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III ԳԼՈՒԽ
 ԼՈՒ ՍԱ ՅԻՆ Ե ՐԵ ՎՈՒՅԹ ՆԵՐ

 § 28. ԼՈՒՅՍ

Լույ սը շատ կարևոր դեր է խա ղում մար դու կյ ան քում: Մի կող մի ց՝ 
աչ քի մի  ջո ցով դրա ըն կալ ման շնոր հիվ մե նք տե սո ղու թյամբ կա րո-
ղա նում ենք ճա նա չել մե զ շրջա պա տող աշ խար հը (ընդ ո րում՝ ավե լի 
մե ծ չա փով, քան հնա րա վո րու թյուն են տա լիս մե ր մյուս բո լոր զգա-
յարանները մի ա սին): Մյուս կող մի ց՝ հենց լույսն է, որ Ա րե գա կից Եր կիր 
հաս նե լով՝ մե ր մո լո րա կի վրա կյ ան քի գո յու թյան հա մար անհ րա ժեշտ 
պայ ման ներ է ստեղ ծում: 

Իսկ ի՞նչ  է լույ սը: Լույ սի բնույ թը պար զե լու հա մար հա զա րամ յակ ներ 
են պա հանջ վել: Այդ ըն թաց քում բազ մա թիվ տար բեր հի պո թեզ ներ են 
իրար հա ջոր դել: Եվ մի այն XIX դա րի երկ րորդ կե սին Ջ. Մաքս վե լի և 
Հ. Հեր ցի աշ խա տու թյուն նե րի շնոր հիվ հաս տատ վեց, որ լույ սը է լեկտ-
րա մագ նի սա կան բնույթ ունի: 

Լույ սը էլեկտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րի ճա ռա գայ թում է, ո րը մար-
դու մոտ տե սո ղա կան զգա յու թյուն ներ է առա ջաց նում:

Մար դու հա մար լույ սի ամե  նագլ խա վոր աղբ յու րը Ա րե գակն է: Ա րե-
գա կի ճա ռա գայ թած է ներ գիա յի աղբ յու րը մի  ջու կա յին ռեակ ցիա ներն 
են, ո րոնց ժա մա նակ Ա րե գա կի ըն դեր քում գտնվող ջրա ծի նը վե րած-
վում է հե լիու մի :

Ա րե գակն ամե  նա տար բեր հա ճա խու թյուն նե րի է լեկտ րա մագ նի սա կան 
ալիք ներ է ճա ռա գայ թում: Այդ ալիք նե րի մե ծ մա սը մար դու մոտ տե սո-
ղա կան զգա յու թյուն ներ չեն առա ջաց նում և այդ պատ ճա ռով վե րա բե րում 
են ան տե սա նե լի ճա ռա գայթ մա նը: Դրանք ռա դիոա լիք ներն են, ո րոն ցում 
է լեկտ րա մագ նի սա կան դաշ տի տա տա նումն  ե րի հա ճա խու թյու նը չի գե-
րա զան ցում 0.3 ՏՀց -ը, են թա կար մի ր ճա ռա գայ թու մը (0,3-ից մի նչև 400 
ՏՀց հա ճա խու թյամբ), անդրա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայ թու մը (800-ից 
մի նչև 30 000 ՏՀց հա  ճա   խու  թյամբ), ինչ պես նաև ռենտ գեն յան և գամ մա 
ճա ռա գայ թումն  ե րը, ո րոնք ավե լի մե ծ հա ճա խու թյուն ներ ունեն: 

Մար դու մոտ տե սո ղա կան զգա յու թյուն ներ կա րող են առա ջաց-
նել մի այն այն էլեկտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րը, ո րոնք ունեն 400-ից 
մի նչև 800 ՏՀց հա ճա խու թյուն. հենց դրանք են ան վա նում լույս կամ 
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տե սա նե լի ճա ռա գայ թում: Ընդ ո րում՝ տար բեր հա ճա խու թյուն նե րի 
ճա ռա գայ թումն  ե րը մար դու մոտ տար բեր գույ նե րի զգա յու թյուն ներ 
են առա ջաց նում՝ սկսած կար մի  րից (400-480 ՏՀց հա ճա խու թյան դեպ-
քում) մի նչև մա նու շա կա գույն (670-800 ՏՀց հա ճա խու թյան դեպ քում): 
Ի տար բե րու թյուն մար դու, ո րոշ մի  ջատ ներ տար բե րում են նաև 
անդրա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայ թու մը, իսկ մո ղես նե րը՝ են թա կար-
մի  րը: Ուս տի այս կեն դա նի նե րի կող մի ց ըն կալ վող աշ խար հի գույ նե րը 
էա կա նո րեն տար բեր վում են մե  րի նից:

Ա րե գա կը լույ սի մի ակ աղբ յու րը չէ: Բա ցի Ա րե գա կից գո յու թյուն ունեն 
բազ մա թիվ այլ մար մի ն ներ, ո րոնց ճա ռա գայ թած է լեկտ րա մագ նի սա-
կան ալիք նե րը տե սա նե լի լույսի տիրույթում են: Դրանց շար քում կան 
ինչ պես լույ սի բնա կան աղբ յուր ներ (աստղե րը, բևե ռա փայ լե րը, կայ ծա-
կը, լու սա տու մի  ջատ նե րը և այլն), այն պես էլ լույ սի ար հես տա կան աղբ-
յուր ներ (լամ պը, մո մը, մի աց ված հե ռուս տա ցույ ցի էկ րա նը և այլն):

Լույ սի աղբ յուր նե րը մե նք տես նում ենք այն պատ ճա ռով, որ նրանց 
ստեղ ծած ճա ռա գայ թու մը ընկ նում է մե ր աչ քին: Սա կայն մե նք կա րո ղա-
նում ենք տես նել նաև լույ սի աղբ յուր չհան դի սա ցող մար մի ն ներ (գրքեր, 
ծա ռեր, տներ և այլն): Այդ պի սի մար մի ն նե րը մե նք տես նում ենք մի այն 
այն ժա մա նակ, երբ դրանք լու սա վոր ված են լի նում: Հաս նե լով առար-
կա յին՝ լույ սը անդրա դառ նում է նրա մա կերևույ թից և ցրվում ամե  նա-
տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով: Այս ցրված լույսն էլ հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս տես նել այն առար կա նե րը, ո րոնք լույ սի աղբ յուր չեն: 

Այդ պատ ճա ռով, օ րի նակ, մե նք տես նում ենք Լու սի նը: Այն, որ Լու սի-
նը լույս է տա լիս ոչ թե իր, այլ անդրա դարձ րած արե գա կ նա յին լույ սով, 
առա ջի նը հաս կա ցավ Հին Հու նաս տա նի գիտ նա կան նե րից Դե մոկ րի տը 
(մ.թ.ա. V դար): 

Երկն քում Լուս նի տես քը մշտա պես փոխ վում է (տե ղի է ունե նում, 
ինչ պես ըն դուն ված է ասել, Լուս նի փու լե րի հեր թա գա յու թյուն). երբեմն  
մե նք տես նում ենք այն բա րակ մա հի կի, իսկ եր բեմն  էլ՝ ամբող ջա-
կան պայ ծառ սկա վա ռա կի տես քով: Սա տե ղի է ունե նում Երկ րի և 
Ա րեգակի նկատ մամբ Լուս նի դիր քի անընդ հատ փո փո խու թյան պատ-
ճառով (նկ. 28.1): Լուս նի փու լե րի դի տումն  ե րը Հին Հու նաս տա նի մե կ 
այլ գիտ նակա նի՝ Պյու թա գո րա սին հնա րա վո րու թյուն են տվել մի  ուրիշ 
կարևոր հայտ նա գոր ծու թյուն անել. Լու սի նը ոչ թե տա փակ սկա վառակ 
է, ինչպես կար ծում էին նախ կի նում, այլ գնդաձև մար մի ն: Չէ՞ որ մե ծա-
մասամբ նրա մա կերևույ թի լու սա վոր և խա վար մա սե րի սահմա նագիծը 
ոչ թե ուղիղ, այլ կոր գիծ է: 
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III ԳԼՈՒԽ.  ԼՈՒ ՍԱ ՅԻՆ Ե ՐԵ ՎՈՒՅԹ ՆԵՐ 

§ 28.  Լույս

Ֆի զի կա յի այն բա ժի նը, որն ուսումն  ա սի րում է լույ սի հետ կապ ված 
երևույթ նե րը (լու սա յին երևույթ ներ), կոչ վում է օպտիկա: Օպ տի կան 
հնա գույն գի տու թյուն նե րից մե կն է: Ուսումն  ա սի րե լով օպ տի կան՝ դուք 
կի մա նաք, թե ինչ պես և ինչ արա գու թյամբ է տա րած վում լույ սը, ո րոնք 
են Արևի և Լուս նի խա վա րումն  ե րի պատ ճառ նե րը, ինչ պես են ոսպն-
յակ նե րի և հա յե լի նե րի մի  ջո ցով ստա նում պատ կե րը, ինչ կա ռուց վածք 
ունի մար դու աչ քը, և ինչ պես է հա ջող վում ակ նո ցի օգ նու թյամբ ուղ ղել 
տե սո ղու թյան թե րու թյուն նե րը: 

 Հար ցեր

1. Ի՞նչ  է լույ սը: 
2. Թվար կեք աչ քով չըն կալ վող է լեկտ րա մագ նի սա կան ճա ռա գայ թում նե-

րի տե սակ նե րը: Ին չո՞վ  են դրանք տար բեր վում տե սա նե լի ճա ռա գայ-
թու մից:

3. Կոզ մա Պրուտ կո վը հետևյալ աֆո րիզմն ունի. «Ե թե քեզ հարց նեն. ի՞նչն 
է ավե լի օգ տա կար՝ Ա րե գա՞կը, թե՞ Լու սի նը, պա տաս խա նիր՝ Լու սի նը: 
Քա նի որ Ա րե գա կը լույս է տա լիս ցե րե կը, երբ առանց այդ էլ լույս է, իսկ 
Լու սի նը՝ գի շե րը»: Ճի՞շտ  է արդ յոք Կոզ մա Պրուտ կո վը: Ին չո՞ւ: 

4. Ին չո՞ւ  ամս վա տար բեր օ րե րին Լու սի նը երկն քում տար բեր կերպ է 
երևում՝ եր բեմն բա րակ մա հի կի, իսկ եր բեմն էլ՝ պայ ծառ սկա վա ռա կի 
տես քով: 

5. Ինչ պե՞ս  է կոչ վում ֆի զի կա յի այն բա ժի նը, ո րը զբաղ վում է լու սա յին 
երևույթ նե րի ուսում նա սի րու թյամբ:

Նորալուսին Առաջին 
քառորդ

Վերջին 
քառորդՆկ. 28.1

Լիալուսին
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§ 28.  ԼՈՒՅՍ

 § 29. ԼՈՒՅ ՍԻ ՏԱ ՐԱ ԾՈՒ ՄԸ 
ՀԱ ՄԱ ՍԵՌ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐՈՒՄ

Օպ տի կա յի օ րենք նե րից մի  քա նի սը հայտ նա գործ վել են լույ սի բնույ-
թը պար զե լուց շատ ավե լի առաջ: Այդ պի սի օ րենք նե րից մե  կը լույ սի 
ուղ ղա գիծ տա րած ման օ րենքն է. 

Հա մա սեռ թա փան ցիկ մի ջա վայ րում լույսն ուղ ղա գիծ է տա րած-
վում:

Ա ռա ջին ան գամ այս օ րեն քը մ.թ.ա. III դա րում ձևա կերպ ել է հույն 
գիտ նա կան Էվկ լի դե սը: Լույ սի տա րած ման ուղ ղագ ծայ նու թյուն ասե-
լով՝ նա նկա տի ուներ լու սա յին ճա ռա գայթ նե րի ուղ ղա գիծ լի նե լը: 

Էվկ լի դե սը, սա կայն, լույսի ճա ռա գայթ նե րը նույ նաց նում էր «տե-
սո ղա կան ճա ռա գայթ նե րի» հետ, ո րոնք իբր դուրս էին գա լիս մար դու 
աչ քե րից և առար կա նե րը «շո շա փե լու» արդ յուն քում հնա րա վո րու թյուն 
էին տա լիս տես նել դրանք: Այս տե սա կե տը բա վա կա ն լայն տա րա ծում 
ուներ Հին աշ խար հում: Սա կայն ար դեն Ա րիս տո տե լը հարց է տա լիս. 
«Ե թե տե սո ղու թյու նը կախ ված է աչ քից՝ ինչ պես լապ տե րից դուրս եկող 
լույ սից, ապա ին չո՞ւ մե նք չենք տես նում մթու թյան մե ջ»: 

Հի մա մե նք գի տենք, որ ոչ մի  «տե սո ղա կան ճա ռա գայթ» էլ գո յու-
թյուն չու նի, և տես նում ենք ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ ինչ-որ ճա ռա-
գայթ ներ են դուրս գա լիս մե ր աչ քե րից, այլ ընդ հա կա ռա կը՝ այն պատ-
ճա ռով, որ լույ սը տար բեր առար կա նե րից ընկ նում է մե ր աչ քի մե ջ: 

Ժա մա նա կա կից ֆի զի կա յում լու սա յին ճա ռա գայթ ասե լով՝ հաս կա-
նում են լույ սի բա վա կա ն նեղ փուն ջը, որն իր տա րած ման ուսումն  ա-
սիր ման տի րույ թի սահ ման նե րում կա րե լի է չտա րա մի տ վող հա մա րել: 
Այդ պի սի փունջ ստա նա լու հա մար կա րե լի է օգտ վել փոքր անց քով էկ-
րա նից: Ի րա կա նում այս ե ղա նա կով ստաց ված լու սա փուն ջը էկ րա նից 
հե ռա նա լուն զու գըն թաց ավե լի ու ավե լի է լայ նա նում: Սա կայն բազ-
մա թիվ դեպ քե րում այս «լայ նա ցու մը» կա րե լի է ան տե սել:

Նկա տենք, որ այս տեղ նկա տի է առնվում ֆի զի կա կան լու սա փունջը: 
Բա ցի ֆի զի կա կա նից տար բե րում են նաև մա թե մա տի կա կան (երկ-
րա չա փա կան) ճա ռա գայ թը, ո րի տակ հաս կա նում են նեղ լու սափն ջի 
առանց քը հան դի սա ցող գի ծը: 

Դպրո ցա կան պայ ման նե րում լույ սի տա րած ման ուսումն  ա սիր-
ման հա մար առա վել հար մա րը լա զե րա յին ցու ցա փայ տից ստաց ված 
ճա ռա գայթն է: Օգ տա գոր ծենք այն նկ. 29.1-ում պատ կեր ված փոր ձը 
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III ԳԼՈՒԽ.  ԼՈՒ ՍԱ ՅԻՆ Ե ՐԵ ՎՈՒՅԹ ՆԵՐ 

§ 29.  Լույ սի տա րա ծու մը հա մա սեռ մի ջա-
վայ րում

կա տա րե լու հա մար: Ա պա կե ավա զա-
նը (կամ ակ վա րիու մը) լցնենք ջրով 
և նրա մի  ջով լա զե րա յին ճա ռա գայթ 
անց կաց նենք: Մենք կտես նենք, որ այն 
տա րած վում է ուղիղ գծի եր կայն քով:

Լույ սի ուղ ղա գիծ տա րած ման 
հետևանքն են հստակ ստվեր նե րը, ո ր 

ընկ նում են ան թա փանց մար մի ն նե րից, ո րոնք լու սա վոր վում են լույ-
սի կե տա յին աղբ յուր նե րից (այ սինքն՝ այն պի սի աղբ յուր նե րից, ո րոնց 
չափ սե րը փոքր են լու սա վոր վող մարմն  ի չափ սե րի և մի նչև այդ մար-
մի նն ըն կած հե ռա վո րու թյան հա մե  մատ):

Կա տա րենք հետևյալ փոր ձը: Կե տա յին աղբ յու րի (օ րի նակ՝ գրպա-
նի լապ տե րի փոք րիկ լամ պի) և էկ րա նի մի ջև ան թա փանց առար կա, 
ասենք՝ մե  տա ղե գունդ տե ղադրենք (նկ. 29.2 ա): Էկ րա նի վրա մուգ 
շրջա նի տես քով ստվեր կհայտնվի: Ստվերն այն տեղն է, որ տեղ չի 

ընկ նում աղբ յու րի լույ սը: Ե թե լույսն ուղ ղա գիծ չտա րած վեր, ապա 
O     կե տը (ստվե րի սահ մա նին) S և A կե տե րի հետ նույն ուղ ղի վրա չէր 
լի նի, իսկ P կե տը նույն ուղ ղի վրա չէր գտնվի S և B կե տե րի հետ. այդ 
դեպ քում ստվե րի ձևը և չափ սերն այլ կլի նեին (կամ էլ ստվեր չէր առա-
ջա նա ընդ հան րա պես): Ի րա կա նում ամե ն բան հենց այն պես է, ինչ պես 
պատ կեր ված է նկ. 29.2 ա-ում:

Ե թե լույ սի կե տա յին աղբ յու րի փո խա րեն օգ տա գոր ծենք ավե լի մե ծ 
աղբ յուր (մե ծ լամպ), ապա հստակ ստվե րի փո խա րեն լու սա վոր ված 
ֆո նին մե նք կտես նենք ստվեր և կի սաստվեր (նկ. 29.2 բ): Կի սաստվե-
րի գոյա ցու մը չի հա կա սում լույ սի ուղ ղա գիծ տա րած ման օ րեն քին, այլ 
ընդ հա կա ռա կը՝ ևս մի  ան գամ հաս տա տում է այն: Չէ՞ որ տվյ ալ դեպ քում 
լույ սի աղբ յու րը հան դես է գա լիս որ պես բազ մա թիվ կե տա յին աղբ յուր-
նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րին (օ րի նակ՝ S1-ին և S2-ին) 
էկ րա նի վրա հա մա պա տաս խա նում է իր լու սա վո րած տի րույ թը: Այն մա-
սում, որ տեղ լույս չի ընկ նում լամ պի և ոչ մի  կե տից, լիա կա տար ստվեր է 

Նկ. 29.2

ա բ

Նկ. 29.1
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նկատ վում, իսկ այն տե ղե րում, որ տեղ լույ սը ո րոշ կե տե րից չի ընկ նում, 
բայց ընկ նում է այլ կե տե րից, առա ջա նում է կի սաստվեր:

Հսկա յա կան չա փե րով ստվե րը և կի սաստվե րը գո յա նում են Արևի և 
Լուս նի խա վա րումն  ե րի ժա մա նակ (նկ. 29.3): Արևի խա վա րումն  առա-
ջա նում է այն դեպ քում, երբ Լու սի նը Երկ րի շուր ջն իր պտույ տի ժա-
մա նակ ամ բող ջո վին կամ մաս նա կիո րեն ծած կում է Ա րե գա կը: Իսկ 
երբ Լու սինն է հայտնվում Երկ րագնդի առա ջաց րած ստվե րի կո նի մե ջ, 
ապա նկատ վում է Լուս նի խա վա րում: 

Լուս նի լիա կա տար խա վար ման տևո ղու թյու նը կա րող է մե  կու կես 
և ավե լի ժամ կազ մե լ: Ճիշտ այդ քան ժա մա նակ է անհ րա ժեշտ Լուս-
նին Երկ րագնդի ստվե րի կո նը հա տե լու հա մար: Արևի խա վա րումն  ե րի 
տևո ղու թյու նը չի գե րա զան ցում մի  քա նի րոպեն:

Լուս նի խա վա րումն  երն ավե լի հա ճա խա դեպ են, քան Արևի նը: Արևի 
լիա կա տար խա վա րում Երկ րագնդի նույն կե տից հնա րա վոր է դի տել 
200-300 տա րին մե կ ան գամ մի այն: Մոսկ վա յում հեր թա կան այդ պի սի 
խա վա րու մը կնկատ վի 2126 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 16-ին: 

Անց յա լում Ա րե գա կի խա վա րու մը և ցե րեկ վա ժա մե  րին մթու թյան 
վրա հաս նե լը մարդ կանց սար սա փի մե ջ էր գցում: Բա բե լո նի քուր-
մե  րը, տեղյ  ակ լի նե լով այս երևույ թի պար բե րա կա նու թյան մա սին, 
օգ տա գոր ծում էին դա մարդ կանց վա խեց նե լու հա մար: Մեր ժա մա-
նակ նե րում Արևի խա վա րումն  ե-
րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
գիտ նա կան նե րին ուսումն  ա սի րել 
հե ռա վոր աստղե րից ե կող լույ սը, 
որն անց նում է Արևի սկա վա ռա կի 
եզ րով, ինչ պես նաև հե տա զո տել 
արևապ սա կը (նկ. 29.4)՝ արե գակ-
նա յին մթնո լոր տի ար տա քին մա սը, 
ո րը սո վո րա կան պայ ման նե րում 

Նկ. 29.3

Նկ. 29.4
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դժվար է նկա տել Ա րե գա կի պայ ծառ փայ լի պատ ճա ռով, և հաս կա նալ 
այն պրո ցես նե րը, ո րոնք տե ղի են ունե նում նրա ներ սում: 

Լուս նի խա վա րումն  ե րի ուսումն  ա սի րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է 
տվել Ա րիս տո տե լին (մ.թ.ա. IV դ.) եզ րա կաց նել, որ Երկի րը գնդաձև 
է, ին չի վկա յու թյու նը Երկ րագնդի ստվե րի շրջա նաձև լի նելն է, ո րը 
կարե լի է տես նել Լուս նի վրա նրա խա վա րումն  ե րի ժա մա նակ: 

 Հար ցեր

1. Ի՞նչ  է լույ սի ճա ռա գայ թը (ֆի զի կա կան տե սանկ յու նից):
2. Ին չո՞վ  է տար բեր վում լույ սի մա թե մա տի կա կան (երկ րա չա փա կան) ճա-

ռա գայ թը ֆի զի կա կա նից: 
3. Ինչ պե՞ս  է տա րած վում լույ սը հա մա սեռ թա փան ցիկ մի ջա վայ րում: 
4. Ո՞վ և ե՞րբ  է առա ջին ան գամ ձևա կեր պել լույ սի ուղ ղա գիծ տա րած ման 

օ րեն քը: 
5. Բա ցատ րեք՝ ո՞ր դեպ քում է առար կան հստակ ստվեր գցում և ո՞ր դեպ-

քում՝ ստվեր ու կի սաստվեր: 
6. Ի՞նչ պատ ճա ռով են նկատ վում Արևի և Լուս նի խա վա րում նե րը: 
7. Ի՞նչ  ե ղա նա կով Ա րիս տո տե լը ո րո շեց, որ Եր կի րը գնդաձև է:

Փոր Ձա րա րա Կան առա ջադրանք

Ստվա րաթղ թի կտո րի վրա 3-5 մմ տ րա մագ ծով անցք բա ցեք: 
Տեղադրեք այն պա տու հա նից ընկ նող Արևի ճա ռա գայթ նե րով լավ լու-
սա վոր ված պա տից մոտ 10 սմ հե ռա վո րու թյան վրա: Պա տի վրա դուք 
կտես նեք պա տու հա նի շրջված և փոք րա ցած պատ կե րը: Բա ցատ րեք այս 
երևույ թը: Ին չո՞ւ  է պատ կե րը շրջված լի նում: 

 § 30. ԼՈՒՅ ՍԻ ԱՆԴՐԱ ԴԱՐ ՁՄԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

Ընկ նե լով մար դու աչ քի մե ջ՝ լույ սը ո րո շա կի տե սո ղա կան զգա յու-
թյուն ներ է առա ջաց նում, սա կայն դա չի նշա նա կում, որ լույ սը կա րե լի 
է տես նել: Մենք կա րող ենք տես նել լույ սի աղբ յու րը, բայց ոչ լույ սը: 

Դի մե նք հետևյալ փոր ձին: S աղբ յու րից էկ րա նի վրա լու սա փունջ 
ուղ ղենք: Էկ րա նը կլու սա վոր վի, սա կայն աղբ յու րի և էկ րա նի մի ջև 
մե նք ոչ մի  լույս չենք տես նի (նկ. 30.1 ա): Նույն փոր ձը կա տա րենք փո-
շոտ օ դում: Լու սա փուն ջը տե սա նե լի կդառ նա (նկ. 30.1 բ): Նշա նա կում 
է՝ լույսն այ նուա մե  նայ նիվ հնա րա վո՞ր  է տես նել: Ո՛չ, այս դեպ քում էլ 
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երևում է ոչ թե ին քը՝ լույ սը, 
այլ այն անդրա դարձ նող և 
ցրող փո շու մաս նիկ նե րը: 

Անդրա դարձ նող հիա նա-
լի հատ կու թյուն ունի հա յե-
լին (այն կա րող է անդրա-
դարձ նել լու սա յին է ներ գիա-
յի մի նչև 90%-ը): Եվ դուք հա-
վա նա բար շատ ան գամ  եք 
նկա տել դա, երբ հա յե լիով 
արևի շողք եք գցել տար բեր 
կող մե ր: 

Լույ սի անդրա դարձումը 
են թարկ վում է ո րո շա կի 
օ րեն քի: Այս օ րեն քը, ինչպես 
նաև լույ սի ուղղագիծ 

տարած ման մա սին օ րեն քը հայտ նա գոր ծել է Հին Հու նաս տա նի 
գիտնական Էվկ լի դե սը: 

Այս օ րեն քը սահ մա նե լու հա մար օգտ վենք օպ տի կա կան սկա վա ռակ 
կոչ վող հատուկ սար քից (նկ. 30.2): Նրա նում լույ սի աղբ յուր է ծա ռա-
յում փոք րիկ լամ պը, որ գտնվում է շար ժա կան լու սա րա րի (l) ներ սում: 
Լամ պի լույսը, նեղ ճեղ քից դուրս գա լով լու սա րա րից, տա րած վում է 
սկա վա ռա կի մա կերևույ թին և նրա մաս նիկ նե րի կող մի ց ցրվե լով՝ նրա 
վրա լու սա վոր ված շերտ է գո յաց նում: Այդ շեր տը մե նք կըն դու նենք որ-
պես «լույ սի ճա ռա գայթ»:

Սկա վա ռա կի կենտ րո նում հա յե լի (2) տե-
ղադրենք և նրա վրա ուղ ղենք AO լու սա փուն ջը 
(ընկ նող ճա ռա գայ թը): Լույսը կանդրա դառ նա հա-
յե լուց և սկա վա ռա կի մա կերևույ թին կհայտնվի 
OB անդրա դար ձած ճա ռա գայ թը: Դրա հայտնվե լը 
վկա յում է, որ այն ըն կած է նույն հար թու թյան վրա, 
ինչ AO ճա ռա գայ թը OC ուղ ղա հա յա ցի հետ մի ա-
սին (այս հար թու թյունն ան վա նում են ճա ռա գայ-
թի անկ ման հար թու թյուն): Ընդ ո րում՝ OB անդրա-
դար ձած ճա ռա գայ թի և OC ուղ ղա հա յա ցի կազ մած 
COB անկյ  ու նը հա մընկ նում է նույն ուղ ղա հա յա ցի և 
AO ընկ նող ճա ռա գայ թի կազ մած COA անկյ  ան հետ: 

Նկ. 30.1
ա բ

Նկ. 30.2

1

B

O

2A

C
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§ 30 Լույ սի անդրա դար ձման օրենքը

Ճա ռա գայ թի անկ ման կե տում անդրա դարձ նող մա կերևույ թին 
կանգ նեց րած ուղ ղա հա յա ցի և ընկ նող ճա ռա գայ թի մի ջև կազմ ված 
անկյ  ու նը կոչ վում է ճա ռա գայ թի անկ ման անկյ  ուն, իսկ այդ նույն ուղ-
ղա հա յա ցի և անդրա դար ձած ճա ռա գայ թի մի ջև առա ջա ցած անկյ  ու նը՝ 
ճա ռա գայ թի անդրա դարձ ման անկյ  ուն: 

Տե ղա շար ժե լով լույ սի աղբ յու րը սկա վա ռա կի եզ րի եր կայն քով և 
դրա նով իսկ փո խե լով ճա ռա գայ թի անկ ման անկյ  ու նը՝ մե նք կտես-
նենք, որ անդրա դարձ ման անկյ  ունը ևս կ փոխ վի, բայց այն պես, որ այդ 
եր կու անկյ  ուն նե րը նախ կի նի պես հա վա սար կլի նեն իրար: 

Կա տար ված փոր ձը թույլ է տա լիս ձևա կեր պել լույ սի անդրա դարձ-
ման օ րեն քը. 

Անդրա դար ձած ճա ռա գայթն ըն կած է անկ ման հար թու  թյան վրա, 
ընդ ո րու մ՝ անկման անկյ  ու  նը հա վա սար է անդրա դարձ ման անկյ  ա նը: 

Անկ ման անկյ  ու նը ըն դուն ված է նշա-
նա կել α տա ռով, իսկ անդրա դարձ ման 
անկյ  ու նը α՛ –ով (նկ. 30.3): Ուս տի լույ սի 
անդրա դարձ ման օ րեն քի այն մա սը, որ 
վե րա բե րում է այս անկյ  ուն նե րին, մա-
թե մա տի կո րեն կա րե լի է ար տա հայ տել 
հետևյալ հա վա սա րու թյան տես քով. 

   α  = α՛ 
Նկա տենք, որ ե թե նկար 30.2-ում 

պատ կեր ված փոր ձում լույ սի ճա ռա-
գայթն ընկ նի հա յե լու վրա BO ուղ ղու թյամբ, ապա անդրա դար ձու մի ց 
հե տո այն կանց նի OA ուղ ղու թյամբ: Այլ կերպ ասած՝ անդրա դար ձած 
ճա ռա գայ թի ուղով գնա ցող ճա ռա գայթն այ նու հետև անդրա դառ նում 
է ընկ նող ճա ռա գայ թի ուղով: Այս հատ կու թյու նը կոչ վում է լու սա յին 
ճա ռա գայթ նե րի շրջե լիու թյուն:

 Հար ցեր

1. Կա րե լի՞ է արդ յոք տես նել լույ սը: Ի՞նչ  ե ղա նա կով է հնա րա վոր լի նում 
տե սա նե լի դարձ նել լա զե րա յին ճա ռա գայթ նե րը բե մում տե ղի ունե ցող 
էստրա դա յին ներ կա յա ցում նե րի ժա մա նակ: 

2. Ի՞նչ  է ճա ռա գայ թի անկ ման հար թու թյու նը: 
3. Ո՞ր  անկ յունն է կո չվում անկ ման անկ յուն: 
4. Ին չի՞ է հա վա սար անկ ման անկ յու նը, ե թե ճա ռա գայ թը հա յե լու վրա է 

ընկ նում նրա մա կերևույ թին ուղ ղա հա յաց: 

Նկ. 30.3

α α'
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§ 30 ԼՈՒՅ ՍԻ ԱՆԴՐԱ ԴԱՐ ՁՄԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

5. Ձևա կեր պեք լույ սի անդրա դարձ ման օ րեն քը: Ո՞վ և ե՞րբ  է այն հայտ նա-
գոր ծել: 

6. Ո՞ր հատ կու թյունն են ան վա նում լու սա յին ճա ռա գայթ նե րի շրջե լիու-
թյուն:

 § 31. ՀԱՐԹ ՀԱՅԵԼԻ։ ՊԱՏ ԿԵ ՐԻ ԿԱ ՌՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 
ՀԱՐԹ ՀԱ ՅԵ ԼՈՒՄ

Հա յե լին, ո րի մա կերևույ թը հարթ է, կո չում են հարթ հա յե լի: 
Գնդային և պա րա բո լա յին հա յե լի նե րի մա կերևույ թի ձևը տար բեր է: 
Կոր հայելինե րը մե նք չենք ուսումն  ա սի րի: Ա ռօր յա յում ամե  նից հա ճախ 
գոր ծած վում են հարթ հա յե լի նե րը, ուս տի մե նք կզբաղ վենք դրանց 
ուսումն  ա սիր մամբ: 

Երբ առար կան գտնվում է հա յե լու առաջ, ապա թվում է, թե հա յե լու 
հետևում նույն պի սի առար կա է գտնվում: Այն, ինչ տես նում ենք հայե-
լում, կոչ վում է առար կա յի պատ կեր:

Ին չո՞ւ  ենք մե նք առար կան տես նում 
այն տեղ, որ տեղ իրա կա նում նա չկա: 

Այս հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար 
նախ պար զենք՝ ինչ պես է հարթ հա յե-
լում առա ջա նում պատ կե րը: Դի ցուք 
հա յե լու առաջ գտնվում է լու սար ձա կող 
S կե տը (նկ. 31.1): Այս կե տից հա յե լու վրա 
ընկ նող բո լոր ճա ռա գայթ նե րից պար զու թյան համար առանձ նաց նենք 
ե րեք ճա ռա գայթ՝ SO, SO1 և SO2: Այս ճա ռա գայթ նե րից յուրաքանչյուրն 
անդրա դառ նում է հա յե լուց լույ սի անդրա դարձ ման օ րեն քով, այ սինքն՝ 
նույն պի սի անկյ  ան տակ, ինչ պի սին ընկ նում է հա յե լու վրա: Անդրա-
դար ձու մի ց հե տո այս ճա ռա գայթ նե րը տա րա մի տ վող փնջով ընկ նում 
են դի տո ղի աչ քի մե ջ: Ե թե անդրա դար ձող ճա ռա գայթ նե րը շա րու նա-
կենք հա յե լու հետևում, ապա դրանք կհա մընկ նեն ո րո շա կի S1 կե տում: 
Այս կետն էլ հենց S կե տի պատ կերն է: Այդ կե տում է տես նում դի տո ղը 
լույ սի աղբ յու րը:

S1 պատ կե րը կոչ վում է կեղծ, քա նի որ այն ստաց վում է ոչ թե լույսի 
իրա կան ճա ռա գայթ նե րի, ո րոնք չկան հա յե լու հետևում, այլ դրանց 
երևա կա յա կան շա րու նա կու թյուն նե րի հատու մի ց: (Ե թե այդ պատ կե-
րը ստաց վեր իրա կան լու սա յին ճա  ռա գայթ նե րի տրա մա խա չու մի ց, այն 
կկոչ վեր իրա կան): 

Նկ. 31.1ANTARES
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III ԳԼՈՒԽ.  ԼՈՒ ՍԱ ՅԻՆ Ե ՐԵ ՎՈՒՅԹ ՆԵՐ 

§ 31. Հարթ հայելի։ Պատ կե րի կա ռու ցու մը 
հարթ հա յե լում

Այս պի սով, հարթ հա յե լում պատ կե րը մի շտ կեղծ է լի նում: Ուս տի 
երբ նա յում եք հա յե լուն, ապա տես նում եք ոչ թե իրա կան, այլ կեղծ 
պատ կեր: Օգտվե լով ե ռանկյ ուննե րի հա վա սա րու թյան հայ տա նիշ նե-
րից (տե՛ս նկ. 31.1)՝ կա րե լի է ապա ցու ցել, որ S1O = OS: Սա նշա նա կում է, 
որ հարթ հա յե լում պատ կե րը նրա նից գտնվում է նույն հե ռա վո րու թյան 
վրա, ինչ հե ռա վո րու թյան վրա նրա դի մաց գտնվում է լույ սի աղբ յու րը:

Կա տա րենք հետևյալ փոր ձը: Սե ղա նի 
վրա հարթ ապա կու կտոր դնենք: Լույսի 
մի  մասն ապա կին անդրա դարձ նում է, 
ուս տի ապա կին կա րե լի է որ պես հա յե լի 
օգ տա գոր ծել: Սա կայն քա նի որ ապա կին 
թա փան ցիկ է, ապա մե նք կա րող ենք մի ա-
ժա մա նակ տես նել նաև այն, ինչ գտնվում 
է նրա հետևում: Ա պա կու առջև վառ վող 
մոմ դնենք (նկ. 31.2): Ա պա կու հետևում 
կա ռա ջա նա նրա կեղծ պատ կե րը (ե թե 
նրա բո ցի վրա թղթի կտոր պա հենք, այն 
ան շուշտ չի այր վի): 

Այժմ ապա կու հետևի կող մում (որ տեղ 
մե նք պատ կերն ենք տես նում) նույն պի սի, 
բայց չվառ վող մոմ տե ղադրենք և սկսենք 
տե ղա շար ժել այն այն քան ժա մա նակ, 

մի նչև որ հա մընկ նի ավե լի վաղ ստաց ված պատ կե րին (ընդ ո րում՝ 
այն վառ վող կթվա): Այժմ չա փենք վառ վող մո մի ց դե պի ապա կին և 
ապակուց մի նչև նրա պատ կերն ըն կած հե ռա վո րու թյուն նե րը: Դրանք 
հա վա սար կլինեն: 

Փոր ձը ցույց է տա լիս նաև, որ մո մի  պատ կե րի բարձ րու թյու նը հա-
վա սար է իրա կան մո մի  բարձ րու թյա նը:

Արդ յունք ներն ամ փո փե լով՝ կա րե լի է ասել, որ հարթ հա յե լում առար-
կա յի պատ կերը մի շտ լի նում է՝ 1) կեղծ, 2) ուղիղ, այ սինքն՝ չշրջված,      
3) չափ սե րով հա վա սար առար կա յին, 4) հա յե լուց նույն հե ռա վո րու-
թյան վրա, ինչ հե ռա վո րու թյան վրա նրա դի մաց տե ղադր ված է առար-
կան: Այլ կերպ ասած՝ հարթ հա յե լում առար կա յի պատ կե րը համա չափ 
է առար կա յին՝ հա յե լու հար թու թյան նկատ մամբ: 

Նկար 31.3-ում ցույց է տրված հարթ հա յե լում պատ կե րի կա ռուց ման 
ե ղա նա կը: Դի ցուք առար կան ունի AB սլա քի տես քը: Դրա պատ կե րի 
կա ռուց ման հա մար անհ րա ժեշտ է. 

