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I ԳԼՈՒԽ
 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

 § 1. ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ Է ԼԵԿՏ ՐԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒ ՄԸ։ 
Է ԼԵԿՏ ՐԱ ԿԱՆ ԼԻՑՔ

Է լեկտ րա կան հո սանք և Է լեկտ րա կա ն�  թյ� ն բա ռե րը ներ կա յումս ծա-
նոթ են յու րա քանչ յուր մար դու։ Է լեկտ րա կան հո սանքն օգ տա գործ վում 
է մե ր բնա կա րան նե րում, տրանս պոր տում, գոր ծա րան նե րում, ֆաբ րի-
կա նե րում, գյու ղատնտե սու թյան մե ջ և այ լուր։ Որ պես զի հաս կա նանք, 
թե ի՞նչ  է է լեկտ րա կա նու թյու նը, նա խա պես ծա նո թա նանք է լեկտ րա-
կան կոչ վող մի  մե ծ խումբ երևույթ նե րի հետ։

Այդ երևույթ նե րից մի  քա նի սը մար դիկ հայտ նա բե րել են դեռևս խոր 
հնա դա րում։ Հին հույն գիտ նա կան Թա լե սը (մ.թ.ա. 7-6-րդ դդ.) նկա-
տել է, որ բրդյա գործ ված քով շփե լուց հե տո սաթը1 սկսում է դե պի 
իրեն ձգել այլ նյու թե րի (ծղո տի, բրդի) թեթև կտոր ներ։ Թա լե սից եր-
կու հա զար տա րի անց անգ լիա ցի ֆի զի կոս Ու. Գիլ բեր տը (1544-1603) 
հայտ նա բե րեց, որ, սա թից բա ցի, նույ նա տե սակ հատ կու թյուն ներ են 
դրսևո րում նաև ադա ման դը, ապա կին և մի  քա նի այլ նյու թեր։ Այդ բո-
լոր նյու թե րը նա ան վա նեց է լեկտ րա կան, այ սինքն՝ սա թին նման վող, 
քա նի որ հու նա րեն «է լեկտ րոն» բա ռը նշա նա կում է սաթ։

Հե տա գա յում ե թե որևէ մար մի ն շփե լուց հե տո ձեռք էր բե րում այլ 
մար մի ն ներ դեպի իրեն ձգե լու հատ կու թյուն, ապա այդ պի սի մարմն  ի 
մա սին ասում էին, թե է լեկտ րա կա նա ցած է, կամ էլ՝ նրան էլեկտ րա-
կան լիցք է հա ղորդ ված։ Իսկ մարմն  ին է լեկտ րա կան լիցք հա ղոր դե լու 
պրո ցե սը սկսե ցին ան վա նել է լեկտ րա կա նա ցում։ 

Է լեկտ րա կան լիցք կոչ վող ֆի զի կա կան մե  ծու թյու նը նշա նա կում են 
q տա ռով.

q - է լեկտ րա կան լիցք։
Միա վոր նե րի ՄՀ -ում է լեկտ րա կան լից քի մի ա վո րը կոչ վում է կու լոն 

(1 Կլ)՝ ֆրանսիա ցի գիտ նա կան Շ. Կու լո նի (1736-1806) պատ վին։ Այդ 
մե  ծու թյան սահմանումը կտանք § 9-ում։

1 Սաթը փշատերև ծառերի կեղևից արտազատված դեղին խեժ է։ Այդ ծառերը 
Երկրի վրա աճել են 50 միլիոն տարի առաջ։

§ 1. ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ Է ԼԵԿՏ ՐԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒ ՄԸ։
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I ԳԼՈՒԽ.  ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ  

Մար մի  նը, ո րի հա մար q ≠ 0, ան վա նում են լից քա վոր ված, իսկ ե թե 
q = 0, ապա մարմի նն ան վա նում են չլից քա վոր ված (չե զոք)։

Այս պի սի փորձ կա տա րենք։ Վերց նենք ապա կե ձո ղը և մո տեց նենք 
նա խօ րոք մանր կտրտած թղթի կտոր նե րին։ Կտես նենք, որ ո չինչ տե ղի 
չի ունե նում։ Այս փորձը ցույց է տա լիս, որ սո վո րա կան պայ ման նե րում 
ապա կին (ինչ պես և շատ այլ մար մի ն ներ) է լեկտ րա կա նա պես չե զոք է։ 
Այժմ նույն ապա կե ձո ղը շփենք թղթով և նո րից մո տեց նենք թղթի կտոր-
նե րին։ Մենք կտես նենք, թե դրանք ինչ պես են ան մի  ջա պես ձգվում դե պի 
ապա կե ձո ղը։ Նշա նա կում է՝ թղթի հետ շփման ըն թաց քում ապա կե ձո ղը 
է լեկտ րա կա նա ցավ, նրա է լեկտ րա կան լից քը դար ձավ զրո յից տար բեր 
(q ≠ 0)։ Նմա նօ րի նակ երևույթ կա րե լի է տես նել և չոր մա զե րը սան րե-
լու դեպ քում։ Մազե րի ձգվե լը դե պի սան րը նույն պես է լեկտ րա կա նաց-
ման հետևանք է։

Է լեկտ րա կա նա ցած ապա կե ձո ղը ծո րա կից հո սող ջրի բա րակ շիթին 
մո տեց նե լով՝ կա րե լի է հա մոզ վել, որ ձգվում են ոչ մի այն պինդ, այլև 
հե ղուկ նյու թե րը։

Ե թե ձեր ձեռ քի ափին է լեկտ րա կա նա ցած առար կա մո տեց նեք կամ 
ձեռ քի ափը մո տեց նեք աշ խա տող էլեկտրաճառագայթային խողովակով 
հե ռուս տա ցույ ցի էկ րա նին, ո րի մա կերևույ թին նույն պես է լեկտ րա կան 
լից քեր կան, ապա ան սո վոր ճտճտոց ներ կլսեք և ձեռ քը բնազ դա բար 
ետ կքա շեք։ Իսկ ե թե նույն բանն անեք մթու թյան մե ջ, ապա հնա րա վոր 
է, որ փոք րիկ կայ ծեր էլ տես նեք։ Սա նույն պես է լեկտրա կա նու թյան 
դրսևո րում է։

Շփման մի  ջո ցով է լեկտ րա կա նաց նե լու դեպ քում 
առա ջա ցած է լեկտ րա կան լից քե րը եր բեմն  ան-
վա նում են ստա տիկ է լեկտ րա կա նու թյուն (հ� նա-
րեն ստա տիկ նշա նա կ� մ է ան շար ժ�  թյ� ն, կա յ� ն 
վի ճակ)։ Շատ դեպ քե րում այն լիո վին անվն  աս է 
(օ րի նակ՝ երբ ձեր վրա յից հա նում եք ար հես տա-
կան թե լե րից գործ ված հա գուս տը կամ բո բիկ 
ոտ քե րով քստքստաց նե լով քայ լում եք գոր գի 
վրա)։ Սա կայն ստա տիկ է լեկտ րա կա նու թյու նը 
եր բեմն  վտան գա վոր է դառ նում։ Օ րի նակ՝ մե -
տա ղի մա կե րե սով հո սե լու ըն թաց քում հե ղու կի 

է լեկտ րա կա նա ցումն  անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, ե թե մե  տաղյ  ա գլա  նա-
տա կա ռից բեն զին եք լցնում։ Է լեկտրա կան լից քը չե զո քաց նե լուն ուղղ-
ված ո րո շա կի մի  ջոց ներ չկի րա ռե լու դեպ քում հնա րա վոր է բեն զի նի 

Նկ. 1.1
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§ 1. ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ Է ԼԵԿՏ ՐԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒ ՄԸ։

բռնկում և պայ թյուն։ Անհ րա ժեշտ է հի շել, որ 
շփման մի  ջո ցով է լեկտ րա կա նաց նե լու 
հետևան քով եր կու մա կերևույթ ներն էլ 
է լեկտ րա կա նա նում են։ Օրի նակ՝ ապա կե ձո-
ղով ռե տի նե առար կան շփե լու դեպ քում 
է լեկտ րա կա նա նում են և՛ ապա կին, և՛ ռե-
տինը։ Ապակե ձո ղի նման ռե տի նը նույն պես 
սկսում է դե պի իրեն ձգել թեթև մար մի ն-
ները (նկ. 1.1)։

Մար մի նն է լեկտ րա կա նաց նե լու հա մար, 
որ պես կա նոն, մե կ ան գամ շփե լը բա վա-
կան չէ։ Անհ րա ժեշտ է մար մի ն նե րը պինդ սեղ մե լ մի մ յանց և մի  քա-
նի անգամ շփել։ Այդ պես է ար վում մար մի ն նե րի մի ջև տա րա ծու թյու-
նը փոք րաց նե լու և մի ա ժա մա նակ շփման մա կե րես նե րը մե  ծաց նե լու 
նպա տա կով։

Մե տաք սի կտո րով շփած ապա կե ձո ղը դե պի իրեն է ձգում թեթև 
առար կա նե րը (օ րի նակ՝ թղթի կտոր նե րը)։ Թղթի այդ կտոր նե րը ձգվում 
են նաև մոր թիով շփված է բո նի տե2 ձո ղի կի կող մի ց։ Արդ յո՞ք դա նշա-
նա կում է, որ այդ մար մի ն նե րի ձեռք բե րած լից քե րը ոչն չով չեն տար-
բեր վում մե  կը մյու սից։

Այս պի սի փորձ կա տա րենք։ Մոր թիով շփե լով՝ է լեկտ րա կա նաց նենք 
թե լից կախ ված է բո նի տե ձո ղի կը։ Ե թե նրան մո տեց նենք նույն ձևով 
է լեկտ րա կա նաց ված նմա նա տիպ ձո ղիկ, ապա կտես նենք, որ ձո ղիկ-
նե րը վա նում են մի մ յանց (նկ. 1.2)։ Քա նի որ ձո ղիկ նե րը նույն նյու թից 
են, է լեկտ րա կա նաց ված են մի ևնույն մարմն  ի հետ շփվե լու մի  ջո ցով, 

կա րե լի է պնդել, որ նրանք նույ նա տե-
սակ լից քով են լից քա վոր ված։ Փոր ձը 
ցույց տվեց, որ նույ նա տե սակ լից քով 
լից քա վոր ված մար մի ն նե րը վա նում են 
մի մ յանց։

Այժմ թե լից կախ ված է լեկտ րա կա նա-
ցած է բո նի տե ձո ղի կին մո տեց նենք մե -
տաք սի հետ շփե լով է լեկտ րա կա նաց րած 
ապա կե ձո ղիկ։ Կտես նենք, որ նրանք 
կձգեն իրար (նկ. 1.3)։ Ե թե ապա կե և է բո-
նի տե ձո ղիկ նե րի վրա մի ա տե սակ լիցք 

2 Էբոնիտը պինդ նյութ է՝ կաուչուկի և մեծ քանակությամբ ծծմբի խառնուրդ։

Նկ. 1.2

Նկ. 1.3

ANTARES
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լի ներ, ապա դրանք կվա նեին մի մ յանց, այ նինչ ձգում են իրար։ Նշա նա-
կում է՝ մե  տաք սով շփե լիս ապա կե ձո ղի կի վրա առա ջա ցած լիցքն այլ 
տե սա կի է և տար բեր վում է մոր թիով շփե լիս է բո նի տի վրա առա ջա ցած 
լից քից։ Նկար 1.4-ում պատ կեր ված փոր ձը ցույց է տա լիս, որ տար բեր 
լից քե րով լից քա վոր ված մար մի ն նե րը ձգում են մե  կը մյու սին։ 

Թե լից կախ ված էլեկտ րա կա նաց րած ձողի կին մո տեց նենք տար բեր 
նյու թե րից՝ ռետի նից, պլեք սիգ լա սից, պլաստմաս սա յից, կապ րո նից պատ-
րաստված էլեկտ րա կա նաց րած մար մի ն ներ։ Մենք կտես նենք, որ էբո նի տե 
ձո ղի կը որոշ նյու թե րի դեպ քում վան վում է, այլ նյու թե րի դեպ քում՝ ձգ վում։

Այս բո լոր փոր ձե րը ցույց են տա լիս, որ բնու թյան մե ջ գո յու թյուն 
ունի է լեկտ րա կան լից քե րի եր կու տե սակ։ Մե տաք սի կտո րով շփե լու 
հետևանքով ապա կե ձո ղի վրա առա ջա ցած լիցքն ան վա նե ցին դրա-
կան (+), իսկ բրդյա կտո րով շփե լու արդ յուն քում սա թի վրա առա ջա-
ցած լից քը՝ բա ցա սա կան (-)։ 

Նկա րագր ված փոր ձե րը ցույց են տա լիս, որ լից քա վոր ված մար-
մի ն նե րի փո խազ դե ցու թյան բնույ թը են թարկ վում է շատ պարզ կա-
նոնի. նույ նա տե սակ նշա նի է լեկտ րա կան լից քեր ունե ցող մար մի ն նե րը 
փոխա դար ձա բար վա նում են մի մ յանց, իսկ հա կա ռակ նշա նի է լեկտրա-
կան լից քեր ունե ցող մար մի ն նե րը փո խա դար ձա բար ձգում են մի մ յանց։ 
Այս կա նոնն ավե լի կարճ ձևա կեր պում են այս պես. նույ նա նուն լից քե րը 
վա նում են մի մ յանց, իսկ տա րա նուն լից քե րը՝ ձգում։ 

 ՀարՑեր

1. Ի՞նչն  են ան վա նում է լեկտ րա կա նա ցում։
2. Հու նա րեն ո՞ր բա ռից է ծա գում է լեկտ րա կա նու թյուն բառը։
3. Շփման ժա մա նակ է լեկտ րա կա նա նում է մե՞կ մար մի նը, թե՞ եր կուսն էլ։

Նկ. 1.4

ANTARES
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4. Եր կու ինչ պի սի՞ լից քեր գո յու թյուն ունեն բնու թյան մեջ։ Ի՞նչ փոր ձե րից 
է հետևում, որ դրանք իս կա պես եր կուսն են։

5. Ձևա կեր պեք լից քա վոր ված մար մին նե րի փո խազ դե ցու թյան բնույ թը 
նկա րա գրող կա նո նը։

6. Մե տաք սով շփե ցին փայ տի կտո րը։ Ինչ պի սի՞ լից քեր (ի՞նչ ն շան ունե-
ցող) հայտնվե ցին փայ տի վրա, և ինչ պի սի՞ն՝ մե տաք սի վրա։

7. Ինչ պե՞ս  է կոչ վում լից քի միա վո րը։
8. Փոր ձա րա րա կան առա ջադրանք նե րը կա տա րե լով՝ նկա րա գրեք ն կար 

1.5-ում պատ կեր ված փոր ձե րը։

ՓՈրՁարարաԿան աՌաՋաԴրանՔ

1. Ման կա կան ռե տի նե փու չի կը փչեք, բե րա-
նը կա պեք և շփեք մոր թիով, մե  տաք սով կամ 
սե փա կան մա զե րով։ Ին չո՞ւ է դրա նից հե տո 
փու չիկն սկսում կպչել զա նա զան առար կա նե-
րի և նույ նիսկ առաս տա ղին։ 2. Մա տի տը փա-
թա թեք մե  տա ղա կան փայ լա թի թե ղով և նրա 
վրա յից զգու շո րեն հա նեք առա ջա ցած պար-
կու ճը։ Մե տաք սե կամ կապ րո նե թե լով այն կա-
խեք՝ ինչ պես ցույց է տրված նկար 1.5-ում։ Ձեզ 
ար դեն հայտ նի է լեկտ րա կան լիցք ունե ցող 
է լեկտ րա կա նա ցած մարմն  ով հպվեք պար կու-
ճին։ Հե տո է լեկտ րա կա նաց րեք այլ մար մի ն-
ներ (պլաստմաս սա յե գրիչ, սանր, ապակե բա ժակ և այլն) և դրանք մո-
տեց նե լով պար կու ճին՝ ո րո շեք այդ մար մի ն նե րի լից քի նշա նը։ Փոր ձե րի 
արդ յունք նե րը գրի առեք տետ րում։

 § 2. Է ԼԵԿՏ ՐԱ ՑՈՒՅՑ: Է ԼԵԿՏ ՐԱ ԿԱՆ ԼԻՑ ՔԻ 
ԲԱ ԺԱ ՆԵ ԼԻՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Է լեկտ րա կան լից քը կա րե լի է հա ղոր դել մի  մարմն  ից մյու սին։ Հա-
ղոր դե լու հա մար անհ րա ժեշտ է է լեկտ րա կա նա ցած մար մի  նը հպել 
մի  այլ մարմն  ի։ Հպու մի ց հե տո էլեկտ րա կան լից քի մի  մա սը կանց-
նի նրան։ Նկար 2.1 ա-ում պատ կեր ված սար քը թույլ է տա լիս ո րո շել՝ 
է լեկտ րա կա նա ցա՞ծ  է մար մի  նը, թե՞ ոչ։ Սար քը կոչ վում է է լեկտ րա ցույց։ 
Մե տաղյ  ա շրջա նա կին ագուց ված է պլաստմաս սա յե խցան, ո րի մի  ջով 

Նկ. 1.5

§ 2. Է լեկտ րա ցույց: Է լեկտ րա կան լից քի բա-
ժա նե լիու թյու նը

ANTARES
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մե  տաղյ  ա ձող է անց կաց ված։ Ձո ղի ծայ րից կախ ված են եր կու թեթև 
թեր թիկ ներ։

Է լեկտ րա կա նա ցած ձո ղի կը թեթևա կի հպենք է լեկտ րա չա փի մե -
տաղյ  ա ձո ղին։ Թեր թիկ նե րը նույ նա նուն լից քեր կստա նան և մի մ յան-
ցից կհե ռա նան (նկ. 2.1 բ)։ Թերթիկ նե րի՝ մի մ յան ցից հե ռա նա լու անկ-
յու նը կախ ված է նրանց հա ղորդ ված լիցքից։ Ինչ քան մե ծ է այդ լից քը, 

այն քան նրանք ուժեղ կվա նեն մե  կը մյու սին, հետևա բար՝ շեղ ման անկ-
յու նը մե ծ կլի նի։ Եվ հա կա ռա կը՝ թեր թիկ նե րի կազ մած փոքր անկյ  ու նը 
վկա յում է է լեկտ րա կան լից քի փոքր լի նե լու մասին։

Նկար 2.2-ում պատ կեր ված է մե կ այլ սարք՝ էլեկտ րա չա փը։ Թեր թիկ-
նե րի փո խա րեն նրա ներ սում սլաք է տե ղադր ված։ A մե  տա ղա ձո ղին 
կամ մե  տա ղա ձո ղի վրա հագց րած գնդի կին լիցք հա ղոր դե լու դեպ քում 
լից քի մի  մասն անց նում է B սլա քին։ Մե տա ղա ձո ղից հրվե լով՝ սլա քը 
շեղ վում է մի  ո րոշ անկյ  ան տակ։ Շեղ ման անկյ  ան փո փո խու թյու նից կա-
րե լի է եզ րա կաց նել՝ է լեկտ րա կան լից քը ավե լա նո՞ւմ  է, թե՞ պա կա սում։ 

Ե թե լից քա վոր ված մարմն  ին (օ րի նակ՝ է լեկտ րա չա փի գնդին) ձեռ-
քով դիպչենք, ապա մարմի նը 
կլից քա թափ վի։ Է լեկտ րա-
կան լից քը ձեռ քի մի  ջո ցով 
կանց նի մե ր մարմն  ին և 
կբաշխ վի նրա մա կերևույ-
թին։ Եթե է լեկտ րա չա փի 
գնդին դիպ չենք ոչ թե ձեռ-
քով, այլ մե  տաղյ  ա քա նո նով՝ 
գնդի լիցքը մե ր մարմն ին 
կանցնի քանոնի մի ջոցով։Նկ. 2.2

Նկ. 2. 1
ա բ

ANTARES
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§ 2. Է ԼԵԿՏ ՐԱ ՑՈՒՅՑ: Է ԼԵԿՏ ՐԱ ԿԱՆ ԼԻՑ ՔԻ ԲԱ ԺԱ ՆԵ ԼԻՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Այն մար մի ն նե րը, ո րոնք ըն դու նակ են իրենց մի  ջով է լեկտ րա կան 
լիցք հա ղոր դել, կոչ վում են է լեկտ րա կա նու թյան հա ղոր դիչ ներ։ Մար-
դու մար մի  նը, մե  տաղ նե րը, Երկ րի մա կերևույ թը, սո վո րա կան ջու րը, 
ինչ պես նաև աղե րի ու թթու նե րի ջրա յին լու ծույթ նե րը շատ լավ հա-
ղոր դիչ ներ են։ Եվ հա կա ռա կը՝ սա թը, ապա կին, ռե տի նը, ճե նա պա-
կին, է բո նի տը, պլաստմաս սան, մե  տաք սը, կապ րո նը, կե րո սի նը, օ դը 
սո վո րա կան պայ ման նե րում իրենց մի  ջով է լեկտ րա կա ն լիցք չեն հա-
ղոր դում և այդ պատճառով կոչվում են մե կուսիչներ կամ դիէ լեկտ-
րիկ նե ր։

Այս պի սի փորձ կա տա րենք։ Վերց նենք եր կու մի ա տե սակ էլեկտ րա-
չափ և նրան ցից մե  կը լից քա վո րենք (նկ. 2.3)։ Եթե այդ եր կու էլեկտրա-
չա փե րը ապա կե ձո ղով մի մ յանց մի աց նենք, ապա ոչ մի  փո փո խու-
թյուն տե ղի չի ունե նա։ Իսկ եթե նույն էլեկտ րա չա  փե րը մի աց նե լու 
հա մար օգ տա գոր ծենք A մե  տա ղա ձո ղը՝ բռ նե լով էլ եկ տ րա  մե  կու սիչ 
H բռ նա կից, ապա կտես նենք, թե ինչ պես լից քա վոր ված էլեկտ րա չա-
փի նախ նա կան լից քը կբա ժան վի եր կու հա վա սար մա սի՝ լից քի կեսը 
առա ջին էլեկտ րա չա փի գնդից կանց նի երկ րոր դին։ Եթե երկ րորդ 
էլեկտ րա չա փի գուն դը առա ջի նից մե ծ լի ներ, ապա նրա վրա կանց-
ներ լից քի կե սից ավե լին. ինչ քան մե ծ է այն մար մի  նը, որին լիցք են 
տա լիս, այն քան լից քի մե ծ բա ժին է անց նում նրան։ Այդ երևույ թի վրա 
է հիմն  ված հո ղակ ցու մը՝ լից քի հա ղոր դու մը երկ րագնդին։ Իր վրա 
գտնվող մարմի ն նե րի հա մե  մա տու թյամբ երկ րա գուն դը հսկա է։ Այդ 
պատ ճա ռով նրա հետ շփ ման դեպ քում լից քա վոր ված մար մի նն իր 
լից քը գրե թե ամ բող ջու թյամբ նրան է տա լիս և գործ նա կա նում դառ-
նում է չե զոք։ 

Նկ. 2.3
ա բ
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Շա րու նա կենք փոր ձը։ Է լեկտ րա չա փե րը մի մ յան ցից ան ջա տենք 
և ձեռ քով հպվենք երկ րորդ է լեկտ րա չա փի գնդին։ Դրա հետևան-
քով նա իր լից քը կկորց նի, այ սինքն՝ կլից քա թափ վի։ Լից քա թափ ված 
է լեկտրաչա փի գուն դը նո րից մի աց նենք առա ջի նի հետ, ո րի վրա նախ-
նա կան լից քի կեսն է մն ա ցել։ Ա ռա ջին է լեկտ րա չա փի վրա մն ա ցած լից-
քը նո րից կբա ժան վի եր կու մա սի, և առա ջին է լեկտ րա չա փի վրա կմն ա 
նախ նա կան լից քի քա ռորդ մա սը։ Այս ե ղա նա կով կա րե լի է ստա նալ 
նախ նա կան լից քի մե կ ութե րորդ, մե կ տասն վե ցե րորդ և ավե լի փոքր 
մա սե րը։

Այս տեղ, սա կայն, հարց է առա ջա նում՝ ինչ քա՞ն կա րե լի է փոք րաց-
նել լից քը, և գոյու թյուն ունի՞ արդ յոք է լեկտ րա կան լից քը փոք րաց նե լու 
սահ ման։ Սա պար զե լու հա մար նկա րագր վա ծից ավե լի բարդ ու ճշգրիտ 
փոր ձեր անց կաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյուն կա ռա ջա նա, ո րով հետև գնդի 
վրա մն ա ցած փոքր լից քը շատ շու տով այն քան կփոք րա նա, որ դպրո-
ցա կան է լեկտ րա չա փի մի  ջո ցով այն հայտ նա բե րել չի հա ջող վի։

Ա վե լի ճշգրիտ փոր ձե րը ցույց տվե ցին, որ է լեկտ րա կան լից քը 
հնարա վոր չէ ան վերջ փոք րաց նել, որ լից քը բա ժան ման սահ ման ունի։ 
Ա մե  նա փոքր լից քի բա ցար ձակ մե  ծու թյու նը (մո դու լը) նշա նա կում են e 
տա ռով և ան վա նում տար րա կան լիցք.

e = 0,00000000000000000016 Կլ = 1,6.10-19 Կլ։
Այս լից քը մի  լիար դա վոր ան գամ փոքր է նրա նից, որ սո վո րա բար 

ստա նում են շփե լու ե ղա նա կով մար մի ննե րը է լեկտ րա կա նաց նե լու 
փոր ձե րի ժա մա նակ։

 Հար Ցեր

1. Ին չի՞ հա մար են օգ տա գործ վում է լեկտ րա չա փերն ու է լեկտ րա ցույցն ե րը։
2. Ձեռ քի տակ ունե նա լով լից քա վոր ված է լեկտ րա չափ և տար բեր նյու թե-

րից առար կա ներ՝ ինչ պե՞ս կա րե լի է ո րո շել, թե առար կա նե րից ո րոնք  
են հա ղոր դիչ ներ, և ո րոնք՝ մե կու սիչ ներ։

3. Բե րեք հա ղոր դիչ նե րի օ րի նակ ներ։
4. Ո՞ր ն յու թերն են կոչ վում դիէ լեկտ րիկ ներ (մե կու սիչ ներ), բե րեք  

օ րինակներ։
5.  Նկա րա գրեք լից քը կի սե լու հնա րա վո րու թյուն տվող փորձ։ 
6. Կա րե լի՞ է արդ յոք լիցքն ան վերջ փոք րաց նել։
7. Ի՞նչ  է հո ղակ ցու մը, ի՞նչ հատ կու թյան վրա է հիմն ված։ 
8. Ո՞ր լիցքն են ան վա նում տար րա կան։
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§ 3.  Ա ՏՈ ՄԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ

 § 3. Ա ՏՈ ՄԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ

Է լեկտ րա կան երևույթ նե րի մե ծ մա սը բա ցատ րե լու հնա րա վո րու-
թյուն տվող մի  հայտ նա գոր ծու թյուն կա տար վեց 1898 թվա կա նին։ Անգ-
լիա ցի գիտ նա կան Ջ. Ջ. Թոմ սո նը հայտ նա բե րեց տար րա կան լիցք 
կրող մաս նի կը։ Այդ մաս նիկն ան վա նե ցին էլեկտ րոն։

Պարզ վեց, որ այդ մաս նի կի զանգ վա ծը 2000 ան գամ թեթև է բնու-
թյան ամե  նա թեթև ատո մի ՝ ջրած նի ատո մի  զանգ վա ծից։ Է լեկտ րո նի 
լից քը բա ցա սա կան է.

q էլ = - e = - 1,6 · 10-19 Կլ։
Այս լից քն է լեկտ րո նի ան քակ տե լի բնու-

թա գիրն է։ Ի տար բե րու թյուն սո վո րա կան 
մար մի ն նե րի, ո րոնց կա րե լի է լից քա վո րել 
կամ լից քա թա փել, է լեկտ րոնն անհ նար է 
«զա տել» իր լից քից։ Դեռ ավե լին, է լեկտ րո նի 
լիցքն անհ նար է ավե լաց նել կամ նվա զեց նել։ 
Այդ լից քը մի շտ մի ևնույն ար ժեքն ունի։

Քի մի ա յի դա սըն թա ցից դուք գի տեք, որ 
է լեկտ րոն նե րը մտնում են ատո մի  կազ մի  մե ջ։ 
Ա տո մի  ներ սում բա ցա սա կան լից քա վոր ված 
է լեկտ րոն նե րը պտտվում են ատոմի  դրա կան 
լից քա վոր ված մի  ջու կի շուր ջը։

Անգ լիա ցի գիտ նա կան Է. Ռե զեր ֆոր դի
ղե կա վա րու թյամբ անց կաց ված բազ մամ յա 
գի տա փոր ձե րի արդ յուն քում 1911 թվա կա նին 
բա ցա հայտ վեց ատո մի  կա       ռուց   ված քը։ 

Ըստ Ռե զեր ֆոր դի՝ ատոմն  իր կա ռուց ված-
քով հի շեց նում է Արե գակ նա յին հա մա կար-
գը։ Ինչ պես մո լո րակ նե րը, Ա րե գա կի կող մի ց 
ձգվե լով, պտտվում են նրա շուր ջը, այն պես 
էլ է լեկտ րոն ներն են ատո մի  մե ջ պտտվում 
մի  ջու կի շուր ջը՝ ձգվե լով ատո մի  մի  ջու կի կող մի ց։ Այդ նմա նու թյան 
պատ ճա ռով Ռե զեր ֆոր դի կող մի ց առա ջարկ ված ատո մի  կա ռուց ված-
քի մո դելն (նկ. 3.1) ան վա նե ցին մո լո րա կա յին մո դել։

Ա տո մի  մի  ջու կի և է լեկտ րոն նե րի մի ջև ե ղած հե ռա վո րու թյուն-
նե րը նրանց (մի  ջու կի և է լեկտ րո նի) սե փա կան չա փե րի հա մե  մա տ, 

Էռնեստ Ռեզերֆորդ
(1871-1937)

Անգ լիա ցի ֆի զի կոս, մի-
ջու կա յին ֆի զի կա յի հիմ-
նա դիր, ատո մի մո լո րա-
կա յին մո դե լի հե ղի նակ, 
աշ խար հի բո լոր ակա դե-
միա նե րի ան դամ, 1908 թ. 
քի միա յի բնա գա վա ռում 
Նո բել յան մրցա նա կի 

դափ նե կիր: 

§ 3.  Ա տո մի կա ռուց ված քը
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հսկա յա կան են։ Ե թե ատոմն  այն քան մե  ծա նար, որ 
նրա մի  ջու կը 10-դրա մա նո ցի չափ դառ նար, ապա 
մի  ջու կի և է լեկտ րոն նե րի մի ջև ե ղած հե ռա վո րու-
թյու նը կհա վա սար վեր մե կ կի լո մե տ րի։

Հաշ վարկ ված է, որ ե թե բո լոր է լեկտ րոն նե րը 
կիպ կպչեին ատոմն  ե րի մի  ջուկ նե րին, ապա մե  ծա-
հա սակ մար դու ծա վա լը կհա վա սար վեր մե կ խո-
րա նարդ մի  լի մե տ րի մի  լիո նե րոր դա կան մա սին։ 
Իսկ դա նշա նա կում է, որ մարդու մարմն  ի (ինչ պես 

նաև ցան կա ցած այլ մարմն  ի) ներ քին տա րա ծու թյան 99%-ից ավե լին 
լիա կա տար դա տար կու թյուն է։ Ռե զեր ֆոր դի փոր ձե րում ատո մի  ներ սի 
հենց այդ դա տարկ տա րա ծու թյուն նե րով էին անց նում այն ալ ֆա մաս-
նիկ նե րը, որոնք թի թե ղից չէին անդրա դառ նում։

Միևնույն տե սա կի ատոմն  ե րի ամ բող ջու թյու նը կոչ վում է քի մի ա-
կան տարր։ Տար բեր քի մի ա կան տար րե րի ատոմն  ե րը մի մ յան ցից տար-
բեր վում են իրենց մի  ջու կի լից քով և այդ մի  ջու կի շուր ջը պտտվող 
է լեկտ րոն նե րի թվով։ Այս պես օ րի նակ՝ ջրած նի ատո մի  մի  ջու կի շուր-
ջը պտտվում է ըն դա մե  նը մե կ է լեկտ րոն, թթված նի ատո մի  մի  ջուկի 
շուրջը՝ ութ է լեկտ րոն, իսկ ուրա նի ատո մի  մի  ջու կի շուր ջը՝ ինն սու ներ-
կու էլեկտրոն։

Դ. Ի. Մեն դե լեևի քի մի ա կան տար րե րի պար բե րա կան աղյ  ու սա-
կում տար րի կար գա թի վը հա մընկ նում է տվյ ալ տար րի ատո մի  մե ջ 
է լեկտ րոն նե րի թվի հետ։ Այդ նույն կար գաթ վով է ար տա հայտ վում 
նաև ատոմի  մի  ջու կի լից քը։ Ե թե կար գա թի վը նշա նա կենք Z-ով, ապա 
ատոմի  մի  ջու կի լից քը՝

qմի ջուկ = + Ze,
իսկ ատո մի  բո լոր է լեկտ րոն նե րի լից քը՝

qէլ. = - Ze։
Ա տո մում է լեկտ րոն նե րի ընդ հա նուր լից քը գու մա րե լով ատո մի  մի -

ջու կի լից քին՝ կստա նանք զրո։ Դա նշա նա կում է, որ ամ բող ջու թյամբ 
ատո մը չե զոք է։ Չե զոք են նաև նյու թի մո լե կուլ նե րը, ո րով հետև կազմ-
ված են չե զոք ատոմն  ե րից։

Ո րոշ դեպ քե րում (օ րի նակ՝ բա խումն  ե րի ժա մա նակ) ատոմն  ե րը կա-
րող են կորց նել է լեկտ րոն նե րից մե  կը կամ մի  քա նի սը։ Այդ դեպ քում 
է լեկտ րոն նե րի հետ մի ա սին նրանք կորց նում են իրենց բա ցա սա կան 
լից քի մի  մա սը և դա դա րում են չե զոք լի նելուց։ Դրա հետևանքով առա-
ջա ցած լից քա վոր ված ատոմն  ան վա նում են դրա կան իոն։ 

Միջուկ
Նկ. 3.1
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Լի նում են նաև հա կա ռակ դեպ քեր. չե զոք ատոմն  ավե լորդ է լեկտ րոն 
է մի աց նում իրեն և ձեռք բե րում բա ցա սա կան լիցք։ Այդ պի սի ատոմն  
ան վա նում են բա ցա սա կան իոն։

 Հար Ցեր

1. Ո՞վ և ե՞րբ  է հայտ նա գոր ծել է լեկտ րո նը։
2. Ի՞նչ լից քով է լից քա վոր ված է լեկտ րո նը։
3. Ա տո մի ներ սում ին չի՞ շուրջն են պտտվում է լեկտ րոն նե րը։
4. Ի՞նչ լից քով է լից քա վոր ված ատո մի մի ջու կը։
5. Ա պա ցու ցեք, որ ամ բող ջա կան ատո մը չե զոք է։
6. Քի միա կան տար բեր տար րե րի ատոմ ներն ին չո՞վ  են տար բեր վում 

միմյան ցից։
7. Ի րեն ցից ի՞նչ  են ներ կա յաց նում դրա կան ու բա ցա սա կան իոն նե րը։ 

Ինչպե՞ս  են դրանք առա ջա նում։

 § 4. Է ԼԵԿՏ ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ԲԱ ՑԱՏ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ: 
ԼԻՑ ՔԻ ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱՆ Օ ՐԵՆ ՔԸ

Է լեկտ րո նի և ատո մի  մի  ջու կի հայտ նա գոր ծու թյու նը հնա րա վո րու-
թյուն տվեց բացա տ րել է լեկտ րա կան շատ երևույթ ներ։

1. Ինչ պե՞ս  է տե ղի ունե նում մար մի ն նե րի է լեկտ րա կա նա ցու մը 
շփման մի  ջո ցով։ Չե զոք մաս նիկ նե րից (ա տոմն  եր և մո լե կուլ ներ) կազմ-
ված մար մի ն նե րը սո վո րա կան պայ ման նե րում լիցք չու նեն, այ սինքն՝ 
չե զոք են։ Սա կայն շփման հետևան քով իրենց ատոմն  ե րը լքած է լեկտ-
րոն նե րի մի  մա սը կա րող է մի  մարմն  ից մյու սին անց նել։ Ե թե շփու մի ց 
հե տո մար մի ն ներն առանձ նաց նենք, նրանք լից քա վոր ված կլի նեն. այն 
մար մի  նը, որը տվել է իր է լեկտ րոն նե րի մի  մա սը, լից քա վոր ված կլի նի 
դրա կան, իսկ այն մար մի  նը, որն այդ էլեկտ րոն նե րը վերց րել է՝ բա ցա-
սա կան։

Այս պի սով, մար մի ն ներն է լեկտ րա կա նա նում են, այ սինքն՝ է լեկտ րա-
կան լիցք են ձեռք բե րում, երբ նրանք կա՛մ  է լեկտ րոն ներ են ստանում, 
կա՛մ  էլ կորց նում3։ Ընդ որում՝ նոր է լեկտ րա կան լից քեր չեն առա ջա-
նում։ Է լեկտ րա կա նա ցող մար մի ն նե րի մի ջև տեղի է ունե նում սոսկ 
ե ղած լից քե րի բա ժա նում. բա ցա սա կան լից քե րի մի  մա սը մի  մարմն  ից 
անց նում է մյու սին։

3 Որոշ դեպքերում էլեկտրականացումը պայմանավորված է իոնների տե ղա փո-
խու թյամբ։

§ 4. Է լեկտ րա կա նաց ման բա ցատ րու թյու նը 
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2. Ին չո՞ւ մե  տաղ նե րը հո սանք են հա ղոր դում, իսկ դիէ լեկտ րիկ նե րը՝ 
ոչ։ Դիէ լեկտ րիկ նե րում է լեկտ րոն նե րը կապ ված են իրենց ատոմն  ե րի 
մի  ջուկ նե րի հետ և ազատ տե ղա շարժ վել չեն կա րող։ Մե տաղ նե րում 
է լեկտ րոն նե րի կապն իրենց մի  ջուկ նե րի հետ թույլ է։ Է լեկտ րոն նե րից 
մի  քա նի սը կա րո ղա նում են պոկ վել իրենց ատոմն  ե րից և սկսում են 
ազա տո րեն տե ղա շարժ վել մարմն  ի ողջ ծա վա լով (այդ պի սի է լեկտ-
րոն նե րը կոչ վում են ազատ է լեկտ րոն ներ)։ Այդ է լեկտ րոն ներն էլ հա-
ղորդ իչով տե ղա փո խում են լից քը։

