զում է, այսինքն՝ մարմի նը սառչում է, ապա ասում են, 
որ այն շրջապատին ջերմա քանակ է տալիս:

§ 44. ՋԵՐՄԱՔԱՆԱԿ: ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ՋԵՐՄՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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Ջերմաքանակը սովորաբար նշանակում են Q (կարդացվում է՝ քյու) 
տա ռով: Ընդունված է մարմն ի ստացած ջերմաքանակը համարել 
դրական, իսկ տվա ծը՝ բացասական մե ծություն:

Քանի որ, սահմանման համաձայն, ջերմաքանակը էներգիա է, որը 
մար մի նը տալիս կամ ստանում է ջերմափոխանակության ժամանակ, 
ապա բնա  կան է այն արտահայտել նույն մի ավորով, ինչ էներգիան է: 
Ուրեմն  Միա վոր ների մի ջազգային համակարգում ջերմաքանակի մի ա-
վորը 1 Ջ-ն է: Գործնա կա նում հաճախ օգտվում են նաև կիլոջոուլ (կՋ) 
և մե  գաջոուլ (ՄՋ) մի ավոր ներից.  

1 կՋ = 1000 Ջ = 103 Ջ, 1 ՄՋ = 1000000 = 106 Ջ:
2. Տեսակարար ջերմունակություն:   Ջերմաքանակը, որը մարմի նը 

ստա նում է տաքանալիս կամ տալիս է սառչելիս, կախված է մի  շարք 
գոր ծոն նե րից: Դրանցից երկուսի մասին առ օրյա դիտումն երից գիտի 
յու րա  քանչյուր ոք: Դժվար թե որևէ մե կը սխալ պատաս խանի այն 
հար ցին, թե ջուրը մի ա ժա մանակ գազօջա խին դրված սրճե փո՞ւմ, թե՞ 
թեյ նի կում (նկ. 44.1) ավելի շուտ կեռա: Իսկ ինչո՞ւ է սրճեփում ավելի 
շուտ եռում: Սրճեփի և թեյնիկի ջրերը մի մյանցից տար բերվում են մի այն 
քա նա կով, այսինքն՝ զանգ վածով: Թեյ նի կում ջրի զանգվածն ավելի 
մե ծ է, քան սրճեփում: Հասկանալի է, որ ինչքան երկար ժամանակ է 
տա քա նում ջուրը, այնքան ավելի շատ ջերմա քանակ է ստանում 
գազօջախից: Ուրեմն  կարելի է եզրակացնել, որ մի  գործոնը, որից 
կախ ված է մարմի նը որոշակի չա փով տաքացնելու հա մար ան հրաժեշտ 
ջերմա քա նակը, նրա զանգվածն է: Ընդ որում՝ որքան մե ծ է մարմն  ի 
զանգվածը, այն քան շատ ջերմաքանակ է հար կավոր հաղորդել նրան 
ջեր  մաստիճանը նույն չա փով բարձրացնելու հա մար: 

Երկրորդ գործոնն էլ ծանոթ է յուրաքանչյուրին: Բոլորը գիտեն, որ 
ջու րը տաքանում է աստիճանաբար, այսինքն՝ սառը ջուրը տաքացնելիս 
սկզբում ստացվում է գոլ, ապա՝ տաք և հետո մի այն՝ եռման ջուր: Դրա-
նից կարելի է եզրակացնել, որ երկրորդ գործոնը, որից կախված է 

տվյ ալ զանգվածով մարմի նը տա-
քաց նելու համար անհրաժեշտ 
ջեր մա  քա նակը, նրա ջերմաս տի -
ճանի փոփոխությունն է: Ընդ 
որում՝ որքան շատ պետք է տա-
քաց նել մար մի նը, այնքան շատ 
ջեր մա քանակ պետք է հա ղորդել 
նրան: 
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Երրորդ գործոնի մասին 
գիտեն շատերը, բայց ոչ բոլորը: 
Եթե այժմ հարց նենք, թե մի աժա-
մա նակ գազ օջա խին դրված 
նույն քանա կի կա՞թը շուտ կեռա, 
թե՞ ջուրը (նկ. 44.2), կարող են 
հնչել տար բեր պա տաս խան ներ: 
Հա վա նա բար հիմն  ականում ճիշտ 
պա տաս խան կտան աղ ջիկ նե րը, 
որով   հետև նրանք խոհանոցում ավելի հա ճախ են լինում:

Դիտումն երը ցույց են տալիս, որ կաթն ավելի շուտ է տաքանում: Նշա-
նա կում է՝ տարբեր նյութերից կազմված նույն զանգվածով մարմի նները 
նույն քան տաքացնելու համար տարբեր ջերմաքանակներ են պա հանջ վում: 
Հետև ա բար երրորդ գործոնը, որից կախված է մարմի նը որոշակի չա փով 
տաքաց նելու համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը, նյութի տե սակն է:

Հետաքրքիր իրավիճակ ստեղծվեց: Պարզվում է, որ «Ի՞նչ գոր ծոն-
ներից է կախված տաքանալիս մարմն ի ստացած ջերմաքանակը» հար-
ցի պատաս խանը հայտնի է առօրյա դիտումն երից: Մի անգամ ևս ըն-
թերցեք վերևում ընդգծված բառերը և կունենաք հարցի ամբողջական 
պատաս խա նը: Այս պի սով, ընդհան րաց նելով դիտումն երի ար դյունք-
ները, եզրակացնում ենք, որ

Մարմն ի տաքացման համար անհրաժեշտ ջեր մա  քա նա կը կախ-
ված է նրա զանգվածից, ջերմաստիճանի փոփո խու  թյու նից և նյու-
թի տե սա կից: 

Երբ մարմն ի ջերմաստիճանն իջնում է, ինքն է ջերմաքանակ 
տալիս շրջա     պատին: Բնականաբար հովանալիս մարմն ի տված 
ջերմաքանակը կախ  ված է նույն գործոններից, ինչ որ տաքանալիս 
ստացած ջերմաքանա   կը:

Իսկ թե ինչպե՞ս է ջերմաքանակը կախված նշված գործոններից, ցույց է 
տալիս փորձը: Օրինակ՝ փորձը ցույց է տալիս, որ 1 կգ զանգվածով 
ջուրը 1 0C-ով տաքացնելու համար պահանջվում է 4200 Ջ ջեր մա քա-
նակ, իսկ նույն՝ 1 կգ զանգվածով պղինձը դարձյալ 1 0C-ով տա քաց նե լու 
համար՝ 400 Ջ: Նշանակում է՝ 1 կգ զանգվածով տարբեր նյու թերը 1 0C-ով 
տաքացնե լու հա մար պահանջ վում են տարբեր ջեր մա քա նակ ներ:

Այն ֆիզիկական մե ծությունը, որը ցույց է տալիս, թե որքան 
ջեր մա  քա նակ է անհրաժեշտ նյութի 1 կգ-ը 1 0C-ով տաքացնելու 
համար, կոչ  վում է այդ նյութի տեսակարար ջերմունակություն:
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Յուրաքանչյուր նյութ իր տեսակարար ջերմունակությունն ունի: 
Դրանք որոշ վել են փորձերի մի ջոցով և կազմվել են հա մա պա տասխան 
աղյ ու սակ ներ: Անհրաժեշտության դեպքում ձեզ հե տաքրքրող նյութի 
տեսակա րար ջերմունակությունը կարող եք վերց նել այդ աղյ  ու սակ-
նե րից, որոնք կա րող եք գտնել հավելված 1-ում, խնդրա գրքե րում, 
համա ցանցում և այ լուր: 

Նյութի տեսակարար ջերմունակությունը սովորաբար նշանակում են 
լատի նական c տառով: Նյութի տեսակարար ջերմունակության մի ա-
վորը ՄՀ-ում չափվում է ջոուլը բաժանած կիլոգրամ անգամ աս տի-
ճանով (1 Ջ/(կգ0C)): Օրի նակ՝ հավելված 1-ից երևում է, որ կապարի 
տե սա կարար ջերմունակու թյունը հա վասար է 140 Ջ/(կգ0C): Այս թիվը 
ցույց է տալիս, որ 1 կգ կապարը 1 0C-ով տաքանալիս կլանում, իսկ 
սառչելիս ան ջատում է 140 Ջ ջերմաքա նակ: 

Աղյ ուսակից երևում է նաև, որ ագրեգատային տարբեր վի ճակ նե-
րում (պինդ, հեղուկ, գազային) մի ևնույն նյութի տեսակարար ջերմու-
նակությու նը տարբեր է: Օրինակ՝ ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 
4200 Ջ/(կգ0C) է, իսկ սառույցինը՝ 2100 Ջ/(կգ0C):

3. Մարմնի տաքացման համար անհրաժեշտ և դրա հովացման դեպ-
քում անջատվող ջերմաքանակի հաշվումը: Ջերմաքանակը հաշվելու 
հա մար պետք է իմանալ այն նյութի տեսակարար ջերմունակությունը, 
որից պատ րաստ ված է մարմի նը, այդ մարմն ի զանգվածը և սկզբնական 
(t1) ու վերջնական (t2) ջերմաստիճանների տարբերությունը: 

Դիցուք, պետք է հաշվել, թե ինչ ջերմաքանակ է ստացել տա քաց  ման 
ժա մա նակ 5 կգ զանգված ունեցող երկաթե մանրակը, եթե դրա սկզբնա-
կան ջեր մաս տիճանը եղել է 200C, իսկ վերջնականը դարձել է 6200C:

Երկաթի տեսակարար ջերմունակությունը՝ c = 460 Ջ/(կգ0C): Դա նշա-
նա կում է, որ 1 կգ զանգվածով երկաթը 1 0C-ով տաքացնելու համար պա-
հանջ վում է 460 Ջ: 5 կգ զանգվածով երկաթե մանրակը 1 0C-ով տաքաց-
նե լու համար կպա հանջվի 5 անգամ մե ծ ջերմաքանակ, այսինքն՝ 
460 Ջ · 5 = 2300 Ջ, իսկ այդ մանրակը 600 0C-ով տաքացնելու համար՝ 
դրանից 600 ան գամ ավելի, այսինքն՝ 2300  Ջ · 600 = 1 380 000 Ջ:

Այսպիսով, մարմի նը տաքացնելու համար անհրաժեշտ կամ 
հովա նա լիս դրանից անջատվող Q ջերմաքանակը հաշվելու համար 
պետք է նյութի c տե   սա կարար ջերմունակությունը բազմապատկել 
մարմն ի m զանգվածով և դրա t2 վերջնական ու t1 սկզբնական 
ջերմաս տիճան նե րի տարբե րու  թյամբ.

Q = cm(t2 – t1):  (44.1)
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§ 44. ՋԵՐՄԱՔԱՆԱԿ: ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ՋԵՐՄՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Բազմաթիվ փորձերի արդյունքում ստացված (44.1) բանաձևը վկա-
յում է, որ մարմի նը տաքանալիս մարմն ի ստացած կամ հովանալիս նրա 
տված ջերմա քա նակը ուղիղ համե մատական է մարմն ի զանգվածի և 
վերջ նական ու սկզբնական ջերմաստիճանների տարբերությանը: Հա-
մե  մատականու թյան c գործակիցը մարմն ի ջերմային հատկությունները 
բնու թագրող տեսա կարար ջեր մունակությունն է: Եթե t2 > t1, ապա Q > 0, 
այսինքն՝ տաքանալիս մարմի նը ստանում է ջերմաքանակ: Հակառակ 
դեպ քում՝ t2 < t1, Q < 0, այսինքն՝ սառ չե լիս մարմի նը շրջապատին 
ջերմա քա նակ է տալիս:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Բերե՛ք օրինակներ, որոնք վկայում են, որ տաքանալիս մարմնի ստացած 
ջեր մաքանակը կախված է նրա զանգվածից և ջերմաստիճանի փոփո-
խությունից:

2. Նկարագրե՛ք փորձ, որն ապացուցում է, որ մարմնի տաքացման համար 
անհրաժեշտ ջերմաքանակը կախված է այն նյութի տեսակից, որից 
կազմված է:

3. Ո՞ր մեծությունն են անվանում տեսակարար ջերմունակություն:
4. Թղթի տեսակարար ջերմունակությունը հավասար է 1500 Ջ/(կգ0C): 

Ի՞նչ է դա նշանակում:
5. Ո՞ր բանաձևով են հաշվում մարմնի տաքացման համար անհրաժեշտ 

կամ սառչելիս նրանից անջատվող ջերմաքանակը:

ՋՐԻ ՄԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ուսումն ասիրելով տարբեր նյութերի տեսակարար ջեր մո ւ նա կու թյուն-
նե րի աղյ ուսակը՝ կարելի է նկատել, որ ջուրն ունի շատ մե ծ տեսակարար 
ջեր մու նա կություն: Այդ պատճառով ծովերի ու օվկիանոսների ջրերը, 
ամ ռա նը տաքանալով, կլանում են մե ծ ջերմաքանակ, և այն վայրերում, 
որոնք գտնվում են մե ծ ջրավազանների մոտ, համե մատած ջրից հեռու 
գտնվող վայրերի հետ, այնքան էլ շոգ չի լինում: Ձմռա նը ջուրը սառչում է 
և շրջապատին տալիս մե ծ ջեր մաքա նակ, դրա համար էլ այդ վայրերում 
ձմե  ռը խստա շունչ չէ: Հենց ջրի մե ծ տեսակարար ջերմունա կության շնոր-
հիվ ջու րը լայնո րեն օգտագործում են ջեռուցման համա կարգում (այն 
լցնում են ռադիատորների մե ջ) ջեր մա շարժիչների հովաց ման համար, 
կեն ցա ղում, բժշկության մե ջ, օրինակ՝ ջեռակ ներում:

ANTARES



144

V ԳԼՈՒԽ ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ 

 § 45. ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՕՐԵՆՔԸ: 
ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄԸ

1. Ներքին էներգիայի պահպանման օրենքը: Մեկ անգամ ևս անդ-
րա  դառ նանք ներքին էներգիայի փոփոխման եղանակ ներին: Ինչպես 
առանձին վերցրած մարմն ի, այնպես էլ մարմի նների համա կարգի 
ներքին էներգիան կարող է փոփոխվել երկու պատճառով՝ աշ խա տանք 
կա տա րելու և ջերմա փո խանակության: Իսկ այժմ պատկերացնենք մի  
հա մա կարգ, որի վրա ար տաքին ազդեցություններ չկան (կամ դրանք 
հա մա կշռված են), և որը ջեր մա  մե  կուսացված է շրջապատից: Սա նշա-
նա կում է, որ համակարգի մար մի ն ների և դրա կազմի  մե ջ չմտնող այլ 
մար մի ն ների մի ջև ջերմափո խա  նակու թյուն տեղի չի ունենում: Այդպիսի 
հա մա կար գերը կոչվում են փակ կամ մե կուսացված: 

Մեկուսացված համակարգի սահմանումի ց բխում է, որ բացակայում 
են նրա նեքին էներգիայի փոփոխման բոլոր պատճառները: Ուրեմն  
ի՞նչ կա րելի է ասել այդ համակարգի ներքին էներգիայի մասին: Միակ 
եզրակա ցու թյունը, որ կարելի է անել, այն է, որ այդ համակարգի 
ներքին էներգիան երբեք չի փոխվում, այսինքն՝ պահպանվում է: 

Մեկուսացած համակարգում ընթացող կամայական պրոցեսների 
դեպ  քում նրա ներքին էներգիան պահպանվում է:

Սա ներքին էներգիայի պահպանման օրենքն է: Մեկուսացած համա-
կարգի ներքին էներգիայի պահպանումը նշանակում է այդ համակարգը 
կազմող մասնիկների հավերժական ջերմային շարժում:

2. Ջերմային հաշվեկշռի հավասարումը: Ներքին էներգիայի պահ-
պան  ման օրենքը կիրառենք տարբեր ջերմաստիճաններ ունեցող երկու 
մարմն  ից բաղկացած փակ համակարգի համար: Այս մարմի նների 
հպման դեպքում նրանց մի ջև ջերմափոխանակություն կսկսվի: Ջեր-
մա փո խա նա կու թյան ընթաց քում ավելի տաք մարմի նը կտա իր էներ-
գիայի մի  մասը, իսկ ավելի սառը մարմի նը կստանա այն: Պրոցեսը 
կշա րունակվի այնքան ժամանակ, մի նչև դրանց ջերմաստիճանները 
հա վասարվեն: Քանի որ այդ մարմի նների գումարային ներքին էներ-
գիան պահպանվում է, ապա որքան նվազում է մարմի ններից մե կի 
ներքին էներգիան, նույնքան աճում է մյուս մարմն ի ներքին էներ գիան: 
Նշանակում է՝ համակարգի մարմի նների տված և ստացած ջեր մա քա-
նակ ների գումարը հավասար է զրոյի: Եթե մարմի նների տված և ստա-
ցած ջերմաքանակները նշանակենք Q1 և Q2, ապա՝ 
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§ 45. ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՕՐԵՆՔԸ:

Q1 + Q2 = 0:  (45.1)
Այս հավասարումը հայտնի է որպես ջերմային հաշվեկշռի հա վա-

սա րում: 
Ջերմային հաշվեկշռի հավասարման ճշմարտացիությունը կարելի է 

ստու գել փորձով: Ջերմություն չհաղորդող անոթում՝ կալորաչափում, 
m1 = 0,8 կգ զանգված և t1 = 250C ջերմաստիճան ունեցող ջուրը խառնենք 
m2 = 0,2 կգ զանգվածով եռման ջրի հետ (եռման ջրի ջերմաստիճանը 
t = 1000C է, ջրի տեսակարար ջերմունակությունը՝ c = 4200 Ջ/(կգ0C)): 
Որոշ ժամանակ անց չափ ելով ստացված խառնուրդի ջերմաստիճանը՝ 
մե նք պարզում ենք, որ այն դարձել է՝ t2 = 400C: Հաշվենք տաք ջրի տված 
ջեր մաքանակը և այն հա մե մատենք սառը ջրի ստացած ջերմաքանակի 
հետ:

Համաձայն (45.1) բանաձևի՝ ջերմափոխանակության ընթացքում սառը 
ջրի ստացած ջերմաքանակը. 