Նկ. 31.2ANTARES
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§ 31. ՀԱՐԹ ՀԱՅԵԼԻ։ ՊԱՏ ԿԵ ՐԻ ԿԱ ՌՈՒ ՑՈՒ ՄԸ  ՀԱՐԹ ՀԱ ՅԵ ԼՈՒՄ

1) A կե տից հա յե լու վրա իջեց նել ուղ ղա-
հա յաց և շա րու նա կե լով այն հա յե լու հետևում 
նույն հե ռա վո րու թյամբ՝ նշա նա կել A1 կե տը:

2) B կե տից հա յե լու վրա իջեց նել ուղ ղա-
հա յաց և շա րու նա կե լով այն հա յե լու հետևում 
նույն հե ռա վո րու թյամբ՝ նշա նա կել B1 կե տը:

3) մի աց նել A1 և B1 կե տե րը: 
Այդ ե ղա նա կով ստաց ված A1B1 հատ վա ծը 

կլի նի AB սլա քի կեղծ պատ կե րը: 
Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է, թե առար կան և հարթ հա յե լում նրա 

պատ կե րը տար բե րու թյուն ներ չու նեն: Սա կայն դա այդ պես չէ: Հա յե լու 
մե ջ նա յեք ձեր աջ ձեռ քի պատ կե րին: Դուք կտես նեք, որ պատ կե րում 
մատ նե րը դա սա վոր ված են այն պես, ինչ պես ձախ ձեռ քի նը: Սա պա-
տա հա կա նու թյուն չէ. հա յե լա յին անդրա դար ձու մը մի շտ աջը ձա խի է 
փո խում և ընդ հա կա ռա կը: 

Բո լո րին չի դուր գա լիս աջի և ձա խի տար բե րու թյու նը: Հա մա չա փու-
թյան ո րոշ սի րա հար ներ ան գամ իրենց գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րը փոր ձում են գրել այն պես, որ դրանք մի ան ման կար դաց վեն, ինչ-
պես ձա խից աջ, այն պես էլ աջից ձախ (այդ պի սի ար տա հայ տու թյուն-
նե րը կոչ վում են պա լինդրոմն  եր), օ րի նակ՝ «Ա րա կա տակ արա»:

Հե տաքր քիր է, որ կեն դա նի նե րը տար բեր կերպ են ար ձա գան-
քում հա յե լու մեջ իրենց պատ կե րին. ո րոշ նե րը այն չեն նկա տում, 
մյուս նե րը մեծ հե տաքրք րու թյուն են դրսևո րում: Ա մե նից շատ հա-
յե լով հե տաքրքր վում են կա պիկ նե րը: Երբ կա պիկ նե րի բա ցօ թյա 
վան դակ նե րից մե կի պա տին մեծ հա յե լի ամ րաց րին, նրա շուր ջը 
հավաքվեցին վան դա կի բո լոր բնա կիչ նե րը: Կա պիկ նե րը չէին հե-
ռա նում հա յե լուց՝ ամ բողջ օր վա ըն թաց քում դի տե լով իրենց պատ-
կեր նե րը: Եվ միայն այն ժա մա նակ, երբ նրանց բե րե ցին իրենց սի-
րե լի ուտե լի քը, քաղ ցած կեն դա նի նե րը գնա ցին աշ խա տո ղի կան չի 
հետևից: Սա կայն ինչ պես պատ մեց դի տող նե րից մե կը, հա յե լուց մի 
քա նի քայլ հեռա նա լով՝ նրանք հան կարծ նկա տե ցին, որ իրենց նոր 
ըն կեր նե րը նույն պես հե ռա նում են: Այլևս ն րանց չտես նե լու վա խն 
այն քան մեծ ե ղավ, որ կա պիկ նե րը, հրա ժար վե լով կե րա կու րից, վե-
րա դար ձան հա յե լու մոտ: Ի վեր ջո, ստիպ ված ե ղան հա յե լին հա նել 
վան դա կից: 

Մար դու կյ ան քում հա յե լի նե րը մե ծ դեր ունեն, դրանք օգ տա գոր ծում 
են և՛ կեն ցա ղում, և՛  տեխ նի կա յում: 

Նկ. 31.3
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Հարթ հա յե լու մի  ջո ցով պատ կե-
րի ստա ցու մը կա րող է օգ տա գործ-
վել, օ րի նակ, պե րիս կո պի մե ջ (հ� ն. 
«պե րիս կո պեո» - նա յ� մ եմ շ� րջս). 
այն  օպ տի կա կան սարք է, ո րը ծա-
ռա յում է տան կե րից, սու զա նա վե-
րից և տարբեր թաքս տոց նե րից նա-
յե լու համար (նկ. 31.4): 

Հարթ հա յե լու վրա ընկ նող ճա-
ռա գայթ նե րի զու գա հեռ փունջը 
զու գա հեռ է մն ում նաև անդրա դարձ վե լիս (նկ. 31.5 ա): Հենց այս 
անդրա դար ձումն  էլ ան վա նում են հա յե լա յին: Սա կայն բա ցի հա յե լա-
յի նից, գոյու թյուն ունի նաև անդրա դարձ ման այլ տե սակ, երբ ճա ռա-
գայթ նե րի զու գա հեռ փուն ջը, որ ընկ նում է որևէ մա կերևույ թի վրա, 
անդրա դար ձու մի ց հե տո այդ մա կերևույ թի մանր խոր դու բոր դու-
թյուն նե րի պատ ճա ռով ցրվում է ամե  նա տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով 
(նկ. 31.5   բ): Այդ պի սի անդրա դար ձու մը ան վա նում են դի ֆու զա յին, 
դրա պատ ճառը մար մի ն նե րի ան հարթ, խոր դու բորդ, փայ լատ մա-
կերևույթ ներն են: Շնորհիվ լույ սի դի ֆու զա յին անդրա դարձ ման են 
տե սա նե լի դառնում մե զ շրջա պա տող առար կա նե րը:

 Հար ցեր

1. Ին չո՞վ  են տար բեր վում հարթ և գնդա յին հա յե լի նե րը: 
2. Ո՞ր դեպ քում են պատ կե րը կո չում կեղծ, որ դեպ քում՝ իրա կան: 
3. Բնու թա գրեք հարթ հա յե լում ար տա ցոլ վող պատ կե րը: 
4. Ին չո՞վ  է տար բեր վում հա յե լա յին անդրա դար ձու մը դի ֆու զա յի նից: 
5. Ի՞նչ կ տես նեինք մեր շրջա կայ քում, ե թե բո լոր առար կա նե րը հան կարծ 

սկսեին լույսն անդրա դարձ նել ոչ թե դի ֆու զա յին, այլ հա յե լա յին ե ղա նա կով:
6. Ի՞նչ  է պե րիս կո պը: Ի՞նչ կա ռուց վածք ունի այն:

Նկ. 31.4

Նկ. 31.5
ա բ
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§ 31. ՀԱՐԹ ՀԱՅԵԼԻ։ ՊԱՏ ԿԵ ՐԻ ԿԱ ՌՈՒ ՑՈՒ ՄԸ  ՀԱՐԹ ՀԱ ՅԵ ԼՈՒՄ

7. Օգտ վե լով նկար 31.1-ից՝ ապա ցու ցեք, որ կե տի պատ կե րը հարթ հա յե-
լում գտնվում է հա յե լուց նույն հե ռա վո րու թյան վրա, ինչ հե ռա վո րու-
թյան վրա նրա դի մաց գտնվում է տվյալ կե տը: 

Փոր Ձա րա րա Կան առա ջադրանք

Տա նը կանգ նեք հա յե լու դի մաց: Հա մընկ նո՞ւմ  է արդ յոք ձեր տե սած 
պատ կե րի բնույ թը դա սագր քում նկա րագր վա ծի հետ: Ո՞ր կող մում է 
գտնվում ձեր հա յե լա յին նմա նա կի սիր տը: Հա յե լուց մե կ-եր կու քայլ հետ 
գնա ցեք: Այդ ըն թաց քում ի՞նչ տե ղի ունե ցավ պատ կե րի հետ: Ի՞նչ փո փո-
խու թյուն կրեց նրա հե ռա վո րու թյու նը հա յե լուց: Փոխ վե՞ց արդ յոք պատ-
կե րի բարձ րու թյու նը: 

 § 32. ԼՈՒՅ ՍԻ ԲԵ ԿՈՒ ՄԸ։ ԼՈՒՅՍԻ ԲԵԿՄԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

Երբ լուսային ճառագայթն ընկնում է երկու մի ջավայրերի բաժանման 
սահմանին, նրա էներգիան կարող է մասամբ անդրադառնալ, մասամբ 
կլանվել, իսկ եթե երկրորդ մի  ջա վայրը թափանցիկ է, նաև մասամբ 
անցնել այդ մի ջավայր՝ փոխելով իր տա րած ման ուղղությունը:

Երկու մի ջավայրերի սահմանով անցնելիս լույսի տա րած ման 
ուղղության փո  փո խու թյու նը կոչվում է լույսի բեկում: 

Նկ. 32.1-ում AO-ն մի ջավայրերի բա ժան ման սահմանին ընկ նող 
ճառագայթն է, իսկ OE-ն՝ բեկված ճառագայթը: Ընկնող ճա ռա գայ թի 
և անկման կետում մակերևույթին տարված նորմալի կազմած α ան-
կյ ունը մե նք անվանել ենք անկման անկյ ուն: Բեկված ճառագայթով և 
նույն նորմալով կազմած β անկյ ունը կանվանենք բեկ ման անկյ ուն: Այդ 
անկյ ունների մի ջև կապը կարելի է արտածել տեսականորեն, կա րե-
լի է ստանալ փորձով՝ օգտվելով, օրինակ, օպտիկական սկավառակի 
սարքից: Ինչ պես արդեն գիտենք, այն կազմված է սպիտակ շրջանից, 

որի շրջանագծով գծված են բաժանումն եր: 
Սկավառակի եզրին տեղադրված է լույսի 
շարժական աղբյուրը, որն արձակում է 
լույսի բարակ փունջ: Լույսի փունջն ընկնում 
է սկավառակի կենտ րո նում ամրացված 
ապակե կիսագլանի վրա, որի OM նորմալը 
գտնվում է սկավառակի հարթության մե ջ, 
իսկ կենտրոնը համընկ նում է սկավառակի 

Նկ. 32.1
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§ 32.  Լույ սի բե կու մը։ Լույսի 
բեկման օրենքը

կենտրոնի հետ (նկ. 32.2): Լույսի ճա ռա-
գայթն ուղղենք ապակե կիսագնդի տրա-
մա գծա յին հատույթի կենտ րոնի A կետին 
այնպես, որ այն գտնվի սկա վա ռակի 
հարթության մե ջ: Փորձը ցույց է տա-
լիս, որ բեկված OE ճառագայթը նույնպես 
գտնվում է սկավառակի հարթության մե ջ, 
ընդ որում՝ ապակուց դուրս գալիս այն չի 
բեկվում: Քանի որ այդ ճառագայթն ընկ նում 
է գնդային մակերևույթին ուղղահայաց, 
ապա ստաց վում է, որ մակերևույթին ուղ-
ղա հա յաց ընկնող ճա ռա գայթը չի բեկվում: 
Եթե չափենք բեկման ան կյ ու նը անկման 
անկյ ան տարբեր արժեքների դեպքում, 

կհամոզվենք, որ անկման անկյ ան սինուսի հարաբերությունը 
բեկման անկյ ան սինուսին հաստատուն մե ծություն է և կախված չէ 
անկման անկյ ան մե ծությունից: Հաշվումն երը ցույց են տալիս, որ այդ 
հարաբերությունը հավասար է.

, (32.1)

որտեղ v1-ը և v2-ը լուսի տարածման արագություններն են 
համապատասխանաբար I և II մի ջավայրերում:

Ընդհանրացնելով փորձի արդյունքները՝ կարող ենք ձևակերպել 
լույսի բեկման օրենքը.

1. Ընկնող ճառագայթը, բեկված ճառագայթը և անկման կետու մ 
երկու  մի  ջա վա յրե րի բաժանման սահմանին տարված նորմալը 
գտնվու մ են նու յն հարթու թյան մե ջ: 

2. Անկման անկյ ան սինու սի հարաբերու թյու նը բեկման անկյ ան 
սինու սին հաս տա տու ն մե ծու թյու ն է տվյ ալ երկու  մի ջավայրերի 
համար: 

Վակուումում և տվյ ալ մի ջավայրում լույսի տարածման արա գու-
թյուն ների հա րա բե րությունը անվանում են այդ մի ջավայրի բեկման 
ցուցիչ:

Եթե լույսի արագությունը տվյ ալ մի ջավայրում v է, ապա նրա n 
բեկման ցուցիչը հա վա սար է.

, (32.2) 

Նկ. 32.2
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որտեղ c-ն լույսի արագությունն է վակուումում (c ≈ 300000 կմ/վ): Այս 
բանաձևից հե տևում է, որ մի ջավայրի բեկման ցուցիչն ունի հետևյալ 
ֆիզիկական իմաստը. այն ցույց է տալիս, թե լույսի տարածման 
արագությունը տվյ ալ մի ջավայրում քանի ան գամ է փոքր վակուումում 
լույսի տարածման արագությունից: Տարբեր մի ջավայրերում լու յսի 
արագության արժեքները բերված են աղյ ուսակ 32.1-ում:

ԼՈՒՅ ՍԻ ԱՐԱ ԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՏԱՐ ԲԵՐ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԵ ՐՈՒՄ 
Ա� � սակ 32.1

ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ v, կմ/վ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ v, կմ/վ

Օդ
Սառույց
Ջուր
Ապակի

299.704
228.782
225.341
199.803

Մայրի ծառի յուղ
Քվարց
Սուտակ
Ալմաստ

197.174
194.613
170.386
123.845

Քանի որ v-ն մի շտ փոքր է c-ից, ապա բեկման ցուցիչը մի շտ մե կից 
մե ծ ֆի զի կա կան մե ծություն է: Այն կախված է մի ջավայրի ֆիզիկական 
հատկություններից: Օդի բեկ ման ցուցիչը շատ քիչ է տարբերվում 1-ից 
և հաշվարկներում այն փոխարինում են 1-ով: 

Եթե առաջին մի ջավայրի բեկման ցուցիչը նշանակենք n1-ով, 
իսկ երկրորդ մի  ջա վայ րինը՝ n2-ով, ապա լույսի բեկման օրենքը 
կարտահայտվի բեկման ցուցիչների մի  ջո ցով.

:  (32.3)

Ընդունված է ավելի փոքր բեկման ցուցիչ ունեցող մի ջավայրն 
անվանել օպ տի կա պես նոսր, իսկ ավելի մե ծ բեկման ցուցիչ ունեցողը՝ 
օպտիկապես խիտ մի ջավայր: 

Եթե ճառագայթը օպտիկապես նոսր մի ջավայրից անց նում է օպտի-
կա պես ավելի խիտ մի  ջա վայր, այսինքն՝ n2 > n1, ապա sinβ < sinα և 
β < α, այսինքն՝ նոսր մի ջավայրից խիտ մի ջավար անցնելիս ճառագայթը 
բեկվում է այնպես, 
որ պտտ վում է 
դեպի մա կե րևույ թի 
նորմալը, հա կա ռակ 
դեպքում ճա ռա գայ-
թը հե ռա նում է նոր-
մա լից (նկ. 32.3 բ): 

Նկ. 32.3ա

բ
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Օպ տի կա կան բազ մա թիվ սար քե րում հիմն  ա կան մա սե րից մե  կը 
ապա կե ե ռանկյ  ուն պրիզ ման է (նկ. 32.4 ա): Նկար 32.4 բ -ում ցույց է 
տրված ճա ռա գայ թի ան ցու մը այդ պի սի պրիզ մա յով. կրկնա կի բեկ ման 
արդ յուն քում ե ռանկյ  ուն պրիզ ման իր վրա ընկ նող ճա ռա գայ թը թե քում 
է դեպի իր հիմ քը:

Լույ սի բե կու մը այն բա նի պատ ճառն է, որ ջրամ բա րի (գե տի, լճա-
կի, ջրով լցված լո գա րա նի) խո րու թյու նը մե զ ավե լի փոքր է թվում, 
քան իրա կա նում կա: Չէ՞ որ ջրամ բա րի հա տա կին ո րո շա կի S կե տը 
տես նելու հա մար հար կա վոր է, որ դրա նից դուրս եկող լույ սի ճա ռա-
գայթ ներն ընկ նեն դի տո ղի աչ քի մե ջ (նկ. 32.5): Սա կայն ջրի և օ դի 
սահմա նին բեկվե լուց հե տո լու սա փուն ջը աչ քը կըն կա լի որ պես կեղծ 
S1 պատ կե րից եկող լույս, որն ավե լի բարձր է գտնվում, քան ջրամ բա-
րի հա տակին գտնվող, նրան հա մա պա տաս խա նող S կե տը: Կա րե լի է 
ապա ցու ցել, որ ջրամ բա րի թվաց յալ h բարձ րու թյու նը կազ մում է նրա 
իրա կան H խո րու թյան մո տա վո րա պես 3/4-ը:

Ա ռա ջին ան գամ այս երևույ թը նկա տել է Էվկ լի դե սը: Նրա գրքե րից 
մե  կում նկա րագր ված է մա տա նիով կա տար ված փոր ձը. դի տո ղը նա յում 
է հա տա կին մա տա նի դրված գա վա թի մե ջ այն պես, որ գա վա թի եզ րերը 
հնա րա վո րու թյուն չեն տա լիս տես նե լու մա-
տա նին: Այ նու հետև, աչ քե րի դիր քը չփո խե-
լով, գա վա թի մե ջ սկսում են ջուր լցնել, և 
ո րոշ ժա մա նակ անց մա տա նին տե սա նե լի 
է դառ նում: 

Լույ սի բեկ մամբ են բա ցատր վում նաև 
բազ մա թիվ այլ երևույթ ներ, օ րի նակ՝ ջրով 
լի բա ժա կի մե ջ մտցված գդա լի թվաց-
յալ կոտր ված քը, հո րի զո նի նկատ մամբ 
Ա րե գա կի և աստղե րի՝ իրա կա նից ավե լի 
բարձր դիր քը և այլն: 

՛
՛

Նկ. 32.4 բա

Նկ. 32.5
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 Հար ցեր

1. Ի՞նչն  են ան վա նում լույ սի բե կում: 
2. Ո՞ր  անկ յունն է կոչ վում բեկ ման անկ յուն: Ինչ պե՞ս  է այն նշա նակ վում: 
3. Ին չի՞ է հա վա սար վա կուու մում լույ սի արա գու թյու նը: 
4. Ո՞ր մի ջա վայրն է օպ տի կա պես ավե լի խիտ՝ սա ռո՞ւյցը, թե՞ քվար ցը: Ին չո՞ւ:
5. Ո՞ր դեպ քում է լույ սի բեկ ման անկ յունն ավե լի փոքր անկ ման անկ յու-

նից և ո՞ր դեպ քում՝ ավե լի մեծ: 
6. Ին չի՞ է հա վա սար ճա ռա գայ թի անկ ման անկ յու նը, ե թե բեկ ված ճա ռա-

գայթն ուղ ղա հա յաց է մի ջա վայ րե րի բա ժան ման սահ մա նին: 
7. Ին չո՞ւ  է վերևից ջրին նայողի հա մար ջրամ բա րի խո րու թյունն ավե լի 

փոքր թվում, քան թե իրա կա նում է: Ինչ քա՞ն կթ վա գե տի խո րու թյու նը, 
ե թե իրա կա նում այն 2 մ  է: 

8. Օ դում կան ապա կու, քվար ցի և ալ մաս տի կտոր ներ: Դրան ցից որի՞ մա-
կերևույ թին լույ սի ճա ռա գայթ ներն ավե լի ուժեղ կբեկ վեն: 

Փոր Ձա րա րա Կան առա ջադրանք ներ 

Կրկնեք Էվկ լի դե սի փոր ձը: Թե յի բա ժա կի հա տա կին մե  տա ղադրամ 
դրեք, ո րից հե տո այն ձեր դի մաց 
տե ղադրեք այն պի սի դիր քով, որ 
բա ժա կի եզ րե րը հնա րա վո րու թյուն 
չտան ձեզ տես նե լու նրա հա տա կը: 
Ե թե, չփո խե լով բա ժա կի և աչ քե-
րի փոխ դա սա վո րու թյու նը, նրա մե ջ 
ջուր լցնեք, ապա մե  տա ղադրա մը 
տե սա նե լի կդառ նա: Ին չո՞ւ:

 § 33. ՈՍՊՆ ՅԱԿ ՆԵՐ։ ՈՍՊՆՅԱԿԻ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՈՒԺԸ

Լույ սի անդրա դար ձու մը և բե կու մը օգ տա գոր ծում են ճա ռա գայթ-
նե րի ուղ ղու թյու նը փո խե լու կամ, ինչ պես ասում են, լու սափն ջե րը 
կա ռա վա րե լու նպա տա կով: Սրա վրա է հիմն  ված այն պի սի սար քե րի 
և սար քա վո րումն  ե րի օգ տա գոր ծու մը, ինչ պի սիք են լու սար ձա կը, խո-
շո րա ցույ ցը, ման րա դի տա կը, լու սան կար չա կան սար քը և այլն: Դրանց 
մե ծ մա սի գլխա վոր բա ղադրի չը ոսպն յակն է:

Ոսպն յակ է կոչ վում թա փան ցիկ (սո վո րա բար ապա կե) մար մի  նը, ո րը 
պար փակ ված է եր կու գնդա յին մա կերևույթ նե րով: 

§ 33.  Ոսպն յակ ներ։ Ոսպնյակի օպտիկական 
ուժը
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Տար բե րում են ուռու ցիկ ոսպն յակ ներ, ո րոնց մի  ջին մասն ավե լի 
հաստ է, քան եզ րե րը, և գո գա վոր ոսպն յակ ներ, ո րոնց մի ջ նա մասն ավե-
լի բա րակ է եզ րե րից: Այս ոսպն յակ նե րի հա տույթ նե րը պատկերված են 
նկար 33.1 ա-ում (ու ռու ցիկ ոսպն յակ ներ) և նկար 33.1 բ -ում (գոգա վոր 
ոսպն յակ ներ): Այս նույն նկար նե րում ցույց են տրված ոսպնյակ նե րի 
պայ մա նա կան նշա նա կումն  ե րը: 

Ոսպն յա կը պար փա կող գնդա յին մա կերևույթ նե րի C1 և C2 կենտ րոն-
նե րով անց նող ուղի ղը կոչ վում է ոսպն յա կի գլխա վոր օպ տի կա կան 
առանցք: Այդ առանց քի վրա գտնվող O կետն ան վա նում են ոսպն յա կի 
օպ տի կա կան կենտ րոն: 

Ուռու ցիկ և գո գա վոր ոսպն յակ նե րով ճա ռա գայթ նե րի ըն թաց քը 
տար բեր է: Օ դում գտնվող ուռու ցիկ ապա կե ոսպն յակ նե րը լու սա յին 
ճա ռա գայթ նե րի զու գա հեռ փուն ջը փո խա կեր պում են զու գա մե տ փնջի, 
այդ պատ ճա ռով դրանք այլ կերպ ան վա նում են հա վա քող ոսպն յակ-
ներ (նկ. 33.2 ա): Մինչ դեռ գո գա վոր ապա կե ոսպն յակ նե րը լույ սի տա-
րա մի տ վող փունջ են ստեղ ծում, դրա հա մար դրանք ան վա նում են 
ցրող ոսպն յակ ներ (նկ. 33.2 բ):

F կե տը (տես նկ. 33.2), ո րում ոսպն յա կում բեկ վե լուց հե տո զու գա-
մի տ վում են լու սա յին ճա ռա գայթ նե րը, ե թե ոսպն յա կը հա վա քող է, կամ 
դրանց ուղ ղու թյա նը հա կա ռակ գնա ցող շա րու նա կու թյուն նե րը, ե թե 
ոսպն յա կը ցրող է, կոչ վում է ոսպն յա կի գլխա վոր կի զա կետ: Հա վա քող 
ոսպն յակ նե րի կի զա կետն իրա կան է, ցրող նե րինը՝ կեղծ: 

Ցան կա ցած ոսպն յակ ունի եր կու գլխա վոր կի զա կետ, ամե ն կող-
մում՝ մե  կա կան: 

Նկ. 33.1ա բ

C1 C1
O OC2 C2
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Ե թե ոսպն յա կի աջ և ձախ կող մե րւմ նույն մի  ջա վայրն է, ապա այդ 
եր կու կի զա կե տը կգտնվեն ոսպն յա կից մի ևնույն հե ռա վո րու թյան վրա: 

Ոսպն յա կի օպ տի կա կան կենտ րո նից մի նչև նրա գլխա վոր կի զա-
կետն ըն կած հե ռա վո րու թյու նը կոչ վում է ոսպն յա կի կի զա կե տա յին 
հեռա վո րու թյուն. այն նշա նա կում են նույն տա ռով, ինչ կի զա կե տը՝

F –  ոսպն յա կի կի զա կե տա յին հե ռա վո րու թյուն:
Ոսպն յա կի կի զա կե տա յին հե ռա վո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 

նրա մա կերևույթ նե րի կո րու թյան աս տի ճա նով: Ա ռա վել ուռու ցիկ մա-
կերևույթ  ու նե ցող ոսպն յա կը ճառա գայթ ներն ավե լի ուժեղ է բե կում, 
քան պա կաս ուռու ցիկ մա կերևույթ ո վը, այդ իսկ պատ ճա ռով այն ավե-
լի փոքր կի զա կե տա յին հե ռա վո րու թյուն ունի:

Հա վա քող ոսպն յա կի կի զա կե տա յին հե ռա վո րու թյու նը ո րո շե լու հա-
մար հար կա վոր է նրա վրա արևի ճա ռա գայթ ներ ուղ ղել և ոսպն յա կի 
հետևում ե ղած էկ րա նին Ա րե գա կի հստակ պատ կե րը ստա նա լուց հե-
տո չա փել ոսպն յա կից այդ պատ կերն ըն կած հե ռա վո րու թյու նը: Քա նի 
որ Ա րե գա կի չա փա զանց հե ռու լի նե լու պատ ճա ռով այդ ճա ռա գայթ-
նե րը ոսպն յա կի վրա կընկ նեն զու գա հեռ փնջով, ուս տի այդ պատ կե րը 
կգտնվի գրե թե ոսպն յա կի ճիշտ կի զա կե տում: 

Կի զա կե տա յին հե ռա վո րու թյա նը հա կա դարձ ֆի զի կա կան մե  ծու թյու-
նը կոչ վում է ոսպն յա կի օպ տի կա կան ուժ և նշա նակ վում է D տա ռով ՝

։ (33.1)

Ինչ քան փոքր է ոսպն յա կի կի զա կե տա յին հե ռա վո րու թյու նը, այն-
քան ավե լի մեծ է նրա օպ տի կա կան ուժը, այ սինքն՝ այն քան ավե լի 
ուժեղ է այն բե կում ճա ռա գայթ նե րը:

ՄՀ -ում օպ տի կա կան ուժի մի ա վո րը մե տրն է մի  նուս մե կ աս տի ճա նով 
(մ-1): Այլ կերպ այդ մի ա վո րը կոչ վում է դիօպտ րա (դպտր): 1 դպտր-ը 1 մ 
կի զա կե տա յին հե ռա վո րու թյամբ ոսպն յա կի օպ տի կա կան ուժն է:

Հա վա քող և ցրող ոսպն յակ նե րի օպ տի կական ուժե րը տար բեր վում 
են նշա նով: Հա վա քող ոսպն յա կի կի զա կետն իրա կան է, ուս տի դրա 

Նկ. 33.2
ա բ
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կի զա կե տա յին հե ռա վո րու թյու նը և օպ տի կա կան ուժը դրա կան են հա-
մար վում (F>0, D>0): Ցրող ոսպն յա կի կի զա կե տը կեղծ է, ուս տի նրա 
կի զա կե տա յին հե ռա վո րու թյու նը և օպ տի կա կան ուժը հա մար վում են 
բա ցա սա կան (F< 0, D< 0): 

Օպ տի կա կան բազ մա թիվ սար քեր կազմ ված են մի  քա նի ոսպն յա-
կից: Ի րար հպված մի  քա նի ոսպն յակ նե րով հա մա կար գի օպ տի կա կան 
ուժը հա վա սար է այդ հա մա կար գի բո լոր ոսպն յակ նե րի օպ տի կա կան 
ուժե րի գու մա րին: Օ րի նակ՝ ե թե առ կա է D1 և D2 օպ տի կա կան ուժե րով 
եր կու ոսպն յակ, ապա դրանց ընդ հա նուր օպ տի կա կան ուժը հա վա-
սար կլի նի. 

D = D1 + D2: 
Նկատենք, որ այդ դեպքում գումարվում են միայն օպտիկական ուժերը։

 Հար ցեր

1. Ի՞նչ  է ոսպն յա կը: 
2. Ին չո՞վ  են տար բեր վում ուռու ցիկ ոսպն յակ նե րը գո գա վոր նե րից: 
3. Ո՞ր  ոսպն յակ ներն են կոչ վում հա վա քող, ո րո՞նք՝ ցրող: 
4. Ի՞նչն  է կոչ վում ոսպն յա կի գլխա վոր օպ տի կա կան առանցք: 
5. Ո՞ր կետն են ան վա նում ոսպն յա կի գլխա վոր կի զա կետ: 
6. Ի՞նչ բան է ոսպն յա կի կի զա կե տա յին հե ռա վո րու թյու նը: 
8. Ինչ պե՞ս  է կոչ վում ոսպն յա կի օպ տի կա կան ուժի միա վո րը: 
9. Ինչ պե՞ս կա րե լի է չա փել հա վա քող ոսպն յա կի կի զա կե տա յին հե ռա վո-

րու թյու նը: 
10. Ո՞ր  ոսպն յակ նե րի օպ տի կա կան ուժն է դրա կան և ո րո՞նցը՝ բա ցա սա-

կան: 
11. Ինչ պե՞ս  են հաշ վում մի քա նի ոսպն յակ ունե ցող հա մա կար գի օպ տի կա-

կան ուժը: 
12. Հա վա քող ոսպն յա կի գլխա վոր կի զա կե տում կե տա յին աղբ յուր են տե-

ղադրել: Նկա րի վրա պատ կե րեք այդ աղբ յու րից դուրս ե կող և ոսպնյա-
կով անց նող ճա ռա գայթ նե րի ըն թաց քը:

Փոր Ձա րա րա Կան առա ջադրանք

 Չա փեք հա վա քող ոսպն յա կի կի զա կե տա յին հե ռա վո րու թյու նը: Սո վո-
րա կան ոսպն յա կի բա ցա կա յու թյան դեպ քում օգտ վեք ուռու ցիկ ապա կի-
նե րով ակ նո ցից: Ե թե ամ պա մա ծու թյան պատ ճա ռով Ա րե գա կը չի երևում, 
ապա որ պես հեռ վում գտնվող լույ սի աղբ յուր կա րող եք օգ տա գոր ծել ձեր 
տան պա տու հան նե րի դի մաց գտնվող պա տը, ծա ռը կամ մե կ այլ լավ լու-
սա վոր ված առար կա:
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§ 34. ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՊԱՏԿԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ ԲԱՐԱԿ ՈՍՊՆՅԱԿՈՒՄ

 § 34. ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՊԱՏԿԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ ԲԱՐԱԿ 
ՈՍՊՆՅԱԿՈՒՄ 

Ոսպն յակ նե րի մի  ջո ցով կա րե լի է ոչ մի այն հա վա քել և ցրել լույ սի 
ճա ռա գայթ նե րը, այլև առար կա նե րի զա նա զան պատ կեր ներ ստա նալ: 
Հենց այս հատ կու թյան շնոր հիվ են ոսպն յակ նե րը լայն կի րա ռու թյուն 
ստա ցել գործ նա կա նում: Այս պես՝ կի նոա պա րատ նե րում տե ղադրված 
ոսպն յակ նե րը կա րո ղա նում են հար յու րա վոր ան գամ  մե  ծաց նել փոքր 
կի նո կադրի պատ կե րը, իսկ լու սան կար չա կան սար քում նույն պի սի 
ոսպն յակ նե րը տա լիս են լու սան կար վող առար կա յի փոք րաց րած պատ-
կե րը, ո րը տե ղա վոր վում է սար քի ներ սում տե ղադր ված սո վո րա կան 
լու սան կար չա կան ժա պա վե նի վրա: Ուրեմն , ինչ պե՞ս  են ստաց վում 
այս քան տար բեր պատ կեր նե րը:

Պարզ վում է, որ ստաց ված պատ կե րի բնույ թը կախ ված է առար կա յի 
և ոսպն յա կի փոխ դա սա վո րու թյու նից: Նրանց մի ջև հե ռա վո րու թյու նը 
փո փո խե լով՝ կա րե լի է մե  ծաց նել կամ փոք րաց նել պատ կե րը, դարձ նել 
այն ուղիղ կամ հա կա դարձ (շրջված), իրա կան կամ կեղծ:

Ինչ պե՞ս  է ստաց վում պատ կե րը: Մենք գի տենք, որ ցան կա ցած 
(տեսա նե լի) օբ յեկտ իր կամ անդրա դարձ րած լույ սով լու սար ձա կող 
կետե րի ամ բող ջու թյուն է: Այդ կե տե րից դուրս են գա լիս ճա ռա գայթ-
նե րի տա րա մե տ փնջեր, ո րոնք ոսպն յա կում բեկ վե լուց հե տո կա՛մ 
իրենք, կա՛մ իրենց շա րու նա կու թյուն նե րով կրկին տրա մահատվում են 
ո րո շա կի կե տե րում. դրանց ամ բող ջու թյունն էլ ձևա վո րում է տվյ ալ 
առար կա յի պատ կե րը:

Յու րա քանչ յուր կե տի պատ կե րի կա ռուց ման հա մար եր կու ճա-
ռագայ թը բա վա րար է: Տվյ ալ կե տից դուրս ե կող ան սահ ման բազմու-
թյամբ ճա ռա գայթ նե րից ընտ րում են նրանք, ո րոնց ըն թաց քն առավել 
պարզ է, և, հետևա բար, ավե լի հեշտ կլի նի վե րար տադրել պատ կերի 
կա ռուց ման ըն թաց քում: Այդ պի սի ճա ռա գայթ ներն են.

1) ոսպն յա կի կենտ րո նով անց նող ճա ռա գայ թը (ոսպն յա կով անց նե-
լիս այս ճա ռա գայ թը գործ նա կա նում չի փո խում իր ուղ ղու թյու նը),

2) ոսպն յա կի վրա նրա գլխա վոր օպ տի կա կան առանց քին զուգա հեռ 
ընկ նող ճա ռա գայ թը (ոսպն յա կում բեկ վե լուց հե տո այս ճա ռա գայ թը, 
ե թե ոսպն յա կը հա վա քող է, կամ իր շա րու նա կու թյունը, ե թե ոսպն յա կը 
ցրող է, անց նում է ոսպն յա կի գլխա վոր կիզա կե տով): 

§ 34. Առարկայի պատկերի կառուցումը բարակ 
ոսպնյակում
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Գծա յին առար կա յի, ասենք՝ AB սլա քի պատ կե րը կա ռու ցե լու հա մար 
(նկ. 34.1) անհ րա ժեշտ է նախ կա ռու ցել A կե տի, ապա B կե տի պատ-
կեր նե րը, հե տո մի աց նել A1 և B1 կե տե րը. A1B1 հատ վածն էլ կլի նի տվյ ալ 
առար կա յի պատ կե րը:

Օգ տա գոր ծե լով այս ցու ցումն  ե րը՝ պար զում ենք, թե ինչ պի սին կլի-
նի հա վա քող ոսպն յա կով տրվող պատ կե րը առար կա յի՝ ոսպն յա կից 
ունեցած ե րեք տար բեր հե ռա վո րու թյուն նե րի դեպ քում:

1. Դի ց� ք AB առար կա յի հե ռա վո ր�  թյ�  նը մի նչև ոսպն յակն ավե լի 
քան 2 ան գամ գե րա զան ց� մ է նրա կի զա կե տա յին հե ռա վո ր�  թյանը 
(նկ. 34.1 ա):

Սկզբում կա ռու ցենք A կե տի պատ կե րը: Դրա հա մար այդ կե տից երկու 
ճա ռա գայթ տա նենք, ո րոն ցից մե  կը՝ ոսպն յա կի գլխա վոր օպտի կա կան 
առանց քին զու գա հեռ (ոսպն յա կում բեկ վե լուց հե տո այն կանցնի նրա 
գլխա վոր կի զա կե տով), իսկ մյու սը՝ ոսպն յա կի օպ տի կական կենտ րո-
նով: Այս ճա ռա գայթ նե րը կհատ վեն ո րո շա կի A1 կետում: A1 կետը կլի նի 
A կե տի պատ կե րը: 

Այժմ կա ռու ցենք B կե տի պատ կե րը: Դրա հա մար, ինչ պես արե ցինք 
նա խորդ դեպ քում, այդ կե տից եր կու ճա ռա գայթ տա նենք, առա ջի նը՝ 
ոսպն յա կի գլխա վոր օպ տի կա կան առանց քին զու գա հեռ, իսկ մյու-
սը՝ նրա կենտ րո նով: Այդ ճա ռա գայթ նե րի հատ ման B1 կե տը կլի նի B 
կետի պատ կե րը:

Նկ. 34.1

ա գ

բ դ
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§ 34. ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՊԱՏԿԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ ԲԱՐԱԿ ՈՍՊՆՅԱԿՈՒՄ

AB առար կա յի մն ա ցած (մի  ջանկյ  ալ) բո լոր կե տե րի պատ կեր նե րը ըն-
կած կլի նեն A1-ի և B1-ի մի ջև: Միաց նե լով այդ կե տե րը, սլաք տա նե-
լով առա ջի նից դե պի երկ րոր դը՝ մե նք կստա նանք A1B1 հատ վա ծը՝ AB 
առար կա յի պատ կե րը:

Մենք տես նում ենք, որ ե թե առար կան գտնվում է հա վա քող ոսպն-
յա կի կրկնա կի կի զա կե տի հետևում, ապա նրա պատ կե րը լի նում է՝ 
ա) ի րա կան, բ) փոք րա ցած, գ) հա կա դարձ (շրջված):

Այս պի սի պատ կերն օգ տա գոր ծում են լու սան կար չա կան սար քում, 
ո րի կա ռուց ված քը կքննարկ վի հա ջորդ պա րա գրա ֆում:

2. Դի ց� ք AB առար կան գտնվ� մ է ոսպն յա կի կի զա կե տի և դրա կրկնա-
կի կի զա կե տի մի ջև (նկ. 34.1 բ):

Ինչ պես և նա խորդ դեպ քում, սկզբում եր կու ճա ռա գայթ տա նենք A 
կե տից: Դրանց հատ ման A1 կե տը կլի նի A կե տի պատ կե րը: Այ նու հետև 
եր կու ճա ռա գայթ տա նենք նաև B կե տից: Դրանց հատ ման B1 կե տը կլի-
նի B կե տի պատ կե րը: 

Միաց նե լով A1 և B1 կե տե րը՝ կստա նանք A1B1 հատ վա ծը՝ AB առար կա-
յի պատ կե րը: 

Տես նում ենք, որ ե թե առար կան գտնվում է հա վա քող ոսպն յա կի կի-
զա կե տի և կրկնա կի կի զա կե տի մի ջև, ապա նրա պատ կե րը լի նում է՝ 
ա) իրա կան, բ) մե  ծա ցած, գ) հա կա դարձ (շրջված): 

Այս պի սի պատ կերն օգ տա գոր ծում են պրոյեկ ցիոն սար քե րով (դիա-
պ րո յեկ տոր ներ, կի նոա պա րատ ներ և այլն) աշ խա տե լու ժա մա նակ: 

3. Դի ց� ք AB առար կան գտնվ� մ է ոսպն յա կի և նրա կի զա կե տի մի ջև 
(նկ. 34.1 գ):

A կե տից ոսպն յա կի վրա եր կու ճա ռա գայթ տա նե լով՝ կտես նենք, որ 
ոսպն յա կում բեկ վե լուց հե տո դրանք տա րա մի տ վում են: Այս դեպ քում 
A կե տի պատ կե րը կլի նի ոչ թե ճա ռա գայթ նե րի, այլ հա կա ռակ ուղ ղու-
թյամբ դրանց շա րու նա կու թյուն նե րի հատ ման կե տը: Այս պի սով, A1-ը A 
կե տի կեղծ պատ կերն է: 

Նույն ե ղա նա կով ստա նում ենք B1 կե տը՝ B կե տի կեղծ պատ կե րը: 
Միաց նե լով A1 և B1 կե տե րը՝ կստա նանք A1B1 հատ վա ծը՝ AB առար կա-

յի կեղծ պատ կե րը: 
Այս պի սով, ե թե առար կան գտնվում է հա վա քող ոսպն յա կի և նրա 