Լից քե րի բա ժա նու մը դիտ վում է ցան կա ցած տիպի մար մի ն նե րի՝ 
ինչ պես դի էլեկտ րիկ նե րի, այն պես էլ մե  տա ղա կան հա ղոր դիչ նե րի 
շփման դեպ քում։ Ուրեմն  ին չո՞ւ  է լեկտ րա կա նաց ման փոր ձե րի ժա մա-
նակ, որ պես կա նոն, այն պի սի մար մի ն ներ են օգ տա գործ վում, ինչ-
պի սին է սա թը, ապա կին, է բո նի տը, ո րոնք դիէ լեկտ րիկ ներ են։ Բանն 
այն է, որ մի այն այդ պի սի մար մի ն նե րում է լից քը մն ում այն տեղ, որ-
տեղ առա ջա ցել է. չէ՞ որ դիէ լեկտ րիկ նե րի մե ջ լից քե րը տե ղա շարժ վել 
չեն կա րո ղա նում։ Իսկ ե թե թղթին կամ մոր թուն շփե լով մե  տա ղա կան 
առար կա է լեկտ րա կա նաց նենք, ապա նրա մե ջ առա ջա ցած լիցքն ան-
մի  ջա պես առար կա յի, իսկ հե տո նաև ձեռ քի մի  ջով կտե ղա փոխ վի փորձ 
կա տա րող մար դու մար մի ն4։ Որ պես զի լից քը չհե ռա նա, անհ րա ժեշտ 
է մե  տա ղա կան առար կան բռնել մե  կու սիչ բռնա կով։ Հայտնված լիցքն 
այդ դեպ քում այդ պես էլ կմն ա մե  տա ղի վրա։

4. Է լեկտ րա կա նաց ման դեպ քում փոխ վո՞ւմ  է արդ յոք մար մի ն նե րի 
ընդ հա նուր լիցքը։ Կա տա րենք այս պի սի փորձ։ Է լեկտ րա չա փի ձո ղին 
մե  տաղյ  ա սկա վա ռակ ամ րաց նենք, նրա վրա մա հու դի կտո րից շերտ 
դնենք, ո րի վրա մե  կու սիչ բռնա կով ևս մե կ նույ նա տիպ սկա վա ռակ 
դնենք։ Վե րին սկա վա ռա կը, մի  քա նի ան գամ շփե լով մա հու դին, հե ռաց-
նենք։ Կտես նենք, որ է լեկտ րա չա փի սլա քը շեղ վում է՝ վկա յե լով, որ մա-
հու դի շեր տի ու նրա հետ շփվող սկա վա ռա կի վրա է լեկտ րա կան լիցք 
է հայտնվել (նկ. 4.1 ա)։ Շա րու նա կենք փոր ձը։ Մե կու սիչ բռնակ ունե ցող 
սկա վա ռա կը (ո րով մա հուդն էինք շփում) հպենք ուրիշ է լեկտ րա չա փի 
ձո ղին։ Երկ րորդ է լեկտ րա չա փի սլա քը կշեղ վի մո տա վո րա պես նույն 
անկյ  ան տակ, ինչ որ առա ջին է լեկտ րա չա փի սլա քը (նկ. 4.1 բ)։ Փոր ձը 
ցույց է տա լիս, որ է լեկտ րա կա նաց ման ժա մա նակ եր կու սկա վա ռակ-
ներն էլ մո դու լով մի ա տե սակ լիցք են ստա ցել։ Ի՞նչ կա րե լի է ասել 
այդ լից քե րի նշա նի մա սին՝ դրա կա՞ն  են, թե՞ բա ցա սա կան։ Այդ հար ցին 

4 Լիցքերի տեղափոխությունը պայմանավորված է ազատ էլեկտրոնների փո խա-
դարձ հրումով։
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պա տաս խա նե լու հա մար փորձն ավար-
տենք եր կու է լեկտ րա չա փե րը հա ղոր դի-
չով մի մ յանց մի աց նե լով։ Կտես նենք, որ 
եր կու է լեկտ րա չա փե րի սլաք ներն էլ իջ-
նում են։ Դա ցույց է տա լիս, որ այդ լից-
քե րը հա վա սար են մո դու լով և հա կա ռակ՝ 
նշա նով (հետևա բար արդ յուն քում տա լիս 
են զրո)։

Այս և այլ փոր ձեր ցույց են տա լիս, որ 
է լեկտ րա կա նաց ման պրո ցե սում մար մի ն նե րի ընդ հա նուր (գու մա րա-
յին) լից քը պահ պան վում է։ Ե թե մի նչև է լեկտ րա կա նա ցումն  այն զրո յի 
էր հա վա սար, ապա է լեկտ րա կա նա ցու մի ց հե տո էլ կմն ա այդ պի սին։

Ին չո՞ւ  է դա տե ղի ունե նում։ Օ րի նակ՝ երբ է բո նի տե ձո ղի կը շփում են 
բրդի կտո րով, ապա, ինչ պես ար դեն գի տենք, ձո ղի կը լից քա վոր վում է բա-
ցա սա կան լից քով, իսկ բրդի կտո րը՝ դրա կան լից քով։ Այդ դեպ քում է բո նի-
տե ձո ղի կի վրա է լեկտ րոն նե րի ավել ցուկ է առա ջա նում, իսկ բրդյա կտո րի 
վրա՝ պա կա սորդ. ըստ ո րում՝ բրդի կտո րի և է բոնիտե ձո ղի կի լից քե րը, 
ինչ պես պարզ վում է, մո դու լով հա վա սար են, նշա նով՝ հա կա ռակ։ Բրդյա 
կտո րի է լեկտ րոն նե րի պա կա սը ճշտո րեն հա մա պա տաս խա նում է է բո նի-
տե ձո ղի կի է լեկտ րոն նե րի ավել ցու կին։ Դա նշա նա կում է, որ բրդի կտո-
րի և է բո նի տե ձողի կի ամ բող ջա կան է լեկտ րա կան լիցքն առաջ վա նման 
պետք է հա վա սար լի նի զրո յի, այ սինքն՝ պետք է պահ պան վի։

Ամ բող ջա կան է լեկտ րա կան լից քը պահ պան վում է նաև այն դեպ-
քում, երբ մար մի ն ների նախ նա կան լից քե րը զրո յից տար բեր են լի նում։ 
Ե թե մար մի ն նե րի նախ նա կան լից քե րը նշա նա կենք q1 և q2, իսկ նույն 
մար մի ն նե րի լից քե րը նրանց փո խազ դե ցությունից հե տո՝ q1՛ և q2՛, ապա 
կա րե լի է գրել՝

q1՛ + q2՛ = q1 + q2: 
Այ սինքն՝ այլ մարմիններից մեկուսացված մար մին նե րի կամայական 
փո խազ դե ցու թյան դեպ քում նրանց ամ բող ջա կան է լեկտ րա կան լից-
քը մնում է ան փո փոխ։

Այս պնդումը բնու թյան հիմն  ա կան օ րեն քներից մե կի՝ է լեկտ րա կան 
լից քի պահ պան ման օ րենքի էու թյունն է։

Լից քի պահ պան ման օ րեն քը 1750 թվա կա նին ձևակերպել է ամե  րի-
կա ցի գիտ նա կան, հայտ նի քա ղա քա կան գոր ծիչ Բեն ջա մի ն Ֆրանկ լի նը։ 
Նա էլ առա ջի նը մտցրեց դրա կան և բա ցա սա կան լից քե րի մա սին պատ-
կե րա ցու մը՝ դրանք նշա նա կե լով « + » պլյ ուս և « - » մի  նուս նշան նե րով։

Նկ. 4.1
ա բ
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 Հար Ցեր

1. Բա ցատ րեք շփ ման մի ջո ցով է լեկտ րա կա նաց ման պրո ցե սում դրա կան 
և բա ցա սա կան լից քե րի առա ջա ցու մը։

2. Ին չո՞ւ մե տաղ նե րը հա ղոր դում են է լեկտ րա կան լից քը, իսկ դիէ լեկտ-
րիկ նե րը՝ ոչ։

3. Ին չո՞ւ  է բո նի տը և բրդի կտո րը միմ յանց շփե լու դեպ քում առա ջա ցած 
լից քե րը մո դու լով հա վա սար են, նշա նով՝ հա կա ռակ։

4. Ձևա կեր պեք  է լեկտ րա կան լից քի պահ պան ման օ րեն քը։
5. Ին չո՞ւ լից քա վոր ված հա ղոր դի չը հո ղակցելու դեպ քում նրա գրե թե ողջ 

լից քը հո ղին է հա ղոր դվում։

 ՓՈր Ձա րա րա Կան աՌա ՋաԴրանՔ 

Լից քա վոր ված պար կու ճին մո տեց րեք (տե՛ս ն կար 1.5) բա ցա սա կան լից-
քա վոր ված առար կա։ Ին չո՞ւ է պար կու ճը ձգվում դե պի առար կան. չէ՞ որ ին քը 
լից քա վոր ված չէ։ Ի՞նչ  է տե ղի ունե նում ազատ է լեկտ րոն նե րի հետ պար կու ճի 
ներ սում։ Պար կու ճի ո՞ր մա սում (այն, ո րով նա մո՞տ է առար կա յին, թե՞ հա կա-
ռակ կող մում) է առա ջա նում է լեկտ րոն նե րի ավել ցուկ։ Այդ դեպ քում ինչ պե՞ս  է 
լից քա վոր վում պար կու ճի մյուս կող մը։ Լից քա վոր ված առար կա յի հետ շփվե-
լուց հե տո այդ նույն պար կուճն ին չո՞ւ  է ան մի  ջա պես վան վում նրանից։

 § 5. Է ԼԵԿՏ ՐԱ ԿԱՆ ԴԱՇՏ

Թե լից կա խենք լից քա վոր ված պար կու ճը և է լեկտ րա կա նա ցած 
ապա կե ձո ղը մո տեց նենք նրան։ Ան մի  ջա կան շփում չլի նե լու դեպ քում 
էլ թե լից կախ ված պար կու ճը կշեղ վի ուղ ղա ձիգից և կձգվի դե պի ձո-
ղի կը (նկ. 5.1)։

Ինչ պես տես նում ենք՝ լից քա վոր ված 
մար մի ն ներն ի վի ճա կի են մի մ յանց հետ 
փո խազ դել նաև տա րա ծու թյան վրա։ Ինչ-
պե՞ս  է այդ փո խազ դե ցու թյան ժա մա նակ 
ազ դե ցու թյու նը փո խանց վում մի  մարմն  ից 
մյու սին։ Գու ցե մար մի ն նե րի մի ջև գտնվող 
օ՞դն  է պատ ճա ռը։ Դա պար զե լու հա մար 
այս պի սի փորձ կա տա րենք։

Լից քա վոր ված է լեկտ րա ցույ ցի ապա-
կին հա նենք ու այդ վի ճա կում սար քը Նկ. 5.1
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տե ղա դրենք օ դա հան պոմ պի զան գի տակ։ 
Պոմ պի մի  ջո ցով օ դը դուրս մղենք զան գի տա-
կից։ Կտես նենք, որ անօդ տա րա ծու թյան մե ջ 
նույն պես է լեկտ րա ցույ ցի բա րակ թի թե ղիկ նե-
րը առաջ վա նման կվա նեն մի մ յանց (նկ. 5.2)։ 
Նշա նա կում է՝ տա րա ծու թյան մե ջ է  լ ե կտ       րա -
կան փոխազ դե ցու թյու նը հա ղոր դե լու գոր ծին 
օդը չի մաս նակ ցում։ Այդ դեպ քում, այ նուա մե -
նայ նիվ, ի՞նչ  ե ղա նա կով է իրա գործ վում լից-
քա վոր ված մար մի ն նե րի փո խազ դե ցու թյու նը։ 
Իրենց գի տա կան աշ խա տանք նե րում այդ հար-
ցի պա տաս խա նը տվել են անգ լիա ցի գիտ նա-
կան ներ Մ. Ֆա րա դե յը (1791-1867) և Ջ. Մաքս վե լը (1831-1879)։

Ֆա րա դե յի և Մաքս վե լի ուս մուն քի հա մա ձայն՝ է լեկտ րա կա նա ցած 
մարմն  ի շրջա կա տա րա ծու թյու նը տար բեր վում է է լեկտ րա չե զոք մար-
մի  նը շրջա պա տող տա րա ծությու նից։ Լից քա վոր ված մարմն  ի շուր ջը 
է լեկտ րա կան դաշտ է գո յա նում։ Այդ դաշ տի մի  ջո ցով էլ իրա գործ վում 
է է լեկտ րա կան փո խազ դե ցու թյու նը։

Է լեկտ րա կան դաշ տը մա տե րիա յի հա տուկ տե սակ է, ո րը գո յու թյուն 
ունի ցան կա ցած լից քա վոր ված մարմն  ի շուրջը։ Ոչ մի  կերպ հնա րա վոր չէ 
այն տես նել կամ շո շա փել։ Է լեկտ րա կան դաշ տի գո յու թյան մա սին կա րե-
լի է դա տել սոսկ նրա ազ դե ցու թյու նը կրող մար մի ն նե րի վար քից ել նե լով։ 

Հա սա րակ փոր ձերն ան գամ թույլ են տա լիս ձևա կեր պել էլեկտ րա-
կան դաշ տի հիմն  ա կան հատ կու թյուն նե րը։

1. Լից քա վոր ված մարմն  ի է լեկտ րա կան դաշ տը ո րոշ ուժով ազ դում 
է իր ազ դե ցու թյան գո տում հայտնված ցան կա ցած այլ լից քա վոր ված 
մարմն  ի վրա։

Այդ մա սին են վկա յում լից քա վոր ված մար մի ն նե րի փո խազ դե ցու-
թյա նը վե րա բե րող բո լոր գի տա փոր ձե րը։ Այս պես օ րի նակ՝ լից քա վոր-
ված պար կու ճը, է լեկտ րա կա նա ցած ձո ղի կի է լեկտ րա կան դաշ տում 
հայտնվե լով (տե՛ս նկ. 5.1), են թարկ վեց ձո ղի կի դաշ տի կող մի ց ձգող 
ուժի ազ դե ցու թյա նը։

2. Լից քա վոր ված մարմն  ի կող մի ց ստեղծ ված դաշ տը մարմն  ին մոտ 
տի րույ թում ուժեղ է, իսկ մարմն  ից հե ռու՝ թույլ։

Հա մոզ վե լու հա մար նո րից դի մե նք լից քա վոր ված պար կու ճով կա-
տար ված փոր ձին (տե՛ս նկ. 5.1)։ Հե նա րա նը, ո րից կախ ված է պար կու ճը, 
դան դաղ հրենք դե պի լից քա վոր ված ձո ղի կը։ Կտես նենք, որ ձո ղի կին 

Նկ. 5.2

§ 5. Է լեկտ րա կան դաշտ
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մո տե նա լու հետ պար կու ճի թե լի շեղ ման անկ-
յունն ավե լի ու ավե լի կմե  ծա նա (նկ. 5.3)։ Անկ-
յան մե  ծա նա լը վկա յում է, որ ինչ քան պար կուճը 
մո տե նում է է լեկտ րա կան դաշ տի աղբ յու րին 
(է լեկտ րա կա նա ցած ձո ղի կին), այն քան մե ծ ուժով 
է այդ դաշտն ազ դում պար կու ճի վրա։ Սա էլ հենց 
նշա նա կում է, որ լից քա վոր ված մարմն  ի առա ջա-
ցրած դաշ տը մարմն  ին մոտ տի րույ թում ուժեղ է, 
հեռ վում՝ թույլ։

Հարկ է նկա տի ունե նալ, որ մի այն լից քա վոր-
ված ձո ղի կը չէ, որ իր է լեկտ րա կան դաշ տով ազ-
դում է պարկուճի վրա։ Մե կը մյու սի վրա այս պի-
սի փո խա դարձ ազ դե ցությամբ էլ դրսևոր վում է 

լից քա վոր ված մար  մի ն նե րի է լեկտ րա կան փո խազ դե ցու թյու նը։ 
Է լեկտ րա կան դաշ տը դրսևոր վում է նաև մե  կու սիչ նե րի (դիէ լեկտ-

րիկ նե րի) հետ կա տար ված փոր ձե րում։ Երբ մե  կու սի չը հայտնվում է 
է լեկտ րա կան դաշ տում, նրա մո լե կուլ նե րի դրա կան լից քա վոր ված մա-
սը (ատոմն  ե րի մի  ջուկ նե րը) է լեկտ րա կան դաշ տի ազ դե ցու թյան տակ 
տե ղա շարժ վում է դեպի մի  կող մ, իսկ բա ցա սա կան լից քա վոր ված 
մա սը (է լեկտ րոն նե րը)՝ մյուս կող մ։ Այս երևույ թը կոչ վում է մե  կու սի չի 
բևե ռա ցում։ Հենց բևե ռաց մամբ էլ բա ցատր վում են էլեկտ րա կա նա ցած 
մարմն  ի կող մի ց թղթի թեթև կտոր տան քը ձգե լու հա սա րակ փոր ձե րը։ 
Այդ կտոր տան քն, ընդ հա նուր առ մամբ չե զոք է։ Սա կայն է լեկտ րա կա-
նա ցած մարմն  ի (օ րի նակ՝ ապա կե ձո ղի կի) է լեկտ րա կան դաշտում այն 
բևե ռա նում է։ Թղթակ տո րի՝ ձո ղի կին մո տիկ գտնվող մա կե րե սին լիցք 
է հայտնվում, ո րը նշա նով հա կա ռակ է ձո ղի կի լից քին։ Նրանց մի ջև 
փո խազ դե ցությունն էլ հան գեց նում է այն բա նին, որ է լեկտ րա կա նա-
ցած մար մի  նը դե պի իրեն է ձգում թղթի կտոր տան քը։

Ուժը, ո րով է լեկտ րա կան դաշտն ազ դում է լից քա վոր ված մարմն  ի 
(կամ մաս նի կի) վրա, կոչ վում է է լեկտ րա կան ուժ.

Fէլ - է լեկտ րա կան ուժ։
Է լեկտ րա կան դաշ տում հայտնված մաս նիկն այդ ուժի ազ դե ցու-

թյամբ ձեռք է բերում a արա գա ցում, ո րը կա րե լի է ո րո շել Նյու տո նի 
երկ րորդ օ րեն քի մի  ջո ցով. 

որ տեղ m-ը տվյ ալ մաս նի կի զանգ վածն է։

Նկ. 5.3
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§ 5. Է ԼԵԿՏ ՐԱ ԿԱՆ ԴԱՇՏ

Է լեկտ րա կան դաշ տի գրա ֆի կա կան պատ կեր ման հա մար դեռևս 
Ֆա րա դե յի ժամա նակ նե րից ըն դուն ված է ուժագ ծե րի օգ տա գոր ծու մը։

Է լեկտ րա կան դաշ տի ու ժագ ծերն այն գծերն են, ո րոնք ցու յց են 
տա լիս դրա կան լից քա վոր ված մաս նի կի վրա ազ դող ու ժի ու ղ ղու -
թյու նն այդ է լեկտ րա կան դաշ տու մ։ Նկար 5.4 ա-ն ներ կա յաց նում 
է դրա կան լից քա վոր ված մարմն  ի ստեղծած է լեկտ րա կան դաշ տի 
ուժագ ծե րը։ Իսկ նկար 5.4   բ-ն ներ կա-
յաց նում է բա ցա սա կան լից քա վոր-
ված մարմն  ի ստեղծ ած է լեկտ րա կան 
դաշ տի ուժագ ծե րը։ Նմա նօ րի նակ 
պատ կեր կա րե լի է տես նել նաև նկար 
5.5 -ում պատ կեր ված սար քի մի  ջո ցով։ 
Սար քին լիցք հա ղոր դե լով՝ կտես-

նենք, թե ինչ պես նրա բո լոր թղթի շեր տիկ նե րը հե ռա-
նում են տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով և դա սա վոր վում 
է լեկտ րա կան դաշ տի ուժագ ծե րի ուղ ղու թյամբ։

Երբ լից քա վոր ված մաս նիկն է լեկտ րա կան դաշ տի 
մե ջ է մտնում, այդ դաշ տում նրա արա գու թյու նը կա-
րող է կա՛մ  աճել, կա՛մ ն վա զել։ Ե թե մաս նի կի լից քը՝ 
q > 0-ից, ապա ուժագ ծե րի ուղ ղությամբ շարժ վե լու 
դեպ քում մաս նի կի արա գու թյու նը կա ճի, իսկ հա կա-
ռակ շարժ վե լու դեպ քում այն կար գե լակ վի։ Ե թե մաս-
նի կի լից քը՝ q < 0-ից, ապա մասնիկի արագությունը 
կաճի ուժագծերին հակառակ շարժվելու դեպքում։ 
Եվ ուժագծերի ուղղությամբ շարժվելու դեպքում այն 
կարգելակվի։

 Հար Ցեր

1. Ի՞նչ  է է լեկտ րա կան դաշ տը։
2. Ին չո՞վ  է դաշ տը տար բեր վում նյու թից։
3. Թվար կեք  է լեկտ րա կան դաշ տի հիմ նա կան հատ կությունները։ 
4. Ի՞նչ  են ցույց տալիս է լեկտ րա կան դաշ տի ուժագ ծե րը։ 
5. Ինչ պե՞ս  է ո րոշ վում է լեկտ րա կան դաշ տում շարժ վող մաս նի կի արա-

գա ցու մը։
6. Ո՞ր դեպ քում է է լեկտ րա կան դաշ տը մե ծաց նում մաս նի կի արա գու թյու-

նը և ո՞ր դեպ քում փոք րաց նում այն։
7. Չե զոք թղթի կտոր ներն ին չո՞ւ  են ձգվում է լեկտ րա կա նա ցած մարմ նի 

կող մից։

Նկ. 5.4 
ա բ
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I ԳԼՈՒԽ.  ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ  

ՓՈր Ձա րա րա Կան աՌա ՋաԴրանՔ 

Սան րը մա զե րին շփե լով է լեկտ րա կա նաց րեք, որից հե տո նրա նով 
հպվեք բամ բա կի շատ փոք րիկ կտո րի։ Ի՞նչ տե ղի կու նե նա բամ բա կի 
հետ։ Բամ բա կի կտո րը սան րի վրա յից թափ տվեք, և երբ այն կհայտնվի 
օ դում, տա կը մի  որոշ տա րա ծու թյան վրա պա հե լով է լեկտ րա կա նա ցած 
սան րը՝ նրան ստի պեք ճախ րել նույն բարձ րու թյան վրա։ Ին չո՞ւ  այն ցած 
չի ընկ նում։ Ի՞նչն  է նրան պա հում օ դում։

 § 6. ՇԱՆ ԹԱՐ ԳԵԼ։ ԿԱՅԾԱԿ

Այս պի սի փորձ կա տա րենք։ Է լեկտ րա կա նաց ված ձո ղի կը հպենք 
վրան թղթե շեր տիկ ներ ամ րաց ված ճկուն մե  տաղյ  ա ցան ցին (Կոլ բեի 
ցան ցին)։ Եթե ցան ցը հարթ մա կերևույթ ունի, ապա լից քը հա վա սա րա-
չափ կբաշխ վի ողջ մա կերևույ թով, և մե նք կտես նենք, որ թղթի բո լոր 
շեր տիկ նե րը մի ևնույն անկյ  ան տակ են շեղ ված (նկ. 6.1 ա)։

Ե թե ցան ցը ո լո րենք, լիցքն այլ կերպ կտե ղա բաշխ վի։ Կտես նենք, որ 
ցան ցի՝ դե պի ներս ո լոր ված տե ղա մա սե րում թղթի շեր տիկ նե րը մն ում 
են կախ ըն կած, իսկ դե պի դուրս ո լոր ված տե ղա մա սե րում ընդ հա կա-
ռա կը՝ շեղ վում են առաջ վա նից ավե լի մե ծ անկյ  ան տակ (նկ. 6.1 բ)։

Այս և նման այլ փոր ձե րը ցույց են տա լիս, որ հա ղորդի չի մա կերևույ-
թին է լեկտ րա կան լից քերն այն պես են տե ղա բաշխ վում, որ է լեկտ րա-
կան դաշ տը հա ղորդի չի ե լուստնե րին ստաց վում է ավե լի ուժեղ, իսկ 
գոգավորություն նե րում՝ ավե լի թույլ։ 

Է լեկտ րա կան դաշ տը հատ կա պես ուժեղ է մե  տա ղա կան սուր սայ րի 
մո տա կայ քում։ Հա ղոր դիչ նե րի այդ հատ կու թյան վրա է հիմն  ված շան-
թար գե լի աշ խա տան քը։ 

Շան թար գե լը 18-րդ դա րի կե սե րին հայտ նա գոր ծել է Բ. Ֆրանկ լի նը։

Նկ. 6.1ա բ
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§ 6.  ՇԱՆ ԹԱՐ ԳԵԼ։ ԿԱՅԾԱԿ

Հաշ վարկ ված է, որ յու րա քանչ յուր վայրկյ  ան երկ րագնդի մթնո լոր-
տում հարյուր կայ ծա կ է առաջանում։ Դեռևս հ նա դա րում ուշադրու թյուն 
են դարձ րել, որ կայ ծա կը առա վել հա ճախ հար վա ծում է բարձր մար-
մի ն նե րին՝ սյու նե րին, ծա ռե րին, աշ տա րակ նե րին, իսկ հար թա վայ րե րում 
կա րող է հար վա ծել և՛ մարդ կանց, և՛ կեն դա նի նե րին։ Այդ պատ ճա ռով, 
կայ ծա կից պաշտ պան վե լու հա մար պետք չէ ծա ռե րի տակ թաքն վել։ 
Իսկ եթե ամպ րո պի ժա մա նակ բաց տա րա ծու թյու նում եք հայտնվել, 
լա վա գույն տար բե րա կը գետ նին պառ կելն է կամ ծայ րա հեղ դեպ քում, 
ծնկների վրա իջ նե լով, ինչ քան հնա րա վոր է գլու խը ցած իջեց նե լը։

Կայ ծա կն է լեկտ րա կան բնույթ ունի և կա րող է բա ցատր վել ֆի զի կա-
յի օ րենք նե րի հի ման վրա։ Ե՞րբ  է առա ջա նում կայ ծա կը։ Այն ժա մա նակ, 
երբ լից քա վոր ված անձրևա բեր ամ պե րը (երկն քում սևակ նած ամ պե րը) 
շատ հզոր էլեկտ րա կան դաշտ են ստեղ ծում։ Այդ հզոր է լեկտ րա կան 
դաշ տում արա գաց վող ազատ է լեկտ րոն ները (ո րոնք ոչ մե ծ քա նա կու-
թյամբ մի շտ կան օ դում) իո նաց նում են իրենց հան դի պող մո լե կուլ նե-
րին։ Իո նա ցու մը տե ղի է ունե նում բախ ման հետևանքով. արա գաց ված 
ազատ է լեկտ րոնն իրեն հան դի պած մո լե կու լից է լեկտ րոն ներ է դուրս 
նե տում։ Ա զատ ված էլեկտ րոն նե րը նույն պես արա գա ցում են ձեռք բե-
րում և իո նաց նում իրենց ճանապարհին հան դի պող հա ջորդ մո լե կուլ-
նե րին, և այդ պես շա րու նակ։ Լից քա վոր ված մաս նիկ նե րից ծնունդ առած 
հե ղեղը արա գո րեն եր կա րող, լու սար ձա կող կայծ է ձևա վո րում։ Երբ այդ 
կայ ծը մո տե նում է երկ րագնդի մա կերևույ թին, ապա ճա նա պարհ է հար-
թում դե պի շրջա կայ քում գտնվող ամե  նահ զոր է լեկտ րա կան դաշ տը։ 

Իսկ այդ պի սի դաշ տե րը սո վո րա բար դիտ վում են 
բարձր ու սրա ծայր տա նիք ունե ցող շի նու թյուն-
նե րի վրա։ Այս լիցքն էլ ձևա վո րում է կայ ծա կը։ 

Շան թար գելն ամ րաց վում է շի նու թյան ամե  նա-
բարձր կե տը թե կուզ մի  փոքր գե րա զան ցող բարձ-
րու թյան վրա։ Շան թար գե լը կազմ ված է ծայ րը 
սրված բա րակ մե  տա ղա ձո ղից, ո րը հա ղոր դա լա-
րով մի աց ված է հո ղի մե ջ թաղ ված մե  տա ղա թեր-
թին (նկ. 6.2)։ Մե տա ղա ձո ղի ծայ րին հար վա ծե լու 
դեպ քում կայ ծա կի տեղափոխած է լեկտ րա կան 
լից քի մե ծ մասն անց նում է հո ղին, և շի նու թյու նը 
փրկվում է հրդեհ վե լուց կամ ավեր վե լուց։ Ի դեպ, 
շան թար գե լի առ կա յության դեպ քում շատ հա-
ճախ կայ ծա կի ան մի  ջա կան հար ված տե ղի չի էլ Նկ. 6.2

§ 6.  Շան թար գել։ Կայծակ
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ունե նում։ Շան թար գե լի վերևում գտնվող ամ պը լից քա թափ վում է ավե լի 
վաղ, քան իր կող մի ց ստեղծ ված է լեկտ րա կան դաշ տը կհասց նի լու սար-
ձա կող շան թա լիցք առա ջաց նել։

 Հար Ցեր

1. Հա ղորդի չի մա կերևույ թի ո՞ր մա սե րում է ուժեղ և ո՞ր մա սե րում թույլ 
է լեկտ րա կան դաշ տը։

2. Ի՞նչ ն պա տա կով են կի րա ռում շան թար գե լը։ Ո՞վ և ե՞րբ  է այն հայտ նա-
գոր ծել։

3. Նկա րա գրեք ՝ ինչ պե՞ս  է առա ջա նում կայ ծա կը։
4. Ամպ րո պի ժա մա նակ բաց տա րա ծու թյու նում գտնվե լիս ինչ պե՞ս պի տի 

ձեզ պա հեք։  Ին չո՞ւ չի կա րե լի պատս պար վել ծա ռե րի տակ։
5. 18-րդ դա րում ո րոշ մար դիկ հա մա րում էին, որ շան թար գե լի սրա ծայր 

ձո ղի կը «վա խեց նում» է կայ ծա կին։ Ամպ րո պի ժա մա նակ նրանք հա-
նում էին սու սե րը և իրենց գլխից վեր բարձ րաց նում։ Կա րո՞ղ  էին նրանք 
այդ ե ղա նա կով պաշտ պան վել կայ ծա կից։

 § 7. Է ԼԵԿՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀՈ ՍԱՆՔ

Այս պի սի փորձ կա տա րենք։ Լից քա վոր ված է լեկտ րա չա փը հա ղորդի-
չով մի աց նենք նույն պի սի, բայց չլից քա վոր ված մի  այլ է լեկտ րա չա փի։ 
Նման փորձ մե նք ար դեն կա տա րել ենք (տե՛ս նկ. 2.3) և գի տենք, որ 
է լեկտ րա կան լից քի մի  մա սը կանց նի մի  սար քից մյու սին։ Այդ լից քը 
կտե ղա փո խեն հաղորդիչով շարժ վող ազատ է լեկտ րոն նե րը։ 

Լից քա վոր ված մաս նիկ նե րի ուղ ղորդ ված շար ժումն  ան վա նում են 
է լեկտ րա կան հո սանք։ Այդ պատ ճա ռով մի  է լեկտ րա չա փից մյու սը լից-
քի տե ղա փոխ ման ողջ ժա մա նա կի ըն թաց քում է լեկտ րա չա փե րը մի աց-
նող հաղորդիչի մի  ջով հո սանք կանց նի։

Նյու թի մե ջ է լեկտ րա կան հո սան քի գո յու թյան հա մար անհ րա ժեշտ է 
իրա գոր ծել հետևյալ եր կու պայ ման նե րը.

1. Նյու թը պետք է լից քա վոր ված ազատ մաս նիկ ներ ունե նա, այն պի սի 
մաս նիկ ներ, ո րոնք կա րող են ազատ տե ղա շարժ վել մարմն  ի ողջ ծա վա-
լով (այդ պի սի մաս նիկ ներն այլ կերպ ան վանվում են հո սան քա կիր ներ)։ 

2. Այդ մաս նիկ նե րի վրա մի  ո րոշ ուժ պետք է ազ դի և ստի պի շարժ-
վել ո րո շա կի ուղ ղու թյամբ։

Այս եր կու պայ ման ներն էլ կկա տար վեն, ե թե վերց նենք մե  տաղյ  ա հա-
ղոր դի չը և նրա մե ջ է լեկտ րա կան դաշտ ստեղ ծենք։ Մե տաղ նե րի մե ջ 
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հո սան քա կիր ներն ազատ էլեկտրոններ են։ 
Է լեկտ րա կան դաշ տի ազ դե ցու թյան պատ-
ճա ռով ազատ է լեկտ րոն նե րի շար ժու մը 
մե  տա ղի մե ջ կար գա վոր ված (ուղ ղորդ-
ված) բնույթ կըն դու նի, ինչն էլ կնշա նա կի, 
որ հաղորդիչում է լեկտ րա կան հո սանք է 
հայտնվել։

Պա րա գրա ֆի սկզբում ներ կա յացված 
փոր ձի արդ յուն քում կար ճատև հո սանք 
կա ռա ջա նա։ Հաղորդիչին է լեկտ րա լամպ 
մի աց նե լով՝ կտես նենք, որ լամ պը կար-
ճատև կլուսար ձա կի և ան մի  ջա պես կհանգ չի (նկ. 7.1)։ Որ պես զի հո-
սան քը տևա կան ժա մա նակ գո յու թյուն ունե նա, անհ րա ժեշտ է հո սան-
քի աղբ յու րի առ կա յու թյուն։ Հո սան քի աղբ յու րը հա տուկ սարք է, ո րը 
հաղորդիչում է լեկտ րա կան դաշտ է առա ջաց նում։

Այդ պի սի աղբ յու րի առ կա յու թյան դեպ քում հաղորդիչում կա րող է 
հաս տա տուն հո սանք պահ պան վել։ Սա կայն ճիշտ չէր լի նի այդ հո սան-
քը պատ կե րաց նել որ պես ուղիղ գծե րով շարժ վող է լեկտ րոն նե րի հոսք։ 
Այլ մաս նիկ նե րի հետ փո խազ դե ցու թյան հետևան քով նրանց շար ժու մը 
առաջ վա նման բարդ ու խճճված բնույթ ունի։ Բայց ե թե մի նչև հո սան-
քի առա ջա ցու մը է լեկտ րոն նե րի շար ժումն  այն պի սին էր, ինչ պես ցույց 
է տրված նկար 7.2 ա-ում, ապա հաղորդիչում հո սանք ստեղ ծե լուց հե-
տո այն դառ նում է մո տա վո րա պես այն պի սին, ինչ պես ցույց է տրված 
նկար 7.2 բ -ում։

Նկ. 7.2
ա բ

Հաղորդիչում շարժ վող է լեկտ րոն ներն անհ նար է տես նել։ Այդ դեպ-
քում ինչ պե՞ս կա րե լի է հայտ նա բե րել է լեկտ րա կան հո սան քը։ Հո սան քը 
հայտ նա բեր վում է նրա ազ դե ցու թյամբ։

1. Հո սանքի անց նե լու ժա մա նակ հա ղոր դի չը տա քա նում է (հո սան-
քի ջեր մա յին ազդե ցու թյուն)։ Հենց այդ հատ կու թյան վրա է հիմն  ված 
այն պի սի է լեկտ րա տա քա ցու ցիչ սար քե րի աշ խա տան քը, ինչ պի սիք են 

Նկ. 7.1ա բ

§ 7.  Է լեկտ րա կան հո սանք
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է լեկտ րա ջե ռու ցիչ նե րը, է լեկտ րա կան սալօջախ նե րը, ար դուկ նե րը, զո-
դիչ նե րը և այլն։

2. Ա ղե րի, թթու նե րի, ալ կա լի նե րի լու ծույթ նե րը հո սան քի լավ հա-
ղոր դիչ ներ են։ Հոսանքի անց նե լու ժա մա նակ նրանց մե ջ գտնվող նյու-
թերն ան ջատ վում են և նստում լու ծույ թի մե ջ սուզ ված մե  տա ղա կան 
հա ղոր դիչ նե րի մա կե րե սին (հո սան քի քի մի ա կան ազ դե ցու թյուն)։ Այս-
պես օ րի նակ՝ պղնձա րջաս պի լու ծույ թի մի  ջով հո սանք անց կաց նե լով՝ 
կա րե լի է մա քուր պղինձ ան ջա տել։ Այդ մա սին ավե լի ման րա մասն 
կխո սենք ավագ դա սա րան նե րում։

3. Հա ղոր դի չը, ո րի մի  ջով հո սանք է անց նում, ձեռք է բե րում մագ նի-
սա կան հատ կու թյուն ներ։ Այն սո վո րա կան մագ նիս նե րի նման սկսում է 
դե պի իրեն ձգել եր կա թյա առար կա նե րը (հո սան քի մագ նի սա կան ազ-
դե ցու թյուն)։ Հատ կա պես այս հատ կության վրա է հիմն  ված տեխ նի կա-
կան է լեկտ րա մագ նիս նե րի աշ խա տան քը (տե՛ս § 22)։

4. Հո սան քը կեն դա նու մարմն  ով անց նե լու դեպ քում կեն դա նու 
մկ ան նե րի կծկում է առա ջաց նում (հո սան քի կեն սաբ նա կան ազ դե ցու-
թյուն)։ Է լեկտ րա կա նու թյան գի տա կան հե տա զո տու թյան վաղ փու լե-
րում սա գիտ նա կան նե րին հայտ նի մի ակ ազ դե ցու թյունն էր։ Այդ պատ-
ճա ռով հո սան քի առա ջին «չա փումն  ե րը» հիմն  ված էին փոր ձեր կա տա-
րող ների սե փա կան զգա ցո ղու թյուն նե րի վրա. նրանք ստիպ ված էին 
հո սան քը բաց թող նել իրենց սե փա կան մարմն  ով։

Ա ռա ջին նե րից մե  կը, ով հո սան քի ազ դե ցու թյունն իր վրա ստու գեց, 
հո լան դա ցի ֆի զի կոս Պ. Մու շենբ րուկն էր (1692-1761)։ Հո սան քի հար-
ված ստա նա լով՝ նա հայ տա րա րեց, թե «չի հա մա ձայ նի երկ րորդ ան գամ 
նման փոր ձու թյան են թարկ վել թե կուզ հա նուն ֆրան սիա կան գա հի»։

Սա կայն բնու թյան նոր երևույ թի հայտ նա գոր ծու թյան լու րը շատ 
արագ տա րած վեց եվ րո պա կան երկր նե րում։ Շու տով մարդ կանց մարմ-
նով է լեկտ րա կան լից քեր անց կաց նե լու փոր ձե րի կա րե լի էր ակա նա-
տես լի նել ոչ մի այն ֆի զի կոս նե րի փոր ձա սեն յակ նե րում, այլև Եվ րո-
պա յի խո շոր քա ղաք նե րի ազն վա կա նա կան հա վա քույթ նե րում։

 Հար Ցեր

1. Ի՞նչ  է է լեկտ րա կան հո սան քը։
2. Ի՞նչ պայ ման ներ են անհ րա ժեշտ է լեկտ րա կան հո սան քի գո յու թյան հա-