Q1. = cm1(t2-t1) = 4200·0,8·(40-25) = 50400 Ջ:
Տաք ջրի տված ջերմաքանակը. 

Q2. = 4200·0,2·(40-100) = -50400 Ջ:
Հետևաբար՝ 

Q1 + Q2 = 50400 Ջ + (-50400 Ջ) = 50400 Ջ – 50400 Ջ = 0: 
Ստացվեց, որ, իրոք, ջերմափոխանակության ընթացքում տաք և 

սառը ջրերի տված և ստացած ջեր մաքանակների գումարը զրո է: 
3. Կալորաչափի կառուց ված քը: Կա լո րա չափը բաղ կա ցած է երկու 

անո թից, որոնք բաժան ված են օդա յին մի  ջ անց քով (նկ. 45.1): Ներսի 
անո  թի հա տա կը դրսինի հա տակից առանձ նաց ված է հա տուկ հե-
նա րան նե րով: Իհար կե, այս պի սի անոթը չի կա  րող լիովին խոչըն-
դոտել անո  թի պարու նա կության 
և շրջապա տող մի ջա վայրի մի ջև 
ջերմա փո խա նա կու թյան իրակա-
նացմանը, սակայն նվա զեցնել այն 
կարող է: Եթե փոր  ձը հնա րա  վորինս 
ա րագ կա տար վի, ապա կա րելի 
է հաս նել նրան, որ շրջա պա տող 
մի ջա վայրի (և կալորաչափի պա-
տերի) հետ ջերմա փոխանա կու թյան 
ըն թաց քում կորցրած ջերմա քանակն 
աննշան լինի:

Նկ. 45.1

§ 45. ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՕՐԵՆՔԸ:
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 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ձևակերպե՛ք և ապացուցե՛ք ներքին էներգիայի պահպանման օրենքը:
2. Ներքին էներգիայի պահպանման օրենքից արտածե՛ք ջերմային հաշ-

վեկշռի հավասարումը:
3. Ի՞նչ է կալորաչափը:
4. Ինչո՞ւ կալորաչափում տաք և սառը ջրերը խառնելիս տաք ջրի հա ղոր-

դած ջերմաքանակի մոդուլը հավասար չի լինում սառը ջրի ստացած 
ջեր մաքանակին: Դրանցից ո՞րն ավելի մեծ կլինի:

 § 46. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 8 
    ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

1. 200 գ զանգվածով սրճեփը 30 0C-ով տաքացնելու համար ծախսվեց 
5520 Ջ ջերմաքանակ: Ի՞նչ նյութերից էր պատրաստված սրճեփը:

Տրված է
m = 200 գ = 0,2 կգ
t = 300C 

Q = 5520 Ջ

Լուծում: Թե սրճեփը ի՞նչ նյութից է պատ րաստ-
ված, մենք կարող ենք իմանալ, եթե հաշվենք 
նրա տեսա կա րար ջերմունակությունը՝ c-ն, և 
օգտվենք համապատաս խան աղյուսակից: 
Q =  cm t բանաձևից կստանանք. 

c =
Q

m∆t
=

5520
0,2 ·30

= 920
Ջ

կգ0C
: 

Հետևաբար դետալը պատրաստված է ալյ ու մի  նից:

Պատ.՝ ալյ ումի ն: 

cսրճեփի նյութը - ?

2. 2 կգ զանգված ունեցող երկաթե կաթսայի մեջ լցված 20 լ ջուրը 
պետք է տաքացնել 10 0C-ից մինչև 1000C: Ի՞նչ ջերմաքանակ է անհրաժեշտ 
դրա համար:
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Տրված է
m1 = 2 կգ
V2 = 20 լ
t1 = 10

0C 
t2 = 1000C

Լուծում: Որպեսզի կաթսայի մեջ լցված ջրի ջեր մաս-
տիճանը հասնի եռման ջերմաստիճանի, նույն չափով 
պետք է բարձրանա կաթսայի ջերմաստիճանը: Այսինքն՝

t1 = t2 = t1 - t2։
Պահանջվող ջերմաքանակը հավասար կլինի կաթսան 

և ջուրը տաքացնելու համար անհրաժեշտ ջերմա քանակ-
նե րի գումարին.

Q = Q1 + Q2,
որտեղ Q1 = c1m1(t2 - t1), իսկ Q2 = c2m2(t2 - t1):

c1-ը և c2-ը համապատասխանաբար երկաթի և ջրի 
տե սա կարար ջերմունակություններն են և ըստ հավելված 
1-ի՝ հավասար են.

 

c1 = 460
Ջ

կգ0C
,   c2 = 4200

Ջ

կգ0C
: 

 

Q - ?

Ինչպես գիտենք, 1 լ ջրի զանգվածը 1 կգ է, հետևաբար 20 լ ծավալով 
ջրի զանգվածը կլինի 20 կգ: Օգտագոր ծե լով այս բոլոր տվյ ալները՝ կա-
րող ենք հաշվել պա հանջվող ջերմաքանակը. 
Q = c1m1(t2 - t1) + c2m2(t2 - t1) = 460·2·90 + 4200·20·90 = 7642800 Ջ = 7642,8 ԿՋ:

Պատ.՝ 7642,8 ԿՋ:

3. Երբ 5 կգ զանգվածով 900C ջերմաստիճանի ջրի վրա ավելացրին 100C 
ջերմաստիճանով սառը ջուր, ստացվեց 300C ջերմաստիճանի խառնուրդ: 
Որքա՞ն էր սառը ջրի զանգվածը: 

Տրված է
m1 = 5 կգ
t1 = 900C
t2 = 10

0C 
tխ = 300C

Լուծում: Խառնուրդը պատրաստելիս տաք ջուրը 
տալիս է Q1 = cm1(tխ-t1), իսկ սառը ջուրը ստանում 
Q2 = cm2(tխ-t2) ջերմաքանակ: Համաձայն ջերմային 
հաշ վեկշռի (45.1) հավասարման՝ նրանց գումարը 
հա վասար է 0-ի՝ Q1 + Q2 = 0, հետևաբար՝ 
cm1(tխ-t1)  +  cm2(tխ-t2) = 0 կամ cm1(tխ-t1)  =  -cm2(tխ-t2), 
որտեղից էլ կստա նանք.

m2 = −
m1 (tխ− t1 )

tխ− t2
=

m1 ( t1 − tխ)
tխ− t2

=
5 ·(90− 30)

30− 10
= 15  կգ: 

Պատ.՝ 15 կգ։ 

m2 - ?

§ 46. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 8
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4. 300 մ/վ արագությամբ թռչող կապարե գնդակը բախվում է արգելքին 
և կանգ առնում: Քանի՞ աստիճանով կբարձրանա գնդակի ջերմաստիճանը, 
եթե ենթադրենք, որ տաքանում է միայն գնդակը: 

Տրված է
v = 300 մ/վ
C = 140 Ջ/կգ0C

Լուծում: Արգելքին բախվելու հետևանքով գնդակը 
կորցնում է իր կինետիկ էներգիան, որը որոշվում է 

Еկ =
mv2

2
 

բանաձևով: Եթե համարենք, որ մի այն գնդակն է 
տա քացել, ապա կարող ենք գրել, որ նրա ստացած 
ջերմաքանակը՝ Q = Eկ։ Հաշվի առնելով (44.1) 
բանաձևը՝ կստանանք.

cm t =
mv2

2
 

 կամ   
c t =

v2

2
, 

որտեղից՝

t =
v2

2c
=

90000
2 ·140

3210C: 

Պատ.՝ 3210C: 

t - ?

 § 47. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 5
ՊԻՆԴ ՄԱՐՄՆԻ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ 
ՋԵՐՄՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Աշխատանքի նպատակը. որոշել պինդ մարմն ի տեսակարար 
ջերմու նակու թյունը փորձնական եղանակով: 

Սարքեր և նյութեր. կալորաչափ, ջերմաչափ, կշեռք՝ կշռաքարերով, 
թե լով կապված մե տաղե գլան (որի տեսակարար ջերմունակությունն 
ան հրաժեշտ է որոշել), տաք և սենյակային ջերմաստիճանի ջուր պա-
րու նակող երկու անոթ: 

Աշխատանքը կատարելու ընթացքը
1. Կշռեք գլանը և իջեցրեք տաք ջրի մեջ:
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2. Որոշեք սառը ջրի զանգվածը և այն 
լցրեք կալորաչափի մեջ:

3. Չափեք կալորաչափի ջրի և անոթում 
պա րու  նակվող տաք ջրի ջե ր մ աստ ի-
ճանները:

4. Գլանը հանեք տաք ջրից և արագորեն 
իջեց րեք կալորաչափի մեջ:

5. Խառ նեք կալորաչափի ջուրը և որոշ ժա-
մանակ սպասելուց հետո չափեք դրա վերջ նա կան ջերմաստիճանը: 
Նույն ջերմ աս տի ճա նը կունենա նաև գլանը:

6. Չափումների արդյունքները գրանցեք աղ յու սակում:

Կալորաչափի 
ջրի 

զանգ վածը

Ջրի սկզբնա-
կան ջերմաս-

տիճանը

Գլանի 
սկզբնական 

ջերմաս տիճանը

Գլանի 
զանգ վածը

Վերջ նական 
ջերմաս-
տիճանը

m1, կգ t1, 
oC t2, 

oC m2, կգ t, oC

7. (44.1) բանաձևով հաշվեք սառը ջրի ստացած և գլանի տված ջերմա-
քանակ ները՝ Q1 = c1m1 (t – t1) և Q2 = c2m2 (t – t2):

8. Քանի որ գլան-ջուր համակարգը ջերմամեկուսացված է, ապա 
համա ձայն ջերմային հաշվեկշռի հավասարման՝ 

c1m1 (t – t1) + c2m2 (t – t2) = 0, 
   որտեղից՝

c2 =
c1 m1 (t t1 )
m2(t2 t)

: 
 

9. c1-ի և փորձում չափված մեծությունների արժեքները տեղադրեք 
ստաց ված արտահայտության մեջ և հաշվեք c2-ը: Եթե ձեզ հայտնի է, 
թե ինչ նյութից է պատրաստված գլանը, c2-ի՝ ձեր հաշված արժեքը 
համե մատեք այդ նյութի աղյուսակային արժեքի հետ: 

§ 47. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 5
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ՆՅՈՒԹԻ ԱԳՐԵԳԱՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

 § 48. ՆՅՈՒԹԻ ԱԳՐԵԳԱՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԸ
Ձմռանը ջուրը լճերի և գետերի մակերևույթին սառչում է՝ վերածվելով 

սա ռույցի: Սառույցի տակ ջուրը մն ում է հեղուկ վիճակում: Այստեղ 
մի ա ժա մա նակ գոյություն ունեն ջրի երկու տարբեր ագրեգատային 
վի ճակ նե ր՝ պինդ (սառույց) և հեղուկ (ջուր): Գոյություն ունի նաև ջրի 
երրորդ՝ գա զա յին վիճակը. անտեսանելի ջրային գոլորշին գտնվում է 
մե զ շր ջա պա տող օդում:

Ցանկացած նյութ ունի տարբեր ագրեգատային վիճակներ: Այդ վի ճակ -
ներն իրարից տարբերվում են ոչ թե մոլեկուլներով, այլ նրանով, թե ինչ 
դա սավորություն ունեն այդ մոլեկուլները և ինչպես են շարժվում: Նույն 
նյու թի (ջրի) ագրեգատային տարբեր վիճակներում մոլեկուլների դա սա-
վո  րության առանձնահատկությունները պատկերված են նկ. 48.1-ում:

Որոշակի պայմանների առկայության դեպքում նյութերը կա րող են մի  
վի ճակից անցնել մե կ այլ վիճակի: Հնարավոր բոլոր փո խա կեր պումն  ե րը 
պատ կերված են նկ. 48.2-ում: Պ, Հ և Գ տառերը նշանակում են նյութերի 
հա մապատասխանաբար պինդ, հեղուկ և գազային վի ճակ ները, սլաքները 
ցույց են տալիս այս կամ այն պրոցեսի ընթացքի ուղ ղու թյունը:

Ընդհանուր առմամբ տարբերում ենք վեց պրոցես, որոնց դեպքում 
տե ղի են ունենում նյութերի ագրեգատային փոխակերպումն երը:

Պինդ (բյուրեղային) վիճակից նյութի անցումը հեղուկ վիճակի 
կոչվում է հա լում, իսկ հակառակ պրոցեսը՝ բյուրեղացում կամ պնդա-
ցում: Հալման օրի նակ է սառույցի հալումը, հակառակ պրոցեսը տեղի է 
ունենում ջրի սառ  ցակալման ժամանակ:
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Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազայինի կոչվում է շոգե գո յացում, 
հակառակ պրոցեսը՝ խտացում (կոնդենսացիա, լատ. կոնդեն սա տիո՝ 
խտացում բառից): Շոգեգոյացման օրինակ է ջրի գոլորշիացումը, 
խտացման՝ ցողի առաջացումը:

Նյութի անցումը պինդ վիճակից գազայինի (շրջանցելով հեղուկ 
վիճա կը) կոչվում է սուբլիմացիա (լատ. սուբլիմո՝ բարձրացնում եմ 
բա ռից), հակառակ պրոցեսը՝ դեսուբլիմացիա: Օրինակ՝ գրաֆիտը 
կարելի է տաքաց նել մի նչև հազար, երկու հազար և անգամ երեք հազար 
աստիճան, և, այդուհանդերձ, 
այն չի վերածվի հե ղուկի, այլ 
սուբ լի մա ցիայի կենթարկ վի, 
այսինքն՝ պինդ վիճա կից մի ան-
գա մի ց կանց նի գա զայինի: 
Միան  գա  մի ց գազային վի ճա կի 
է անցնում (շրջան ցե լով հե ղուկ 
վիճա կը) նաև, այսպես կոչ ված, 
չոր սառույցը (պինդ ածխածնի 
օքսի  դը՝ CO2), որը կա րե լի է տես-
նել պաղ պա  ղա կի պահ պան-
ման և տե ղա  փոխ  ման համար 
նա խա տես ված բեռ ն արկղում: Բո լոր հո տերը, որոնցով օժտ ված են 
պինդ մար  մի ննե րը (ասենք՝ նավ թա լի նը), նույնպես պայ մա նա վոր-
ված են սուբ լի մա ցիայով. պինդ մարմն ից մթնո լորտ դուրս գալով՝ 
մոլեկուլները նրա վրա գազ (կամ գոլորշի) են գո յաց նում, ինչն էլ 
հոտի զգա ցողու թյուն է առա ջացնում:

Դեսուբլիմացիայի օրինակ կա րող է ծառայել ձմռանը լուսա մուտ  նե-
րի վրա սա ռույցի բյուրե ղիկներից նախշերի առա ջա ցումը: Այս գե ղե-
ցիկ նախշերը օդում գտնվող ջրային գոլորշու դեսուբ լի մա ցիայի ար-
դյունքն են: 

Նյութի մի  ագրեգատային վիճակից մյուսին անցումն երը կարևոր 
դեր են խա ղում ոչ մի այն բնության մե ջ, այլև տեխնիկայում: Օրինակ՝ 
ջու րը գոլորշու վերածելով՝ կարող ենք այն հե տո օգտագործել էլեկտ-
րա կայանների շոգետուրբիններում: Գոր ծա րան նե րում մե տաղ -
նե րը հալելով՝ հնարավորություն ենք ստանում դրան ցից տար բեր 
հա մա ձուլ վածքներ ստանալու՝ պողպատ, թուջ, արույր և այլն: Այս 
բոլոր պրո ցես ներն ըմբռնելու համար պետք է իմանալ, թե ինչ է տե-
ղի ունենում նյութի հետ նրա ագրե գատային վիճակի փո փոխ ման 
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ժա մա նակ, և ինչ պայ ման նե րում է այդ փո փո խությունը հնա րա վոր: 
Այս մա սին կխոսվի հա ջորդ պարագրաֆ նե րում:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Անվանե՛ք նյութի ագրեգատային երեք վիճակները:
2. Թվարկե՛ք բոլոր հնարավոր պրոցեսները, որոնց դեպքում նյութը մի 

ագրեգատային վիճակից անցնում է մեկ ուրիշի:
3. Բերե՛ք սուբլիմացիայի օրինակներ:
4. Ագրեգատային փոխակերպումների ի՞նչ գործնական կիրառություններ 

գիտեք:
5. Նկ. 48.1-ում ո՞ր տառով (ա, բ կամ գ) են նշանակված ջրի պինդ, հեղուկ 

և գազային վիճակները:

 § 49. ԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱԼՈՒՄՆ 
ՈՒ ՊՆԴԱՑՈՒՄԸ

Բյուրեղային պինդ մարմի նը հալելու հա-
մար անհրաժեշտ է որո շա կի ջերմաքանակ 
հաղորդել:

Կատարենք հետևյալ փորձը: Կոնաձև 
փորձ ա նո թը լցնենք սառույցի մանր կտոր-
նե րով (նկ. 49.1): Նրա մե ջ ջերմաչափ տեղա-
դրենք և խցա նով փա կե լով փոր ձանոթը՝ 
սկսենք տաքացնել: Կտեսնենք, որ ո՛չ -150C, 
ո՛չ -100C և ո՛չ էլ -50C ջերմաստիճանների 
դեպքում սառույ ցի հետ ոչինչ չի կատարվում. 
այն նախ կինի պես պինդ է մն ում: Փո փո-
խու թյուն ները սկսում են տեղի ունենալ 
0 0C-ում: Այդ պահից սա ռույցը սկսում է 
հալվել՝ վերածվելով ջրի, և մի նչև ամ բողջ 
սա ռույցը ջուր չդառ նա, նրա ջեր մաստի ճանն 
անփոփոխ է մն ում: Փորձանոթում նյու թի 
ջերմաստիճանը կսկսի նորից բարձրանալ 

այն բանից հետո մի այն, երբ նրանում մի այն ջուր լինի: Երբ ջուրը 
տաքանա մի նչև 200C, կանջատենք այրոցը:
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Եթե կառուցենք փորձանոթի նյութի ջեր մաս տի ճա նի՝ ժամանակից 
կախ վածության գրաֆիկը, ապա կստա նանք մի  գիծ, որը պատկերված է 
նկ. 49.2-ում:

Այս գրաֆիկի AB հատվածը նկարագրում է սա ռույցի -20-00C 
տաքանալը: Տաք կոլ բայի հետ շփման շնորհիվ սառույցի մոլե կուլ ների 
մի  ջին կինետիկ էներգիան մե ծանում է, և սա ռույցի ջեր մաստիճանը 
բարձ րա նում է:

BC հատվածում ամբողջ էներգիան, որը ստա նում է փորձանոթի պա-
րու նակությունը, ծախս վում է սառույցի բյուրեղային ցանցի քայ քայ-
ման վրա. նրա մոլեկուլներն այնպիսի դասավորություն են ստանում, 
որի դեպքում նյութը հեղուկ է դառնում: Այդ ընթացքում մոլեկուլների 
մի  ջին կինետիկ էներգիան անփոփոխ է մն ում: Այդ պատճառով էլ ան-
փո փոխ է մն ում նաև նյութի ջերմաստիճանը:

Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում նյութը հալվում է, կոչվում է հալ-
ման ջերմաստիճան:

CD հատվածը նկարագրում է սառույցի հալումի ց առաջացած ջրի 
տա քա նալը: Այրոցից էներգիա ստանալով՝ ջրի մոլեկուլները սկսում 
են ավելի ու ավելի արագ շարժվել: Դրանց մի ջին կինետիկ էներգիան 
մե ծանում է, ջրի ջերմաստիճանը՝ բարձրանում:

Նկ. 49.3-ում պատկերված է հակառակ պրոցեսի գրաֆիկը: Սկզբում 
ջուրը, էներգիա հաղորդելով, սառչում է 20-00C: Այդ ընթացքում նրա 
մո լեկուլներն աստիճանաբար սկսում են ավելի դան դաղ շարժվել: 
0 0C-ում նրանք սկսում են որոշակի կարգով դա սա վորվել՝ ձևավորելով 
սառույցի բյուրեղային ցանցը: Քանի որ այս պրոցեսը, որը կոչվում է 
բյուրեղացում, չի ավարտվել, նյութի ջեր մ աս տիճանը չի փոփոխվի:

Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում նյութը պնդանում է (բյուրե ղա-
նում է), կոչվում է այդ նյութի բյուրեղացման ջերմաստիճան:
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Գրաֆիկից (տե՛ս նկ. 49.3) երևում է, որ ջերմաստիճանը, որի դեպքում 
ջուրը վերածվում է սառույցի, համընկնում է այն ջերմաստիճանին, 
որի դեպքում սառույցը դառնում է ջուր: Սա պատահական փաստ չէ: 
Փորձերը ցույց են տալիս, որ ամե ն մի  նյութ բյուրեղանում և հալվում է 
նույն ջեր մաս տիճանում:

Տարբեր նյութերի հալման (և պնդացման) ջերմաստիճանները կա րե-
լի է գտնել դասագրքի վերջում (հավելված 2): Այդ աղյ ուսակից երևում է, 
որ որոշ նյութեր (ասենք՝ ջրածինը և թթվածինը) հալվում (և պնդա-
նում) են խիստ ցածր, մյուսները (ասենք՝ օսմի ումը և վոլֆրամը)՝ շատ 
բարձր ջերմաստիճանների պայման ներում:

1650 0C-ից բարձր ջերմաստիճանում հալվող մե տաղները կոչվում են 
դժվա րահալ (տիտան, քրոմ, մոլիբդեն և այլն): Դրանցից հալման 
ամե նա բարձր ջերմաստիճանն ունի վոլֆրամը (մոտավորապես 34000C): 
Դժվա րահալ մե տաղները և դրանց մի ացություններն օգտագործում են 
ինքնաթի ռաշինության մե ջ, հրթիռային և տիեզերական տեխնիկայում, 
ատոմային էներգետիկայում և այլն:

Հալվելիս նյութը էներգիա է ստանում: Բյուրեղացման ընթացքում, 
ընդհակառակը, էներգիա է տալիս շրջապատող մի ջավայրին: Բյու-
րե ղաց ման ժամանակ անջատվող էներգիան ստանալով՝ մի ջավայրը 
տա քանում է: Սա շատ լավ հայտնի է բազմաթիվ թռչունների: Դրա 
հա մար էլ ձմռան սառնամանիքին նրանց կարելի է տեսնել գետերի և 
լճե րի սառցակալած մակերևույթին նստած: Բանն այն է, որ սառույցի 
առաջաց ման ժամանակ անջատվող էներգիայի շնորհիվ սառույցի 
վրայի օդը մի  քա նի աստիճանով ավելի տաք է լինում, քան անտառում՝ 
ծառերի վրա, և թռչունները դրանից օգտվում են:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր պրոցեսն են կոչում հալում:
2. Ի՞նչ է բյուրեղացումը:
3. Նյութի հալման կամ բյուրեղացման ժամանակ ի՞նչ է կատարվում նրա 

ջերմաստիճանի հետ:
4. Ինչի՞ են հավասար սառույցի, անագի, պղնձի հալման ջերմաս տի ճան-

ները:
5. Ո՞ր ջերմաստիճանում են պնդանում հեղուկ ազոտը, սնդիկը, հալեց-

րած ոսկին:
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§ 50. ՄԱՐՄՆԻ ՀԱԼՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՎ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՄԱՆ...

6. Ինչի՞ վրա է ծախսվում ջեռուցիչի էներգիան, որը հալման ընթացքում 
կլանվում է նյութի կողմից: Ինչո՞ւ այդ ընթացքում նյութի ջերմաստիճանը 
չի փոփոխվում:

7. Նկարագրե՛ք՝ ինչ է տեղի ունենում նյութի հետ այն ժա մանա կա-
միջոցներում, որոնք համապատասխանում են նկ. 49.2 և 49.3-ում 
պատկեր ված գրա ֆիկ ների տարբեր հատվածներին: Ագրեգատային 
ո՞ր վի ճակ ներն են համապա տասխանում A, B, C և D կետերին:

8. Ինչո՞ւ են ձմռանը թռչունները նստում գետերն ու լճերը ծածկող 
սառույցի վրա:

 § 50. ՄԱՐՄՆԻ ՀԱԼՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 
ԵՎ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՆՐԱՆԻՑ 
ԱՆՋԱՏՎՈՂ ՋԵՐՄԱՔԱՆԱԿԸ

Հալման ընթացքում մարմն ի ջերմաստիճանը չի փոփոխվում: Այդ 
դեպ քում նրա ստացած ամբողջ էներգիան ծախսվում է բյուրեղային 
ցան ցը քայ քայելու և մարմն ի մոլեկուլների պոտենցիալ էներգիան 
մե ծաց նե լու վրա:

Փորձով նույն զանգվածով տարբեր նյութերի հալման պրոցեսն 
ուսումն  ասիրելով՝ կարելի է նկատել, որ դրանք հեղուկի վերածելու 
համար տար բեր ջերմաքանակ է հարկավոր: Օրինակ՝ 1 կգ սառույցը 
հա լելու համար ան հրա ժեշտ է ծախսել 332 կՋ էներգիա, իսկ 1 կգ 
կապարը հա լե լու համար՝ 25 կՋ:

Ֆիզիկական այն մե ծությունը, որը ցույց է տալիս, թե ինչ ջերմա-
քանակ է անհրաժեշտ հալման ջերմաստիճանում գտնվող 1 կգ բյուրե-
ղային նյու թը նույն ջերմաստիճանի հեղուկի վերածելու համար, 
կոչվում է հալ ման տեսա կարար ջերմություն:

Հալման տեսակարար ջերմությունը չափում են ջոուլը բաժանած 
կիլո գրա մով (Ջ/կգ) և նշանակում հունական λ (լյ ամբդա) տառով։

λ-ն հալման տեսակարար ջերմությունն է:
Նյութի բյուրեղացման ընթացքում մոլեկուլների պոտենցիալ էներ-

գիան նվազում է, և շրջակա մի ջավայր է արձակվում նույնքան ջեր-
մա քանակ (ըստ մոդուլի), ինչքան կլանվում է նրա հալման ըն թաց-
քում: Ուս տի, 1 կգ ջրի սառեցման ժամանակ անջատվում է այն նույն 
332 կՋ էներգիան, որն անհրաժեշտ է նույն զանգվածով սառույցը ջրի 
վերածելու համար:

§ 50. ՄԱՐՄՆԻ ՀԱԼՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 
ԵՎ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՄԱՆ...
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VI ԳԼՈՒԽ ՆՅՈՒԹԻ ԱԳՐԵԳԱՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Տարբեր նյութերի հալման տեսակարար ջերմության արժեքները 
տրված են հավելված 3-ում: Այդ աղյ ուսակից երևում է, որ, օրինակ, 
պղնձի հալման տեսակարար ջերմությունը՝ λ = 2,1 · 10

5 Ջ/կգ: Այս թիվը 
ցույց է տալիս, որ 1 կգ պղինձը հալելու համար պահանջվում է ծախսել 
2,1 · 105 Ջ էներգիա: Նույն ջերմաքանակը (ըստ մոդուլի) կանջատվի 
1 կգ հեղուկ պղնձից նրա բյուրե ղացման ընթացքում:

2 կգ պղինձ հալելու համար կպահանջվի երկու անգամ ավելի 
էներգիա, 3 կգ-ի համար՝ երեք անգամ ավելի և այլն:

Հալման ջերմաստիճանում կամայական զանգվածով բյուրեղային 
մարմն  ի հալման համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը գտնելու 
համար պետք է այդ մարմն ի հալման տեսակարար ջերմությունը 
բազ մա պատ կել նրա զանգվածով.

Q = λm։ (50.1)  
Մարմն ից անջատված ջերմաքանակը համարվում է բացասական: 

Ուս տի, m զանգվածով նյութի բյուրեղացման ընթացքում անջատվող 
ջեր մա քա նա կը հաշվելիս պետք է օգտվել նույն բանաձևից, սակայն 
մի  նուս նշանով.

Q = - λm։ (50.2)
Պետք է հիշել, որ (50.1) և (50.2) բանաձևերը կարելի է կիրառել 

մի այն այնպիսի մարմի նների նկատմամբ, որոնք արդեն գտնվում են 
իրենց հալ ման ջերմաստիճանում: Եթե մարմն ի ջերմաստիճանը 
տարբերվում է իր հալման ջերմաստիճանից, ապա նախապես պետք է 
հաշվել այն ջերմաքա նակը, որն անհրաժեշտ է մարմն ի տաքացման 
համար, կամ որն անջատ վում է մարմն ից նրա սառեցման դեպքում:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր մեծությունն են անվանում մարմնի հալման տեսակարար ջերմու-
թյուն:

2. Ոսկու հալման տեսակարար ջերմությունը հավասար է 67 կՋ/կգ-ի: 
Ի՞նչ է ցույց տալիս այդ թիվը:

3. Ո՞ր բանաձևով են հաշվում մարմնի հալման համար անհրաժեշտ 
ջերմա քանակը:

4. Ո՞ր բանաձևով են հաշվում նյութի բյուրեղացման ընթացքում անջատ-
վող ջերմաքանակը:
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§ 51. ԳՈԼՈՐՇԻԱՑՈՒՄ ԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄ

 § 51. ԳՈԼՈՐՇԻԱՑՈՒՄ ԵՎ ԽՏԱՑՈՒՄ

Շոգեգոյացման դեպքում նյութը հեղուկ վիճակից վերածվում է 
գա զա յինի (գոլորշու): Գոյություն ունի շոգեգոյացման երկու տեսակ՝ 
գոլորշիացում և եռում:

Գոլորշիացումը շոգեգոյացում է, որը տեղի է ունենում հեղուկի 
ազատ մակերևույթից:

Ինչպե՞ս է տեղի ունենում գոլորշիացումը: Մենք գիտենք, որ ցան-
կա ցած հեղուկի մոլեկուլները գտնվում են անընդհատ և անկանոն 
շարժ ման մե ջ, ընդ որում՝ դրանց մի  մասն ավելի արագ է շարժվում, 
մյուս ները՝ ավելի դանդաղ: Հեղուկից դուրս թռչելուն դրանց խանգա-
րում են մի մյանց մի ջև գործող ձգողության ուժերը: Բայց եթե ջրի 
մա կերևույ թին հայտնվի բավա կան մե ծ կինետիկ էներգիա ունեցող 
մո լե կուլ, ապա նրան կհաջողվի հաղթահարել մի ջմոլեկուլային 
ձգողու թյան ուժերը և դուրս թռչել հեղու կից: Նույնը տեղի կունենա 
մե կ այլ արագաշարժ մոլեկուլի հետ, նաև երկ րորդի, երրորդի 
և այդպես շա րունակ: Դուրս թռչելով՝ այս մոլեկուլները հեղուկի 
վրա գոլորշի են առաջ ացնում: Այս գոլորշու առաջացումն  էլ հենց 
գոլորշիացումն  է:

Քանի որ գոլորշիացման ժամանակ հեղուկից դուրս են թռչում 
առավել արա գաշարժ մոլեկուլները, ապա հեղուկի մե ջ մն ացած 
մոլեկուլների ներ քին կինետիկ էներգիան աստիճանաբար սկսում է 
նվազել: Դրա հետևան  քով գոլորշիացող հեղ� կի ջերմաստիճանն 
իջն� մ է, հեղ� կը սառ չ� մ է : Հենց այդ պատճառով է, որ մարդը թաց հա-
գուս տով ավելի է մրսում, քան չորով (մանավանդ քամու ժամանակ):

Միաժամանակ բոլորին հայտնի է, որ եթե ջուր լցնենք բաժակի մե ջ 
և թող նենք սեղանին, ապա, չնայած գոլորշիացմանը, այն չի կարող 
ան ընդ հատ սառչել մի նչև սառցակալելը: Ի՞նչն է դրան խանգարում: 
Պա  տաս խանը շատ պարզ է. բաժակը շրջապատող տաք օդի հետ ջրի 
ջեր  մա փո խանակությունը:

Գոլորշիացման ընթացքում հեղուկի սառչելն ավելի ակնհայտ է այն 
դեպ քում, երբ գոլորշիացումը բավական արագ է կատարվում (այնպես 
որ, հե ղուկը, շնորհիվ շրջապատող մի ջավայրի հետ ջերմափոխանակու-
թյան, չի հասցնում վերականգնել իր ջեր մաս տիճանը): Արագ են գոլոր-
շիանում ցնդող հեղուկները, որոնց մի ջմոլեկուլային ձգողականու-
թյունը փոքր է, օրինակ՝ եթերը, սպիրտը, բենզինը: Եթե այդ հե ղու կից 
կաթեցնենք մե ր ձեռքին, սառնություն կզգանք: Ձեռքի մա կերևույ թից 
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գոլորշիանալով՝ այդպիսի հեղուկը կսկսի սառչել և որոշ ջեր մա քա նակ 
վերցնել ձեռքից:

Արագ գոլորշիացող նյութերը լայն կիրառում են գտնում տեխ նի-
կայում: Օրինակ՝ տիեզերական տեխնիկայում այսպիսի նյութերով են 
պատում տիե զերք արձակվող սարքավորումն երը: Մոլորակի մթնո-
լոր տի մի  ջով անցնելիս տիեզերանավի իրանը շփման հետևան-
քով տաքանում է, և այն ծածկող նյու թը սկսում է գոլորշիանալ: 
Գոլորշիանալով՝ այն սա ռեց նում է տիե զե րա նա վը՝ այդպիսով փրկելով 
այն գեր տա քացումի ց:

Գոլորշիացման ընթացքում ջրի սառչելն 
օգտա գործ վում է օդի խոնա վու  թյունը չափող 
սարքում՝ պսիխրոմե տրում (հուն. պսիխրոս՝ 
սառը): Պսիխ րո մե տրը (նկ. 51.1) բաղկացած է 
երկու ջերմա չա փից: Դրանցից մե կը (չորը) 
ցույց է տալիս օդի ջեր մաս տի  ճանը, իսկ 
մյուսը (որի ռեզերվուարը փաթաթ ված է 
ջրի մե ջ մտցրած բատիստով) ցույց է տալիս 
ավե  լի ցածր ջերմաս տիճան, ինչը պայմանա-
վոր  ված է խոնավ բատիստից գոլորշիացման 
ինտեն սի վու թյամբ: Որքան չոր է օդը, որի 
խոնավությունը չափվում է, այն քան ուժեղ է 
գոլորշիացումը, և հետևաբար ցածր է թրջված 
ջեր մա չափի ցուց մունքը: Եվ, ընդհակառակը, 

որքան մե ծ է օդի խո նա վու թյունը, այնքան ավելի փոքր է գոլորշիացումը, 
ուստի այդ ջեր մա չափն ավելի բարձր ջերմաստի ճան է ցույց տալիս: Չոր 
և խո նա վ ջերմա չա փերի ցուցմունքների հիման վրա և հա տուկ (պսի-
խ րո մե տրական) աղյ ուսակի մի ջոցով որոշում են օդի խո նա վու թյու նը՝ 
ար տա հայտված տոկոսներով: Առա վելագույն խոնավու թյու նը կազ-
մում է 100% (օդի այս պիսի խո նա վության դեպքում առար կա նե րի վրա 
ցող է հայտնվում): Մարդու համար առա վել բարե նպաստ է հա մար վում 
40-60% խոնավությունը:

Հասարակ փորձերի մի ջոցով հեշտորեն կարելի է պարզել, որ 
գոլորշիաց ման արագությունը մե ծանում է հեղուկի ջերմաստիճանի 
բարձ րաց ման, ինչպես նաև նրա ազատ մակերևույթի մակերեսի 
մե ծաց ման և քամու առկայության դեպքերում:

Ինչո՞ւ է քամու առկայության դեպքում հեղուկն ավելի արագ գոլոր-
շիա նում: Բանն այն է, որ գոլորշիացման հետ մի աժամանակ հեղուկի 
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մա կե րևույթին տեղի է ունենում նաև հակառակ պրոցեսը՝ խտացումը: 
Դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ գոլորշու մոլեկուլների մի  
մասը, անկանոն ձևով տե ղա շարժվելով հեղուկի վերևում, դարձյալ 
վերա դառնում է դեպի հեղուկը: Իսկ քամի ն քշում է հեղուկից դուրս 
թռած մո լե կուլները և չի թողնում, որ դրանք հետ դառնան:

Խտացումը կարող է տեղի ունենալ նաև այն ժամանակ, երբ 
գոլորշին չի շփվում հեղուկի հետ: Հենց խտացմամբ է բացատրվում 
ամպերի առա ջա ցումը. Երկրի վրա բարձրացող ջրային գոլորշու 
մոլեկուլները մթնո լորտի ավելի սառը շերտերում խմբավորվում են 
ջրի մանր կա թիլ ների, որոնց կու տակումն երն էլ հենց ամպերն են: 
Մթնոլորտում ջրա յին գոլորշու խտացման հետևանք են նաև անձրևն 
ու ցողը:

Գոլորշիացման ժամանակ հեղուկը սառչում է և դառնալով ավելի 
սառը, քան շրջապատող մի ջավայրն է՝ սկսում է կլանել նրա էներ-
գիան: Իսկ խտացման դեպքում, ընդհակառակը, տեղի է ունենում 
որոշ ջերմաքանակի փոխանցում շրջապատող մի ջավայրին, և նրա 
ջերմաստի ճա նը մի  փոքր բարձրանում է:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Շոգեգոյացման ի՞նչ երկու տեսակ է հանդիպում բնության մեջ:
2. Ի՞նչ է գոլորշիացումը:
3. Ինչի՞ց է կախված հեղուկի գոլորշիացման արագությունը:
4. Ինչո՞ւ է գոլորշիացման ժամանակ հեղուկի ջերմաստիճանն իջնում:
5. Ի՞նչ եղանակով է հնարավոր լինում կանխել մոլորակի մթնոլորտի 

միջով անցնող տիեզերանավի գերտաքացումը:
6. Ի՞նչ է խտացումը:
7. Ո՞ր երևույթներն են բացատրվում գոլորշու խտացմամբ:
8. Ո՞ր սարքի միջոցով են չափում օդի խոնավությունը: Ինչպե՞ս է այն 

կառուցված:

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Երկու մի անման ափսեների մե ջ լցրեք նույն քանակությամբ ջուր 
(ասենք՝ երեքական ճաշի գդալ): Առաջին ափսեն դրեք տաք տեղ, երկ-
րոր դը՝ սառը: Չափեք այն ժամանակամի ջոցները, որոնց ընթացքում 
գոլորշիանում են երկու ափսեների ջրերը: Բացատրեք գոլորշիացման 
արա գու թյունների տարբերությունը: 
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2. Կաթոցիկից թղթի վրա մե կական կաթիլ ջուր և սպիրտ կաթեցրեք: 
Չա փեք ժամանակը, որն անհրաժեշտ է դրանց գոլորշիացման համար: 
Այդ հեղուկներից որի՞ մի ջմոլեկուլային ձգողության ուժն է ավելի փոքր: 

3. Նույն քանակի ջուր լցրեք բաժակի և ափսեի մե ջ: Չափեք ժամանակը, 
որի ընթացքում ջուրը կգոլորշիանա: Բացատրեք ջրի գոլորշիացման 
արա գու թյունների տարբերությունը:

 § 52. ԵՌՈՒՄ

Ի տարբերություն գոլորշիացման, որը տեղի է ունենում հեղուկի 
ցան կա ցած ջերմաստիճանում, շոգեգոյացման մյուս տեսակը՝ եռումը, 
հնա րա վոր է մի այն մի անգամայն որոշակի (տվյ ալ ճնշման դեպքում) 
ջեր մաս տիճանի՝ եռման ջերմաստիճանի դեպքում:

Դիտարկենք այս երևույթը փորձի մի ջոցով: Սկսենք տաքացնել բաց 
փոր ձանոթի մե ջ լցված ջուրը՝ պարբերաբար չափելով դրա ջեր մաս տի-
ճանը: Որոշ ժամանակ անց կտեսնենք, որ անոթի հատակն ու պա տերը 
պատ վում են պղպջակներով (նկ. 52.1.ա): Դրանք առաջանում են օդի 
այն ման րա գույն պղպջակների ըն դար ձակ ման արդյունքում, որոնք 
գոյություն ունեն անոթի ամբողջովին չթրջված պա տե րի փո սիկ նե րում 
և մանր ճեղ քե րում:

Ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգ ընթաց՝ մե ծանում է ջրի գոլոր-
շիաց ման ինտենսիվությունը այդ պղպջակ ների ներսում: Ուստի ավե-
լա նում է ջրա յին գոլորշու քանա կությունը, իսկ դրա հետ մե կտեղ 
մե ծանում է պղպջակ ների ներսի ճնշումը: Երբ ջրի ստորին շերտերի 
ջեր մաս տի ճանը մոտե նում է 100 0C-ի, պղպջակ ների ներսում ճնշումը 
հավա սար վում է դրանց շուրջը եղած ճնշմա նը, որից հետո պղպջակները 
սկսում են ընդար  ձակ վել: Պղպջակ նե րի ծավալի մե  ծաց ման հետ աճում է 
նաև նրանց վրա ազ դող դուրս հրող (արքի մե դ յան) ուժը: Այդ ուժի ազդե-
ցու թյամբ առա վել խո շոր պղպջակները պոկ վում են անո թի պատերից և 
բարձ րա նում վեր: Եթե ջրի վերին շերտերը դեռ չեն հասցրել տաքանալ 
մի նչև 100 0C-ը, ապա այդպիսի (ավելի սառը) ջրում պղպջակ ների ներսի 
ջրային գոլոր շու մի  մասը խտանում և կրկին ջուր է դառնում. այդ դեպքում 
փոք  րա նում են պղպջակների չա փերը, և ծանրու թյան ուժը ստի պում է 
դրանց նորից իջնել ներ քև: Այս տեղ դրանք դարձյալ ըն դարձակվում են և 
կրկին լողում վերև: Ջրի ներսում պղպջակ նե րի փոփոխական մե  ծացումն  
ու փոքրացումն  ուղեկց վում են նրա նում բնորոշ ձայնային ալիք ների 
առաջացմամբ. եռա ցող ջուրն «աղմկ ում է»:
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§ 52. ԵՌՈՒՄ

Երբ ամբողջ ջուրը տաքանում է 
մի նչև 1000C, վերև բարձրացած 
պղպջակ ներն այլևս չեն փոքրանում, 
այլ պայթում են ջրի մակերևույթին՝ 
դուրս նե տելով գոլորշին (նկ 52.1.բ): 
Առաջանում է յուրահատուկ 
բլթբլթոց, ջուրը եռում է:

Եռում է կոչվում ինտենսիվ շո գե-
գո յա ցումը, որի դեպքում հե ղո ւ կի 
ներ սում աճում և վերև են բարձ րա-
նում գո լոր շու պղպջակները: Դա սկսվ� մ է այն բանից հետո, երբ պղպջակ-
ների նե րս� մ ճնշ� մը հա վա սար վ� մ է շրջա պատող հեղ� կի ճնշմա նը:

Եռման ժամանակ հեղուկի և նրա վրայի գոլորշու ջերմաստիճանը 
չի փոխվում: Այն անփոփոխ է մն ում այնքան ժամանակ, քանի դեռ 
ամբողջ հեղուկը չի եռացել:

Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է, կոչվում է եռման 
ջեր մաս տի ճան:

Եռման ջերմաստիճանը կախված է հեղ� կի ազատ մակերև� յթի վրա 
ազդող ճնշ� մի ց: Այդ ճնշումը մե ծացնելու դեպքում հեղուկի մե ջ պղպջակ-
ների աճն ու վերելքը սկսվում են ավելի բարձր ջերմաստիճանում, իսկ 
ճնշու մը փոքրացնելու դեպքում՝ ավելի ցածր:

Նորմալ մթնոլորտային ճնշման դեպքում մի  քանի նյութի եռման 
ջեր մաստիճանները բերված են հավելված 4-ում:

Բոլորին հայտնի է, որ ջուրը եռում է 100 0C-ում: Բայց պետք է հիշել, որ 
դա ճշմա րիտ է մի այն նորմալ մթնոլորտային ճնշման դեպ քում (մոտա-
վո րապես 101 կՊա): Ճնշու մը մե  ծացնելու դեպքում ջրի եռ ման ջերմաս-
տի ճանը բարձրանում է: Այսպես՝ շուտ եփուկ կաթ սա ներում կերակուրը 
եփում են մոտ 200 կՊա ճնշման տակ: Ջրի եռ ման ջերմաստիճանն այդ 
դեպ քում հասնում է 120 0C-ի: Այդպիսի ջեր մաս տի ճանի ջրում «եփումը» 
շատ ավելի արագ է տեղի ունենում, քան սո վորական եռացող ջրում: 
Դրանով է բացատրվում շուտեփուկ ան վա նումը:

Եվ հակառակը, ճնշումը փոքրացնելիս ջրի եռման ջերմաստիճանն 
իջնում է 100 0C-ից: Օրինակ՝ լեռնային շրջաններում (3 կմ բարձրության 
վրա, որտեղ մթնոլորտային ճնշումը 70 կՊա է) ջուրը եռում է 90 0C-ում: 
Ուս տի, այդ շրջանների բնակիչներին եռման ջրի օգտագործմամբ 
կերակուր պատրաս տելու համար ավելի շատ ժամանակ է պահանջվում, 
քան հար թավայրերի բնակիչներին: Իսկ այդպիսի եռացող ջրում 

ա բ

Նկ. 52.1

§ 52. ԵՌՈՒՄ
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VI ԳԼՈՒԽ ՆՅՈՒԹԻ ԱԳՐԵԳԱՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  

հավի ձու եփելն ընդհանրապես հնարավոր չէ, քանի որ սպիտակուցը 
100 0C-ից ցածր ջերմաստիճանում չի պնդանում:

Հեղուկի եռման ջերմաստիճանի ցածր լինելը կարող է նաև օգտակար 
դեր ունենալ: Օրինակ՝ մթնոլորտային նորմալ ճնշման դեպքում հեղուկ 
ֆրեոնը եռում է մոտավորապես 30 0C-ում: Իսկ ճնշումը փոքրաց նելու 
մի ջոցով կարելի է ֆրեոնի եռման ջերմաստիճանը իջեցնել 0 0C-ից: Սա 
օգտագործվում է սառնարան� մ: Կոմպրեսորի աշխատանքի շնորհիվ 
սառնարանում ցածր ճնշում է առաջանում, և ֆրեոնը սկսում է վերածվել 
գոլորշու՝ կլանելով խցիկի պատերի ջերմությունը: Սրա շնորհիվ է 
տեղի ունենում սառնարանի ներսում ջերմաստիճանի իջեցումը:

Հավելված 4-ից երևում է, թե մթնոլորտային նույն ճնշման դեպքում 
ինչ մե ծ տարբերություններ կարող են լինել տարբեր նյութերի 
եռման ջերմաս տիճանների մի ջև: Օրինակ՝ հեղուկ թթվածինը եռում է 
-183 0C-ում, իսկ եր կա թը՝ 2750 0C-ում:

Տարբեր նյութերի եռման ջերմաստիճանների տարբերությունը 
լայնո րեն օգտագործվում է տեխնիկայում, մաս նա վորապես՝ նավթի 
թոր ման ըն թաց  քում: Նավթը մի նչև 3600C տաքաց նելիս նրա այն մասը 
(մազ� թ), որը եռ ման ամե նաբարձր ջերմաս տիճանն ունի, մն ում է նրա 
մե ջ, իսկ մյուս մասե րը, որոնց եռման ջեր մաստիճանը ցածր է 360 0C-ից, 
գոլորշիա նում են: Առա ջա ցած գոլորշուց ստանում են բենզին և 
վառելիքի մի  քանի այլ տեսակներ: 

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ է եռումը:
2. Ինչո՞ւ է եռացող ջուրն «աղմկում»:
3. Եռման ընթացքում արդյոք հեղուկն ավելի՞ է տաքանում:
4. Եռացող ջուրը որտե՞ղ է ավե լի տաք՝ ծովի մակե րևույթի՞ն, լեռան գա-

գա թի՞ն, թե՞ խոր հան քահո րում:
5. Ինչի՞ վրա է հիմնված շու տե փուկ կաթսայի 

աշխա տանքի սկզբունքը:
6. Օգտագործելով նկ. 52.2-ը՝ բա  ցատրե՛ք՝ 

ինչպես կարելի է ջուրը եռացնել սո վո-
րական սեն յակային ջերմաստի ճա նում:

7. Ինչի՞ հաշվին է տեղի ունենում սառնարանի 
ներսի ջերմաստիճանի նվա զումը: Նկ. 52.2
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§ 53. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 6

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Վերցրեք ջրով լցված մե ծ կաթսա: Նրա մե ջ դարձյալ ջրով լցված 
փոքրը տեղադրեք այնպես, որ այն լողա՝ առանց մե ծ կաթսայի պատերին 
դիպչելու: 

Դրանք դրեք գազ օջախին և սկսեք տաքացնել: Ի՞նչ կլինի փոքր կաթսա-
յի ջրի հետ, երբ մե ծ կաթսայի ջուրը սկսի եռալ: Ինչո՞ւ: Մեծ կաթսայի մե ջ 
մի  բուռ աղ լցրեք: Դրանից հետո ի՞նչ կկատարվի փոքր կաթ սայի ջրի 
հետ: Բա ցատրեք դիտարկ վող երևույթը: Ի՞նչ կարող եք ասել եռացող 
աղաջրի ջեր մաս տիճանի մասին:

 § 53. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 6
ՋՐԻ ԵՌՄԱՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿԱԽՈՒՄԸ ՆՐԱՆՈՒՄ 
ԼՈՒԾՎԱԾ ԱՂԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

Աշխատանքի նպատակը. պարզել, թե ջրի եռման ջերմաստիճանը 
ինչ պ ես է կախված նրանում լուծված աղի առկայությունից: 

Սարքեր և նյութեր. մոտ 150 մլ թորած ջրով լի փորձանոթ, ջերմա չափ 
(120 0C-ից բարձր չափման սահմանով), ջեռուցիչ, 40-50 գ կերակրի աղ: 

Աշխատանքը կատարելու ընթացքը 

1. Ջերմաչափը դրեք փորձանոթի ջրի մեջ:
2. Փորձանոթը դրեք ջեռուցիչի վրա և միացրեք 

այն: 
3. Սպասեք մինչև ջուրը եռա:
4. Ջերմաչափի ցուցմունքը գրանցեք աղ յու սա-

կում:
5. Փորձանոթը վերցրեք ջեռուցիչից:
6. Աղը լցրեք ջրի մեջ և խառնեք մինչև նրա 

լուծվելը:
7. Փորձանոթը կրկին դրեք ջեռու ցիչի վրա և 

տաքացրեք մինչև աղա ջուրը եռա:
8. Աղաջրի եռման ջերմաստիճանը գրան ցեք 

աղյու սա կում:

§ 53. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 6
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VI ԳԼՈՒԽ ՆՅՈՒԹԻ ԱԳՐԵԳԱՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Նյ� թը Եռման ջերմաստիճանը, օC

Մաքուր ջուր

Աղաջուր

9. Համեմատեք մաքուր ջրի և աղաջրի եռման ջերմաստիճանները. 

• Ի՞նչ արդյունք եք ստացել: Մա քուր 
ջրի եռման ջերմաստիճա՞նն է բարձր, 
թե՞ աղաջրի:
• Ի՞նչ եզրակացություն կարելի է անել 
փոր ձի արդյունքում: Ջրի եռ ման ջերմաս-
տիճանը ինչ պ ե՞ս է կախված նրա նում 
լուծ ված աղի առկայու թյու նից: 
• Ի՞նչ եք կարծում՝ մի սը շուտ եփելու 
հա մար աղը սկզբո՞ւմ է պետք լցնել, թե՞ 
եփե լուց հետո: 

 § 54. ՇՈԳԵԳՈՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՎ 
ԽՏԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՆՋԱՏՎՈՂ ՋԵՐՄԱՔԱՆԱԿԸ

Եթե եռացող ջրով անոթը վերցնենք ջեռուցիչից (տե՛ս նկ. 54.1), ապա 
ջրի եռումն  արագ կդադարի: Ջրի ջերմաստիճանը կսկսի նվազել և 
որոշ ժա մա նակ անց կդառնա այնպիսին, ինչպիսին նրան շրջապատող 
օդի ջեր մաստիճանն է:

Որպեսզի ջուրը շարունակի եռալ, նրա ջերմաստիճանը պետք է 
ան փո փոխ մն ա: Իսկ դրա համար ջուրն անընդհատ պետք է բա-
վարար ջեր մա քա նակ ստանա: Միայն այդ դեպքում կշարունակի 
եռալ, և դա կավարտվի այն ժամանակ, երբ ամբողջ ջուրը կվերածվի 
գո լոր շու:

Փորձնական ճանապարհով ապացուցվել է, որ 1 կգ ջուրը 
(եռման ջերմ աս  տիճանում) ամբողջովին գոլորշի դարձնելու 
համար անհրաժեշտ է ծախսել 2,3 ՄՋ էներգիա: Նույն զանգվածով 
ուրիշ հեղուկների լրիվ գոլորշիացման համար պահանջվում է այլ 
ջերմաքանակ: Օրինակ՝ սպիրտի դեպ քում այն կազմում է 0,9 ՄՋ:
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§ 54. ՇՈԳԵԳՈՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՎ ԽՏԱՑՄԱՆ...

 

Նկ. 54.1

Ֆիզիկական այն մե ծությունը, որը ցույց է տալիս, թե հաստատուն 
ջեր մաս տիճանում ինչ ջերմաքանակ է անհրաժեշտ 1 կգ հեղուկի գո լոր-
շիացման համար, կոչվում է շոգեգոյացման տեսակարար ջեր մու թյուն:

Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը նշանակում են r տառով 
և չափում ջոուլը բաժանած կիլոգրամով (Ջ/կգ)։

Մի քանի նյութի շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը բեր-
ված է հավելված 5-ում: Այդտեղից երևում է, որ, օրինակ, եթերի 
շոգեգո յացման տեսակարար ջերմությունը հավասար է 0,4 · 106 Ջ/կգ-ի: 
Այս թիվը ցույց է տալիս, որ 1 կգ եթերը (նրա եռման ջերմաստիճանում) 
գո լորշու վերածելու համար անհրաժեշտ է ծախսել 0,4 · 106 Ջ էներ-
գիա: Նույն (ըստ մոդուլի) ջեր մաքանակը կանջատվի նույն զանգվածն 
ու ջերմ աստիճանն ունեցող եթերի գոլորշուց դրա խտացման 
արդյունքում:

2 կգ հեղուկի գոլորշիացման համար պահանջվող ջերմաքանակը երկու 
ան գամ ավելի կլինի, 3 կգ հեղուկի համար՝ երեք անգամ ավելի և այլն:

Կամայական m զանգված � նեցող և եռման ջերմաստիճան� մ գտնվող 
հե ղ� կի գոլորշիացման համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը գտնել�  
համար պետք է այդ հեղ� կի շոգեգոյացման տեսակարար ջերմ� թյ� նը 
բազ  մա պատկել նրա զանգվածով.

Q = rm։   (54.1)
Եռման ջերմաստիճանում m զանգված ունեցող գոլորշու խտացումի ց 

ան ջատվող ջերմաքանակը որոշվում է նույն բանաձևով, սակայն 
մի նուս նշա նով.

Q = -rm։ (54.2)

§ 54. ՇՈԳԵԳՈՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 
ԵՎ ԽՏԱՑՄԱՆ...
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VI ԳԼՈՒԽ ՆՅՈՒԹԻ ԱԳՐԵԳԱՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչո՞ւ է ջեռուցիչի անջատումից հետո հեղուկի եռումը դադարում:
2. Ի՞նչ է շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը:
3. Ջրի շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը հավասար է 2.3 ՄՋ/կգ-ի: 

Ի՞նչ է ցույց տալիս այդ թիվը:
4. Նկարագրե՛ք այն երևույթները, որոնք տեղի են ունենում նկ. 54.1-ում 

պատկերված փորձի ընթացքում:
5. Ի՞նչ էներգիա է անջատվում 780C ջերմաստիճանում 1 կգ զանգված 

ունե ցող սպիրտի գոլորշու խտացման դեպքում:

 § 55. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 9 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

1. Ի՞նչ ծավալով 00C ջերմաստիճանի սառույց կարելի է հալեցնել՝ 
հաղորդելով նրան 612 ՄՋ ջերմաքանակ:

Տրված է
t1 = 0

0C
Q = 612 ՄՋ = 612·106 Ջ
 = 34·104 Ջ/կգ 

ρ = 900 կգ/մ3

Լուծում: 00C ջերմաստիճանի, այսինքն՝ 
հալման ջերմաստիճանում գտնվող սառույցը 
հա լե լու համար նրան պետք է հաղորդել Q = 
m ջերմաքանակ: Հետևա բար հալված սառույցի 
զանգ վա ծը կլինի՝

 m =
Q
λ
, V - ?

իսկ նրա ծավալը՝  V =
m
ρ

=
Q
λρ

=
612 ·10 6

34 ·10 4 ·900
= 2 մ3: 

Պատ.՝ 2 մ3:

2. Հալման ջերմաստիճանի 400 կգ զանգվածով պղնձի հալույթը 
պնդա ցավ և հովացավ մինչև 330C: Ի՞նչ ջերմաքանակ անջատվեց դրա 
հետևանքով։

Տրված է
m = 400 կգ
t1 = th = 10830

 = 21·104  Ջ/կգ 
c = 400 Ջ/կգ0C

Լուծում: Հալման ջերմաստիճանի պղնձի հա լույ թը 
պնդանալիս շրջապատին տալիս է Q1 = - m ջեր մա-
քանակ, իսկ այնուհետև հովանալիս՝ ևս Q2 = cm(t2-t1) 
ջերմաքանակ: Ամբողջ անջատված ջեր մաքանակը 
հավասար կլինի՝
Q = Q1 + Q2 = - m + cm(t2 - t1) = -21·104·400 + 400·(33 - 1083) = 
= - 84·106 - 168·106 = -252·106 Ջ։

Պատ.՝ -252 ՄՋ: 

V - ?
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§ 55. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 9

3. 00C ջերմաստիճանի ինչքա՞ն սառույց կարելի է հալել, եթե նրան 
հաղորդվի այնքան ջերմաքանակ, որքան անջատվում է 1000C ջերմաս տի-
ճանի 5 կգ զանգվածով ջրային գոլորշու խտացման ժամանակ: 

Տրված է
m2 = 5 կգ

 = 34·104 Ջ/կգ
r = 2,3·106 Ջ/կգ
t1 = tհալ = 0

0C
t2 = tեռ = 1000C

Լուծում: Քանի որ սառույցի t1 =tհալ, հետևաբար 
նրա հալման համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը՝ 
Q1 = m1: Գոլորշին եռման ջերմաստիճանում է՝ 
t2 = tեռ, հետևա բար նրա խտացման ժամանակ 
անջատված ջերմա քանակը՝ Q2 = -rm2: Համաձայն 
խնդրի պայմանի՝ Q1 = |Q2|, ուրեմն կարող ենք 
գրել m1 = rm2: Որտեղից էլ կստանանք.

m1 =
rm2

λ
=

2,3 ·10 6 ·5
34 ·10 4 ≈ 33,8 կգ։ 

Պատ.՝ 33,8 կգ:

m1 - ?

4. Որքա՞ն ջերմաքանակ է անհրաժեշտ -200C ջերմաստիճանի 0,5 կգ 
սառույցը 1000C ջերմաստիճանի գո լոր շի դարձնելու համար: Կառուցել 
գրաֆի կը: 

Տրված է
t1  = -200C
t2  = tեռ = 1000C
m = 0.5 կգ
cս = 2100 Ջ/կգ0C
tհալ = 0

0C 
 = 34·104 Ջ/կգ

Cջ = 4200 Ջ/կգ0C
r = 2,3·106 Ջ/կգ

Լուծում: Խնդրում նշված պրոցեսն իրա կա նաց նե-
լու համար անհրաժեշտ է. 
1. սառույցը տաքացնել մի նչև իր հալման ջերմ աս տի-

ճանը՝ հաղորդելով Q1 = cսm(tհալ - t1) ջեր մա քա նակ,
2. այդ սառույցը հալել՝ հաղորդելով Q2  =  m 

ջեր մա քա նակ,
3. ստացված ջուրը տաքացնել մի նչև tեռ ջերմաստի-

ճան՝ հաղորդելով Q3 = cջm(tեռ - tհալ) ջերմաքանակ,
4. եռման ջուրը գոլորշու վերածելու համար ա ն հրա -

ժեշտ է հաղորդել Q4 = rm ջերմաքանակ։
Ամ բողջ ծախսված ջերմաքանակը հավասար 

կլինի.
Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 =

= 21000 + 170000 + 210000 + 1150000 = 1551 կՋ։

Պատ.՝ 1551 կՋ: 

Q - ?

§ 55. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 9
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VI ԳԼՈՒԽ ՆՅՈՒԹԻ ԱԳՐԵԳԱՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 § 56. ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՅՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՋԱՏՎՈՂ 
ՋԵՐՄԱՔԱՆԱԿԸ

Մարմի նները տաքացնելու համար հաճախ օգտագործում են վա ռե-
լի քի այրման ժամանակ անջատվող էներգիան: Սովորական վառելիքը 
(ա ծու խը, նավթը, բենզինը) ածխածին է պարունակում: Այրման 
ժամանակ ածխածնի ատոմն երը մի անում են օդում պարունակվող 
թթվածնի ատոմն  ե րին, ինչի արդյունքում առաջանում են ածխաթթու 
գազի մոլե կուլ ներ: Այդ մոլեկուլ ների կինետիկ էներգիան ավելի 
մե ծ է լինում, քան ելակետային մասնիկ ներինը: Այրման ընթացքում 
մոլեկուլների կի նե տիկ էներգիայի մե ծացումն  էլ հենց անվանում են 
էներգիայի անջա տում:

Վառելիքի լրիվ այրման դեպքում առաջացող էներգիան կոչվում է 
այդ վա ռելիքի այրման ջերմություն:

Վառելիքի այրման ջերմությունը (կամ նրա այրման ընթացքում 
անջատ վող ջերմաքանակը) կախված է վառելիքի տեսակից և նրա 
զանգվածից: Որ քան մե ծ է վառելիքի զանգվածը, այնքան ավելի մե ծ 
ջերմաքանակ է ան  ջատվում նրա լրիվ այրման ընթացքում:

Ֆիզիկական այն մե ծությունը, որը ցույց է տալիս, թե ինչ ջերմա քա-
նակ է անջատվում 1 կգ վառելիքի լրիվ այրման դեպքում, կոչվում է 
այդ վառելիքի այրման տեսակարար ջերմություն:

Վառելիքի այրման տեսակարար ջերմությունը նշանակում են q տա-
ռով և չափում ջոուլը բաժանած կիլոգրամով (Ջ/կգ):

Տարբեր տեսակի վառելիքների այրման տեսակարար ջերմությունը 
բեր  ված է հավելված 6-ում: Այս աղյ ուսակից երևում է, որ, օրինակ, 
տոր ֆի այր ման տեսակարար ջերմությունը հավասար է 1,4 · 107 Ջ/կգ-ի: 
Այս թիվը ցույց է տալիս, որ 1 կգ զանգվածով տորֆի լրիվ այրման ժա-
մա նակ ան ջատ վում է երկու անգամ ավելի մե ծ էներգիա, 3 կգ-ի դեպ-
քում՝ երեք ան գամ ավելի և այլն:

Կամայական զանգվածով վառելիքի այրման ժամանակ անջատվող 
ջեր  մա քա նակը գտնում են հետևյալ բանաձևով.