կի զա կե տի մի ջև, ապա նրա պատ կե րը լի նում է՝ ա) կեղծ, բ) մե  ծա ցած, 
գ) ուղիղ (չշրջված):

Այս պի սի պատ կեր ստա նում են, երբ խո շո րա ցույց են օգ տա գոր-
ծում որևէ առար կա յի կամ տեքս տի մանր մա սե րը տես նե լու հա մար: 
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Այս դեպ քում անհ րա ժեշտ է հատ կա պես մե ծաց րած պատ կեր ստա-
նալ: Իսկ քա նի որ այն միա ժա մա նակ նաև ուղիղ է ստաց վում, ապա 
շատ հար մար է լի նում ուսում նա սի րե լու (կամ կար դա լու) հա մար: 

Այժմ քննար կենք ցրող ոսպն յա կով ստաց վող պատ կե րը (նկ. 34.1 դ): 
Այս ոսպն յա կը տա րա մի տ վող լու սա փունջ է ձևա վո րում: Ուս տի դրա 
օգ նու թյամբ իրա կան պատ կեր ներ հնա րա վոր չէ ստա նալ: 

Ցրող ոսպն յա կը առար կա յի բո լոր դիր քե րում տա լիս է կեղծ, փոք-
րա ցած և ուղիղ պատ կեր:

 Հար ցեր

1. Ին չի՞ց  է կախ ված հա վա քող ոսպն յա կով ստաց վող պատ կե րի բնույ թը: 
2. Ինչ պի սի՞ն  է հա վա քող ոսպն յա կի կրկնա կի կի զա կե տի հետևում 

գտնվող առար կա յի պատ կե րը: 
3. Ինչ պի սի՞ն  է հա վա քող ոսպն յա կի կի զա կե տի և կրկնա կի կի զա կե տի 

միջև գտնվող առար կա յի պատ կե րը: 
4. Ինչ պի սի՞ն  է հա վա քող ոսպն յա կի և նրա կի զա կե տի միջև գտնվող 

առար կա յի պատ կե րը: 
5. Որ տե՞ղ պետք է գտնվի առար կան, որ պես զի հա վա քող ոսպն յա կով 

ստաց վող նրա պատ կե րը հա վա սար լի նի առար կա յին:
6. Ինչ պի սի՞ն  է առար կա յի ցրող ոսպն յա կով ստաց վող պատ կե րը: 
7. Ոսպն յա կի մի ջո ցով ստաց վել է ո րո շա կի առար կա յի պատ կեր: Ո՞ր դեպ-

քում այն հնա րա վոր կլի նի տես նել էկ րա նի վրա. ե՞րբ  այդ պատ կե րը 
կլի նի իրա կան և ե՞րբ՝ կեղծ:

 § 35. ԲԱՐԱԿ ՈՍՊՆՅԱԿԻ ԲԱՆԱՁԵՎԸ: 
ՈՍՊՆՅԱԿԻ ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՄ 

Նախորդ պարագրաֆում ցույց է տրվել, որ ոսպնյակում ստացվող 
պատկերի հատկությունները կախված են առարկայի և ոսպնյակի 
փո խա դարձ դասա վո րու թյունից: Այժմ պարզենք, թե տրված F 
կիզա կե տային հե ռա վորությամբ ոսպնյակում որտեղ կստացվի 
առարկայի պատ կերը, եթե առարկան գտնվում է ոսպնյակից տրված 
հեռավորության վրա: Առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից 
նշանակենք d-ով, իսկ պատկերի հեռա վորու թյունը ոսպնյակից՝ 
f-ով: Ստանանք կապ d, f և F մե ծությունների մի ջև բարակ ոսպնյակի 
համար: Դիտենք նկ. 35.1-ը: 

ANTARES



109

§ 35. ԲԱՐԱԿ ՈՍՊՆՅԱԿԻ ԲԱՆԱՁԵՎԸ: ՈՍՊՆՅԱԿԻ ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՄ 

Նշանակենք AB առարկայի բարձրությունը h-ով, իսկ A՛B՛ պատկերի 
բարձրությունը՝ H-ով: ABO և A՛B՛O եռանկյ ունների նմանությունից 
կստանանք՝

։ (35.1)

CFO և FA՛B՛ եռանկյ ունների նմանությունից կարող ենք գրել՝

։  (35.2)

(35.1)-ից և (35.2)-ից կստանանք՝

,

Ff = dF - dF։ 

Բաժանելով վերջին հավասարության երեք անդամն երն էլ dfF 
արտադրյալի վրա՝ կստանանք՝

։ (35.3)

Սա էլ հենց բարակ ոսպնյակի բանաձևն է: Այս տեսքով այն 
օգտագործվում է՝ եթե ոսպնյակը հավաքող է, իսկ առարկայի պատկերը՝ 
իրական: Եթե ոսպնյակը հավաքող է, իսկ առարկայի պատկերը՝ կեղծ, 
ապա f հեռավորությունը վերցվում է մի նուս նշանով՝

։ (35.4)

§ 35. ԲԱՐԱԿ ՈՍՊՆՅԱԿԻ ԲԱՆԱՁԵՎԸ: ՈՍՊՆՅԱԿԻ 
ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՄ 

Նկ. 35.1
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Եթե ոսպնյակը ցրող է (կիզակետը կեղծ է), ապա

։ (35.5)

Առարկայի պատկերի չափի հարաբերությունը առարկայի չափին 
անվանում են ոսպնյակի խոշորացում: Ինչպես երևում է նկ. 35.1-ից՝ 

։ (35.6)

 Հարցեր

1. Ի՞նչ տեսք ունի հավաքող ոսպնյակի բանաձևը, երբ առարկայի 
պատկերը՝ ա) իրական է, բ) կեղծ է:

2. Ի՞նչ տեսք ունի ցրող ոսպնյակի բանաձևը:
3. Ի՞նչն են անվանում ոսպնյակի խոշորացում:
4. Ոսպնյակի խոշորացումը ինչպե՞ս է կախված առարկայի և նրա 

պատկերի՝ ոսպնյակից ունեցած հեռավորություններից:  
5. Որքա՞ն է ոսպնյակի խոշորացումը, եթե առարկայի պատկերը 

ոսպնյակին 2 անգամ ավելի մոտ է, քան առարկան: 

ՓորՁարարաԿան առաջադրանք

Փորձեք նախ, առանց չափումն եր 
անելու, աշխատանքային տետրում 
գրանցել, թե, ձեր կարծիքով, որքա՞ն է 
ձեր շենքի ու դրա շրջակայքում գտնվող 
մի  քանի ծառերի բարձրությունը: 
Այնուհետև արևոտ մի  օր որոշեք դրանց 
բարձրությունները և համե մատեք ձեր 
կարծեցյալ մե ծությունների հետ: 
Ցուցում: Օրինակ՝ ծառի բարձրությունը 

որոշելու համար նախ կարելի է չափել հայտնի h = A1B1 բարձրությամբ 
ձողի ստվերի՝ l = A1C երկարությունը: Այնուհետև կարելի է չափել 
ծառի ստվերի L = AC երկարությունը: ABC և A1B1C  եռանկյ ունների նմա-
նությունից հետևում է, որ՝  

,
որտեղից գտնում ենք, որ՝         

       
l ։   
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Լու սանկարչական ապարատ: Լու-
սա նկար չա կան ապարատը (նկ. 36.1) 
կազմ  ված  է 1. անթափանց պատե-
րով խցի կից և 2. օբյեկտիվից, որը տե-
ղադրված է խցիկի առջևի պատի վրա: 
Խցիկի հե տին պատի վրա տեղադրված 
է լու սա զգա յուն 3. ֆո տո ժապավենը կամ 
ֆոտո թիթեղը, որի վրա էլ ստացվում 
է առար կայի փոքրացված, շրջված և 
իրական պատկերը: Այդ պատկերը ամրա կա յելու համար անհրաժեշտ 
է, որ 4. փեղկերը բաց լինեն որոշակի կարճ ժամանակի ընթացքում, 
որը կոչվում է պահաժամ: Առարկայի պատ կերի լուսավորվածությունը 
կարգավորում են 5. դիաֆրագմայի մի ջոցով՝ փոխելով օբյեկտիվի 
գործող մակերեսը:

Որպեսզի խցիկի հետին պատի վրա ստացվեն օբյեկտիվից տարբեր 
հեռավորությունների վրա գտնվող մարմի նների հստակ պատկերները, 
պետք է պատկերի հեռավորությունը ևս փոխել:

Այդ նպատակով որոշ ապարատներում խցիկի պատերը պատ րաս-
տում են «հարմոնի» տեսքով (նկ. 36.2 ա) այն ձգելու և սեղմե լու համար, 
իսկ  այլ ապա րատ նե րում օբյեկտիվն  են տեղափոխում պտուտակաձև 
ակոսի մի  ջո ցով (նկ. 36.2 բ): 

      

 ա  բ  գ      

Նկ. 36.2

Լուսանկարելուց հետո, ֆոտոժապավենը հատուկ մշակման են թար-
կելով, ստանում են առարկայի նեգատիվ պատկերը, որի վրա առար կա-
յի լուսավոր մասերը մուգ են ստացվում, իսկ մուգ մասերը՝ լուսավոր: 

Նկ. 36.1

§ 36. Լուսանկարչական ապարատ։ Աչք ԵՎ 
տեսողություն
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Նեգատիվից ստանում են առարկայի այսպես կոչված պոզիտիվ պատ-
կե րը՝ լուսանկարը: 

Ժամանակակից թվային ֆոտոխցիկներում 
(նկ. 36.2 գ) ֆո տո ժա պա վենի փոխարեն 
օգտա գործվում են ինտեգրալային մի կ րո-
սխե մաներ, որոնք կազմված են լուսա զգա-
յուն ֆոտոդիոդներից (նկ. 36.3): Այս ֆո տո-
խցիկներում լուսազգայուն տարրի վե րա-
մշակ ման խնդիրներ չկան, մի անգամի ց ստաց-
վում է առարկայի էլեկտրոնային պատ կերը, 
գրանցվում հիշողության սարքում, վե ր ար-
տադրվում համակարգիչներում և ան հրա ժեշ-

տության դեպքում հանձնվում թղթին տպիչների մի ջոցով:   
Մարդու (և շատ կենդանիների) աչքը համարյա գնդաձև է 

(նկ. 36.4), պաշտպանված է սպիտապատյան կոչվող խիտ թաղան թով: 
Սպիտապատյանի առջևի մասը՝ 1. եղ ջե րաթաղանթը, թափանցիկ է: Եղ-
ջերաթաղանթի ետևում գտնվում է 2. ծիածանա թա ղանթը, որը տարբեր 
մարդկանց մոտ կարող է լինել տարբեր գույնի: Եղջերաթաղանթի և 
ծիածանա թաղան թի մի ջև գտնվում է ջրանման հեղուկը։

Ծիածանաթաղանթի մե ջտեղում կա անցք՝ 
3. բիբը, որի տրամագիծը, կախված լու սա վո-
րու մի ց, կարող է փոփոխվել մոտավորապես 
2-ից մի նչև 8 մմ: Դա փոփոխվում է, որովհետև 
ծիածանաթաղանթն ընդունակ է լայ նա նալու 
(բացվելու):

Բիբի ետևում տեղավորված է թափանցիկ 
մարմի ն, որը ձևով նման է հավաքող ոսպնյակի. 
դա 4. ակնաբյուրեղն է, որը շրջափակված է 
սպիտա պատյանի հետ մի ացնող 5. ակնա մկ ան-
ներով:

Ակնաբյուրեղի ետևում տեղադրված է 6. ապակենման մարմի նը: Դա 
թափանցիկ է և լցնում է աչքի մն ացած ամբողջ մասը: Սպիտապատյանի 
ետին մասը՝ աչքի հա տակը, ծածկված է ցանցանման թաղանթով 
(ցան ցա թաղանթով): 7. ցանցաթա ղան թը կազմված է նուրբ թելերից, 
որոնք փոքրիկ մազիկների պես ծածկում են աչքի հատակը: Դրանք 
տեսողական նյարդի՝ լույսի նկատմամբ զգայուն, ճյուղավորված 
վերջավորություններ են:

Նկ. 36.3

Նկ. 36.4
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Ինչպե՞ս է ստացվու մ և աչքով 
ընկալվու մ պատկերը: Աչքի մե ջ ընկնող 
լույսը բեկվում է աչքի առջևի մա-
կերևույթի վրա, եղջերաթաղանթում, 
ակնա բյուրեղում և ապակենման մարմ-
նում (այսինքն՝ աչքի օպ տիկական համա-
կարգում), որի շնորհիվ ցան   ցաթաղանթի վրա առա ջա նում է դիտվող 
առար կաների իրական, փոք րա ցված, շրջված պատկերը (նկ. 36.5):

Լույսը, ընկնելով տեսողական նյարդի վեր ջա վորությունների վրա, 
որոնցից կազմված է ցանցա թաղանթը, գրգռում է այդ վեր ջա վո-
րությունները: Գրգռումն երը նյարդա թելերով հաղորդվում են ուղե-
ղին, և մարդն ստանում է տեսողական տպա վո րու թյուն, տեսնում է 
առար կա ները: Տեսողության պրոցեսը շտկվում է ուղեղով, ուստի 
առար կան մե նք տեսնում ենք ուղիղ:

Իսկ ի՞նչ ձևով է ստեղծվու մ ցանցաթաղանթի վրա հստակ 
պատկեր, երբ մե նք հեռու գտնվող առարկայից հայացքը շրջում ենք 
մոտ գտնվող առարկայի վրա կամ հակառակը:

Աչքի օպտիկական համակարգում դրա էվոլյ ուցիայի շնորհիվ 
մշակվել է հոյակապ հատկություն, որն ապահովում է ցանցաթաղանթի 
վրա պատկեր ստանալը առարկայի տարբեր դիրքերի դեպքում:

Իսկ դա ի՞նչ հատկու թյու ն է: Ակնաբյուրեղի կորությունը, իսկ դա 
նշանակում է՝ նաև դրա օպտիկական ուժը, կարող է փոփոխվել: Երբ 
մե նք նայում ենք հեռավոր առարկաներին, ակնաբյուրեղի կորությունը 
համե մատաբար մե ծ չէ, որովհետև դրան շրջապատող ակնամկ անները 
(5) թուլացած են (նկ. 36.4): Հայացքը մոտ գտնվող առարկաների վրա 
տեղափոխելիս ակնամկ անները սեղմում են ակնաբյուրեղը և դրա 
կորությունը, հետևաբար նաև օպտիկական ուժը մե ծանում է:

Աչքի՝ ինչպես մոտ, այնպես էլ հեռավորության վրա տեսնելուն հար-
մա ր վելու ունակությունը անվանվում է աչքի ակոմոդացիա (լատիներեն 
բառ է, նշանակում է հարմարեցում): Ակոմոդացիայի սահմանն սկսվում 
է, երբ առարկան գտնվում է աչքից 12 սմ հեռավորության վրա: Լա-
վա գույն տեսողության հեռա վորությունը (դա այն հեռավորությունն 
է, որի դեպքում առարկայի մանրամասները կարելի է տեսնել առանց 
լար ման) նորմալ աչքի համար հավասար է 25 սմ: Դա պետք է հաշվի 
առնել, երբ գրում եք, կարդում եք, կարում եք և այլն:

Ի՞նչ առավելու թյու ն ու նի տեսողու թյու նը երկու  աչքով: Առա ջին, մե նք 
տեսնում ենք մե ծ տարածություն, այսինքն՝ մե ծանում է տեսադաշտը: 

Նկ. 36.5
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Երկրորդ՝ տեսողությունը երկու աչքով թույլ է տալիս տարբերել, թե որ 
առարկան է գտնվում մե զ մոտ, և որը՝ մե զնից հեռու: Բանն այն է, որ աջ 
և ձախ աչքերի ցանցաթաղանթների վրա ստացվում են մե կը մյուսից 
տարբերվող պատկերներ, մե նք կարծես թե առարկաները տեսնում 
ենք ձախից և աջից: Որքան մոտ է առարկան, այնքան նկատելի 
է այդ տարբերությունը, դա էլ ստեղծում է հեռավորությունների 
տարբերության տպավորություն, թեև, իհարկե, մե ր գիտակցության 
մե ջ պատկերները ձուլվում են: Երկու աչքով տեսողության շնորհիվ 
մե նք առարկան տեսնում ենք ոչ թե հարթ, այլ ծավալային:

 Հար ցեր

1. Օգտվելով նկար 36.4-ից՝ պատմեք աչքի կաոուցվածքի և նրա բաղ-
կացուցիչ մասերի նշանակության մասին:

2. Ինչի՞ շնորհիվ է աչքի ցանցաթաղանթի վրա ստացվում դիտվող առար-
կաների պատկերը: Ինչպիսի՞ն է այդ պատկերը:

3. Ինչպե՞ս է առարկայի պատկերը հաղորդվում ուղեղին:
4. Ինչո՞ւ մինչև առարկան տարբեր հեռավորությունների դեպքում դրա 

հստակ պատկերը միշտ ստացվում է ցանցաթաղանթի վրա:
5. Ի՞նչ առավելություն է տալիս տեսողությունը երկու աչքով:

 § 37. ԿԱՐՃԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԵՌԱՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒՆ։ 
ԱԿՆՈՑ

Ակոմոդացիայի շնորհիվ դիտվող առարկաների պատկերն 
ստացվում է հենց աչքի ցանցաթաղանթի վրա: Դա լինում է, եթե աչքը 
նորմալ է:

Աչքը կոչվում է նորմալ, եթե այն չլարված վիճակում զուգահեռ 
ճառագայթները հավաքում է ցանցա թաղան թի վրա գտնվող կետում 
(նկ. 37.1 ա): Առավել տարածված են աչքի երկու թերություններ՝ 
կարճատեսությունը և հեռատեսությունը:

Կարճատես կոչվում է այն աչքը, որի կիզակետն ակնամկ անի հան-
գիստ վիճակում գտնվում է աչքի ներ սում (նկ. 37.1 բ): Կարճատեսությունը 
կա րող է պայմա նա վորված լինել նրանով, որ, նորմալ աչքի հետ հա-
մե մատած, ցանցաթաղանթն ակնա բյու րե ղից ավելի շատ է հեռացված: 
Եթե առարկան տեղավորված է կարճատես աչքից 25 սմ հեռավորության 
վրա, ապա առարկայի պատկերն ստացվում է ոչ թե ցանցա թաղան-
թի վրա (ինչպես նորմալ աչքի դեպքում), այլ ակնա բյուրե ղին մո տիկ՝ 
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ցանցաթաղանթի առջևում: Որպեսզի պատ-
կերը հայտնվի ցանցաթաղանթի վրա, 
հարկավոր է առարկան մոտեցնել աչ քին: 

Այդ պատճառով էլ կարճատես աչքի 
համար լա վա գույն տեսողության հեռա-
վորու թյու նը 25 սմ-ից փոքր է:

Հեռատես կոչվում է այն աչքը, որի 
կիզակետն ակնամկ անի հանգիստ վի ճա-
կում գտնվում է ցանցաթաղանթի ետևում 
(նկ. 37.1  գ): Հեռատեսությունը կարող է պայ-
մա նա վոր ված լինել նրանով, որ, նորմալ 
աչքի հետ համե մատած, ցանցաթաղանթը 
դա սավորված է ակնաբյուրեղին մոտիկ: 

Առարկայի պատկերն ստացվում է 
այդպիսի աչքի ցանցաթաղանթի ետևում: 
Եթե առար կան հեռացնեն աչքից, ապա 
պատկերը կընկնի ցանցաթաղանթի վրա, 
այս  տեղից էլ բխում է այդ թերության 
անվանումը՝ հեռա տեսություն: 

Ցանցաթաղանթի դասավորության 
տար բե րու  թյու նը նույնիսկ մե կ մի  լի մե տ-
րի սահ մաններում արդեն կա րող է առաջ 

բերել նկատելի կար ճա տե սու թյուն կամ հեռատեսություն:
Երիտասարդ ժամանակ նորմալ տեսողություն ունեցող մարդիկ 

տա րեց հասա կում դառնում են հեռատես: Դա բացատրվում է նրա-
նով, որ ակնաբյուրեղը սեղմող ակ նա մկ անները թուլանում են, և 
ակո մո դացիայի հատկությունը փոքրանում է: Դա տեղի է ունենում 
նաև ակ նա բյուրեղի խտացման հետևանքով, որը կորցնում է սեղմ-
վելու ընդու նա կությունը: Դրա համար էլ պատկերն ստացվում է ցան-
ցա թաղանթի ետևում: Կարճատեսությունն ու հեռատեսությունը վե-
րաց վում են ոսպնյակների կիրառ մամբ: Ակնոցի հայտնագործումը 
մե ծ բարիք եղավ այն մարդկանց համար, որոնք ունեն տեսողության 
թե րու թյուններ:

Իսկ ի՞նչ ոսպնյակներ պետք է կի րառել տեսո ղու  թյան այդ թե րու -
թյու նները վերաց նելու  համար: Կարճատես աչքի հա մար պատ կերն 
ստացվում է աչքի ներ սում՝ ցանցա թաղանթի առջևում: Որպեսզի այն 
տե ղա շարժ վի ցանցաթաղանթի վրա, պետք է փոքրացնել աչքի բե կող 

ա. Նորմալ աչք

բ. Կարճատես աչք

գ. Հեռատես աչք

Նկ. 37.1

§ 37.  Կարճատեսություն եվ հեռատե-
սություն։ Ակնոց
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III ԳԼՈՒԽ.  ԼՈՒ ՍԱ ՅԻՆ Ե ՐԵ ՎՈՒՅԹ ՆԵՐ 

համակարգի օպ տի կա կան ուժը: Դրա հա մար կիրառում են ցրող ոսպ-
նյակ (նկ. 37.2 ա): 

Հեռա տես աչքի հա մա կար գի օպտի կա կան ուժը, ըն դ հա կա ռակը, 
պետք է ուժեղացնել, որպեսզի պատկերն ընկնի ցան ցա թա ղան թի 
վրա: Դրա համար օգտա գոր ծում են հավաքող ոսպնյակ (նկ. 37.2 բ): 
Այսպիսով, կարճատեսությունն ուղղելու համար կիրառում են գո գա-
վոր, ցրող ոսպ նյակ ներով ակնոցներ: Եթե, օրինակ, մարդը կրում է 
ակ նոց, որի օպտիկական ուժը հավասար է -0,5 դպտր (կամ -2 դպտր, 
-3,5 դպտր), ապա նշանակում է՝ նա կարճատես է:

Հեռատես աչքերի համար նախատեսված ակնոցներում օգտա գոր-
ծում են ուռուցիկ, հավաքող ոսպնյակներ: Այդպիսի ակնոցը կարող է 
ունե նալ, օրինակ, +0,5 դպտր, +3 դպտր, +4,25 դպտր օպտիկական ուժ:

 Հար ցեր

1. Տեսողության ի՞նչ երկու հիմնական թերություն դուք գիտեք:
2. Ո՞ր աչքն է կոչվում կարճատես:
3. Ինչպե՞ս է ցանցաթաղանթի նկատմամբ տեղափոխվում առարկայի 

պատ կերը կարճատեսության դեպքում:
4. Ո՞ր աչքն է կոչվում հեռատես:
5. Ինչպիսի՞ ակնոցով է վերացվում կարճատեսությունը, հեռատեսությունը:
6. Ի՞նչ կարելի է ասել այն ոսպնյակների օպտիկական ուժի մասին, որոնք 

օգտագործվում են կարճատես, հեռատես աչքի ակնոցում:

Նկ.37.2

ա բ
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IV ԳԼՈՒԽ
  ԱՏՈՄԻ ՄԻՋՈՒԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

§ 3-� մ դ� ք ար դեն ծա նո թա ցել եք ատո մի  կա ռ� ց ված քին, ըստ ո րի՝ 
ատո մը կազմ ված է մի  ջ�  կից և դրա շ� ր ջը պտտվող է լեկտ րոն նե րից։ Այս 
գլխ� մ կծա նո թա նաք ատո մի  մի  ջ�  կի կա ռ� ց ված քին, պատ կե րա ց� մ 
կկազ մե ք ռա դիոակ տի վ�  թյան երև� յ թի, ատո մա յին է ներ գիա յի և դրա կի-
րառ ման մա սին։

 § 38. Ա ՏՈՄԻ ՄԻՋՈՒԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Ա տո մի  մի  ջու կի շա ռա վի ղը մոտ 100.000 ան գամ փոքր է ատո մի  
շառավ ղից։ Մի ջու կը բաղ կա ցած է առան ձին մաս նիկ նե րից, ո րոնք կոչ-
վում են նուկ լոն ներ։ Նուկ լոն նե րը եր կու տե սակի են՝ պրո տոն ներ և 
նեյտ րոն ներ: Պրո տո նը դրա կան լից քա վոր ված մաս նիկ է, ո րի զանգ-
վա ծը 1836 ան գամ մե ծ է է լեկտ րո նի զանգ վա ծից։ Պրո տո նի լից քը 
հավա սար է է լեկտ րո նի լից քի մո դու լին՝

qp = e = 1,6 · 10-19Կլ։
 Տար բեր ատոմն  ե րի մի  ջուկ նե րը պա րու նա կում են տար բեր թվով 

պրո տոն ներ: Օրի նակ՝ ջրած նի ատո մի  մի ջուկն ունի մի այն մե կ պրո-
տոն, թթված նի ատո մի  մի  ջու կում դրանց թի վը 8 է, իսկ ուրա նի մի  ջու-
կում՝ 92:

Պրո տոն նե րի թի վը մի  ջու կում հա մընկ նում է Մեն դե լեևի քի մի ա կան 
տար րե րի աղյ ու սա կում տվյ ալ տարրի կար գաթ վի հետ: Կարգաթվի 
հետ է հա մընկ նում նաև ատո մում է լեկտ րոն նե րի թի վը: Այս պի սով՝ 
մի ջու կում պրո տոն նե րի թի վը հա մընկ նում է նրա շուր ջը շարժ վող 
է լեկտ րոն նե րի թվին, այդ պատ ճա ռով էլ ըն դուն ված է ատո մում պրո-
տոն նե րի և է լեկտ րոն նե րի թի վը նշա նա կել նույն Z տա ռով՝

Z – պ րո տոն նե րի թի վը մի ջու կում:
 Բա ցի կար գաթ վից, Մեն դե լեևի աղյ  ու սա կում յու րա քանչ յուր քի-

մի ա կան տարրի մոտ նշված է նաև մե կ այլ թիվ, ո րը, կլո րաց վե լով 
մի նչև ամ բողջ թիվ, ցույց է տա լիս նուկ լոն նե րի (պրո տոն նե րի և նեյտ-
րոն նե րի) ընդ հա նուր թի վը: Այն նշա նակ վում է A տա ռով և կոչ վում է 
զանգ վա ծա յին թիվ՝

A - զանգ վա ծա յին թիվ:

§ 38.  Ա տոմի միջուկի կառուցվածքը
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Նեյտ րո նը է լեկտ րա չե զոք մաս նիկ է, ո րի զանգ վա ծը 1839 ան գամ 
մե ծ է է լեկտ րո նի զանգ վա ծից: Նեյտ րոն նե րի թի վը մի  ջու կում նշա նակ-
վում է N տա ռով և ո րոշ վում է՝

N = A - Z (38.1)
բանաձևով։ Մի ջու կում նեյտ րոն նե րի թի վը ո րո շե լու հա մար այդ մի  ջու-
կի զանգ վա ծա յին թվից պետք է հա նել պրո տոն նե րի թի վը:

Քա նի որ նեյտ րոնն է լեկտ րա չե զոք է, ապա ատո մի  մի  ջու կի լից քը 
հա մընկ նում է մի  ջու կում պրո տոն նե րի ընդ հա նուր լից քի հետ:

Դրա կա ն լից քա վոր ված մաս նիկն ատո մի  կա յու նու թյան հիմն  ա կան 
ե րաշ խիքն է, այլ կերպ ասած՝ պա հում է բա ցա սա կա ն լից քա վոր ված 
է լեկտ րո նին, որ այն չհե ռա նա։ Կա րե լի է ասել, որ պրո տոն նե րով են 
պայ մա նա վոր ված ատո մի  քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը, քա նի որ պրո-
տոն նե րի թվով է ո րոշ վում է լեկտ րոն նե րի քա նա կը։

Ինչ պես ար դեն նշվել է վերևում, մի  ջու կը շատ փոքր տեղ է զբա ղեց-
նում ատո մում, հետևա բար պրո տոն նե րը գտնվում են մի  մյանց շատ 
մո տիկ։ Եվ քա նի որ նույ նա նուն լից քե րի մի ջև գոր ծում է վա նո ղու թյան 
ուժ, թվում է, թե պրո տոն նե րը պետք է մի  մյան ցից հե ռա նան, և մի  ջու կը 
քայ քայ վի։ Սա կայն իրա կա նում մի  ջու կը մն ում է կա յուն, ինչի մա սին է 
խո սում այն փաս տը, որ մե զ շրջա պա տող իրե րի հետ եր կար ժա մա-
նակ ո չինչ չի պա տա հում։ Պատ ճառն այն է, որ մի  ջու կում նուկ լոն նե րի 
մի ջև գոր ծում են մի  ջու կա յին ձգո ղու թյան ուժեր, ո րոնք նուկ լոն նե րին 
պա հում են մի  մյանց մոտ։ Մի ջու կա յին ուժե րը գոր ծում են նուկ լոն նե րի 
բո լոր զույ գե րի՝ եր կու պրո տո նի, պրո տո նի և նեյտ րո նի, եր կու նեյտ-
րո նի մի ջև։

Այն մի ջու կներու մ, որտեղ մե կից ավելի պրոտոններ կան, 
անպայման կան նաև նեյտրոններ, որոնք չեն թողնու մ, որ պրո-
տոնները մի մյանց շատ մոտենան, այսինքն՝ նեյտրոնների առկայու -
թյամբ է պայ մանա վորված մի  ջու կ նե րի 
կայու նու թյու նը (նկ. 38.1)։

Ատոմի  մի ջուկի կայունության բնութա-
գիրն է նրա կապի էներգիան (E): Այդ պես 
են անվանում այն էներգիան, որն ան հրա-
ժեշտ է ծախսել մի ջուկն առանձին մաս-
նիկ ների բաժանելու համար: Մի ջու կային 
ֆիզիկայում կապի էներգիան ընդունված 
է չափել մե գաէլեկտրոնվոլտերով (ՄէՎ): 
1 ՄէՎ = 1,6·10-13Ջ (աղյ ուսակ 38.1):

Նկ. 38.1
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Աղ յու սակ 38.1

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԱՐՐ ՄԻՋՈՒԿԻ 
ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԹԻՎ

ԿԱՊԻ ԷՆԵՐԳԻԱ
(ՄէՎ)

Ուրան U 235 1784

Քսենոն Xe 140 1162

Ստրոնցիում Sr 94 808

Ածխածին C 12 92

Ազոտ N 14 94

Տար րա կան մաս նիկ նե րը (է լեկտ րոն ներ, պրո տոն ներ և այլն), ինչ-
պես նաև ատո մի  մի  ջուկ ը հնա րա վոր չէ տես նել ոչ մի  մի կ րոս կո պով, 
նույ նիսկ է լեկտ րո նա յի նով: Բայց և այն պես, հա տուկ սար քե րի մի  ջո ցով 
շատ բան կա րե լի է իմա նալ դրանց մա սին: Օ րի նակ՝ թռչե լով Վիլ սո նի 
խցի կով, լից քա վոր ված մաս նիկն իո նաց նում է խցի կում լցված գո լոր շու 
մո լե կուլ նե րը, և դրա նով իսկ իր հետևից թող նում իոն նե րի շղթա: Այդ 
իոն նե րի վրա գո լոր շու խտաց ման արդ յուն քում առա ջա նում է տրեկ՝ 
ջրի մանր կա թիլ նե րից կազմ ված հետք: Այդ տրե կի ուսումն  ա սի րու-
թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շել թռչող մաս նի կի շատ բնու-
թա գրեր: Այլ սար քե րում (օ րի նակ՝ Հեյ գե րի հաշ վի չում) յու րա քանչ յուր 
մաս նի կի հայտնվելն առա ջաց նում է կար ճատև է լեկտ րա կան հոսանք, 
ինչը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաշ վել դրանց թի վը: 

Միմ յանց և այլ մաս նիկ նե րի հետ բախ վե լիս ատո մի  մի  ջուկ նե րը կա-
րող են փո խա կերպ վել այլ ատոմն  ե րի մի  ջուկ նե րի: Օ րի նակ՝ ուրա նի 
մի  ջու կի հետ նեյտ րո նի բախ ման արդ յուն քում կա րող են առա ջա նալ 
քսե նո նի և ստրոն ցիու մի  ատոմն  ե րի մի  ջուկ ներ, ինչ պես նաև եր կու նոր 
նեյտ րոն՝

n + U  Xe + Sr + 2n, (38.2)
իսկ ջրած նի ատո մի  մի  ջու կի և ած խած նի ատո մի  մի  ջու կի բախ ման 
արդ յուն քում կա րող է առա ջա նալ ազո տի ատո մի  մի  ջուկ.

H + C  N: (38.3)
Մի ջուկ նե րի այս պի սի փո խա կեր պումն  երն ան վա նում են մի  ջու կա-

յին ռեակ ցիա ներ: Ընդ ո րում՝ (38.2) տի պի ռեակ ցիա նե րը, ո րոնց դեպ-
քում ավե լի ծանր մի  ջուկ նե րը փո խա կերպ վում են թեթև մի  ջուկ ների, 
կոչ վում են տրոհ ման ռեակ ցիա ներ, իսկ (38.3) տի պի ռեակ ցիա նե րը, 
ո րոնց դեպ քում թեթև մի  ջուկ նե րից առա ջա նում են ավե լի ծան րե րը՝ 
սին թե զի ռեակ ցիա ներ:
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Ա տո մա յին մի  ջուկ նե րի փո խա կեր պումն  ե րը չեն կա րող ըն թա նալ 
կա մա յա կան ձևով: Բնու թյան մե ջ տե ղի են ունե նում մի այն այն պի սի 
մի  ջու կա յին ռեակ ցիա ներ, որոնց դեպ քում պահ պան վում է մաս նիկ նե-
րի ընդ հա նուր է լեկտ րա կան լից քը, ինչ պես նաև դրանց ընդ հա նուր 
զանգ վա ծա յին թի վը:

Մի ջու կա յին ռեակ ցիա նե րի ըն թաց քում կա րող է ան ջատ վել հսկա-
յա կան է ներ գիա: Օ րի նակ՝ 1 գ  ուրա նի ատո մա յին մի  ջուկ նե րի տրոհ վե-
լիս ան ջատ վում է այն քան է ներ գիա, որ քան 3 տ  ածուխն այ րե լիս: Դրա 
շնոր հիվ մի  ջու կա յին ռեակ ցիա նե րը լայն կի րա ռու թյուն ունեն ատո մա-
յին է ներ գե տի կա յում:

Մի ջուկ նե րում պրո տոն նե րի թվի աճին զու գըն թաց մե  ծա նում է 
նաև նեյտ րոն նե րի թի վը, ընդ ո րում՝ ավե լի արագ։ Օ րի նակ՝ պղնձի 
մի  ջու կում պրո տոն նե րի թի վը 29 է, նեյտ րոն նե րի նը՝ 34, իսկ կա պա րի 
մի ջուկում 82 պրո տո նին ար դեն բա ժին է հաս նում 126 նեյտ րոն՝ մոտ 
1,5 ան գամ ավե լի։

Բազ մա թիվ փոր ձե րի արդ յուն քում ֆի զի կոս նե րը հա մոզ վել են, որ 
որ քան մի  ջու կում մե  ծա նում է պրո տոն նե րի թի վը, այն քան ան կա յուն է 
դառ նում մի  ջու կը։ Եվ ար դեն 83 ու ավե լի պրո տոն ունե ցող մի  ջու կում 
127 նեյտ րոն ներն ան գամ ի վի ճա կի չեն լինում կա յուն պա հել մի  ջու կը։ 
Մի ջու կը տրոհ վում է՝ բա ժան վե լով մա սե րի։

 Հարցեր

1. Ի՞նչ մասնիկներից է կազմված ատո մային միջուկը։ 
2. Ինչպե՞ս են որոշում պրոտոնների թիվը միջուկում: 
3. Ի՞նչ է զանգվածային թիվը: 
4. Ինչպե՞ս են որոշում նեյտրոնների թիվը միջուկում: 
5. Ի՞նչ ուժեր են գործում նուկլոնների միջև։ 
6. Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում միջուկային ռեակցիաները: Բերեք 

օրինակներ: 
7. Ինչո՞ւ միջուկային ռեակցիաները լայն կիրառություն ունեն ատոմային 

էներ գետիկայում: 
 8. Ի՞նչ սարքերի միջոցով են գրանցում և ուսումնասիրում լիցքավորված 

մասնիկները: 
 9. Քանի՞ մասնիկ կա ջրածնի միջուկում: 
10. Ո՞ր միջուկներն են անկայուն։ 
11. Հայտնի է, որ միջուկային ռեակցիայի ընթացքում անջատված էներգիան 

հավասար է առաջացած և ելակետային միջուկների գումարային կապի 
էներգիաների տարբերությանը: Օգտվելով այդ փաստից՝ որոշեք (38.2) 
և (38.3) ռեակցիաներում անջատված էներգիան:
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 § 39. ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ռա դիոակ տի վու թյան հայտ նա գոր ծու մը։ Ինչ պես ար դեն նշվել է՝ 
83 և ավե լի պրո տոն ներ ունե ցող մի  ջուկ նե րը, ո րոնք կոչ վում են ծանր 
մի  ջուկ ներ, ան կա յուն են։ Դրանք ժա մա նա կի ըն թաց քում ինք նա կամ 
փո խա կերպ վում են այլ մի  ջուկ նե րի՝ մի աժա մա նակ ան ջա տե լով է ներ-
գիա։ Այդ երևույ թը հայտ նա գոր ծել է Ան րի Բե կե րե լը 1896թ.։ Ֆի զի-
կայի մի  շարք երևույթ նե րի նման այդ երևույ թը նույն պես հայտ նա-
գործ վել է պա տա հա կա նո րեն։ Բե կե րելն ուսումն  ա սի րում էր Ա րե գա կի 
ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյունն ուրա նի աղե րի վրա։ Ամ պա մած մի  օր 
սեղանի դա րա կում փակ վի ճա կում լու սան կար չա կան թի թե ղի վրա նա 
թողեց ուրա նի աղով ծածկ ված պղնձե խաչ։ Եր կու օր անց, երևա կե լով 
թի թե ղը, նա թի թե ղի վրա հայտ նա բե րեց սևա ցում խա չի տես քով։ Դա 
նշա նա կում էր, որ ուրա նի աղերն ինք նա կամ ճա ռա գայ թում են, ինչի 
ազ դե ցու թյամբ էլ լու սան կար չա կան թի թե ղը սևա ցել էր։ Բե կե րե լը մի  
ան սո վոր փորձ ևս կա տա րեց։ Նա իր ձեռ քի վրա կա պեց ուրա նի կտոր 
ու պա հեց մի  քա նի ժամ։ Մի քա նի օ րից ձեռ քի այդ մա սում սկսե ցին 
առա ջա նալ կար մի ր բշտիկ ներ, ո րոնք ուժեղ ցավ էին պատ ճա ռում։ 
Բեկե րելը ստիպ ված էր դի մե լ բժշկի օգ նու թյա նը, որն առա ջա ցած 
վերքն սկսեց բու ժել որ պես այր վածք, այ նինչ դա ռա դիոակ տի վու թյան 
ազ դե ցու թյունն էր։ 