մար։
3. Մե տաղ նե րի ներ սում ո՞ր մաս նիկ ներն են հո սան քա կիր ներ։
4. Թվար կեք  է լեկտ րա կան հո սան քի ազ դե ցու թյան դրսևո րում նե րը։
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Ի տա լա ցի կեն սա բան Լուի ջի Գալ վա նին 1786 թվա կա նին ո րո շեց 
ուսումն  ա սի րել մթնո լոր տա յին է լեկտ րա կա նու թյան ազ դե ցու թյու նը 
գոր տի մկ ան նե րի վրա։ Այդ նպա տա կով նա նոր հեր ձած գոր տի թա-
թի նյար դին պղնձա լա րի կե ռիկ ամ րաց րեց, ո րից հե տո թա թը կե ռի-
կով կա խեց իր տան այ գու եր կա թե ցան կա պա տից։ Սա կայն մթնո լոր-
տի որևէ ազ դե ցու թյուն տե ղի չու նե ցավ։ Եվ մի այն այն ժա մա նակ, երբ 
քա մու պոռթ կու մի ց թա թի կը կպավ ցան կա պա տի եր կա թե ճա ղին, նրա 
մկ ան նե րը կտրուկ կծկվե ցին։ Գալ վա նին ո րո շեց փոր ձե րը շա րու նա կել 
տա նը։ Գոր տի թա թի կը դնե լով եր կա թա թեր թի վրա, նա նո րից տե սավ 
մկ ան նե րի ջղա ձիգ կծկումն  ե րը։ Չորս տա րի բազ մա կող մա նիո րեն հե-
տա զո տե լով իր հայտ նա բե րած երևույ թը՝ Գալ վա նին իր դի տար կում-
նե րի մա սին գիրք գրեց։ Գիր քը կոչ վում էր «Տրակ-
տատ մկ ա նա յին շարժ ման դեպ քում է լեկտ րա կան 
ուժե րի մա սին»։ Գիտ նա կան նե րի մի  ջա վայ րում 
այդ գիր քը մե ծ հե տաքրք րու թյուն առա ջաց րեց։ 
Գոր տի թա թի հետ փոր ձերն սկսե ցին կրկնել և՛ 
ֆի զի կոս նե րը, և՛ քի մի  կոս նե րը, և՛ փի լի սո փա նե-
րը, և՛ բժիշկ նե րը։ Բայց մի այն նրան ցից մե կին՝ 
իտալացի գիտ նա կան Ա լե սանդրո Վոլ տա յին
հաջող վեց հաս կա նալ դի տարկ վող երևույ թի 
իսկա կան պատ ճա ռը։

Գոր տի թա թը ջղաձգ վում է ոչ թե այն պատ ճա-
ռով, որ գոր տի մե ջ ինչ-որ հա տուկ կեն դա նա կան 
է ներ գիա է կու տակ ված (ինչ պես հա մա րում էր Գալ-
վա նին), այլ ո րով հետև նրա մի  ջով հո սանք է անց-
նում։ Հո սանք առա ջա նում է տար բեր մե  տաղ ների՝ 
մի մ յանց կպչե լու շնոր հիվ։ Երևույ թի ման րա մասն 
հե տա զո տու թյու նից հե տո այս պի սի եզ րա կա ցու-
թյան հան գավ Վոլ տան։ Վոլ տա յի կար ծի քով՝ այդ 
փոր ձե րում գոր տը պետք էր ըն դա մե  նը որ պես 
«է լեկտ րա չափ՝ տասն յակ ան գամ ավե լի զգա յուն, 
քան նույ նիսկ ոս կե թեր թիկ նե րով ամե  նազ գա յուն 
է լեկտ րա չա փը»։ Այն պես որ, առանց գորտի էլ կա-
րե լի է հո սանք ստա նալ, մի այն պետք է հոգ տա նել, 

§ 8.  Հո սան քի աղբ յուր նե ր։ Է լեկտ րա կան 
շղթա 

Ալեսանդրո Վոլտա
(1745-1827)

Ի տա լա ցի ֆի զի-
կոս և կեն սա բան, 

է լեկտրա կա նությանը, 
քի միա յին և ֆի զիոլո-

գիա յին նվիր ված 
բազ մա թիվ աշ խա-
տու թյուն նե րի հե-
ղի նակ, մի շարք 

է լեկտ րա կան սար-
քե րի (է լեկտ րա ցույց, 
է լեկտ րա չափ, կոն-
դեն սա տոր և  այլն) 
գյու տա րար, հայտ-
նա բե րել և  ուսում-
նա սի րել է այր վող 

գա զը՝ մե թա նը:
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որ պես զի տա րաբ նույթ մե  տաղ նե րը հո սանք հա ղոր դե լու ըն դու նակ հե-
ղու կի դիպչեն։ Վոլ տան իր եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տում է ինքն իր 
վրա փորձ անե լով. ար ծա թե և անա գե լա րե րի մի  ծայ րե րը մի մ յանց զո-
դե լով՝ մյուս ծայ րե րը նա հպում է իր լեզ վին։ Հպե լուց հե տո առաջա ցած 
դառ նաթ թու հա մը նշա նա կում էր, որ լեզ վի մի  ջով հո սանք ան ցավ։ 

Ե թե է լեկտ րա կա նու թյան աղբ յու րը լեզ վի մկ ա նը լի ներ, ապա այդ 
հա մը պի տի զգաց վեր նաև մի ա տե սակ մե  տաղ նե րի դեպ քում։ Սա կայն 
մի ա տե սակ մե  տաղ նե րի դեպ քում նման բան տե ղի չէր ունե նում։

Վոլ տան շա րու նա կում է փոր ձե րը։ Նա վերց նում է տար բեր նյու թե-
րից հատ ված եր կու մե  տա ղադրամ, մե  կը դնում իր լեզ վի վրա, մյու սը՝ 
լեզ վի տակ։ Մե տա ղադրամն  ե րը լա րի կտո րով իրար մի աց նե լով՝ նո րից 
զգում է յու րա հա տուկ հա մը։ 

Վեր ջա պես 1800 թվա կա նին Վոլ տան վերց նում է ար ծա թե ու ցին-
կե մի  քա նի տասն յակ զույգ կլոր թի թեղ ներ և, նրանց մի ջև աղաջ րի 
մե ջ թրջված ստվա րաթղ թի կլոր մի  ջա դիր ներ դնե լով, այդ ամե  նը դա-
սա վո րում է սյան տես քով։ Վե րին ու ստո րին թի թեղ նե րին հա ղոր դա-
լար ամ րաց նե լով՝ Վոլ տան ստա նում է հաս տա տուն հո սան քի առա ջին 
աղբ յու րը (վոլտ յան սյու նը)։

Ֆրան սիա ցի գիտ նա կան նե րի հա մար վոլտ յան սյան ցու ցադր մա նը 
ներ կա էր նաև Նա պո լեոն Բո նա պար տը։ Վոլ տա յի փոր ձե րը մե ծ տպա-
վո րու թյուն թո ղե ցին ներ կա նե րի վրա։ Զար մա նա լի չէ, որ իր հե տա զո-
տու թյուն նե րի հա մար Վոլ տան կոմ սի տիտ ղոս ստա ցավ և ֆրան սիա կան 
բարձ րա գույն պարգևի՝ «Պատ վո լե գեոն» շքան շա նի աս պետ դար ձավ։

Հե տա գա տա րի նե րին հո սան քի աղբ յուր ներն անընդ հատ կա տա րե-
լա գործ վում էին, մի նչև ձեռք բե րե ցին մե զ հա մար այ սօր սո վո րա կան 
դար ձած տես քը (նկ. 8.1)։

Հաս տա տուն հո սան քի ժա մա նա կա կից աղբ յուր նե րը բազ մա զան 
են։ Քի մի ա կան ռեակ ցիա նե րի շնոր հիվ աշ խա տող աղբ յուր նե րը կոչ-
վում են հո սան քի քի մի ա կան աղբ յուր ներ։ Սրանց շար քում են գալ վա-
նա կան մարտ կոց նե րը (կամ ուղ ղա կի մարտ կոց նե րը) և ավտո մո բի լա-
յին լից  քա  կու  տա կիչ նե րը։

Գալ վա նա կան մարտ կոց նե րը (այդ պես 
են կոչ վում Լուի ջի Գալ վա նիի պատ վին) 
սո վո րա բար մի ան վագ օգ տա գործ ման 
հո սան քի աղբ յուր ներ են։ Իսկ լից քա-
կու տա կիչ նե րը կա րե լի է, պար բե րա բար 
լից քա վո րե լով, բազ մա կի օգ տա գոր ծել։ Նկ. 8.1
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Հո սան քի ցան կա ցած նմա նօ րի նակ աղբ յուր եր կու բևեռ ունի՝ դրական 
(+) և բացա սա կան (-)։ Այդ բևեռ նե րի տար բեր լից քե րը պայ մա նա վորված 
են հո սան քի աղբ յու րի ներ սում ըն թա ցող քի մի ա կան ռեակ ցիա նե րով։ 
Ռեակ ցիա նե րը տե ղի են ունե նում հատուկ լու ծույ թի մե ջ խո րասուզ ված 
հա ղոր դիչ նե րի (էլեկտ րոդ նե րի) մի ջև։

Ե թե հա ղոր դա լա րե րով հո սան քի աղբ յու րին հո սանք սպա ռող սարք 
մի աց նենք, ապա հո սան քի աղբ յու րի կող մի ց ստեղծ ված է լեկտ րա կան 
դաշ տի ազ դե ցու թյան տակ նրանց մի  ջով հո սանք կանց նի։ Հո սան քի 
աղբ յու րը, հա ղոր դա լա րե րը և է լեկտ րաէ ներ գիա յի սպա ռիչ նե րը (լամ-
պերը, է լեկտ րա սա լօ ջախ նե րը, է լեկտրա- և ռա դիոսար քե րը) մի մ յանց 
հետ մի ա ցնելիս է լեկտ րա կան շղթա են ձևա վո րում։

Որ պես զի շղթա յով հաս տա տուն հո սանք (այ սինքն՝ ժա մա նա կի ըն-
թաց քում չփո փոխ վող հո սանք) անց նի, է լեկտ րա կան շղթան պետք 
է փակ լի նի։ Իսկ ե թե որևէ տեղ շղթան ընդ հատ վի (հա ղոր դա լա-
րը կտրվի), ապա շղթա յում հո սան քը կդա դա րի։ Այս երևույ թի վրա է 
հիմն ված շղթա յում հոսանքն ան ջա տե լու և մի աց նե լու հնա րա վո րություն 
տվող տա րաբնույթ բանալի նե րի, բռնա կա վոր ան ջա տիչ նե րի, ան ջա տիչ 
կոճակ նե րի աշխա տանքը։

Դպրո ցա կան փոր ձե րում օգ տա գործ վող ո րոշ ան ջա տիչ ներ ցույց 
են տրված նկար 8.2-ում։ Նկար 8.3-ում ներ կա յաց ված է սեն յակ նե րում 
գա ջա ծած կույ թի տակ թաքնված հա ղոր դա լա րե րում հո սանքն ան ջա-
տե լու և մի աց նե լու հա մար օգ տա գործ վող ստեղ նա յին ան ջա տի չը։

Է լեկտ րա կան սար քե րը կամ կեն ցա ղա յին տեխ նի կան հո սան քին 
մի աց նե լու համար օգ տա գործ վում են հա տուկ մի աց ման սար քեր, 

Նկ. 8.2

Նկ. 8.3
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օ րի նակ՝ վար դա կը (նկ. 8.4 ա) և խրո ցը 
(նկ. 8.4 բ)։

Շղթան փա կե լու դեպ քում հո սան քի 
աղբ յու րի է լեկտ րա կան դաշ տը 300000 
կմ/վ արա գու թյամբ տա րած վում է հա ղոր-
դա լա րի եր կայն քով, լից քա վոր ված ազատ 
մասնիկ նե րը նրա մե ջ կար գա վոր ված 

շարժում են սկսում, և շղթա յում հո սանք է հայտնվում։
Հաղորդիչում որ պես հո սան քի ուղ ղու թյուն են ըն դու նում այն 

ուղղու թյու նը, ո րով շարժ վում են դրա կան լից քե րը է լեկտ րա կան 
շղթայում, այսինքն՝ հո սան քի աղբ յու րի դրա կան բևե ռից դե պի բա-
ցա սա կան բևեռը։ Այդ պես է ընդուն վել 19-րդ դա րի առա ջին կե սին և 
այդ ժամանակ վա նից սկսած՝ հաշ վի է առն վում էլեկտ րա կան հո սան քի 
տեսության բո լոր օ րենք նե րում ու կա նոն նե րում։

Մե տա ղա կան հա ղոր դիչ նե րում հո սանք ստեղծ վում է բա ցա սա կան 
լից քա վոր ված մաս նիկ նե րով (է լեկտ րոն նե րով), ո րոնք շղթա յում շարժ-
վում են աղբ յու րի բա ցա սա կան բևե ռից դե պի դրա կա նը։ Հոսանքի ուղ-
ղու թյու նը և հո սան քա կիր նե րի շարժման ուղ ղու թյունն այս դեպքում 
հա կա ռակ են մի մ յանց։ 

Թթու նե րի, աղե րի և է լեկտ րո լիտ նե րի լու ծույթ նե րում հսան քա կիր-
նե րը դրա կան և բա ցա սա կան իոն ներն են։ Դրա կան իոն նե րը շարժվում 
են աղբ յու րի «+» բևե ռից և ուղղ վում դե պի «-» բևե ռը, բա ցա սա կան 
իոն նե րը շարժ վում են «-» բևե ռից և ուղղ վում դե պի «+» բևե ռը։

Է լեկտ րա կան շղթա նե րը ներ կա յաց նող գծա գրե րը կոչ վում են 
է լեկտ րա կան սխե մա ներ։ Է լեկտ րա կան շղթա յի յու րա քանչ յուր տարր 
սխե մա յում պատ կե րում են հա տուկ պայ մա նա կան նշա նով։ Այդ պայ-
մա նա կան նշան նե րից մի  քա նի սը ներ կա յաց ված են աղյ  ու սակ 12.1-ում։

Նկար 8.5-ում ներ կա յաց ված են էլեկտ րա կան սխե մա նե րի օ րի-
նակներ։ Այդ սխե մա նե րից յու րա-
քանչ յու րում եր կու լամպ կա, սա-
կայն նրանց մի աց ման սխե մա նե-
րը տար բեր են։ Նկար 8.5 ա-ում 
պատ կեր ված լամ պե րի մի ա ցու մը 
կոչվում է հա ջոր դա կան, իսկ նկար 
8.5 բ -ում պատ կեր ված լամ պե րի 
մի ա ցու մը՝ զու գա հեռ։

Նկ. 8.4
ա բ

Նկ. 8.5

ա բ

ANTARES
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 Հար Ցեր

1. Ո՞վ և ե՞րբ  է հայտ նա գոր ծել հո սան քի առա ջին աղբ յու րը։
2. Հո սան քի ինչ պի սի՞ քի միա կան աղբ յուր ներ գի տեք։
3. Ին չի՞ց  է բաղ կա ցած է լեկտ րա կան շղթան։
4. Ինչ պի սի՞ն պետք է լի նի է լեկտ րա կան շղթան, որ պես զի հաս տա տուն 

է լեկտ րա կան հոսան քը կա րո ղա նա նրա մեջ գո յատևել։
5. Շղթա յում ո՞ր  ուղ ղու թյունն են ըն դու նում որ պես հո սան քի ուղ ղու թյուն։ Հա-

մընկ նո՞ւմ  է արդ յոք այն ազատ է լեկտ րոն նե րի շարժ ման ուղ ղու թյան հետ։
6. Ին չո՞ւ  է հո սան քի աղբ յու րն անհ րա ժեշտ է լեկտ րա կան շղթա յում։

ՓՈր Ձա րա րա Կան աՌա ՋաԴրանՔ 

Վերց րեք լի մոն, խնձոր կամ թթու դրած վա-
րունգ և եր կու հա ղոր դիչ խրեք նրա մե ջ։

Դրան ցից մե  կը կա րող է պղնձա լար, իսկ մյու-
սը եր կա թե մե խ լի նել։ Այդ ձևով պատ րաստված 
հո սան քի աղբ յու րը ձեզ հետ դպրոց տա րեք և 
հա ղոր դա լա րե րով մի աց նե լով գալվանաչափին՝ 
հա մոզ վեք, որ հո սան քի աղբ յուրն աշ խա տում 
է։ (Գալվանաչափ է կոչ վում թույլ հո սանք ներ 
գրան ցող ու չա փող սար քը)։ Դպրո ցա կան ցու-
ցադրա կան գալվանաչափը պատ կեր ված է նկար 
8.6-ում։

 § 9. ՀՈ ՍԱՆ ՔԻ ՈՒԺ։ ԱՄ ՊԵ ՐԱ ՉԱՓ

Դի մե նք նկար 7.2 բ -ին։ Նկա րում առանձ նաց ված է հաղորդիչի լայ-
նա կան հա տույ թը։ Հաղորդիչում է լեկտ րա կան հո սան քի առ կա յու թյան 
դեպ քում այդ հա տույ թով են անց նում լից քա վոր ված մաս նիկ նե րը։ Մե-
տա ղա կան հաղորդիչում այդ պի սի մաս նիկ ներ են ազատ է լեկտ րոն նե-
րը։ Հաղորդիչի եր կայն քով շարժ վե լու ըն թաց քում է լեկտ րոն նե րը ո րո-
շա կի լիցք են տե ղա փո խում։ Որ քան շատ են էլեկտ րոն նե րը և որ քան 
արագ են շարժ վում, այն քան ավե լի մե ծ լիցք կտե ղա փո խեն մի ևնույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում։ 

Հաղորդիչի լայ նա կան հա տույ թով մե կ վայրկյ  ա նի ըն թաց քում անց-
նող լից քի քա նա կը ցույց տվող ֆի զի կա կան մե  ծու թյու նը կոչ վում է 
հոսան քի ուժ։

Նկ. 8.6

§ 9.  Հո սան քի ուժ։ Ամ պե րա չափ

ANTARES
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Ըն դու նենք՝ t = 2 վ ժա մա նա կա մի  ջո ցում հա-
ղորդիչի լայ նա կի հա տույ թով հո սան քա կիր նե-
րը տե ղա փո խում են q = 4 Կլ լիցք։ Նրանց կող-
մի ց մե կ վայրկյ  ա նում տե ղա փո խած լից քը եր կու 
ան գամ պա կաս կլի նի։ 4 Կլ -ը բա ժա նե լով 2 վ -ի 
վրա՝ կստա նանք 2 Կլ/վ։ Դա էլ կլի նի հո սան քի 
ուժը։ Հո սան քի ուժը նշա նակ վում է I տա ռով.

  I – հո սան քի ուժ:
Այս պի սով՝ I հո սան քի ուժը ո րո շե լու հա մար 

անհ րա ժեշտ է հաղորդիչի լայ նա կան հա տույ-
թով t ժա մա նա կում ան ցած q լից քը բա ժա նել 
այդ ժա մա նա կի վրա.

   (9.1)

Հո սան քի ուժի մի ա վո րը կոչ վում է ամ պեր 
(Ա)՝ ֆրան սիա ցի գիտ նա կան Ա. Մ. Ամ պե րի
(1775-1836) պատ վին։ Այս մե  ծու թյու նը ո րո շե լու 
հիմ քում ըն կած է հո սան քի մագ նի սա կան ազ դե-
ցու թյու նը, և մե նք դրա վրա կանգ չենք առ նի։

Ե թե հայտ նի է I հո սան քի ուժը, ապա կա րե լի է 
ո րո շել հաղորդիչի լայ նա կան հա տույ թով t ժա մա-
նա կում ան ցած q լից քը։ Դրա հա մար անհ րա ժեշտ 
է հո սան քի ուժը բազ մա պատ կել ժա մա նա կով.

  q = It:  (9.2)
Ստաց ված ար տա հայ տու թյու նը թույլ է տա-

լիս ո րո շել է լեկտ րա կան լից քի մի ա վորը՝ կու լո նը (Կլ).
1 Կլ = 1 Ա · 1 վ = 1 Ա·վ։

Մեկ կու լոնն այն լիցքն է, ո րը մե կ ամ պեր հո սան քի ուժի դեպ քում մե կ 
վայրկյ  ա նի ըն թաց քում անց նում է հաղորդիչի լայ նա կան հա տույ թով։

Գործ նա կա նում ամ պե րին զու գա հեռ հա ճախ գոր ծա ծում են հո-
սանքի ուժի չափ ման այլ մի ա վոր ներ ևս, օ րի նակ՝ մի  լիամ պե րը (մԱ) և 
մի կ րոամ պե րը (մկ Ա).

1 մԱ = 0,001 Ա, 1 մկԱ = 0,000001 Ա։
Հո սան քի ուժը չա փում են հատուկ սարքերի՝ ամպերաչափե րի 

(ինչպես նաև մի  լի- և մի կ րոամպերաչափե րի) մի  ջո ցով։ Ցու ցադրա-
կան փոր ձե րի գալվանաչափը, ո րի մա սին հի շա տա կել ենք նա խորդ 
պարա գրա ֆում, սո վո րա կան մի կ րոամպերաչափ է։

Անդրե Ամ պեր 
(1775-1836)

Ֆ րան սիա ցի ֆի զի-
կոս, մա թե մա տի կոս և 
քի մի կոս, է լեկտրա դի-
նա մի կայ ի հիմնա դիր-
նե րից մե կը, է լեկտ րա-
կան և մագ նի սա կան 
երևույթ նե րի կապն 

ար տա հայ տող առա-
ջին տե սու թյան հե ղի-
նակ, ֆի զի կա է ներ-
մու ծել «է լեկտ րա կան 
հո սանք» տեր մի նը: Ջ.  
Մաքս վե լը Ամպե րին 

ան վա նել է «է լեկտ րա-
կա նու թյան Ն յու տոն»: ANTARES
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Գո յու թյուն ունեն տար բեր կա ռուց ված-
քի ամպերաչափեր։ Նկար  9.1-ում պատ կեր ված 
է դպրո ցում ցու ցադրա կան փոր ձե րի հա մար 
նա խա տես ված ամպերաչափը։ Այդ նույն նկա-
րում ներկայաց ված է էլեկտ րա կան սխե մա յում 
ամպերաչափի պայ մա նա կան նշա նը (շրջա նակ, 
ո րի ներ սում լատի նա կան այ բու բե նի A տառն է)։

Ինչ պես և ցան կա ցած այլ չա փող սարք, 
ամպերաչափը նույն պես շղթա յին մի աց նե լու 
դեպ քում չպետք է զգա լի ազ դե ցու թյուն թող-
նի չափ վող մե  ծու թյան վրա։ Այդ պատ ճա ռով 
ամպերաչափն այն պես է կա ռուց ված, որ շղթա յին 
մի ա նա լու դեպ քում հո սան քի ուժը շղթա յում գրե-
թե չի փոխ վում։

Տեխ նի կա յում օգ տա գործ վում են մե ծ կամ 
փոքր հո սանք ներ չա փե լու հա մար նա խա տես ված տար բեր ամ պե-
րա չափեր, ո րոնց բաժանման արժեքը տարբեր է։ Ամ պե րա չափի ցու-
ցա տախ տա կից ար դեն երևում է, թե ինչ ամե  նա մե ծ հո սանք չա փե լու 
հա մար է այն նա խա տես ված։ Նա խա տես վա ծից ավելի մե ծ հո սան քի 
շղթա յին մի աց նե լու դեպ քում սար քը կփչա նա։ 

Ամ պե րա չափը էլեկտրական շղթային մի աց նե լու ժամանակ անհ րա-
ժեշտ է պահ պա նել հետևյալ կա նոն նե րը։ 

1. Ամ պե րա չափը մի աց նում են հա ջոր դա բար է լեկտ րա կան շղթա յի 
այն բա ղադրի չին, ո րի հո սան քի ուժը պետք է չա փեն։

2. Ամ պե րա չափի «+» նշա նով սեղ մա կը անհ րա ժեշտ է մի աց նել այն 
հա ղոր դա լա րի հետ, ո րը գա լիս է հո սան քի աղբ յու րի դրա կան բևե-
ռից, իսկ «-» նշա նով սեղ մա կը՝ այն հա ղոր դա լա րի հետ, ո րը գա լիս է 

հոսան քի աղբ յու րի բա-
ցա սա կան բևե ռից։

Ամ պե րա չափը է լեկտ-
րա կան շղթա յին մի աց-
նե լու դեպ քում նշա նա-
կու թյուն չու նի՝ շղթա-
յի հե տա զոտ վող բա-
ղադրի չի ա՞ջ, թե՞ ձախ 
կող մի ց եք այն մի աց րել։ 
Այդ բա նում կա րե լի է 

Նկ. 9.1

Նկ. 9.2
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հա մոզ վել փոր ձով (նկ. 9.2)։ Ինչ պես տես նում ենք, լամ պի մի  ջով անց-
նող հո սան քի ուժը չա փե լու դեպ քում եր կու ամ պե րա չափերն էլ (և՛ աջ, 
և՛ ձախ կող մում գտնվո ղը) ցույց են տա լիս նույն ար ժե քը։

 Հար Ցեր

1. Ի՞նչ  է հո սան քի ուժը։ Ի՞նչ տա ռով է այն նշա նակ վում։
2. Ի՞նչ բա նաձևով է ո րոշ վում հո սան քի ուժը։
3. Ո՞րն է հոսանքի ուժի չափման միավորը։ 
4. Ինչպե՞ս է կոչվում սարքը, որի միջոցով չափում են հոսանքի ուժը։  Ի՞նչ 

տեսք ունի նրա պայ մա նա կան նշա նը։
5. Ի՞նչ կա նոն նե րով պետք է առաջ նորդ վել ամ պե րա չափը է լեկտ րա կան 

շղթա յին միաց նե լիս։
6. Ի՞նչ բա նաձևով է ո րոշ վում հա ղոր դա լա րի լայ նա կի հա տույ թով անցնող 

է լեկտ րա կան լից քը, ե թե հայտ նի է հո սան քի ուժը և լիցքի անց նելու 
ժա մա նա կը։

 § 10. Է ԼԵԿՏ ՐԱ ԿԱՆ ԼԱ ՐՈՒՄ։ ՎՈԼ ՏԱ ՉԱՓ 

Մենք գի տենք, որ է լեկտ րա կան հո սան քը լից քա վոր ված մաս նիկ նե-
րի ուղ ղորդ ված շար ժում է։ Այդ շար ժումն  ստեղծ վում է է լեկտ րա կան 
դաշ տի մի  ջո ցով, որն այդ դեպ քում աշ խա տանք է կա տա րում։

Հո սանք ստեղ ծող է լեկտ րա կան դաշ տի աշ խա տան քը ան վա նում են 
հո սան քի աշ խա տանք.

A – հո սան քի աշ խա տանք։
Է լեկտ րա կան շղթա յի տար բեր տե ղա մա սե րում այդ աշ խա տան քը 

կա րող է տար բեր լի նել, բայց նրան ցից յու րա քանչ յու րում այն հա մե -
մա տա կան է այդ տե ղա մա սով անց նող լից քին։

Տվյ ալ տե ղա մա սով 1 Կլ լիցք անց նե լու դեպ քում հո սան քի կող մի ց 
կա տար ված աշ խա տան քը ցույց տվող ֆի զի կա կան մե  ծու թյու նը կոչ-
վում է տվյ ալ տե ղա մա սի է լեկտ րա կան լար ում (կամ ուղ ղա կի լա րում)։

Են թադրենք՝ է լեկտ րա կան շղթա յի տե ղա մա սի եր կայն քով q = 2 Կլ 
լից քի տե ղա փոխ ման ըն թաց քում կա տար վել է A = 10 Ջ  աշ խա տանք։ 
1 Կլ լիցք տե ղա փո խե լու հա մար կպա հանջ վեր եր կու ան գամ պա կաս 
աշ խա տանք։ 10 Ջ -ը բա ժա նե լով 2 Կլ -ի՝ կստա նանք 5 Ջ/Կլ։ Դա էլ հենց 
կլի նի է լեկտ րա կան շղթա յի տվյ ալ տե ղա մա սի լա րու մը։ Լա րու մը նշա-
նակ վում է U տա ռով.

U - լա րու մ։
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Այս պի սով, է լեկտ րա կան շղթա յի տվյ ալ տե ղա-
մա սում U լա րու մը ո րո շե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
հո սան քի A աշ խա տան քը բա ժա նել տվյ ալ տե ղա-
մա սով ան ցած q լից քի վրա.

Է լեկտ րա կան լար ման մի ա վո րը կոչ վում է վոլտ 
(Վ)՝ հո սան քի առա ջին աղբ յու րը կա ռու ցող Ա. Վոլ-
տա յի պատ վին։ 1 Վ-ն այն լա րումն  է, ո րի դեպ քում 
է լեկտ րա կան դաշ տը է լեկտ րա կան շղթա յի տվյ ալ 
տե ղա մա սի եր կայն քով 1 Կլ լից քի տե ղա փոխ ման 
ըն  թաց  քում 1 Ջ  աշ խա տանք է կա տա րում։ Ե թե, 
օ րի   նակ, շղթա յի որևէ տե ղա մա սում լա րու մը հա-
վա  սար է 10 Վ -ի, ապա նշա նա կում է, որ այդ տե-
ղա  մա  սում 1 Կլ լիցք անց նե լու դեպ քում 10 Ջ  աշ-
խա  տանք է կա տար վում։ 

Վոլ տից բա ցի, որ պես լար ման մի ա վոր, գործ նա-
կա նում կի րառ վում են նաև վոլ տի մա սե րը և բազ-
մա պա տիկ նե րը, օ րի նակ՝ կի լո վոլտը և մի  լի վոլտը.

1 կՎ = 1000 Վ, 
1 մՎ = 0,001 Վ։

Լա րում չա փող սար քը կոչ վում է վոլ տա չափ։ 
Գո յու թյուն ունեն տար բեր կա ռուց ված քի վոլ տա-
չափեր։ Դպրո ցա կան փոր ձե րի ցու ցադրա կան 
վոլ տա չափը պատ կեր ված է նկար 10.1-ում։ Այդ 
նույն նկա րում ներ կա յաց ված է է լեկտ րա կան սխե-
մա յում վոլ տա չափի պայ մա նա կան նշա նը։

Է լեկտ րա կան շղթա յին վոլ տա չափ մի աց նե-
լու դեպ քում անհ րա ժեշտ է պահ պա նել հետևյալ 
կանոն նե րը։

1. Վոլ տա չափի սեղ մակ  նե րը մի աց նում են է լե կտ րա կան շղթայի այն 
կե տե րին, ո րոնց մի ջև անհրա ժեշտ է չա փել լա րու մը (մի աց նում են 
շղթա յի չափ վող տե ղա մա սին զու գա հեռ)։

2. Վոլ տա չափի «+» նշա նով սեղ մակն անհ րա ժեշտ է մի աց նել է լեկտ-
րա կան շղթա յի չափ վող տե ղա մա սի այն կե տի հետ, ո րը մի ա ցած է հո-
սան քի աղբ յու րի դրա կան բևե ռին, իսկ «-» նշա նով սեղ մակն այն կե տի 
հետ, ո րը հո սան քի աղբ յու րի բա ցա սա կան բևե ռին է մի ա ցած։

Նկ. 10.2

Նկ. 10.1

§ 10.  Է լեկտ րա կան լա րում։ Վոլ տա չափ 
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Ե թե պա հանջ վում է 
ստու գել հո սան քի աղբ-
յու րի լա րու մը, ապա 
վոլ տա չափը մի աց-
նում են ան մի  ջա կա նո-
րեն հո  սան քի աղբ յու րի 
բևեռ  նե րին (նկ. 10.2)։ Այլ 

դեպ քե րում, օ րի նակ՝ լամ պի վրա լա րումն  ստու գե լու հա մար, մի աց-
նում են այն պես, ինչ պես ցույց է տրված նկար 10.3-ում։

 Հար Ցեր

1. Ի՞նչ  է է լեկտ րա կան լա րու մը։ Ի՞նչ տա ռով է այն նշա նակ վում։
2. Ի՞նչ բա նաձևով է ո րոշ վում լա րու մը։
3. Ինչ պե՞ս  է կոչ վում լար ման միա վո րը։ Ինչ պե՞ս  է այն նշա նակ վում։
4. Ինչ պե՞ս  է կոչ վում լա րում չա փող սար քը։ Ինչ պե՞ս  է այն պատ կեր վում 

է լեկտ րա կան սխե մա նե րում։
5. Ի՞նչ կա նոն նե րով պետք է առաջ նորդ վել վոլ տա չափը է լեկտ րա կան 

շղթա յին միաց նե լիս։
6. Ինչ պե՞ս պետք է հաս կա նալ հետևյալ ար տա հայ տու թյու նը. «Է լեկտ րա կան 

շղթա յի տվյալ տե ղա մա սի ծայ րա կե տե րում լա րու մը հա վա սար է 3 Վ-ի»։ 

 § 11. Է ԼԵԿՏ ՐԱ ԿԱՆ ԴԻ ՄԱԴՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

Նկ. 11.1-ում պատ կեր ված է է լեկտ րա կան շղթա, ո րին մի աց ված է 
տար բեր հա ղոր դիչ ներ ունե ցող վա հանակ: Այս հա ղոր դիչ նե րը մի մ յան-
ցից տար բեր վում են պատ րաստման նյու թով, ինչ պես նաև եր կա րու-
թյամբ և լայ նա կան հա տույ թի մա կե րե սով: Հա ջոր դա կանորեն մի աց-
նե լով այս հա ղոր դիչ նե րը և հետևե լով ամ պե րա չափի ցուց մունք նե րին՝ 
կա րե լի է նկա տել, որ հո սան քի նույն աղբ յու րի դեպ քում հո սան քի ուժը 

Նկ. 11.1

Նկ. 10.3

ANTARES



35

§ 11.  Է ԼԵԿՏ ՐԱ ԿԱՆ ԴԻ ՄԱԴՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

տար բեր է լի նում: Հաղորդիչի եր կա րու թյու նը մե  ծաց նե լիս  և նրա հա-
տույ թը փոք րաց նե լիս հո սան քի ուժը նրա նում նվա զում է: Այն նվա-
զում է նաև նի կե լի նե հա ղոր դի չը նույն եր կա րու թյան և հա տույ թի 
նիք րո մե  հաղորդիչով փո խա րի նե լու դեպ քում: Սա նշա նա կում է, որ 
տար բեր հաղոր դիչ ներ տար բեր կերպ են հա կազ դում հո սան քին: Այս 
հակազ դե ցու թյունն առաջա նում է հո սան քակիր մասնիկների և նյու թի 
հանդիպա կաց մաս նիկ նե րի բա խու մի ց: 

Է լեկտ րա կան հո սան քի նկատ մամբ հաղորդիչի հա կազ դե ցու -
թյու  նը բնու  թա գրող ֆի զի կա կան մե  ծու  թյու  նը կոչ վու մ է հաղորդիչի 
է լեկտ րա կան դի մադրու  թյու ն (կամ պար զա պես դի մադրու թյուն) և 
նշա նակ վում է R տա ռով.

R - դի մադրու թյուն:
Դի մադրու թյան մի ա վո րը կոչ վում է օհմ (Օմ)՝ ի պա տիվ գեր մա նա ցի 

գիտ նա կան Գ. Օհմի , որն առա ջինն է այս հաս կա ցու թյու նը ներ մու ծել 
ֆի զի կա: 

1 Օմ-ը այն հաղորդիչի դի մադրու թյունն է, ո րում 1 Վ լար ման դեպ-
քում հո սան քի ուժը հա վա սար է 1 Ա-ի: 2 Օմ դի մադրու թյան դեպ քում 
հո սան քի ուժը նույն լար ման դեպ քում 2 ան գամ ավե լի փոքր կլի նի, 
3 Օմ դի մադրու թյան դեպ քում՝ 3 ան գամ փոքր և այլն:

Գործ նա կա նում հան դի պում են նաև դի մադրու թյան այլ մի ա վոր-
ներ, օ րի նակ՝ կիլոօհմ (կՕմ) և մե  գաօհմ (ՄՕմ).

 1 կՕմ = 1000 Օմ, 1 ՄՕմ = 1 000 000 Օմ

Հաս տա տուն հա տույ թով համա սեռ հաղորդիչի դի մադրու թյու նը 
կախ ված է հաղորդիչի նյու թից, նրա l եր կա րու թյու նից և լայ նա կան 
հա տույ թի S մա կե րե սից ու կա րե լի է գտնել հետևյալ բա նաձևով.

 (11.1)

որ տեղ R–ն  այն նյու թի տե սա կա րար դի մադրու թյունն է, ո րից պատ-
րաստված է հա ղոր դի չը:

Նյու թի տե սա կա րար դի մադրու թյու նը ֆի զի կա կան մե  ծու թյուն է, 
ո րը ցույց է տա լիս, թե ինչ դի մադրու թյամբ է օժտ ված այդ նյու թից 
պատ րաստված մի ա վոր եր կա րու թյամբ և լայ նա կան հա տույ թի մի ա-
վոր մա կե րե սով հա ղոր դի չը: (11.1) բա նաձևից հետևում է, որ՝

։ (11.2)

§ 11.  Է լեկտ րա կան դի մադրու թյուն
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Քա նի որ մի ա վոր նե րի մի  ջազ գա յին հա մա կար գում (ՄՀ) դի մա դրու-
թյան մի ա վո րը 1 Օմ-ն  է, մա կե րե սի մի ա վո րը՝ 1 մ2-ին, իսկ երկա րու թյան 
մի ա  վո րը՝ 1 մ -ը, ուս տի տե սա կա րար դի մադրու թյան մի ա վո րը ՄՀ -ում 
կլի նի. 