Q = qm։  (56.1)
Կամայական զանգվածով վառելիքի լրիվ այրման ժամանակ ան-

ջատ վող ջերմաքանակը գտնելու համար պետք է այդ վառելիքի 
այրման տե սա կա րար ջերմությունը բազմապատկել նրա զանգվածով:
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 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ նկատի ունեն, երբ խոսում են վառելիքի այրման ժամանակ առա-
ջացող էներգիայի մասին:

2. Ո՞ր մեծությունն են անվանում վառելիքի այրման տեսակարար ջերմու -
թյուն:

3. Ի՞նչ միավորով են չափում վառելիքի այրման տեսակարար ջերմու թյու-
նը:

4. Նավթի այրման տեսակարար ջերմությունը հավասար է 4,4 · 107 Ջ/կգ-ի: 
Ի՞նչ է ցույց տալիս այս թիվը:

 § 57. ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՇԱՐԺԻՉՆԵՐ

Տեխնիկայի զարգացումը շատ բանով պայմանավորված է վա ռե-
լի քում պարունակվող ներքին էներգիայի պաշարները հնարավորինս 
լրիվ օգտա գործելու կարողությամբ:

Ներքին էներգիան օգտագործելը նշանակում է օգտակար աշ խա-
տանք կատարել, օրինակ՝ տեղաշարժել մխ ոցը, բեռ բարձրացնել և այլն:

Կատարենք հետևյալ փորձը: Փորձասրվակի մե ջ մի  քիչ ջուր լցնենք, 
այ նուհետև այն ամուր փակենք խցանով և ջուրը տաքացնենք եռալու 
աստի ճանի: Առաջացած գոլորշու ներգործությամբ խցանը դուրս կթռչի 
և վեր կբարձ  րանա: Այս փորձի սկզբում վառելիքի էներգիան վերածվեց 
գոլորշու ներքին էներգիայի: Այնուհետև գոլորշին ընդարձակվելով՝ 
աշխատանք կա տարեց՝ բարձրացրեց խցանը:

Եթե մե նք փորձասրվակը փոխարինենք ամուր մե տաղե գլանով, 
իսկ խցա նը՝ կիպ հարմարեցված մխ ոցով, որը կարող է շարժվել գլանի 
ներսում, ապա կունենանք պարզագույն ջերմաշարժիչ:

Ջերմաշարժիչ է կոչվում այն մե քենան, որն աշխատանք է կատարում 
վա ռելիքի ներքին էներգիայի օգտագործման հաշվին:

Գոյություն ունեն ջերմաշարժիչների տարբեր տեսակներ՝ շո գե մե -
քենա, ներքին այրման շարժիչ, գազատ� րբին, շոգետ� րբին, ռեակտիվ 
շար ժիչ: Դրանցից յուրաքանչյուրում նախ վառելիքի էներգիան վերած-
վում է գա զի (կամ գոլորշու) էներգիայի, որն այնուհետև ընդարձակվե-
լով աշ խատանք է կատարում: Այդ աշխատանքի կատարման ըն թաց քում 
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գա զի ներքին էներ գիայի մի  մասը վերածվում է շարժիչի շարժ վող 
մա սերի մե խանիկական էներգիայի:

Աշխատանք կատարելիս ջերմաշարժիչն օգտագործում է վառելիքի 
այ րու մի ց ստացվող ջերմաքանակի մի այն մի  որոշ մասը:

Ֆիզիկական այն մե ծությունը, որը ցույց է տալիս, թե վառելիքի 
այրու մի ց ստացվող ջերմաքանակի ո՛ր մասն է կազմում շարժիչի 
կատա րած աշխա տանքը, կոչվում է ջերմաշարժիչի օգտակար գործո-
ղության գործակից (ՕԳԳ):

Ջերմաշարժիչի ՕԳԳ-ն գտնում են հետևյալ բանաձևով
 

=
A
Q

·100%, (57.1 ) 

որտեղ Q-ն վառելիքի այրումի ց ստացված ջերմաքանակն է, A-ն՝ շար ժի-
չի կա տարած աշխատանքը: Քանի որ A-ն մի շտ փոքր է Q-ից, ապա ցան-
կացած ջեր մաշարժիչի օգ տա  կար գործողության գործակիցը փոքր է 
100 %-ից:

Առաջին ջերմաշարժիչները ստեղծվեցին XVIII դարի վերջին: Դրանք 
շոգեմե քենաներն էին:

Շոգեմե քենայի հիմն ական մասը գլանն է, որի ներսում գտնվում է 
մխ ո ցը: Մխոցը շարժման մե ջ է դրվում շոգեկաթսայից եկող գոլորշու 
մի  ջոցով:

Առաջին համապիտանի շոգեմե քենան կառուցել է անգլիացի 
գյուտա րար Ջեյմս Ուատտը: 1768 թվականից սկսած՝ տարիներ շա-
րու նակ զբաղ վել է դրա կա ռուցվածքի կատարելագործմամբ: Խոշոր 
ար դյու նա բերող Բոլտոնի աջակ ցությամբ տասը տարվա ընթացքում՝ 
1775-1785թթ., Ուատ տի ընկերու թյունը 66 շոգեմե քենա կառուցեց, 
դրան ցից 22-ը պղնձա քա րերի, 17-ը մե տա  լուրգիական գործարանների, 
7-ը ջրա գծե րի, 5-ը քա րա ծխային հանքա հո րերի և 2-ը տեքստիլ ֆաբ-
րի կա ն երի համար էին: Հա ջորդ տաս նամյակում այդ ընկերությունն 
ար դեն 144 շոգեմե քենա ստեղ ծեց:

Շոգեմե քենայի հայտնագործությունը հսկայական դեր ունեցավ 
մե  քե  նա յա կան արտադրության անցնելու գործում: Իզուր չէ Ուատտի 
հուշ ար ձանին գրված. «Մեծացրեց մարդու իշխանությունը բնության 
վրա»:

Ներքին այրման շարժիչ: Ներքին այրման շարժիչը հայտնագործել է 
ֆրանսիացի մե խանիկ Է. Լենուարը 1860թ.: Շարժիչն իր անվանումը 
ստացել է այն պատճառով, որ վառելիքն այրվում էր ոչ թե դրսում, այլ 
շարժիչի գլանի ներսում: Լենուարի սարքի կառուցվածքն անկատար էր, 
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ՕԳԳ-ն՝ ցածր (մոտ 3%), և մի  քանի տարի անց դրան փոխարինելու 
եկան ավելի կատարյալ շարժիչները:

Դրանց մե ջ ամե նալայն տարածումը գտավ ներքին այրման քա ռա-
տակտ շարժիչը, որը նախագծել է գերմանացի գյուտարար Ն. Օտ տոն 
1878թ.: Այս շարժիչի աշխատանքային յուրաքանչյուր ցիկլը չորս տակտ 
է պարու նակում՝ վառելախառն� րդի ներթող� մ, սեղմ� մ, աշ խա տան քա-
յին քայլ և այրման արգասիքների արտաթող� մ: Այստեղից էլ շարժիչի 
քա ռատակտ անվանումը:

Լենուարի, Օտտոյի և այլոց շարժիչների աշխատանքին կարող եք 
ծանոթանալ լրացուցիչ ընթերցանության նյութում: 

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Բերե՛ք գոլորշու՝ ներքին մեխանիկական էներգիայի վերածվելու օրի-
նակներ:

2. Ի՞նչ է ջերմաշարժիչը:
3. Թվարկե՛ք ջերմաշարժիչների տեսակները:
4. Ի՞նչն են անվանում ջերմաշարժիչի օգտակար գործողության գոր ծա կից:
5. Ո՞վ է հայտնագործել շոգեմեքենան:

Լրացուցիչ ընթերցանության համար

ՆԵՐՔԻՆ ԱՅՐՄԱՆ ՇԱՐԺԻՉ

Լենուարի և Օտտոյի շարժիչներն աշխատում էին լուսագազի 
հետ օդի խառ նուրդով: Բենզինով աշխատող ներքին այրման 
շարժիչը ստեղծել է գեր մանացի գյուտարար Գ. Դայմլերը 1885թ.: 
Գրեթե նույն ժամանակ բեն զինով աշխատող շարժիչ էր նախագծել 
նաև Օ. Ս. Կոստովիչը Ռու սաստանում: Այս 
շարժիչում վառելախառնուրդը (բենզինի և 
օդի խառնուրդը) պատրաստվում էր հատուկ 
սարքի՝ կարբյ� րատորի մի ջոցով:

Ժամանակակից քառագլան ներքին այր ման 
շարժիչը պատկերված է նկարում: Շար ժի չի 
գլանների մե ջ գտնվող մխ ոցները մի աց ված են 
ծնկաձև (1) լիսեռով: Այդ լի սե ռին ամրացված է 
(2) ծանր թափանիվը: Յու րա քանչյուր գլանի 
վերևի մասում երկու կա փույր կա: Դրանցից 
մե կը կոչվում է ներթո ղիչ, մյուսը՝ արտաթողիչ: Ներքին այրման շարժիչ 
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Առաջին կափույրով վա ռե-
լախառնուրդը մտնում է գլանի 
մե ջ, իսկ երկ րոր դով վառելիքի 
այրման արգասիքներն են դուրս 
գալիս:

Միագլան ներքին այրման 
շար ժի չի աշ խա տան քի սկզբուն-
քը ներ կա յացված է նկա րում:

1-ին տակտ - ներթող� մ: Բաց-
վում է (1) կափույրը: Կափույրը (2) 

փակ է: Ներքև իջնող (3) մխ ոցը վա ռե լա խառ նուր դը ներքաշում է գլանի 
մե ջ:

2-րդ տակտ - սեղմ� մ: Երկու կա փույրն էլ փակ են: Վեր բարձ րա ցող 
մխ ո ցը սեղմում է վառելանյութը: Սեղմման ընթացքում վա ռե լա նյու թը 
տա քա նում է:

3-րդ տակտ - աշխատանքային քայլ: Երկու կափույրն էլ փակ են: 
Երբ մխ ո ցը հայտնվում է վերին եզրային դիրքում, խառնուրդը վառվում 
է մոմի  էլեկտրա կան կայծով: Խառ նուրդի այր ման արդյունքում առա-
ջա նում են շիկացած գազեր, որոնց ճնշու մը կազ մում է 3-6 ՄՊա, իսկ 
ջեր մաս տի ճա նը հասնում է 1600-2200 0C-ի: Այս գա զե րի ճնշման ուժը 
մխ ոցը ներքև է հրում: Մխոցի շարժումը հա ղորդ վում է թափանիվով 
ծնկաձև լիսեռին: Ուժեղ ազ դեցության շնորհիվ թա փա նիվը շա րու նակում 
է շարժվել իներ ցիա յով՝ այդ պիսով ապահովելով մխ ոցի տե ղա շարժը նաև 
հաջորդ տակտերում:

4-րդ տակտ - արտաթող� մ: Բացվում է (2) կափույրը: Կափույրը փակ է 
(1): Մխոցը շարժ վում է վեր: Վառելիքի այրման ար գա սիք ները դուրս են 
գալիս գլանից և խլա ց�  ցիչով (նկարում ցույց չի տրված) բաց են թողնվում 
մթնոլորտ:

Տեսնում ենք, որ մի ագլան շար ժիչում օգտակար աշխատանք կատար-
վում է մի այն երրորդ տակ  տում: Քառագլան շարժիչում մխ ոց ներն այն-
պես են ամրաց ված, որ չորս տակտից յուրաքանչ յուրի ժա մանակ դրան -
ցից մե կը գտնվում է աշխա տանքային քայլի փուլում: Դրա շնոր հիվ 
ծնկաձև լիսեռը 4 անգամ ավելի հաճախ է էներգիա ստանում: Այդ դեպ-
քում մե ծանում է շարժիչի հզորությունը, և լավագույնս ապահովվում է 
լի սե ռի պտույտի հավա սարակշռությունը:

Ներքին այրման շարժիչների մե ծամասնության դեպքում լիսեռի 
պտույ տի հաճախականությունը կազմում է րոպեում 3000-7000 պտույտ:

1897թ. գերմանացի ինժեներ Ռ. Դիզելը նախագծեց ներքին այրման շար -
ժիչ, որում սեղմվում էր ոչ թե վառելախառնուրդը, այլ օդը: Այդ սեղմման 
ընթացքում օդի ջերմաստիճանն այնքան էր բարձրանում, որ նրա մե ջ 

Միագլան շարժիչ
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ընկ նող վառելիքը բոցավառվում էր: 
Վառելիքի բոցավառման հա մար 
հատուկ սարքի կարիքն այս շարժի չում 
այլևս չկար, պետք չէր նաև կար բյու -
րա տորը: Նոր շարժիչը սկսեց կոչվել 
դիզել:

Դիզելի շարժիչը ջերմա շար ժիչ նե-
րից ամե նախնայողականն է. այն աշ-
խա  տում է վառելիքի էժան տե սակ-
նե րով և ունի 31-44% ՕԳԳ (մի նչ դեռ 
կար   բյուրատո րային շար ժիչի ՕԳԳ-ն 
սո վորաբար 25-30% է): Ներկայումս 

այդ շարժիչն օգտա գործ վում է տրակ տոր նե րում, ջեր մա քարշ ներում, 
տան  կե  րում, բեռ նա տարներում, շար ժա կան էլեկ տ րա  կա յաններում:

Իսկ նոր շարժիչի գյուտարարի ճա կա տա գիրը ողբերգական էր: 1913թ. 
սեպ տեմ բերի 29-ին նա նստեց Լոն դոն մե կնող շոգենավը: Առա վոտ յան 
նրա նա վա սենյակը դա տարկ գտան: Տա ղան դա վոր ին  ժե  ներն ան հետ 
կո րել էր: Են թա դրում են, որ նա ինք նա սպան էր եղել՝ գի շերն իրեն նե-
տե լով Լա Ման շի ջրերի մե ջ:

Ներքին այրման շարժիչի հայտ նա գործումը հսկայական դեր խաղաց 
մե  քենաշինության մե ջ: Բեն զի նով աշխատող ներքին այրման շարժիչով 
առա ջին ավտոմե քենան ստեղծ վեց 1886թ. Գ. Դայմլերի կողմի ց: Միա-
ժամա նակ Դայմլերը պա տեն տա վո րեց իր շարժիչի տեղադրումը 
մոտորա նավակի և մոտոցիկլի վրա: Նույն թվականին՝ մի  փոքր ավելի 
ուշ, երևան եկավ Կ. Բենցի եռա նիվ ավտոմե քենան: Ծանրաշարժ և 
դժվար կառավա րելի շոգե մե  քե նա  նե րը սկսեցին դուրս մղվել նոր մե  քե-
նաների կողմի ց: Հետագա տա րի  ները դար ձան ավտոմե քենաների ար-
դյու նա բերական արտադրության 
սկիզ բը:

1892թ. իր առաջին ավտո մե  քե-
նան ստեղծեց Հ. Ֆորդը (ԱՄՆ): 11 
տարի անց նրա ավտոմե քենաները 
զանգ վա ծային արտադ րու  թյան 
թույլ տվու թյուն ստացան:

1908թ. ավտոմե քենաներ սկսե-
ցին ար տա դրել Ռիգայի ռուս-բալ-
թի ա կան գոր ծա  րա նում: «Ռու-
սոբալթ» ռու սա կան առա ջին ավ-
տո մե  քե նա  ն ե  րից մե կը պատ կեր-
ված է նկա րում:

«Ռուսոբալթ» ավտոմեքենա ն

Առաջին «Ֆորդ» ավտոմեքենան
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Տրանսպորտի նոր տեսակի զար-
գաց ման և տարածման գոր ծում 
կարևոր դեր խաղացին ավ տո մո-
բիլային մրցար շավն  ե  րը, որոնք 
սկսե ցին կազ մա կեր պել 1894 թվա-
կա նից: Առաջին մրցար  շա վում ավ-
տո մե  քե նաների արա  գու թյունն ըն-
դա մե  նը 24 կմ/ժ էր: Սա կայն արդեն 

հինգ տարի հետո այն հասավ 70 կմ/ժ-ի, իսկ ևս հինգ տա րի հետո՝ 
100 կմ/ժ-ի:

1900-ից սկսվեց հատուկ մրցար   շավային ավտոմե քե նանե րի ար տադ-
րու թյունը: Տարեց տա րի դրանց արա գությունը մե ծանում էր:

60-ական թվա կան ներին մխ ո ցա յին շարժիչով ավ տոմե քենայի արա -
գու թյու նը գե  րա   զան ցեց 600 կմ/ժ-ը, իսկ ավ տո մե  քե նայի վրա գա զա-
տուր բի նային շար ժի չի տե ղադրումի ց հե տո այն գերազանցեց 900 կմ/ ժ-ը: 
Վեր ջապես 1997թ. Է. Գրինը (Մեծ Բրի տանիա) իր «Տրաստ SSC» հրթիռային 
ավ տո մե  քե նա յով հա սավ 1227,985 կմ/ժ արագության, որը գե րա զա ն ցում 
է օդում ձայնի արա գու թյանը:

 § 58. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 10 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

1. 5 կգ զանգվածով ջուրը 20 0C-ից մինչև 600C տաքացնելու համար ի՞նչ 
զանգվածով կերոսին պետք է այրել: Ընդունել, որ կերոսինի այրումից ան-
ջատ ված ջերմաքանակն ամբողջությամբ ծախս վել է ջրի տաքացման վրա։ 

Տրված է
m1 = 5 կգ
c = 4200 Ջ/կգ0C
t1 = 200C
t2 = 600C 
q = 46·106 Ջ/կգ

Լուծում: Ջուրը տաքացնելու համար նրան 
պետք է հաղորդել Q = cm1(t2 - t1) ջերմաքանակ։ 
(56.1) բանաձևից հետևում է, որ դրա համար 
անհրաժեշտ կերոսինի զանգվածը՝ 

 m2 =
cm1 (t2 − t1 )

q
=

4200⋅5⋅(60− 20)
46⋅106 0,0183 կգ = 18 ,3 գ:

Պատ.՝ 18,3 գ:m2 - ?

2. Որքա՞ն քարածուխ պետք է այրել այնքան ջերմա քանակ ստանալու 
համար, որքան անջատվում է 6 մ3 ծավալով կերոսինի այրումից: 

Հրթիռային շարժիչով ավտոմեքենա 
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§ 58. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 10

Տրված է
V = 6 մ3

ρ = 800 կգ/մ3

q1 = 46·106 Ջ/կգ
q2 = 27·106 Ջ/կգ

Լուծում: Կերոսինի զանգվածը՝ m1=ρV, հետևաբար 
նրա այրումի ց անջատված ջերմաքանակը ՝ 

Q = q1m1 = q1ρV:
(56.1) բանաձևից հետևում է, որ նույնքան ջեր-

մա քա նակ ստանալու համար անհրաժեշտ քա ր-
ածխի զանգվածը՝

m2 =
q1 ρV
q2

=
46⋅10 6⋅800⋅6

27⋅10 6 8178 կգ:

m2 - ?

  Պատ.՝ 8178 կգ:

3. Ջերմամեքենայի ՕԳԳ-ն 27% է: Ի՞նչ աշխատանք է կատարում այդ 
ջերմամեքենան, երբ ջեռուցիչից ստանում է 50 կՋ ջերմաքանակ:

Տրված է
η = 27%
Q = 50 կՋ

Լուծում: Ջերմամեքենայի ՕԳԳ-ն որոշվում է 

η =
A
Q
⋅100%  

բանաձևով, որտեղից կստանանք.

A =
η⋅Q

100%
=

27% ⋅50000
100%

= 13500 Ջ = 13,5 կՋ։

Պատ.՝ 13,5 կՋ: 

A - ?

4. Ավտոբուսը, որի շարժիչի հզորությունը 80 ԿՎտ է, 2,5 ժ-ում օգտա-
գործեց 60 կգ կերոսին: Որոշեք ավտոբուսի շարժիչի ՕԳԳ-ն։

  

Տրված է
N = 80 ԿՎտ = 80000 Վտ
t = 2,5 ժ = 9000 վ
m = 60 կգ
q = 46·106 Ջ/կգ 

Լուծում: Համաձայն (57.1) բանաձևի՝ ավ-
տո  բու սի շարժիքի ՕԳԳ-ն հավասար է

η =
A
Q
⋅100%:

Հաշվի առնելով, որ շարժիչի կատարած 
աշխատանքը՝ A = N·t, իսկ կե րո սինի 
այրումի ց ան ջատ ված ջեր մա քանակը՝ 
Q = qm, կստա նանք.

η =
N⋅t
q⋅m

⋅100% =
8⋅10 4⋅9000⋅100%

60⋅46⋅10 6 26 %: 

Պատ.՝ 26%: 

η - ?

§ 58. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 10
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ԳԼՈՒԽ IV. ՆՅՈՒԹԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

115. Բերեք նույն նյութից պատրաստված մի քանի տարբեր մար մին-
ների օրինակներ:

116. Բերեք օրինակներ, երբ նույն առարկան կարող է պատրաստված 
լինել տարբեր նյութերից:

117. Տարբերվո՞ւմ են արդյոք իրենց կառուցվածքով սառույցի ու ջրի 
մոլեկուլները:

118. Ինչո՞ւ, չնայած իրենց բարդ կառուցվածքին, բոլոր նյութերը մեզ 
թվում են հոծ:

119. Ջերմաչափի սնդիկի սյան բարձրությունը չափման ընթացքում 
մեծացավ: Նշանակո՞ւմ է արդյոք դա, որ մեծացել է սնդիկի մոլեկուլների 
թիվը: Մեծացե՞լ է արդյոք սնդիկի մոլեկուլի ծավալը:

120. Եթե օվկիանոսի ջուրը սեղմված չլիներ, ապա նրա մակարդակը 
30 մ-ով բարձր կլիներ: Ինչի՞ հետևանք է դա՝ մոլեկուլային 
հեռավորությունների՞, թե՞ մոլեկուլների ծավալի փոքրացման:

121. Ինչո՞ւ են ջրածնի մոլեկուլներն ավելի արագ թափանցում 
ծակոտկեն միջնապատով, քան թթվածնի մոլեկուլները:

122. 0,01 մմ3 ծավալով յուղի կաթիլը ջրի մակերևույթին կարող է 
առաջացնել առավելագույնը 5 դմ2 մակերեսով թաղանթ: Որքա՞ն է 
յուղի մոլեկուլի տրամագիծը: Պատ.՝ 2·10-10 մ:

123. 0,027 մ3 ծավալով նավթը ծովի մակերեսին ի՞նչ առավելագույն 
մակերեսով թաղանթ կառաջացնի: Նավթի մոլեկուլի տրամագիծը 
ընդու նել հավասար 3·10-10 մ: Պատ.՝ 9·107 մ2:

124. Արդյոք նույն կառուցվա՞ծքն ունեն սառը և տաք ջրի մոլեկուլները: 
Ի՞նչ տարբերություն կա նրանց միջև:

125. Ինչպե՞ս կարելի է մեծացնել դիֆուզիայի արագությունը հե-
ղու կում:

126. Ինչո՞վ է բացատրվում օծանելիքի հոտի տարածվելը:
127. Ինչո՞վ է բացատրվում ծխախոտի ծխի անհետանալը (հալվելը) 

օդում:
128. Ինչո՞ւ է դիֆուզիայի արագությունը շատ ավելի փոքր մոլեկուլի 

շարժման արագությունից:
129. Տա՞ք, թե՞ սառը թեյում շաքարավազը ավելի շուտ կհալվի:
130. Ինչո՞ւ են սոսինձը հեղուկ վիճակում օգտագործում:
131. Քրտնած մարդը դժվարությամբ է հանում կամ հագնում շորերը: 

Ինչո՞վ է դա բացատրվում:
132. Ինչո՞ւ են նույնիսկ ուժեղ անձրևից հետո վարդի թերթիկները 

չոր մնում:
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133. Ավազահատիկը զգալիորեն ծանր է ջրի կաթիլից: Այդ դեպքում 
ինչո՞ւ քամին կարող է ավազը բարձրացնել, իսկ ջուրը՝ ոչ:

134. Կարո՞ղ է արդյոք նավթը լինել պինդ վիճակում: Իսկ գազայի՞ն:
135. Ինչո՞ւ գազը սեփական ձև և ծավալ չունի:
136. Ինչո՞ւ հեղուկը չի պահպանում իր ձևը:
137. Բժշկական ջերմաչափը ցույց տվեց 1030F: Հիվա՞նդ է մարդը, 

թե՞ առողջ: Պատ.՝ t = 39,40C, հիվանդ է:
138. Սենյակում կախված ջերմաչափը ցույց է տալիս 200C: Ի՞նչ ցույց 

կտա այդ նույն սենյակում գտնվող ֆարենհայթի սանդղակ ունեցող 
ջերմաչափը: Պատ.՝ 680F:

139. Լուսնի վրա ջերմաստիճանը ցերեկը հասնում է մինչև 130 0C-ի, 
իսկ գիշերը՝ -170 0C-ի: Ինչպիսի՞ արդյունք էին ստանում ամերիկացի 
աստղա գնացները՝ չափումներ կատարելով ֆարենհայթի սանդղակ 
ունեցող ջերմաչափով: Պատ.՝ 2660F, -2740F:

140. Եղանակի տեսությամբ հայտնեցին, որ ցերեկը Երևանում ջերմ-
աս տիճանը կհասնի 104 0F-ի: Որքա՞ն է դա ըստ ցելսիուսի սանդղակի: 
Պատ.՝ 400C:

ԳԼՈՒԽ V. ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ

141. Մի բաժակի մեջ լցրեք 100 մլ սառը ջուր, իսկ մյուսի մեջ՝ նույն 
քանակությամբ տաք ջուր: Ո՞ր բաժակի ջուրն է օժտված ավելի մեծ 
ներքին էներգիայով:

142 Ի՞նչ է պատահում մարդու ներքին էներգիայի հետ, երբ ջերմելուց 
հետո նրա մոտ վերականգնվում է նորմալ ջերմաստիճանը:

143. Ի՞նչն է պատճառը, որ ձողով կամ ճոպանով արագ ներքև 
սահելիս կարելի է այրել ձեռքերը:

144. Դետալը խարտելիս և՛ դետալը, և՛ խարտոցը տաքանում են: 
Ինչո՞ւ:

145. Ի՞նչն է պատճառը, որ չմշկասահորդը հեշտությամբ սահում է 
սա ռույ ցի վրա, մինչդեռ ապակու վրա, որն ավելի ողորկ մակերևույթ 
ունի, սահել չի կարող:

146. Ինչո՞ւ է երկնաքարը շիկանում Երկրի մթնոլորտով անցնելիս:
147. Սեղանին դրված մկրատն ու մատիտը նույն ջերմաստիճանն 

ունեն: Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ շոշափելիս մկրատը մատիտից ավելի 
սառն է թվում:

148. Ինչո՞ւ է մարդը շոգում օդի 25 0C ջերմաստիճանի պայմաններում, 
իսկ նույն ջերմաստիճանն ունեցող ջրում մրսում է:

149. Ինչո՞ւ է խոր, փխրուն ձյունը աշնանացան հացաբույսերը 
պաշտպանում ցրտահարումից:
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150. Ինչի՞ց է, որ մորթե վերարկուն և գլխարկը մարդու մարմինը 
պաշտ պանում են և՛ ցրտից, և՛ սաստիկ շոգից: Մոտավորապես ի՞նչ 
ջերմաս տիճանի դեպքում իմաստ ունի հագնել դրանք շոգ եղանակին:

151. Արդյոք սենյակում դրված պաղպաղակն ավելի արագ կհալվի՞, 
եթե այն փաթաթենք մուշտակով:

152. Ի՞նչն ավելի տաք կպահի մարմինը՝ երեք վերնաշապի՞կը, թե՞ 
եռա կի հաստությամբ վերնաշապիկը:

153. Ինչո՞ւ է քամու բացակայության պայմաններում մոմի բոցը 
ուղղաձիգ լինում:

154. Ինչո՞ւ է նկուղը տան ամենասառը մասը:
155. Ամռանն ինչպիսի՞ հագուստով է ավելի հով՝ սպիտա՞կ, թե՞ 

մուգ: Ինչո՞ւ:
156. Ինչո՞ւ է հերկած արտն ավելի ուժեղ տաքանում արևի 

ճառագայթ ներից, քան կանաչ մարգագետինը:
157. Գազի ներքին էներգիան հավասար էր 0,03 ՄՋ-ի: Ջերմափո-

խա նա կության արդյունքում այն դարձավ 38 կՋ: Գտեք գազի ներքին 
էներ գիայի փոփոխությունը: Այդ ընթացքում ինչպե՞ս է փոփոխվել 
գազի ջերմաստիճանը՝ բարձրացե՞լ է, թե՞ իջել: Ինչի՞ է հավասար գազի 
ստացած ջերմաքանակը: Պատ.՝ 8 կՋ: Բարձրացել է: 8 կՋ:

158. Ինչի՞ է հավասար գազի ներքին էներգիան, եթե ջերմա փո-
խանա կության հետևանքով այն նվազել է 10 կՋ-ով և դարձել 0,05 ՄՋ: 
Այդ ընթացքում ի՞նչ փոփոխություն է կրել գազի ջերմաստիճանը՝ 
բարձրացե՞լ է, թե՞ իջել: Ի՞նչ ջերմաքանակ է ստացել գազը: Պատ.՝ 60 կՋ: 
Իջել է: Տվել է 10 կՋ: 

159. Ինչքանո՞վ է փոխվել գազի ներքին էներգիան, եթե 8 ՄՋ 
էներգիա ստանալով՝ գազը 6 ՄՋ աշխատանք է կատարել: Պատ.՝ 2 ՄՋ:

160. Գազին 15 կՋ ջերմաքանակ հաղորդելիս այն կատարեց 40 կՋ 
աշխատանք: Ինչի՞ է հավասար գազի ներքին էներգիայի փո փո խու-
թյունը: Գազը սառե՞լ է, թե՞ տաքացել: Պատ.՝ -25 կՋ: Սառել է:

161. 500 կՋ ջերմաքանակ ստանալով՝ գազը որոշ աշխատանք 
կատարեց: Ի՞նչ աշխատանք կատարեց գազը, եթե նրա ներքին 
էներգիայի լրիվ փոփոխությունը կազմել է 200 կՋ: Պատ.՝ 300 կՋ: 

162. Ի՞նչ ջերմաքանակ է ստացել գազը, եթե նրա ներքին էներ-
գիան մեծացել է 0,2 ՄՋ-ով, և այդ ընթացքում այն կատարել է 100 կՋ 
աշխատանք: Պատ.՝ 300 կՋ:

163. Օգտվելով հավելված 1-ից՝ հաշվեք (բանավոր). ա) 2 կգ զանգ-
վածով ջուրը, բ) 2 կգ զանգվածով սառույցը 1 0C-ով տաքացնելու 
համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը:

164. Օգտվելով հավելված 1-ից՝ հաշվեք (բանավոր). ա) 1 կգ զանգ-
վա ծով ջուրը, բ) 1 կգ զանգվածով սառույցը 2 0C-ով սառեցնելու 
դեպքում անջատվող ջերմաքանակը:
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165. Ի՞նչ ջերմաքանակ է անհրաժեշտ 50 գ զանգված ունեցող 
ալյումինե գդալը 50 0C-ով տաքացնելու համար: Պատ.՝ 2300 Ջ:

166. Ի՞նչ ջերմաքանակ է անհրաժեշտ 500 գ զանգված ունեցող 
պող պատե դետալը 20 0C-ով տաքացնելու համար: Պատ.՝ 5 կՋ:

167. Ի՞նչ ջերմաքանակ է անջատվում 200 գ զանգված ունեցող սառ-
ցա կտորը 0-ից մինչև -100C սառեցնելիս: Պատ.՝ -4200 Ջ:

168. Ի՞նչ ջերմաքանակ է անջատվում 100 գ զանգված ունեցող ջուրը 
90-ից մինչև 200C սառեցնելիս: Պատ.՝ -29,4 կՋ:

169. Ունենք միևնույն զանգվածն ու ջերմ աս տիճանն ունեցող երկու 
առարկա՝ մեկը կա պարից, մյուսը՝ պողպատից: Դրանցից ո՞րն ավելի 
մեծ ջերմաքանակ կանջատի մինչև նույն ջերմաստիճանը սառեցնելու 
դեպ քում:

170. Ունենք միևնույն զանգվածն ու ջերմաստիճանն ունեցող երկու 
առար կա՝ մեկը՝ պղնձից, մյուսը՝ ալյումինից: Դրա նցից ո՞րն ավելի բարձր 
ջեր մաստիճան կունենա երկուսին էլ նույն 
ջերմա քա նակը հաղորդելու դեպքում:

171. 1 կգ զանգվածով կապարե և պղնձե 
գլանները հանելով եռման ջրից՝ տեղադրեցին 
սառույցի վրա: Դրանցից որի՞ տակ ավելի 
շատ սառույց կհալվի: Փոսիկներից ո՞րն է 
առաջացել կապարե և ո՞րը պղնձե գլանի տակ:

172. Նույն զանգվածն ունեցող պող պատե 
և ալյումինե գլանները հանելով եռման ջրից՝ 
տեղա դրեցին պարաֆինի վրա: Դրանցից 
որի՞ տակ ավելի շատ պա րաֆին կհալվի: 
Փոսիկներից ո՞րն է առաջացել կապարե և 
ո՞րը ալյումինե գլա նի տակ:

173. Ո՞ր դեպքում 1 կգ կապարն ավելի 
ուժեղ կտաքանա՝ երբ նրա ջերմաստիճանը 
բարձ րաց նե՞ն 100C-ով, թե՞ երբ նրան 
հաղորդեն 10 Ջ ջերմաքանակ:

174. Ո՞ր դեպքում 1 գ կապարն ավելի ուժեղ կտաքանա՝ երբ նրա 
ջեր մաս տիճանը բարձրացնե՞ն 50C-ով, թե՞ երբ նրան հաղորդեն 5 Ջ 
ջեր մա քանակ:

175. 10 կգ զանգվածով երկաթե կաթսայի մեջ 20 կգ ջուր է լցված: 
Ի՞նչ ջերմաքանակ պետք է հաղորդել ջրով կաթսային, որպեսզի դրանց 
ջերմաստիճանը 10-ից դառնա 1000C: Պատ.՝ 7 974 կՋ:

6. Նորմալ մթնոլորտային ճնշման տակ

Նկ. խ. 171

Նկ. խ. 172
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176. Ի՞նչ ջերմաքանակ է անհրաժեշտ 800 գ զանգված ունեցող 
ալյումինե կաթ սան, որի մեջ 5 կգ զանգվածով ջուր է լցված, 20-ից 
1000C տաքացնելու համար: Պատ.՝ 1 738 880 Ջ:

177. Դույլի մեջ լցված է 90C ջերմաստիճան ունեցող 5 կգ զանգվածով 
ջուր: Ինչքա՞ն եռման ջուր պետք է ավելացնել դույլի մեջ, որպեսզի 
ջրի ջեր մաստիճանը 300C դառնա: Ջերմային կորուստներն անտեսեք: 
Պատ.՝ 1,5 կգ:

178. 200 գ զանգված ունեցող մետաղե գլանը եռման ջրի մեջ 
տա քաց րին մինչև 1000C և այնուհետև իջեցրին 220C ջերմաստիճան 
ունե ցող 400 գ զանգվածով ջրի մեջ: Որոշ ժամանակ անց գլանի և 
ջրի ջերմաստիճանը դարձավ 250C: Ինչի՞ է հավասար այդ մետաղի 
տեսակարար ջերմունա կությունը, որից պատրաստված է գլանը: 
Ջերմային կորուստներն անտեսեք: Պատ.՝ 336 Ջ/կգ0C:

ԳԼՈՒԽ VI. 
ՆՅՈՒԹԻ ԱԳՐԵԳԱՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

179. Կարելի՞ է արդյոք ցինկե տարայի մեջ ալյումին հալել: Ինչո՞ւ:
180. Կարելի՞ է արդյոք պղնձե տարայում ոսկի հալել: Ինչո՞ւ:
181. Հալվող սառույցը բերեցին մի սենյակ, որտեղ օդի ջերմաստի-

ճանը 00C է: Այս սենյակում սառույցը կշարունակի՞ հալվել:
182. 00C ջերմաստիճան ունեցող ջրի մեջ գցեցին նույն ջերմ-

աստիճանն ունեցող սառցակտոր: Ի՞նչ կլինի՝ սառո՞ւյցը կհալվի, թե՞ 
ջուրը կսառցա կալի: Ինչի՞ց է դա կախված:

183. Գծեք նյութի ջերմաստիճանի՝ ժամանակից ունեցած 
կախվածության մոտավոր գրաֆիկները հետևյալ պրոցեսների համար.

ա) ջուր (t1 = 200C)  սառույց (t2 = 0
0C),

բ) սառույց (t1 = 0
0C)  սառույց (t2 = - 10

0C),
գ) սառույց (t1 = 0

0C)  ջուր (t2 = 400C),
դ) ջուր (t1 = 500C)  ջուր (t2 = -15

0C):
Պարզության համար գրաֆիկներում բոլոր հատվածները կարելի է 

պատ  կերել ուղղագիծ հատվածների տեսքով:
184. Գծեք նյութի ջերմաստիճանի՝ ժամանակից ունեցած կախվա-

ծու թյան մոտավոր գրաֆիկները հետևյալ պրոցեսների համար.
ա) սառույց (t1 = -15

0C)  ջուր (t2 = 0
0C),

բ) ջուր (t1 = 0
0C)  սառույց (t2 = - 5

0C),
գ) ջուր (t1 = 0

0C)  ջուր (t2 = 1000C),
դ) սառույց (t1 = - 10

0C)  ջուր (t2 = 800C):
Պարզության համար գրաֆիկներում բոլոր հատվածները կարելի է 

պատկերել ուղղագիծ հատվածների տեսքով:
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185. Գծեք նյութի ջերմաստիճանի՝ ժամանակից ունեցած կախվածու-
թյան մոտավոր գրաֆիկները հետևյալ պրոցեսների համար.

ա) արծաթ (t1 = 200C)  արծաթ (t2 = 10000C),
բ) ազոտ (t1 = - 2000C)  ազոտ (t2 = - 2200C):
186. Գծեք նյութի ջերմաստիճանի՝ ժամանակից ունեցած 

կախվածության մոտավոր գրաֆիկները հետևյալ պրոցեսների համար.
ա) անագ (t1 = 1000C)  անագ (t2 = 2500C),
բ) սպիրտ (t1 = 0

0C)  սպիրտ (t2 = - 1300C):
187. Ինչքա՞ն էներգիա պետք է ծախսել 100 գ զանգվածով և հալ-

ման ջեր մաստիճանում գտնվող արծաթի կտորը հալելու համար: 
Պատ.՝  700 Ջ:

188. Ինչքա՞ն էներգիա պետք է ծախսել 20 կգ զանգվածով և հալման 
ջերմաստիճանում գտնվող կապարը հալելու համար: Պատ.՝ 500 կՋ:

189. Ի՞նչ ջերմաքանակ է անջատվում 3 կգ զանգվածով սպիրտը 
պնդանալիս: Պատ.՝ -330 կՋ:

190. Ի՞նչ ջերմաքանակ է անջատվում 2 կգ զանգված ունեցող սնդիկի 
պնդացման ժամանակ: Պատ.՝ -24 կՋ:

191. Հաշվեք այն ջերմաքանակները, որոնք անջատվում կամ կլան-
վում են 183 խնդրում թվարկված պրոցեսների ընթացքում: Բոլոր դեպ-
քերում մարմնի զանգվածն ընդունեք 2 կգ: Պատ.՝ ա) -848 կՋ: բ) -42 կՋ: 
գ) 1016 կՋ: դ) 1163 կՋ: 

192. Հաշվեք այն ջերմաքանակները, որոնք անջատվում կամ 
կլանվում են 184 խնդրում թվարկված պրոցեսների ընթացքում: Բոլոր 
դեպքերում մարմնի զանգվածն ընդունեք 5 կգ: Պատ.՝ ա) 1857,5 կՋ: 
բ) -1752, 5 կՋ: գ) 2100 կՋ: դ) 3485 կՋ: 

193. Ո՞ր եղանակին են ավելի արագ չորանում անձրևից առաջացած 
ջրափոսերը՝ մե՞ղմ, թե՞ քամոտ, տա՞ք, թե՞ սառը: Ինչո՞ւ:

194. Ինչո՞ւ եք շոգին ավելի հեշտ դիմանում, երբ միացնում եք 
էլեկտրական հովհարիչը կամ ձեռքի հովհար եք օգտագործում:

195. Ինչո՞ւ քիչ խոնավ օդում շոգին դիմանալն ավելի հեշտ է, քան 
շատ խոնավ օդում:

196. Եթե շոգ եղանակին ջրով անոթը փաթաթենք թաց շորով և 
դնենք քամոտ տեղ, ապա նրա միջի ջրի ջերմաստիճանը զգալիորեն 
կիջնի: Ինչո՞ւ:

197. Ի՞նչն է պատճառը, որ երբ շնչում ենք մեր ձեռքին, տաքություն 
ենք զգում, իսկ երբ փչում ենք, սառնության զգացողություն ենք ունե-
նում (ի՞նչ կարող եք ասել երկու դեպքերում մաշկի մակերևույթից 
գոլոր շիաց ման ին տեն սիվության մասին: Ո՞ր օդն է ավելի տաք՝ այն, 
որն արտաշնչո՞ւմ ենք, թե՞ մեզ շրջապատող օդը):

198. Ինչո՞ւ է շատրվանի մոտ ավելի հով:
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199. Գծեք նյութի ջերմաստիճանի՝ ժամանակից ունեցած կախ վա-
ծու թյան մոտավոր գրաֆիկները հետևյալ պրոցեսների համար.

ա) ջուր (t1 = 200C)  գոլորշի (t2 = 1000C),
բ) ջուր (t1 = 0

0C)  գոլորշի (t2 = 110
0C),

գ) սառույց (t1 = 0
0C)  գոլորշի (t2 = 1000C),

դ) թթվածին (t1 = - 2300C)  թթվածին (t2 = 200C):
200. Գծեք նյութի ջերմաստիճանի՝ ժամանակից ունեցած կախվածու-

թյան մոտավոր գրաֆիկները հետևյալ պրոցեսների համար.
ա) ջուր (t1 = 1000C)  գոլորշի (t2 = 1200C),
բ) սառույց (t1 = - 10

0C)  գոլորշի (t2 = 1000C),
գ) սառույց (t1 = - 200C)  գոլորշի (t2 = 110

0C),
դ) սնդիկ (t1 = - 500C)  սնդիկ (t2 = 4000C):
201. Ի՞նչ ջերմաքանակ է անհրաժեշտ եռման ջերմաստիճանում 2 կգ 

զանգ վածով հեղուկ օդը գազի վերածելու համար: Պատ.՝ 400 կՋ: 
202. Ի՞նչ ջերմաքանակ է անհրաժեշտ 100 0C-ում գտնվող 4 կգ 

զանգ վածով ջուրը գոլորշի դարձնելու համար։ Պատ.՝ 9,2 ՄՋ: 
203. Հաշվեք այն ջերմաքանակը, որն անհրաժեշտ է 199 (գ) խնդրում 

նկարագրված պրոցեսի իրականացման համար: Մարմնի զանգվածն 
ընդունեք 5 կգ: Պատ.՝ 15,3 ՄՋ: 

204. Հաշվեք այն ջերմաքանակը, որն անհրաժեշտ է 199 (ա) խնդրում 
նկարագրված պրոցեսի իրականացման համար: Մարմնի զանգվածն 
ընդու նեք 2 կգ: Պատ.՝ 5272 կՋ: 

205. Հաշվեք այն ջերմաքանակը, որն անհրաժեշտ է 270C ջեր մաս-
տի ճա նում գտնվող 0,1 կգ զանգվածով սնդիկը գոլորշու փոխարկելու 
համար: Պատ.՝ 34620 Ջ: 

206. Հաշվեք այն ջերմաքանակը, որն անհրաժեշտ է 200 (բ) խնդրում 
նկա րագրված պրոցեսի իրականացման համար: Մարմնի զանգվածն 
ընդունեք 2 կգ: Պատ.՝ 6162 կՋ: 

207. Ջրային գոլորշին, որի ջերմաստիճանը 1000C է, խտանում է, և 
նրա  նից առաջացած ջուրը սառչում է մինչև 00C: Ի՞նչ ջերմաքանակ է 
ան  ջատ վում այդ դեպքում, եթե գոլորշու զանգվածը 1 կգ է: Գծեք նյութի 
ջեր  մ աս տի ճանի՝ ժամանակից ունեցած կախվածության մոտավոր 
գրա ֆիկը դիտարկվող պրոցեսի համար: Պատ.՝ -2,72 ՄՋ: 

208. Սպիրտի գոլորշին խտանում է 780C-ի դեպքում, որից հետո 
առա ջացած սպիրտը սառեցվում է մինչև 180C: Ի՞նչ ջերմաքանակ է 
անջատվում այդ դեպքում, եթե սպիրտի զանգվածը 0,1 կգ է: Գծեք 
նյութի ջերմաս տիճանի՝ ժամանակից ունեցած կախվածության 
մոտավոր գրա ֆիկը դի տարկ վող պրոցեսի համար: Պատ.՝ -105 կՋ: 

209. Ի՞նչ ջերմաքանակ է անջատվում 20 կգ զանգվածով քարածխի 
լրիվ այրման դեպքում: Պատ.՝ 540 ՄՋ: 
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210. Ի՞նչ ջերմաքանակ է անջատվում 2 կգ զանգվածով բենզինի 
լրիվ այրման դեպքում: Պատ.՝ 92 ՄՋ: 

211. Տորֆի այրման ժամանակ անջատվել է 42 ՄՋ էներգիա: Որոշեք 
այրված տորֆի զանգվածը: Պատ.՝ 3 կգ: 

212. Նավթի այրումից անջատվել է 22 ՄՋ էներգիա: Որոշեք այրված 
նավթի զանգվածը: Պատ.՝ 0,5 կգ: 

213. Ի՞նչ զանգվածով փայտ է հարկավոր այրել, որպեսզի նրանից 
ան ջատ ված ջերմաքանակով հնարավոր լինի տաքացնել ջրով լցված 
կաթսան (տե՛ս 176 խնդիրը): Ջերմային կորուստներն անտեսեք: 
Պատ.՝ 0,17 կգ: 

214. Ի՞նչ զանգվածով բնական գազ է հարկավոր այրել, որպեսզի 
դրա նից անջատված ջերմաքանակով հնարավոր լինի տաքացնել ջրով 
լցված կաթ սան (տե՛ս 175 խնդիրը): Ջերմային կորուստներն անտեսեք: 
Պատ.՝ 0,18 կգ: 

215. Որոշեք տրակտորի շարժիչի ՕԳԳ-ն, որը 15 ՄՋ աշխատանք 
կա տա րելու համար ծախսել է 42 ՄՋ/կգ այրման տեսակարար ջեր մու-
թյամբ 1,2 կգ վառելիք: Պատ.՝ 30%: 

216. Ծախսելով 2 կգ բենզին՝ շարժիչը կատարել է 23 ՄՋ աշխատանք: 
Որոշեք շարժիչի ՕԳԳ-ն: Պատ.՝ 25%:
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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։ 
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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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