Հե տա գա յում Կյու րի ամու սին նե րը հայտ նա բե րե ցին ճա ռա գայ թող 
այլ նյու թեր ևս՝ թո րիում, պո լո նիում, ռա դիում և այլն։ Ինք նա կամ ճա-
ռա գայթ ման այդ երևույ թը նրանք ան վա նե ցին ռա դիոակ տի վու թյուն։

Ռա դիոակ տի վու թյան երևույթն ուղեկց վում է է ներ գիա յի ան ջատ-
մամբ։ 1 գ ռա դիումը 1 ժ -ում ճա ռա գայ թում է 600 Ջ  է ներ գիա։ Այդ 
փաստն առա ջին ան գամ 1903 թ. նկա տել է Պ. Կյու րին. ռա դիու մի  
զտած աղի կտո րը մի շտ ավե լի բարձր ջեր մաս տի ճան ունի, քան շրջա-
պա տող մի  ջա վայ րը։

α, β և γ ճառագայթումն եր։ Ծանր մի ջուկների 
փոխակերպումն  երի հետևանքով ի հայտ են 
գալիս երեք տիպի՝ α, β և γ ճա ռագայթումն եր։ Այդ 
ճառագայթումն երի բնույթը պարզելու նպա տա-
կով Է. Ռեզեր ֆոր դը դրանք անց կաց րեց ուժեղ 
է լեկտ րա կան դաշ տով, որ տեղ ճա ռա գայ թու մը 
բա ժան վեց ե րեք մա սի. մի  մա սը շեղ վեց դե պի Նկ. 39.1

§ 39.  Ռադիոակտիվություն

ANTARES



122

IV ԳԼՈՒԽ.  ԱՏՈՄԻ ՄԻՋՈՒԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

ձախ, մյու սը՝ դե պի աջ, իսկ եր րորդն ընդ հան րա-
պես չշեղ վեց (նկ. 39.1)։

Պարզ վեց, որ α ճա ռա գայ թու մը հե լիու մի  մի -
ջուկ նե րի հոսք է, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն իր մե ջ 
պա րու նա կում է 2 պրո տոն և 2 նեյտ րոն, հետևա-
բար ունի +2 e լիցք, որ տեղ e-ն  տարրական լիցքն 
է։ α ճա ռա գայ թու մը շատ արա գո րեն կլան վում է 
ան գամ թղթի բա րակ շեր տի կող մի ց։ Ե թե դրա 
ճա նա պար հին գտնվում է օդ, ապա մի  քա նի 
սանտի մե տր հե ռա վո րու թյան վրա դա ար դեն 
կլան վում է (նկ. 39.2)։

β ճա ռա գայ թումն  է լեկտ րոն նե րի փունջ է։ Ի 
տար բե րու թյուն α ճա ռա գայթ ման, β ճա  ռա  գայ-
թու մը կլա նե լու հա մար թուղ թը բա վա րար չէ։ Այն 

կլան վում է ալյ  ու մի  նի բա րակ շեր տի կող մի ց (տե՛ս նկ. 39.2)
γ ճա ռա գայ թումն  ընդ հան րա պես լիցք չու նի և այդ պատ ճա ռով հա-

մար յա չի փո խազ դում մի  ջա վայ րի հետ ու հեշտու թյամբ անց նում է 
նյու թի մի  ջով։ Դրա կլան ման հա մար կա  պա րի բա վա կա նա չափ հաստ 
շերտ է անհ րա ժեշտ (տե՛ս նկ. 39.2)։

 Հարցեր

1. Ո՞ր երևույթն է կոչվում ռադիոակտիվություն։ 
2. Ռադիոակտիվ տրոհման ժամանակ ի՞նչ ճառագայթումներ են ան ջատ-

վում։ 
3. Ի՞նչ բնույթ ունի α ճառագայթումը։
4. Ի՞նչ բնույթ ունի β ճառագայթումը:

 § 40. ԳԱՂԱՓԱՐ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ 
ՄԱՍԻՆ։ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԽԱՂԱՂ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

Ինչպես արդեն նշվել է, ռադիոակտիվ նյութերը տրոհվում են՝ անջա-
տելով հսկա յական ջերմային (ատոմային) էներգիա։ Ռա դիումի  կամ պոլո-
նիումի  նման ուժեղ ռադիոակտիվություն ունե ցող տարրերը բնության 
մե ջ քիչ են հանդիպում (քանի որ ան կայուն են), ուստի գործնականում այդ 
էներգիան արդյունավետ չէ կիրառության համար։ Սակայն ֆիզիկոսները 

Նկ. 39.2

թուղթ
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§ 40.  ԳԱՂԱՓԱՐ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

հնարը գտան. պարզվեց, որ կարելի է տրոհել նաև բնական ուրանը՝ 
ռմբակո ծելով նեյտրոններով, և նույնիսկ կա ռա վա րել այդ պրո ցե սը։

Սար քը, ո րում իրա գործ վում է ուրա նի ատոմն  ե րի կա ռա վար վող 
տրո հու մը, կոչ վում է մի  ջու կա յին ռեակ տոր։ Ռեակ տո րում ատոմն  ե րի 
տրոհ ման ջեր մա յին է ներ գիան օգ տա գործ վում է ջու րը գո լոր շիաց նե լու 
և, այդ գո լոր շի նե րով է լեկտ րա կան գե նե րա տոր նե րի տուր բի նը պտտե-
լով, է լեկտ րաէ ներ գիա ստա նա լու հա մար։ Այդ կա յանք նե րը կոչ վում 
են ատո մա յին է լեկտ րա կա յան ներ։ Այդ սկզբուն քով աշ խա տող փոքր 
հզո րու թյան ատոմա յին է լեկտ րա կա յան ներ են տե ղադր ված նաև հզոր 
ատո մա նա վե րի, ռազ մա նա վե րի և սու զա նա վե րի վրա։ Այդ պի սի ռեակ-
տոր նե րի մե կան գամ վա լից քա վո րու մը բա վա կա նաց նում է մե կ տա րուց 
ավե լի աշ խա տե լու հա մար՝ մի ա ժա մա նակ վե րաց նե լով մե  ծա քա նակ 
սո վո րա կան վա ռե լիք պա հե լու և տե ղա փո խե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը։

Ուրա նի քայ քա յումն  ուղեկց վում է մի  շարք ավե լի թեթև տար րե րի՝ 
մաս նա վո րա պես կադ մի ու մի , ռու բի դիու մի , ինչ պես նաև 3 նեյտ րոն նե-
րի ան ջատ մամբ, ո րոնց հար ված նե րի շնոր հիվ էլ տրոհ վում են ուրա նի 
նո րա նոր ատո մե ր։ Այդ պի սի մի  ջու կա յին փո խա կեր պումն  ե րը կոչ վում 
են շղթա յա կան ռեակ ցիա ներ։

Շղթա յա կան ռեակ ցիա ներն ուղեկց վում են ահ ռե լի քա նա կով տա-
րաբ նույթ ճա ռա գայ թա յին և ջեր մա յին է ներ գիա յի ան ջատ մամբ, ընդ  
ո րում՝ շատ արագ՝ ե թե չեն կա ռա վար վում։ Հա մե  մա տու թյան հա մար 
նշենք, որ 1 կգ  ուրա նի բո լոր ատո մե  րի տրո հու մի ց ստաց վող է ներ-
գիան հա մար ժեք է 3000 ց քա րած խի այ րու մի ց ստաց վող է ներ գիա յին։ 
Ա տո մա յին ռում բի պայ թյու նը կա րող է կա տա րել վիթ խա րի ավե րա-
ծու թյուն ներ և առա ջաց նել հո ղի, շի նու թյուն նե րի ու օ դի ար հես տա-
կան ռա դիոակ տի վու թյուն, ո րը, ինչ պես հայտ նի է շա տե րին, ան չափ 
վն ա սա կար է կեն դա նի օր գա նիզմն  ե րի և մաս նա վո րա պես մար դու 
առող ջու թյան հա մար։

Մեր ժա մա նակ նե րում աշ խար-
հի շատ երկր նե րում, այդ թվում և 
Հա յաս տա նում, ատո մա կա յան նե րի 
տված է լեկտ րաէ ներ գիան ծա ռա-
յում է խա ղաղ նպա տակ նե րի, օ րի-
նակ՝ բնա կա րան նե րը լու սա վո րե լու, 
գոր ծա րան ներն աշ խա տեց նե լու և 
ար տադրա կան ու կեն ցա ղա յին այլ 
կա րիք ներ հո գա լու հա մար։

§ 40.  Գաղափար ատոմային էներգիայի 
մասին
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 § 41. ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ՕՐԳԱ ՆԻԶՄԻ ՎՐԱ։ 
ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՆ և ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

1945 թ. օ գոս տո սին ԱՄՆ-ի զի նու ժը եր կու ատո մա յին ռումբ նե-
տե ց ճա պո նա կան Հի րո սի մա (6-ին) և Նա գա սա կի (9-ին) քա ղաք նե րի 
վրա։ Քա ղաք նե րը հիմն  ո վին ավեր վե ցին, իսկ մար դիկ զանգ վա ծա-
բար ոչն չա ցան հրի ու մե  ծա քա նակ ավե րա ծու թյուն նե րի հետևան քով։ 
Բայց ամե  նից սար սա փե լին երևան ե կավ հե տո՝ ամի ս ներ ու տա րի-
ներ անց։ Ողջ մն ա ցած նե րը մա հա նում էին ճա ռա գայ թա յին հի վան-
դու թյու նից, նո րա ծին նե րի մե ծ մա սը ծնվում էր սար սա փե լի բնա կան 
արատ նե րով։ Եվ այդ ամե  նը շա րու նակ վում է մի նչև այ սօր։ Պարզ վեց, 
որ ռա դիոակ տիվ ճա ռա գայթ ման հետևան քով քայ քայ վում են կեն դա-
նի հյուս վածք նե րը, ար յու նը կորց նում է իր կեն սա բա նա կան հատ կու-
թյու ննե րը, և որ ամե  նա վատն է՝ օր գա նիզ մում փո փո խու թյան է են-
թարկ վում գե նե րի ժա ռան գա կան կո դը, ո րի հետևան քով սե րունդ նե-
րի մոտ ան նոր մալ մու տա ցիա ներ են ի հայտ գա լիս։ Դրա պատ ճա ռով 
ծնվում են բազ մա թիվ թե րու թյուն նե րով սե րունդ ներ, խա թար վում է 
օր գա նիզ մի  նոր մալ զար գա ցու մը։

Երկ րագնդի ողջ մարդ կու թյու նը պայ քա րում է ատո մա յին պա տե-
րազ մի  դեմ, հատ կա պես Չեռ նո բի լի ատո մա կա յա նի ող բեր գա կան 
վթա րից հե տո, ո րի հետևանք ներն ակն հայ տո րեն ապա ցու ցե ցին, որ 
ատո մի  մի  ջու կում թաքն ված է ներ գիա յի հետ կա տա կել չի կա րե լի։ 
Դրա հա մար տա րեց տա րի մշակ վում են մարդ կանց բուժ ման նո րա-
նոր մե  թոդ ներ, կա տա րե լա գործ վում են ատո մա յին ռեակ տոր նե րի և 
ատ ո     մա  կա յան նե րի անվտանգ շա հա գործ ման ե ղա նակ նե րը, մար դու 
պաշտ պան վա ծու թյու նը։

Չնա յած հայտ նի վտանգ նե րին՝ կապ ված ռա դիոակ տիվ ճա ռա-
գայթ ման, ինչ պես նաև պայ թյուն նե րի հետ, ատո մա յին է ներ գե տի-
կան արագո րեն զար գա նում է ամ բողջ աշ խար հում: Պատ ճառն այն 
է, որ սպառ ման եզ րին են հիդրոէ ներ գե տի կա յի հե տա գա զար գաց-
ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, սպառ վում են նաև քի մի ա կան վա ռե լի-
քի պա շար նե րը տնտե սա պես զար գա ցած երկր նե րում: Բա ցի դրա նից, 
է ներ գե տի կա յի հե ռան կա րա յին զար գաց ման հա մար կարևոր փաստ 
է նաև տար բեր տի պի սար քա վո րումն  ե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան 
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աս տի ճա նը շրջա կա մի  ջա վայ րի վրա: Ջեր մա յին է լեկտ րա կա յան նե րը 
հա ճախ ավե լի մե ծ վն աս են հասց նում, քան ատո մա կա յան նե րը:

Ա տո մա կայան նե րը մթնո լոր տը չեն աղ տո տում ծխով և փո շով, 
ինչպես ջեր մա էլեկտ րա կա յան նե րը, չեն պա հան ջում մե  ծա ծա վալ 
ջրամ բար նե րի ստեղ ծում, ինչ պես հիդրոէ լեկտ րա կա յան ներ կա ռու ցե-
լիս: Սա կայն ատո մի  է ներ գիան խա ղաղ նպա տա կով օգ տա գոր ծե լիս 
առա ջա նում են այլ խնդիր ներ:

Ա ռա ջին խնդի րը մի  ջու կա յին սար քա վո րումն  ե րը սպա սար կող մարդ-
կանց պաշտ պան վա ծու թյունն է գամ մա ճա ռա գայթ ման և նեյտ րոն նե րի 
հոս քե րի վն ա սա կար ազ դե ցու թյու նից: Դրա հա մար մի  ջու կա յին ռեակ-
տորն անհ րա ժեշտ է շրջա պա տել բե տո նի և այլ նյու թե րի հաստ շերտով, 
ո րոնք լավ են կլա նում գամ մա ճա ռա գայ թու մը և նեյտ րոն նե րը:

Երկ րորդ խնդի րը կապ ված է ատո մա յին ռեակ տոր նե րից ստաց վող 
ռա դիոակ տիվ թա փոն նե րի անվտանգ հե ռաց ման հետ։ Բանն այն է, որ 
հո ղի մե ջ թաղ վող ռա դիոակ տիվ նյու թե րի մե ծ կու տա կումն  ե րը վա-
րա կում են ստոր գետնյա ջրե րը, գյու ղատնտե սա կան մշա կա բույ սե րը 
և վեր ջա պես օ դը։ Այդ ամե նն օգ տա գոր ծե լիս կա րող են վն աս վել կեն-
դա նա կան ու բու սա կան աշ խար հը, և դրա արդ յուն քում՝ նաև մար դու 
առող ջու թյու նը։ Ռեակ տո րից ռա դիոակ տիվ թա փոն նե րի ար տա նե-
տու մը կան խե լու նպա տա կով նա խագծ ված են ավտո մատ հա կա վթա-
րա յին հա մա կար գեր, անընդ հատ ավտո մատ հսկո ղու թյուն է սահ ման-
ված օ դի, ջրի, ատո մա կա յա նի շրջա կա հո ղի մաք րու թյան վիճա կի 
նկատ մամբ:

Բայց և այն պես, մարդ կու թյունն ան կա րող է առանց ատո մա յին է ներ-
գե տի կա յի: Այդ պատ ճա ռով ներ կա յումս մե ծ թա փով հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք ներ են տար վում ռեակ տոր նե րի անվտան գու թյան բարձ րաց-
ման, պաշտ պա նա կան մի  ջոց նե րի ուժե   ղաց ման նպա տա կով, մաս նա վո-
րա պես՝ սպա սար կող անձ նա կազ մի  չկան     խա մտած ված սխալ նե րից: 

 Հարցեր

1. Ի՞նչ տիպի էներգիա է ատոմային էներգիան։ 
2. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում ատոմային էներգիան։ 
3. Ի՞նչ կենսաբանական ագդեցություններ ունեն ռադիոակտիվ ճա ոա-

գայ թումները։ 
4. Ի՞նչ վնասներ կարող են տալ ռադիոակտիվ թափոնները։
5. Ի՞նչ հեռանկարներ ունի ատոմային էներգետիկան: 
6. Ի՞նչ վտանգ է սպառնում միջուկային ռեակտորներից:

§ 41.  Ռադիոակտիվ ճառագայթման 
ազդեցությունը ...
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V ԳԼՈ ՒԽ
ԱՍՏ ՂԱ ԳԻ ՏՈ ՒԹՅԱՆ ՏԱՐ ՐԵ ՐԸ

 § 42. ԱՍՏՂԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ 
ՀԱ ՄԱ ՌՈՏ ՊԱՏ ՄՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 

Աստղա գի տու թյունն ամե  նա հին գի տու թյունն է: Այն առա ջա ցել և 
զար գա  ցել է մար դու՝ շրջա պա տը հաս կա նա լու կարևո րա գույն հատ-
կու թյան շնոր հիվ: Եր կինքն ու եր կի րը մարդն սկ սել է տար բե րա կել 
ամե  նա վաղ ժա մա նակ նե րից: Ա ռա ջին բա նը, որ գի շե րային աստղա ցիր 
երկն քում գրա վում է մար դու ուշադրու թյու նը, ան զեն աչ քով երևա-
ցող մո տա վո րա պես 3000 աստղե րի ան կա նոն դա սա վո րու թյունն ու 
նրանց պայ ծա ռու թյուն նե րի տար բե րու թյունն է: Դրան ցից առա ջի նը 
մարդ կանց ստի պել է նմա  նու թյուն ներ փնտ րել երկնքի պատ կեր նե րի 
և իրենց ծա նոթ առար կա նե րի, արա րած նե րի, դի ցա բա նա կան հե րոս-
նե րի մի  ջև:  Բազ մա թիվ սե րունդ նե րի կու տա կած տվյ ալ նե րի շնոր հիվ 
մար դիկ սկ սել են օ րի նա չա փու թյուն ներ գտ նել նաև երկն քում տեղի 
ունե ցող փո փո խու թյուն նե րի մե ջ, ո րոնք հե տա գայում դար ձել են 
աստղային երկն քի մա սին առա ջին գի տե լիք նե րը: 

1.  Հա մաս տե ղու  թյու ն ներ: Երկն քի աստղային պատ կեր նե րը կոչ-
վում են հա մաս տե ղու թյուն ներ: Եր կու հա զար տա րի առաջ մար դիկ 
երկն քում ար դեն տե ղա կայել էին 48 հա մաս տե ղու թյուն, ո րոնք հիմն  ա-
կա նում գտնվում էին երկնքի հյու սի սային կե սում: Այ սօր ամ բո ղջ եր-
կին քը բա ժան ված է 88 հա մաս տե ղու թյուն նե րի: Դրան ցից 12-ը հա վա-
նա բար ծա նոթ են բո լո րին: Դրանք կեն դա նա կեր պի հա մաս տե ղու-
թյուն ներն են՝ Խոյը (), Ցու լը  (), Երկ  վո րյակ նե րը (), Խեց գե տի նը 
(), Ա ռյու ծը (), Կույ սը (), Կշեռ քը (), Կա րի ճը (), Աղեղ նա վո րը (), 
Այ ծեղ ջյու րը (), Ջր հո սը () և Ձկ նե րը () (նկ. 42.1): Որևէ հա մաս տե-

ղու թյան մե ջ մտնող աստղե րը 
հար յու րամ յակ ներ շա րու նակ գրե-
թե ան փո փոխ պահ պա նում են 
իրենց փո խա դարձ դիր քե րը: Դրա 
շնոր հիվ հա զա րա մյակ ներ առաջ 
ան վա նում ստա ցած այդ պատ կեր-
նե րը գրե թե նույն տե սքն ունեն Նկ. 42.1 Կենդանակերպի 

համաստեղությունները 
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§ 42. ԱՍՏՂԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ  ՀԱ ՄԱ ՌՈՏ ՊԱՏ ՄՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

նաև մե ր օ րե րում: Սա կայն համաս տե ղու թյու նը մի այն պայ ծառ աստղե-
րով նկար ված պատ կե րը չէ: Եր կին քը պայմա նա կան սահ ման նե րով 
բա ժան ված է տի րույթ նե րի, ո րոնց մե ջ մտ նում են այդ պատ կեր նե րը: 
Հա մաս տե ղու թյուն են կոչ վում տվյ ալ տի րույ թի բո լոր աստղե րը մի ա-
սին: Այդ իմաս տով դրանք կա րե լի է նմա նաց նել գլո բու սի վրա պատ-
կեր ված երկր նե րին: Ակն հայտ է, որ երկն քի ցան կա ցած աստղ մտ նում 
է հա մաս տե ղու թյուն նե րից որևէ մե  կի մե ջ:

2. Երկնքի թվացյալ օրական պտու յտ: Չնայած 
աստղային պատկերների անփոփոխ լինելուն՝ 
աստղային երկինքը շարունակ փոփոխվում է: 
Գիշերվա ընթացքում արևելքում շարունակ 
նոր աստղեր են ծագում ու բարձրանում հորի-
զոնի գծից, իսկ այլ աստղեր արևմուտքում 
իջնում և մայր են մտնում: Այսպիսով, գիշերվա 
ըն  թաց քում աստղերը շարժվում են արևելքից 
դեպի արևմուտք, ինչպես Արեգակն է շարժ վում 
ցերեկով: Աստղերի այդ շարժումը կոչ վում է 
երկնքի թվացյալ օրական պտույտ: Այն առա ջա-
նում է Երկրի օրական պտույտի հե տևան քով:

Պետք է նշել, որ օրական շարժման արդյունքում 
բոլոր աստղերը չէ, որ ծագում կամ մայր են մտնում: 
Կան աստղեր, որոնք երբեք մայր չեն մտնում: 
Դրանց թիվն  այնքան ավելի մե ծ է, որքան դիտողն ավելի մոտ է գտնվում 
Երկրի բևեռներից որևէ մե կին: Հյուսիսային կիսագնդում բնակվողների 
համար, որոնց թվում ենք նաև մե նք, մայր չմտնող աստ ղերը կար ծես 
թե պտտվում են Փոքր արջ հա մաս տեղությանը պատկանող Բևեռային 
աստղի շուրջը (նկ. 42.2):

3. Ե րկն քի թվա ցյալ տա րե կան պտու յտ: Ե թե ամե ն ե րե կո նույն ժա-
մի ն դի  տենք եր կին քը, կնկա տենք, որ նա  խորդ օր վա նկատ մա մբ այն մի  
քիչ տե ղա շա րժ ված է: Դրա պատ ճա ռը երկն քի տա րե կան պտույտն է: 
Այդ պտույ տի պատ ճա ռով տար վա տար բեր ե ղա նակ նե րի մե նք տես նում 
հա մաս տե ղու թյուն  նե րի տար  բեր խմբեր: Մայր չմտ նող հա մաս տե ղու-
թյուն նե րը տե սա նե լի են տար վա բո լոր եղա նակ նե րին: 

Ե րկն քի տա րե կան շա րժ ման պատ ճա ռը մե ր մո լո րա կի պտույտն է 
Ա րե գա կի շուր ջը: Այդ պտույ տի պատ ճա ռով Ա րե գա կը երկն քի հեն քի 
վրա շա րու նակ տե ղա շա րժ վում է դե պի արևելք: Ե թե հնա րա վոր լի ներ 
մի ա ժա մա նակ տես նել Արե գա կն ու աստղե րը, ապա մե նք ակա նա տես 

Նկ. 42.2 Երկնքի 
օրական պտույտը՝ 
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կլի նեինք, թե ինչ պես է Ա րե գա կը յու րա քան-
չյուր հա ջորդ օր մո տա վո րա պես իր եր կու 
տրա մագծի չա փով տե ղա փոխ վում դե պի 
արևե լք: Մեկ տար վա ըն թաց քում այն կա տա-
րում է մե կ լրիվ շրջան:

4. Խա վա րա ծիր: Այս թվա ցյալ շար ժու մը 
կոչ վում է Ա րե գա կի տա րե կան շար ժում: Տար-
վա ըն թաց քում Ա րե գա կն ան ցնում է եր կին-
քը գոտևո րող 12 հա մաս տե ղու թյուն նե րով, 
ո րոն ցից ամե ն մե  կում գտնվում է մոտ մե կ 
ամի ս (նկ. 42.3): Կեն դա նա կեր պի համաս տե -

ղու թյուն նե րով անցնող Ա րե գա կի տա րե կան շա րժ ման հե տա գի ծը կոչ-
վում է խա վա րա ծիր: Ան վա նու մը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ հենց 
այդ գծի վրա են տե ղի ունե նում Ա րե գա կի և Լուս նի խա վա րումն  ե րը:

5. Երկնոլորտ:  Երկնքում օբյեկտ նե րը հեշտությամբ գտնելու հա մար 
գոր ծած վում են կոոր դի նա տական հա մա կար գեր, որոնք սահ մանվում 
են երկնոլորտի վրա: Իսկ երկ նո լորտ է կոչվում կամայական շա ռա վղով 
այն երևակայական գնդոլորտը, որի կենտ րո նում գտնվում է դիտողը, և 
որի վրա արտապատկերված են թվում երկնային բոլոր լուսատուները: 
Երկնոլ որ տը որևէ հարթությամբ հատելու դեպքում ստանում ենք շրջա-
նա գիծ: Եթե հատող հարթությունն անցնում է երկնոլորտի կենտրոնով, 
ապա ստացվող շրջանագիծը կոչվում է մե ծ շրջանագիծ: Դիտողի ան-
մի  ջա պես գլխավերևում երկնոլորտի վրա գտվող կետը կոչվում է 
զենիթ: Երկնքի այն կետը, որի շուրջը պտտվում են աստղերը, կոչ վում 
է աշխարհի բևեռ: Զենիթով և աշխարհի բևեռով անցնող մե ծ շրջա նը 
կոչվում է երկնային մի ջօրեական: Երկնային մի ջօրեականի վրա զենիթին 
հակադիր կետը կոչվում է նադիր: Օրական պտույտի ըն թաց քում 
լուսատուները հատում են երկնային մի ջօրեականը: Այդ պահը կոչվում է 
լուսատուի կուլմի նացիա:

Միջօրեական հարթությունը երկնոլորտը բաժանում է արևելյ ան և 
արևմտյան կիսագնդերի: Զենիթը նադիրին մի ացնող ուղիղին ուղղա-
հայաց հարթությունը կոչվում է հորիզոնական հարթություն: Երկնո-
լոր տի կենտրոնով անցնող հորիզոնական հար թության և երկնո-
լո րտի հատման մե ծ շրջանը կոչվում է մաթեմատիկական հորի զոն: 
Երկնային մի ջօրեականի հար թությունը մաթեմատիկական հորի զո նի 
հետ հատվում է մի  ուղիղ գծով, որը կոչվում է մի ջօրեի գիծ և ցույց 
է տալիս հյուսիս-հարավ ուղղությունը: Մաթեմատիկական հորիզոնը 

Նկ. 42.3 Խավարածիրը 
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§ 42. ԱՍՏՂԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ  ՀԱ ՄԱ ՌՈՏ ՊԱՏ ՄՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Նկ. 42.4 Լուսնի տեսարան

երկնային մի ջօրեականի հետ հատ վում է 
հյուսիսի և հարավի կետերում: Մա թե մա-
տի կա կան հորիզոնի հարթության և զե նիթ-
նադիր ուղղաձիգ գծի մի ջոցով երկնո լոր տի 
վրա սահմանվում է, այսպես կոչված, հո րի-
զոնական կոորդիատական հա մա կար գը:  

6.  Լու  սի նը: Խա վա րած րին բա վա կա ն 
մոտ ուղեծ րով օրեցօր դե պի արևե լք է շա-
րժ վում նաև Լու սի նը (նկ. 42.4): Այն տա տան-
վում է խա վա րած րի շուր ջը՝ նրա նից հե ռա նա լով դե պի հյու սիս, ապա 
մո տե նա լով ու հա տե լով այն և նույն չափ հե ռա նա լով դե պի հա րավ, 
ապա նո րից մո տե նա լով ու հա տե լով այն: Նույն կող մի ց խա վա րած րի 
եր կու հա ջոր դա կան հա տումն  ե րի մի  ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը 
կոչ վում է վի շա պային ամի ս, որը տևում է 27,21 օր:

 Աստղային հեն քի վրա շա րու նակ տե ղա շա րժ վե լով դե պի արևե լք՝ 
Լու սի նը մոտ 27,32 օ րում կա տա րում է մե կ պտույտ: Ժա մա նա կի այդ 
հատ վա ծը կոչ վում է Լուս նի սի դե րիկ կամ աստղային ամի ս: Յու րա-
քան չյուր հա ջորդ օր Լու սի նը մոտ 50 րո պե ավե լի ուշ է ծա գում և այդ-
քան էլ ուշ մայր է մտ նում:

Հ նա դա րից մար դիկ նկա տել էին նաև, որ Լու սի նը ճշ գրիտ պար բե-
րա կա նու թյա մբ փո խում է իր փու լե րը: Լուս նի ամ բո ղջ սկա վա ռա կով 
երևա լը կոչվում է լիա լուս նի փուլ: Դրա նից հե տո այն աս տի ճա նա բար 
նվա զում է արևմ տյան կող մի ց և մոտ մե կ շա բաթ հետո ան ցնում կի սա-
լուս նի փու լով: Եվս մե կ շա բաթ ան ց այլևս Լուս նի ոչ մի  լու սա վոր հատ-
ված չի երևում: Դա նո րա լուս նի փուլն է: Հե տո սկ սում է արևե լյ ան կող-
մի ց երևալ նեղ, լու սա վոր ման գա ղի կը, որն աս տի ճա նա բար աճում և 
հաս նում է կի սա լուս նի, ապա նաև լիա լուս նի փու լե րին: Լուս նի փու լե րի 
այս շար քը կոչ վում է լուս նային սի նո դիկ ամի ս և տևում է մոտ 29,53 օր:

5.  Ժա մա նա կի մի ա վոր ներ: Երկն քի թվա ցյալ պտույ տի, Լուս նի և 
Ա րե գակի շար ժումն  ե րի, Լուս նի փու լե րի պար բե րա կա նու թյու նը հին ժա-
մա նակ նե րում դար ձել են ժա մա նա կի չափ ման հիմն  ա կան մի ա վոր նե րի՝ 
օր վա, շա բաթ վա, ամս վա և տար վա սահ ման ման հիմ քը: Օ րա ցույց նե րը, 
որ մե նք կի րա ռում ենք մե ր օ րե րում, սկի զբ են առել դե ռևս հնա դա րում 
ծնված լուս նային, լուսնա-ա րե գակ նային և արե գակ նային օ րա ցույց նե րից:

6.  Մո լո րակ ներ: Քրիս տո սի ծնն դից դե ռևս 2000 տա րի առաջ երկնքի 
հնագույն դի տող նե րը Կեն դա նա կեր պի հա մաս տե ղու թյուն նե րում 
նկա տել էին ևս հի նգ աստղան ման լու սա տու, ո րոնք ակն հայ տո րեն 

ANTARES



130

V ԳԼՈ ՒԽ. ԱՍՏ ՂԱ ԳԻ ՏՈ ՒԹՅԱՆ ՏԱՐ ՐԵ ՐԸ 

աստղեր չէին: Դրանք շարու նակ տե ղա շա րժ վում էին աստղային 
հեն քի վրա՝ փո խե լով հա մաս տեղու թյուն նե րի ծա նոթ պատ կեր ները: 
Ի րենց տե ղա շար ժե րով դրանք մոլորված աստղեր էին հի շեց նում և 
այդ պատ ճա ռով էլ կոչ վե ցին մո լո րակ ներ: Ներկայումս ամ բո ղջ աշ-
խար հում ըն դուն ված են այդ մո լո րակ նե րի հունահռո մե ա կան ան-
վա նու մն երը: Դրանք են Մեր կու րին, Վե նե րան, Մար սը, Յու պի տե րը և 
Սա տուր նը, ո րոնց հայ կա կան անուն ներն են Փայ լա ծու, Ա րու սյակ կամ 
Լու սա բեր, Հրատ, Լուսն թագ և Երևակ (նկ. 42.5):

Մո լո րակ ները շար ժման ըն թաց քում կա րող են գտնվել Արե գա կի և 
Երկ րի նկատ մա մբ տար բեր դիր քե րում: Այդ դիր քե րից մի  քա նի սը ստա-
ցել են ան վա նումն  եր, ո րոնք կի րառ վում են մի  նչև օրս: Դրան ցից առա ջի-
նը երկ նա կա մա րի վրա մո լո րա կի հե ռա վո րու թյունն է Ա րե գա կից: Այն 
չափ վում է աղեղ նային ան կյ ուն նե րով և կոչ վում է է լոն գա ցիա (նկ. 42.6): 
Էլոն գա ցիաները լինում են արևե լյ  ան և արևմտյան՝ կախ ված այն բանից, 
թե Արե գա կի որ կող մում է գտնվում մո լո րակը: Պարզ վում է, որ Մեր  կու-
րիի առա վե լա գույն էլոն գա-
ցիան կա րող է հաս նել մի նչև 
280-ի, իսկ Վե նե րայի նը՝ 480-ի: 
Այ սինքն՝ այդ մո լո րակ ներն 
Ա րե գա կից շատ չեն հե ռա-
նում: Դրանք ասես տա տան-
վում են Արե գա կի շուր ջը: Այս 
եր կու մո լո րակ նե րը կոչ վում 
են ներ քին մո լո րակ ներ:
Մյուս մո լո րակ ներն Արե գա-
կից կա րող են հե ռա նալ 
ցանկա ցած չա փով՝ լի նե լով 
նաև Ա րե գա կի նկատ մա մբ 
հա կա դիր դիր քում: Դրանք 
կոչ վում են ար տա քին մո լո-
րակ ներ: Ար  տա քին մո լո րա կի 

ը

Նկ. 42.6 Ներքին մոլորակի էլոնգացիան և 
արտաքին մոլորակի դիմակայությունը

Նկ. 42.5 Մո լո րակ նե րի հայ կա կան և հու նա կան ան վա նումնե րը

Փայլածու

Մերկուրի 

Արուսյակ

Վեներա

Երկիր

Երկիր 

Հրատ

Մարս

Լուսնթագ

Յուպիտեր

Երևակ

Սատուրն

Ուրան

Ուրան 

Նեպտուն

Նեպտուն
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առա վե լա գույն է լոն գա ցիան, երբ այն գտնվում է Ա րե գա կի նկատ մա մբ 
հա կա դիր դիր քում, կոչ վում է դի մա կայու թյուն: Այն փոխ դասա վորու-
թյունը, երբ դիտվող մոլորակի էլոնգացիան հավասար է զրոյի, այսինքն՝ 
երկնքում մոլորակի դիրքը համընկնում է Արեգակի դիրքի հետ, կոչվում 
է մի ացում: Եթե մոլորակը գտնվում է Արեգակի հակառակ կողմում, դա 
արտաքին մի ացում է, հակառակ դեպքում՝ ներքին մի ացում:

 Հարցեր

1. Ի՞նչն են ան վա նում հա մաս տե ղու թյուն: 
2. Ին չո ՞ւ ենք մենք տար վա տար բեր ե ղա նակ նե րի տես նում հա մաս տե ղու-

թյուն նե րի տար բեր խմ բեր:
3. Ի՞նչն են ան վա նում խա վա րա ծիր:
4. Ո ՞րն է կոչ վում լիա լուս նի փուլ:
5. Ի ՞նչն են ան վա նում լուս նային սի նո դիկ ամիս, և որ քա ՞ն է այն տևում: 
6. Ին չո՞ւ երկն քի հնա գույն դի տող նե րը հի նգ աստղան ման լու սա տուի մո-

լո րակ ան վա նե ցին: 
7. Ո րո ՞նք են ներ քին մո լո րակ նե րը: Ո՞ր մո լո րակ ներն են ան վա նում ար տա քին: 
8. Ո՞րն է ներ քին մո լո րա կի է լոն գա ցիան: 
9. Ի՞նչն են ան վա նում ար տա քին մո լո րա կի դի մա կայու թյուն: 

 § 43. ԱՍՏՂԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ 
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Աստղա գի տու թյու նը ոչ մի այն հնա գույն, այլ նաև կարևո րա գույն 
գի տու թյուն նե րից մե  կն է: Ժա մա նա կի ըն թաց քում աստղա գի տու թյան 
նշա նա կու թյու նը մարդ կու թյան հա մար ո րո շա կի փո փո խու թյուն է 
կրել: Ո րոշ դեպ քում մի նչև այ սօր էլ նշ վում են աստղա գի տու թյան այն 
կի րա ռու թյուն նե րը, ո րոնք կարևոր նշա նա կու թյուն ունեին մի այն ան-
ցյա լում: Այ նի նչ, աստղա գի տու թյան ներ կայիս կի րա ռա կան ու տե սա կան 
նշա նա կու թյու նը պա կաս կարևոր չէ:

1. Աստղա գի տու  թյու  նը հնա դա րու մ: Հնում աստղա գի տա կան գի տե-
լիք նե րը ժա մա նա կի չափ ման մի ակ մի  ջո ցն էին տար վա ե ղա նակ նե րի փո-
փո խու թյա նը նա խա պատ րաստվե լու հա մար: Դրանց շնոր հիվ մար դիկ գի-
տեին, թե երբ պե տք է սկ սեն գյու ղա տնտե սա կան մշա կա բույ սե րի ցանք սը, 
ինչն ան չափ կարևոր էր նրանց կյ ան քի հա մար: Երկ րորդ կարևոր գո րծ-
նա կան նշա նա կու թյու նը կապ ված էր տե ղան քում կո ղմն  ո րոշ վե լու  հետ: 

§ 43.  Աստղա գի տու թյան գո րծ նա կան 
եվ տե սա կան նշանակությու նը
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Ե թե չլի նեին աստղա գի տա կան գի տե լիք նե րը, մար դիկ եր բեք չէին կա րո-
ղա նա հե ռա վոր ճամ փոր դու թյուն նե րի մե կնել: Դա վե րա բե րում է հատ-
կա պես ծո վային և օվ կիա նո սային ճա նա պար հոր դու թյուն նե րին, քա նի որ 
բաց ծո վում ծո վագ նաց նե րը կո ղմն  ո րոշ ման եր կու մի  ջոց ունեին մի այն՝ 
կո ղմն  ա ցույց և աստղային եր կինք: Աստղա գի տական դիտումն  ե րի շնոր-
հիվ են չա փել Եր կի րը, կազ մե լ աշ խար հա գրա կան քարտեզներ:

2. Աստղա գի տու  թյու  նը մե ր օ րե րու մ: Ժա մա նա կա կից գի տու թյունն 
ու տեխ նի կան մարդ կու թյա նը տվել են գոր ծիք ներ, ո րոնք շատ ավե լի 
ճշ գրիտ են չա փում ժա մա նա կը, քան կա րե լի էր դա կա տա րել, օ րի նակ, 
հետևե լով Երկ րի սե փա կան պտույ տին կամ Երկ րի պտույ տին Ա րե գա կի 
շուր ջը: Ա տո մային ժա մա ցույց նե րի օգ նու թյա մբ նույ նի սկ հա ջող վում է 
պար զել Երկ րի շար ժումն  ե րի ան հա մա չա փու թյուն նե րը: Նշա նա կում է՝ 
ժա մա նա կի չափ ման աստղա գի տա կան ե ղա նակ ներն այլևս այն պի սի 
կեն սա կան նշա նա կու թյուն չու նեն, ինչ պես ան ցյա լում:

 Նույ նը վե րա բե րում է նաև Երկ րի վրա տե ղան քում կո ղմն  ո րոշ վելու 
տեխ նի կա կան մի  ջոց նե րին: Բա վա կան է սո վո րա կան հե ռա խո սում ունե-
նալ GPS հա մա կար գի հետ կապ վե լու հնա րա վո րու թյուն, և Երկ րի արհես-
տա կան ար բա նյակ նե րի մի  ջո ցով կա րե լի է ո րո շել և՛ գտնվե լու տե ղի 
կոոր դի նատ նե րը, և՛ հո րի զո նի կող մե  րը: Ուրե մն , նաև այդ տե սակե տից 
աստղա գի տու թյունն այլևս կի րա ռա կան հե տա քրք րու թյուն չու նի:

 Սա կայն պե տք է նշել, որ կո ղմն  ո րոշ ման խն դիր նե րը շա րու նակ ում 
են աստղա գի տա կան ե ղա նակ նե րով լուծ վել տի ե զե րա կան սար քե րի 
հա մար, որոնք պտտ վում են Երկ րի շուր ջը կամ թռ չում են դե պի այլ 
մո լո րակ ներ: Տի ե զե րա կան տա րա ծու թյան մե ջ դրանք կո ղմն  ո րոշ ման 
մի ակ ե ղա նա կն են, իսկ առանց ճշ գրիտ կո ղմն  ո րոշ ման հնա րա վո րու-
թյուն նե րի, տի ե զե րագ նա ցու թյու նը զար գա նալ չէր կա րող:

3.  Հիմն  ա րար հե տա զո տու  թյու ն նե րի մի  ջոց: Աստղա գի տու թյու նը 
չա փա զանց կարևոր նշա նա կու թյուն է ունե ցել գի տու թյան այլ բնա-
գա վառ նե րի զար գաց ման հա մար: Բա վա կան է հի շել մի  քա նի օ րի-
նակ: Հին աշ խար հում Երկ րի շա ռա վի ղը չափ վել է աստղա գի տա կան 
ե ղա նա կով: Դա թույլ տվեց ճիշտ պատ կե րա ցում ունե նալ մե ր մո լո-
րա կի չա փե րի մա սին, ին չը հե տա գա զար գա ցում ապա հո վեց աշ-
խար հա գրու թյան հա մար: Յու պի տեր մո լո րա կի ար բա նյակ նե րի շար-
ժումն  ե րի հե տա զո տու թյու նը XVII դա րի երկ րորդ կե սին թույլ տվեց 
ապա ցու ցել, որ լույ սի արա գու թյու նը վեր ջա վոր է: Դրա նից մոտ քսան 
տա րի ան ց մո լո րակ նե րի և Լուս նի շար ժումն  ե րի ուսումն  ա սի րու թյու-
նը թույլ տվեց հայտ նա գոր ծել տի ե զե րա կան ձգո ղու թյան օ րեն քը: 
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§ 43.  ԱՍՏՂԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԵՎ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Ա րե գա կի ճա ռա գայթ ման հե տա զո տու թյու նը թույլ տվեց հայտ նա բե-
րել Երկ րում դե ռևս ան հայտ հե լի ում գա զը:

4.  Տի ե զեր քը՝ լա բո րա տո րիա: Ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան հա-
մար աստղա գի տու թյունն ունի շատ ավե լի կարևոր նշա նա կու թյուն: Դա 
նյու թի հատ կու թյու նե րի և դրա է վո լյ ու ցիայի ուսումն  ա սի րու թյունն է: 
Հայտ նի է, որ նման խն դիր նե րը Երկ րի վրա ուսումն  ա սիր վում են բազ մա-
թիվ լա բո րա տո րիա նե րում, որ տեղ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան պայ-
ման ներ են ստեղ ծում գի տա փոր ձեր կա տա րե լու նպա տա կով: Սա կայն 
երկ րային լա բո րա տո րիա նե րում ան հնար է վե րար տադրել այն ծայ րա-
հեղ պայ ման նե րը, ո րոնք գոյու թյուն ունեն Տի ե զեր քում: Տի ե զեր քում նյու-
թի վի ճա կը կա րե լի է ուսումն  ա սի րել այն պի սի պայ ման նե րում, որ տեղ 
առ կա են հա րյուրմի  լի ո նա վոր աս տի ճան նե րի հաս նող գեր բարձր ջեր-
մաս տի ճան ներ, հա րյուրմի  լի ո նա վոր մթ նո լոր տի հաս նող հսկա ճն շում-
ներ, վիթ խա րի է ներ գիա ներ, այն պի սի խտու թյուն ներ, ո րոնց դեպ քում 
նյու թի մե կ խո րա նարդ սան տի մե տ րի զա նգ վա ծը կազ մում է մի  լի ո նա վոր 
ու մի  լիար դա վոր տոն նա ներ, տի ե զե րա կան դա տար կու թյուն և այլն: 

Այդ է պատ ճա ռը, որ գիտ նա կան նե րը Տի ե զեր քը հա մա րում են ե զա-
կի ու ան փո խա րի նե լի ան ծայ րա ծիր ֆի զի կա կան լա բո րա տո րիա, որտեղ 
տե ղի ունե ցող ֆի զի կա կան գոր ծըն թաց նե րը թույլ են տա լիս շատ ավե լի 
լավ հաս կա նալ նյու թի հատ կու թյուն նե րը: Դրա շնոր հիվ աստղա գի տու-
թյան մե ջ առա վել կարևոր է դառ նում նրա այն բնա գա վա ռը, ո րը հե-
տա զո տում է տի ե զե րա կան մար մի ն նե րի առա ջաց ման ու զար գաց ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, այդ մար մի ն նե րում տե ղի ունե ցող գոր ծըն-
թաց նե րի ֆի զի կան: Այդ բնա գա վա ռը կոչ վում է աստղա ֆի զի կա:

5.  Լու  սա տա րի: Տի ե զե րա կան հե ռա վո րու թյուն նե րը նույ նի սկ դժվար 
է հա մե  մա տել մե զ ծա նոթ հե ռա վո րու թյուն նե րի հետ: Մեզ ամե  նա-
մոտ գտնվող տի ե զե րա կան մար մի  նը Լու սինն է, ո րի հե ռա վո րու թյու նը 
100 կմ/ժ արա գու թյա մբ սլա ցող ավտո մե  քե նան կհաղ թա հա րեր ավե լի 
քան ե րեք ամս վա ըն թաց քում: Լույսն այդ հե ռա վո րու թյու նը հաղ թա հա-
րում է մո տա վո րա պես 1,25 վայր կյ ա նում: Այդ նույն լույ սը Արե գա կից մե զ 
է հաս նում 8 րո պե 20 վայր կյ ա նում: Ա րե գա կնային հա մա կար գի սահ ման-
նե րից դուրս գա լու հա մար լույսից պա հա նջ վում է 1,5-2 տա րի: Աստղա-
գի տա կան այդ պի սի հե ռա վո րու թյուն նե րը նույ նի սկ հար մար չէ ար տա-
հայ տել մե ր իմա ցած եր կա րու թյան մի ա վոր նե րո վ՝ կի լո մե տ րե րով: Շատ 
մե ծ թվեր օգ տա գոր ծե լուց խու սափե լու նպա տա կով կի րառ վում է հե ռա-
վո րու թյան չափ ման մե կ այլ մի ա վոր, ո րը կոչ վում է լու սա տա րի: Դա այն 
տա րա ծու թյունն է, որը լույսն ան ցնում է մե կ տար վա ըն թաց քում: Ուրե մն  
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V ԳԼՈ ՒԽ. ԱՍՏ ՂԱ ԳԻ ՏՈ ՒԹՅԱՆ ՏԱՐ ՐԵ ՐԸ 

Ա րե գա կնային հա մա կար գի շա ռա վի ղը մո տա վորա պես 1,5-2 լու սա տա-
րի է: Ա րե գա կնային հա մա կար գի սահման նե րի մոտ տե ղի ունե ցող ցան-
կա ցած իրա դար ձու թյան մա սին մե նք կա րող ենք որևէ տեղե կու թյուն 
ստա նալ ոչ ավե լի շուտ, քան դրա նից 1,5-2 տարի ան ց:

6.  Տի ե զեր քը՝ ժա մա նա կի մե  քե նա: Տի ե զե րա կան հե ռա վո րու թյուն-
նե րի սա նդ ղա կում Ա րե գա կնային հա մա կար գը ամե  նա փո քր բջի ջն է: 
Դրա նից հե տո սկս վում է առե ղծ վա ծային աստղե րի հե ռա վո րու թյուն նե-
րի սա նդ ղա կը: Որ պես զի լույ սը Ա րե գա կից հաս նի մի  նչև նրան ամե  նա-
մոտ աստղը, այն ավե լի քան 4 տա րի 4 ամի ս պե տք է ճամ փոր դի տի ե-
զե րա կան տա րա ծու թյան մե ջ: Գի շե րային երկն քում երևա ցող աստղե-
րի զգա լի մա սից լույ սը մե զ հաս նում է հա րյու րա վոր և հա զա րա վոր 
տա րի նե րի ըն թաց քում: Այդ բո լոր աստղե րը մի  քա նի հա րյուր մի  լիարդ 
աստղե րի հետ մի ա սին մտնում են Ծիր կա թին կամ Գա լակ տի կա կոչ վող 
հսկա հա մա կար գի մե ջ, ո րը տի ե զե րա կան սա նդ ղա կի երկ րորդ աս տի-
ճանն է: Ան զեն աչ քով մե նք այդ համակարգից դուրս գրեթե ո չի նչ չենք 
տես նում: Ծիր կա թի նի չա փե րը հաս նում են 100000 լու սա տա րու:

 Ծիր կա թի նից դուրս սկս վում է էլ ավե լի խորհր դա վոր մի  աշ խարհ, 
ո րը Ծիր կա թի նի նման հսկա աստղային հա մա կար գե րով է լցված: Ժա-
մա նա կա կից գի տու թյու նը կա րո ղա նում է գի տա կան տվյ ալ ներ ստա-
նալ տի ե զե րա կան այն պի սի հե ռա վո րու թյուն նե րից, որ տե ղից լույ սը 
մե զ է հաս նում մի  լիար դա վոր տա րի նե րի ըն թաց քում: Իսկ դա նշա նա-
կում է, որ այդ հա մա կար գե րից մե զ հաս նող լույ սը դրան ցից առաք-
վել է մի  քա նի մի  լիարդ տա րի առաջ: Ուրե մն , մե նք տես նում ենք այդ 
օբյե կտ նե րի հե ռա վոր ան ցյա լը: Ե թե մե նք հե տա զո տենք տար բեր հե-
ռա վո րու թյուն ների վրա գտնվող նույն դա սի օբյե կտ ներ, կա րող ենք 
տես նել, թե ինչ պի սին են ե ղել այդ օբյե կտ ներն իրենց անցյա լի տար-
բեր հատ ված նե րում: Պատ կե րա վոր ասած՝ տի ե զե րա կան հե ռա վո րու-
թյուն նե րը ժա մա նա կի մե  քե նայի դեր են կա տա րում:

 Հարցեր

1. Հ նա դա րում ի՞նչ նշա նա կու թյուն է ունե ցել աստղագիտու թյու նը մարդ -
կու թյան կյան քում: 

2. Ի ՞նչն է պատ ճա ռը, որ գիտ նա կան նե րը Տի ե զեր քը հա մա րում են եզա կի 
ու ան փո խա րի նե լի ֆի զի կա կան լա բո րա տո րիա: 

3. Ին չի՞ չափ ման միա վոր է լու սա տա րին: Ին չի՞ է այն հա վա սար:
4. Մո տա վո րա պես որ քա ՞ն ժա մա նա կում է լույ սը Ա րե գա կից հա ս նում 

Երկիր: 
5. Ին չո՞ւ են տի ե զե րքն ան վա նում ժա մա նա կի մե քե նա: 
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§ 44.  ԱՍՏՂԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԴԻ ՏՈՒՄ ՆԵՐ,  ԱՍՏՂԱ ԴԻ ՏԱԿ ՆԵ Ր

 § 44. ԱՍՏՂԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԴԻ ՏՈՒՄ ՆԵՐ, 
ԱՍՏՂԱ ԴԻ ՏԱԿ ՆԵ Ր

Մի նչև ուշ մի ջ նա դար մար դիկ եր կին քը դի տում էին ան զեն աչ քով: 
Դիտ ման հիմն  ա կան օբյե կտ ներն էին Ա րե գա կը, Լու սի նը, աստղերն ու 
մո լո րակ նե րը: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ երկն քում հայտնվում էին նաև 
դրան ցից տար բեր վող լու սա տու ներ, ո րոնց ան վա նում էին « պո չա վոր 
աստղեր» կամ գի սա վոր ներ: Այդ ամե  նի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու-
թյու նը գրանց վում և պահ պան վում էր աստղա գի տա կան մա տյան նե-
րում, ինչն այ սօր շատ կարևոր է տար բեր աստղա գի տա կան խնդիր նե-
րի լուծ ման համար:

1. Աչ քը բնա կան օպ տի կական սա րք  է: Աչքի կառուցվածքին և 
գործողության սկզբունքին մե նք ծանոթացանք § 36-ում։ Թեև ֆի զի-
կայի տե սա կե տից աչ քը կա տա րյալ օպ տի կա կան սա րք է, բայց այն ունի 
բնական սահմանափակումն եր։

Ի նչ պես ար դեն նշ վել է առա ջին դա սին, գի շե րային երկն քի կարևոր 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից մե  կը լու սա տու նե րի տար բեր պայ ծա ռու-
թյուն ներն են: Այդ պայ ծա ռու թյուն նե րի տար բե րակ ման նպա տա կով 
երկն քի ամե  նա պայ ծառ աստղե րը հա մար վել են առա ջին մե  ծու թյան, իսկ 
ան զեն աչ քով տե սա նե լի ամե  նա թույլ աստղե րը՝ վե ցե րորդ մե  ծու թյան: 
Հե տա գայում պարզ վեց, որ յու րա քա նչ  յուր հա ջորդ մե  ծու թյան աստղը 
նա խոր դից թույլ է մո տա վո րա պես 2,5 ան գամ: Մարդ կային աչ քը վե ցե-
րորդ մե  ծու թյան աստղից ե կող լու սային հոս քից ավե լի թույլ լույսն ի վի-
ճա կի չէ ըն կա լել: Աչ քը մե կ այլ սահ մա նա-
փա կում ևս ունի: Այն ըն կա լում է է լե կտրա-
մագ նի սա կան ալիք նե րի մի այն մի  փո քր մա-
սը, ո րը մե նք տե սա նե լի լույս ենք ան վա նում: 
Մեկ այլ հատ կու թյուն կախ ված է աչքե րի մի -
ջև ե ղած հե ռա վո րու թյու նից: Դա եր կու իրար 
մոտ գտնվող կետե րը մի  մյան ցից տա րան ջա-
տե լու՝ լու ծե լու հատ կու թյունն է: Այդ հատ կու-
թյունն է, որ մե զ թույլ է տա լիս հստակ տես նել 
պատ կեր նե րը:

2. Ա վե լի շատ լու յս հա վա քել: Աչ քի բնա-
կան սահ մա նա փա կումն  ե րը շրջ ան  ցե լու 
նպա տա կով ստե ղծ վել են սար քեր, ո րոնք 

Նկ. 44.1. Գալիլեյի դիտակը

§ 44.  Աստղա գի տա կան դի տում ներ, 
աստղա դի տակ նե ր
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կոչ վում են հե ռա դի տակ-
ներ և աստղա դի տակ ներ: 
Դրանց առաջ նային նպա-
տա կը դիտ վող օբյեկ տից 
ե կող հնա րա վո րի նս ավե լի 
շատ լույս հա վա քե լն է: Այդ 
բա նը կա տար վում է լու սա-
հա վաք ոսպ նյա կի կամ գո-
գա վոր հայե լու մի  ջո ցով: Ա ռա ջին դեպ քում աստղա դի տա կը կոչ վում 
է ռեֆ րակ տոր, քա նի որ դրա աշ խա տան քը հի մն  ված է լույ սի բեկ մա ն՝ 
ռեֆ րակ ցիայի երևույ թի վրա: Երկ րորդ դեպ քում գո րծ ունենք ռեֆ լեկ-
տո րի հետ, ո րի աշ խա տան քի հիմ քում ըն կած է լույ սի ան դրա դարձ ման 
երևույ թը: 

Ա ռա ջին ռեֆ րակ տո րը (նկ. 44.1) 1609 թ. ստեղ ծել է իտա լա ցի գիտ-
նա կան Գա լի լե ո Գա լի լեյը (1564-1642): Այն լու սա հա վաք ոսպ նյա կի 
(օբյեկ տի վի) և ակ նա պա կու (օկուլյ  ա րի) մի աս նու թյուն է (նկ. 44.2):  Իր 
առա ջին աստղա դի տակ նե րով Գա լի լեյը հայտ նա բե րեց Յու պի տեր մո-
լո րա կի չո րս խո շո րա գույն արբա նյակ նե րը, Վեներա մոլո րա կի փու լե-
րի փո փո խու թյու նը, Ծիր կաթինի աստղային բնույ թը և այլն: Այդ ժա-
մա նա կնե րից սկ սած՝ աստղա դի տակ նե րը դար ձել են աստղա գի տու-
թյան ան փո խա րի նե լի գոր ծիք նե րը:

Նյու տո նի աստղա դի տա կի (նկ. 44.3) լու սա հա վաք տար րը գո գա վոր 
հայե լին էր, ո րի կա ռուց ված քը պատ կեր ված է նկ. 44.4-ում:

Ցան կա ցած աստղա դի տա կի կարևո րա գույն բնու թա գրի չը նրա 
լուսա հա վաք բաց ված քի D տրա մա գի ծն է: Որ քան ավե լի մե ծ է այդ 
բաց ված քը, այն քան ավե լի մե ծ մա կե րե սից է հա վա քվում լույ սը: Ե թե 
ակ նա բիբի տրա մա գի ծը նշա նա կենք d, ապա հեշտ է տես նել, որ աստղա-

դի տա կի լու սա հա վաք մա կե րե սի և ակ նա-
բի բի մա կե րե սի հա րա բե րու թյու նը (D/d)2 է: 

Նկ. 44.2. Գալիլեյի աստղադիտակի 
կառուցվածքը

Նկ. 44.4. Նյուտոնի աստղադիտակի 
կառուցվածքը

Նկ. 44.3. Նյուտոնի 
աստղադիտակը 
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§ 44.  ԱՍՏՂԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԴԻ ՏՈՒՄ ՆԵՐ,  ԱՍՏՂԱ ԴԻ ՏԱԿ ՆԵ Ր

Նշա նա կում է՝ աստղա դի տա կը ճիշտ այդ  քան ան գամ ավե լի շատ լույս 
է հա վա քում, քան մե ր աչ քը: Ա վե լի շատ լույ սի հա վա քու մը աստղա դի-
տա կի առաջ նային գոր ծա ռույթն է:

3.  Տես նել ման րու ք նե րը: Լու սա հա վաք տար րի չա փից է կախ ված 
նաև դիտ վող օբյեկ տի ման րա գույն մա սերն ար ձա նա գրե լու հնա րա-
վո րու թյու նը: Շատ կարևոր է, թե մի  մյան ցից ինչ ան կյ ու նային հե ռա վո-
րու թյան վրա գտնվող կե տե րը կա րե լի է տես նել զատ-զատ: Դա բնու-
թա գրում է պատ կե րի հստա կու թյու նը և կոչ վում է լու ծող ուժ: Օ րի նակ՝ 
ե թե աս տի ճա նա բար հե ռու տա նենք այս դա սա գր քի բաց է ջը, ապա 
ինչ-որ պա հից ան հնար կդառ նա տա ռե րը զա նա զա նել մե  կը մյու սից: 
Դա նշա նա կում է, որ հա սել ենք ան զեն աչ քի լու ծող ուժի սահ մա նին: 
Հա մար վում է, որ ան զեն աչ քը կա րո   ղա նում է իրա րից տար բե րել կետե-
րը, ե թե դրանք մե կ աղեղ նային րո պեից ավե լի մոտ չեն դաս ավոր ված: 

Աստղա դի տա կի լու ծող ուժը կախ ված է լու սա հա վաք տար րի չա փից 
և դիտ վող լույ սի գույ նից: Կար ճա լիք ճա ռա գայթ ման դեպ քում լու ծող 
ուժն ավե լի մե ծ է, քան եր կա րա լիք լույ սի դեպ քում: Դի տա կի լու ծող 
ուժը ո րոշ վում է հետևյալ բա նաձևով.

α = 1.22 λ/D, 

որ տեղ D-ն լու սա հա վաք տար րի տրա մա գի ծն է, իսկ λ−ն՝ ալի քի եր կա-
րու թյու նը: 

4.  Պատ կե րի խո շո րա ցու  մը: Որ պես գոր ծիք՝ աստղա դի տա կը բնու-
թա  գրվում է նաև F  կի զա կե տային հե ռա վո րու թյա մբ: Այն ցույց է տա-
լիս, թե լու սա հա վաք տար րից ինչ հե ռա վո րու թյան վրա է հա վաք վում 
դրա վրա ըն կած լույ սի զու գա հեռ փուն ջը: Այդ հե ռա վո րու թյան վրա է 
գտնվում կի զա կե տային հար թու թյու նը, ո րի վրա լու սա հա վաք տար-
րը ար տա պատ կե րում է տվյ ալ մարմն  ի կամ երկն քի հատ վա ծի պատ-
կե րը: Որ պես զի հնա րա վոր լի նի տես նել այդ պատ կե րը, լու սա հա վաք 
տար րից ե կող լու սա փուն ջը նո րից պե տք է դարձ նել զու գա հեռ: Դա 
կա տար վում է ակ նա պա կու մի  ջո ցով, ո րը պար զա գույն դեպ քում սո-
վո րա կան ոսպ նյակ է: Ակ նա պա կին նույն պես ունի կի զա կե տային հե-
ռա վո րու թյուն, ո րը նշա նա կենք f-ով: Լու սա հա վաք տար րի և ակ նա-
պա կու կի զա կե տային հե ռա վո րու թյուն նե րի Γ = F/f հա րա բե րու թյու նը 
կոչվում է աստղա դի տա կի ան կյ ու նային խո շո րա ցում: Ե թե երկն քում 
եր կու աստղե րի հե ռա վո րու թյու նը α է, ապա տվյ ալ աստղա դի տա կով 
դի տե լիս նրանք կթ վան մի  մյան ցի ց

β = Γα
 հե ռա վո րու թյան վրա: 
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Աստղա դի տակ նե րի ստեղ ծու մը ևս ե րեք կարևոր փո փո խու թյուն 
մտց րեց դի տո ղա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի մե ջ: Ա ռա ջինն այն էր, որ 
դրա օգ նու թյամբ սկ սե ցին դիտ վել ավե լի ու ավե լի թույլ լու սա տու ներ: 
Դա ակն հայտ էր աստղա դի տա կն ստեղ ծե լու պա հին: Երկ րոր դը դի-
տո ղա կան նյու թի ար ձա նա գր ման հնա րա վո րու թյան օգ տա գոր ծումն  
էր, ին չը կի րառ վել սկս վեց XIX դա րում լու սան կար չու թյան գյու տից 
ան մի  ջա պես հե տո: Եվ վեր ջա պես եր րորդ կարևոր առա վե լու թյու-
նը լու սա տու նե րի ճա ռա գայ թու մը տար բեր գույ նե րում, ինչ պես նաև 
էլեկտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րի այլ տի րույթ նե րում գրան ցե լու հնա-
րա վո րու թյունն էր: 

Աստղա գի տա կան տե ղե կատ վու թյունն ստաց վում է աստղա դի-
տա կի կիզա կե տում լու սաըն դու նիչ սար քի տե ղա դր մա մբ, որի շնոր-
հիվ աստղա դի տա կը կար ծես դառ նում է մի  խո շոր լու սան կար չա կան 
սարք, ո րը և ար ձա նա գրում է լու սա տուի ճա ռա գայ թու մը: Դրա շնոր-
հիվ աստղա գի տու թյու նը սկ սեց ապա հո վել դի տումն  ե րի փաս տա կա-
նու թյու նը: Դա չա փա զանց կարևոր է երկնային լու սա տու նե րում տե ղի 
ունե ցող փո փո խու թյուն նե րը հայտ նա բե րե լու և ուսումն  ա սի րե լու տե-
սա կե տից:

5. Է լե կտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րի այլ տի րու յթ ներ: Լույ սը ներ-
կա յաց նում է է լե կտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րի շատ փո քր տի րույթը: 
Սո վո րա կան լույ սից ավե լի եր կար ալիք ներ ունեն ինֆ րա կար մի ր ալիք-
նե րը և ռա դի ոա լիք նե րը, իսկ ավե լի կա րճ են ուլտ րա մա նու շա կա գույն, 
ռե նտ գե նյան և գամ մա ճա ռա գայթ նե րը: Յու րա քան չյուր լու սա տու, այդ 
թվում նաև Ա րե գա կը, ճա ռա գայ թում է բո լոր ալիք նե րում: Որ քան ավե-
լի բարձր է ճա ռա գայ թող լու սա տուի ջեր մաս տի ճա նը, այնքան ավե-
լի մե ծ է կար ճա լիք ճա ռա գայթ ման չա փա բա ժի նը նրա ճա ռա գայթ ման 
սպե կտ րում: Ճա ռա գայ թող մա րմն  ի վե րա բե րյալ հնա րա վո րի նս լրիվ 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ է այն դի տել է լե կտ-
րա մագ նի սա կան ալիք նե րի տար բեր տի րույթ նե րում: 

6. Մթնո լոր տի սահ ման նե րից դու րս: Աստղա գի տա կան դի տումն  ե-
րի նոր հնա րա վո րու թյուն ներ բաց վե ցին տի ե զե րա կան թռի չք նե րի դա-
րա շրջա նում: Բանն այն է, որ մե ր մո լո րա կի մթ նո լոր տը կլա նում կամ 
ցրում է տի ե զե րա կան մար մի ն նե րի ճա ռա գայթ ման զգա լի մա սը: Ա վե-
լին, կար ճա լիք ճա ռա գայ թումն  ավե լի շատ է ցր վում, քան եր կա րա լի-
քը: Օ րի նակ՝ կա պույտ լույսն ավե լի շատ է ցր վում, քան կար մի ր լույ սը: 
Դրա հետևան քով մթ նո լոր տը մե զ թվում է երկ նա գույն: Աստղա դի-
տա կը մթ նո լոր տի սահ ման նե րից դուրս տա նե լը թույլ է տալիս գրան ցել 
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այն բո լոր ալիք նե րը, ո րոնք մթ նո լոր տի գոյու թյան պատ ճա ռով չէին 
հաս նում Երկ րի վրա գտնվող դի տակ նե րին: Դի տա կը մթ նո լոր տի սահ-
ման նե րից հա նե լը թույլ է տա լիս գրան ցել տի ե զե րա կան օբյե կտ նե րից 
ե կող բո լոր է լե կտ րա մագ նի սա կան ալիք նե րը: 

Ար տա մթ նո լոր տային դի տումն  ե րը ևս մե կ առա վե լու թյուն ունեն: 
Դա նույն պես կապ ված է մթ նո լոր տի բա ցա կայու թյան հետ: Քա նի որ 
մթ նո լոր տը գտնվում է անը նդ հատ շա րժ ման մե ջ, ապա տի ե զե րա կան 
օբյե կտ նե րից ե կող բո լոր ալիք ներն ան ցնում են այդ ան կա նոն շա րժ-
վող օդի մի  ջով: Դրա հետևան քով բո լոր պատ կեր նե րը ինչ-որ չա փով 
աղա վաղ վում են: Դա նման է այն բա նին, երբ մե նք որևէ առար կայի 
նայում ենք շի կա ցած սա լի կից կամ տաք աս ֆալ տից բարձ րա ցող օ դի 
մի  ջով: Մթնո լոր տային այդ պի սի շար ժումն  ե րի հետևանք են, օ րի նակ, 
աստղե րի առ կայ ծումն  ե րը: Մթնո լոր տի բա ցա կայու թյու նը վե րաց նում 
է այդ աղա վա ղումն  ե րը:

 Հարցեր

1. Ի՞նչ բ նա կան օպ տի կա կան սա րք գի տեք: Ո՞րն է այդ սար քի հիմ նա կան 
մա սը: 

2. Ո՞րն է ակ նա բի բի դե րը: 
3. Թ վար կեք աչ քի հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րը: 
4. Ի ՞նչ սար քեր են ստե ղծ վել աչ քի բնա կան սահ մա նա փա կում նե րը 

շրջան ցե լու նպա տա կով:  
5. Ո՞վ է ստեղ ծել առա ջին աստղա դի տա կը և ի՞նչ հայ տա գոր ծու թյուն ներ 

է կա տա րել դրա մի ջո ցով: 
6. Ո ՞րն է աստղա դի տա կի առաջ նային գոր ծա ռույ թը: 
7. Որ քա ՞ն է նոր մալ աչ քի լու ծող ուժը: Ի՞նչ է դա նշա նա կում:
8. Ին չի ՞ց է կախ ված աստղա դի տա կի լու ծող ուժը: Ի՞նչ բա նաձևով է ո րոշ-

վում դի տա կի լու ծող ուժը: 
9. Ո ՞րն է աստղա դի տա կի ան կյու նային խո շո րա ցու մը:
10. Ի՞նչ առա վե լու թյուն ունեն ար տա մթ նո լոր տային դի տում նե րը:  
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 Տի ե զեր քի կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ առա ջին պատ կե րա ցումն  ե րը 
հի մն  ված էին բա ցա ռա պես տե սո ղա կան զգա ցո ղու թյան վրա: Հին Բա-
բե լո նում կար ծում էին, որ Եր կիրն ուռու ցիկ կղ զի է, ո րի վրա հեն վում է 

§ 45.  Աշ խար հի երկ րա կե նտ րոն եվ արե գակ նա կե նտ րոն 
համակարգե րը
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գմ բե թա ձև եր կին քը: Ե գիպ տա ցի նե րի հա-
մար Եր կի րը հյու սի սից դե պի հա րավ ձգվող 
մե ծ դաշ տա վայր էր, ո րի ամ բո ղջ եր կա րու-
թյա մբ հո սում էր Նե ղոս գե տը:

1. Գն դա ձև Եր կիր: Երկ րի գնդաձևու-
թյան մա սին առա ջի նը եզրա կա ցու թյուն է 
արել Պյու թա գո րաս Սա մո սա ցին (մ.թ.ա. 
մոտ 580-500): Նա հա մա րում էր, որ գնդա-
ձև Եր կի րը (նկ. 45.1) առանց որևէ հե նա-
րա նի, ան շա րժ կախ ված է տա րա ծու թյան 
մե ջ: Նրա պատ կե րաց մա մբ՝ Երկ րի շուր ջը 
հա մա կե նտ րոն բյու րե ղյ ա ո լո րտ նե րի վրա 
ամրաց ված էին Լու սի նը, Ա րե գա կը և հի նգ մո լո րակ նե րը: Ա մե  նից հեռ-
վում գտնվում էր ան շա րժ աստղե րի ո լոր տը: Դա աշ խար հի կամ Տի ե-
զեր քի երկ րա կե նտ րոն հա մա կար գի պար զա գույն տար բե րակն էր: 

Ա վե լի ուշ Պլա տո նը (մ.թ.ա. 427-347) ավե լի առաջ գնաց և հա մա-
րում էր, որ երկ նային մար մի ն նե րը պե տք է շա րժ վե լիս լի նեն շրջա նա-
ձև ուղեծ րե րով և հա վա սա րա չափ արա գու թյա մբ: Նա ևս այն կար ծի-
քին էր, որ Տի ե զեր քի կե նտ րո նում Եր կիրն է, ո րի շուրջն էին պտտ վում 
մյուս բո լոր երկ նային լու սա տու նե րը:

2. Ե րկ րի չա փե րը: Ել նե լով Երկ րի գնդաձևու թյու նից՝ դրա տրա-
մա գի ծն առա ջի նը չա փել է հույն գիտ նա կան Է րա տոս թե նե սը
(մ.թ.ա. 276-194): Իր իսկ հո րի նած սրա մի տ ե ղա նա կով նա ավե լի քան 
եր կու հա զար տա րի առաջ կա րո ղա ցավ շատ մե ծ ճշգր տու թյա մբ չա-
փել այն: Մեր օ րե րի ճշ գրիտ չա փից  (12742 կմ) նրա ստա ցած մե  ծու-
թյու նը (12600 կմ) ըն դա մե  նը մե կ տո կո սով էր տար բեր վում:

3.  Մո լո րակ նե րը տա րօ րի նակ 
են շա րժ վու մ: Բա ցի մո լո րակ նե-
րից, մյուս բո լոր լու սա տու նե րի 
դիտ վող շար ժումն  ե րը հնա րա-
վոր էր հեշ տու թյա մբ բա ցատ-
րել այդ երկ րա կե նտ րոն հա մա-
կար գում: Սա կայն մո լո րակ նե րի 
շար ժումն  ե րի մե ջ ո րոշ ան հաս-
կա նա լի տար րեր կային, օ րի նա կ՝ 
Մեր կու րիի ու Վե նե րայի փո քր 
տա տա նումն  երն Ա րե գա կի շուր ջը Նկ. 45.2 Մոլորակները պտտվում են 

Արեգակի շուրջը

Նկ. 45.1 Երկրի տեսքը 
տիեզերքից
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կամ մյուս մո լո րակ նե րի շար ժումն  ե րը Արե գա կի հետ մի ա ցու մի ց (երբ 
նրանց դիր քը հա մը նկ նում է Ա րե գա կի հետ) մի  նչև դի մա կայու թյուն և 
այլն:

 Բա ցի դրա նից, մո լո րակ նե րը, ո րոնք ժա մա նա կի մե ծ մա սը շարժ-
վում են արև մուտ քից արևե լք, եր բե մն  դան դա ղում են, կա նգ առ նում, 
ո րոշ ժա մա նակ շա րժ վում ե տըն թաց, ապա նո րից վե րա կա նգ նում 
իրենց ուղիղ շար ժու մը: Դա հնա րա վոր չէր հաս կա նալ, ե թե մո լո րակ-
նե րը շա րժ վում էին շրջա նագ ծե րով և հաս տա տուն արա գու թյա մբ:

4. Ե րկ րա կե նտ րոն հա մա կար գի կա տա րե լա գոր ծու մը: Մո լո րակ-
նե րի դիտ վող շար ժումն  ե րը բա ցատ րե լու նպա տա կով ալեք սա նդրիա-
ցի աստղա գետ Կլավ դի ոս Պտ ղո մե  ո սը (մոտ 87-165) ստեղ ծեց աշ-
խար հի կա ռուց ված քի ավե լի բարդ հա մա կա րգ: Այդ հա մա կար գում 
մո լո րակ նե րը պտտ վում էին ոչ թե ուղ ղա կի ո րեն Երկ րի շուր ջը, այլ մի  
փո քր շրջա նով, ո րի կե նտ րոնն է պտտ վում Երկ րի շուր ջը: Փո քր շրջա-
նը կոչ վում է վեր նա շրջան կամ է պի ցի կլ, իսկ երկ րա շուրջ մե ծ շրջա նը 
կոչ վում է դի ֆե րե նտ:

Պտ ղո մե  ո սի հա մա կար գը երկ րա կե նտ րոն հա մա կար գե րի գա գաթ-
նա կե տն էր: Այն թույլ էր տա լիս բա վա կա ն մե ծ ճշ տու թյա մբ հաշ վար կել 
մո լո րակ նե րի դիր քը երկն քում: Նման հաշ վա րկ նե րը շատ կարևոր էին 
մի ջ նա դա րյան ծո վային ճամ փոր դու թյուն նե րի հա մար: Բայց ժա մա նա-
կի ըն թաց քում շա րու նակ ի հայտ էին գա լիս այդ հա մա կար գի սխալ նե-
րը: Հե տա գա սե րունդ նե րի աստղա գետ նե րը շա րու նակ բար դաց նում 
էին հա մա կար գը՝ ավե լաց նե լով վերնա շրջան նե րի թի վը:

5. Ա րե գա կը՝ հա մա կար գի կե նտ րո նու մ: Պտ ղո մե  ո սից առաջ աշ-
խար հի արե գա կա կե նտ րոն հա մա կար գի գա ղա փար էր առա ջար կել 
Արիս տար քոս Սա մո սա ցին (մ.թ.ա. 310-230): Նա հա մա րում էր, որ ան-
շա րժ են աստղերն ու Ա րե գա կը, իսկ Եր կիրն ու մյուս մո լո րակ նե րը 
շրջա նա ձև ուղեծ րե րով պտտ վում են Ա րե գա կի շուր ջը: Ցե րեկ վա ու գի-
շեր վա հեր թա գայու մը նա բա ցատ րում էր սե փա կան առանց քի շուր ջը 
Երկ րի պտույ տով: Այդ հա մա կար գում Երկ րի շուր ջը պտտ վում էր մի այն 
Լու սի նը: Իր պատ կե րա ցումն  ե րից ել նե լով՝ Ա րիս տար քո սը հաշ վել էր 
նույ նի սկ Լուս նի և Ա րե գա կի հե ռա վո րու թյուն նե րը: Սա կայն այն ժա մա-
նակ գի տա կան աշ խար հը դե ռևս պատ րաստ չէր այդ քան առա ջա դեմ 
գա ղա փար ներն ըն դուն ելուն:

 Տի ե զեր քի կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ ժա մա նա կա կից պատ կե րա-
ցումն  ե րի հիմ քը դրեց լեհ գիտ նա կան Նի կո լայ Կո պեռ նի կո սը (1473-1543): 
Նրա հիմն  ա կան աշ խա տու թյու նը կոչ վում էր «Ե րկ նային ո լո րտ նե րի 
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շար ժումն  ե րի մա սին»: Այդ աշ խա տու թյան մե ջ նա ցույց էր տա լիս, որ 
Տի ե զեր քի կե նտ րո նում գտ նվում է Ա րե գա կը (նկ. 45.2), իսկ Եր կիրն ու 
մո լո րակ նե րը, նույն ուղ ղու թյա մբ շա րժ վե լով, պտտ վում են Ա րե գա կի 
և սե փա կան առանց քի շուր ջը: Նրան հա ջող վեց նաև հաշ վել մո լո րակ-
նե րի հա րա բե րա կան հե ռա վո րու թյուն նե րը Ա րե գա կից: Երկ րից Ա րե-
գակ հե ռա վո րու թյունն ըն դու նե լով հա վա սար մե կ մի ա վո րի՝ Ա րե գա-
կից մի  նչև Մեր կու րի, Վե նե րա, Մա րս, Յու պի տեր և Սա տուրն մո լո րակ-
նե րի հե ռա վո րու թյուն նե րի հա մար նա ստա ցավ, հա մա պա տաս խա նա-
բար՝ 0,376, 0,723, 1,52, 5,213 և 9,194: Բա ցա ռու թյա մբ վեր ջին թվի, այդ 
ար ժեք նե րը գրե թե չեն տար բեր վում այ սօր վա ար ժեք նե րից: Այ սինքն՝ 
ե թե հնա րա վոր լի ներ չա փել Ա րե գա կից Եր կիր ըն կած հե ռա վո րու թյու-
նը, ո րը կոչ վում է աստղա գի տա կան մի ա վոր, ար դեն այն ժա մա նակ 
հայտ նի կլի նեին բո լոր մո լո րակ նե րի հե ռա վո րու թյուն նե րը: Հաշ վի 
առե լով, որ աստղա գի տա կան մի ա վո րի (ԱՄ) ժա մա նա կա կից ար ժե քը 
150 մի  լի ոն կմ է՝ կա րե լի է հաշ վել մո լո րակ նե րի հե ռա վո րու թյուն նե րը:  