1 Օմ · մ2/մ, կամ 1 Օմ · մ:
Գործ նա կա նում բա րակ հա ղոր դա լա րե րի հա տույ թի մա կե րեսն 

ար  տա  հայ  տում են քա ռա կու սի մի  լի մե տ րե րով (մմ2): Այս դեպ քում 
տե  սա  կա  րար դի մադրու թյան առա վել հար մար մի ա վոր է դառ նում  
Օմ · մմ2/մ: Քա նի որ 1 մմ2 = 0,000001 մ2, ուս տի՝

1 Օմ · մմ2/մ = 0,000001 Օմ · մ:
Տար բեր նյու թե րի տե սա կա րար դի մադրու թյուն նե րը տար բեր են: 

Դրան ցից մի  քա նի սը ներ կա յաց ված են աղյ  ու սակ 11.1-ում: 

ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱ ԿԱ ՐԱՐ Է ԼԵԿՏ ՐԱ ԿԱՆ ԴԻ ՄԱԴՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
(t = 200C-ի դեպ քում)

Ա�  �  սակ 11.1 

ՆՅՈՒԹ ρ, Օմ · մ2/մ ՆՅՈՒԹ ρ, Օմ · մ2/մ

Արծաթ 0.016
Մանգանին 

(համաձուլվածք)
0.43

Պղինձ 0.017
Կոնստանտան 

(համաձուլվածք)
0.50

Ոսկի 0.024 Սնդիկ 0.96

Ալյումին 0.028
Նիքրոմ 

(համաձուլվածք)
1.1

Վոլֆրամ 0.055
Ֆեքրալ 

(համաձուլվածք)
1.3

Երկաթ 0.10 Գրաֆիտ 13

Կապար 0.21 Ճենապակի 1019

Նիկելին 
(համաձուլվածք)

0.40 Էբոնիտ 1020

Այս աղյ  ու սա կում բեր ված ար ժեք նե րը հա մա պա տաս խա նում են 
200C ջեր մաս տի ճա նին: (Ջեր մաս տի ճա նի փո փո խու թյան դեպ քում 
նյու թի դի մադրու թյու նը փոխ վում է): Օ րի նակ՝ եր կա թի տե սա կա րար 
դի մադրու թյու նը հա վա սար է 0,1 Օմ մմ2/մ: Սա նշա նա կում է, որ ե թե 
երկա թից հա տույ թի 1 մմ2 մա կե րե սով և 1 մ  եր կա րու թյամբ հա ղոր դա-
լար պատ րաստվի, ապա 200C ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում այն օժտ ված 
կլի նի 0,1 Օմ դի մադրու թյամբ: 
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Աղյ  ու սակ 11.1-ից երևում է, որ ամե  նա փոքր տե սա կա րար դի մադրու-
թյունն ունեն ար ծաթն ու պղին ձը: Հետևա բար, հենց այս մե  տաղ ներն 
են է լեկտ րա կա նու թյան լա վա գույն հա ղոր դիչ նե րը: Նույն աղյ  ու սա կից 
երևում է, որ, ընդ հա կա ռա կը, այն պի սի նյու թեր, ինչ պի սիք են ճե նա-
պա կին և է բո նի տը, օժտ ված են շատ մե ծ տե սա կա րար դի մադրու-
թյամբ: Այս հատ կու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դրանք օգ տա-
գոր ծել որ պես մե  կու սիչ ներ:

 Հար Ցեր

1. Ի՞նչ  է բնու թա գրում և ինչ պե՞ս  է նշա նակ վում է լեկտ րա կան դի մադրու-
թյու նը: 

2. Ո՞ր բա նաձևով է հաշվ վում հաղորդիչի դի մադրու թյու նը: 
3. Ինչ պե՞ս  է կոչ վում դի մադրու թյան միա վո րը: 
4. Ի՞նչ  է ցույց տա լիս տե սա կա րար դի մադրու թյունը: Ի՞նչ տա ռով է այն 

նշա նակ վում: 
5. Ի՞նչ միա վոր նե րով են չա փում տե սա կա րար դի մադրու թյու նը: 
6. Ունենք եր կու հա ղոր դիչ: Դրան ցից ո՞րի դի մադրու թյունն է ավե լի մեծ, 

ե թե դրանք՝ ա) ունեն նույն եր կա րու թյու նը և հա տույ թի մա կե րե սը, սա-
կայն մե կը պատ րաստված է կոնս տան տա նից, իսկ մյու սը՝ ֆեք րա լից 
(տե՛ս աղյուսակ 11.1), բ) պատ րաստված են նույն նյու թից, ունեն միևնույն 
հաս տու թյու նը, սա կայն դրան ցից մե կը 2 ան գամ ավե լի երկար է մյու-
սից, գ) պատ րաստված են նույն նյու թից, ունեն միևնույն եր կա րու թյու-
նը, սա կայն դրան ցից մե կը 2 ան գամ բա րակ է մյու սից: 

7. Նա խորդ հար ցում ներ կա յաց ված հա ղոր դիչ նե րը հա ջոր դա բար միաց-
նում են հո սան քի նույն աղբ յու րին: Ո՞ր դեպ քում հո սան քի ուժն ավե-
լի մեծ կլի նի, ո՞ր դեպ քում՝ ավե լի փոքր: Դի տարկ վող հա ղոր դիչ նե րի 
յուրա քանչ յուր զույ գի հա մար հա մե մա տու թյուն ներ արեք: 

 § 12. ՌԵ ԶԻՍ ՏՈՐ ՆԵՐ (ԴԻՄԱԴՐԱՏԱՐՐԵՐ)

Ժա մա նա կա կից ռա դիոէ լեկտ րա կան սար քե րում օգ տա գործ վող 
մա սե րի կե սից ավե լին կազ մում են ռե զիս տոր նե րը:

Ռե զիս տոր (լատ. resisto - դի մադր� մ եմ ) են ան վա նում արդ յու-
նա բե րու թյան կող մի ց թո ղարկ վող այն դետալները, ո րոնք ապա հո-
վում են շղթա յի նա խա պես տրված (ան վա նա կան) է լեկտ րա կան դի-
մադրությունը: Ռե զիս տո րի դի մադրու թյու նը նշված է լի նում նրա 
իրա նի վրա կա՛մ թվա յին ար տա հայ տու թյամբ, կա՛մ կո դա վոր ված ձևով 

§ 12.  Ռե զիս տոր ներ (դիմադրատարրեր)
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(օրի նակ՝ ո րո շա կի գու նա վոր շեր տե րի տես քով): Ռե զիս տո րի պայ մա-
նա կան նշա նը բեր ված է աղյ  ու սակ 12.1-ում:

Ա� � սակ 12.1

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱՅԻ ՏԱՐՐԵՐԸ
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ 

ՆՇԱՆՆԵՐ

Գալվանական մարտկոց կամ լիցքակուտակիչ

Մի քանի մարտկոցներ կամ լիցքակուտակիչներ

Հաղորդալարերի միացման բացակայություն

Հաղորդալարերի հատում

Սարք միացնելու սեղմիչներ

Բանալի

Շիկացման լամպ

Էլեկտրական զանգ

Դիմադրատարր

Ջեռուցիչ սարք

Հալվող ապահովիչ

Ռեոստատ

Ամ պե րա չափ

Վոլ տա չափ
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Կախ ված նյու թից, ո րից պատ րաստված է ռե զիս տո րի հո սան քա հա-
ղորդ մա սը, տար բե րում են մե  տա ղա կան, ած խած նա յին, խե ցե և այլ 
ռե զիս տոր ներ: Փո շուց, խո նա վու թյու նից և ար տա քին մե  խա նի կա կան 
վն աս վածք նե րից պաշտ պա նե լու համար դրանք ծած կում են ապա կե 
է մա լով կամ որևէ այլ կարծր նյու թով (նկ. 12.1 ա):

Դպրո ցում գոր ծած վող լա բո րա տոր ռե զիս տոր նե րը պլաստմաս-
սայե կոճ ղա կի փոսիկի մե ջ տե ղադր ված մե  տա ղա լա րե գա լար նե րի 
տեսք ունեն (նկ. 12.1 բ):

Դպրո ցում կա տար վող փոր ձե րի ժա մա նակ կի րա ռում են նաև 
ցուցադրա կան դի մադրու թյուն նե րի տու փը, ո րը բաղ կա ցած է մե տա-
ղա լա րե պա րույր նե րի տես քով մի  քա նի ռե զիս տոր նե րից, ո րոնք 
հաշվարկ ված են 1, 2 և 5 Օմ-ի հա մար (նկ. 12.1 գ): 

Գո յու թյուն ունեն ինչ պես հաս տա տուն, այն պես էլ փո փո խա կան 
դի մադրու թյուն նե րով ռե զիս տոր ներ: Վեր ջին նե րիս թվին են պատ-
կա նում ռեոս տատ նե րը: Ռեոս տա տի պայ մա նա կան նշա նը բեր ված է 
աղյ ու սակ 12.1-ում: 

Ռեոս տատ նե րի գոր ծո ղու թյու նը հիմն  ված է հաղորդիչի դի մադրու-
թյան՝ հաղորդիչի եր կա րու թյու նից ունե ցած կախ վա ծու թյան վրա: 
Ռեոս տատ նե րի կա ռուց ված քը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս փո խել 
այն տե ղա մա սի եր կա րու թյու նը, ո րով հո սանք է անց նում: Այդ եր կա-
րու թյան մե  ծաց ման դեպ քում ռեոս տա տի դի-
մադրու թյունն աճում է, փոք րաց ման դեպ քում՝ 
նվա զում: 

Տար բե րում են լծա կա վոր և սող նա կա վոր 
ռեոս տատ ներ։ 

Լծա կա վոր ռեոս տա տը պատ կեր ված է նկար 
12.2-ում: Ռեոս տա տի լծա կը տե ղա շար ժե լով մե կ 
հպա կից դե պի մյու սը, կա րե լի է ավե լի մե ծ կամ 
պա կաս թվով մե  տա ղա լա րե պա րույր ներ մտցնել 
շղթա յի մե ջ և դրա նով իսկ թռիչք նե րով (աս տի-
ճան նե րով) փո փո խել շղթա յի դի մադրու թյու նը: 
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Սող նա կա վոր ռեոս տա տը 
պատ կեր ված է նկար 12.3-ում: 
Նրա դի մադրու թյու նը կա րե լի 
է փո խել սա հուն կեր պով: Դրա 
հա մար ռեոս տա տին սո ղա ցող 
հպակ (սող նակ) է հար մա-
րեց ված: Տե ղա շար ժե լով այն՝ 

մե նք աս տի ճա նա բար մի աց նում ենք ռեոս տատի փա թույ թի ավե լի մե ծ 
կամ փոքր մա սը, և նրա դի մադրու թյու նը սա հուն կերպով փո փոխ վում է: 

Շղթա յի դի մադրու թյու նը փո փո խե լու ճա նա պար հով կա րե լի է ազ-
դել նրա նում հոսան քի ուժի վրա: Դրա նից, իր հեր թին, կախ ված է այն 
ազդեցու թյունը, ո ր հո սան քը թողնում է տար բեր սար քա վո րումն  ե-
րում: Ռեոս տատ նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ինչ պես ուժե ղաց-
նել, այն պես էլ թու լաց նել այդ ազդեցու թյուն նե րը: Դիմադրատարրի 
և էլեկտրական շղթայի մի  շարք տարրերի պայմանական նշանները 
տրված են աղյ ուսակ 12.1-ում։ 

 Հար Ցեր

1. Ի՞նչ  է ռե զիս տո րը: Ինչ պե՞ս  է այն նշա նակ վում սխե մա յի վրա: 
2. Ի՞նչ  է ռեոս տա տը:
3. Ռեոս տա տի ի՞նչ տե սակ ներ գի տեք: Ին չո՞վ  են դրանք տար բեր վում 

միմ յան ցից: 
4. Ինչ պե՞ս  է ռեոս տա տը նշա նակ վում սխե մա յի վրա: 
5. Ին չի՞ հա մար են ռեոս տատ նե րը: 
6. Նկար 12.3-ում պատ կեր ված ռեոս տա տի լծա կը ո՞ր կողմ է պետք շար-

ժել, որ պես զի նրա դի մադրու թյու նը փոք րա նա: Ո՞ր կողմ է հար կա վոր 
տե ղա շար ժել նկար 12.3-ում պատ կեր ված ռեոս տա տի սող նա կը, որ-
պես զի նրա դի մադրու թյու նը մե ծա նա: 

 § 13. ՕՀ ՄԻ Օ ՐԵՆ ՔԸ 

Նա խորդ պա րա գրաֆ նե րում քննարկ վել են ե րեք մե  ծու թյուն ներ, 
ո րոնք բնու թա գրում են շղթա յով է լեկտ րա կան հո սան քի ան ցու մը, 
դրանք են՝ հո սան քի I ուժը, U լա րու մը և R դի մադրու թյու նը: Այս մե  ծու-
թյուն նե րի մի ջև գո յու թյուն ունի ո րո շա կի կապ: Այդ կապն ար տա հայ-
տող օ րեն քը 1827 թ. սահ մա նել է գեր մա նա ցի գիտ նա կան Գ. Օհ մը, և 
դրա հա մար այն կրում է նրա անու նը:
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Կա մա յա կան է լեկտ րա կան շղթա յում 
առանձ նաց նենք մի  տե ղա մաս, որն օժտ-
ված է R դի մա դրու թյամբ և գտնվում է U 
լար ման տակ (նկ. 13.1): Օհ մի  օրեն քի հա-
մա ձայն՝ շղթա յի տե ղա մա սու մ հո սան-
քի ու ժը հա վա սար է այդ տե ղա մա սի 
լար ման և նրա դի մադրու  թյան հա րա-

բե րու  թյա նը: Մաթեմատիկորեն Օհմի  օրենքը գրի է առնվում հետևյալ 
բանաձևի տեսքով.

  (13.1)

Օհ մի  օ րեն քը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պար զե լ, թե շղթա յի տե-
ղա մա սում ի՞նչ տե ղի կու նե նա հո սան քի ուժի հետ նրա դի մադրու թյան 
կամ լար ման փո փոխ ման դեպ քում: 

1. Ան փո փոխ դի մադրու թյան դեպ քում հո սան քի ուժը ուղիղ հա մե  մա-
տա կան է լար մա նը. որ քան մե ծ է U լա րու մը շղթա յի տե ղա մա սի ծայ րե-
րում, այն քան մե ծ է I հո սան քի ուժն այդ տե ղա մա սում: Մի քա նի ան գամ 
մե  ծաց նե լով (կամ փոք րաց նե լով) լա րու մը՝ մե նք այդ քան ան գամ մե  ծաց-
նում (կամ փոք րաց նում ենք) հո սան քի ուժը:

Այս օ րի նա չա փու թյու նը ցու ցադրենք փոր-
ձով: Հա վա քենք է լեկտ րա կան շղթա հո սան քի 
աղբ յու րից, լամ պից, ամ պե րա չափից և բա նա-
լուց (նկ. 13.2 ա): Որ պես հո սան քի աղբ յուր օգ-
տա գոր ծենք մի  սարք, ո րը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս 4-ից 12 Վ  ել քա յին լա րում կար գա վո րել: 
Տար բեր լա րումն  ե րի դեպ քում չա փե լով շղթա-
յում հո սան քի ուժը՝ կա րե լի է հա մոզ վել, որ այն 
իս կա պես հա մե  մա տա կան է լար մա նը: 

2. Ան փո փոխ լար ման դեպ քում հո սան քի ուժը 
հա կա դարձ հա մե  մա տա կան է դիմադրությա նը. 
որ քան մե ծ է շղթա յի տե ղա մա սի R դի մադրու-
թյու նը, այն քան փոքր է նրա նում I հո սան քի 
ուժը:

Այս օ րի նա չա փու թյունն ստու գե լու հա մար 
օգ տա գործ վող շղթա յում առ կա լամ պը փո խա-
րի նենք դի մադրու թյուն նե րի տու փով (նկ. 13.2 բ): 
Տար բեր դի մադրու թյուն նե րի դեպ քում չա փե լով 

 Գեորգ Օհմ 
(1787-1834)

Գեր մա նա ցի նշա նա-
վոր ֆի զի կոս, տե սա-

կա նո րեն դուրս է բե րել 
և փոր ձով հաս տա տել 
է լեկտ րա կան շղթա յում 
հո սան քի ուժի, լար ման 
և դի մադրու թյան միջև 
կապն ար տա հայ տող 

օ րեն քը:
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հո սան քի ուժը՝ կտես նենք, որ I հո սան քի ուժը և R դի մադրու թյու նը իս-
կա պես գտնվում են հա կա դարձ հա մե  մա տա կան կախ վա ծու թյան մե ջ:

Դի մադրու թյան նվա զ ման դեպ քում հո սան քի ուժն աճում է: Ե թե 
հոսան քի ուժը գե րա զան ցի տվյ ալ շղթա յի հա մար թույ լատ րե լի ար ժե-
քը, ապա նրան մի աց ված բո լոր սար քե րը կա րող են շար քից դուրս գալ. 
հա ղոր դա լա րերն այդ դեպ քում կա րող են շի կա նալ և հրդե հի պատ ճառ 
դառ նալ: Այդ պի սի իրա վի ճակ է առա ջա նում կարճ մի աց ման դեպքում: 
Այս պես են ան վա նում ո րո շա կի լար ման տակ գտնվող է լեկտ րա կան 
շղթա յի եր կու կե տե րի մի ա ցու մը շատ փոքր դի մադրու թյուն ունե ցող 
հաղորդիչով: 

Կարճ մի ա ցու մը կա րող է առա ջա նալ ան ծած կույթ հա ղոր դա լա րե րի 
հպման, հո սան քի տակ հա ղոր դագ ծի ան փույթ վե րա նո րոգ ման, մոն տաժ-
ված մե  կու սա տախ տակ նե րի վրա մե ծ քա նա կու թյամբ փո շու կու տակ ման 
և ան գամ սար քի մե ջ պա տա հա բար մի  ջա տ ընկ նե լու դեպ քե րում: 

Օհ մի  օ րեն քը դի մադրու թյան փոր ձա րա րա կան որոշման հնա րա-
վորություն է տալիս: (13.1) բա նաձևից հետևում է, որ՝ 

 (13.2)

Շղթայի տեղամասի R դիմադրությունը գտնելու համար հարկավոր է 
չափել նրանում U լարումը, այնուհետև I հոսանքի ուժը, որից հետո այդ 
մե ծություններից առաջինը բաժանել երկրորդի վրա: Սրան համապա-
տասխանող շղթայի սխեման պատկեր ված է նկար 13.3-ում: 

Ե թե, ընդ հա կա ռա կը, հայտ նի են շղթա յի տե ղա մա սի R դի մադրու-
թյու նը և I հո սան քի ուժը, ապա Օհմի  
օ րեն քը հնա րա վո րու թյուն է տալիս 
հաշ վել նրա ծայ րե րում ե ղած U 
լարու մը: (13.1) բա նաձևից ստա նում 
ենք՝ 

Նկ. 13.3

Նկ. 13.2

ա բ

ANTARES



43

§ 13.  ՕՀ ՄԻ Օ ՐԵՆ ՔԸ

U = IR։ (13.3)
Շղթայի տեղամասի ծայրերում U լարումը գտնելու համար 

հարկավոր է այդ տեղամասում I հոսանքի ուժը բազմապատկել նրա R 
դիմադրությամբ:

Հրա պա րա կե լով «Է լեկտ րա կան շղթա նե րի տե սա կան ուսումն  ա սի րու-
թյուն ներ» գիր քը, որ ում շա րադրել էր իր հայտ նա գոր ծած օ րեն քը՝ Գեորգ 
Օհ մը գրեց, որ «այն առա ջար կում է հայ րա կան ջերմ զգաց մունք ունե-
ցող մարդկանց, ովքեր կուրացած չեն երեխաների հանդեպ կապկային 
սիրուց, այլ բավարարվում են մատնանշելով այն անկեղծ հայացքը, որով 
իրենց մանուկը նայում է չար  աշ խար հին»: Աշ խարհն իս կա պես չար եղավ 
Օհմի  հանդեպ, և նրա գրքի լույսըն ծա յու մի ց մե կ տա րի անց ամ սա գրե-
րից մե  կում հայտնվեց մի  հոդ ված, ո րում Օհ մի  աշ խա տանք նե րը են-
թարկ վե ցին ոչն չաց նող քննա դա տու թյան: «Նա, ով երկյ  ու ղած աչ քե րով է 
նայում տիե զեր քին,– աս վում էր հոդ վա ծում,– պետք է մե ր ժի այս գիր քը, 
որն անուղ ղե լի մո լո րու թյուն նե րի պտուղ է, ո րոնք մի  նպա տակ են հե-
տապնդում, այն է՝ նսե մաց նել բնու թյան վե հությունը»:

Օհ մի  վրա կա տար վող չա րա խինդ և ան հիմն  հար ձա կումն  ե րը ան-
հետևանք չմն ա ցին: Օհ մի  տե սու թյու նը չըն դուն վեց: Եվ նա, գի տա կան 
ուսումն  ա սի րու թյուն նե րը շարու նա կե լու փո խա րեն, ստիպ ված էր ժա-
մա նակն ու ե ռան դը վատ նել իր ընդ դի մա խոս նե րի հետ բա նա վե ճի 
վրա: Իր նա մակ նե րից մե  կում Օհ մը գրել է. «Էլեկտ րա կան շղթա նե րի» 
ծնուն դն ինձ անա սե լի տա ռա պանք ներ է բե րել, և ես պատ րաստ եմ 
անի ծել դրանց աշխարհ գա լու ժա մը: 

Սա կայն դրանք ժա մա նա կա վոր դժվա րու թյուն ներ էին: Աս տի ճա նա-
բար, սկզբում Ռու սաս տա նում, ապա նաև այլ երկր նե րում, Օհ մի  տե սու-
թյու նը լիո վին ճա նաչ վեց: Օհ մի  օ րենքն այն պի սի հստա կու թյուն մտցրեց 
է լեկտ րա կան շղթա նե րում հո սանք նե րի և լա րումն  ե րի հաշ վարկ նե րի 
կա նոն նե րում, որ ամե  րի կա ցի գիտ նա կան Ջ. Հեն րին, իմա նա լով Օհմի  
հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի մա սին, չկա րո ղա ցավ զսպել բա ցա կան չու-
թյու նը. «Երբ ես առա ջին ան գամ կար դա ցի Օհ մի  տե սու թյու նը, այն ինձ 
հա մար կայ ծա կի նման վեց, ո րը հան կարծ լու սա վո րեց խա վա րի մե ջ 
ընկղմ ված սեն յա կը»: 

 Հար Ցեր

1. Ձևա կեր պեք  Օհ մի օ րեն քը: 
2. Ինչ պե՞ս կ փոխ վի շղթա յի տե ղա մա սի հո սան քի ուժը, ե թե ան փո փոխ 

դի մադրու թյան դեպ քում մե ծաց վի նրա ծայ րե րի լա րու մը: 
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3. Ինչ պե՞ս կ փոխ վի հո սան քի ուժը, ե թե ան-
փո փոխ լար ման դեպ քում մե ծաց վի շղթա-
յի տե ղա մա սի դի մադրու թյու նը: 

4. Վոլ տա չափի և ամ պե րա չափի օգ նու թյամբ 
ինչ պե՞ս կա րե լի է չա փել հաղորդիչի դի-
մադրու թյու նը: 

5. Ո՞ր բա նաձևով կա րե լի է գտնել լա րու մը, 
ե թե հայտ նի են տվյալ տե ղա մա սի հո սան-
քի ուժը և դի մադրու թյու նը: 

6. Ի՞նչ  է կարճ միա ցու մը: Ին չո՞ւ  է այդ դեպ քում մե ծա նում հո սան քի ուժը: 
7. Բա ցատ րեք ն կար 13.4-ում ներ կա յաց ված իրա վի ճակ նե րում կարճ 

միաց ման պատ ճա ռը:

ՓՈրՁարարաԿան աՌաՋաԴրանՔ 

Լամպերի վրա սովորաբար նշվում է, թե ինչ լարման համար են դրանք 
նախատեսված, և ինչ հոսանք է առաջանում լամպում այդ լարման 
դեպքում: Ուսումն ասիրեք գրպանի լապտերի լամպի վրայի գրառումն երը 
և որոշեք նրա դիմադրությունը:

 § 14. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՄԱՐԴՈՒ ՎՐԱ

Մար դու մար մի  նը հա ղոր դիչ է: Է լեկտ րա կան 
հո սանքը, անց նե լով մարմն  ի մի  ջով, կա րող է վն ա-
սել կեն սա կա նո րեն կարևոր օր գան նե րը, իսկ եր-
բեմն  ան գամ հան գեց նել մար դու մահ վան:

Հո սան քի հասց րած վն ա սի ծան րու թյու նը կախ-
ված է մար դու մի  ջով ան ցած հո սան քի ուժից, նրա 
բնույ թից (հաս տա տուն է, թե փո փո խա կան), հո սան-
քի ազ դե ցու թյան տևո ղու թյու նից, ինչ պես նաև այն բա նից, թե մար դու 
ներ սում ինչ ճա նա պար հով է այն ան ցել: Ա ռա վե լա գույն վտանգ է ներ-
կա յաց նում հո սան քի ան ցու մը մար դու ուղե ղով և շնչա ռու թյունն ու սր տի 
աշխատանքը կար գա վո րող նյար դա յին կենտ րոն նե րով: 

Աղյ  ու սակ 14.1-ում բեր ված են հա սուն մար դու զգա ցո ղու թյուն նե րը, 
ո րոնք առա ջա նում են ձեռ քից ձեռք և ձեռ քից ոտք հո սան քի անց ման 
դեպ քում: Աղյ  ու սա կից երևում է, որ մար դու մա հը վրա է հաս նում մոտ 
100 մԱ (այ սինքն՝ 0,1 Ա) հո սան քի ուժի դեպ քում:

Նկ. 13.4
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§ 14. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ՎՐԱ

Ո՞ր դեպ քե րում հո սան քը կա րող է հաս նել մահ վան վտանգ ներ կա-
յաց նող ար ժե քի: Օհ մի  օ րեն քից հետևում է, որ հո սան քի ուժը կախ ված է 
հաղորդիչի, ո րով անց նում է հո սան քը, ունե ցած լա րու մի ց և դի մադրու-
թյու նից. I = U/R: Ուս տի կրի տի կա կան նշա նա կու թյան՝ I0 = 0,1 Ա-ի, հո-
սան քի ուժը կա րող է հաս նել ինչ պես բարձր լար ման և մե ծ դի մադրու-
թյան, այն պես էլ ցածր լար ման և փոքր դի մադրու թյան դեպ քում: 

Մար դու մարմն  ի դի մադրու թյու նը հաս տա տուն ար ժեք չու նի: Այն 
կախ ված է մար դու վի ճա կից, նրա մաշ կից, մաշ կի վրա քրտին քի առ կա-
յու թյու նից, ար յան մե ջ ալ կո հո լի պա րու նա կու թյու նից և այլն: Չոր, կոշ-
տա ցած մաշ կը բարձր դի մադրու թյուն ունի, իսկ բա րակ, նուրբ և խո նավ 
մաշ կը՝ ցածր: Դի մադրու թյու նը նվա զում է նաև մաշ կի տար բեր վն աս-
վածք նե րի դեպ քում (կտրվածք ներ, քերծ վածք ներ, ճանկռ վածք ներ):

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ՎՐԱ
Ա� � սակ 14.1

ՀՈՍԱՆՔԻ 
ՈՒԺԸ, մԱ

ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԸ

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔ (50 Հց) ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՀՈՍԱՆՔ

0,6-0,15
զգացողության սկիզբը, ձեռքերի 
մատների թեթև ծակծկոց և դող

չի զգացվում

2-3 ձեռքերի մատների ուժեղ դող չի զգացվում

5-10
ցավի զգացողություն, ձեռքերի 
ջղաձգություն

քոր, տաքանալու զգա-
ցողություն տաքացման 
ուժեղացում

12-15

ձեռքերը դժվար է պոկել 
էլեկտրոդներից, ուժեղ ցավեր 
ձեռքերի մատների և դաստակների 
շրջանում. վիճակը տանելի է 5-10 վ

տաքացման էլ ավելի ուժե-
ղացում, ձեռքերի մ կան-
ների ան նշան կծկումներ

20-25

ձեռքերը միանգամից կաթվածահար 
են դառնում, և անհնար է լինում 
դրանք պոկել էլեկտրոդներից, 
դժվարանում է շնչա ռությունը. 
վիճակը տանելի է 5 վ-ից ոչ ավելի

ջղաձգություն

50-80
շնչառության կաթված, սրտի 
գործունեության խանգարում

շնչառության դժվարացում

90-110
շնչառության կաթված, 3 վ և ավելի 
տևողության դեպքում վրա է 
հասնում սրտի կաթվածը. մահ

շնչառության կաթված

§ 14. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունը 
մարդու վրա
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Չոր և անվն  աս մաշ կի դեպ քում մար դու մարմն  ի դի մադրու թյու նը 
մի  ձեռ քի մատ ներից մի նչև մյուս ձեռ քի մատ նե րը կազ մում է R1 = 10

5 Օմ 
և ավե լի բարձր: Իսկ ե թե ձեռ քե րը քրտնող են, ապա դրանց մի ջև դի-
մադրու թյու նը հա վա սար է լի նում R2 = 1500 Օմ և ավե լի ցածր: Այս դեպ-
քե րից յու րա քանչ յու րին հա մա պա տաս խա նում է մահ վան հան գեց նող 
իր լա րու մը.

U1 = I0R1= 10 000 Վ, 
U2 = I0R2= 150 Վ։

Հո սան քի նկատ մամբ առա վել զգա յուն են մարմն  ի այն պի սի հատ-
ված ներ, ինչ պի սիք են դեմ քի, պա րա նո ցի և ձեռ քի ափե րի հա կա ռակ 
կող մի  մաշ կը: Դրանց դի մադրու թյու նը զգա լիո րեն փոքր է մարմն  ի 
մյուս մա սե րի դի մադրու թյու նից: Սա կայն մար դու հա մար ամե  նա խո-
ցե լին պա րա նո ցի և ական ջաբլ թակ նե րի վրա գտնվող, այս պես կոչ-
ված՝ ակու պունկ տու րա յին կե տերն են. այդ կե տե րի հո սան քա հար ման 
դեպ քում մա հա ցու կա րող է լի նել ան գամ 10-15 Վ լա րու մը:

Հո սան քա հար ման վտան գը պա հան ջում է է լեկտ րա կան շղթա նե-
րի հետ գործ ունե նա լիս պար տա դիր կեր պով հետևել աշ խա տան քի 
անվտան գու թյան կա նոն նե րին: Այդ կա նոն նե րի շա րադրան քը առ կա է 
ֆի զի կա յի յու րա քանչ յուր կա բի նե տում:

Սա կայն մար դու օր գա նիզ մի  վրա է լեկտ րա կան հո սան քի ներ գոր-
ծու թյու նը կա րող է ոչ մի այն բա ցա սա կան, այլ նաև դրա կան լի նել: 
Այն օգ տա գործ վում է բժշկու թյան մե ջ: Օ րի նակ՝ ռա դի կու լի տի, նևրալ-
գիա յի և ո րոշ այլ հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում գալ վա նա ցում են 
կիրառում՝ հի վան դին է լեկտ րոդ ներ կպցնե լով՝ նրա մի  ջով թույլ հաս-
տա տուն հոսանք են անց կաց նում: Սա ցա վազր կող ազ դե ցու թյուն է 
ունե նում, բա րե լա վում է ար յան շրջա նա ռու թյու նը և այլն: 

Ուղե ղի է լեկտ րա կան գրգռման (է լեկտ րա շոկ) մի  ջո ցով բու ժում են 
հո գե կան ո րոշ հի վան դու թյուն ներ. հի վան դի մոտ այդ ըն թաց քում 
առա ջա նում է ջղա ձգման նո պա, ո րից հե տո նա քնում է:

Սրտի մի  ջով անց կաց վող կար ճատև բարձրավոլ տ է լեկտ րա կան 
պար պումն  ե րը սրտի գոր ծու նեու թյան խան գար ման ծանր դեպ քե րում 
եր բեմն  օգ նում են կան խել հի վան դի մա հը:

 ՀարՑեր

1. Ո՞ր հո սան քի ուժն է անվտանգ և անն կա տե լի մար դու հա մար: 
2. Ին չի՞ց  է կախ ված հո սան քա հար ման ծան րու թյու նը: 
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§ 15. ՀԱ ՂՈՐ ԴԻՉ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՋՈՐ ԴԱ ԿԱՆ ՄԻԱ ՑՈՒ ՄԸ

3. Ին չո՞ւ բարձր լար ման տակ գտնվող շղթա նե րի հետ գործ ունե նա լիս 
խոր հուրդ է տրվում բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րել մեկ ձեռ քով 
(մյու սը գրպա նում թաքց նե լով): 

4. Ին չի՞ է հա վա սար հո սան քի ուժի՝ մահ վան հան գեց նող ար ժե քը: Ի՞նչ 
լար ման դեպ քում կա րող է հո սան քը դրան հաս նել: 

5. Ին չի՞ց  է կախ ված մար դու դի մադրու թյու նը: 
6. Պահող հո սանք նե րի (այ սինքն՝ նվա զա գույն հո սանք նե րի, ո րոնց 

դեպ քում մարդն ի վի ճա կի չէ ինք նու րույն խախ տել հո սան քա տար 
հաղորդիչի հետ իր հպու մը) շեմ քա յին մի ջին ար ժեք նե րը տար բեր 
մարդ կանց հա մար կազ մում են՝ ա) 5-8 մԱ, բ) 8-11 մԱ, գ) 12-16 մԱ: Այս 
ար ժեք նե րից ո րո՞նք  են վե րա բե րում տղա մարդ կանց, ո րո՞նք՝ կա նանց 
և ո րո՞նք՝ ե րե խա նե րին: Ին չո՞ւ: 

 § 15. ՀԱ ՂՈՐ ԴԻՉ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՋՈՐ ԴԱ ԿԱՆ ՄԻԱ ՑՈՒ ՄԸ

Գործ նա կա նում կի րառ վող է լեկտ րա կան շղթա նե րը, որ պես կա նոն, 
բաղ կա ցած են լի նում է լեկտ րաէ ներ գիա յի մի  քա նի սպա ռիչ նե րից: Այդ 
սպա ռիչ նե րը կա րող են տար բեր կերպ մի աց ված լի նել իրար, օ րի նակ՝ 
հա ջոր դա բար կամ զու գա հե ռա բար:

Հա ջոր դա կան մի աց ման դեպ քում սպա ռիչ նե րը շղթա յի մե ջ են 
մտնում հեր թա կա նո րեն՝ մե  կը մյու սից հե տո, առանց մի մ յանց մի ջև 
հա ղոր դա լա րե րի ճյու ղա վո րումն  ե րի: Հենց այս պես են մի աց ված նկար 
15.1-ում պատ կեր ված ռե զիս տոր նե րը: Ընդ ո րում, մի աց նող հա ղոր դա-
լա րե րը նշա նա կող գծե րի ձևը դեր չի խա ղում, դրա հա մար էլ շղթա յի 
սխե ման մի ևնույն մի աց ման դեպ քում կա րող է տար բեր տեսք ունե նալ: 

 I1, U1 և R1 տա ռե րով նշա նա կենք շղթա յի առա ջին տե ղա մա սի հո-
սան քի ուժը, լարու մը և դի մադրու թյու նը (նկ. 15.1-ի առա ջին ռե զիս-
տո րում), իսկ I2, U2 և R2-ով՝ շղթա յի երկ րորդ տե ղա մա սի հո սան քի 
ուժը, լա րու մը և դի մադրու թյու նը (նկ. 15.1-ի երկ րորդ ռե զիս տո րում): 
Եր կու տե ղա մա սե րի ընդ հա նուր դի մադրու թյու նը նշա նա կենք R-ով, 
ընդ հա նուր լա րու մը նրան ցում՝ U-ով, իսկ ընդ հա նուր հո սան քի ուժը, 
ո րը համընկ նում է աղբ յու րի ներ սի հո սան քի ուժին՝ I-ով: Այդ դեպ քում 

Նկ. 15.1

ա
բ

§ 15. Հա ղոր դիչ նե րի հա ջոր դա կան 
միա ցու մը
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I ԳԼՈՒԽ.  ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ  

հո սան քի ուժի, լար ման և դի մադրու թյան ընդ հա նուր ար ժեք նե րի կա-
պը շղթա յի առան ձին տե ղա մա սե րի նրանց ար ժեք նե րի հետ կա րող է 
ար տա հայտ վել հետևյալ առնչու թյուն նե րով.

I = I1 = I2, (15.1)     U = U1 + U2, (15.2)     R = R1 + R2: (15.3)
Այս առնչու թյուն նե րի ճշմարտացիության մե ջ համոզվելու համար 

հարկավոր է հավաքել համապատասխան շղթա և ամ պե րա չափի ու 
վոլ տա չափի օգ նու թյամբ անհրա ժեշտ չա փումն  եր իրա կա նաց նել:

Այս պի սով, հա ղոր դիչ նե րի հա ջոր դա կան մի աց ման դեպ քում հոսան-
քի ուժն ամե  նու րեք մի  նույնն է, լա րու մը շղթա յում հա վա սար է առանձին 
տե ղա մա սե րի լա րումն  երի գու մա րին, իսկ ընդ հա նուր դիմադրու թյու-
նը՝ առան ձին հա ղոր դիչ նե րի դի մա դրու թյուն նե րի գու մա րին:

(15.1) - (15.3) առնչու թյուն նե րը ընդ հան րաց ման հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս. բեր ված բո լոր օ րի նա չա փու թյուն նե րը ճշմա րիտ են ցան կա ցած 
թվով հա ջոր դա բար մի աց ված հա ղոր դիչ նե րի հա մար:

(15.3) հա վա սա րու թյու նից հետևում է, որ հա ջոր դա բար մի աց ված 
հա ղոր դիչ նե րի ընդ հա նուր դի մադրու թյու նը մի շտ գե րա զան ցում է 
դրան ցից ցան կա ցա ծի դի մադրու թյա նը: Եվ դա հաս կա նա լի է. չէ՞ որ 
հա ջոր դա բար մի աց նե լով հա ղոր դիչ նե րը՝ մե նք կար ծես մե  ծաց նում 
ենք դրանց ընդ հա նուր եր կա րու թյու նը, իսկ եր կա րու թյան մե  ծաց մա նը 
զու գա հեռ մե  ծա նում է նաև դի մադրու թյու նը:

Միա տե սակ n թվով տար րե րի (ռե զիս տոր ներ, լամպ և այլն) հա ջոր-
դա կան մի աց ման դեպ քում դրանց R ընդ հա նուր դի մադրու թյու նը գե-
րա զան ցում է դրան ցից մե  կի R1 դի մադրու թյա նը n ան գամ.

R = nR1

Ընդ ո րում՝ U ընդ հա նուր լա րու մը բա ժան վում է n թվով հա վա սար 
մա սե րի, այն պես որ, շղթա յի տար րե րից յու րա քանչ յու րը հայտնվում 

է U1 լար ման տակ, ո րը n ան գամ փոքր է 
ընդ հա նուր ար ժե քից: Օ րի նակ՝ U = 220 Վ 
լար մամբ շղթա յում հա ջոր դա կան մի աց-
ման տա սը մի ան ման լամպ ունե նա լու 
դեպ քում այդ լամ պե րից յու րա քանչ յու րը 
հայտնվում է U1 = U/10 = 22 Վ լար ման տակ: 

Հա ղոր դիչ նե րի հա ջոր դա կան մի աց-
ման տար բե րա կիչ առանձ նա հատ կու-
թյունն այն է, որ դրան ցից թե կուզ մե  կի 
ան սար քու թյան դեպ քում հո սան քը դա-
դա րում է ամբողջ շղթա յում: Օրի նակ՝ ե թե 

Նկ. 15.2
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§ 16  ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՈՒՄԸ

ան ջա տենք նկար 15.2-ում պատ կեր ված լամ պե րից մե կը, ապա կտես-
նենք, որ ան մի  ջա պես կդա դա րի լու սար ձա կել նաև մյուս (ձեռք չտված) 
լամ պը: Այն պես որ, ե թե դուք Ա մա նո րի տո նա ծա ռը զար դա րեք հա ջոր-
դա բար իրար մի աց ված փոք րիկ լամ պե րի շղթա յով, և դրան ցից որևէ 
մե  կը մա րի, ապա մն ա ցած նե րը նույն պես կհանգ չեն: Ուս տի որո շե լու 
հա մար, թե որ լամպն է փչա ցել, ստիպ ված կլի նեք ստու գել ամ բողջ 
շղթան:

 Հար Ցեր

1. Հա ղոր դիչ նե րի ինչ պի սի՞ միա ցումն են անվանում հա ջոր դա կան: 
2. Գծեք ն կար 15.2-ում պատ կեր ված շղթա յի սխե ման: 
3. Ի՞նչ  ե րեք օ րի նա չա փու թյուն ներ են ճշմա րիտ հա ղոր դիչ նե րի հա ջոր-

դա կան միաց ման հա մար: 
4. Ինչ պե՞ս կա րե լի է գտնել հա ջոր դա բար միաց ված հա ղոր դիչ նե րի 

ընդհա նուր դի մադրու թյունն այն դեպ քում, երբ դրանք միա տե սակ են: 
Ինչ պե՞ս  է այդ դեպ քում հա ղոր դիչ նե րի միջև բաշխ վում ընդ հա նուր 
լա րու մը: 

 § 16 ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՈՒՄԸ

Զուգահեռ մի ացման դեպքում բոլոր հաղորդիչները (ռեզիստորները, 
լամպերը և այլն) մի ացվում են մի ևնույն A և B կետերի զույգին (նկ. 16.1): 
Հոսանքի ուժի, լարման և դիմադրության ընդհանուր արժեքների կապը 
շղթայի առանձին տեղամասերում դրանց արժեքների հետ այս դեպքում 
տարբերվում է նրանից, ինչ կար հաջորդական մի ացման դեպքում: Այժմ 
համապատասխան բանաձևերն ունենում են հետևյալ տեսքը.

I = I1 + I2,  (16.1)
U = U1 = U2:  (16.2) 

Նկ. 16.1ա բ

§ 16  Հաղորդիչների զուգահեռ միացումը
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։ (16.3)

Որպեսզի համոզվենք, որ այս առնչու թյուն նե րը ճշմարիտ են, 
պետք է շղթա հավաքել և ամ պե րա չափի ու վոլ տա չափի օգնությամբ 
անհրաժեշտ չափումն եր իրականացնել:

Այսպիսով, հաղորդիչների զուգահեռ մի ացման դեպքում լարումը 
շղթայի բոլոր տեղամասերում նույնն է, ընդհանուր հոսանքի ուժը 
հավասար է առանձին հաղորդիչների հոսանքի ուժերի գումարին, իսկ 
երկու հաղորդիչների ընդհանուր դիմադրությունը կարելի է գտնել 
դրանց դիմադրությունների արտադրյալը բաժա նելով գումարի վրա:

Այս օրինաչափություններից առաջին երկուսը ճշմարիտ են զուգահեռ 
մի ացված ցանկացած թվով հաղորդիչների համար, վերջինը՝ մի այն 
երկուսի համար:

Եթե R1 = R2, ապա 
։ (16.4)

Տես նում ենք, որ եր կու մի ան ման հա ղոր դիչ նե րի ընդ հա նուր 
դիմադրու թյու նը 2 անգամ փոքր է մե կ հաղորդիչի դի մադրու թյու-
նից: Այս օ րի նա չա փու թյու նը ընդ հան րա ցում անե լու հնա րա վո րու թյուն 
է տալիս. ե թե զու գա հեռ մի աց ված են մի ան ման n թվով էլեկտ րա-
էներգիա յի սպա ռիչ ներ (ռե զիս տոր ներ, լամ պեր և այլն), ապա դրանց 
ընդ հա նուր դի մադրու թյու նը n ան գամ փոքր է դրան ցից յու րա քանչ յու-
րի դի մադրու թյու նից.

։ (16.5)

Այստեղից հետևում է, որ հաղորդիչների թվի մե ծացմամբ ընդ հա նուր 
դի մա դրու թյունն ավելի ու ավելի կնվազի: Սա կարող է տար օրինակ 
թվալ: Իրականում ոչ մի  տարօրինակ բան էլ չկա. չէ՞ որ հաղորդիչների 
զուգահեռ մի ացման դեպքում կարծես թե մե ծանում է նրանց լայնական 
հատույթի ընդհանուր մակերեսը, իսկ հաղորդիչի հատույթի մակերեսի 
մե ծացման դեպքում, ինչպես հայտնի է, դիմադրությունը փոքրանում է: 

Մի քանի սպառիչների զուգահեռ մի աց ման տարբերակիչ առանձ-
նահատկությունն այն է, որ դրանցից մե կի ան  ջատ ման դեպքում, 
մյուսները շարու նակում են աշխատել: Այսպես օրինակ՝ նկար 16.2-ում 
պատ կերված շղթայի մե կ լամպը ան ջատելիս տեսնում ենք, որ մյուսը 
նախկինի պես շարունակում է լույս տալ: 
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Էլեկտրաէներգիայի սպառիչների մե ծ 
մասը՝ էլեկտրաջեռուցիչ սարքերը, սառ նա-
րան ները, կարի մե քենաները, ձայնարկիչ-
ները, հեռուստացույցները և այլն, նախատես-
ված են 220 Վ լարման համար: Դրանք բոլորը 
ցանցին մի ացվում են զուգահեռաբար, քանի 
որ մի այն այդ դեպքում է, որ դրանք կգտնվեն 
նույն (220 Վ) լարման տակ և կշարունակեն 
աշխատել դրանցից որևէ մե կն անջա տե լու 
դեպ քում: 

Նկար 16.3-ում ներ կա յաց ված է բնա կա րա նի է լեկտ րա հա ղոր դագծի 
պար զեց ված սխե ման: Ցան ցի հա ղոր դա լա րե րը, ո րոնց մի ջև 220 Վ լա-
րում կա, նշա նակ ված են F և O տա ռե րով: Ա ռա ջի նը կոչ վում է ֆա զա-
յին, իսկ երկ րոր դը՝ զրո յա կան: Զրո յա կան հա ղոր դա լա րը հո ղակցված 
է: Հենց դրան են մի աց վում բո լոր սպա ռիչ նե րը: Եվ հա կա ռա կը, բո լոր 
ան ջա տիչ նե րը մի աց վում են ֆա զա յին հա ղոր դա լա րին: Սպա ռիչ նե-
րի և ան ջա տիչ նե րի մի աց ման այս պի սի կար գը առա վել անվտանգն է 
մարդու հա մար:

 Հար Ցեր

1. Ո՞ր միա ցումն են անվանում զու գա հեռ: 
2. Գծեք ն կար 16.2-ում պատ կեր ված շղթա յի սխե ման: 
3. Ի՞նչ  ե րեք օ րի նա չա փու թյուն ներ են ճշմա րիտ հա ղոր դիչ նե րի զու գա հեռ 

միաց ման հա մար: 
4. Ինչ պե՞ս գտ նել զու գա հեռ միաց ված միա տե սակ հա ղոր դիչ նե րի ընդ-

հա նուր դի մադրու թյու նը: 

Նկ. 16.2

F
o

Նկ. 16.3
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5. Թվար կեք ն կար 16.2-ում պատ կեր ված է լեկտ րա կան շղթա յի բո լոր տար-
րե րը: 

6. Են թադրենք, որ լամ պը փո խե լիս մար դը պա տահ մամբ դի պել է լամ պի 
կո թա ռի մե տա ղա կան հպա կին և դրա հետ միա ժա մա նակ՝ շեն քի որևէ 
հո ղակց ված մա սի (ա սենք՝ ջե ռուց ման մարտ կո ցին): Ի՞նչ լար ման տակ 
նա կհայտնվի: Դի տար կեք մի իրա վի ճակ, երբ լամ պը և ան ջա տի չը ցան-
ցի հա ղոր դա լա րե րին են միաց ված այն պես, ինչ պես պատ կեր ված է նկար 
16.3-ում: Ի՞նչ կ պա տա հի, ե թե փո խեն լամ պի և ան ջա տի չի տե ղե րը: 

7. Ին չո՞ւ  են վոլ տա չափերն օժ տում ներ քին մեծ դի մադրու թյամբ, իսկ ամ-
պե րա չափե րը՝ փոքր:

 § 17. ՀՈՍԱՆՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԵՎ ՀԶՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Ի՞նչ  աշ խա տանք է կա տա րում է լեկտ րա կան հո սան քը շղթա յի այս 
կամ այն տե ղա մա սով անց նե լիս: Դա ո րո շե լու հա մար հի շենք, թե ինչ է 
լա րու մը: Հա մա ձայն (10.1) բա նաձևի՝ U = A/q: Այս տե ղից հետևում է, որ՝

A = qU,  (17.1)
որ տեղ A-ն հո սան քի աշ խա տանքն է, q-ն՝ է լեկտ րա կան լից քը, ո րը 
տվյ ալ ժա մա նա կա հատ վա ծում ան ցել է շղթա յի դի տարկ վող տե ղա-
մա սով: Վեր ջին հա վա սա րու թյան մե ջ տե ղադրե լով q = It ար տա հայ-
տու թյու նը, ստա նում ենք՝ 

A = IUt:  (17.2)
Այս պի սով, շղթա յի տե ղա մա սում հո սան քի աշ խա տան քը գտնե լու 

հա մար հար կա վոր է այդ տե ղա մա սի ծայ րե րի U լա րու մը բազ մա պատ-
կել I հո սան քի ուժով և այն t ժա մա նա կով, ո րի ըն թաց քում կա տար վել 
է աշ խա տան քը:

Հո սան քի գոր ծո ղու թյու նը բնու թագր վում է ոչ մի այն A աշ խա տան-
քով, այլև P հզո րու թյամբ: Հո սան քի հզո րու թյու նը ցույց է տա լիս, թե 
ինչ աշ խա տանք է կա տա րում հո սան քը մի ա վոր ժա մա նա կի ըն թաց-
քում: Ե թե t ժա մա նա կի ըն թաց քում կա տար վել է A աշ խա տանք, ապա 
հո սան քի հզո րու թյու նը P = A/t: Այս հա վա սա րու թյան մե ջ տե ղադրե լով 
(17.2) ար տա հայ տու թյու նը, ստանում ենք՝

P = IU: (17.3)
Այս պի սով, է լեկտ րա կան հո սան քի P հզո րու թյու նը գտնե լու հա մար 

հար կա վոր է I հո սան քի ուժը բազ մա պատ կել U լա րու մով: 
Միա վոր նե րի մի  ջազ գա յին հա մա կար գում (ՄՀ) աշ խա տանքն արտա-

հայ տում են ջոու լով (Ջ), հզո րու թյու նը՝ վատ տով (Վտ), իսկ ժա մա նա կը՝ 
վայրկյ  ան նե րով (վ): Ընդ ո րում՝
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1 Վտ = 1 Ջ/վ, 1 Ջ = 1 Վտ·վ:
Ո րոշ է լեկտ րա սար քե րի հզո րու թյուն նե րը՝ ար տա հայտ ված կի լո-

վատ տով (1 կՎտ = 1000 Վտ), բեր ված են աղյ  ու սակ 17.1-ում:
Հաշ վար կենք է լեկտ րաէ ներ գիա յի սպա ռիչ նե րի առա վե լա գույն 

թույլատ րե լի հզո րու թյու նը, ո րոնք կա րող են մի ա ժա մա նակ աշ խա տել 
բնա կա րա նում: Քա նի որ բնա կե լի շեն քե րում հա ղոր դագ ծով անց նող 
հո սան քի ուժը չպետք է գե րա զան ցի I = 10 Ա, ապա U = 220 Վ լար ման 
դեպ քում հա մա պա տաս խան է լեկտ րա կան հզո րու թյու նը հա վա սար է 
լինում՝

P = 10 Ա · 220 Վ = 2200 Վտ = 2,2 կՎտ:
Ավելի մե ծ գումարային հզորությամբ սարքերի մի աժամանակյ ա 

մի ացումը ցանցին կհանգեցնի հոսանքի ուժի մե ծացմանը, ուստի և 
անթույլատրելի է: 

Կեն ցա ղում հո սան քի աշ խա տան քը (կամ այդ աշ խա տան քի կատար-
ման հա մար ծախս ված է լեկտ  րաէ ներ գիան) չա փում են է լեկտ րա կան 
հաշ վիչ (է լեկտ րաէ ներ գիա յի հաշ վիչ) կոչ վող հա տուկ սար քով: Այդ 
հաշ վի չի մի  ջով հո սանք անց նե լու ժա մա նակ նրա ներ սում սկսում է 
պտտվել թեթև ալյ  ու մի  նե սկա վա ռա կը: Նրա պտտման արա գու թյու-
նը հա մե  մա տա կան է հո սան քի ուժին և լար մա նը: Ուս տի տվյ ալ ժա-
մանա կում նրա կա տա րած պտույտ նե րի թվով կա րե լի է դա տել այդ 
ժա մա նա կի ըն թաց քում հո սան քի կա տա րած աշ խա տան քի մա սին: Այդ 
դեպքում հո սան քի ուժը սո վո րա բար ար տա հայտ վում է կիլովատտ-
ժա մով (կՎտ. ժ):

1 կՎտ · ժ -ն այն աշ խա տանքն է, որ կա տա րել է 1 կՎտ հ զո րու -
թյամբ է լեկտ րա կան հո սան քը 1 ժամ վա ըն թաց քու մ: 

Քա նի որ 1 կՎտ = 1000 Վտ, իսկ 1 ժ = 3600 վ, ապա՝
1 կՎտ · ժ = 1000 Վտ · 3600 վ = 3 600 000 Ջ։

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՍԱՐՔԵՐԻ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԿՎՏ 

Ա� � սակ 17.1
Գրպանի լապտերի լամպ 
Էլեկտրասայր 
Տեսաձայնագրիչ 
Սառնարան 
Հեռուստացույց 
Մազերի հարդարիչ

0,001
0,014
0,02
0,2
0,3
0,4

Լվացքի մեքենա  
Էլեկտրական արդուկ   
Փոշեկուլ 
Կրեմլի աշ տա րակ նե րի աստղե րի 
լամպերը 
Գլոցահաստոնի էլեկտրաշարժիչ 
Բրատսկի հէկի հիդրոգենե րա տոր

0,5
0,6
0,65

5
8000
250 000

§ 17.  Հոսանքի աշխատանքը եվ հզո րու-
թյու նը
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 Հար Ցեր

1. Ինչ պե՞ս  են հաշ վում է լեկտ րա կան հո սան քի աշ խա տան քը: 
2. Ի՞նչ բա նաձևով են հաշ վում հո սան քի հզո րու թյու նը: 
3. Ի՞նչ սար քի օգ նու թյամբ են չա փում հո սան քի աշ խա տան քը: Աշ խա-

տան քի ի՞նչ միա վոր է այդ դեպ քում օգ տա գործ վում: 
4. Գու մա րեք ձեր տա նը ե ղած բո լոր է լեկտ րա կան սար քե րի հզո րու-

թյուն նե րը: Թույ լատ րե լի՞ է արդ յոք դրանց բո լո րի միա ժա մա նակ յա 
միացումը ցան ցին: Ին չո՞ւ: 

ՓՈր Ձա րա րա Կան աՌա ՋաԴրանՔ 

Ուսումն  ա սի րեք ձեր տա նը գտնվող է լեկտ րաէ ներ գիա յի հաշ վի չը: 
Պար զեք, թե ինչ պես են գրան ցում դրա ցուց մունք նե րը: Դրա օգ նու-
թյամբ չա փեք  օր վա ըն թաց քում ծախ սած է լեկտ րաէ ներ գիան: Հա ջորդ 
օր վա ըն թաց քում փոր ձեք տնտե սել է ներ գիան. լույ սը վառ մի  թո ղեք, ե թե 
դրա անհ րա ժեշ տու թյու նը չկա, ան ջա տեք  այն է լեկտ րա սար քե րը, ո րոնք 
տվյ ալ պա հին չեք գոր ծա ծում, հեր թա կա նու թյամբ ամե ն ինչ մի  նա յեք 
հե ռուս տա ցույ ցով: Դրա նից հե տո հաշ վի չի մի  ջո ցով ո րո շեք, թե ինչ քան 
է լեկտ րաէ ներ գիա է հա ջող վել ձեզ տնտե սել: Հաշ վեք  այդ է լեկտ րաէ ներ-
գիա յի ար ժո ղու թյու նը: Նման տնտես ման դեպ քում ինչ քա՞ն դրամ կա րող 
եք խնա յել մե կ ամս վա ըն թաց քում: 

 § 18. ՀՈ ՍԱՆ ՔԻ ՋԵՐ ՄԱ ՅԻՆ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Երբ է լեկտ րա կան հո սանքն ան ցում է հա ղորդի չով, հա ղոր դի չը տա-
քա նում է: Այս երևույ թը 1800 թվա կա նին հայտ նա գոր ծել է ֆրան սիա ցի 
գիտ նա կան Ան տուան Ֆուրկ րուան: Հո սան քը եր կա թի պա րույ րի մի  ջով 
անց կաց նե լով՝ նա կա րո ղա ցավ այն շի կաց նել շատ բարձր ջեր մաս տի-
ճա նի: 41 տա րի անց հո սան քի ջեր մա յին ազդե ցու թյամբ հե տաքրքր վեց 
անգ լիա ցի ֆի զի կոս Ջ. Ջոու լը, իսկ ևս մե կ տա րի անց՝ ռուս գիտ նա-
կան Է. Ք. Լեն ցը: Նրանք սահ մա նե ցին, որ՝ հո սան քա կիր հաղորդիչից 
ան ջատ վող ջեր մա քա նա կը հա վա սար է հո սան քի ու ժի քա ռա կու  սու , 
հաղորդիչի դի մադրու  թյան և նրա նով հո սան քի անց ման ժա մա նա-
կի ար տադր յա լին: 

Այժմ այդ օ րեն քը անվանում են Ջոուլ-Լեն ցի օ րենք: Մա թե մա տի կո-
րեն այն ար տա հայտ վում է հետևյալ բա նաձևի տես քով.

Q = I2Rt:  (18.1)

ANTARES



55

§ 18.  ՀՈ ՍԱՆ ՔԻ ՋԵՐ ՄԱ ՅԻՆ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Հո սան քից հաղորդիչի տա քա ցու մը պայ մա նա վոր ված է նյու թի 
ատոմն  ե րի կամ իոն նե րի հետ հոսանք ստեղծող լիցքակիրների փո-
խազ դե ցու թյամբ: Այս փո խազ դե ցու թյան արդ յուն քում մե  ծա նում է 
հաղորդիչի ներ քին է ներ գիան, և այն տա քա նում է: Տա քա ցած հա-
ղոր դի չը ստա ցած է ներ գիան տա լիս է շրջա կա մի  ջա վայ րին: Այս 
է ներ գիան էլ հենց այն ջեր մա քա նակն է, ո րը ո րոշ վում է Ջոուլ-Լեն ցի 
օ րեն քով: 

Ջոուլ-Լեն ցի օ րեն քը հայտ նա գործ վել է փորձ նա կան ճա նա պար հով: 
Սա կայն դրան կա րե լի է նաև տե սա կան հիմն  ա վո րում տալ: 

Երբ է լեկտ րա կան հո սանքն անց նում է հաղորդիչով, կա տար վում է 
աշ խա տանք, որը ո րոշ վում է (17.2) ար տա հայ տու թյամբ. A = IUt: Սա կայն 
U = IR: Ուս տի՝

A = I2Rt: (18.2)
Ե թե հա ղոր դի չը, ո րով հո սանք է անց նում, ան շարժ է մն ում, և նրա-

նում ոչ մի  քի մի ա կան ռեակ ցիա տե ղի չի ունե նում, ապա այդ ամ բողջ 
աշ խա տան քն ուղղ վում է նրա ներ քին է ներ գիա յի մե  ծաց մա նը: Ընդ 
ո րում՝ հո սան քա կիր հաղորդիչից ան ջատ ված ջեր մա քա նա կը հա մընկ-
նում է հո սան քի աշ խա տան քի հետ, հետևա բար ո րոշ վում է նույն ար-
տա հայ տու թյամբ: 

Շատ մե ծ հո սան քի դեպ քում մե  տա ղա կան հա ղոր դի չը կա րող է 
շի կա նալ և այր վել (հալ չել): Սրա վրա է հիմն  ված դյու րա հալ ապա-
հո վիչ նե րի գոր ծո ղու թյու նը: Դրանք ինք նա բե րա բար ան ջա տում են 
է լեկտ րա կան շղթան, երբ նրա նով սկսում է թույ լատ րե լի սահ մա-
նից ավե լի բարձր հո սանք անց նել: Ա պա հովի չի պայ մա նա կան նշա նը 
բեր ված է աղյ  ու սակ 12.1-ում:

Նկար 18.1-ում պատ կեր ված է ռա դիոէ լեկտ րո նա յին սար քե րում օգ-
տա գործ վող ապա հո վիչ: Դրա գլխա վոր մասը դյու րա հալ մե  տա ղից 
(օ րի նակ՝ կա պա րից) պատ րաստված մե  տա ղա լարն է, ո րի հաս տու-
թյու նը հա        մա    պա  տաս խա նում 
է ո րո շա կի հո սան քի (0,5 Ա, 1 
Ա, 2 Ա և այլն): Ե թե հո սան քի 
ուժն այս կամ այն պատ ճա-
ռով (ա սենք՝ կարճ մի աց ման 
դեպ քում) գե րա զան ցում է 
թույ լ ատրելի ար ժեքը, մե  տա-
ղա լա րը հալ չում է, և շղթան 
բաց վում է:

Նկ. 18.1

§ 18.  Հո սան քի ջեր մա յին ազ դե ցու թյու նը
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Բնա կե լի շեն քե րում 
է լեկտ րա կան հա ղոր դա գի ծը, 
որ պես կա նոն, նա խա տես-
ված է 6 Ա-ի կամ 10 Ա-ի հա-
մար: Դրա պաշտ պա նու թյան 
հա մար բնա կա րան նե րում 
օգ տա գործ վող ապա հո վիչ-
ները (խցան  նե րը) պատ կեր-
ված են նկար 18.2 ա, բ-ում: 
Ա ռա ջին դեպ քում (տե՛ս նկ. 

18.2 ա) թե լի այր վե լուց հե տո խցա նը փո խում են ամբող ջո վին, երկ-
րորդ դեպ քում (տե՛ս նկ. 18.2 բ)՝ մի այն նրա դյու րա հալ ներ դի րը: 

 ՀարՑեր

1. Ինչո՞ւ է հոսանքակիր հաղորդիչը տա քա նում: 
2. Ձևակերպեք Ջոուլ-Լենցի օրենքը: 
3. Ո՞րն է ապահովիչների նշա նա կու թյունը: 
4. Ներկայացրեք դյուրահալ ապա հո վիչ ների կառուցվածքը և գոր ծողու-

թյան սկզբունքը: 
5. Թվարկեք ձեզ հայտնի սարքերը, որոն ցում օգտագործվում է հոսանքի 

ջերմային ազդեցությունը:

 § 19. ՇԻԿԱՑՄԱՆ ԼԱՄՊ

Հո սան քի ջեր մա յին ազ դե ցու թյան հայտ նա գոր ծու թյու նը հան գեց-
րեց շի կաց ման լամ պի՝ լույ սի աղբ յու րի գյու տին, առանց ո րի անհ նա-
րին կլի ներ ժա մա նա կա կից կյ ան քը: 

Շի կաց ման լամ պը 1872 թ. հայտ նա գործ ել է ռուս է լեկտ րա տեխ նիկ 
Ա. Ն. Լո դի գի նը: Ա ռա ջին լամ պի հիմն  ա կան տար րը ած խե բա րակ 
ձողն էր, ո րը հո սան քով տա քաց վում էր այն աս տի ճան, որ սկսում էր 
լու սար ձա կել: Ձո ղը տե ղադր վում էր ապա կե անո թի մե ջ:

Լո դի գի նի առա ջին լամ պե րը ծա ռա յում էին ըն դա մե  նը 30-40 րոպե: 
Սա կայն կա ռուց ված քի կա տա րե լա գործ ման (ա նո թից օ դը հա նե լու, 
լամ պում հա ջոր դա բար այր վող մի  քա նի ձո ղեր օգ տա գոր ծե լու) ճա-
նա պար հով Լո դի գի նին հա ջող վեց զգա լիո րեն եր կա րաց նել դրանց 
աշխա տան քի տևո ղու թյու նը: 

Նկ. 18.2

ա բ
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1877-ին Լո դի գի նի աշ խա տանք նե րի մա սին իմա ցավ ամե  րիկացի 
հայտ նի գյու տա րար Թ. Ա. Է դի սո նը: Նա ո րո շեց կա տա րե լա գոր ծել 
լույ սի նոր աղբ յու րը: Լամ պում ած խե ձո ղի այր ման ըն թաց քը հնա-
րա վո րինս ավե լի դան դա ղեց նե լու նպա տա կով Էդի սոնն իր ստեղ-
ծած պոմ պի օգ նու թյամբ այն պի սի նոս րա ցում ստա ցավ, որ լամ պում 
գտնվող օ դի ճնշու մը մի  լիոն ան գամ զի ջեց մթնո լոր տա յի նին:

Մի քա նի ամի ս նա զբաղ ված էր շի կա ցող մարմն  ի հա մար նոր նյու-
թի ո րո նումն  ե րով: Նա փոր ձեց այն ամե նը, ինչ աչ քը տե սավ: Վեց հա-
զա րից ավե լի նյութ փոր ձար կեց Է դի սո նը՝ հու սա լով գտնել այն նյու թը, 
ո րը լամ պում լույս կտար ամե  նից եր կար: Երբ պարզ վեց, որ որ պես այդ-
պի սին կա րե լի է գոր ծա ծել բամ բու կը, Է դի սո նի գոր ծա կալ ները սկսե-
ցին հար կա վոր բույ սը փնտրել Ճա պո նիա յում, Կու բա յում, Ջա մայ կա-
յում, Չի նաս տա նում, Բրա զի լիա յում, Հնդկաս տա նում և Էկ վա դո րում: 
Նրան ցից մի  քա նիսը զոհ վե ցին թու նա վոր օ ձե րի խայ թոց նե րից, մյուս-
նե րը՝ դե ղին տեն դից, սա կայն անհրա ժեշտ նյութն, այ նուա մե  նայ նիվ, 
գտնվեց: Ած խաց նե լով և քի մի ա կան հա տուկ լուծույթ նե րով մշա կե լով 
բամ բու կի ման րա թե լե րը՝ Է դի սո նը ստա ցավ բա րակ մի  թել, ո րը հո-
սան քի ազ դե ցու թյամբ պայ ծառ և հա վա սա րա չափ լույս էր ար ձա կում: 
Միա ժա մա նակ նա կա տա րե լա գոր ծեց լամ պի մե ջ հա ղոր դա լա րե րի 
նե րանց ման հա մա կար գը, շատ հար մար ներ դիր ստեղ ծեց նրա հա մար 
(է դի սոն յան կո թառ), պատ րաս տեց ան ջա տիչ, ո րի օգ նու թյամբ կա րե լի 
էր մի աց նել կամ ան ջա տել լույ սը: Լամ պի աշ խա տան քի տևո ղու թյու նը 
հա սավ 800 ժա մի , և այն հար մար դար ձավ գոր ծա ծու թյան հա մար:

1880 թ. հուն վա րի 1-ի գի շե րը 700 է դի սոն յան լամ պեր լու սա վո-
րե ցին լա բո րա տո-
րիայի շեն քը, որ տեղ 
աշ խա տում էր գյու-
տա րա րը, ինչ պես 
նաև բա կը, դար-
պաս նե րը և ցան կա-
պա տը: Հար յու րա-
վոր մար դիկ հիաց-
մուն քով դի տում 
էին այդ հիաս քանչ 
լույ սը, որն Ամա նոր-
յա այդ գի շե րը ո ղո-
ղել էր ամե ն ինչ: Նկ. 19.1

§ 19.  Շիկացման լամպ
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Է դի սո նի լույ սի մա սին լուրն արա գո րեն տա րած վեց ամ բողջ Ա մե -
րի կա յով: Իսկ ո րոշ ժա մա նակ անց լամ պե րի առա ջին խմբա քա նա կը 
(1800 հատ) ուղարկ վեց Եվ րո պա: Նոր և հար մար լույ սի աղբ յուր նե րը 
սկսե ցին գոր ծա ծել փո ղոց նե րի, տնե րի և նա վե րի է լեկտ րա կան լու-
սա վոր ման հա մար: 

Այդ ըն թաց քում Լո դի գի նը նույն պես չէր 
դադա րում մտածել լամպը կա տա րե լա գոր ծե-
լու մասին: 1890-ին նա էա կա նո րեն բա րե լա-
վեց դրա կա ռուց ված քը. ած խա յի նի փո խա րեն 
նա կի րա ռեց վոլֆ րա մե թել, ո րը գոր ծած վում 
է մինչև օրս: Վոլֆ րամն ամե նադժ վա րա հալ 
մե տաղն է (tհլ = 34000C), և նրա նից պատ-
րաստված թե լը շատ եր կա րակ յաց է: Մի քա-
նի տա րի անց այդ թելին զիգ զա գաձև տեսք 
տվե ցին, իսկ այ նու հետև պարույ րի ձև հա-
ղոր դե ցին (նկ. 19.1), և լամ պը ստա ցավ իր ժա-
մա  նա կա կից տես քը:

Ժա մա նա կա կից շի կաց ման լամ պի կա ռուց-
ված քը ցույց է տրված նկար 19.2-ում: Շի կաց ման թե լի (վոլֆ րա մե  
պա րույ րի) ծայ րե րը (1) ե ռակցված են եր կու մե  տա ղա լա րե րին (նե-
րան ցիչ նե րին), որոնք անց նում են եր կա թե ոտ քի մի  ջով (2) և զոդ-
ված են լամ պա կո թի (3) մե  տա ղա կան մա սե րին. մի  մե  տա ղա լա րը՝ 
նրա պտու տա կա վոր ակո սին, իսկ մյու սը՝ ակո սից մե  կու սաց ված 
լամպակոթի հիմքին (4): Կո թա ռը (7) ծա ռա յում է լամ պը ցան ցին 
մի աց նե լուն: Կո թա ռի մե ջ լամ պի ներ պ տու տա կումն  իրա կա նաց վում 
է պտու տա կա վոր ակո սի (6) շնոր հիվ: Կո թա ռի ներ սում լամ պա կո-
թի հիմ քը կպչում է զսպա նա կա վոր հպա կին (5): Այդ հպա կը, ինչ պես 
նաև կո թա ռի պտու տա կա վոր ակո սը մի աց ված են սեղ մակ նե րով, 
որոնց ամ րաց նում են ցան ցի հա ղոր դա լա րե րը: 

Վոլֆ րա մե  պա րույ րի մի  ջով հո սան քի անց ման ժա մա նակ այն տա-
քա նում է մի նչև մոտ 30000C: Թե լը հաս նում է սպի տակ շի կաց ման և 
սկսում է պայ ծառ լու սար ձա կել: Թե լի գո լոր շա ցու մը դան դա ղեց նե լու 
հա մար լամ պը լցնում են որևէ իներտ գա զով (օրի նակ՝ ար գո նով կամ 
կրիպ տո նով):

Յու րա քանչ յուր լամ պի վրա նշվում է է լեկտ րա կան P հզո րու թյու-
նը և U լա րու մը, որոնց հա մար այն նա խա տես ված է: Օ րի նակ՝ բնա-
կա րան նե րը լու սա վո րե լու հա մար սո վո րա բար օգ տա գործ վում են 

Նկ. 19.2
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220 Վ լար ման 40, 60 և 100 Վտ հ զո րու թյան լամ պեր: Հա մե  մա տու-
թյան հա մար ասենք, որ 100 Վտ հ զո րու թյամբ լամ պն այն քան լույս է 
տալիս, որ քան 1000 հատ ստեա րի նե մո մե  րը մի ա սին: Լամ պի վրա 
նշված հզորու թյան և լար ման ար ժեք նե րի մի  ջո ցով կա րե լի է որո-
շել նրա աշխա տան քի դիմադրու թյու նը (այսինքն՝ տա քա ցած լամ պի 
դիմադրու թյու նը).

։ (19.1)

Ե թե լամ պի վրա լա րու մը փոքր լի նի ան վա նա կա նից, ապա գո յա-
ցող հզո րու թյու նը կնվա զի, և լամ պի լու սար ձա կու մը պա կաս պայ-
ծառ կլի նի: Եվ հա կա ռա կը՝ ան վա նա կա նի հա մա մատ լա րու մը 1 %-ի 
չա փով մե  ծաց նե լիս լամ պը կսկսի ավե լի պայ ծառ լույս տալ, սա կայն 
նրա ծա ռա յու թյան ժամկ  ե տը կկրճատ վի 15 %-ով: Իսկ ե թե լա րու մը 
ան վա նա կա նին գե րա զան ցի 15 %-ով, լամպն ան մի  ջա պես շար քից 
դուրս կգա: 

Ներ կա յումս աշ խար հում տա րե կան 10 մի լիարդ ից ավե լի շի-
կաց ման լամպ է ար տադրվում, իսկ դրանց տա րա տե սակ նե րի թիվն  
անցնում է 2000-ից: Այս լամ պե րը տար բեր վում են մի մ յան ցից իրենց 
նշա նա կու թյամբ (լու սա վո րող, պրո յեկ ցիոն, ցո լա լապ տեր նե րի հա-
մար և այլն), ինչ պես նաև շի կաց ման մարմն  ի ձևով և անո թի չափ-
սե րով, ո րոնք կարող են տա տան վել մի  քա նի մի  լի մե տ րից (խիստ 
մանր լամպերի դեպ քում) մի նչև մի  քա նի տասն յակ սան տի մե տր 
(խո շոր լու սար ձա կող լամ պե րի պա րա գա յում): Դրանք նա խա տես-
ված են մա սե րից մի նչև հար յու րա վոր վոլտ լար ման հա մար՝ մի  քա նի 
տասնյակ կի լո վատ տի հաս նող հզո րու թյան առ կա յու թյամբ: Ժա մա-
նա կա կից լամ պե րի ծառայու թյան ժամկ  ե տը կա րող է գե րա զան ցել 
1000 ժա մը: 

 ՀարՑեր

1. Ի՞նչ կառուցվածք ունի լուսավորող շիկացման լամպը: 
2. Ո՞վ և ե՞րբ է այն հայտնագործել: 
3. Ինչո՞ւ են լամպի շիկացման թելը պատրաստում վոլֆրամից: 
4. Արտածեք (19.1) բանաձևը:
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Մագ նիսն ավե լի քան եր կու սու-
կես հա զար տար վա պատ մու թյուն 
ունի: Մ.թ.ա. VI դա րում Հին Չի նաս-
տա նի գիտ նա կան նե րը հայտ  նա բե-
րե ցին եր կա թե իրե րը դե պի իրեն 
ձգող մի  հան քա տե սակ: Չի նա ցի-
ներն այն կո չե ցին «չու-շի», որ նշա-
նա կում է «սի րող քար»:

«Մագ նիս» ան վա նու մը գոր ծա ծու թյան մե ջ է մտցրել հին հու նա կան 
դրա մա տուրգ Եվ րի պի դե սը (մ.թ.ա. V դ.), որն իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րից մե  կում նկա րա գրել է դրա հատ կու թյուն նե րը: Այս պի սի ան վան-
ման առիթ է ծա ռա յել այն փաս տը, որ այս հան քա տե սա կի շեր տեր 
էին հայտ նա բեր վել Մագ նե սիա քա ղա քի մոտ: Մագ նիս նշա նա կում է 
«Մագ նե սիա յից բեր ված քար»: 

Այժմ հայտ նի է, որ բնա կան մագ նիս նե րը մագ նի սա կան եր կա թա քա րի 
(մագ նե տի տի) կտոր ներ են, ո րը կազմ ված է FeO-ից (31%) և Fe2O3-ից (69%): 
Սա փխրուն, սև, մոտ 5000 կգ/մ3 խտու թյամբ հան քա տե սակ է (նկ. 20.1): 

Հին ժա մա նակ նե րում մագ նի սի հատ կու թյուն նե րը փոր ձում էին 
բացատ րել նրան «կեն դա նի հո գի» վե րա գրե լով: Հին դա րե րի մարդ-
կանց պատ կե րաց մամբ՝ մագ նի սը «ձգտում էր» դե պի եր կա թը նույն 
պատ ճա ռով, ինչ շու նը՝ մսի կտո րին:

Այժմ մե նք գի տենք, որ ամե ն ինչ պայ մա նա վոր ված է մագ նի սի կող-
մի ց ստեղծ վող հա տուկ դաշ տով: Ցան կա ցած մագ նի սի շուր ջը գո յու-
թյուն ունի մագ նի սա կան դաշտ: Այս դաշտն էլ դե պի մագ նիսն է ձգում 
եր կա թը:

Մագ նի սա կան դաշ տը մա տե րիա յի առանձ նա հա տուկ տե սակ է, ո րը 
տար բեր վում է նյու թից և իր շուր ջը գո յու թյուն ունե ցող մագ նի սա ցած 
մար մի ն նե րից: 

Մագ նե տիտն ուժեղ մագ նի սա կան հատ կու թյուն ներ չու նի: Ներ-
կա յումս հա ջող վում է զգա լիո րեն ուժեղ մագ նի սա կան դաշ տով 

Նկ. 20.1
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ար հես տա կան մագ նիս ներ ստեղ ծել: Դրանց 
հա մար նյութ են ծա ռա յում եր կա թի, նի կե լի, 
կո բալ տի և մի  քա նի այլ մե տաղնե րի հա մա-
ձուլ վածք նե րը: Ար տա քին մագ նի սա կան դաշ-
տում դրանք մագ նի սա նում են, ին չից հե տո 
դրանք կա րե լի է օգ տա գոր ծել որ պես ինք-
նու րույն հաս տա տուն մագ նիս ներ: 

Ար հես տա կան մագ նիս նե րին հա տուկ ձև 
են տա լիս (նկ. 20.2): Մագ նի սի այն հատ ված-
նե րը, ո րոնց շուրջն առա վել ուժեղ մագ նի-
սա կան ազ դե ցու թյուն է հայտ նա բեր վում, և 
որ տեղ, հետևա բար, մագ նի սա կան դաշտն 
ամե  նաու ժեղն է, ան վա նում են մագ նի սա կան 
բևեռ ներ: Յու րա քանչ յուր մագ նիս ունի եր կու 
բևեռ, թեև ար հես տա կա նո րեն նյութը կա րե լի 
է այն պես մագ նի սաց նել, որ այն ունե նա ոչ թե 
2, այլ 4, 6 և ավե լի բևեռ ներ: Մագ նի սը եր կա-
թի խար տու քին մո տեց նե լով՝ կա րե լի է տես-
նել, թե ինչ պես են դրանք ձգվում դե պի նրա բևեռ նե րը (նկ. 20.3):

Սլա քի տես քով պատ րաստված մագ նիսն օգ տա գոր ծում են կողմն  ա-
ցույց նե րում: Այս հիա նա լի սար քը հայտ նա գործ վել է մոտ եր կու հա զար 
տա րի առաջ: Ա ռա ջին (հին չի նա կան) կողմն  ա ցույց նե րից մե  կը պատ-
կեր ված է նկ. 20.4 ա-ում: Այն կոչ վել է հա րա վի ցու ցիչ: Սլա քի դերն 
այս տեղ կա տա րել է բնա կան մագ նի սից պատ րաստված «գդա լը», ո րը 
հեշ տությամբ պտտվում էր իր ուղ ղա ձիգ առանց քի շուր ջը:

Ժա մա նա կա կից (պար զա գույն) կողմն  ա ցույ ցը պատ կեր ված է նկար 
20.4 բ -ում: 

Մագ նի սա կան սլա քը (կողմն  ա ցույ ցի սլա քը), ինչ պես ցան կա-
ցած մագ նիս, ունի եր կու բևեռ: Դրան ցից մե  կը, ո րը ցույց է տա լիս 
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աշ խար հա գրա կան հյու սի սը, կոչ վում է հյու սի սա յին բևեռ (N), հա կա-
դի րը՝ հա րա վա յին բևեռ (S): Այս նույն նշան նե րը (հա մա պա տաս խան 
ան վա նումն  ե րի հետ մի ա սին) գոր ծած վում են նաև ցան կա ցած ուրիշ 
մագ նիս նե րի մագ նի սա կան բևեռ նե րը նշա նա կե լու հա մար: 

Մագ նի սա կան սլաք ներն իրար մո տեց նե լիս (նկ. 20.5) կա րե լի է հա-
մոզ վել, որ տա րա նուն մագ նի սա կան բևեռ նե րը ձգում են իրար, իսկ 
նույ նա նուն նե րը՝ վա նում: Այս օ րի նա չա փու թյու նը ճշմա րիտ է բո լոր 
մագ նիս նե րի հա մար:

Երկ րա գուն դը նույն պես մագ նիս է: Այն 
ունի իր մագ նի սա կան բևեռ նե րը և իր մագ-
նի սա կան դաշ տը: Այդ դաշտն էլ ստի պում 
է կողմն  ա ցույ ցի սլա քին մի շտ ուղ ղորդ վել 
ո րո շա կի ուղ ղու թյամբ: 

Դժվար չէ հաս կա նալ, թե ո՞ր կող մը 
պետք է նա ցույց տա. չէ՞ որ իրար ձգում 
են տա րա նուն բևեռ նե րը: Հետևա բար, 

սլա քի հյու սի սա յին բևե ռը ուղղ ված կլի նի դե պի Երկ րի Հա րա վա յին 
մագ նի սա կան բևե ռը: Այս բևե ռը գտնվում է երկ րագնդի հյու սի սում, 
աշխարհա գրական Հյու սի սա յին բևե ռից մի  փոքր հեռու (Ուել սի ար քա-
յազ նի կղզում):

Մագ նիս նե րի կի րառ ման աս պա րե զը շատ ըն դար ձակ է: Դրանք օգ-
տա  գործ վում են ոչ մի այն կողմն  ա ցույց նե րում, այլև է լեկտրա տեխ նի կա-
յում, ռա դիո տեխ նի կա յում, ավտո մա տի կա յում, ռոբո տա տեխ նիկա յում և 
այլն: Դուք կա րող եք դրանք հայտ նա բերել է լեկտ րա շար ժիչ նե րի, բարձ-
րա խոս նե րի, հե ռա խոս նե րի, ամ պե րա չափե րի, վոլ տա  չա փե  րի և այլ 
սար քե րի ներ սում: Բժշկու թյան մե ջ մագնիսա կան զոն դե րը կիրառ վում 
են հի վանդ նե րի ստա մոք սից պատա հա կա նո րեն կուլ տված ասեղներ, 
գնդա սեղ ներ և այլ եր կա թե առարկա ներ դուրս բե րե լու համար:

 Հար Ցեր

1. Ի՞նչ  է նշա նա կում մագ նիս բա ռը: 
2. Ո՞րն  է բնա կան մագ նի սը: 
3. Ինչ պե՞ս  են ստա նում ար հես տա կան մագ նիս ներ: 
4. Ի՞նչն  են ան վա նում մագ նի սա կան բևեռ : 
5. Ինչ պե՞ս  են փո խազ դում մագ նիս նե րի բևեռ նե րը: 
6. Ինչ պե՞ս կա րե լի է մագ նի սա կան սլա քի օգ նու թյամբ ո րո շել մագ նի սա-

ցած պող պա տե ձո ղի բևեռ նե րը: 

Նկ. 20.5
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7. Ին չի՞ ազ դե ցու թյամբ է կողմ նա ցույ ցի սլա քը ուղ ղորդ վում ո րո շա կի ուղ-
ղու թյամբ: Ո՞ր կողմն է այն ցույց տա լիս: 

8. Որ տե՞ղ  են կի րառ վում մագ նիս նե րը: 
9. Ին չո՞ւ  է բնու թյան մեջ գո յու թյուն ունե ցող մագ նի սա կան եր կա թա քա րը 

մագ նի սա ցած լի նում: Ի՞նչն  է նրան մագ նի սաց րել: 
10. Ի՞նչն  են ան վա նում մագ նի սա կան դաշտ: 

 § 21. ՀՈՍԱՆՔԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ։ 
ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԳԾԵՐ

Մագ նիս նե րի շուր ջը գո յու թյուն ունի մագ նի սա կան դաշտ: Այն 
հայտ նա բե րե լու հա մար բա վա կան է այդ դաշ տում մագ նի սա կան 
սլաք տե ղադրել, որը կա րող է ազատ պտտվել այդ դաշ տի ազ դե ցու-
թյամբ (դրա հա մար այն կա խում են թե լից կամ դնում են սայ րի վրա): 
Երբ սլա քին ենք մո տեց նում մագ նի սը, այն շրջվում է այս կամ այն 
կող մը: Իսկ հնա րա վո՞ր  է արդ յոք սլա քը պտտել է լեկտ րա կան հո սան-
քի մի ջո ցով:

Կա տա րենք հետևյալ փոր ձը: Մագ նի սա կան սլա քի վրա՝ նրա 
առանցքին զու գա հեռ, տե ղադրենք հո-
սան քի աղբ յու րին մի աց ված հա ղոր դիչ 
(նկ. 21.1): Փա կենք շղթան: Մենք կտես-
նենք, թե ինչ պես է սլա քը տե ղա շարժ-
վում և նոր դիրք ըն դու նում: Շղթան բա-
ցե լիս այն կրկին նախ կին դիր քին է վե -
րա  դառնում:

Մագ նի սա կան սլա քի վրա հո սան քա-
կիր հաղորդիչի ներ գոր ծու թյունն առա-
ջին ան գամ հայտ նա գոր ծել է դա նիա ցի 
գիտ նա կան Հ. Ք. Էրս տե դը: Սա կայն նա 
չկա րո ղա ցավ ճիշտ բա ցատ րու թյուն տալ 

այս երևույ թին: Դա ար վեց ավե լի ուշ:
Ինչպես գի տենք, հո սան քը լից քա վոր ված մաս նիկ նե րի ուղ ղորդ ված 

շար ժում է: Ե թե այդ մաս նիկ նե րը ան շարժ են, ապա դրանք իրենց շուր-
ջը ստեղ ծում են մի այն է լեկտ րա կան դաշտ: Իսկ, ասենք, է լեկտ րա կան 
հո սան քի շարժ վող լից քե րի շուր ջը, է լեկտ րա կան դաշ տից բա ցի, առ-
կա է նաև մագ նի սա կան դաշ տը: Այս դաշտն էլ ստի պում է խո տոր վել 
հո սան քա կիր հաղորդիչի կող քին գտնվող մագ նի սա կան սլա քին:

Նկ. 21.1
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Մագ նի սա կան դաշտ գո յու թյուն ունի ցան կա ցած հո սան քա-
կիր հաղորդիչի շուր ջը: Ուս տի է լեկտ րա կան հո սան քը կա րե լի 
է դի տարկել որ պես մագ նի սա կան դաշ տի աղբ յուր: Որ քան մե ծ է 
հաղորդիչում հոսան քի ուժը, այն քան ուժեղ է նրա ստեղ ծած մագ-
նիսա կան դաշտը: 

Սա կայն ե թե մագ նի սա կան դաշ տի աղբ յու րը է լեկտ րա կան հո սանքն 
է, ապա ին չո՞ւ  է այն գո յա նում հաս տա տուն մագ նիս նե րի շուր ջը:

1820-ին ֆրան սիա ցի գիտ նա կան Ա. Մ. Ամ պերն այն են թադրու-
թյունն արեց, թե հաս տա տուն մագ նիս նե րի մագ նի սա կան հատ կու-
թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված են այդ մար մի ն նե րի մո լե կուլ նե րի ներ-
սում գոյություն ունե ցող բազ մա թիվ շրջա նաձև հո սանք նե րով: Այդ 
հո սանք ներն ան վա նե ցին մո լե կու լա յին: Ամ պե րի ժա մա նակ նե րում 
այս հո սանք նե րի բնույ թը հայտ նի չէր: Սա կայն այժմ մե նք գի տենք, որ 
ատոմն  ե րի և մո լե կուլ նե րի ներ սում իս կա պես շարժ վում են լից քա-
վորված մաս նիկ ներ՝ է լեկտ րոն ներ, ո րոնց շնոր հիվ էլ մար մի  նը մագ-
նի սա նում է:

Մագ նի սա կան դաշ տի գրա ֆի կա կան պատ կեր ման հա մար օգ-
տա գոր ծում են մագ նի սա կան գ ծե րը: Այս պես են կոչ վում այն գծե րը, 
ո րոնց եր կայն քով դա սա վոր վում են տվյ ալ դաշ տում տե ղադր ված 
փոքր մագ նի սա կան սլաք նե րի առանցք նե րը: Այդ սլաք նե րի՝ հյու սի-
սա յին բևեռ  մատ նան շող ուղ ղու թյու նը հա մա րում են մագ նի սա կան 
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գ ծե րի ուղ ղու թյուն: Ուղ ղա գիծ հո սան քա կիր հաղորդիչի շուրջը մագ-
նի սա կան սլաք ներ տե ղադրե լով՝ կա րե լի է ակա նա տես լի նել նկ. 
21.2 ա-ում ներ կա յաց ված պատ կե րին: Այս փոր ձի ըն թաց քում մագ նի-
սա կան սլաք նե րի փո խա րեն կա րե լի է օգ տա գոր ծել ստվա րաթղ թի 
վրա շաղ տված եր կա թի խար տուքը: Հո սան քա կիր հաղորդիչի մագ-
նի սա կան դաշ տում դրանք մագ նի սա նում են և մագ նի սա կան սլաք-
նե րի նման դա սա վոր վում մագ նիսա կան դաշ տի մագ նի սա կան գ ծե-
րի եր կայն քով: Սլաք նե րի դի տարկ վող դա սա վո րու թյու նը ցույց է տա-
լիս, որ ուղիղ հո սան քի մագ նի սա կան դաշ տի ուժագ ծե րը շրջա նա-
գծեր են, ո րոնք գոտևո րում են այդ հո սան քը 
(նկ. 21.2 բ): 

Հա ղորդի չում հո սան քի ուղ ղու թյու նը փո-
խե լու դեպ քում փոխ վում է նաև մագ նի սա կան 
սլաք նե րի կողմն  ո րո շու մը: Սա նշա նա կում է, որ 
մագնի սա կան դաշ տի մագ նի սա կան գ ծե րի ուղ-
ղու թյու նը կապ ված է հաղորդիչում հո սան քի 
ուղղու թյան հետ: 

Ուղիղ հո սան քի մագ նի սա կան դաշ տի մագ-
նի սա կան գծե րի ուղ ղու թյու նը ո րոշ վում է աջ 
ձեռ քի առա ջին կա նո նով. 

Ե թե աջ ձեռ քի ափի մե ջ առ նենք հա ղոր-
դի չը՝ պար զած բթա մատն ու ղ ղե լով հո սան քի 
եր կայն քով, ապա այդ ձեռ քի մյու ս մատ նե-
րը ցու յց կտան այդ հո սան քի մագ նի սա կան 
դաշ տի մագ նի սա կան գ ծերի ու ղղու  թյու  նը 
(նկ. 21.3):

 Հար Ցեր

1. Նկա րա գրեք  այն փոր ձը, ո րի ժա մա նակ երևում է է լեկտ րա կան հոսան-
քի ազ դե ցու թյու նը մագ նի սա կան սլա քի վրա: Ո՞վ և ե՞րբ  է առա ջին 
անգամ այն կա տա րել: 

2. Ո՞րն  է մագ նի սա կան դաշ տի աղբ յու րը: 
3. Ուղիղ հո սան քի մագ նի սա կան դաշ տում ինչ պե՞ս  են դա սա վոր վում 

մագ  նի սա կան սլաք նե րը: 
4. Ի՞նչն  են կո չում մագ նի սա կան գ ծեր: 
5. Ի՞նչ ձև ունեն ուղիղ հո սան քի մագ նի սա կան դաշ տի մագ նի սա կան գ ծե րը: 
6. Ձևա կեր պեք  աջ ձեռ քի առա ջին կա նո նը: 

Նկ. 21.3
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Մագ նի սա կան դաշ տը կա րե լի է ուժե ղաց նել՝ հո սան քա կիր 
հաղորդիչին պտտվող գա լար նե րի ձև տա լով: Դրա արդ յուն քում 
ստաց ված հոսան քա կիր կո ճը կոչ վում է սոլե նոիդ (հ� ն. «սո լեն» - փո-
ղակ): Սո լե նոի դի մագ նի սա կան դաշ տի մագ նի սա կան գծե րը պատ կեր-
ված են նկար 22.1 ա-ում: Այդ գծե րի ուղ ղու թյու նը ո րո շում են աջ ձեռքի 
երկրորդ կանո նով.

Ե  թե աջ ձեռ քի մե ջ առ նենք սո լե նոի դը՝ չորս մատ ներն ու ղ ղե-
լով գա լար նե րով անցնող հո սան քի ու ղ ղու  թյամբ, ապա պար զած 
բթամա տը ցու յց կտա սո լե նոի դի ներսու մ մագ նի սա կան գծե րի 
ու ղղու  թյու  նը:

Սո լե նոի դի մագ նի սա կան դաշ տը հա մե  մա տե լով շեր տա վոր հաս-
տա տուն մագ նիսի դաշ տի հետ (նկ. 22.1 բ)՝ կա րե լի է նկա տել, որ 
դրանք շատ նման են: Ինչ պես մագ նիսը, սո լե նոի դը նույն պես եր կու 
բևեռ ունի՝ հյու սի սա յին (N) և հա րա վա յին (S): Սոլե նոի դի հյու սի սա յին 
բևեռն այն է, ո րից մագ նի սա կան գծե րը դուրս են գա լիս, իսկ հա րա-
վա յին բևեռը՝ այն, ո րի մե ջ դրանք մտնում են: Սո լե նոի դի հյու սի սա յին 
բևե ռը մի շտ գտնվում է այն կող մում, ո րը մատ նան շում է բթա մա տը աջ 
ձեռ քի երկրորդ կանո նին հա մա պա տաս խան դիր քի դեպ քում:

Նկար 22.2 ա-ում պատ կեր ված է սո լե նոիդ, ո րը փայ տե կմախ քի 
վրա փա թաթ ված հա ղոր դա լա րի մե ծ թվով գա լար նե րից բաղ կա ցած 
կո ճի տեսք ունի: Այդ պի սի կո ճը կա րե լի է որ պես մագ նիս օգ տա գոր ծել: 

Նկ. 22.1ա բ
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Հո սան քա կիր կո ճի մագ նի սա կան ազ դե ցու թյունն ուսումն  ա սի րե լու 
հա մար հա վա քենք նկար 22.2 բ -ում պատ կեր ված շղթան: 

Ռեոս տա տի օգ նու թյամբ շղթա յում փո խենք հո սան քի ուժը: Կտես նենք, 
որ հոսանքի ուժի մե  ծաց ման դեպ քում սո լե նոի դի մագ նի սա կան դաշ տի 
ազ դե ցու թյունն ուժե ղա նում է, իսկ փոք րաց ման դեպ քում՝ թու լա նում: 

Կո ճը փո խա րի նենք մե կ այլ՝ մե  տա ղա լա րի ավե լի շատ գա լար ներ 
ունե ցող կո ճով: Պարզ վում է, որ այն ավե լի մե ծ քա նա կու թյամբ եր կա-
թե առար կաներ կձգի: Սա նշա նա կում է, որ գա լար նե րի թվի մե  ծաց ման 
դեպ քում սո լե նոի դի մագ նի սա կան ազ դե ցու թյունն ուժե ղա նում է: 

Հո սան քա կիր կո ճի մագ նի սա կան ազ դե ցու թյու նը կա րե լի է ուժե ղաց նել 
նաև առանց հո սան քի ուժը և նրա նում գա լար նե րի թի վը փո խե լու: Դրա 
հա մար պետք է կո ճի մե ջ եր կա թե ձող (մի  ջուկ) մտցնել: Եր կա թե մի  ջու կը 
զգա լիո րեն ուժե ղաց նում է սո լե նոի դի մագ նի սա կան ազ դե ցու թյու նը:

Եր կա թե մի  ջու կով սո լե նոի դը կոչ վում է է լեկտ րա մագ նիս: 
Է լեկտ րա մագ նիս նե րը կա րող են բաղ կա ցած լի նել ինչ պես մե կ, 

այն պես էլ մի  քա նի կո ճից (փա թույ թից), ընդ ո րում՝ ունե նա լով ձևով 

 § 22.  Էլեկտրամագնիսներ
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իրա րից տար բեր վող մի  ջուկ ներ: Նկար 22.2 գ -ում պատ կեր ված է պայ-
տաձև է լեկտ րա մագ նիս, ո րը պա հում է եր կա թե թի թեղ (խա րիսխ), որից 
բեռ է կախ ված: Ա ռա ջին ան գամ այս պի սի է լեկտ րա մագ նիս 1825-ին 
պատ րաս տել է անգ լիա ցի գյու տա րար Ու. Սթեր ջե նը: Նրա է լեկտ րա-
մագ նիսն ուներ 0,2 կգ զանգ ված և կա րո ղա նում էր պա հել 36 Ն կշ ռով 
բեռ: Նույն տա րում Ջ. Ջոու լը մե  ծաց րեց է լեկտ րա մագ նի սի ամ բար-
ձիչ ուժը մի նչև 200 Ն-ի, իսկ վեց տա րի անց ամե  րի կա ցի գիտ նա կան 
Ջ. Հեն րին ստեղ ծեց 300 կգ զանգ վա ծով է լեկտ րա մագ նիս, ո րը կա րո-
ղա նում էր 1 տ զանգ վա ծով բեռ պա հել:

Ժա մա նա կա կից է լեկտ րա մագ նիս նե րը մի  քա նի տասն յակ տոն նա յից 
ավե լի զանգ վա ծով բեռ ներ են բարձ րաց նում: 

Է լեկտ րա մագ նիս նե րը լայն կի րա ռու թյուն ունեն տեխ նի կա յում: Շատ 
մե ծ ամ բար ձիչ ուժով օժտ ված հզոր է լեկտ րա մագ նիս նե րը օտա գոր-
ծում են գոր ծա րան նե րում թու ջե և պող պա տե ծանր ար տադրա տե-
սակ նե րը տե ղա փո խե լու հա մար (նկ. 22.3 ա): Հո սան քը մի աց նե լիս այդ 
առար կա նե րը ձգվում են դե պի ամ բարձ չի է լեկտ րա մագ նի սը, ան ջատ-
ման դեպ քում ազա տո րեն ան ջատ վում նրա նից: 

Է լեկտ րա մագ նի սի օգ նու թյամբ կա րո ղա նում են ո րոշ բույ սե րի հա-
տիկ նե րը (վուշ, երեք նուկ, առ վույտ և այլն) մաք րել մո լա խո տե րից և 
դրանց մե ջ պա տա հա բար ըն կած եր կա թե առար կա նե րից: Դրա հա-
մար օգ տա գոր ծում են մագ նի սա կան սերմն  ազ տիչ (նկ. 22.3 բ): Երբ 
հա ցա հա տի կը (1) և նա խա պես դրան խառն ված եր կա թե մանր խար-
տու քը բուն կե րից լցնում են պտտվող թմբու կի վրա (2), ապա նրա նում 
գտնվող է լեկտ րա մագ նի սը դե պի իրեն է ձգում եր կա թե խար տու քը՝ 
դրանց կպած մո լա խո տե րով հան դերձ (4)՝ այդ պի սով դրանք զտե լով 
ո ղորկ հա տիկ նե րից (3), ո րոնց խար տու քը չի կպչում: 

բ
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 § 22.  ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍՆԵՐ

Է լեկտ րա մագ նի սի կի րա ռու թյան մե կ այլ օ րի նակ էլ նրա օգ տա գոր-
ծումն  է է լեկտ րա կան զան գի կա ռուց ված քում: Այդ պի սի զան գի սխե ման 
պատ կեր ված է նկար 22.3 գ -ում: Սխե մա յում տա ռե րով նշա նակ ված են՝ 
ԷՄ – պայ տաձև է լեկտ րա մագ նիս, Խ – եր կա թե թի թեղ, ո րը կոչ վում է 
խա րիսխ, Մ – մուր ճիկ, Զ - զան գի թա սիկ, Հ – հպա կա յին զսպա նակ, որ 
դիպ չում է Պ պտու տա կին: Կո ճա կը սեղ մե  լիս զան գի շղթան փակ վում 
է, խա րիս խը ձգվում է դե պի է լեկտ րա մագ նի սը, և մուր ճի կը հար վա-
ծում է զան գի թա սի կին: Ընդ ո րում, պտու տա կի հետ հպու մը խզվում 
է, հո սան քը է լեկտ րա մագ նի սում դա դա րում է, և զսպա նա կը խա րիս-
խը վե րա դարձ նում է իր նախ կին դիր քը: Այ նու հետև ամե ն ինչ նո րից է 
կրկնվում: Զան գի թա սի կի վրա մուր ճի կի հա ճա խա կի կրկնվող հար-
ված նե րը ստի պում են նրան ան դա դար զնգալ:

Գլո ցա հաս տոն նե րում, հան քա հո րա յին ամ բար ձիչ նե րում, վե րե լակ-
նե րում և ո րոշ պոմ պե րում օգ տա գործ վող հզոր է լեկտ րա շար ժիչ նե րում 
հո սան քի ուժը հաս նում է մի  քա նի հա զար ամ պե րի: Այդ պի սի շղթա նե-
րի մի աց ման հա մար գոր ծա ծում են էլեկտրա մագ նի սա կան ռե լե: Դրա 
կա ռուց ված քը պատ կեր ված է նկար 22.4-ում: Նկա րում նշա նակ ված են՝ 
1 - է լեկտ րա մագ նիս, 2 - խա րիսխ, 3 – ռե լեի օգ նու թյամբ մի ացվող բա-
նող շղթա յի հպակ ներ, 4 - զսպա նակ, 5 - էլեկտ րա շար ժիչ, 6 – հ պակ-
ներ, ո րոնց մի աց ված է է լեկտ րա շար ժի չը սնու ցող հո սան քի աղբ յու րը: 
Է լեկտ րա մագ նի սա կան ռե լեն գոր ծի է դրվում հո սան քի փոքր ուժով, և 
այդ պատ ճա ռով էլ օ պե րա տո րը պաշտ պան ված է լի նում մե ծ հո սան քի 
շղթա յին դիպ չե լու վտան գից: 

 Հար Ցեր

1. Ի՞նչ  է սո լե նոի դը: 
2. Ձևա կեր պեք  աջ ձեռ քի երկ րորդ կա նո նը: 
3. Թվար կեք հո սան քա կիր կո ճի մագ նի սա կան ազ դե ցու թյունն ուժե ղաց-

նե լու ե ղա նակ նե րը: 
4. Ի՞նչ  է է լեկտ րա մագ նի սը: 
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5. Գոր ծա րան նե րում ի՞նչ ն պա տա կով են օգ տա գոր ծում է լեկտ րա մագ նիս-
նե րը: 

6. Ինչ պե՞ս  է աշ խա տում մագ նի սա կան սերմ նազ տի չը: 
7. Բա ցատ րեք, թե ինչ պես է գոր ծում է լեկտ րա կան զան գը: 
8. Ին չի՞ հա մար է օգ տա գործ վում է լեկտ րա մագ նի սա կան ռե լեն: Ինչ պե՞ս  

է այն գոր ծում: 
9. Ինչ քա՞ն  էր Ստեր ջե նի ստեղ ծած առա ջին պայ տաձև է լեկտ րա մագ նի սի 

պա հած բե ռի զանգ վա ծը: 

ՓՈր Ձա րա րա Կան աՌա ՋաԴրանՔ 

Պատ րաս տեք  ինք նա շեն է լեկտ րա մագ նիս: Դրա հա մար վերց րեք մե ծ 
մե խ, փա թա թեք  այն մե  տա ղա լա րով, իսկ դրա ծայ րե րը մի աց րեք  որևէ 
հո սան քի աղբ յու րի (օ րի նակ՝ գրպա նի լապ տե րի մարտ կո ցի): Փոր ձար-
կեք  է լեկտ րա մագ նի սի ներ գոր ծու թյու նը՝ այն մո տեց նե լով եր կա թե տար-
բեր առար կա նե րի: Փոր ձեք  ո րո շել է լեկտ րա մագ նի սի ամ բար ձիչ ուժը 
նրա բարձ րաց րած մե  խե րի առա վե լա գույն թվի հի ման վրա:

 § 23. ՄԱԳ ՆԻ ՍԱ ԿԱՆ ԴԱՇ ՏԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀՈ ՍԱՆ ՔԱ ԿԻՐ ՇՐՋԱ ՆԱ ԿԻ ՎՐԱ։ 
ԷԼԵԿՏՐԱՇԱՐԺԻՉՆԵՐ

Հոսանքակիր շրջանակի վրա մագնիսական դաշտի ազդեցությունն 
ուսումն  ա սի րե լու նպատակով կա տա րենք հետևյալ փոր ձը: Հո սան քի 
աղբ յու րին մի աց նենք մե  տա ղա լա րե ուղ ղանկյ  ուն շրջա նակ (նկ. 23.1): 
Նրա աջ և ձախ կող մե  րում մագ նիս ներ տե ղադրե լով՝ փա կենք շղթան: 
Մենք կտես նենք, որ շրջա նա կը շրջվում է: Սա նշա նա կում է, որ մագ նի-
սա կան դաշ տը հո սան քա կիր շրջա նա կի վրա պտտող ազ դե ցու թյուն է 
գոր ծում: 
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§ 23.  ՄԱԳ ՆԻ ՍԱ ԿԱՆ ԴԱՇ ՏԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈ ՍԱՆ ՔԱ ԿԻՐ ՇՐՋԱ ՆԱ ԿԻ ՎՐԱ։

Մագ նի սա կան դաշ տի պտտող ազդեցու թյու նը հաշ վի է առն վում 
է լեկտ րա շար ժիչ նե րում՝ է լեկտ րա կան է ներ գիան մե  խա նի կա կան աշ-
խա տան քի վե րա փո խող մե  քե նա նե րում: 

Է լեկտ րա շար ժի չի հիմն  ա կան մա սերն են մագ նի սը և մե  տա ղա լա րի 
փա թույ թը (խա րիսխ)՝ բաղ կա ցած մե ծ թվով գա լար նե րից, որոնք տե-
ղադր ված են եր կա թե գլանի մա կերևույ թին ար ված ակոս նե րի (փո-
րակ նե րի) մե ջ: Էլեկտ րա մագ նի սը հո սան քով սնուց վում է հո սան քի 
նույն աղբ յու րից, ինչ խա րս խի փա թույ թը: Երբ փա թույ թի մի  ջով սկսում 
է հո սանք անց նել, մագ նի սա կան դաշ տը պտտում է խա րիս խը, և շար-
ժի չն սկսում է աշ խա տել: 

Գործ նա կա նում պի տա նի հաս տա տուն հո սան քի առա ջին էլեկտ-
րա շար ժիչ նե րը ստեղ ծել է ռուս գիտ նա կան Բ. Ս. Յա կո բին XIX դա րի 
30-ա կան թվա կան նե րին: 

Ի տար բե րու թյուն ջեր մա շար ժիչ նե րի, է լեկտ րա շար ժիչ ներն աշ խա-
տան քի ըն թաց քում վն ա սա կար գա զեր, փո շի և գո լոր շի չեն ար տա նե-
տում և հետևա բար չեն աղ տո տում շրջա կա մի  ջա վայ րը: Հզոր է լեկտ-
րա շար ժիչ նե րի ՕԳԳ-ն կա րող է հաս նել 98 %-ի: 

Է լեկտ րա շար ժիչ նե րը լայն գոր ծա ծու թյուն ունեն տեխ նի կա յում, 
հատ կա պես տրանս պոր տի այն պի սի տե սակ նե րում, ինչ պի սիք են 
է լեկտ րա քար շե րը, տրո լեյ բուս նե րը, տրամ վայ նե րը: Հաս տա տուն հո-
սան քի հա տուկ է լեկտ րա շար ժի չի (մե կ նար կիչ) մի  ջո ցով ավտո մե  քե նա-
նե րում կա տար վում է ներ քին այր ման շար ժի չի գոր ծար կու մը:

Մագ նի սա կան դաշ տում հո սան քա-
կիր շրջա նա կի պտույ տը օգ տա գործ վում 
է նաև այն պի սի է լեկտ րա չա փիչ սար քե-
րում, ինչ պի սիք են ամ պե րա չափը և վոլ-
տա չափը: Դրան ցից մե  կի կա ռուց ված քը 
ցույց է տրված նկար 23.2-ում: Հաս տա-
տուն մագ նի սի (կամ է լեկտ րա մագ նի-
սի) (1) բևեռ նե րի մի ջև տե ղադր ված է 
թեթև շրջա նակ (2), ո րի վրա փա թաթ ված 
է մե  տա ղա լա րի մի  քա նի գա լար ունե ցող կոճ: Շրջա նա կի ներ սում 
գտնվում է ան շարժ եր կա թե մի  ջու կը (3): Կո ճի մե ջ հո սան քը հաս նում 
է մե  տա ղա կան զսպա նակ նե րի մի  ջով (4): Հո սան քի բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում զսպա նակ նե րը պա հում են շրջա նա կն այն պի սի դիր քում, 
որ նրան ամ րաց րած սլա քը (5) ցույց է տա լիս սանդ ղա կի զրո յա կան 
բա ժա նու մը: Սար քը շղթա յին մի աց նե լիս կո ճով սկսում է հո սանք 

Նկ. 23.2

§ 23.  Մագ նի սա կան դաշ տի ազ դե ցությունը 
հո սան քա կիր շրջա նա կի վրա։
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անց նել, և մագ նի սա կան դաշ տի ազ դե ցու թյամբ սլա քով շրջա նա-
կը շրջվում է: Դրանց պտույ տը շա րու նակ վում է այն քան ժա մա նակ, 
մի նչև զսպա նակ նե րի կող մի ց առաձ գա կա նու թյան ուժե րի մոմե նտը 
չհա վա սա րակշռ վի մագ նի սա կան դաշ տի կող մի ց գոր ծող Ամ պե րի 
ուժե րի մոմե նտի հետ: Որ քան մե ծ է հո սան քի ուժը շղթա յում՝ այն քան 
մե ծ կլի նի Ամ պե րի ուժե րի մոմե նտը, ուս տի սար քի սանդ ղա կի վրա 
սլաքն ավե լի մե ծ անկյ  ամբ կտե ղա շարժ վի: 

 Հար Ցեր

1. Ի՞նչ  է է լեկտ րա շար ժի չը: Ին չի՞ վրա է հիմն ված այդ պի սի շար ժի չի 
գործո ղու թյու նը:

2. Որ տե՞ղ  են կի րառ վում է լեկտ րա շար ժիչ նե րը: Ի՞նչ  առա վե լու թյուն ներ 
ունեն դրանք ջեր մա շար ժիչ նե րի հա մե մա տու թյամբ: 

3. Ներ կա յաց րեք  է լեկտ րա չա փիչ սար քե րի կա ռուց ված քը և գոր ծո ղու թյունը:

 § 24. ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՄԱԿԱԾՄԱՆ 
ԵՐԵՎՈՒՅԹԸ 

Էրստեդի փորձերից պարզ դարձավ, որ հոսանքակիր հա ղոր դիչ-
ներն իրենց շուրջը ստեղծում են մագ նի սա կան դաշտ: Սա էլեկտրական 
և մագնիսական երևույթ նե րի մի ջև գոյություն ունեցող կապի մի այն 
մի  կողմն  էր: Ել նե լով բնության համաչափությունից՝ 1922 թվականին 
անգլիացի ֆիզիկոս Մայքլ Ֆարադեյն իր առջև խնդիր է դնում 
ստանալ հակադարձ կապը: Նա փորձում էր մագ նի սա  կան դաշտի 
մի ջոցով հաղորդիչում ստանալ էլեկ տրա կան հոսանք: Եվ երկարատև 
հե տա զո տու թյուն նե րից հե տո նրան հաջողվեց փորձով ապա ցուցել, 
որ փո փո խա կան մագնիսական դաշտը հա ղոր դիչ կոն տուրում 
ստեղ ծում է էլեկտրական հոսանք: Ֆարադեյի ստացած ար դյունք-
նե րը հետագայում մե ծապես նպաստել են էլեկտրամագնիսական 
դաշտի տե սու թյան կայացմանը, ունեցել են գործնական լայն 
կիրառություններ հատկապես էլեկ տրա էներ գիայի արտադրության 
ոլորտում: 

Դիտարկենք Ֆարադեյի հայտ նա գոր ծու  թյան էությունը լուսաբանող 
հետևյալ փորձերը: 

Նկ. 24.1-ում պատկերված մե տաղալարե փաթույթով կոճը և 
գալվանաչափը կազ մում են փակ շղթա, որը հոսանքի աղբյուր չի 
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պարունակում: Հաստատուն մագնիսը կո ճի 
մե ջ մտցնելիս գալվանաչափի սլաքը շեղվում 
է, այսինքն՝ կոճում հոսանք է առա ջա նում 
(նկ. 24.1 ա): 

Մագնիսը կոճի մե ջ անշարժ պահելիս 
հոսանքը դադարում է (նկ. 24.1 բ): Իսկ 
մագ նիսը կոճից հանելիս գալվանաչափի 
սլաքը նորից շեղվում է, սակայն այս 
անգամ՝ հա կառակ ուղ ղու թյամբ (նկ. 24.1 գ): 
Գալվանաչափը հո սանք է ցույց տալիս 
նաև այն դեպ քում, երբ մագ նի սի փոխարեն 
շարժում ենք կոճը: 

Այս փորձերը ցույց են տալիս, որ կոճում 
հոսանք է առաջանում բոլոր այն դեպ քե րում, 
երբ կոճն ու մագնիսը շարժվում են մի մյանց 
նկատմամբ: Բայց դրա հետևան քով փոխվում 
է կոճ թափանցող մագնիսական գծերի թիվը, 
ուստի այս փորձերի հի ման վրա կարելի է 
եզրակացնել, որ էլեկտրական հոսանքի առա-
ջաց ման պատ ճա ռը կոճ թափանցող մագ-
նիսա կան գծերի թվի փոփոխությունն է: 

Հաղորդիչ կոնտուր թափանցող մագ նի-
սա կան գծերի թվի փոփոխման հե տևան-

քով փակ կոնտուրում էլեկտրական հոսանքի առաջացման երևույթը 
կոչվում է էլեկտրա մագ նի սա կան մակածում, իսկ առաջացած հոսանքը՝ 
մակածման հոսանք: 

Նկ. 24.1  
Մագնիսը կոճի նկատմամաբ շարժելիս շղթայում հոսանք է առաջանում

ա բ գ

 Մայքլ Ֆա րա դեյ 
(1791-1867թթ.)

Անգ լիա ցի ֆի զի կոս 
և քի մի կոս, է լեկտ րա-
մագ նի սա կան դաշ տի 
տե սու թյան հե ղի նակ: 
Ֆա րա դե յին են պատ-

կա նում ֆի զի կա յի բնա-
գա վա ռում նշա նա կա լից 
մի շարք հայտ նա գոր-
ծու թյուն ներ (է լեկտ րա-
մագ նի սա կան ին դուկ-
ցիա, է լեկտ րա շար ժիչ, 

տրանս ֆոր մա տոր, 
է լեկտ րո լի զի օ րենք ներ 

և  այլն):  

§ 24. Էլեկտրամագնիսական մակածման 
երեվույթը
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Էլեկտրամագնիսական մա-
կած ման երևույթի վրա է հիմն ված 
էլեկտրական հոսանքի հզոր 
աղբյուրների՝ գե նե րա տոր ների 
աշխատանքը: Գե նե րա տորի կա  -
ռուց վածքը նման է էլեկտրա-
շար ժիչի կա ռուց վածքին 
(նկ. 24.2), սա կայն այն գոր ծում 
է հա կա դարձ սկզբունքով: Երբ 
էլեկտ րա   շար ժիչի շրջանակով 

հո սանք է անցնում, այն սկսում է պտտվել: Նշանակում է՝ էլեկտրա -
շար ժի չը էլեկտրական էներ   գիան փո խա կեր պում է մե   խա նի կական 
էներ գիայի: Գեներատորում տե-
ղի է ունե նում հա կառակ պրո-
ցե սը: Մագ նիսական դաշտում 
հաղորդիչ շրջա  նակն ար տա-
քին ուժե րով պտտելիս նրանում 
հոսանք է մա կած  վում, այսինքն՝ 
մե խանիկական էներ գիան փո-
խա կերպվում է էլեկտրա կա նի: 

Փորձերը ցույց են տալիս, 
որ շրջա նա կում մակածված 
հոսանքը ժա  մա նա կի ընթացքում 
փո խում է իր մե  ծությունը և ուղ-
ղու թյունը (նկ. 24.3): Այդ պիսի 
հոսանքն ան վանում են փո փո-
խական հոսանք: 

Կենցաղում մե նք օգտա-
գործում ենք հենց այդպիսի 
հոսանք, որը ստաց  վում է 
էլեկտրակայանների գե  նե րա-
տոր նե րում: Տարբեր երկր   նե-
րում օգ տա գործ վող փո փո խա -
կան հո սան քի տա տա նումն  ե-
րի հա ճա խու թյունները տարբեր 
են: Հա յաս տա  նում, ինչպես նաև 
նկ. 24.4-ում կա պույտ գույ նով 

Նկ. 24.2  
Փոփոխական հոսանքի 

գեներատորի կառուցվածքը

Նկ. 24.3  
Փոփոխական հոսանքի 
կախումը ժամանակից

Նկ. 24.4  
Տարբեր երկրներում օգտագործվող 

հո սան ք նե րի տատանումների 
հաճախությունները
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§ 25. Է ԼԵԿՏ ՐԱ ՄԱԳ ՆԻ ՍԱ ԿԱՆ ԴԱՇՏ

նշված երկր ներում հա ճա խությունը 50 Հց է, իսկ մն ացած երկր նե-
րում՝ 60 Հց:

Ժամանակակից գե նե րա տոր նե րը մե կ շրջա նա կի փո խա րեն պա-
րու նա կում են հա ղոր դա լա րի մե ծ թվով գա լար ներ, իսկ հաստատուն 
մագ նի սի փո խա րեն՝ հզոր էլեկտ րա  մագ նիս ներ: Դրանցում պտտ վում է 
էլեկտրա մագ նիսը, իսկ փա թույ թը մն ում է ան շարժ: Գե  նե  րա  տորի ան-
շարժ մասը կոչ վում է ստատոր, իսկ պտտվող մա սը՝ ռոտոր: Էլեկտ րա-
կա յան նե րում ռոտորը պտտվում է էներգիայի արտաքին աղ բյուրների 
շնորհիվ: Հիդրո էլեկտրա կա յաններում օգտագործվում է շարժվող 
ջրի էներ գիան, հողմա էլեկտրա կայաններում՝ շարժվող օդի (քամու), 
ջեր մա էլեկտ րա կա յան նե րում և ատոմային էլեկտրակայաններում՝ 
գոլորշու ներքին էներգիան:

 ՀարՑեր

1. Էլեկտրական և մագնիսական երևույթների միջև գոյություն ունեցող 
ի՞նչ կապեր գիտեք:

2. Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ կոճն ու մագնիսը շարժվում են միմյանց 
նկատմամբ:

3. Ո՞ր երևույթն են անվանում էլեկտրամագնիսական մակածում:
4. Ո՞ր հոսանքն են անվանում փոփոխական:
5. Մեր բնակարաններում օգտագործվող հոսանքը քանի՞ անգամ է 

փոխում ուղղությունը 1 վ-ի ընթացքում:
6. Ո՞ր էներգիայի հաշվին է պտտվում գեներատորի ռոտորը հիդրո-

էլեկտրա  կա յան ներում, հողմաէլեկտրակայաններում, ջերմա էլեկտ րա-
կա յան նե րում ու ատոմային էլե կտրա կայաններում: 

 § 25. Է ԼԵԿՏ ՐԱ ՄԱԳ ՆԻ ՍԱ ԿԱՆ ԴԱՇՏ

XIX դա րի կե սե րին ֆի զի կա յում բա վա կա ն շատ տե ղե կու թյուն ներ 
էին կու տակ վել է լեկտ րա կան և մագ նի սա կան երևույթ նե րի մա սին: Այս 
տե ղե կու թյուն նե րը հա մա կար գե լու և մի աս նա կան տե սու թյան հանգեց-
նե լու պա հանջ էր առա ջա ցել: Այդ տե սու թյու նը ստեղ ծեց անգ լիա ցի 
ակա նա վոր ֆի զի կոս Ջեյմս Մաքս վե լը: Դրա հիմն  ա կան դրույթ նե րը 
հրա պա րակ վե ցին 1864-ին «Էլեկտ րա մագ նի սա կան դաշ տի դի նա մի կ 
տե սու թյուն» աշ խա տու թյան մե ջ: 

Մաքս վե լի տե սու թյան հա մա ձայն՝ փո փո խա կան է լեկտ րա-
կան և մագ նի սա կան դաշ տե րը չեն կա րող գո յու թյուն ունե նալ 

§ 25. Է լեկտ րա մագ նի սա կան դաշտ
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առան ձին-առան ձին. փո փոխ վող մագ նի սա-
կան դաշ տը ծնունդ է տա լիս է լեկտ րա կան 
դաշ տի, իսկ փո փոխ վող է լեկտ րա կան դաշ-
տը առա ջաց նում է մագ նի սա կան դաշտ: Եվ 
քա նի որ այդ դաշ տե րը մի շտ գո յու թյուն ունեն 
մի ա սին, ուս տի նշա նա կում է՝ նրանք մի աս-
նա կան ամ բող ջու թյուն են կազ մում՝ է լեկտ-
րա մագ նի սա կան դաշտ:

Սահ մա նե լով այդ՝ Մաքս վե լը կան խա տե-
սեց է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րի գո-
յու թյու նը: Է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիք ներ 
են ան վա նում է լեկտ րա մագ նի սա կան դաշ տի 
տա րած վող խոտորումն  ե րը (կամ տա տա-
նումն  ե րը):

Մաքս վե լը չապ րեց մի նչև է լեկտ րա մագ-
նիսա կան ալիք նե րի հայտ նա գոր ծու մը: Դրանց 
գո յու թյունը 1888 թ. ապա ցու ցել հա ջող վեց 
մի այն գեր մա նա ցի ֆի զի կոս Հենրիխ Հերցին:

Է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րի առա-
ջաց ման պատ ճառ նե րը կա րե լի է հաս կա-
նալ հետևյալ օ րի նա կով: Պատ կե րաց նենք 
մի  հա ղոր դիչ, ո րով է լեկտ րա կան հո սանք 
է անց նում: Ե թե այդ հո սան քը հաս տա տուն 
է, ապա հաղորդիչի շուր ջը գո յու թյուն ունե-

ցող մագ նի սա կան դաշ տը նույն պես հաս տա տուն կլի նի: Հո սան քի 
ուժը փո փո խե լու դեպ քում մագ նի սա կան դաշ տը նույն պես կփոխ վի. 
հո սան քի մե  ծաց ման դեպ քում այդ դաշ տն ավե լի կու ժե ղա նա, փոք-
րաց ման դեպ քում՝ ավե լի կթու լա նա: Ա ռաջ կգա, ինչ պես ըն դուն ված 
է ասել, է լեկտ րա մագ նի սա կան դաշ տի խոտորում: Ի՞նչ կ լի նի հե տո: 
Փո փո խա կան մագ նի սա կան դաշ տը կստեղ ծի փո փոխ վող է լեկտ րա-
կան դաշտ: Այս էլեկտ րա կան դաշ տը ծնունդ կտա փո փո խա կան մագ-
նի սա կան դաշ տի: Սա էլ, իր հեր թին, կրկին է լեկտ րա կան դաշ տի և 
այլն: Է լեկտ րա մագ նի սա կան դաշ տի խոտորումը կսկսվի տա րած վել 
իր աղբ յու րից (փո փո խա կան հո սան քով հաղորդիչից)՝ աս տի ճա նա-
բար տա րա ծու թյան ավե լի մե ծ շրջան ներ գրա վե լով: Սա կնշա նա-
կի, որ տա րա ծու թյան մե ջ հաղորդիչի շուրջը է լեկտ րա մագ նի սա կան 
ալիք ներ են առա ջա նում: 

 Ջեյմս Մաքս վել
(1831-1879 թթ.)

Բ րի տա նա ցի ֆի զի կոս, 
մե խա նի կա յի, մա թե-

մա տի կա յի և  օպ տի կա յի 
բնա գա վա ռի մաս նա-
գետ, վի ճա կա գրա կան 
ֆի զի կա յի և դա սա կան 
է լեկտ րա դի նա մի կա յի 

հիմնա դիր: Ըստ արա գու-
թյուն նե րի մո լե կուլ նե րի 
բաշխ ման օ րեն քի հե ղի-
նակ, որն ի պա տիվ նրա 
ան վան վել է «Մաքս վե լի 

բաշ խում»:ANTARES
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Հաղորդիչի մե ջ պահ պա նե լով փո փո խա կան հո սան քը, ո րը պար բե-
րա բար փո խում է իր մե  ծու թյու նը և ուղ ղու թյու նը՝ կա րե լի է ան դա դար 
է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիք ներ ար ձա կել: Վեր ջին ներս այս դեպ քում 
է լեկտ րա մագ նի սա կան դաշ տի տա րած վող տա տա նումն  երն են (դաշ-
տի փո փո խու թյուն ներ, ո րոնց դեպ քում այն մե րթ ուժե ղա նում է, մե րթ 
թու լա նում՝ պար բե րա կա նո րեն փո խե լով իր ուղ ղու թյու նը):

Ի տար բե րու թյուն առաձ գա կան ալիք նե րի, է լեկտ րա մագ նի սա կան 
ալիք նե րը կա րող են տա րած վել ոչ մի այն տար բեր մի  ջա վայ րե րում, 
այլև վա կուու մում: Է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րի արա գու թյու նը 
վա կուու մում ըն դուն ված է նշա նա կել լա տի նա կան c տա ռով.

c = 299.792 կմ/վ ≈ 300 000 կմ/վ:
Է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րի v արա գու թյու նը նյու թի մե ջ մի շտ 

ավե լի փոքր է, քան վա կուու մում.
u < c։

Օ դում է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րի արա գու թյու նը կա րե լի է 
հա մա րել c-ին հա վա սար, քա նի որ նրանց մի ջև տար բե րու թյու նը շատ 
փոքր է: Ջրում է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րը տա րած վում են մո-
տա վո րա պես 1,3 ան գամ ավե լի դան դաղ, քան վա կուու մում, ապա կու 
մե ջ՝ 1,5 ան գամ ավե լի դան դաղ:

Ինչ պես ցան կա ցած այլ, այն պես էլ է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիք նե-
րի հա մար ճշմա րիտ է դրանց υ արա գու թյու նը ալի քի λ եր կա րու թյան 
և նրա ν հա ճա խու թյան հետ կա պող հա րա բե րակ ցու թյու նը.

υ = λν։  (25.1)
Է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րի հա ճա խու թյուն ասե լով հասկանում 

են նրա նում է լեկտ րա մագ նի սա կան դաշ տի տա տանումն երի հաճախու-
թյու նը. այն հա կա դարձ հա մե  մա տա կան է տա տա նումն ե րի T պար բե-
րու թյա նը. 

։ (25.2)

Է լեկտ րա մագ նի սա կան ալի քի՝ մի  մի  ջա վայ րից մյուսն անց նե լու ժա-
մա նակ նրա պար բե րու թյու նը և հա ճա խու թյու նը ան փո փոխ են մն ում. 
փոխ վում են մի այն ալի քի արա գու թյունն ու եր կա րու թյու նը:

 Հար Ցեր

1. Ի՞նչ փաս տեր են վկա յում այն մա սին, որ փո փո խա կան է լեկտ րա կան և 
մագ նի սա կան դաշ տե րը միաս նա կան է լեկտ րա մագ նի սա կան դաշտ են 
կազ մում: 
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2. Ի՞նչ  է է լեկտ րա մագ նի սա կան ալի քը: 
3. Նկա րա գրեք  է լեկտ րա մագ նի սա կան ալի քի առա ջաց ման ըն թաց քը: 
4. Ին չի՞ է հա վա սար է լեկտ րա մագ նի սա կան ալի քի արա գու թյու նը 

վակուու մում: Ինչ պե՞ս  է այն նշա նակ վում: 
5. Գրեք  է լեկտ րա մագ նի սա կան ալի քի արա գու թյու նը նրա ալի քի հա ճա-

խու թյան և եր կա րու թյան հետ կա պող բա նաձևը: 
6. Ներ քոթ վարկ յալ մե ծու թյուն նե րից ո րո՞նք  են փոխ վում է լեկտ րա մագ-

նի սա կան ալի քի՝ մի մի ջա վայ րից մյուսն անց նե լիս. ալի քի եր կա րու-
թյու նը, ալի քի հա ճա խու թյու նը, ալի քի պար բե րու թյունը: 

7. Ինչ պե՞ս  է փոխ վում է լեկտ րա մագ նի սա կան ալի քի եր կա րու թյու նը օ դից 
ջրի մեջ անց նե լու դեպ քում՝ նվա զո՞ւմ  է, թե՞ մե ծա նում: 

8. Ո՞վ  է է լեկտ րա մագ նի սա կան դաշ տի տե սու թյան հե ղի նա կը:

 § 26. ՌԱ ԴԻՈ: ՀԵ ՌՈՒՍ ՏԱ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ինչպես իմա ցանք նա խորդ պա րա գրա ֆից, է լեկտ րա կան ու մագ-
նի սա կան դաշ տե րի փո փո խու թյուն նե րը տա րած վում են տա րա ծու-
թյան մե ջ էլեկտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րի տես քով: Հաս նե լով որևէ 
հաղորդիչի՝ է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րը մաս նա կիո րեն կլան-
վում են և հաղորդիչում առա ջաց նում լից քա վոր ված մաս նիկ նե րի մե ծ 
հա ճա խու թյամբ տա տա նո ղա կան շար ժում կամ փո փո խա կան հո-
սանք, ո րի հա ճա խու թյու նը հա վա սար է ալի քի հա ճա խու թյա նը: Այս 
սկզբունքն են օգ տա գոր ծում տա րա ծու թյան մե ջ տա րած վող է լեկտ-
րա մագ նի սա կան ալիք նե րի մի  ջո ցով ին ֆոր  մա ցիա յի հա ղորդ ման և 
գրանց ման հա մար: Այդ նպա տա կով օգ տա գոր ծում են ռա դիոա լիք ներ, 
ո րոնք 0.1 մմ -ից մի նչև 30 կմ  ալի քի եր կա րու թյամբ է լեկտ րա մագ նի սա-
կան ալիք ներ են:

Ինֆոր մա ցիա յի հա ղոր դու մը տա րա ծու թյան մե ջ տա րած վող ռա-
դիոա լիք նե րի մի  ջո ցով կոչ վում է ռա դիո կապ:

Նկ. 26.1

Ռադիոհաղորդիչ

Ռադիոալիքներ

Ռադիոընդունիչ
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Ռա դիո կա պի սկզբուն քա յին սխե ման պատ կեր ված է նկ. 26.1-
ում: Ռա դիո հա ղոր դիչն ունի ճա ռա գայ թող անտենա, ո րում առա-
ջանում է է լեկտ րոն նե րի մե ծ հա ճա խու թյամբ տա տա նո ղա կան շար-
ժում: Թվում էր, թե կա րե լի է ռա դիո հաղորդիչի խո սա փո ղի մի  ջո ցով 
ձայ նա յին տատանումն  ե րը (խոսք կամ ե րաժշ տու թյուն) փո խա կեր-
պել նույն հաճախու թյան է լեկտ րա կան ազ դան շա նի և այն հա ղոր դել 
ալեհավաքին, ո րը կճա ռա գայ թեր ձայ նա յին հա ճա խու թյամբ է լեկտ րա-
մագ նի սա կան ալիք ներ: Իսկ ռա դիոըն դու նիչն իր ան տե նա յով կոր սար 
այդ ալիք նե րը և կփո խա կեր պեր դրանք ձայ նա յին տա տա նումն  ե րի: 
Սա կայն  ձայ նա յին հա ճա խու թյուն նե րը շատ փոքր են, և այդ հաճա խու-
թյուն նե րով է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիք ներ գործ նա կա նում չեն ճա-
ռա գայթ վում: Հետևա բար ռա դիո կա պի իրա կա նաց ման համար ան-
հրա ժեշտ են մե ծ հաճախություն ներ 
(ձայ նա յին հա ճա խու թյու նից մի լիո-
նա վոր ան գամ մե ծ), այ սինքն՝ հա ճա-
խու թյուն ներ, ո րոն ցով կա րող են ճա-
ռա գայթ վել է լեկտ րա մագ նի սա կան 
ալիք ներ: Սա կայն պարզ է, որ է լեկտ-
րա մագ նի սա կան ալիք նե րը պետք է 
կրեն ձայ նա յին ազ դան շա նի առանձ-
նա հատ կություն նե րը, այ լա պես ռա-
դիո կապն անիմաստ կլի ներ: Դրա 
հա մար ռա դիո հա ղոր դիչն ունի մո-
դուլյ  ա տոր կոչ վող սար քը, ո րում տե-
ղի է ունե նում մե ծ հա ճա խու թյամբ և 
ձայ նա յին հա ճա խու թյամբ է լեկտրա-
մագ նի սական ազ դանշան նե րի վե-
րադրում (նկ. 26.2): Այդ ազդան շա նը 
տրվում է ալեհավաքին, ո րը ճա ռա-
գայ թում է մե ծ հա ճա խու թյամբ է լեկտ-
րա մագ նի սա կան ալիք ներ, սա կայն ոչ 
թե հաս տա տուն լայ նույ թով, այլ ձայ-
նա յին հա  ճա  խու թյամբ փո փոխ վող 
լայ նույ թով: Այսպի սի ալի քը կոչ վում է 
լայ նու թա յին-մո դու լաց ված:

Ռա դիոըն դու նի չի ան տե նա յի որ-
սած ալիք ներն առա ջաց նում են 

բ

գ
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II ԳԼՈՒԽ.  ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ 

նրա նում հա ման ման փո փոխ վող է լեկտ րա կան հո սանք: Այդ է լեկտ րա-
կան ազ դան շա նից դե տեկ տոր կոչ վող սար քը կարողա նում է առանձ-
նաց նել ձայ նա յին հա ճա խու թյամբ ազ դա նշա նը, ո րը տրվում է բարձ-
րա խո սին:

Ռա դիոն հայտ նա գոր ծել է ռուս գիտ նա կան Ա. Պո պո վը 1895 թ.: 
Ռա դիո կա պի լայ նա մասշ տաբ ներդր մա նը նպաս տել է իտա լա ցի ճար-
տա րա գետ Գ.  Մար կո նին: 1901 թ. նա ռա դիո հե ռա գրա յին կապ է իրա-
կա նաց րել Ատ լանտ յան օվ կիա նո սի վրայով:

Ռա դիո կա պը մի ակ հնա րա վոր կապն է տիե զե րա կան և ռազ մա կան 
օբ յեկտ նե րի, ինք նա թիռ նե րի, նա վե րի, ալ պի նիստնե րի ու փրկա րար նե-
րի մի ջև ին ֆոր մա ցիա յի փոխա նակ ման հա մար: Մե զա նից շա տերն ունեն 
բջջա յին հե ռա խոս ներ, ո րի մա սին կխոս վի հա ջորդ պա րա գրա ֆում:

Ռա դիոա լիք նե րի մի  ջո ցով իրա կա նաց վում է ոչ մի այն ձայ նա յին ազ-
դա նշան ների, այլ նաև առար կա նե րի պատ կեր նե րի հա ղոր դու մը հե-
ռա վո րու թյան վրա:

Հե ռուս տա տե սա յին պատ կե րի 
մե կ կադրի հա ղորդ ման հա մար 
տեսախ ցի կի օգնու թյամբ հա տուկ 
սար քի՝ է լեկտ րո նա վա կուու մա յին 
հա ղոր դիչ խո ղո վա կի էկ րա նին 
ստա նում են առար կա յի պատ կե-
րը (նկ. 26.3): Էկ րա նի տե  ղա մա սե-
րը, որ տեղ լույս է ըն կել, դրա կան 
լիցք են ձեռք բե րում: Հա ղոր դիչ 
խո ղո վա կի էկ րա նին ուղ ղում են 

էլեկտ րոն նե րի փունջ, ո րը պար բե րա բար տե ղա շարժ վում է ձա խից աջ 
625 հո րի զո նա կան գծե րով: Գծի եր կայն քով փն ջի շարժ վե լիս տե ղի է 
ունե նում էկ րա նի առան ձին տե  ղա մա սե րի վրա լից քե րի չե զո քա ցում, 
և էլեկտ րո նա յին թնդա նոթն ու էկ րա նը մի աց նող է լեկտ րա կան շղթա-
յում կար ճատև հո սանք՝ հո սան քի իմ պուլս է անց նում: Հո սան քի ուժի 
փո փո խու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է է լեկ տ րո նա յին փնջի ճանա-
պար հին էկ րա նի լու  սա վոր վա ծու թյան փո փո խու թյա նը:

Հե ռուս տա տե սա յին հա ղոր դիչ կա յա նում բարձր հա ճա խա յին էլ-
եկտ րա մագ նիսա կան տա տա նումն  ե րը մո դու լաց վում են իմ պուլ սա-
յին ազդան շա նով, ո րը ստաց վում է հա ղոր դիչ խո ղո վա կի ել քում, և 
տրվում են հա ղոր դիչ կա յա նի ան տե նա յին: Ան տե նան ճա ռա գայ թում է 
է լեկտ րա մագ նիսա կան ալիք ներ:
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Հե ռուս տա ցույ ցում (հե ռուս տա-
տե սա յին ընդ ու նի չում) կա կի նես-
կոպ (է լեկտ րո նա վա կուու մա յին 
խո ղո վակ) (նկ. 26.4), ո րում էլեկ -
տ րո նա յին թնդա նո թը ստեղ ծում է 
էլեկտ րոննե րի հոսք՝ է լեկտ րո նա յին 
ճա ռա գայթ: Է լեկտ րոն նե րը խո ղո-
վա կում է լեկտ րա կան դաշ տի ազ դե-
ցու թյամբ շարժ վում են դե պի էկ րա-

նը, ո րը պատ ված է դրանց հար ված նե րից լու սար ձա կող նյու թով: Դե պի 
էկ րա նը տա նող ճա նա պար հին է լեկտ րոն ներն անց նում են եր կու մագ-
նի սա կան կո ճի մի  ջով, ո րոն ցից մե  կը է լեկտ րոն նե րին շե ղում է հո րի զո-
նա կան ուղ ղու թյամբ, իսկ մյու սը՝ ուղ ղա ձիգ: Կոճե րում հո սան քի ուժի 
պար բե րա կան փո փո խու թյուն ներն առա ջաց նում են կո ճի մագ նի սա կան 
բևեռ նե րի փո փո խու թյուն, ո րի ազ դե ցու թյամբ էլ եկտ րո նա յին ճա ռա-
գայ թը 1/25վ -ում 625 ան գամ անց նում է էկ րա նով ձա խից աջ, և մե կ ան-
գամ՝ վերևից ներքև:

Է լեկտ րո նա յին ճա ռա գայ թը էկ րա նի առա ջին տո ղով անց նե լիս հո-
սան քի ուժը կախ ված է ըն դուն ված ազ դան շա նից, ո րը ձևա վոր վել է 
հա ղոր դիչ խո ղո վա կի էկ րա նի առա ջին տո ղով ճա ռա գայ թը շարժ վե-
լիս, նույ նը՝ երկ րորդ տո ղի հա մար և այլն: Արդ յուն քում 1/25վ -ում ճա-
ռա գայ թը «նկա րում է» նույն պատ կե րը հե ռուս տա ցույ ցի էկ րա նին, ո րը 
կար հա ղոր դիչ խո ղո վա կի էկ րա նին: Կադրե րը փո խա րի նում են իրար 
մե կ վայրկյ  ա նում 25 կադր հա ճա խու թյամբ: Մար դու աչքն այս պի սի 
հա ճա խու թյամբ կադրե րի փո փո խու թյունն ըն կա լում է որ պես անընդ-
հատ շար ժում:

Ի թիվս այլ գիտ նա կան նե րի՝ հե ռուս տա տե սու թյան գյու տա րար նե րի 
շար քում է նաև հայ ճար տա րա գետ Հով հան նես Ա դամ յա նը: 1907 թ. 
նա հայտ նա գոր ծել է երկ գույն հե ռուս տացույց, իսկ 1925 թ.՝ գու նա վոր 
հեռուս տացույցը:

 Հար Ցեր

1. Ի՞նչ  է ռա դիո կա պը: 
2. Է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րի ո՞ր հատ կու թյունն է օգ տա գործ վում 

ռա դիո կա պում:
3. Ո՞ր  է լեկտ րա մագ նի սա կան ալիք ներն են կոչ վում ռա դիոա լիք ներ: 

Նկ. 26.4
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II ԳԼՈՒԽ.  ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ 

 § 27. ԲՋՋԱ ՅԻՆ ՀԵ ՌԱ ԽՈՍ։ ՀԱՄԱՑԱՆՑ

Աշխարհում մի լիոնավոր մարդիկ 
օգտվում են բջջային հե ռա խոս նե րից: 
Դրանք շատ կարևոր առարկաներ են 
ժամանակակից մար դու կյ ան քում. 
դրանցով կարելի է խոսել մոլորակի 
կամայական վայրում գտնվող 
մե կի հետ: Բացի դրանից, բջջային 
հեռախոսները կարող են նաև պահել 
անձ նա կան ինֆորմացիան, թերթել և 
թարմացնել այն, ստանալ և ուղարկել 

էլեկտ րո նային նամակներ ու տեքս տային հաղորդագրություններ, օգտա-
գործ վել որպես նվագարկիչ և ֆո տո խցիկ:

Բջջային կապի հիմքում ընկած է նա խորդ պարագրաֆում քննարկ -
ված ռադիո կապի սկզբունքը. բջջային հե ռա խո սը շատ կա տա րե լա-
գործ ված ռադիո է: Մինչև բջջային հե ռա խոս նե րի օգտագործումը 
մար դիկ, ովքեր կարիք ունեին շարժական կապի մի  ջոցի, տեղադրում 
էին ռադիոհեռախոսներ իրենց մե քենաներում: 

Սկզբում ռադիոհեռախոսները աշխատում էին մի  հաճախության 
վրա, այսինքն՝ հնարավոր չէր մի ա  ժամանակ խոսել և լսել: Իսկ երբ 
կապն սկսեցին իրականացնել երկու հաճախություններով, ապա մե կով 
կարելի էր լսել, իսկ մյուսով՝ մի աժամանակ խոսել: Յուրաքանչյուր 
քաղաքում տեղա դրված էր մե ծ կենտրոնական անտենան, որը կարող 
էր կապով ապահովել ոչ ավելի, քան 25 բաժանորդի: Բացի դրանից, 
շարժական հեռախոսը պետք է ունենար հզոր հաղորդիչ կայան, 
որպեսզի հաղորդեր ազդանշանը մի նչև 70 կմ հեռավորության վրա: 

Բջջային կապի սկզբունքն այն է, որ քաղաքը բաժանվում է փոքր 
բջիջ ների, ինչպես մե ղվի փեթակում (նկ. 27.1): Բջջային կապի օպե րա-
տո րը հնա րա  վո րություն ունի օգտագործելու մոտ 800 հաճախություն: 
Յու րա քան չյուր բջիջ ունի մոտ 26 կմ2 մակերես, և ունի մոտա վորապես 
վեց անկյ ան տեսք: Յուրա քան չյուր բջջում հաղորդիչ կայանի ան տե նայի 
առ կայությունը թույլ է տալիս քաղաքի տարածքում բազ մա թիվ անգամ 
օգտագործել նույն հա ճա խու թյունը, այնպես որ, մի լիոնավոր մարդիկ 
կարող են մի աժամանակ օգտվել հեռախոսներից: Երբ դուք շարժվում 
եք դեպի ձեր բջջի սահմանը, նրա հաղորդիչ կա յա նի համար ձեր 
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§ 27.  ԲՋՋԱ ՅԻՆ ՀԵ ՌԱ ԽՈՍ։ ՀԱՄԱՑԱՆՑ

Նկ. 27.1

հեռախոսի ազդանշանը մարում է: 
Միևնույն ժա մա նակ, հարևան բջջի 
հա ղորդիչ կայանի համար ձեր 
հե ռա խոսի ազդանշանն ուժե ղա-
նում է: Երկու կա յան ների աշխա-
տանքները կոոր դիա նաց վում են 
բջջային հե ռա  խոսների մի ացման 
կա յանի կողմի ց, և որո շակի կետում 
ձեր բջջային հեռա խոսը մի անում է 
մյուս բջջի հաղորդիչ կայանի ան-
տենային: Մեծ քաղաքներում կարող են տե ղադրվել հարյուրավոր 
այդպիսի անտե նաներ, բայց քանի որ մե ծ թվով մարդիկ են օգտվում 
բջջային կապից, կապի մատուցման արժեքը մն ում է ցածր:

Պատկերացրեք, որ անհրաժեշտ է ին ֆոր մա ցիա հաղորդել ձեր 
դպրոցի համակարգչային սենյակի մի  համա կար գչից մյուսին: Դրա 
համար կարելի է օգտագործել կոշտ կրիչներ (լազերային սկավառակ, 
ֆլեշ): Դպրոցի մի  սենյակից մյուսը համակարգիչների կապը 
կարելի է իրա կա նացնել մալուխների կամ ռադիոկապի մի ջոցով: 
Այդ համակարգիչների, մալուխների և ռադիո սար քա վորումն երի 
համախումբը կազմում է տեղային ցանցը: Եթե անհրաժեշտ է ին-
ֆորմացիա հաղորդել կամ ստանալ ավելի մե ծ հե ռա վո րու թյուն-
ների վրա, ապա օգտվում են համացանցից (ինտերնետ): Համացանցը 
տեղային ցան ցերի, սար քա վորումն  երի, կա պու ղիների և ծրագրերի 
համախումբ է: Նրա գոր ծու նեությունը կարելի է հաս կա նալ հետևյալ 
պարզ օրինակով: Ձեր ընկերոջն էլեկտրոնային նամակ ուղար կե-
լիս ձեր համակարգչից ինֆորմացիան հաղորդվում է (հեռախոսային 
մալուխների կամ ռա դիո կապի մի ջոցով) համացանցային կապի կենտ-
րոնին, որտեղից էլ՝ երկրի ար հեստա կան արբանյակին: Վերջինից 
ռադիոազ դա նշանը հաղորդվում է համացանցային կապի մյուս 
կենտրոնին, իսկ այնտեղից էլ՝ ձեր ըն կերոջ համակարգչին:

 Հար Ցեր

1. Ի՞նչ գիտեք բջջային հեռախոսի մասին:
2. Ո՞րն է բջջային կապի սկզբունքը:
3. Ո՞րն է համացանցի աշխատանքի սկզբունքը:
4. Ինչպե՞ս է տեղեկատվությունը փոխանցվում համացանցի միջոցով:
5. Ի՞նչ գիտեք համացանցից օգտվելու անվտանգության մասին: 

§ 27.  Բջջա յին հե ռա խոս։ 
Համացանց
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ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԼՈՒխ 1
ԷԼեԿտրաԿան երեՎՈՒՅԹներ

1. Ի՞նչ լիցք ունի  պարկուճ 1-ը 
(նկ. 1 ա), եթե պարկուճ 2-ը 
դրական է լից քա վոր ված:

2. Ի՞նչ լիցք ունի  պարկուճ 2-ը 
(նկ. 1 բ), եթե պարկուճ 1-ը 
բացասական է լից քա վորված:

3. Վնասված հաղորդալարերը 
միաց նե լիս վարպետը ռետինե 
ձեռնոցներ է հագնում: Ինչո՞ւ 
է նա այդպես վարվում:

4. Բենզին լցնելիս բենզատարի իրանը մետաղական հաղորդիչով 
հողակցում են: Ինչո՞ւ են այդպես անում:

5. Քանի՞ էլեկտրոն ունի՝ ա) պղնձի, բ) սիլիցիումի,  գ) յոդի ատոմը:
6. Քիմիական ո՞ր տարրի ատոմն է պարունակում՝ ա) 15 էլեկտրոն, բ) 79 

էլեկ տրոն, գ) 100 էլեկտրոն:
7. Ինչի՞ է հավասար թթվածնի ատոմում գտնվող բոլոր էլեկտրոնների 

ընդ հա նուր լիցքը:
8. Ո՞ր ատոմն է, որի բոլոր էլեկտրոնների ընդհանուր լիցքը հավասար է 

q = -16 · 10-19 Կլ:
9. Ինչի՞ է հավասար սնդիկի ատոմի միջուկի լիցքը: Քանի՞ անգամ է այն 

մեծ հե լիումի ատոմի միջուկի լիցքից:
10. Ինչի՞ է հավասար տիտանի ատոմի միջուկի լիցքը: Քանի՞ անգամ է այն 

մեծ նա  տրիումի ատոմի միջուկի լիցքից: 
11. Հելիումի ատոմից անջատվել է մեկ էլեկտրոն: Ինչպե՞ս է կոչվում 

մնացած մաս    նիկը: Ի՞նչ լիցք ունի այն:
12. Թթվածնի ատոմին միացել է մեկ էլեկտրոն: Ինչպե՞ս  կկոչվի գոյացած 

մաս նիկը: Ինչպիսի՞ լիցք կունենա այն:
13. Բնության մեջ գոյություն ունեցող ատոմներից ամենածանրն ուրանի 

(U) ատոմն է: Որքան է ատոմի միջուկի լիցքը:

Տրված է՝ ատոմ U
էլեկտրոնների թիվը - ?
Միջուկի լիցքը - ?

Լուծում՝
1) Ատոմում էլեկտրոնների թիվը (այն համընկնում է տարրի կարգաթվին). 

Z = 92,
2) Միջուկի լիցքը՝

q = Ne = 92 · 1.6 · 10-19  = 1.472 · 10-17Կլ։ 

Նկ. 1

1 12 2

ա բ
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ԳԼՈՒԽ 1  ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

14. Ստորև բերված աղյուսակը արտագծեք աշխատանքային տետրում և 
լրացրեք տրված տարրերի ատոմների բնութագրերը համապատասխան 
վանդակներում: 

Հ/հ Տարրը Նշանա-
կումը

Կարգա-
թիվը

Էլեկտ րոն-
ների թիվը

Էլեկտրոն-
ների

ընդ հանուր 
լիցքը

Միջուկի 
լիցքը

1 Ֆտոր F ? ? ?

2 Արծաթ Ag ? ? ? ?

3 Պլատին Pt ? ? ? ?

4 Ցինկ Zn ? ? ? ?

15. Ապակե ձողը էլեկտրականացման հետևանքով այն ձեռք է բերել 
3,2·10-10 Կլ լիցք: Քանի՞ էլեկտրոն է այն կորցրել:

16. Էլեկտրացույցին հաղորդել են q = -6,4·10-10 Կլ-ին հավասար լիցք: 
Էլեկտրոնների ի՞նչ թվի է համապատասխանում այդ լիցքը: 

17. Ունենք միանման երկու մետաղե գնդիկ: Մեկի լիցքը հավասար է 4 նԿլ, 
մյուսինը՝ - 10 նԿլ: Գնդիկները հպել են և հեռացրել իրարից: Ի՞նչ լիցք 
կունենան գնդիկները դրանից հետո:

Տրված է՝ 
q1 = 4 նԿլ
q2 = - 10 նԿլ
q՛1 - ?   q՛2 - ?

Լուծում՝

Լիցքի պահպանման օրենքի համաձայն՝ գնդիկների ընդհանուր լիցքը 
պետք է անփոփոխ մնա: 
Ուստի՝

q՛1 + q՛2 = q1 + q2:

Քանի որ գնդիկները միանման են, ապա հպումից հետո լիցքը պետք է 
հավասարապես բաժանվի  դրանց միջև: Ուստի՝ q՛1= q՛2, և հետևաբար՝

2q՛1 = q1 + q2 ,  q՛1 = , 

q՛1 = q՛2 = = -3 նԿլ։ 

Պատասխան՝ յուրաքանչյուր գնդիկի լիցքը հավասար կլինի -3 նԿլ-ի:

18. Ի՞նչ լիցք ձեռք կբերի միատեսակ մետաղե երեք գնդիկներից յու րա-
քան չյուրը դրանք իրար հպելուց և հեռացնելուց հետո, եթե գնդիկների 

Գլուխ 1  Էլեկտրական երեվույթներ
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նախնական լիցքերը եղել են համապատասխանաբար 6 նԿլ, -4 նԿլ և 
7 նԿլ: 

19. Էլեկտրական դաշտի ուժագծերին զուգահեռ դաշտ է թափանցում 
էլեկտրոն (նկ. 2 ա): Ինչպե՞ս կփոփոխվի  էլեկտրոնի արագությունն 
այդ դաշտով շարժվելիս: Տետրում պատկերեք այն ուժը, որն ազդում է 
էլեկտրոնի վրա: 

20. Էլեկտրական դաշտի ուժագծերին զուգահեռ դաշտ է թափանցում 
պրոտոն (նկ. 2 բ): Ինչպե՞ս կփոփոխվի  պրոտոնի արագությունն այդ 
դաշտով շարժվելիս: Տետրում պատկերեք այն ուժը, որն ազդում է 
պրոտոնի վրա: 

Նկ. 3Նկ. 2

ա աբ բ

21. 3,2·10-16 Ն-ի հավասար էլեկտրական ուժը պրոտոնին 1,9·1011 մ/վ2 

արագացում է հաղորդում: Ինչի՞ է հավասար պրոտոնի զանգվածը:
22. Ի՞նչ արագացմամբ է շարժվում էլեկտրոնը, որի վրա  4,8·10-17 Ն  էլեկ-

տրա կան ուժ է ազդում: Էլեկտրոնի զանգվածը 9·10-31 կգ է:
23. Դրական լիցքավորված փոշեհատիկը հորիզոնական տեղադրված 

մետաղե երկու թիթեղների միջև գտնվում է հավասարակշռության 
վիճակում (նկ. 3ա): Ինչպե՞ս են լիցքավորված այդ թիթեղները: Պատկերեք 
փոշեհատիկի վրա ազդող ուժերը: Ինչի՞ է հավասար նրա վրա ազդող 
էլեկտրական ուժը, եթե փոշեհատիկի զանգվածը 10-10 գ է:

24. Յուղի կաթիլը հավասարակշռության վիճակում է գտնվում երկու 
հորի զո նա կան տեղադրված լիցքավորված թիթեղների միջև (նկ. 3 
բ): Ի՞նչ նշան ունի կաթիլի լից քը: Պատկերեք կաթիլի վրա ազդող 
ուժերը: Ինչի՞ է հավասար կաթիլի զանգվածը, եթե նրա վրա ազդող 
էլեկտրական ուժը հավասար է  2 ·10-11 Ն:

25. Նկ. 4-ում պատկերված է էլեկտրական 
շղթա: Գծեք այդ շղթայի սխեման: Ցույց 
տվեք  շղթայում հոսանքի ուղղությունը: Այս 
շղթայում ի՞նչ ուղղությամբ են շարժվում 
էլեկտրոնները:

Նկ. 4
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26. Գծեք գրպանի լապտերի շղթայի սխեման (նկ. 5): Լապտերի ո՞ր 
տարրերն են նշանակված 1, 2 և 3 թվանշաններով: 

27. Գծեք այնպիսի էլեկտրական շղթայի սխե մա, որը բաղկացած է 
մարտկոցից, երկու բանալուց և եր կու լամպից, որոնցից յու րա քան-
չյուրը  կարելի միացնել անկախ մյուսից:

28. Հիվանդանոցում՝ հերթապահ քրոջ սեն յակում տեղադրված է 
էլեկտրական զանգ և երեք լամպ: Գծեք այնպիսի շղթայի սխեմա, 
որը հնա րավորություն կտա երեք տարբեր հի վան դա սեն յակներում 
պառկած հիվանդներին կանչել բուժքրոջը:

29. Տետրում արտագծեք նկ. 6-ում պատ կեր ված ամ պե րա չափերի սանդ-
ղակ ները: Որոշեք յուրա քան չյուր սարքի բաժանման արժեքը և 
յուրաքանչյուր սանդղակի վրա  սլաքը պատկերեք այնպես, որ ցույց 
տա նկարի տակ նշված հոսանքի ուժի մեծու թյունը: 

30. Տետրում արտագծեք նկ. 7-ում  պատկերված ամ պե րա չափերի սանդ-
ղակ ները: Որոշեք յուրաքանչյուր սարքի սանդղակի բաժանման 
արժեքը և հոսանքի ուժը, որը համապատասխանում է այդ սարքերի 
ցուցմունքներին:

31. 1 րոպեում հաղորդիչի լայնական հատույթով 24 Կլ լիցք է անցնում: 
Ինչքա՞ն է հաղորդիչում հոսանքի ուժը:

32. Ինչքա՞ն է հոսանքի ուժը էլեկտրական լամպում, եթե 2 րոպեում 
նրանով անցնում է 60 Կլ լիցք:

33. Էլեկտրական սալիկի շղթայում հոսանքի ուժը հավասար է 1,4 Ա: 
Ինչքա՞ն էլեկտրական լիցք է անցնում նրա պարույրի լայնական 
հատույթով 10 րոպեի ընթացքում: 

Նկ. 6

Նկ. 7

Նկ. 5

1

3

2

I = 4.5 Ա I = 7.5 Ա
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34. Էլեկտրական լամպի շղթայում հոսանքի ուժը հավասար է 0,3 Ա: 5 
րոպեում քանի՞ էլեկտրոն է անցնում լամպի պարույրի լայնական   
հատույթով: 

35. Տետրում արտագծեք նկար 10.1-ում պատկերված վոլ տա չափի սանդ-
ղա կը: Որոշեք սարքի  բաժանման արժեքը և նրա սանդղակի վրա  
սլաքը պատկերեք այնպես, որ ցույց տա 3,5 Վ լարում:

36. Տետրում արտագծեք նկար 10.3-ում պատկերված վոլ տա չափի սանդ-
ղակը: Որոշեք  սարքի  բաժանման արժեքը: Ի՞նչ լարում է ցույց տալիս 
այդ վոլ տա չափը:

37. Շղթայի տեղամասով 20 Կլ լիցքի տեղափոխման ժամանակ կատարվել 
է 0,1 կՋ աշխատանք: Այդ տեղամասում ինչի՞ է հավասար լարումը:

38. Ի՞նչ լարման դեպքում է 15 Կլ լիցքի տեղափոխման աշխատանքը  
հավասար 225 Ջ-ի: 

39. Միևնույն ցանցին միացնում են կենցաղային տարբեր սարքեր՝ լամպ, 
սալիկ և պտուտակավոր օդափոխիչ: Ինչո՞ւ միևնույն լարման դեպքում 
հոսանքի ուժն այդ սարքերում տարբեր է լինում: 

40. Հատուկ հաստոցով հաղորդալարն այնպես են ձգել, որ այն երկու 
անգամ ավելի երկար և բարակ է դարձել: Այս դեպքում ինչպե՞ս է 
փոխվել դրա դի մա դրությունը: 

41. Ինչի՞ է հավասար 80 սմ երկարությամբ և 0,2 մմ2  լայնական հատույթի 
մակերեսով ալյումինե հաղորդալարի դիմադրությունը:

42. Հաշվեք 4 մ երկարությամբ և 0,5 մմ2 լայնական հատույթի մակերեսով 
նիկելինե հաղորդալարի դիմադրությունը: 

43. 0,2 մմ2 հատույթով նիկելինե հաղորդալարի քանի՞ մետր է անհրաժեշտ 
30 Օմ դիմադրություն ունեցող սողնակավոր ռեոստատ պատրաստելու 
համար: 

44. Ի՞նչ երկարություն պետք է ունենա 0,005 սմ2  հատույթով կոնստանտանե 
հաղորդալարը, որպեսզի ունենա 0,5 Օմ դիմադրություն:

45. Ինչի՞ է հավասար հոսանքի ուժը, որն անցնում է 12 կՕմ դիմադրություն 
ունեցող վոլ տա չափի միջով, եթե վերջինս ցույց է տալիս 120 Վ լարում: 

46. Էլեկտրական արդուկի սեղմակներում լարումը 220 Վ է, արդուկի տա-
քացնող տարրի դիմադրությունը՝ 50 Օմ: Ինչի՞ է հավասար հոսանքի 
ուժը տաքացնող տար րում: 

47. Էլեկտրական լամպի պարույրում հոսանքի ուժը 700 մԱ է, լամպի 
դիմադրությունը՝ 310 Օմ: Ի՞նչ լարման տակ է աշխատում լամպը: 

48. Հեռագրահաղորդալարում հոսանքի ուժը 7 մԱ է: Ինչքա՞ն է լարումը 
այդ հաղորդալարի ծայրերում, եթե դրա դիմադրությունը 5,6 Օմ է: 

49. Ի՞նչ դիմադրություն ունի ռեզիստորը, եթե 10 Վ լարման դեպքում 
հոսանքի ուժը նրանում հավասար է 10 մԱ-ի: 

50. Ինչքա՞ն է շիկացման լամպի դիմադրությունը, եթե 120 Վ լարման 
դեպքում հոսանքի ուժը նրանում կազմում է 0,5 Ա:

51. Ռեոստատը պատրաստված է 40 մ երկարությամբ և 0,5 մմ2 լայնական 
հա տույթի մակերեսով նիկելինե մետաղալարից: Ռեոստատի 
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սեղմակներում լարումը հավասար է 80 Վ-ի: Ինչի՞ է հավասար 
ռեոստատով անցնող հոսանքի ուժը:

Տրված է՝ 
նիկելին
l = 40 մ
S = 0,5 մմ2

U = 80 Վ
I - ?

Լուծում՝
Օհմի օրենքի համաձայն՝   I = ։ 

Մետաղալարի դիմադրությունը կարելի է գտնել R =  բանաձևի 
միջոցով, որտեղ ρ−ն նիկելինի տեսակարար դիմադրությունն է (տե՛ս 
աղյուսակ 11.1, էջ 36): Թվերը տեղադրելով՝ ստանում ենք.

R = 0,4·  Օմ = 32 Օմ,  I =  Ա = 2,5 Ա,

Պատասխան՝  I = 2,5 Ա:
52. Էլեկտրական սալիկի պարույրը պատրաստված է 13,75 մ եր կա րու-

թյամբ և 0,1 մմ2 լայնական հատույթի մակերեսով նիքրոմե մե տա ղա-
լա րից:  Սալիկը միացված է 220 Վ լարմամբ ցանցին: Որոշեք սալիկի 
պա րույ րում հոսանքի ուժը:

53. Որոշեք 200 կմ երկարությամբ հեռագրագծի ծայրերում լարումը, եթե 
գծի հաղորդալարերը պատրաստված են երկաթից և ունեն 12 մմ2

լայնական հատույթի մակերես, իսկ հոսանքի ուժը դրանցում 10 մԱ է: 
54. 15 սմ երկարությամբ և 0,02 մմ2 լայնական հատույթի մակերեսով 

երկաթե հաղորդիչում հոսանքի ուժը հավասար է 250 մԱ-ի: Ինչքա՞ն 
է հաղորդիչի ծայրերում  լարումը: 

55. Էլեկտրաջեռուցիչի պարույրը պատրաստված է 0,1 մմ2 լայնական հա-
տու յթի մակերեսով  նիկելինե մետաղալարից: Ինչի՞ է հավասար այդ 
մե տա ղա լարի երկարությունը, եթե 220 Վ լարման դեպքում հոսանքի 
ուժը դրանում 4 Ա է: 

56. Ինչքա՞ն պետք է լինի 1 մմ2 լայնական հատույթի մակերեսով կոնս-
տան տա նե մետաղալարի երկարությունը, որպեսզի 10 Վ լարման 
դեպքում  հոսանքի ուժը նրանում հավասար լինի 200 մԱ-ի: 

57. Նկ. 8 ա-ում պատկերված է ռեոստատով էլեկտրական շղթա: Դեպի 
ո՞ր կողմը պետք է շարժել ռեոստատի սողնակը, որպեսզի շղթայում 
հո սան քի ուժը մեծանա: 
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58. Ինչպե՞ս կփոխվի նկ. 8 բ-ում պատկերված շղթայի ամ պե րա չափի 
ցուցմունքը, եթե ռեոստատի սողնակը տեղաշարժենք դեպի աջ: 

59. Նկար 9-ում պատկերված են 1 և 2 հաղոր-
դիչներում հոսանքի ուժի կախումը լարումից 
արտահայտող գրաֆիկները: Որոշեք դրանց 
դիմադրությունները:   

Լուծում: Օհմի օրենքից՝ R = U/I: Հետևաբար, 
հաղորդիչի դիմադրու թյունը որոշելու համար 
գրաֆիկի վրա պետք է ընտրել լարման որևէ արժեք 
և այն բաժանել հոսանքի ուժի համապա տասխան 
արժեքի վրա: Օրինակ՝ 1 հաղորդիչի համար 
լարման U = 5 Վ ար ժե քի դեպքում I = 2,5 Ա, ուստի 

R1 = 5 Վ/2,5 Ա = 2 Օմ: 2 հաղորդիչի դիմադրությունը 
որոշելու համար հարմար է վերցնել լարման  U = 4 Վ 

արժեքը, որի դեպքում հոսանքի ուժը՝  I = 1 Ա: Այստեղից՝ R2 = 4 Վ/1 Ա = 4 Օմ:

60. Նկ. 10 ա-ում պատկերված է հաղորդիչի ծայրերում I հոսանքի ուժի՝ U 
լարումից կախվածության գրաֆիկը: Ինչի՞ է հավասար այդ հաղորդիչի 
դի մա դրու թյու նը:

61. Նկ 10 բ-ում պատկերված են երկու՝ A և B հաղորդիչներում հոսանքի 
ուժի՝ լարումից կախվածության գրաֆիկները: Այդ հաղորդիչներից 
որի՞ դիմադրությունն է ավելի մեծ և քանի՞ անգամ:

Նկ. 10ա բ

62. Ինչի՞ է հավասար երկու հաջորդաբար միացված լամպերի ընդհանուր 
դիմադրությունը, եթե դրանցից մեկի դիմադրությունը հավասար է 20 
Օմ-ի, իսկ մյուսի դիմադրությունը՝ 0,03 կՕմ:

63. Տոնածառի լուսաշղթան կազմված է յուրաքանչյուրը 20 Օմ դի մադրու-
թյամբ երեսուն միանման լամպերից: Ինչի՞ է հավասար ամբողջ լու սա-
շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը:

64. 6 և 4 Օմ դիմադրություններ ունեցող երկու հաջորդաբար միացված 
հա ղոր դիչ ները միացված են 20 Վ լարմամբ ցանցին (նկ. 11): Որոշեք 
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շղթայում ընդհանուր հոսանքի  ուժը, հոսանքի ուժը յուրաքանչյուր 
հաղորդիչում, ինչպես նաև դրանցում  լարումները:

Տրված է՝
  հաջորդական միացում
  R1 = 6 Օմ
  R2 = 4 Օմ
  U = 20 Վ
  I - ?  I1 - ?
  I2 - ? U1 - ?
  U2 - ?
Լուծում.

Օհմի օրենքի համաձայն՝ շղթայում 
ընդհանուր հոսանքի ուժը գտնելու համար հարկավոր է ընդհանուր 
լարումը բաժանել ընդհանուր դիմադրության վրա՝

 I =  ,

որտեղ R = R1 + R2,  R = 6 Օմ + 4 Օմ = 10 Օմ:
Այսպիսով՝

I =  Ա = 2 Ա։

Հոսանքի ուժը հաջորդաբար միացված հաղորդիչներում նույնն է, ուստի՝

I1 = I2 = I = 2 Ա։
Շղթայի տեղամասում լարումը գտնելու համար  հարկավոր է այդ տե ղա-
մա սում հոսանքի ուժը  բազմապատկել այդ տեղամասի դիմադրությամբ.

U1 = I1·R1,   U1= 2 Ա·6 Օմ = 12 Վ,
U2= I2·R2 ,   U2 = 2 Ա·4 Օմ = 8 Վ։

Պատասխան՝  2 Ա, 12 Վ, 8 Վ:

65. Էլեկտրական շղթայում հաջորդաբար միացված են R1 = 13 Օմ դի մա-
դ րությամբ լամպ և R2 = 3 Օմ, R3 = 2 Օմ դիմադրություններով երկու 
պարույր: Շղթայում ընդհանուր լարումը 36 Վ է: Որոշեք շղթայում 
հոսանքի ուժը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր տեղամասի լարումը:

66. Երկու հաջորդաբար միացված հաղորդիչներ միացված են 36 Վ լար-
մամբ ցանցին: Առաջին հաղորդիչի դիմադրությունը 10 Օմ է: Երկ րորդ 
հաղորդիչում լարումը՝ 16Վ: Որոշեք շղթայում հոսանքի ուժը, երկ րորդ 
հա ղորդիչի դիմադրությունը, հաղոր դիչ  ների ընդհանուր դի մա դրու-
թյու նը և առաջին հաղորդիչում լարումը:

67. Շղթան բաղկացած է 3 և 7 Օմ դիմադրություններով երկու հաջորդաբար 
միացված հաղորդիչներից: Շղթայում հոսանքի ուժը 0,5 Ա է: Գտեք 
յուրաքանչյուր հաղորդիչում լարումը, ինչպես նաև շղթայի ընդհանուր 
լարումը: 

68. Տոնածառի լուսաշղթայի համար վերցրել են լամպեր, որոնցից յու րա-
քան չյուրն օժտված է 20 Օմ դիմադրությամբ և նախատեսված է 0,3 Ա 
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հոսանքի ուժի համար: Քանի՞ այդպիսի լամպ է հարկավոր հաջորդաբար 
միացնել, որպեսզի լուսաշղթան հնարավոր լինի միացնել 220 Վ 
լարմամբ ցանցին: 

69. Ցանցին հաջորդաբար միացված են էլեկտրական լամպ և ռեզիստոր: 
Լամպի դիմադրությունը 20 Օմ է, իսկ ռեզիստորի դիմադրությունը՝ 
0,48 կՕմ: Ինչի՞ է հավասար լամպի լարումը, եթե ռեզիստորը գտնվում 
է 120 Վ լարման տակ:

70. Ինչի՞ է հավասար 3 և 7 Օմ դիմադրություններով երկու զուգահեռաբար 
միացված ռեզիստորների ընդհանուր դիմադրությունը:

71. Գտեք յուրաքանչյուրը 14 Օմ դիմադրությամբ զուգահեռաբար միացված 
միանման 10 լամպերի ընդհանուր դիմադրությունը:

72. 120 Վ լարմամբ ցանցին զուգահեռաբար միացված է 200 և 300 Օմ 
դիմադրություններով երկու էլեկտրական լամպ (նկ. 12): Ինչի՞ 
է հավասար յուրաքանչյուր լամպի լարումը, դրանց ընդհանուր 
դիմադրությւոնը, հոսանքի ընդհանուր ուժը, ինչպես նաև հոսանքի 
ուժը յուրաքանչյուր լամպում:

Տրված է՝ 
  զուգահեռ միացում
  R1 = 200 Օմ
  R2 = 300 Օմ
  U = 120 Վ

  U1 - ? U2 - ?
  R - ?  I - ? I1 - ?
  I2 - ?
Լուծում.

Քանի որ լամպերը զուգահեռաբար են միացված, ուստի նրանցից 
յուրաքանչյուրի լարումը հավասար է ցանցի լարմանը՝

U1 = U2 = U = 120 Վ

Լամպերի ընդհանուր դիմադրությունը՝ 

R = ,  R =  Օմ = 120 Օմ։

Հոսանքի ուժը գտնում ենք Օհմի օրենքով՝

 I =  ,    I =  Ա = 1Ա,

I1 = ,   I1 =  Ա = 0,8 Ա,

I2 = ,   I2 =  Ա = 0,4 Ա։

Պատասխան՝ 120 Վ, 120 Օմ, 1 Ա, 0,6 Ա, 0,4 Ա:
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73. 10 և 15 Օմ դիմադրություններով երկու հաղորդիչ զուգահեռաբար 
միացված են 12 Վ լարմամբ ցանցին: Որոշեք հաղորդիչների ընդհանուր 
դիմադրությունը, ընդհանուր հոսանքի ուժը, ինչպես նաև հոսանքի 
ուժը յուրաքանչյուր հաղորդիչում:

74. Երկու զուգահեռաբար միացված ռեզիստոր միացված են 9 Վ լարմամբ 
ցանցին: Առաջին ռեզիստորի դիմադրությունը 1 Օմ է, հոսանքի ուժը 
երկրորդ ռեզիստորում՝ 1 Ա: Որոշեք երկրորդ ռեզիստորի դի մա դրու-
թյու նը, հոսանքի ուժը առաջին ռեզիստորում, ինչպես նաև ընդ հա նուր 
դի մա դրու թյունը և ընդհանուր հոսանքի  ուժը շղթայում:

75. Երկու զուգահեռաբար միացված ռեզիստոր միացված  են 3,2 Վ լարմամբ 
աղ բյու րին: Առաջին ռեզիստորում հոսանքի ուժը 1,6 Ա է, երկրորդ ռե-
զիս տորի դիմադրությունը՝ 8 Օմ: Որոշեք առաջին ռեզիստորի դի մա-
դրությունը, երկրորդ ռեզիստորում հոսանքի ուժը, ինչպես նաև ընդ-
հա նուր դիմադրությունը և ընդհանուր հոսանքի  ուժը շղթայում:

76. 200 և 300 Օմ դիմադրություններով երկու էլեկտրական լամպ միացված 
են զուգահեռաբար: Որոշեք երկրորդ լամպում հոսանքի ուժը, եթե 
առաջին լամպում հոսանքի ուժը 0,6 Ա է: 

77. 4 և 6 Օմ դիմադրություններով երկու ռեզիստոր միացված են զու-
գա հե ռա բար: Ինչի՞ է հավասար հոսանքի ուժն առաջին ռե զիս տո րում, 
եթե երկրորդում այն հավասար է 2 Ա-ի:

78. 20 Օմ դիմադրությամբ մետաղալարի կտորը կիսեցին և ստացված 
հատ ված նե րը զուգահեռաբար միացրին հոսանքի աղբյուրին: Ինչքա՞ն 
կլինի այդ կեսերի ընդհանուր դիմադրությունը:

79. 10 Օմ դիմադրությամբ մետաղալարի կտորը 
բաժանեցին հինգ հավասար մասի, որից հե-
տո դրանք զուգահեռաբար միացրին հո սան-
քի աղբյուրին: Ինչքա՞ն կլինի բոլոր այդ հատ-
ված ների ընդհանուր դիմա դրությունը:

80. Որքա՞ն է նկար 13  ա-ում պատկերված 
շղթայի դիմադրությունը, եթե 
R1 = R2 = 30 Օմ,  R3 = R4 = 60 Օմ:

Լուծում: 
R2 և R3 հաղորրդիչները միացված են 
զուգահեռ, հետևաբար դրանք կարելի է փոխարինել մի հաղորդիչով 
(նկ. 13 բ), որի դիմադրությունը՝

 ։

R1, R2,3 և R4 հաղորդիչները միացված են հաջորդաբար, հետևաբար 
շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը (նկ. 13 գ)՝ 

R = R1 + R2,3 + R4 = 30 + 20 + 60 = 110 Օմ։ 

Նկ. 13
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81. Որոշեք շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը (նկ. 14 ա), եթե R1 = 2 Օմ, 
R2 = 6 Օմ, R3 = 2 Օմ:

82. Որոշեք շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը (նկ. 14 բ), եթե R1 = 2,4 Օմ, 
R2 = 8 Օմ, R3 = 2 Օմ:

83. Գտեք շղթայի AB տեղամասի դիմադրությունը (տե՛ս նկ. 15 ա), եթե 
R1=R3=20 Օմ, R2=R4=R5=40 Օմ: 

84. Գտեք նկ. 15 բ-ում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը, 
եթե R1=R2=R5=R6=1 Օմ, R3=10 Օմ, R4= 8 Օմ:

85. Գտեք շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը (տե՛ս նկ. 15 գ), եթե R=1 Օմ:

Նկ. 15 ա                          Նկ. 15 բ                            Նկ. 15 գ     

86. Նկ. 15 դ-ում պատկերված R1, R2, R3 և R4 դիմադրությունների միջև ինչ-
պի սի՞ առնչության դեպքում տեղի կունենա R12=R34  հա վա սա րու թյու նը: 

87. Էլեկտրական շղթան կազմված է երկու R1 և երկու R2 դիմադրությունից 
(տե՛ս  նկ. 15 ե), ընդ որում R2=2R1: Համեմատեք այդ շղթայի դի մա դրու-
թյուն նե րը, երբ հոսանքի աղբյուրը միացված է՝ ա) A և C կետերին, բ) B 
և D կետերին:   

Նկ. 15 դ                                         Նկ. 15 ե 

88. Ի՞նչ աշխատանք է կատարում էլեկտրաշարժիչում էլեկտրական 
հոսանքը 30 րոպեում, եթե շղթայում հոսանքի ուժը 0,5 Ա է, իսկ շարժիչի 
սեղմակների լարումը՝ 12 Վ:

89. Էլեկտրաշարժիչի շղթայում հոսանքի ուժը 2 Ա է, նրա սեղմակների 
լարումը՝ 220 Վ: Էլեկտրաշարժիչում ի՞նչ աշխատանք է կատարում 
հոսանքը 1 ժամվա ըն թաց քում:

Նկ. 14
ա բ
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90. Գրպանի լապտերի լամպի պարույրի լարումը  3,5 Վ է, պարույրի դի-
մա դրությունը՝ 14 Օմ: Ի՞նչ աշխատանք է կատարում հոսանքը լամպում 
5 րոպեի ընթացքում:

91. Ի՞նչ աշխատանք է կատարում հոսանքը հաղորդիչում 10 րոպեի 
ընթացքում, եթե հաղորդիչի դիմադրությունը 6 Օմ է, և այն գտնվում է 
6 Վ լարման տակ:

92. 4 Օմ դիմադրությամբ ռեզիստորում հոսանքի ուժը 2 Ա է: Ի՞նչ 
աշխատանք կկատարի հոսանքը 10 վայրկյանում:

93. Գտեք 10 Օմ դիմադրությամբ հաղորդիչում հոսանքի աշխատանքը, եթե 
հո սան քի անցման ժամանակը 5 րոպե է, իսկ հաղորդիչում հոսանքի 
ուժը՝ 100 մԱ:

94. 127 Վ լարման ցանցին միացված է էլեկտրական լամպ, որում հոսանքի 
ուժը 0,6 Ա է: Գտեք լամպում հոսանքի հզորությունը:

95. Էլեկտրասալիկը նախատեսված է 220 Վ լարման և 3 Ա հոսանքի ուժի 
համար: Որոշեք էլեկտրասալիկում հոսանքի հզորությունը:

96. Ինչի՞ է հավասար 806 Օմ դիմադրությամբ լամպի հզորությունը, որն 
աշխատում է 220 Վ լարման տակ:

97. Ի՞նչ դիմադրություն ունի 40 Վտ հզորությամբ լամպը, որն աշխատում 
է 220 Վ լարման տակ:

98. Յուրաքանչյուրը 5 Օմ դիմադրությամբ երկու հաղորդիչ միացված են 
նախ հաջորդաբար, ապա զուգահեռաբար, ընդ որում՝  երկու դեպքում 
էլ գտնվում են  4,5 Վ ընդհանուր լարման տակ: Որոշեք հոսանքի 
հզորությունը յուրաքանչյուր դեպքի համար: Ո՞ր դեպքում է այն ավելի 
մեծ և քանի՞ անգամ:

99. 100 և 25 Վտ հզորությամբ երկու զուգահեռաբար միացված լամպերը 
գտնվում են 220 Վ լարման տակ: Ինչի՞ է հավասար հոսանքի 
ուժը յուրաքանչյուր լամպում: Լամպերից ո՞րի շիկացման թելիկի 
դիմադրությունն է ավելի մեծ:

100. Ունենք էլեկտրական լամպ, որը նախատեսված է 100 Վտ  հզորությամբ 
հոսանքի համար: Ամեն օր լամպը վառվում է 6 ժամ: Գտեք հոսանքի 
աշխատանքը մեկ ամսում (30 օր) և այդ ընթացքում ծախսված 
էլեկտրաէներգիայի արժեքը՝ 1 կՎտ·ժ-ի դիմաց՝ 30 դրամ սակագնով:

Տրված է՝
  P = 100 Վտ = 0,1 կՎտ
  t = 6 ժ·30 = 180 ժ
  Սակագինը = 30 դրամ/կՎտ·ժ
  A - ?
  Արժեքը - ?
Լուծում՝ 

A = Pt,
A = 0,1 կՎտ·180 ժ = 18 կՎտ·ժ,
Արժեքը = 18 կՎտ·ժ · 30 դրամ/կՎտ·ժ = 540 դր։

Պատասխան՝  A = 18 կՎտ·ժ, 540 դր։
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101. 60 Վտ հզորությամբ հոսանքի համար նախատեսված լամպը շաբաթվա 
ըն թացքում աշխատում է օրական 3 ժամ: Հաշվեք մեկ շաբաթում ծախս-
ված էլեկ տրաէներգիայի արժեքը՝ 30 դրամ/կՎտ·ժ սակագնի դեպքում:

102. Ունենք երկու լամպ՝ յուրաքանչյուրը 40 Վտ և էլեկտրա ջե ռուցիչ սարք՝ 
800 Վտ հզորությամբ: Լամպերից յուրաքանչյուրը օրական միացվում 
է 5 ժամ, իսկ էլեկտրաջեռուցիչը՝ օրական 0,5 ժամ: Գտեք հոսանքի 
աշխատանքը մեկ շաբաթվա ընթացքում և այդ ընթացքում ծախսված 
էլեկտրաէներգիայի արժեքը 30 դրամ/կՎտ·ժ սակագնի դեպքում:

103. Բնակարանում կա 60 Վտ հզորությամբ երկու և 40 Վտ հզորությամբ 
մեկ լամպ: Դրանցից յուրաքանչյուրն օրական միացվում է 4-ական 
ժամ: Հաշվեք մեկ ամսում ծախսված էլեկտրաէներգիայի արժեքը 30  
դրամ/կՎտ·ժ սակագնի դեպքում:

104. Կայծակի տևողությունը մոտ 0,001 վ է: Լարումը կայծակի ծայ րա կե տե-
րում 109 Վ է, իսկ հոսանքի ուժը՝ 2·104 Ա: Գնահատեք կայծակի էլեկտրա-
էներ գիայի «արժեքը», եթե 1 կՎտ.ժամ-ի համար վճարվեր 30 դրամ:

105. 30 րոպեում ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատի 20 Օմ դիմադրությամբ մե-
տա ղա լա րե պարույրը 5 Ա հոսանքի ուժի դեպքում:

106. 1 ժամում  ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատի 0,5 կՕմ դիմադրությամբ հա-
ղոր դիչը 100 մԱ հոսանքի ուժի դեպքում:

107. 20 րոպեում ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի 100 Օմ դիմադրությամբ 
էլեկտրական թեյնիկում, որը միացված է 220 Վ լարմամբ ցանցին:

108. 0,5 ժամում ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատի 60 Օմ դիմադրությամբ 
հաղորդիչը 30 Վ լարման դեպքում:

109. Երկու էլեկտրասալիկ շղթայում միացված են զուգահեռ: Առաջին 
էլեկտրասալիկի դիմադրությունը 60 Օմ է, երկրորդինը՝ 24 Օմ: Դրանցից 
ո՞րն է ավելի շատ հզորություն սպառում և քանի՞ անգամ: 

110. Զուգահեռ միացված երեք միատեսակ հաղորդիչից բաղկացած 
շղթայում 40 վ-ում անջատվում է որոշակի ջերմաքանակ: Ինչքա՞ն 
ժամանակում կանջատվի նույնքան ջերմաքանակ, եթե հաղորդիչները 
միացնենք հաջորդաբար:

111. Քանի՞ անգամ կփոխվի երկու միանման դիմադրության վրա անջատ-
ված ընդհանուր հզորությունը, եթե, առանց փոփոխելու շղթայի լարումը, 
դիմադրությունների զուգահեռ միացումը փոխա-
րինենք հաջորդականով:

112. Էլեկտրասալիկն ունի յուրաքանչյուրը R = 
120 Օմ դիմադրությամբ երեք պարույր, որոնք 
միացված են զուգահեռ (տե՛ս նկ. 16): Սալիկը 
ցանցին միացվում է r = 50 Օմ դիմադրության 
հետ հաջորդաբար: Ինչպե՞ս կփոխվի սալիկին 
դրված թեյնիկում ջրի տաքացման ժամանակը, 
եթե պարույրներից մեկը կտրվի:

113. Ինչքա՞ն է հորիզոնի նկատմամբ Արևի անկյունային բարձրությունը, 
եթե առարկայի ստվերի երկարությունը հավասար է նրա բարձրությանը: 

Նկ. 16
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114. Դյուրահալ ապահովիչի վրա գրված է, որ այն նախատեսված է 10 Ա 
հոսանքի ուժի համար: Եթե այդ ապահովիչն օգտագործենք 220 Վ 
լարմամբ ցանցում, ապա որքա՞ն կարող է լինել միաժամանակ ցանցին 
միացված բոլոր սարքերի ընդհանուր նվազագույն դիմադրությունը:

115. Հոսանքի աղբյուրի շղթայում հաջորդաբար միացված են միատեսակ 
լայնական հատույթի մակերեսով և միևնույն երկարության երեք՝  
պղնձե, պողպատե և նիկելինե մետաղալարեր: Դրանցից ո՞րն ավելի 
շատ կտաքանա: Պատասխանը հիմնավորեք:

ԳԼՈՒխ 2
ԷԼեԿտրաՄաԳնԻսաԿան երեՎՈՒՅԹներ

116. Նկ. 17-ում պատկերված են իրար ձգող և վանող մագնիսներ: Դրանք 
արտանկարեք տետրում և լրացրեք մագնիսների անհայտ բևեռները:

Նկ. 17 Նկ. 18

ա ա

բ
բ

117.  Նկ. 18-ում պատկերված են իրար ձգող և վանող մագնիսներ: Դրանք 
արտանկարեք տետրում և լրացրեք մագնիսների անհայտ բևեռները:

118. Որոշեք նկ. 19 ա-ում պատկերված ուղիղ հոսանքակիր հաղորդիչի 
մագնիսական դաշտի ուժագծերի ուղղությունը:

119. Նկ. 19 բ-ում պատկերված են ուղիղ հոսանքակիր հաղորդիչի  մագ-
նի  սա կան դաշտի ուժագծերը: Որոշեք հաղորդիչում հոսանքի ուղղ ու-
թյու նը:

120. Որոշեք նկ. 20 ա-ում պատկերված սոլենոիդի մագնիսական 
դաշտի ուժագծերը: Նկարն արտագծեք տետրում և նշեք սոլենոիդի 
մագնիսական բևեռները: 

Գլուխ 2  Էլեկտրամագնիսական երեվույթներ

Նկ. 19
ա աբ բ

Նկ. 20

հոսանք

ANTARES
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121. Նկ. 20 բ-ում պատկերված են սոլենոիդի մագնիսական դաշտի ուժա-
գծերը: Նկարն արտագծեք տետրում և ցույց տվեք նրա գալարներում 
հոսանքի ուղղու թյու նը: 

122. Ինչպե՞ս  կփոխազդի մագնիսը հոսանքակիր մետաղալարե գալարի 
հետ (նկ. 21 ա)՝ կձգի՞, թե՞ կվանի:

123. Ինչպե՞ս  կփոխազդի մագնիսը հոսանքակիր մետաղալարե գալարի 
հետ (նկ. 21 բ)՝ կձգի՞, թե՞ կվանի:

124. Ի՞նչ բևեռ կառաջանա երկաթե մեխի սուր ծայրին, եթե մեխի գլխիկին 
մոտեցնենք պողպատե մագնիսի հարավային բևեռը: 

125. Աշակերտն ասեղը մոտեցրեց մագնիսական սլաքի բևեռներից մեկին: 
Սլաքի բևեռը ձգվեց դեպի ասեղը: Կարելի՞ է արդյոք ըստ այդմ 
ապացուցված համարել, որ ասեղը մագնիսացված է եղել:

126. Ձեր առջև դրված են երկու միատեսակ պողպատե ձողեր: Դրանցից մե կը 
մագնիսացած է: Ինչպե՞ս կարելի է որոշել, թե ձողերից որն է մագ նի սաց-
ված, եթե ձեր տրա մադրության տակ ոչ մի այլ օժանդակ մի ջոց չունեք:  

127. Ռադիոտեղորոշիչի արձակած ազդանշանը դիտարկվող մարմնից 
անդրադարձավ և վերա դարձավ 3·10-4 վ անց: Որքա՞ն է մինչև մարմին 
հեռավորությունը:

128. Դեպի Լուսին ուղարկած ազդանշանը Երկիր վերադարձավ 2,56 վ 
անց: Որքա՞ն է Լուսնի հեռավորությունը Երկրից: 

129. Երկրից մինչև Արուսյակ հեռավորությունը մոտավորապես 2,3·107

կմ է: Որքա՞ն ժամանակից Երկրից ուղարկած ռադիոազդանշանը, 
անդրադառնալով Արուսյակից, կհասնի Երկիր: 

Նկ. 22

բա

Նկ. 21
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130. Նկ. 22-ում պատկերված է ավտոմատ մի սարք, 
որի շնորհիվ միանում է զանգը, երբ սենյակում 
ջերմաստիճանը բարձրանում է նորմայից: 
Բացատրեք այդ սարքի գործողությունը:

131. Նկ. 23-ում պատկերված է շղթա, որ բաղկացած 
է հոսանքի աղբյուրից, զսպանակից և սնդիկով 
թասից: Բանալին փակելուց հետո ինչո՞ւ է զսպա-
ն ա կը սկսում չմարող տատումներ կա տա րել: 

132. Վակուումում տարածվում է 100 կՀց հա ճա-
խությամբ էլեկտրամագնիսական ալիք: Ինչի՞ է 
հավասար այդ ալիքի երկարությունը:

133. Ինչի՞ է հավասար ջրում էլեկ տրա մագ նի սա կան ալի քի արագությունը, եթե 
նրա հա  ճա  խու թյունը 451 ՏՀց է, իսկ ջրում ալիքի երկարությունը՝ 500 նմ:

134. Ինչի՞ է հավասար էլեկտրամագնիսական ալի քում տատանումների 
պարբերությունը, եթե նրա ալի քի երկարությունը վակուումում 10 մ է:

135. Էլեկտրամագնիսական ալիքում տատանումների պարբերությունը 
հա վա սար է 0,1 մվ: Որոշեք վակուումում նրա ալիքի երկարությունը:

136. Թռիչքի կառավարման կենտրոնի աշխատակիցը հարցով դիմեց Լուսնի 
վրա գտնվող աստղագնացին: Նվազագույնը որքա՞ն ժամանակից 
հետո  նա կկա րո ղանա լսել պատասխանը, եթե  Երկրից մինչև Լուսին 
հեռավորությունը 384 400 կմ է:

137. Մարսում գտնվող տիեզերակայանից էլեկտրամագնիսական ալիք նե-
րը Երկիր են հասնում մոտավորապես 3,3 րոպեում: Ինչի՞ է հավասար 
Երկ րից Մարս հեռավորությունը:

Նկ. 23

Գլուխ 3  Լուսային երեվույթներ
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1. ՀաՂՈրԴԻՉԻ ԴԻՄաԴրՈՒԹՅան ՉաՓՈՒՄն 
աՄ Պե րա ՉաՓԻ եՎ ՎՈԼ տա ՉաՓԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Աշխատանքի նպատակը. սովորել չափել հաղորդիչի դի մա դրու-
թյունն ամ պե րա չափի և վոլ տա չափի մի ջոցով։ Փորձի հիման վրա հա-
մոզ վել, որ հաղորդիչի դիմադրությունը կախված չէ դրանով անցնող 
հո սանքի ուժից և դրա ծայրերին կիրառված լարումի ց։

Սարքեր և նյու թեր. երեք տարրերից (կամ ակումուլյ ատորներից) 
կազ մված մարտկոց, հետազոտվող հաղորդիչ (նիկելինե ոչ մե ծ 
պարույր), ամ պե րա չափ և վոլ տա չափ, ռեոստատ, բանալի, մի ացնող 
հաղորդալարեր։

Ցու ցու մն եր աշխատանքի վերաբերյալ
Հավաքեք շղթա՝ հաջորդաբար մի ացնելով տարրերի մարտկոցը, ամ-

պե րա չափը, պարույրը, ռեոստատը, բանալին։
Չափեք հոսանքի ուժը շղթայում։
Վոլ տա չափը մի ացրեք հետազոտվող հաղորդիչի ծայրերին և չափեք 

հաղորդիչի վրա եղած լարումը։
Ռեոստատի մի ջոցով փոփոխեք շղթայի դիմադրությունը և նորից 

չափեք հոսանքի ուժը շղթայում ու լարումը հետազոտվող հաղորդիչի 
վրա։

Չափու մն երի արդյու նքները գրանցեք աղյ ու սակու մ.

Փորձի N-ը
I հոսանքի 

ուժը, 
Ա

U լարումը 
Վ

R դիմա-
դրությունը, 

Օմ

Հաղորդիչը

Օգտագործելով Օհմի  օրենքը՝ հաշվեք հաղորդիչի դիմադրությունը 
յուրաքանչյուր առանձին չափման տվյ ալներով։

Հաշվումն երի արդյունքները գրանցեք աղյ ուսակում։

Լաբորատոր աշխատանքներ
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Լաբորատոր աշխատանքներ

2. ԷԼեԿտրաԿան ԼաՄՊՈՒՄ եՂաԾ ՀՈսանՔԻ 
ՀԶՈրՈՒԹՅան եՎ աՇխատանՔԻ ՉաՓՈՒՄԸ

Աշխատանքի նպատակը. սովորել որոշել լամպում եղած հոսանքի 
աշխատանքն ու հզորությունը՝ օգտագործելով ամ պե րա չափ, վոլ տա-
չափ և ժամացույց։

Սարքեր և նյու թեր. երեք տարրերից (կամ ակումուլյ ատորներից) 
կազմված մարտկոց, ցածրավոլտ լամպ տակդիրի վրա, վոլ տա չափ, 
ամ պե րա չափ, բանալի, մի ացնող հաղորդալարեր, վայրկենաչափ (կամ 
ժամացույց վայրկենասլաքով)։

Ցու ցու մն եր աշխատանքի վերաբերյալ
Հավաքեք շղթա հոսանքի աղբյուրից, լամպից, ամ պե րա չափից, վոլ-

տա չափից և բանալուց՝ այդ բոլորը մի ացնելով հաջորդաբար (տե՛ս նկ. 
40)։

Վոլ տա չափով չափեք լամպի վրա եղած լարումը։
Տետրում գծեք հավաքված շղթայի սխեման և գրեք սարքերի 

ցուցմունքները։
Հաշվեք լամպում եղած հոսանքի հզորությունը։
Նշեցեք լամպի մի ացման և անջատման ժամանակը։ Դրա վառվելու 

ժամանակի և հզորության մի ջոցով որոշեք լամպում եղած հոսանքի 
աշխատանքը։

Ստուգեք, թե հզորության ստացված արժեքը համընկնո՞ւմ է արդյոք 
լամպի վրա նշված հզորության արժեքի հետ։ Եթե արժեքները չեն 
համընկնում, ապա բացատրեք դրա պատճառը։

Նկ. 40
ա բ
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Պատասխաններ

7. -1,28 · 10-18 Կլ
9. 1,28 · 10-17 Կլ
11. 1,6 · 10-19 Կլ
15. 2 · 109 
16. 4 · 109

18. 3 նԿլ
21. 1,7 · 10-27 կգ
22. 5,3 · 1013 մ/սմ2

23. 10-12 Հ
24. 2 · 10-12 կգ
31. 0,4 Ա
32. 0,5 Ա
33. 840 Կլ
34. 5,6 · 1020

37. 5 Վ
38. 15 Վ
40. Մեծանում է 8 անգամ
41. 0,11 Օմ
42. 3,2 Օմ
43. 15 մ
44. 0,5 մ
45. 10 մԱ
46. 4,4 Ա
47. 217 Վ
48. 39 մՎ
49. 1 կՕմ
50. 240 Օմ
52. 1,45 Ա
53. 17 Վ
54. 0,2 Վ
55. 13,7 մ

56. 100 մ
62. 50 Օմ
63. 0,6 կՕմ
65. 2 Ա, 26 Վ, 6 Վ, 4 Վ
66. 2 Ա, 8 Օմ, 18 Օմ, 20 Վ
67. 1,5 Վ, 3,5 Վ, 5 Վ
68. 37
69. 5 Վ
70. 2,1 Օմ
71. 1,4 Օմ
73. 6 Օմ, 2 Ա, 1,2 Ա, 0,8 Ա
74. 9 Օմ, 9 Ա, 0,9 Օմ, 10 Ա
75. 2 Օմ, 0,4 Ա, 1,6 Օմ, 2 Ա
76. 0,4 Ա
77. 3 Ա
78. 5 Օմ
79. 0,4 Օմ
81. 1,6 Օմ
82. 4 Օմ
83. 24 Օմ
84. 7 Օմ
85. 1,625 Օմ
86. R4 = R1 կամ R3 – R2: 
87.

88. 10,8 կՋ
89. 1584 կՋ
90. 262,5 Ջ
91. 3,6 կՋ
92. 160 Ջ

93. 30 Ջ
94. 76,2 Վտ
95. 660 Վտ
96. 60 Վտ
97. 1210  Օմ
98. ≈2Վտ,  ≈8 Վտ
99. 0,45 Ա, 0,11 Ա
101. 38 լումա
102. 1,68 դր.
103. 5,76 դր.
104. 170000 դրամ: 
105. 900 կՋ
106. 18 կՋ
107. 581 կՋ
108. 27 կՋ
109. 2,5 
110. 6 ր 
111. Կփոքրանա 4 անգամ 
113 450 
114. 22 Օմ
124. Հարավային
125. Ոչ
127. 45 կմ
128. 384000 կմ
129. 153.3 վ
132. 3 կմ
133. 225500 կմ/վրկ
134. 33 մվ
135. 30 կմ
136. 2,6 վրկ
137. ≈60 մլն կմ
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