6. Կեպ լե րը ճշ գրտու մ է մո լո րակ նե րի շա րժ ման օ րենք ները: Ստեղ-
ծե լով արե գա կնակե նտ րոն հա մա կար գը՝ Կո պեռ նի կո սը հին հա մա-
կար գե րից պահ պա նել էր շրջա նա ձև շար ժումն  ե րը: Հաշ վա րկ ներն այս 
դեպ քում հան գեց նում էին զգա լի սխալ նե րի: Դրանք նույ նի սկ ավե-
լի մե ծ սխալ նե րով էին ստաց վում, քան երկ րա կե նտ րոն հա մա կար գի 
կի րառ ման դեպ քում: Մո լո րակ նե րի շար ժումն  ե րի հե տա գա ճշգր տու-
մը կա տա րեց Յո հան Կեպ լե րը  (1571-1630): Ուսումն  ա սի րե լով դրանց 
շար ժումն  ե րը, նա սահ մա նեց ե րեք օ րենք (նկ. 45.3), ո րոնք հե տա-
գայում չա փա զանց կա րևոր նշա նա կու թյուն ունե ցան գի տու թյան զար-
գաց ման հա մար: Դրան ցից առա ջի նը սահ մա նում է, որ բո լոր մո լո րակ-
նե րը պտտ վում են է լիպ սա ձև ուղեծ րե րով, ո րոնց կի զա կե տե րից մե -
կում գտնվում է Ա րե գա կը: Ինչպես հայտնի է՝ էլիպսը սեղմված հարթ 
և փակ կոր է: Դրա յուրաքանչյուր կետի գումարային հեռավորությունը 
կիզակետ կոչվող երկու կետերից հաստատուն մե ծություն է: Այդ 
գումարային հեռավորության կեսը կոչվում է էլիպսի մե ծ կիսառանցք: 
Կիզակետերի՝ իրարից ունեցած հեռավորության և մե ծ կիսառանցքի 
հարաբերությունը կոչվում է էքսցենտրիսիտետ և ցույց է տալիս 
էլիպսի սեղմվածության աստիճանը: Եթե կիզակետերը համընկնում 
են մի մյանց հետ, և էքսցենտրիսիտետը զրո է, ապա էլիպսի փոխարեն 
ստանում ենք շրջանագիծ: Մո լո րա կի ուղեծ րի՝ Ա րե գա կին ամե  նա մոտ 
կե տը կոչ վում է մե ր ձա րև, իսկ ամե  նա հե ռուն՝ հե ռա րև: Երկ րորդ օ րեն-
քը պն դում է, որ մո լո րա կն Ա րե գա կին մի աց նող շա ռա վիղ-վեկ տո րը 
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հա վա սար ժա մա նա կում հա վա սար մա կե րես է ծած կում: Դա նշա նա-
կում է, որ մո լո րա կն ավե լի արագ է շա րժ վում մե ր ձարևում, քան հե-
ռարևում: Եվ, վեր ջա պես, եր րորդ օ րեն քը մո լո րակ նե րի պտույտ նե րի 
պար բե րու թյուննե րը կա պում է նրանց ուղեծ րե րի մե ծ կի սա ռանցք նե րի 
հետ: Ըստ դրա՝ մո լո րակ նե րի պտույտ նե րի  պար բե րու թյուն նե րի քա-
ռա կու սի նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը նույնն են, ինչ դրանց մե ծ կիսա-
ռանցք նե րի խո րա նարդ նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը: 

Նկ. 45.3 Կեպ լե րի օ րենք նե րը

I ՕՐԵՆՔ

ԱՐԵԳԱԿ

ԱՐԵԳԱԿ

ՅՈՒՊԻՏԵՐ

ՍԱՏՈՒՐՆ

ԵՐԿԻՐ
ՄԱՐՍ

ԱՐԵԳԱԿ

III ՕՐԵՆՔ

II ՕՐԵՆՔ

T2      (1)2     (1,88081)2    (11,86179)2   (29,4566)2__   = ____  = ____________  = ____________ = ____________
a3    (1)3    (1,52369)3     (5,2028)3    (9,53884)3

7. Տիեզերական ձգողու թյան օրենքը: Կեպլերի երեք օրենքների 
վեր լու ծու թյունը Իսահակ Նյուտոնին թույլ տվեց հայտնագործել տիե-
զե րա կան համընդհանուր ձգողության օրենքը, որն էլ կառավարում է 
մո լո րակ ների շարժումն երը: Այդ օրենքը սահմանում է, որ ցանկացած 
եր կու մարմի ն ձգում են իրար մի  ուժով, որը համե մատական է այդ 
մար մի ն ների m1 և m2 զանգվածներին և հակադարձ համե մատական 
r հե ռա վո րու թյան քառակուսուն:

։

Այս օրենքի իմացությունը թույլ է տալիս հաշվել, թե ինչպիսի արա-
գու թյուն պետք է հաղորդել մարմն ին որևէ այլ մարմն ի, օրի նակ՝ 
Երկրի արբանյակ դառնալու համար: Այդ արագությունը կոչ վում է 
տիեզերական առաջին արագություն: Եթե արագությունը բա վա-
րա րում է տվյ ալ մարմն ից պոկվելու և հեռանալու համար, այն կոչ-
վում է տիեզերական երկրորդ արագություն: Երկրի համար այդ 
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արա գու թյուն նե րը 7,9 կմ/վրկ և 11,2 կմ/վրկ են, իսկ Արեգակի համար՝ 
437 կմ/վրկ և 618 կմ/վրկ:

 Հարցեր

1. Ո րո ՞նք են աշ խար հի կա ռուց ված քը նկա րա գրող եր կու հիմ նա կան հա-
մա կար գե րը: 

2. Ո ՞վ է ստեղ ծել աշ խար հի կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ ժա մա նա կա կից 
հա մա կար գը: Ինչ պե ՞ս է կոչ վում այդ հա մա կար գը:

3. Ի՞նչն են ան վա նում աստղա գի տա կան միա վոր: Ին չի՞ է այն հա վա սար:
4. Ի ՞նչ ճշգր տում կա տա րեց Յո հան Կեպ լե րը  մո լո րակ նե րի հե տա գծե րի  

հար ցում: 
5. Ո ՞րն է Կեպ լե րի երկ րորդ օ րեն քը: Ի՞նչ հետևու թյուն կա րե լի է անել այդ 

օ րեն քից մեր ձարևում և հե ռարևում մո լո րակ նե րի շա րժ ման արա գու-
թյուն նե րի վե րա բե րյալ: 

6. Ին չի՞ մա սին է Կեպ լե րի եր րորդ օ րեն քը: Ձևա կեր պեք այդ օ րեն քը: 

 § 46. Ա ՐԵ ԳԱԿ ՆԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ՄՈ ԼՈ ՐԱԿ ՆԵ ՐԸ 

Մո լո րակ ներն աստղե րից տար բե րակ վել էին հա զա րա մյակ ներ 
առաջ: Բայց մի այն արե գակ նա կե նտ րոն հա մա կար գի ստեղ ծու մով 
պարզ դար ձավ, որ Եր կի րը նույն պես մո լո րակ է, իսկ մյուս մո լո րակ-
ներն էլ Երկ րի նման մար մի ն ներ են, ո րոնք պտտ վում են Արեգա կի 
շուր ջը: Դրա նով իսկ մարդ կու թյա նը հայտ նի մո լո րակ նե րի թի վը հին-
գից դար ձավ վեց: Իսկ աստղա դի տա կի ստեղ ծու մի ց հե տո հայտ նա-
գո րծ վեցին ևս եր կու խո շոր մո լո րակներ: Ներ կայումս հայտ նի այդ ութ 
մո լո րակ նե րը բա ժան վում են եր կու խմ բի, ո րոնք կոչ վում են երկ րային 
դա սի մո լո րակ ներ և գա զային հսկա ներ: 

1. Ե րկ րային դա սի մո լո րակ ներ: Ա րե գա կնային հա մա կար գի մո-
լո րակ նե րից առա ջին չոր սը՝ Մեր կու րին, Վե նե րան, Եր կի րը և Մար-
սը, կոչ վում են երկ րային դա սի մո լո րակ ներ (նկ. 46.1): Դրանք բո-
լո րը հո ղային գնդեր են, ո րոնք ունեն պի նդ մա կերևույթ: Գա զային 
հսկա նե րից նրանք տար բեր վում են ավե լի մեծ մի ջին խտու թյա մբ 
և ար բա նյակ նե րի ան հա մե մատ ավե լի փո քր քա նա կով: Դրան ցից 
առա ջին եր կուսն ար բա նյակ չու նեն, Եր կիրն ունի մեկ ար բա նյա կ՝ 
Լու սի նը, և Մա րսն ունի եր կու փո քր ար բա նյա կ՝ Ֆո բոսն ու Դեյ մո-
սը, ո րոնք հայտ նա բեր վել են 1877 թվա կա նին Մար սի դի մա կայու-
թյան ժա մանակ: 
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Մեր կու  րին Ա րե գա կին ամե  նից մոտ գտնվող մո լո րա կն է: Նրա 
մի  ջին հե ռա վո րու թյունն Ա րե գա կից 59,9 մի  լի ոն կի լո մե  տր է: Խո-
շոր մո լո րակ նե րի թվում այն չա փե րով ամե  նա փո քրն է՝ նրա շա ռա-
վի ղը կազ մում է Երկ րի շա ռավ ղի ըն դա մե  նը 0,38 մա սը: Նրա մի  ջին 
խտու թյու նը 5,43 գ/սմ3  է: Այն գո րծ նա կա նում զուրկ է մթ նո լոր տից: 
Այդ պատ ճա ռով ջեր մաս տի ճա նային տար բե րու թյուն նե րը լու սա վոր և 
մութ մա սե րում շատ մե ծ են: Ցե րե կային մի ջին ջեր մաս տի ճա նը հաս-
նում է 340 աս տի ճա նի, իսկ գի շե րայի նը՝ -170-ի: Ա րե գա կի շուրջն այն 
պտտ վում է 88 երկ րային օ րում, սեփա կան առանց քի շուր ջը՝ 58,65 
օ րում: Դրա հետևան քով Մեր կու րիի օ րը տևում է նրա տա րուց եր կու 
ան գամ եր կա ր՝ 176 օր: 

Վե նե րան չա փե րով շատ քիչ է զի ջում Երկ րին: Նրա շա ռա վի ղը կազ-
մում է Երկ րի շա ռավ ղի 0,95 մա սը: Վե նե րայի մի  ջին խտու թյու նը հա-
վա սար է 5,24 գ/սմ3: Նրա մա կերևույ թին մթ նո լոր տային ճնշու մը գրե թե 
հա րյուր ան գամ ավե լի մե ծ է, քան Երկ րի մա կերևույ թին: Մթնո լոր տի 
հիմն  ա կան բա ղադրի չը ած խաթ թու գա զն է, ո րը կազ մում է մթնո լորտի 
96,5 տո կո սը: Մնա ցա ծը ազոտ է: Այլ գա զերն ան հա մե  մատ ավե լի քիչ 
են: Մի ջին ջեր մաս տի ճա նը 460 աս տի ճան է: Վե նե րան գտնվում է Ա րե-
գա կից մի  ջի նը 108,2 մի  լի ոն կի լո մե  տր հե ռա վո րու թյան վրա: Տա րին 
տևում է 224,7 երկ րային օր: Վենե րան մի ակ մո լո րա կն է, որն իր առանց-
քի շուր ջը պտտ վում է մո լո րակ նե րի ուղեծ րային շա րժ ման ուղ ղու թյա-
նը հա կա ռակ: Սե փա կան առանց քի շուր ջը մե կ պտույ տը տևում է 243 
օր: Ա րե գա կի և սե փա կան առանց քի շուր ջը պտույտ նե րի ար դյուն քում 
Վենե րայի մա կերևույ թին մե կ օ րը տևում է 116,8 երկ րային օր: 

Եր կիրն այս դա սի մո լո րակ նե րից ամե  նա խո շորն է: Այն Ա րե գա-
կի շուր ջը պտտ վում է մե կ աստղա գի տա կան մի ա վո ր՝ 149,6 մի  լի ոն 

Նկ. 46.1 Երկ րային դա սի մո լո րակ ներ 

§ 46.  Ա րե գակ նային հա մա կար գի մո լո րակ նե րը
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կի լո մե  տր մի  ջին հե ռա վո րու թյան վրա: Նրա մի  ջին շա ռա վի ղը 6371 կմ է, 
ըստ ո րում՝ բևեռ նե րում այն 20 կմ-ով փո քր է հա սա րա կա ծային շա-
ռավ ղից: Երկ րի մի  ջին խտու թյու նը ամե  նա մե  ծն է բո լոր մո լո րակ նե րի 
մե ջ: Այն 5,52 գ/սմ3 է։ Մթնո լոր տի հիմն  ա կան բա ղադրիչ ներն են ազո-
տը (78%) և թթվա ծի նը (21%): Մի ջին ջեր մաս տի ճա նը 15 աս տի ճան է, 
բայց ամե նա ցուրտ տե ղում գրանց վել է նույ նի սկ -89 աս տի ճան սառ-
նա մա նիք, իսկ ամե  նա շոգ վայ րում՝ 56 աս տի ճան շոգ: Եր կիր մո լո րա կի 
օ րա կան պտույ տի առանց քը խա վա րած րի նկատ մա մբ թեք ված է 23,5 
աս տի ճա նով, ինչի հետևան քով էլ առա ջա նում են տար վա ե ղա նակ նե-
րը: Եր կի րը մի ակ մո լո րա կն է Ա րե գա կնային հա մա կար գում, ո րի վրա 
կա հե ղուկ ջուր, ին չը կյ ան քի համար ան հրա ժեշտ պայ ման ներ է ստեղ-
ծում: Եր կիրն ունի մե կ բնա կան ար բա նյա կ՝ Լու սի նը:

 Մար սի շա ռա վի ղը կազ մում է Երկ րի շա ռավ ղի ըն դա մե  նը 0,53 
մա սը: Ա րե գա կից ունե ցած մի  ջին հե ռա վո րու թյու նը 227,9 մի  լի ոն կի-
լո մե տր է: Մթնո լոր տի խտու թյու նը մոտ 150 ան գամ պա կաս է Երկ րի 
մթ նո լոր տի խտու թյու նից: Երկ րի մթ նո լո րտն այդ պի սի խտություն ունի 
մո տա վո րա պես 35-40 կմ բարձ րու թյան վրա: Այդ մթնո լոր տը 96 տո կո-
սով կա զմ ված է ած խաթ թու գա զից, կա նաև արգոն և ազոտ: Մար սի տա-
րին կազ մում է 687 երկ րային օր, իսկ օր վա տևո ղու թյու նը գրե թե նույնն է, 
ինչ Երկ րում՝ մոտ 24 ժամ 40 րո պե:

 Դի տումն  ե րի հա մար Մար սը թե րևս ամե  նա հար մար մո լո րա կն է: Երբ 
այն գտնվում է դի մա կայու թյան մե ջ, նրա հե ռա վո րու թյու նը նվա զա-
գույնն է Երկ րից: Հենց այդ ժա մա նակ լու սա վոր ված է նրա՝ Երկ րից 
երևա ցող կող մը, և հնա րա վոր է նրա մա կերևույ թի ման րա մա սն դի-
տումն  եր իրականաց նել:

2.  Գա զային հսկա ներ: Յու պի տե րը, Սա տուր նը, Ուրա նը և Նեպ տու նը 
(նկ. 46.2) իրենց չա փե րով էա պես գե րա զան ցում են երկ րային դա սի մո լո-
րակ նե րին: Դրանց հզոր մթ նո լո րտ նե րը թույլ չեն տա լիս տես նել՝  արդյոք 

Նկ. 46.2. Գա զային հսկա նե ր
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դրանք ունե՞ն պի նդ մա կերևույթ: Գա զային հսկա նե րի մի  ջին խտու թյու նը 
երկ րային դա սի մո լո րակ նե րի հա մե  մա տու թյա մբ փոքր է: Այս մո լո րակ-
ներն աչ քի են ընկ նում ար բա նյակ նե րի շատ մե ծ քա նա կու թյա մբ: 

Յու  պի տերը Ա րե գա կնային հա մա կար գի ամե  նա խո շոր մո լո րա կն է: 
Տրա մագ ծով այն Երկ րից մե ծ է մոտ 11 ան գամ: Նրա մի  ջին խտու թյու նը 
1,34 գ/սմ3 է: Յու պի տե րի մի  ջին հե ռա վո րու թյունն Ա րե գա կից կազ մում 
է 778,5 մի  լի ոն կի լո մե  տր: Ա րե գա կի շուր ջը նրա մե կ պտույ տը տևում 
է 11,9 տա րի, իսկ սե փա կան առանց քի շուր ջը պտտ վում է 9,9 ժամ վա 
ըն թաց քում: Մթնո լոր տը չա փա զանց խիտ է, իսկ կազ մու թյա մբ էա պես 
տար բեր վում է երկ րային դա սի մո լո րակ նե րից: Յու պի տե րի օ դային 
զա նգ վա ծի 89,8 տո կո սը ջրա ծին է, 10,2 տո կո սը՝ հե լի ում: Ար տա քի նից 
մթ նո լոր տը շեր տա վոր կա ռուց վա ծք ունի, որ տեղ շեր տերն իրա րից 
տար բեր վում են գույ նե րով: Սա կայն Յու պի տե րի մթ նո լոր տի առա վել 
նշա նա կա լից գոյա ցու թյու նը Կար մի ր մե ծ բի ծն է, ո րը հայտ նա բեր վել 
է 1664 թվա կա նին: Այն Երկ րից առն վա զն եր կու ան գամ մե ծ է և իրե-
նից ներ կայաց նում է հսկայա կան մր րիկ: Յու պի տե րը ար բա նյակնե րով 
ամե  նա հա րուստ մո լո րա կն է. այ սօր ար դեն հայտ նա բեր վել է 67 ար-
բա նյակ: Ըստ ո րում՝ այդ ար բա նյակ նե րից չոր սը՝ Ի ոն, Եվ րո պան, Կա-
լիս տոն և Գա նի մե  դը, հայտ նա բեր վել են դե ռևս Գա լի լեյի կող մի ց և 
հա ճախ կոչ վում են գա լի լեյան ար բա նյակ ներ: 1979 թ վա կա նին Յու պի-
տե րի շուր ջը հայտ նա բեր վել է նաև օ ղակ:

 Սա տու ր նը Ա րե գա կնային հա մա կար գի ամե  նա հե ռա վոր մո լո րա կն 
է, ո րը տե սա նե լի է ան զեն աչ քով: Տրա մագ ծով այն Երկ րից մե ծ է մոտ 
9,5 ան գամ: Նրա մի  ջին հե ռա վո րու թյունն Ա րե գա կից կազ մում է 1 մի -
լիարդ 433 մի  լի ոն կի լո մե  տր, իսկ տա րին հա վա սար է 29,5 երկ րային 
տար վա: Սե փա կան առանց քի շուր ջը պտտ վում է 10 ժամ 34 րո պե ում: 
Սա տուր նը ե զա կի է նաև իր խտու թյա մբ. այն հա վա սար է 0,7 գ/սմ3-ի, 
այ սինքն՝ նույ նի սկ ջրի խտությունից ավե լի փո քր է: Մթնո լոր տը 96 տո-
կո սով բաղ կա ցած է ջրած նից, իսկ 3 տո կո սը հե լի ում է: Կա նաև փո-
քր քա նա կու թյա մբ մե  թան: Սա տուր նը հայտ նա բեր ված ար բա նյակ նե րի 
թվով երկրորդն է Ա րե գա կնային հա մա կար գում: Դրանք 62 հատ են, 
ըստ ո րում՝ դրան ցից խո շո րա գույ նը Տի տանն է, որն իր չա փե րով հա-
մե  մա տե լի է գա լի լեյան ար բա նյակ նե րի և Մեր կու րիի հետ: Սա տուր նի 
առա վել հայտ նի բնու թա գրիչ առա նձ նա հատ կու թյու նը նրա հզոր օ ղա-
կն է, որն առա ջին ան գամ դիտել է Գա լի լեյը: Այն բաղ կա ցած է 1 սմ-ից 
մի  նչև 10 մ չա փե րի առան ձին բեկոր նե րից, ո րոնք մե ծ հե ռա վո րու թյու-
նից երևում են հա մա սեռ օղա կի տես քով: 
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Ուրանը Ա րե գա կնային հա մա կար գի յո թե րորդ մո լո րա կն է և առա-
ջի նը, ո րը հայտ նա գո րծ վել է աստղա դի տա կի ստեղ ծու մի ց հե տո: Այն 
1781 թվա կա նին հայտ նա բե րել է ան գլիա ցի աստղա գետ Ուի լյ ամ Հեր-
շե լը (1738-1822): Ուրա նը երկ րից մե ծ է մոտ չո րս ան գամ, իսկ խտու-
թյու նը 1,27 գ/սմ3 է: Նրա հե ռա վո րու թյունն Ա րե գա կից 2 մի  լիարդ 877 
մի  լի ոն կի լո մե  տր է, իսկ տա րին հա վա սար է երկ րային 84 տար վա: Սե-
փա կան առանց քի շուր ջը պտտ վում է 17 ժամ 9 րոպե ում: Մթնո լոր տը 83 
տո կո սով բաղ կա ցած է ջրած նից, 15 տո կո սո վ՝ հե լի ու մի ց և 2 տո կո սո վ՝ 
մե  թա նից: Ուրա նի մոտ հայտ նա բեր վել է 27 բնա կան ար բա նյակ: Ուրա-
նը Սա տուր նից հե տո երկ րորդ մո լո րա կն էր, ո րի մոտ 1977 թվա կա նին 
օղակ հայտ նա բեր վեց:  

Նեպ տու  նը առայժմ Ա րե գա կնային հա մա կար գի ամե  նա հե ռա վոր 
խո շոր մո լո րա կն է: Այն բա ցա ռիկ է իր հայտ նա բեր ման պատ մու թյա մբ: 
Բանն այն է, որ նրա գտնվե լու կե տը 1846 թվա կա նի սկզ բում հաշ վա րկ-
վել է՝ ել նե լով Ուրա նի շա րժ ման վրա նրա ունե ցած ազ դե ցու թյան չա-
փից: Դրա նից հե տո ըն դա մե  նը մե կ գի շեր վա դի տումն  ե րով այն հայտ-
նա բեր վել է նաև երկն քում: Այն Երկ րից մե ծ է 3,9 ան գամ, իսկ խտու-
թյու նը  1,64 գ/սմ3 է: Նրա հե ռա վո րու թյունն Արե գա կից 4 մի  լիարդ 503 
մի  լի ոն կի լո մե  տր է, իսկ տա րին հա վա սար է երկ րային 164,8 տար վա: 
Սե փա կան առանց քի շուր ջը պտտ վում է 15 ժամ 58 րո պե ում: Մթնո-
լոր տը 80 տո կո սով բաղ կա ցած է ջրած նից, 19 տո կո սով՝ հե լի ու մի ց և 1 
տո կո սով՝ մե  թա նից: Ներ կայումս հայտ նի է Նեպ տու նի 14 ար բա նյակ:

 Հարցեր

1. Ե ՞րբ է պարզ դար ձել, որ Եր կի րը նույն պես մո լո րակ է։
2. Ո րո ՞նք են երկ րային դա սի մո լո րակ նե րը: Ի՞նչ ընդ հան րու թյուն ունեն 

այդ մո լո րակ նե րը: 
3. Ի ՞նչն է պատ ճա ռը, որ ջեր մաս տի ճա նային տար բե րու թյուն նե րը Մեր-

կու րիի լու սա վոր և մութ մա սե րում շատ մեծ են: 
4. Մեր կու րիի օ րը նրա տա րուց եր կու ան գամ եր կար է տևում, ին չո՞ւ: 
5. Ո րո ՞նք են գա զային հսկա նե րի (Յու պի տե րի) դա սի մո լո րակ նե րը: Ի՞նչ 

ընդ հան րու թյուն ունեն այդ մո լո րակ նե րը: 
6. Ո՞րն է Ա րե գա կնային հա մա կար գի՝ ան զեն աչ քով տե սա նե լի ամե նա հե-

ռա վոր մո լո րա կը: 
7. Ո՞րն է աստղա դի տա կի ստեղ ծու մից հե տո հայտ նա գո րծ ված առա ջին 

մո լո րա կը: 
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§ 47. ԼՈՒ ՍԻՆ։ Ա ՐԵ ԳԱ ԿԻ ԵՎ ԼՈՒՍ ՆԻ  ԽԱՎԱ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

 § 47. ԼՈՒ ՍԻՆ։ Ա ՐԵ ԳԱ ԿԻ ԵՎ ԼՈՒՍ ՆԻ 
ԽԱՎԱ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

Լու սի նը (նկ. 47.1) մի ակ բնա կան մար մի նն 
է, որ պտտ վում է Երկ րի շուր ջը: Այն նաև 
Արե գա կնային հա մա կար գի մի ակ բնա կան 
արբան յա կն է, որ մե նք տես նում ենք ան զեն 
աչ քով: 

1.  Լու ս նի փու  լե րը: Ինչ պես Ա րե գա կնային 
հա մա կար գի մյուս բո լոր շար քային ան դամ-
նե րը, Լու սի նը սե փա կան լույս չու նի և ան-
դրա դարձ նում է Ա րե գա կի լույ սը: Դա նշա-
նա կում է, որ մի շտ լու սա վոր ված է Լուս նի 
այն կող մը, որն ուղղ ված է դե պի Ա րե գա կը: 

Իսկ ե թե  հաշ  վի առ նենք, որ Եր կի րը պտտ վում է Ա րե գա կի, իսկ Լու սի նը՝ 
Երկ րի շուր ջը, ապա դժ վար չէ պատ կե րաց նել, որ Լու սի նը մե ր մո լո րա-
կի և Ա րե գա կի նկատ մա մբ գրա վում է տար բեր դիր քեր: Դրա հետևան-
քով մե նք տես նում ենք Լուս նի փու լե րի հեր թա գայու թյու նը (նկ. 47.2): 
Ե թե Լու սի նը գտնվում է մե ր մո լո րա կի և Ա րե գա կի մի  ջև, ապա մե նք 
լու սա վոր ված կո ղմն  ընդ հան րա պես չենք տես նում: Դա նո րա լուս նի 
փուլն է: Գտնվե լով իր հա վեր ժա կան շա րժ ման մե ջ, Լու սինն աս տի-
ճա նա բար հե ռա նում 
է Եր կիրն Ա րե գա-
կին մի աց նող գծից՝ 
ավե լի ու ավե լի մե -
ծաց նե լով իր է լոն-
գա ցիան: Երբ է լոն-
գա ցիան հաս նում է 
90 աս տի ճա նի, այ-
սինքն՝ Եր կիրն Ա րե-
գա կին և Լու սինն 
Ա րե գա կին մի աց նող 
գծերն ուղիղ ան-
կյ ուն են կազ մում, 
մե նք տես նում ենք 
լու սա վոր կող մի  

Նկ. 47.1 Լուսին

Նկ. 47.2 Լուսնի փուլերը

§ 47. Լու սին։ Ա րե գա կի եվ Լուս նի 
խավա րում նե րը
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կե սը: Դա կի սա լուս նի փուլն է: Դրա նից հե տո Լուս նի շար ժու մը նրան 
նո րից է մո տեց նում Արե գա կն ու Եր կի րը մի աց նող գծին: Սա կայն այս 
ան գամ Եր կիրն է գտնվում Ա րե գա կի ու Լուս նի մի  ջև, իսկ Լուս նի ան-
կյ ու նա յին հե ռա վո րու թյունն Ա րե գա կից ամե  նա մե  ծն է, այ սինքն՝ այն 
գտնվում դի մա կայու թյան մե ջ, երբ մե նք տես նում ենք Լուս նի լու սա-
վոր ե րե սն ամ բող ջա պես: Դա լիա լուս նի փուլն է: Այ նու հե տև Լու սի նը, 
շա րու նա կե լով իր շուր ջե րկ րյա ճամ փոր դու թյու նը, կր կին ան ցնում է 
կի սա լուս նի փու լով և վե րա դառ նում նո րա լուս նի փուլ: Փու լե րի այս 
հեր թա գայու մը, ինչ պես ար դեն նշ վել է, տևում է 29,53 օր: Այս ժա մա-
նա կը փոքր-ինչ ավե լի է այն ժա մա նա կից, ո րի ըն թաց քում Լու սի նը 
մե կ լրիվ պտույտ է կա տա րում Երկ րի շուր ջը, որը տևում է 27,32 օր: 
Քա նի որ Լուս նի մե կ պտույ տի ըն թաց քում Եր կի րը ևս պտտ վում է Ա րե-
գա կի շուրջն ու փո խում իր դիր քը նրա նկատ մա մբ, ապա ևս 2,21 օր է 
պա հա նջ վում, որպես զի Լու սի նը Ա րե գա կի և Երկ րի նկատ մա մբ վե րա-
կա նգ նի իր դիր քը, այ սինքն՝ հայտնվի նույն փու լում:

 Լու սի նը մի շտ նույն ե րե սով է ուղղ ված դե պի Եր կի րը, իսկ դա նշա-
նա կում է, որ Երկ րից դիտ վող փու լե րի փո փո խու թյան պար բե րու թյու-
նը հա մը նկ նում է լուս նային օր վա տևո ղու թյան հետ: Ուրե մն , Լուս նի 
վրա ցե րե կն ու գի շե րը տևում են մո տա վո րա պես 15-ա կան երկ րային 
օր: Ցե րեկ վա ու գի շեր վա եր կար տևո ղու թյունն ու մթ նո լոր տի իս պառ 
բա ցա կա յու թյու նը հան գեց նում են նրա մա կերևույ թի ջեր մաս տի ճա նի 
հսկայա կան փո փո խու թյուն նե րի: Ցե րեկ վա ըն թաց քում այն կա րող է 
հաս նել 130 աս տի ճան տա քու թյան, իսկ գի շեր վա ըն թաց քում իջ նել 170 
աս տի ճան զրոյից նե րքև:

2.  Լու ս նի զա նգ վա ծը և շա ռա վի ղը: Լուս նի զա նգ վա ծը 81,3 ան-
գամ փո քր է Երկ րի զա նգ վա ծից: Լուս նի շա ռա վի ղը մո տա վո րա պես 
1737 կմ է: Ի մա նա լով ձգո ղու թյան օ րեն քը՝ դժվար չէ հաշ վել, որ այդ-
պի սի չա փե րի ու զա նգ վա ծի դեպ քում Լուս նի մա կերևույ թին ձգո ղա-
կան ուժը մո տա վո րա պես 6 ան գամ ավե լի փո քր է, քան Երկ րի վրա:

Լուսինը գտնվում է Երկ րից մի  ջի նը 384400 կմ հե ռա վո րու թյան վրա: 
Ինչ պես բո լոր երկ նային մար մի ն նե րի ուղեծ րե րը, նրա ուղե ծի րը ևս 
է լիպ սա ձև է: Այդ ուղեծ րի կի զա կե տե րից մե  կում է գտնվում Եր կի րը: 
Երկ րին ամե  նա մոտ կե տում, ո րը կոչ վում է մե ր ձեր կիր, այն մո տե նում 
է մի  նչև 363104 կմ, իսկ ամե  նա հե ռու կե տում՝ հե ռե րկ րում, այն հե ռա-
նում է մի  նչև 405696 կմ: Դրա հետևան քով մե ր ձե րկ րում Լուս նի չա փե րը 
մո տա վո րա պես տա սը տո կո սով ավե լի մե ծ են թվում, քան հե ռե րկ րում: 
Պտտ վե լով Երկ րի շուր ջը՝ Լու սի նը նաև աս տի ճա նա բար հե ռա նում է մե ր 
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մո լո րա կից: Տա րե կան այդ հե ռա վո րու թյունն ավելանում է 3,82 սան-
տի մե տ րով:

3.  Լու ս նի մա կերևու յ թը: Չնայած մե նք Լու սի նը տես նում ենք որ պես 
պայ ծառ լու սա վոր մար մի ն, իրա կա նում նրա մա կերևույ թը բա վա կա ն 
մուգ գույն ունի և ան դրա դարձ նում է իր վրա ընկ նող լույ սի մի այն 
7 տո կո սը: Բա ցի դրա նից՝ նույ նի սկ ան զեն աչ քով պար զո րոշ երևում են 
Լուս նի մա կերևույ թի ո րոշ առա նձ նա-
հատ կու թյուն ներ (նկ. 47.3): Նրա ո րոշ 
տի րույթ ներ ավե լի մուգ գույն ունեն, 
քան մյուս նե րը: Հենց այդ փաստն էլ հի մք 
է ծա ռայել, որ մե ր նախ նի նե րը դրանք 
« ցա մաք» և « ծո վեր» ան վա նեն: Ի րա կա-
նում ծո վեր կոչ ված տի րույթ  նե րը, ո րոնք 
հա մե  մա տա բար ավե լի մուգ գույն ունեն, 
Լուս նի մա կերևույ թի հար թա վայ րերն են, 
իսկ ավե լի բարձ րա դիր, լեռ նային մա սե-
րը, ո րոնք ավե լի շատ լույս են ան դրա-
դարձ նում, կոչ վել են ցա մա քա մա սեր:

4. Արևի խա վա րու մն  ե րը: Փոր ձենք պատ կե րաց նել, թե ինչ պես է Լու-
սի նը մո տե նում նո րա լուս նի փու լին: Լի նե լով ոչ թա փան ցիկ, այն, բնա-
կա նա բար, ստվեր է նե տում իր լու սա վոր ված ե րե սի հա կա ռակ ուղ ղու-
թյա մբ: Այդ ստվե րը կո նա ձև է և սուր ծայ րով ուղղ ված է Ա րե գա կի հա-
կա ռակ ուղ ղու թյա մբ (նկ. 47.4): Նո րա լուս նի փու լում Լու սի նը գտնվում է 
Երկ րի և Ա րե գա կի մի  ջև: Քա նի որ Լուս նի ուղե ծի րը փո քր-ինչ թեք ված 
է խա վա րած րի հար թու թյան նկատ մա մբ, ապա Լու սինն իր շա րժ ման 
ըն թաց քում սո վո րա բար լի նում է խա վա րա ծրից վե րև կամ ներքև՝ մե կ 

պտույ տի ըն թաց քում եր կու 
ան գամ հատե լով խա վա րած-
րի հար թու թյու նը: Ե թե այդ 
հատ ման պա հը հա մը նկ նի 
նո րա լուս նի փու լի հետ, ապա 
Ա րե գա կը, Լու սինն ու Եր կի րը 
կհայտնվեն նույն ուղիղ գծի 
վրա: Դրա հետևան քով Լուս-
նի ստվե րը կը նկ նի Երկ րի 
վրա, ե թե ստվեր ային կո նի 
եր կա րու թյունն ավե լի մե ծ է, 

Նկ. 47.3 Լուսնի մակերևույթը

Նկ. 47.4 Արևի խավարումը
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քան Երկ րից Լուս նի հե ռա վո րու թյունն այդ պա հին: Պե տք է նկա տել, որ 
ստվե րի եր կա րու թյու նը գրե թե ան փո փոխ է, բայց փոխ վում է Լուս նի 
հե ռա վո րու թյու նը: Որ պես զի ստվերն ընկ նի Երկ րի վրա, պե տք է, որ 
Լու սինն իր հե ռե րկ րին մոտ չլի նի: Նշ ված պայ ման նե րի բա վա րար ման 
դեպ քում Երկ րի մա կերևույ թին առա ջա նում է շրջա նա ձև ստվեր, ո րի 
ներ սից դիտ վում է Ա րե գա կի լրիվ խա վա րում: Ե թե Լուս նի  հե ռա վո-
րու թյու նը մե ծ է ստվե րի եր կա րու թյու նից, ապա ստվե րը չի հաս նում 
Եր կիր: Այս դեպ քում կա րե լի է տես նել մե կ այլ հազ վա դեպ երևույթ՝ 
Արե գա կի օ ղա կա ձև խա վա րում, երբ երկն քում երևում է Լուս նի մութ 
սկա վա ռա կը՝ շրջա պատ ված Ա րե գա կի պայ ծառ եզ րա շեր տով: Ա րե գա-
կի լրիվ կամ օղա կա ձև խա վար ման տի րույ թից դուրս գտնվե լու դեպ-
քում կա րե լի է դի տել Ա րե գա կի մաս նա կի խա վա րում, երբ Լուս նի մութ 
սկա վա ռա կը փա կում է Ա րե գա կի պայ ծառ սկա վա ռա կի վե րին  կամ 
ստորին հատ վա ծը: 

Ե րկ րի մա կերևույ թի վրա Լուս նի ստվե րի չա փե րը հաս նում են առա-
վե լա գույ նի, երբ Լու սին գտնվում է իր մե ր ձե րկ րում: Այդ ժա մա նակ 
շրջա նա ձև ստվե րային տի րույ թի տրա մա գի ծը հաս նում է 250-270 
կմ-ի: Քա նի որ Լուս նի ստվե րը Երկ րի մա կերևույ թի վրայով արև մուտ-
քից դե պի արևե լք է շա րժ վում վայր կյ ա նում 2 կմ արա գու թյա մբ, ապա 
տվյ ալ կե տում Ա րե գա կի լրիվ խա վա րու մը կա րող է տևել ոչ ավե լի, 
քան 2-3 րո պե:

5.  Լու ս նի խա վա րու մն  ե րը: Լուս նի խա վա րումն  ե րը դիտ վում են 
լիա լուս նի փու լում: Դա կա տար վում է այն դեպ քում, երբ Լու սինն ինքն 
է ընկ նում Երկ րի ստվե րի մե ջ: Սա կայն ե թե Լուս նի ստվե րը Երկ րի մա-
կերևույ թին գրա վում է հա մե  մա տա բար ոչ մե ծ տի րույթ, ապա Երկ րի 
ստվե րը Լուս նի հե ռա վո րու թյան վրա Լուս նից 2,5 ան գամ ավե լի մե ծ 
ստվեր է առա ջաց նում: Ընկ նե լով այդ ստվե րի մե ջ՝ Լու սինն իս կա պես 

զրկ վում է լույ սից: Լուս նի խա-
վար ման մյուս առա նձ նա հատ-
կու թյունն այն է, որ այն դի տե-
լի է մե ր մո լո րա կի գի շե րային 
ամ բո ղջ կի սա գնդից:

 Խա վա րումն  երն այն ե զա-
կի երկ նային երևույթ նե րի 
թվին են պատ կա նում, ո րոնց 
լուրջ հե տա զո տու թյուն ներն 
սկս վել են դե ռևս մի  քա նի Նկ. 47.5 Լուսնի խավարումը
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հա զա րա մյակ առաջ: Ըստ մե զ հա սած տե ղե կու թյուն նե րի՝ խա վա րում-
նե րը բա վա կա ն մե ծ ճշգր տու թյա մբ կան խա գու շակ վում էին, օ րի նակ, 
Հին Եգիպ տո սում և Բա բե լո նում: Մեր օ րե րում որ պես գի տա կան տեր-
մի ն գոր ծած վում է սա րոս բա ռը, ո րը հին ծա գում ունի: Այդ տեր մի -
նով նշ վում է այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րից հե տո խա վա րումն  ե րը 
կրկն վում են գրե թե նույն հա ջոր դա կա նու թյա մբ: Այն հա վա սար է 6585 
օր վա: Յու րա քան չյուր սա րո սի ըն թաց քում տե ղի է ունե նում 70 խա վա-
րում, ո րից  41-ը՝ Ա րե գա կի, իսկ 29-ը՝ Լուս նի:

 Հարցեր

1. Ի ՞նչ երկ նային մար մին է Լու սի նը:
2. Ին չի՞ հետևան քով ենք մենք տես նում Լուս նի փու լե րի հեր թա գայու թյու նը:
3. Որ քա ՞ն են Լուս նի է լոն գա ցիա նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կի սա լուս-

նի և լիա լուս նի փու լե րում: 
4. Ին չի՞ մա սին է վկայում այն փաս տը, որ Լու սի նը միշտ նույն ե րե սով է 

ուղղ ված դե պի Եր կի րը:
5. Որ քա ՞ն են տևում ցե րե կն ու գի շե րը Լուս նի վրա: 
6. Որ քա նո ՞վ կա րող է փոխ վել ջեր մաս տի ճա նը Լուս նի մա կերևույ թին մեկ 

օր վա ըն թաց քում: 
7. Լուս նի մա կերևույ թի ի՞ն չն են « ցա մաք» և « ծո վեր» ան վա նել մեր նախ-

նի նե րը: Ի՞նչ են դրանք իրա կա նում:
8. Ին չո՞ւ են երկն քում Ա րե գա կի և Լուս նի չա փե րը իրար հա վա սար:
9. Ե ՞րբ է դիտ վում Ա րե գա կի լրիվ խա վա րում, և երբ՝ օ ղա կա ձև խա վա րում: 
10. Ին չո՞ւ ամեն ամիս Ա րե գա կի խա վա րում չի դիտ վում:
11. Ին չո՞ւ են տե ղի ունե նում Լուս նի խա վա րում նե րը: Ո՞րն է դրանց և Ա րե-

գա կի խա վա րում նե րի տար բե րու թյու նը: 
12. Ի՞նչ է սա րո սը: Ին չի՞ է այն հա վա սար: 

ին չո՞ւ են Լու սինն ու ա րե Գա ԿԸ նուՅն չա Փի երեՎուՄ

 Զար մա նա լի զու գա դի պու թյա մբ՝ Լու սի նը, որ տրա մագ ծով 390 ան-
գամ փո քր է Ա րե գա կից, նույն քան ան գամ էլ ավե լի մոտ է Երկ րին, քան 
Ա րե գա կը: Նման բան գոյու թյուն չու նի Ա րե գա կնային հա մա կար գի մն ա-
ցած 172 բնա կան ար բա նյակ նե րից ոչ մե  կի դեպ քում: Այդ պատ ճա ռով 
երկնքում այդ եր կու լու սա տու նե րի չա փե րը հա վա սար են իրար: Ի հար կե, 
դա ճիշտ է մի  ջի նում և բա ցար ձակ ճիշտ կլի ներ, ե թե և՛ Եր կի րը, և՛ Լու սի-
նը պտտվեին շրջա նա ձև ուղեծ րե րով: Բայց է լիպ սա ձև ուղեծ րե րի պատ-
ճա ռով և՛ Եր կի րի հե ռա վո րու թյունն Ա րե գա կից, և՛ Լուս նի հե ռա վո րու թյու-
նը Երկ րից շա րու նակ փոխ վում են: Մեկ տար վա պար բե րա կա նու թյա մբ 
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Ա րե գա կի, իսկ 27,32 օր վա պար բե րա կա նու թյամբ Լուս նի չա փերն են մե -
ծա նում ու փոք րա նում: Ար դյուն քում ստաց վում է այն պես, որ չա փե րով 
եր բե մն  Լու սի նը, եր բե մն  էլ Ա րե գակն է գե րա զան ցում:

 § 48. ԱՍՏՂԱ ԿԵՐ ՊԵՐ, ԳԻ ՍԱ ՎՈՐ ՆԵՐ, 
ԱՍՈՒՊ ՆԵՐ, ԵՐԿ ՆԱ ՔԱ ՐԵՐ 

Ա րե գա կնային հա մա կար գում, բա ցի մո լո րակ նե րից ու դրանց ար-
բա նյակ նե րից, կան նաև այլ օբյե կտ ներ, ո րոնք ժա մա նակ առ ժա մա-
նակ հայտնվում են նաև մե ր մո լո րա կի գի շե րային երկն քում: Դրանց մի  
մասի հայտնվե լը հին ժա մա նակ նե րում նույ նի սկ սար սափ էր սփ ռում 
մարդ կանց մե ջ: Մյուս նե րը, ընդ հա կա ռա կը, մի  նչև օրս հա մար վում են 
չա փա զանց գե ղե ցիկ երևույթ ներ:

1. Աստղա կեր պեր: Դե ռևս XVIII դա րում հայտ նի էր այս պես 
կոչված՝ Տի ցի ուս-Բո դեի օ րեն քը, ըստ ո րի՝ մո լո րակ նե րի ուղեծ րե րի 
շառավիղնե րը, ար տա հայտ ված աստղա գի տա կան մի ա վոր նե րով, մո-
տա վոր կեր պով կա րե լի է ներ կայաց նել հետևյալ պարզ առն չու թյա մբ 
r = 0.4+0.3 · 2n աստղա գի տա կան մի ա վոր (ԱՄ): 

Այս առն չու թյան մե ջ տե ղադրե լով n = -∞; 0; 1; 2; 4; 5՝ կա րե լի է 
ստանալ ան զեն աչ քով տե սա նե լի մո լո րակ նե րի հե ռա վո րու թյուն նե րը: 
Աստղա գետ նե րի հա մար ան հաս կա նա լի էր մն ում այն փաս տը, որ n = 3 
ար ժե քով հա շվ ված հե ռա վո րու թյան վրա որևէ մո լո րակ հայտ նի չէր: 
Հա րցն այն քան լուրջ էր հա մար վում, որ 1796 թվա կա նին ստեղծ վեց 
աստղա գետ նե րի մի  ու թյուն, ո րը խն դիր էր դրել հայտ նա բե րել այդ 
ան հայտ մո լո րա կը:

1801 թվա կա նի հուն վա րի 1-ի գի շե րը իտա լա ցի աստղա գետ Ջու զեպ-
պե Պիա ցին (1746-1826) հայտ նա-
բե րեց մի  լու սա տու, ո րի հե ռա վո-
րու թյունն Ա րե գա կից 2,77 
աստղա գի տա կան մի ա վոր էր: 
Դա շատ չէր տար բեր վում n = 3
ար ժե քով հաշվ ված հե ռա վո րու-
թյու նից: Այն կոչ վեց Ցե րե րա
(նկ. 48.1): Շատ չան ցած հայտ նա-
բեր վեցին  ևս ե րեք հա մե  մա տա-
բար պայ  ծառ մո լո րակներ, որոնք 
նույն պես գտնվում էին 

Նկ. 48.1 Ցերերան՝ Երկրի և Լուսնի 
համեմատ

Լուսին

Երկիր

Ցերերա
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§ 48.  ԱՍՏՂԱ ԿԵՐ ՊԵՐ, ԳԻ ՍԱ ՎՈՐ ՆԵՐ,  ԱՍՈՒՊ ՆԵՐ, ԵՐԿ ՆԱ ՔԱ ՐԵՐ 

Ա րե գա կից գրե թե նույն հե ռա վո րու թյան վրա: Այդ ե րեք մո լո րակ ները 
կոչ վե ցին Պա լաս, Յու նոն և Վես տա: Դրանք կոչ վե ցին աս տե րոիդ ներ, 
ո րը կա րե լի է թա րգ մա նել որ պես աստղա կե րպ: Հե տա գա տաս նամ յակ-
նե րի ըն թաց քում հայտ նա բեր վե ցին մե ծ թվով աստղա կեր պեր, ո րոնց 
ուղեծ րե րի շա ռա վիղ նե րի մի  ջին ար ժե քը բա վա կա ն ճշ գրիտ հա մը նկ-
նում է Տի ցի ուս-Բո դեի առն չու թյա մբ հաշ վա րկ ված մե  ծու թյան հետ: 
Հայտ նի աստղա կեր պե րի ավե լի քան 95 տո կո սի ուղեծ րե րի մե ծ կի սա-
ռանցք նե րը մե ծ են 2,2 ԱՄ-ից և փո քր 3,7 ԱՄ-ից: 

Այս պի սով, մե կ « բա ցա կա» մե ծ մո լո րա կի ո րո նու մը հան գեց րեց 
բազ մա թիվ փո քր մո լո րակ նե րի հայտ նա բեր մանը: Այն հան գա ման քը, 
որ դրանց բո լո րի ուղեծ րե րը բա վա կա ն մոտ են իրար, հի մք հան դի սա-
ցավ, որ Մար սի և Յու պի տե րի մի  ջև ըն կած այդ նեղ տա րած քը կոչ վի 
աստղա կեր պե րի գո տի (նկ. 48.2):

Աստղա կեր պե րից ամե -
նա խո շոր ներն ար դեն հի-
շա տակ ված Ցե րե րան, Պա-
լա սը և Վես տան են, ո րոնց 
տրա մա գծե րը հա մա պա-
տաս խա նա բար հա վա սար 
են 940, 580 և 540 կի լո մե տ-
րի: Այ սօր այդ գո տում 200 
կմ և ավե լի մե ծ տրա մագ-
ծե րով հայտ նի է ըն դա մե -
նը եր կու տաս նյակ աստ-
ղա կե րպ: Ճշ գրիտ հայտ նի 

ուղեծ րե րով աստ ղա  կեր պե րի թի վն  այ սօր 385000-ից ավե լի է: Ըստ 
գնա հա տա կան նե րի՝ Ա րե գա կնային հա մա կար գում 1,1 մի  լի ո նից ավե լի 
աստղա կե րպ կա, ո րոնց տրա մա գի ծը 1 կմ-ից ավե լի է: Աստղա կեր պե-
րի գո տու բո լոր մար մի ն նե րի ընդ հա նուր զա նգ վա ծը, ըստ գնա հա տա-
կան նե րի, կազ մում է Լուս նի զա նգ վա ծի մոտ 4 տո կո սը:

2.  Մեր ձե րկ րային օբյե կտ ներ: Ո րոշ աստղա կեր պեր Ա րե գա կի 
շուր ջը պտտ վում են չա փա զանց ձգ ված ուղեծ րե րով: Դրանք թա փան-
ցում են մե ր հա մա կար գի ներ քին տի րույթ նե րը և նույ նի սկ սպառ նա լի-
ո րեն մո տե նում Երկ րին: Իր մե ր ձարևում Ա րե գա կին առա վել մո տե ցող 
աստղա կեր պե րից է, օ րի նակ, Ի կա րը, ո րի հետ Երկ րի բախ ման հա-
վա նա կա նու թյու նը լր ջո րեն քն նա րկ վում էր 1966 թվա կա նին: 1980-1982 
թվա կան նե րին Երկ րից ըն դա մե  նը 5-6 մի  լի ոն կմ հե ռա վո րու թյան վրա 

§ 48.  Աստղա կեր պեր, գի սա վոր ներ, 
ասուպ ներ, երկ նա քա րեր 

Նկ. 48.2 Աստղակերպերի գոտի
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ան ցավ Ա պո լոն անու նով աստղա կեր պը: Այս պի սի օբյե կտ նե րը, ո րոնք 
հա տում են Երկ րի ուղե ծի րը և կա րող են բախ վել մե ր մո լո րա կին, կոչ-
վում են մե ր ձե րկ րային օբյե կտ ներ կամ ՄԵ Օ- ներ:

3.  Կոյ պե րի գո տի: 1992 թվա կա նին նոր աստղա կեր պեր հայտ նա-
բեր վե ցին Նեպ տու նի ուղեծ րից դուրս: Հե տա գա հե տա զո տու թյուն նե-
րը ցույց տվե ցին, որ այդ տեղ կա աստղա կեր պե րի երկ րորդ գո տի 
(նկ. 48.3), ո րում գտնվում է նաև նախ կի նում խո շոր մո լո րակ հա մար-
ված Պլու տո նը: Պլու տո նը և դրա նման գնդա ձև աստղա կեր պե րը, 
ո րոնց թվում է նաև Ցե րե րան, այս գո տու օբյե կտ նե րի հայտ նա բե րու-
մի ց հե տո կոչ վե ցին թզուկ մո լո րակ ներ: Իսկ գո տին Կոյ պե րի գո տի 
կոչ վեց ի պա տիվ դրա գոյու թյու նը կան խա գու շա կած գիտ նա կա նի: 
Ներ կայումս հա մար վում է, որ 30 ԱՄ-ից մի  նչև 55 ԱՄ ըն կած այս գո-
տում գտնվող օբյե կտ նե րի ընդ հա նուր զա նգ վա ծը մի  քա նի տաս նյակ 
ան գամ ավե լի է Մար սի և Յու պի տե րի մի  ջև ըն կած գո տու աստղա կեր-
պե րի ընդ հա նուր զա նգ վա ծից:

4.  Գի սա վոր ներ: Ա րե գա կնային հա մա կար գի առա վել խորհր դա վոր 
ան դամն  ե րի թվին են մի շտ դաս վել գի սա վոր նե րը: Դրանք երկն քում 
հայտնվում են մշու շոտ ամ պի կի տես քով, ապա աս տի ճա նա բար սկսում է 
ձևա վոր վել դրանց գե սը, ո րի չա փե րը կա րող են հաս նել մի  քա նի տաս-
նյակ մի  լի ոն կի լո մե տ րի: Ա րե գա կի շուր ջը դրանք պտտ վում են առա-
վել ձգ ված ուղեծ րե րով՝ դրա հետևան քով Ա րե գա կից հե ռա նա լով շատ 
ավե լի, քան նույ նի սկ Կոյ պե րի գո տու աստղա կեր պե րը: Գի սա վոր նե րի 
շա րժ ման առա նձ նա հատ կու թյուն նե րի հե տա զո տու թյու նը թույլ է տա-
լիս եզ րա կաց նել, որ 50-100 հա զար ԱՄ հե ռա վո րու թյան վրա գոյու թյուն 
ունի գի սա վոր նե րի մե ծ կու տա կում, ո րին պատ կա նող գի սա վոր ներն 
Ա րե գա կի շուր ջը պտտ վում են մի  լի ո նա վոր տա րի նե րի ըն թաց քում:

Նկ. 48.3 Աստղակերպերի երկրորդ՝ Կոյպերի գոտին

ANTARES



157

§ 48.  ԱՍՏՂԱ ԿԵՐ ՊԵՐ, ԳԻ ՍԱ ՎՈՐ ՆԵՐ,  ԱՍՈՒՊ ՆԵՐ, ԵՐԿ ՆԱ ՔԱ ՐԵՐ 

 Ներ կայումս հայտ նի են նաև հա րյու րի կար գի կա րճ պար բե րա կան 
գի սա վոր ներ, ո րոնք Ա րե գա կի մե ր ձա կայ քում հայտնվում են մի  քա-
նի տա րին կամ մի  քա նի տաս նյակ տա րին մե կ ան գամ: Դրանց թվում 
ամե  նա հայտ նին Հալ եյի գի սա վորն է, ո րը Երկ րի երկ նա կա մա րում 
հայտնվում է 75-76 տա րին մե կ: Այն մարդ կու թյա նը հայտ նի է ար դեն 
2200 տա րուց ավե լի: Վեր ջին ան գամ այն իր մե ր ձարևով ան ցավ 1986 
թվա կա նին (նկ. 48.4), իսկ հա ջորդ ան գամ կհայտնվի 2062 թվա կա նին: 

Ա րե գա կից մե ծ հե ռա վո րու թյուն նե րի վրա այդ օբյե կտ նե րը ոչն չով 
աչ քի չեն ընկ նում: Դրանք ըն դա մե  նը 1 կմ-ից մի  նչև 20-30 կմ չա փե րի 
ան կա նոն պի նդ մա րմն  ի տես քով գոյա ցու թյուն ներ են, ո րոնց կազ մի  
մե ջ բա վա կա ն շատ է ջրի, ած խա թթ վի և այլ գա զե րի սա ռույ ցը: Երբ 

իրենց ուղեծ րե րով շարժ վե լիս 
դրանք Ա րե գա կին են մո տե նում 
մի նչև 4-5 ԱՄ, արևի ճա ռա գայթ նե-
րից տա քա նում է սա ռույ ցը, ո րից 
ար տա զատ ված գա զն ու փո շին մի -
ջու կի շուր ջը թա ղա նթ են ստեղ ծում: 
Որքան գի սա վորը մո տե նում է Ա րե-
գա կին, այն քան մե  ծա նում են թա-
ղան թի չա փե րը:

 Բայց Ա րե գա կի ճա ռա գայթ նե րը 
ոչ մի այն տա քաց նում են, այլ նաև հար վա ծում են մի  ջու կից ար տա-
զատ ված գա զի մո լե կուլ նե րին ու փո շու հա տիկ նե րին: Այդ հար ված-
նե րը կամ լույ սի ճն շու մը մե ծ ազ դե ցու թյուն չեն թող նում գի սա վո րի 
գլ խի կի վրա, բայց գա զն ու փո շին ետ են հրում: Այդ իսկ պատ ճա ռով 
ձևա վոր վում է գա զա փո շային գե սը, որը մի շտ ուղղ ված է Ա րե գա կին 
հա կա ռակ ուղղությամբ: Որ քան ավե լի է մո տե նում գի սա վորն արևին, 
այն քան ավե լի շատ նյութ է ար տա զատ վում գե սի ձևա վոր ման հա մար, 
և աճում է լույ սի ճն շու մը: Դրա շնոր հիվ շա րու նակ աճում են գե սի չա-
փե րը, ո րի եր կա րու թյունն առա վե լա գույն ձգ վա ծու թյան փու լում կա-
րող է հաս նել մի  լի ո նա վոր կամ նույ նի սկ տաս նյակ մի  լի ո նա վոր կի լո-
մե տ րե րի: Սա կայն գե սում նյու թի խտու թյու նը չա փից դուրս փո քր է: 
Հայտ նի է, օ րի նակ, որ 1910 թվա կա նին Հալեյի գի սա վո րի գե սի մի  ջով 
ան ցել է մե ր մո լո րա կը, սա կայն դա որևէ ազ դե ցու թյուն չի թո ղել նույ-
նի սկ մե ր մո լո րա կի մթ նո լոր տի վրա:

Անց նե լով իր մե ր ձարևով՝ գի սա վորն սկ սում է հե ռա նալ նրա նից: 
Դրան զու գըն թաց լույ սի ճն շումն  ու ջեր մու թյու նը նվա զում են: Գե սի մի  

Նկ. 48.4 Հալեյի գիսաստղը 
1986 թ. մարտի 8-ին
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V ԳԼՈ ՒԽ. ԱՍՏ ՂԱ ԳԻ ՏՈ ՒԹՅԱՆ ՏԱՐ ՐԵ ՐԸ 

փո քր մա սը մի այն սառ չե լով նս տում է մի  ջու կի վրա, սա կայն հիմն  ա-
կան մա սն ան վե րա դարձ լքում է այն: Դրա հետևան քով ամե ն ան գամ 
Ա րե գա կին մո տե նա լիս գի սա    վոր  նե րը կո րց նում են իրենց զան գվա ծի 
զգա լի մա  սը: Ո րոշ դեպ քե րում այդ երևույթ  նե րը կա րող են հան գեց  նել 
գի սա վո րի տրոհ մա նը մի  քա նի մա  սե րի:

5. Ա սու պ ներ և երկ նա քա րեր: Գի շե րային երկն քի դի տար ժան 
երևույթ նե րից մե  կը « վայր ընկ նող աստղերն» են: Երևույթն, իհար կե, 
ոչ մի  կապ չու նի աստղե րի հետ և տե ղի է ունե նում մե ր մո լո րա կի 
մթնո լոր տի սահ ման նե րում՝ մո տա վո րա պես 70-130 կմ բարձ րու թյան 
վրա: Բանն այն է, որ մե ր հա մա կար գի սահ ման նե րում, բա ցի մի  նչ այժմ 
թվա րկ ված երկ նային մար մի ն նե րից, գոյու թյուն ունեն ան թիվ-ան հա-
մար մա նր բե կոր ներ, փո շու հա տիկ ներ, ո րոնք ևս, են թա րկ վե լով Կեպ-
լե րի օ րենք նե րին, պտտ վում են Ա րե գա կի շուր ջը: Քա նի որ դրանք չա-
փա զանց շատ են, ապա Եր կիրն իր շա րժ ման ըն թաց քում շա րու նակ 
բախ վում է դրանց: Այդ բե կոր նե րը, իսկ առա վել հա ճախ՝ ավա զի և 
փո շու հա տիկ նե րը մթ նո լոր տի մե ջ են ներ խու ժում վայր կյ ա նում 11-72 կմ 
արա գու թյա մբ: Շփ վե լով օ դի մո լե կուլ նե րի հետ՝ դրանք շի կա նում են և 
իո նաց նում օ դի ատոմն  ե րը: Երկն քում լու սե գի ծն առա ջա նում է ինչ պես 
նշ ված բե կոր նե րի այ րու մի ց, այն պես էլ իո նա ցած ատոմն  ե րի վե րա-
կանգ նու մի ց: Երևույ թը կոչ վում է ասու պի երևույթ:

 Մեկ գի շեր վա ըն թաց քում կա րե լի է ար ձա նա գրել -3 աստղային մե -
ծու թյան 28000 ասուպ: Այդ պի սի պայ ծա ռու թյան լու սա հե տք է թող նում 
4-5 գրամ զա նգ վա ծով բե կո րը:

Բա ցի պա տա հա կան ասուպ նե-
րից, տար վա ըն թաց քում մի  քա նի 
ան գամ կա րե լի է դի տել նաև ասու-
պային հոս քեր (նկ. 48.5) կամ ասու-
պային ան ձրև ներ: Ե թե սո վո րա կան 
պայ ման նե րում մե կ ժամ վա ըն թաց-
քում ար ձա նա գր վում է 5-10 ասուպ, 
ապա ասու պային ան ձրևի ժա մա նակ 
դրանց թի վը հաս նում է հա րյուր նե րի 
և հա զար նե րի: 

Ե թե ասու պի երևույթ առա ջաց-
նող բե կորն ամ բող ջու թյա մբ չի այր-

վում, ապա հաս նում է օ դի ավե լի խիտ շեր տե րին, դան դա ղում և ընկ-
նում Երկ րի վրա: Երկ րի վրա ըն կած այդ պի սի բե կոր նե րը կոչ վում են 

Նկ. 48.5 Ասուպային անձրև
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§ 49.  Ա ՐԵ ԳԱ ԿԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ ԵՎ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳՐԵ ՐԸ

երկ նա քա րեր: Մի քա նի սան տի մե տ րից ավե լի խո շոր երկ նա քա րե-
րը հիմն  ա կա նում կապ ված են աստղա կեր պե րի հետ: Են թա դր վում է, 
որ դրանք առա ջա ցել են աստղա կեր պե րի ընդ հար ման հետևան քով: 
Որ քան ավե լի խո շոր է մթ նո լոր տի մե ջ մխ րճ վող երկ նա քա րը, և որ-
քան ավե լի մե ծ է դրա արա գու թյու նը, այն քան ավե լի շատ է շի կա-
նում դրա մա կերևույ թը: Այս երևույ թը, ի տար բե րու թյուն սո վո րա կան 
ասուպ նե րի, կոչ վում է բո լիդ կամ հրա գունդ: 

Ա վե լի խո շոր երկ նա քա րե րը, ո րոնք ունեն առն վա զն մե կ տոն նա 
զանգ ված և մե կ մե  տր տրա մա գիծ, Երկ րի մա կերևույ թին առա ջաց նում 
են խառ նա րան ներ: Մեր մո լո րա կում հայտ նի են 0,1 կմ և ավե լի մե ծ 
տրա մագ ծով մոտ  100 այդ պի սի խառ նա րան ներ: Դրանց մե ծ մա սն այն-
պես է հող մա հար ված, որ կա րող են դիտ վել մի այն արբանյակ նե րից: 

Ե րկ նա քա րե րը հիմն  ա կա նում լի նում են եր կու տե սակի: Դրան ցից 
առա ջին նե րը բաղ կա ցած են քա րի ապար նե րից, ո րոն ցից պար զա-
գույն նե րը ած խած նային երկ նա քա րերն են: Երկ նա քա րե րի երկ րորդ 
տե սա կը պա րու նա կում է մե ծ քա նա կու թյա մբ նի կել և եր կաթ:

 Հարցեր

1. Ի ՞նչ է ար տա հայ տում Տի ցի ուս-Բո դեյի օ րեն քը:
2. Ի՞նչ է աստղա կեր պը: Ի՞ն չը հան գեց րեց դրանց հայտ նա գո րծ մա նը: 
3. Սկզ բում ո՞ր տա րա ծքն են ան վա նել աստղա կեր պե րի գո տի: Որ տե ՞ղ է 

աստղա կեր պե րի երկ րորդ գո տին, ինչ պե ՞ս է այն կոչ վում:
4. Ի՞նչ կա ռուց վա ծք ունի գի սա վո րը, ո՞րն է գե սի առա ջաց ման մե խա-

նիզմը, և դե պի ո՞ւր է այն ուղղ ված:
5. Ի՞նչ է ասու պը: Ի՞ն չն են ան վա նում ասու պային ան ձրև:
6. Ի՞նչ տար բե րու թյուն կա ասու պի և երկ նա քա րի մի ջև: 
7. Հիմ նա կա նում քա նի՞ տե սա կի են լի նում երկ նա քա րե րը: Ին չի ՞ց են 

դրանք բաղ կա ցած:

 § 49. Ա ՐԵ ԳԱ ԿԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ ԵՎ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ 
ԲՆՈՒ ԹԱ ԳՐԵ ՐԸ։ ԱՐԵ ԳԱ ԿԻ ԱԿ ՏԻ ՎՈՒ ԹՅԱՆ 
ՊԱՐ ԲԵ ՐԱ ԿԱՆ ԲՆՈՒՅ ԹԸ 

Ա րե գա կը մե ր մո լո րա կային հա մա կար գի կե նտ րո նա կան մար մի նն 
է: Ա րե գա կի մե ջ է կե նտ րո նա ցած ամ բո ղջ հա մա կար գի զա նգ վա ծի 
99,87 տո կո սը: Այդ հսկա զա նգ վա ծի ձգո ղա կան դաշ տի մե ջ նրա շուրջն 
են պտտ վում հա մա կար գի մյուս ան դամն  ե րը: Ա րե գա կը սեփական 

§ 49.  Ա րե գա կի կա ռուց ված քը եվ ֆի զի կա կան 
բնու թա գրե րը
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առանցքի շուրջը բո լոր մո լո րակ նե րի նման պտտ վում է ժա մա ցույ ցի 
սլա քի հա կա ռակ ուղ ղու թյա մբ, ե թե նայում ենք հյու սի սային բևե ռի 
կող մի ց: 

1. Ա րե գա կի ֆի զի կա կան հատ կու  թյու ն նե րը: Ա րե գա կը շի կա ցած 
գա զի գունդ է, ո րի զա նգ վա ծը 333000 ան գամ մե ծ է մե ր մո լո րա կի 
զա նգ վա ծից: Այդ զա նգ վա ծի 3/4 մա սը ջրա ծին է, մն ա ցա ծը՝ գլխա-
վո րա պես հե լի ում, իսկ մն ա ցած տար րե րը կազ մում են ըն դա մե  նը 
1,7 տո կո սը: Ա րե գա կի մա կերևույ թի ջեր մաս տի ճա նը 5778 աս տի ճան 
է Կել վի նի սա նդ ղա կով: Այդ է պատ ճա ռը, որ մե զ հայտ նի բո լոր տար-
րե րը գտնվում են գա զային վի ճա կում: Ա րե գա կի շա ռա վի ղը մո տա-
վո րա պես 696 հա զար կի լո մե  տր է, իսկ մի  ջին խտու թյու նը 1,4 գ/սմ3: 
Ինչ պես կա րե լի է տես նել, Ա րե գա կի և՛ քի մի ա կան բա ղադրու թյու նը, 
և՛ մի  ջին խտու թյու նը բա վա կա ն մոտ են հսկա մո լո րակ նե րի նույն 
բնու թա գրիչ նե րին: 

Ի տար բե րու թյուն երկ նային մյուս 
լու սա տու նե րի, Ա րե գա կին չի կա րե-
լի նայել սո վո րա կան աստղա դի տա-
կով, քա նի որ դրա լույ սը չա փա զանց 
պայ ծառ է: Այդ նպա տա կով գոյու-
թյուն ունեն հա տուկ արե գակ նային 
դի տակ ներ, ո րոնք հաշ վի են առ-
նում այդ հան գա ման քը: Նման դի-
տումն  ե րը թույլ են տա լիս Ա րե գա կի 
պայ ծառ սկա վա ռա կի վրա տես նել 
նաև մուգ բծեր, ո րոնք կոչ վում են 
արևաբ ծեր (նկ. 49.1): Դրանց գոյու-
թյունն էր, որ թույլ տվեց հայտ նա բե րել Ա րե գա կի պտույ տը և չա-
փել դրա արա գու թյու նը: Պար բե րա բար դի տե լով Ա րե գա կը՝ կա րե լի 
է նկա տել, թե ինչ պես է պայ ծառ սկա վա ռա կի վրա աս տի ճա նա բար 
տե ղա շա րժ վում բծե րի ամ բո ղջ հա մա կար գը: Իսկ դա կա րե լի է բա-
ցատ րել մի այն Ա րե գա կի պտույ տով: Քա նի որ այդ տե ղա շար ժը կա-
տար վում է արևել քից դե պի արև մուտք, ապա կա րե լի է եզ րա կաց-
նել, որ Արե գա կը սե փա կան առանց քի շուր ջը պտտ վում է նույն ուղ-
ղու թյա մբ, ինչ ուղ ղու թյա մբ մո լո րակ նե րը պտտ վում են նրա շուր ջը: 
Ինչ պես ցույց են տա լիս չա փումն  ե րը, Ա րե գա կի մե կ պտույ տը նրա 
հա սա րա կա ծային շրջա նում տևում է մո տա վո րա պես 25, իսկ բևե ռա-
մե րձ տի րույթ նե րում՝ 30 երկ րային օր: 

Նկ. 49.1 Արևաբծերը
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2. Ա րե գա կի կա ռու ց ված քը: Ա րե գա կի այն պայ ծառ սկա վա ռա կը, որ 
տե սա նե լի է Երկ րից, կոչ վում է լու սո լո րտ (նկ. 49.2): Լու սո լոր տի պայ-
ծառ հեն քի վրա երևա ցող 
արևաբ ծե րի մութ թվա լու 
պատ ճա ռն այն է, որ դրան-
ցում ջեր մաս տի ճա նը մոտ 
1500 աս տի ճա նով ցա ծր է 
շրջա պա տի ջեր մաս տի ճա-
նից: Իրա կա նում լու սո լոր-
տի հա մա սեռ թվա ցող 
պայ ծառ մա կերևույթն 
օժտ ված է հա տի կա վոր 
կա ռուց ված քով: Մակ-
երևույ թի վրա կա րե լի է 
հստակ զա նա զա նել ավե լի պայ ծառ տի րույթ ներ, ո րոնք կոչ վում են 
գրա նուլ ներ: Դրան ցից յու րա քան չյուրն ունի մո տա վո րա պես 1000 կմ 
տրա մա գիծ: Չնայած հսկա չա փե րին, դրանք առա ջա նում և ան հե տա-
նում են ըն դա մե  նը 5-10 րո պեի ըն թաց քում:

Դի տումն  ե րը ցույց են տա լիս, որ պայ ծառ գույն ունե ցող տի րույթ նե-
րում ավե լի ջե րմ գա զը խոր քից բարձ րա նում է դե պի վեր, իսկ դրանք 
շրջա պա տող մուգ տի րույթ նե րում այն շա րժ վում է դե պի Ա րե գա կի ըն-
դեր քը: Այդ երևույ թի ֆի զի կա կան բնույ թը նման է հե ղուկ նե րի ե ռա-
լուն: Այս պի սով, Ա րե գա կի մա կերևույ թի հա տի կա վոր կա ռուց ված քը 
ցույց է տա լիս, որ ավե լի ջե րմ նյու թը բարձ րա նում է ըն դեր քից, իսկ 
ար տա քին «սա ռած» նյութն իջ նում է ցած: Նյու թի այս պի սի մի ա խառ-
նու մը կոչ վում է կոն վեկ ցիա և նպաս տում է է ներ գիայի տե ղա փոխ-
մանն Ա րե գա կի ըն դեր քից դե պի ար տա քին շեր տե րը:

 Լու սո լոր տից դե պի Ա րե գա կի կե նտ րոն աճում է և՛ նյու թի խտու թյու նը, 
և՛ ջեր մաս տի ճա նը: Ըստ հաշ վա րկ նե րի՝ Ա րե գա կի կե նտ րո նում ջեր մաս-
տի ճա նը հաս նում է 15 մի  լի ոն աս տի ճա նի, իսկ խտու թյու նը՝ 160 գ/սմ3-ի։

Լու սո լոր տից վե րև գտնվում է գու  նո  լոր տի բա րակ շեր տը, ո րը կա-
րե լի է տես նել մի այն Արե գա կի լրիվ խա վա րումն  ե րի ժա մա նակ: Գու-
նո լոր տի ընդ հա նուր գույ նը կա րմ րա վար դա գույն է: Այն տա րած վում 
է մի  նչև 10-14 հա զար կմ բարձ րու թյուն, ըստ ո րում՝ նրա ջեր մաս տի-
ճա նը դե պի վե րին շեր տե րը բարձ րա նում է: Լու սո լոր տի սահ մա նին 
այն ըն դա մե  նը 4500-5000 աս տի ճան է, իսկ գու նո լոր տի ամե  նա վե-
րին տի րույթ նե րում կա րող է լի նել 10 ան գամ ավե լի: Գու նո լոր տի 

Նկ. 49.2 Արևի կառուցվածքը

_____ 15000000C արևապսակ

______ 450000C վերին գունոլորտ

________ 45000C ներքին գունոլորտ

__________ 60000C լուսոլորտ
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կա ռուց ված քը բա վա կա ն ան հա մա սեռ է: Այն կա զմ ված է մուգ և պայ-
ծառ գույ նե րի բազ մա թիվ հան գույց նե րից, ո րոնք չա փե րով (30-50 հա-
զար կմ) էա պես գե րա զան ցում են լու սո լոր տային գրա նուլ նե րին: Պայ-
ծառ տի րույթ նե րը, ո րոնք լի նում են արևաբ ծե րի վերևում, կոչ վում են 
գու  նո լոր տային ջա հեր: Յու րա քան չյուր մի  քա նի վայր կյ ա նը մե կ գու-
նո լոր տի ստո րին տի րույթ նե րից մի  նչև 100 կմ/վրկ արա գու թյա մբ  դե-
պի վեր են խոյա նում ջե րմ նյու թի շի թեր, ո րոնք կոչ վում են հրա սեղ-
ներ կամ սպի կու լ ներ, ո րոնք հաս նում են լու սո լոր տից մի  քա նի հա զար 
կմ բարձ րու թյան: Գու նո լոր տում տե ղի են ունե նում նաև ան հա մե  մատ 
ավե լի հզոր երևույթ ներ, ո րոնք կոչ վում են գու  նո լոր տային բռն կու մ-
ներ: Դրանք սկս վում են արևաբ ծե րի վե րևում, որ տեղ շատ փո քր տի-
րույ թում պայ ծա ռու թյունն աճում է հսկայա կան չա փով: Այ նու հե տև, մի  
քանի րո պեի ըն թաց քում պայ թյու նա ձև տա րած վե լով, դրանք գրա վում 
են տաս նյակ մի  լիար դա վոր քա ռա կու սի կմ տա րա ծք: Այդ բռն կումն  ե րի 
տի րույ թից դուրս են շպրտ վում նաև լից-
քա վոր ված մաս նիկ ներ:

Գու նո լոր տից վե րև սկսվում է 
արևապ սա կը (նկ. 49.3): Դա Ա րե գա-
կի ամե  նա վե րին շե րտն է, ո րը կա րող է 
տա րած վել մի  նչև Ա րե գա կի մի  քա նի շա-
ռավ ղի հե ռա վո րու թյունը: Արևա պսա-
կում նյու թի խտու թյու նը չա փից դուրս 
փոքր է, իսկ ջեր մաս տի ճա նը՝ չա փա զանց 
բարձր, հաս նում է 1,5-2 մի  լի ոն աս տի ճա-
նի: Նյու թի ցա ծր խտու թյան հետևան քով 
արևապ սա կի մա կերևու թային պայ ծա-
ռու թյու նը լու սո լոր տից մի  լիո նա վոր ան-
գամ պա կաս է: Արևապ սա կի տես քը շա րու նակ փո փոխ վում է: Սո վո րա-
կան պայ ման նե րում այն ավե լի ձգ ված է հա սա րա կա ծի ուղ ղու թյա մբ, 
իսկ բևեռ նե րում սե ղմ ված է: Իսկ արևաբ ծե րի, բռն կումն  ե րի քա նա կի 
մե  ծաց ման դեպ քում այն ավե լի կլոր ուր վա գիծ է ստա նում: Արևա պսա-
կում դիտ վող ամե  նա խո շոր երևույթ նե րը հր վի ժակ ներն են (նկ. 49.4): 
Դրանք ի հայտ են գա լիս 100000 կմ և ավե լի եր կա րու թյա մբ վիթ խա րի 
օ ղակ նե րի կամ աղեղ նե րի տես քով: Ա ռա ջա նա լով Արե գա կի մթ նո լոր-
տի ստո րին շեր տե րում՝ հր վի ժակ ներն ար տա նետ վում են արևապ սա-
կի տի րույթ՝ շարժ վե լով Արե գա կի մագ նի սա կան դաշ տի ուժա գծե րի 
ուղ ղու թյամբ: Ըստ իրենց բնույ թի՝ հր վի ժակ նե րը լի նում են հան գիստ 

 Նկ. 49.3 Արեգակի խավարման 
ժամանակ երևում են 

գունոլորտը և արևապսակը
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և ակ տիվ: Առա ջին նե րը կա րող 
են գոյատևել մի  քա նի շա բաթ, 
նույ նի սկ ամի ս ներ: Ակտիվ 
հրվի ժակ նե րը շատ ավե լի հա-
րա փո փոխ են:

3. Ա րե գա կի ակ տի վու  թյու -
նը: Ա րե գա կը պատ կա նում է 
ծեր աստղե րի թվին: Ըստ ժա-
մա նա կա կից գնա հա տա կան-
նե րի՝ այն 4,6 մի  լիարդ տա-
րե կան է: Այդ իսկ պատ ճա-
ռով աստղային սա նդ ղա կով 
այն հա մար վում է հան գիստ և ան փո փոխ աստղ: Սա կայն իրա կա նում 
նրա լու սո լոր տում, գու նո լոր տում և արևապ սա կում տե ղի են ունե ցող 
երևույթ նե րը, ո րոնց մա սին խոս վեց վերևում, հսկայա կան է ներ գիա 
են ար տա զա տում: Դրանց ազ դե ցու թյունն զգաց վում է նաև Երկ րում: 
Ըստ ո րում՝ այդ երևույթ նե րի հզո րու թյու նը հստակ պար բե րա կան փո-
փո խու թյուն է կրում: Ե՛վ արևաբ ծե րի, և՛ դրանց հետ կապ ված գու նո-
լոր տային ջա հե րի ու գու նո լոր տային բռն կումն  ե րի ին տե սի վու թյունն ու 
քա նա կն ավե լա նում ու նվա զում են 11-ա մյա պար բե րա կա նու թյա մբ: Դա 
կոչ վում է Ա րե գա կի ակ տի վու թյան պար բե րա կա նու թյուն: Արևաբ ծե րի 
աճին զու գըն թաց հա ճա խա նում են բռն կումն  ե րը Արե գա կի գու նո լոր-
տում, ո րոնց հետևան քով մե ծ քա նա կու թյա մբ նյութ է շպրտ վում դե-
պի մի ջ մո լո րա կային տա րա ծու թյուն: Այդ նյու թը, ո րը կա զմ ված է լից-
քա վոր ված մաս նիկ նե րի ց՝ է լե կտ րոն նե րից, պրո տոն նե րից, ատո մային 
մի  ջուկ նե րից, կոչ վում է արե գակ նային քա մի : Մտ նե լով մի ջ մո լո րա-
կային տա րա ծու թյուն՝ այն հաս նում է նաև Եր կիր: Ե թե Երկի րը հզոր 

մագ նի սա կան դաշտ չու նե-
նար, ապա լից քա վոր ված 
մաս նիկ նե րի հոս քը կա րող 
էր ոչն չաց նել կեն դա նա կան 
և բու սա կան կյ ան քը մե ր մո-
լո րա կում: Բա րե բախ տա բար, 
Երկ րի մագ նի սա կան դաշ տը 
բա վա կա ն հզոր վա հան է այդ 
լից քա վոր ված մաս նիկ նե րի 
հա մար: Հաս նե լով Եր կիր և 

Նկ. 49.5 Բևեռափայլ 

Նկ. 49.4 Հրվիժակ 
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հան դի պե լով Երկ րի մագ նի սա կան դաշ տի ուժա գծե րին՝ մաս նիկ նե րը 
չեն կա րո ղա նում ուղ ղա կի ո րեն թափ վել դրա մա կերևույ թին: Փոխա-
րե նը, են թա րկ վե լով մագ նի սա կան դաշ տի ուժա գծե րին, դրանք փո-
խում են իրենց ուղ ղու թյու նը և շա րժ վում դե պի մո լո րա կի բևեռ ներ, 
որ տեղ բու սա կան ու կեն դա նա կան աշխար հն ան հա մե  մատ ավե լի սա-
կա վա թիվ է: Մտ նե լով մո լո րա կի մթ նո լոր տի սահման նե րից ներս՝ այդ 
մաս նիկ նե րը իո նաց նում են մթ նո լոր տի ատոմն  ե րը: Այդ ատոմն  ե րի 
հե տա գա վե րա կա նգ նու մը առա  ջաց նում է բազ մա գույն լու սար ձա կում 
(նկ. 49.5), ո րը հայտ նի է բևե ռա փայլ կամ հյու սի սա փայլ ան վա նու մով: 
Որ քան ավե լի մե ծ է Ա րե գա կի ակ տի վու թյու նը, այն քան ավե լի պայ ծառ 
լու սար ձա կող բևե ռա փայ լե րի կա րող են ակա նա տես լի նել մե ր մո լո-
րա կի բևե ռա մե րձ շրջան նե րի բնա կիչ նե րը:

 Հարցեր

1. Ին չո՞ւ երկ նային մյուս լու սա տու նե րի նման Ար եգա կին չի կա րե լի  նայել 
սո վո րա կան աստղա դի տա կով: Իսկ ի՞նչ դի տակ նե րով են ուսում նա սի-
րում Արե գա կը: 

2. Ի՞նչն են ան վա նում լու սո լո րտ: Ի՞նչ կա ռուց վա ծք ունի լու սո լոր տը: 
3. Ի՞նչ է գրա նու լը:
4. Ի ՞նչ գույն ունի գու նո լոր տը, որ տե ՞ղ է գտնվում, և ե՞րբ այն կա րե լի է 

տես նել:
5. Ի նչ պե ՞ս է կոչ վում Ա րե գա կի ամե նա վե րին շեր տը: 
6. Ի՞նչն են ան վա նում արե գակ նային քա մի: Ի՞նչն է պաշտ պա նում Երկ րի 

կեն դա նա կան ու բու սա կան կյան քը արե գակ նային քա մուց:
7. Ո՞րն է բևե ռա փայ լի առա ջաց ման պատ ճա ռը: 

 § 50. ԱՍՏՂԵ ՐԻ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳՐԵ ՐԸ

 Գի շե րային երկն քում երևա ցող աստղերն իրա կա նում նույն պի սի 
գա զային շի կա ցած գնդեր են, ինչ պես Ա րե գա կը: Պար զա պես իրենց 
վիթ խա րի հե ռա վո  րու թյուն նե րի պատ ճա ռով դրանք երևում են որ պես 
լու սա տու երկ րա չա փա կան կե տեր: Աստղե րի տար բեր բնու թա գրիչ-
նե ր՝ լուսատվու թյու նը, շա ռա վի ղը, զա նգ վա ծը և այլն, ըն դուն ված է 
չա փել արե գակ նային մի ա վոր նե րով:

1. Աստղե րի գու յ նը: Աստղե րի կարևոր բնու թա գրիչ նե րից մե  կը 
նրանց գույնն է: Աստղե րը  կա րող են ունե նալ սպի տա կա կապ տա վու նից 
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մի  նչև կար մի ր գույն: Իսկ գույ նը պայ մա նա վոր ված է 
նրանց մա կերևույ թի ջեր մաս տի ճա նով: «Ա մե  նա սա-
ռը» աստղե րը, ո րոնք դե ռևս տե սա նե լի են որպես լույ սի 
աղ բյուր , կար մի ր գույն ունեն: Դրանց ջեր մաս տի ճա-
նը հաս նում է 3000-3500 աս տի ճա նի: Ա վե լի ցա ծր ջեր-
մաս տի ճա նի դեպ քում ճա ռա գայթ ման հիմն  ա կան մա-
սը առաք վում է ինֆ րա կարմի ր տի րույ թում, ո րը տե սա-
նե լի չէ մար դու աչ քի հա մար: Չնայած պե տք է նշել, որ 
այ սօր վա գի տու թյունն ուսումն  ա սի րում է նաև այդ պի-
սի աստղեր, ո րոնք կոչ վում են դա րչ նա գույն թզուկ ներ: 
Դեղ նա կար մրա վուն աստղե րի ջեր մաս տի ճա նը մի  նչև 
4500 աս տի ճան է: Ա րե գա կը, ո րի ջեր մաս տի ճա նը մոտ 
5800 աս տի ճան է, պա տ կա նում է դե ղին աստղե րի դա-
սին: Սպի տակ աստղե րը զգա լի ո րեն ավե լի ջե րմ են՝ 
մի  նչև 10000 աս տի ճան: Մա կերևու թային ջեր մաս տի-
ճա նի բարձ րաց մա նը զու գըն թաց աստղի գույ նը դառ-
նում է սպի տա կա կապ տա վուն: Դրանց ջեր մաս տի ճա-
նը հաս նում է 20000-25000 աս տի ճա նի, իսկ կա պույտ 
աստղե րի դեպ քում՝ նույ նի սկ 50000 և ավե լիի: Գի տա-
կան գրա կա նու թյան մե ջ աստղե րը, ըստ իրենց ջեր-
մաս տի ճա նի, բա ժան վում են հե տև յալ դա սե րի՝ O, B, A, 
F, G, K, M (նկ. 50.1): Ա րե գա կը, օրի նակ, G դա սի աստղ է, 
երկն քի ամե  նա պայ ծառ աստղ Սի րի ու սը (նկ. 50.2)՝ A 
դա սի, իսկ Ան տա րե սը (նկ. 50.3)՝ M դա սի: Ա վե լի ջե րմ 
աստղե րն ըն դուն ված է ան վա նել վաղ դա սի, իսկ պա-
կաս ջե րմ աստղե րը՝ ուշ 
դա սի աստղեր: Օ րի նակ՝ 
A-ն ավե լի վաղ դաս է, 
քան F-ը:  

2. Աստղե րի հե ռա-
վո րու  թյու ն ները: Աստ-
ղե րի հե ռա վո րու թյուն-
նե րը բա վա կա ն դժ վար 
է չա փել: Ըստ ո րում՝ 
որ քան ավե լի հե ռու է 
աստղը, այն քան ավե-
լի դժ վա րա նում է 

Նկ. 50.1 
Աստղերի 

դասերը՝ ըստ 
ջերմաստիճանի Նկ. 50.2 Երկնքի ամենա պայծառ 

աստղ Սիրիուսը

§ 50.  Աստղե րի ֆի զի կա կան բնու թա-
գրե րը
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Նկ. 50.4 Աստղի տարեկան պարալաքսը

ճշ գրիտ չա փու մը: Աստղե րի հե ռա վո-
րու թյան չափ ման մե կ ուղ ղա կի ե ղա նակ 
կա մի այն: Դա այս պես կոչ ված՝ պա-
րա լաք սի հաշ վումն  է: Ի՞նչ է նշա նա-
կում դա: Պատ կե րաց րեք, որ մի  որևէ 
աստղ դի տում ենք վեց ամի ս պար-
բե րա կա նու թյա մբ: Դա նշա նա կում է՝ 
մե նք այդ աստղին նայում ենք Երկ րի 
ուղեծրի տրա մագ ծո րեն հա կա դիր կող-
մե  րից, ո րոնք մի  մյան ցից հե ռու են եր կու 
աստղա գի տա կան մի ա վո րով, այ սինքն՝ 
մոտ 300 մի  լի ոն կմ-ով (նկ. 50.4): Ե թե 

աստղի դիր քը մի աց նենք այդ եր կու կե տե րին, ապա կս տա նանք մի  
ե ռան կյ ուն, ո րի հիմ քի չա փը գի տենք: Հաշ վե լով նաև դրա դի մա ցի 
ան կյ ու նը, կա րող ենք ո րո շել աստղի հե ռա վո րու թյու նը: Այդ ան կյ ան 
կե սն ան վա նում են տվյ ալ աստղի պա րա լա քս: Հաս կա նա լի է, որ 
ինչքան հե ռու է աստղը, այն քան ավե լի փո քր է ան կյ ու նը, և այն քան 
ավե լի դժ վար է չա փել այն: Ա հա հենց այս ե ղա նա կի կի րա ռումն  էլ 
հի մք դար ձավ, որ աստղա գի տու թյուն ներ մուծ վի հե ռա վո րու թյան 
չա փի նոր մի ա վո ր՝ պար սե կը, ո րի կա րճ գրե լա ձևն է պկ: 

Պար սեկն այն հե ռա վո րու  թյու նն է, որ տե ղից մե կ ԱՄ հիմ քով 
կա ռու ց ված ե ռան կյ ան դի մա ցի ան կյ ու  նը հա վա սար վու մ է մե կ 
աղեղ նային վայր կյ ա նի:

Նկ. 50.3 Կարիճի 
համաստեղության 

ամենապայծառ աստղ, կարմիր 
գերհսկա Անտարեսը
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Պարզ ե ռան կյ ու նա չա փա կան հաշ վա րկ նե րը ցույց են տա լիս, որ 
մե կ պար սե կը հա վա սար է 206265 ԱՄ-ի, որն էլ իր հեր թին հա վա սար 
է 30857000000000 կմ-ի:

Աստղե րի հե ռա վո րու թյուն նե րի առա ջին իսկ չա փումն  ե րը ցույց 
տվե ցին, որ դրանք գտնվում են հսկայա կան հե ռա վո րու թյուն նե րի 
վրա: Դրան ցից մե զ ամե  նից մոտ է գտնվում Կեն տավ րոսի հա մաս տե-
ղու թյան Պրոք սի ման, ո րը Կեն տավ րո սի α ե ռաստղի (ե րեք աստղից 
բաղ կա ցած հա մա կար գ) աստղե րից մե  կն է: Այդ աստղի պա րա լաք-
սը 0,76 աղեղ նային վայր կյ ան է, ո րը հա մա պա տաս խա նում է 1,3 պկ 
(=270000 ԱՄ =4,3 լու սա տա րի) հե ռա վո րու թյան: Ե թե մե նք Ա րե գա կը 
պատ կե րաց նենք գոլ ֆի գնդա կի չափ, իսկ Երկ րի ուղեծ րի շա ռա վի ղը 
հա մա րենք հա վա սար 1 մե տ րի, այդ հա մա մաս նու թյան դեպ քում Պրոք-
սի մայի հե ռա վո րու թյու նը կլի նի 270 կմ: 

Աստղի r հե ռա վո րու թյու նը և նրա p պա րա լաք սը կապ ված են 
r = 1/p՛՛ առն չու թյա մբ, որ տեղ p՛՛-ն աստղի պա րա լա քսն է՝ ար տա հայտ-
ված աղեղ նա յին վայր կյ ան նե րով (1՛՛= 10/3600): 

Իր հե ռա վո րու թյա մբ երկ րորդ աստղը այս պես կոչ ված՝ Բառ-
նար դի աստղն է, ո րի պա րա լաք սը 0,55 վայր կյ ան է, այ սինքն՝ այն 
գտնվում է 1,8 պկ հե ռա վո րու թյան վրա: Ընդ հան րա պես, դի տումն  ե-
րով պարզ վել է, որ  Ա րե գա կին առա վել մոտ 20 աստղե րը գտնվում 
են մի  նչև 3,47 պկ հե ռա վո րու թյան վրա: Դա թույլ է տա լիս գտ նել, որ 
Ա րե գա կի շրջա կայ քում մի  ջի նը 9 խո րա նարդ պար սե կում գոյու թյուն 
ունի մե կ աստղ:

3. Աստղե րի բա ցար ձակ աստղային մե  ծու  թյու ն նե րը: Աստղերն 
ըստ տե սա նե լի աստղային մե  ծու թյուն նե րի բա ժա նե լը որևէ պատ-
կե րա ցում չի տա լիս դրանց իրա կան լու սատ վու թյուն նե րի մա սին: 
Իս կա պես, շատ մե ծ հե ռա վո րու թյան վրա գտնվող մե ծ լու սատ վու-
թյա մբ աստղը կա րող է ավե լի թույլ թվալ, քան ավե լի մոտ գտնվող 
փո քր լու սատ վու թյա մբ աստղը: Ուս տի, որ պես զի ավե լի օբյեկ տիվ 
չա փա նիշ ունե նանք տի ե զե րա կան մար մի ն նե րի իրա կան լու սատ վու-
թյուն նե րի մա սին, գոր ծած վում է բա ցար ձակ աստղային մե  ծու թյան 
գա ղա փա րը: Այն հաշ վի է առ նում նաև լու սա տուի հե ռա վո րու թյու-
նը: Այդ նպա տա կով բա վա կան է բո լոր լու սա տու նե րը մտո վի տե ղա-
փո խել մի և նույն հե ռա վո րու թյան վրա և հաշ վել, թե որ քան կլի նեին 
նրանց աստղային մե  ծու թյուն նե րը, ե թե դրանք իս կա պես գտնվեին 
այդ հե ռա վո րու թյան վրա: Աստղա գի տու թյան մե ջ որ պես այդ պի սի 
պայ մա նա կան հե ռա վո րու թյուն ըն դուն ված է 10 պար սե կը: 
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10 պար սեկ հե ռա վո րու թյան հա մար հաշ վա րկ ված աստղային մե  ծու-
թյու նը կոչ վում է բա ցար ձակ աստղային մե  ծու թյուն: 

Գո րծ ունե նա լով լու սա տու նե րի բա ցար ձակ աստղային մե  ծու թյուն-
նե րի հետ՝ դրանք ար դեն կա րող ենք հա մե  մա տել մի  մյանց հետ, քա-
նի որ բնու թա գրում են տվյ ալ լու սա տուի իրա կան լու սատ վու թյու նը: 
Օրի նակ՝ ե թե մե նք Ա րե գա կը հե ռաց նենք մի  նչև 10 պկ, ապա այն մե զ  
կերևա իբրև ըն դա մե  նը 4,8 մե  ծու թյան բա վա կա ն թույլ աստղիկ, քա նի 
որ նրա նից մե զ հաս նող լույ սը կպա կա սի մոտ 4 տրի լի ոն ան գամ:

Աստղերի լուսատվությունը կախված է նրանց T ջերմաստիճանից 
և R շառավղից: Որքան ավելի մե ծ է աստղի  շառավիղը, այնքան 
մե ծ մակերեսից է ելնում ճառագայթումը, իսկ յուրաքանչյուր մի ավոր 
մակերեսից ելնող E էներգիան որոշվում է Ստեֆան-Բոլցմանի հայտնի 
բանաձևով՝  

E = σT4։
Նույն չափերի, բայց երկու անգամ ցածր ջերմաստիճանով աստղը 

տասնվեց անգամ պակաս էներգիա է առաքում:
4. Աստղե րի չա փե րը: Ի մա նա լով աստղե րի բա ցար ձակ մե  ծու թյուն-

նե րը՝ կա րե լի է փոր ձել նաև դրանց ան մի  ջա կա նո րեն չդիտ վող բնու-
թա գրիչ մե  ծու թյուն նե րը հաշ վել: Այդ պի սի բնու թա գրիչ նե րի թվին է 
պատ կա նում, օ րի նակ, աստղի շա ռա վի ղը: Քա նի որ բո լոր աստղե րը 
չա փա զանց հե ռու են, և փաս տո րեն հնա րա վոր չէ տես նել նրանց սկա-
վա ռակ նե րը, ապա սո վո րա կան երկ րա չա փա կան ե ղա նակ ներն անօ-
գուտ են: Մնում է օգտ վել նրանց դիտ վող բնու թա գրիչ նե րի և չա փե-
րի մե ջ առ կա կա պե րից: Դիտ վող բնու թա գրիչ է աստղի ճա ռա գայ թած 
է ներ գիայի քա նա կը: Ե թե հաշ վի առ նենք, որ տվյ ալ ջեր մաս տի ճա նի 
դեպ քում աստղն այն քան ավե լի շատ է ճա ռա գայ թում, որ քան ավե-
լի մե ծ են նրա չա փե րը, ապա կա րե լի է մե  թոդ մշա կել ճա ռա գայ թած 
է ներ գիայի քա նա կի մի  ջո ցով աստղի շա ռա վի ղը ո րո շե լու հա մար: 
Այդ պի սի հաշ վա րկ նե րը ցույց են տա լիս, որ աստղե րի շա ռա վիղ ներն 
իրա րից կա րող են տար բեր վել մի  քա նի տաս նյա կից մի  նչև հա զար ան-
գամ: Ամե  նա խո շոր գերհս կա աստղե րի տրա մագ ծերն Ա րե գա կի տրա-
մագ ծից մե ծ են մի  քա նի հա րյուր ան գամ: Այդ պի սի աստղը, ե թե լի ներ 
Ա րե գա կի տե ղում, կհաս ներ մի  նչև Մար սի ուղե ծիր՝ իր մե ջ առ նե լով 
երկ րային դա սի բո լոր մո լո րակ նե րը: Մյուս կող մի ց՝ ամե  նա փո քր կամ 
թզուկ աստղե րի տրա մագ ծե րը Ա րե գա կի տրա մագ ծից փո քր են մի  քա-
նի հա րյուր ան գամ: Այս պի սով, իր չա փե րով մե ր ցե րե կային լու սա տուն 
պատ կա նում է մի  ջին աստղե րի դա սին:
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5. Աստղե րի զա նգ ված նե րը: Զա նգ ված նե րի ո րո շու մը շատ ավե լի 
բարդ խն դիր է: Աստղե րի զա նգ ված նե րը քիչ թե շատ ճշ գրիտ կա րող 
են ո րոշ վել, ե թե դրանք մտ նում են որևէ զու գաստղի՝ եր կու աստղից 
բաղ կա ցած հա մա կար գի մե ջ, ո րի փո խա դարձ շար ժումն  ե րի ուղեծ-
րերը հայտ նի են: Այդ ձևով ո րոշ ված զա նգ ված նե րի կա պն այլ բնու-
թա գրիչ նե րի հետ թույլ է տա լիս գնա հա տել նաև մի այ նակ աստղե րի 
զա նգ ված նե րը: Ինչ պես պարզ վում է այդ պի սի հե տա զո տու թյու ննե-
րից, աստղե րի զա նգ ված նե րը կա րող են լի նել Ա րե գա կի զա նգ վա ծի 
տաս նոր դա կան մա սից մի  նչև մի  քա նի տաս նյակ Ա րե գա կի զա նգ ված: 
Տե սա կա նո րեն ցույց է տր վել, որ ավե լի փո քր զա նգ ված նե րի դեպ քում 
աստղը չի կա րող ճա ռա գայթ ման հա մար ան հրա ժեշտ է ներ գիայի ար-
տադրու թյուն ապա հո վել: Իսկ ավե լի մե ծ զա նգ ված նե րի դեպ քում 
առա ջա նում է ան կայու նու թյուն, ո րը վեր ջի վեր ջո հան գեց նում է տվյ ալ 
աստղի պայ թյու նի:

6.  Քի մի ա կան բա ղադրու  թյու  նը: Գոյու թյուն ունեն աստղե րը նկա-
րա գրող նաև այլ հայ տա նիշ ներ, ո րոնք ավե լի ման րա մա սն տվյ ալ ներ 
են տա լիս տվյ ալ աստղի ան հա տա կա նու թյան վե րա բե րյալ: Դրանց 
թվին է պատ կա նում, օ րի նակ, քի մի ա կան բա ղադրու թյու նը: Աստղե-
րի մե ծ մա սը քի մի ա կան բա ղադրու թյա մբ նման է Ա րե գա կին, ո րի բա-
ղադրու թյու նը հա մար վում է ստան դա րտ: Սա կայն կան աստղեր, որոնք 
ունեն բա ղադրու թյան ո րո շա կի շե ղումն  եր: Այս պես՝ կան աստղեր, 
ո րոն ցում Ա րե գա կի հա մե  մատ շատ են հե լի ու մի ց ավե լի ծա նր տար-
րե րը: Դրանք կոչ վում են բարձր մե  տա ղա կա նու թյա մբ աստղեր: Հա-
կա ռակ դեպ քում, երբ նույն այդ տար րե րի պա րու նա կու թյունն ավե լի 
քիչ է Ա րե գա կի հա մե  մա տու թյա մբ, դրանք կոչ վում են ցա ծր մե  տա-
ղա կա նու թյա մբ աստղեր: Ո րոշ աստղե րում ստան դար տից ավե լի է 
ած խած նի պա րու նա կու թյու նը, և այս պի սի աստղե րը կոչ վում են ած-
խած նային աստղեր:

 Հարցեր

1. Ո րո ՞նք են աստղե րի հիմ նա կան բնու թա գրիչ նե րը:
2. Ին չո ՞վ են պայ մա նա վոր ված աստղե րի գույ նե րը:
3. Ի՞նչ է աստղի պա րա լաք սը: 
4. Ին չի՞ միա վոր է պար սե կը, ին չի՞ է այն հա վա սար: 
5. Որ քա ՞ն է մի նչև Վե գա հե ռա վո րու թյու նը, ե թե նրա պա րա լաք սը 0,12՛՛ է: 
6. Ինչ պե ՞ս են սահ ման վում բա ցար ձակ աստղային մե ծու թյուն նե րը: 
7. Ո՞ր աստղերն են կոչ վում բարձր մե տա ղա կա նու թյա մբ աստղեր:
8. Ո՞ր աստղերն են կոչ վում ած խած նային:

ANTARES



170

V ԳԼՈ ՒԽ. ԱՍՏ ՂԱ ԳԻ ՏՈ ՒԹՅԱՆ ՏԱՐ ՐԵ ՐԸ 

 § 51. ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ՓՈ ՓՈ ԽԱ ԿԱՆ ԱՍՏՂԵՐ, 
ԲՌՆԿՎՈՂ, ՆՈՐ ԵՎ ԳԵՐՆՈՐ ԱՍՏՂԵՐ, 
ԲԱԲԱԽԻՉ ՆԵՐ (ՊՈՒԼ ՍԱՐ ՆԵՐ) 

Աստղե րի մե ծ մա սը Ա րե գա կի նման հան գիստ ու հա րա բե րա կա նո-
րեն ան փո փոխ վա րք են ցու ցադրում: Սա կայն զգա լի թիվ են կազ-
մում նաև այն աստղե րը, ո րոնք շա րու նակ փո փոխ վում են՝ ժա մա նա-
կի ընթաց քում զգա լի ո րեն ավե լաց նե լով, ապա նո րից պա կա սեց նե լով 
իրենց ճա ռա գայ թած է ներ գիայի քա նա կը: Ըստ ո րում՝ ո րոշ աստղե րի 
դեպ քում փո փո խու թյուն նե րը պար բե րա կան բնույթ ունեն, իսկ ո րոշ 
դեպ քե րում դրանք ան կա նոն են:

1.  Պար բե րա կան փո փո խա կան ներ: Պայ ծա ռու թյան խիստ պար-
բե րա կան փո փո խու թյուննե րով հայտ նի են ցե ֆեիդ նե րը: Դրանց թվին 
է պատ կա նում, օ րի նա կ, Բևե ռային աստղը (նկ. 51.1): Դրանք բա ժան-
վում են եր կու խմ բի՝ կա րճ և եր կար պար բե րա կան ներ: Ա ռա ջին նե րի 

պար բե րու թյուն նե րը մե կ օր-
վա նից պա կաս են, իսկ երկ-
րորդ նե րի պար բե րու թյուն նե-
րը հաս նում են մե  կից մի  նչև 70 
օրվա: Եր կու դեպ քում էլ լու-
սա տվու թյու նը կա րող է փոխ-
վել մի  նչև 2,5 ան գամ, այ-
սինքն՝ 1 աստղային մե  ծու-
թյամբ: Ցե ֆեիդ նե րի մի  հատ-
կու թյու նը դրանք դարձ նում է 
աստղա գի տու թյան հա մար 

գրե թե ան փո խա րի նե լի օբ յե կտ ներ: Բանն այն է, որ ցեֆեիդների բա-
ցար ձակ աստղային մե  ծու թյու նը սեր տո րեն կապ ված է դրանց պայ ծա-
ռու թյան տա տան ման պար բե րու թյան հետ. որ քան մե ծ է պար բե րու-
թյու նը, այն քան ավե լի պայ ծառ է աստղը: Քա նի որ փո փոխ ման պար-
բե րու թյու նը տես նե լն ու ո րո շե լը շատ դյու րին է, ապա ցե ֆեիդ նե րի 
այդ հատ կու թյու նը, որ պես ան կախ ե ղա նակ, կի րառ վում է հե ռա վո րու-
թյուն ներ ո րո շե լու նպա տա կով: Բա վա կան է պար բե րու թյան մի  ջո ցով 
ո րո շել բա ցար ձակ աստղային մե  ծու թյու նը, իսկ դի տումն  ե րի ց՝ տե սա-
նե լի աստղային մե  ծու թյու նը, ո րոնց տար բե րու թյունն ար դեն հե ռա վո-
րու թյան ցու ցիչ է: Աստղա գետ նե րը հե ռա վոր աստղային 

Նկ. 51.1 Բևեռային աստղը

Արևմուտք
Հյուսիս

Բևեռեյին աստղ

Հարավ

ԱրևելքANTARES
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հա մա կար գե րում շա րու նա կում են ցե ֆեիդ ներ փնտ րել, որ պես զի կա-
րո ղա նան ճշգր տել դրանց հե ռա վո րու թյուն նե րը:

2. Բռնկ վող աստղեր: Ա րե գա կի կա ռուց ված քին վե րա բե րող պա րա-
գրա ֆում ար դեն խոս վել է գու նո լոր տային բռն կումն  ե րի մա սին, ո րոնք 
ժա մա նա կային իմաս տով ունեն բա վա կա ն ան կա նոն, պա տա հա կան 
բնույթ: Այդ պի սի բռ կումն  ե րի է ներ գիան ան հա մե  մատ փո քր է Ա րե գա-
կի ճա ռա գայ թած ամ բո ղջ է ներ գիայի հա մե  մա տու թյա մբ: Սա կայն կան 
աստղեր, ո րոնք ցու ցադրում են բռն կումն  եր, ո րոնց է ներ գիան կա րող 
է տաս նյակ կամ նույ նի սկ հա րյու րա վոր ան գամ գե րա զան ցել հան գիստ 
վի ճա կում աստղի ճա ռա գայ թած է ներ գիայի քա նա կը: Իրենց հան գիստ 
վի ճա կում այդ աստղերն ունեն բա վա կա ն ցա ծր լու սատ վու թյուն և հիմ-
նա կա նում պատ կա նում են կար մի ր կամ ուշ դա սե րի աստղե րի թվին: 
Իսկ զա նգ վա ծով դրանք Ա րե գա կից փո քր են մի  քա նի տաս նյակ ան-
գամ: Այդ կար մի ր թզուկ ներն աստղա գետ նե րի ուշա  դրու թյու նը գրա-
վել են նրա նով, որ կա րող են ան սպա սե լի ո րեն, ըն դա մե  նը 1-2 րո պեի 
ըն թաց քում իրենց պայ ծա ռու թյու նը մե  ծաց նել 5-10 ան գամ: Հայտ նի են 
դեպ քեր, երբ աստղն ըն դա մե  նը 20 վայր կյ ա նի ըն թաց քում պայ ծա ռա-
ցել է մոտ 100 ան գամ: Երևույ թի հենց այդ արագ ըն թացքն է պատ ճա-
ռը, որ դրանք կոչ վե ցին բռնկ վող աստղեր: Բռնկման ըն թաց քում այս 
աստղե րի գույ նը զգա լիորեն փոխ վում է, դրանք դառ նում են ավե լի 
կա պույտ: Հե տա քր քիր է, որ ըստ աստղա գետ նե րի սկզբ նա կան պատ-
կե րա ցումն  ե րի՝ այդ պի սի աստղեր գոյու թյուն ունե նալ չէին կա րող: 
Սա կայն հե տա գա հետա զո տու թյու նե րը ցույց տվե ցին բո լո րո վին հա-
կա ռա կը: Ապա ցուց վեց, որ բո լոր կար մի ր թզուկ աստղերն իրենց վաղ 
երի տա սար դու թյան տա րի քում ան պայ ման ան ց նում են բռն կու մային 
ակ տի վու թյան փու լով: Բռնկվող են Բա զումք աստղա կույ տի գրե թե բո-
լոր աստղե րը (նկ. 51.2):

3.  Նոր աստղեր: Չնայած աստղե րի 
աշ խար հում բռն կումն  երն ու պայ թյուն-
նե րը բա վա կա ն տա րած ված երևույթ-
ներ են՝ որ քան ավե լի մե ծ է այդ պի սի 
երևույ թի է ներ գիան, այն քան ավե լի 
հազ վա դեպ է այն հան դի պում: Այդ-
պի սի հազ վա դեպ երևույթ նե րի թվին 
է պատ կա նում Նոր աստղի բռն կու մը, 
ո րի շնոր հիվ աստղի պայ ծա ռու թյու-
նը մի  քա նի օր վա ըն թաց քում աճում է Նկ. 51.2 Բազումք աստղակույտը

§ 51. Ֆի զի կա կան փո փո խա կան աստղեր...
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տաս նյակհա զա րա վոր ան գամ: Նոր աստղ ան վա նումն  առա ջա ցել է 
պատ մա կա նո րեն և ոչ մի  կապ չու նի նոր աստղի առա ջաց ման հետ: 
Պար զա պես հին ժա մա նակ նե րից ի վեր մար դիկ ժա մա նակ առ ժա մա-
նակ նկա տում էին, որ երկն քում աստղե րի ծա նոթ դա սա վո րու թյուն նե-
րի մե ջ նոր աստղ է հայտ վել, որը նախ կի նում չկար: Նրանք հա մոզ ված 
էին, որ դա նոր ծն ված աստղ է: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց այդ աստղը նո րից 
ան հե տա նում էր: Աստղա դի տա կի ստեղ ծումն  ու ման րա կր կիտ հե տա-
զո տու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ Նոր աստղի երևույ թը նախ կի նում 
չերևա ցող աստղի բռնկ ման հետևանք է: Այ սինքն՝ բռնկ ման հետևան-
քով աստղի պայ ծա ռու թյունն ավե լա նում է, և այն տե սա նե լի է դառ նում:

 Նոր աստղի բռնկ ման փու լը կա րող է տևել մի  քա նի շա բա թից մի  նչև 
մի  քա նի ամի ս: Այդ ըն թաց քում աստղը ոչ մի այն իր ճա ռա գայ թումն  է 
ավե լաց նում, այլ դուրս է նե տում նաև բա վա կա ն մե ծ քա նա կու թյա մբ 
նյութ: Այդ նյու թի քա նա կը կա րող է հաս նել մի  քա նի երկ րային զա նգ-
վա ծից մի  նչև հա րյու րա վոր երկ րային զա նգ վա ծի:

 Նո րե րի պայ թյուն նե րի մա սին խո սե լիս պե տք է ուշադրու թյուն 
դարձ նել մի  կարևոր հան գա ման քի։ Պար տա դիր չէ, որ աստղն իր 
կյ ան քի ըն թաց քում մի այն մե կ ան գամ բռնկ վի որ պես Նո ր։ Գոյու թյուն 
ունեն նաև այս պես կոչ ված կրկն վող Նո րեր. դրանք ցու ցադրել են եր-
կու և նույ նի սկ ե րեք բռն կում , ո րոնք իրա րից ան ջատ ված են տաս նյակ 
տա րի նե րո վ։ Սրանք սո վո րա կան Նո րե րից գրե թե չեն տար բեր վում, 
սա կայն  կրկն վող Նո րե րի բռնկ ման ամպ լի տուդը, որպես կանոն, 
ավե լի փոքր է։

 Մեր Գա լակ տի կայում տա րե կան հայտ նա բեր վում է մի  ջի նը մոտ տա-
սը Նո ր։ Սա կայն այս աստղե րի բռնկ ման վի ճա կա գրու թյու նը թույլ է 
տա լիս եզ րա կաց նել, որ տա րե կան բռնկ վում է մո տա վո րա պես 40 Նո ր։ 

4.  Գեր նոր աստղեր: Նոր աստղե րի թվում կան այն պի սի նե րը, 
որոնք իրենց պայ ծա ռու թյու նը մե  ծաց նում են ոչ թե տաս նյակհա զա րա-
վոր կամ նույ նի սկ մի  լի ո նա վոր, այլ մի  լիար դա վոր ան գամ: Այդ պի սի 

Նկ. 51.3 Աստղադիտակով դիտված Գերնոր 
հեռավոր գալակտիկայում
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երևույ թը կոչ վում է Գեր նո րի պայ թյուն (նկ. 51.3): Աստղի լու սատ վու-
թյան աճն ու նվա զու մը կա տար վում է գրե թե այն պես, ինչ պես Նո րե րի 
դեպ քում: Տար բե րու թյունն առա ջին հեր թին առաք վող է ներ գիայի քա-
նա կի մե ջ է: Գեր նո րը մի  քա նի ամ սում կա րող է ճա ռա գայ թել այն քան 
է ներ գիա, որ քան Ա րե գա կը ճա ռա գայ թում է հա րյուրմի  լի ո նա վոր տա-
րի նե րի ըն թաց քում: Հենց այդ տար բե րու թյու նը շեշ տե լու նպա տա կով է 
1934 թվա կա նին գոր ծա ծու թյան մե ջ մտել Գեր նոր տեր մի  նը:

Մյուս կող մի ց՝ ե թե որևէ աստղ իր կյ ան քի ըն թաց քում կա րող է մի  
քա նի ան գամ բռնկ վել որ պես Նոր, ապա Գեր նո րի երևույթն աստղի 
կյ ան քում կա րող է լի նել մի այն մե կ ան գամ: Բանն այն է, որ Նո րի 
բռնկու մի ց հե տո աստղը փաս տո րեն վե րա դառ նում է իր նախ նա-
կան վի ճա կին: Գեր նո րի պայ թյու նի ժա մա նակ աստղի հետ տե ղի են 
ունե նում աղե տա լի փո փո խու թյուն ներ, ո րոն ցից հե տո աստղն այլևս 
չի կա րող վե րա կա նգնվել իր այն վի ճա կով, որ ուներ մի  նչև պայ թյու-
նը: Գեր նո րի պայ թյու նի ժա մա նակ ար տա նետ ված նյու թի զա նգ վա ծը 
հա վա սար է Ա րե գա կի զա նգ վա ծին: Այն դուրս է նետ վում հսկայա կա ն՝ 
5000-10000 կմ/վ արա գու թյա մբ: Այդ շպրտ ված նյու թի հսկայա կան զա-
նգ վա ծից ձևա վոր վում է գա զային մի  գա մա ծու թյուն, ո րը շա րու նակ ում 
է դիտ վել Գեր նո րի պայ թյու նից նույ նի սկ հա րյու րա վոր տա րի ներ ան ց:

 Մեր գա լակ տի կայում վեր ջին հա զա րա մյա կի ըն թաց քում փաս տա-
գր վել է Գեր նո րե րի ե րեք պայ թյուն՝ 1054 (Ցուլ հա մաս տե ղու թյու նում), 
1572 (Կա սի ո պեայում) և 1604 (Օ ձակ րում) թվա կան նե րին: Աստղա դի-
տա կի ստեղ ծու մի ց հե տո մե ր Գա լակ տի կայում Գեր նո րի պայ թյուն չի 
գրանց վել: Ան զեն աչ քով դիտ ված վեր ջին Գեր նո րը պայ թել է 1987 
թվա կա նին մե ր Գա լակ տի կայի ար բա նյակ Մա գե լա նի Մեծ ամպ գա-
լակ տի կայում, ո րը գտնվում է մե  զ նից մոտ 50 հա զար պար սեկ հե ռա-
վո րու թյան վրա:

5.  Բա բա խիչ ներ: Գեր նո րի պայ-
թյու նից հե տո ար տա նետ ված նյու թից 
ձևա վոր վում է մի  գա մա ծու թյուն: Այդ-
պի սի մի  գա մա ծու թյուն է Ցուլ հա մաս-
տե ղու թյու նում գտնվող Խեց գետ նա-
կե րպ մի  գա մա ծու թյու նը (նկ. 51.4), որն 
առա ջա ցել է 1054 թվա կա նի Գեր նո-
րի պայ թյու նի հետևան քով: Պայ թյու-
նից հե տո աստղի մն ա ցած մա սը, ըստ 
ժա մա նա կա կից պատ կե րա ցումն  ե րի, Նկ. 51.4 Խեցգետնակերպ 

միգամածությունը
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սե ղմ վում է և վե րած վում նեյտ րո նային աստղի, ո րի զա նգ վա ծը մո-
տա վո րա պես հա վա սար է Ա րե գա կի զա նգ  վա ծին, իսկ տրա մա գի ծը 
10-20 կմ է: Այդ աստղերի նյու թի խտու թյու նը հա վա սար է ատո մային 
մի ջու կի խտու թյա նը: 1968 թվա կա նին ան գլիա ցի աստղա գետ Էն տո-
նի Հյուի շի խում բը հայտ նա բե րեց նոր տի պի տի ե զե րա կան օբ յե կտ ներ, 
որոնք կոչ վե ցին բա բա խիչ ներ կամ պուլ սար ներ: Այդ պես են կոչ վում, 
քա նի որ նրան ցից ե կող ճա ռա գայ թու մը կա զմ ված է խիստ պար բե-
րա կան իմ պուլս նե րից: Այդ պի սի իմ պուլս նե րի պար բե րա կա նու թյու նը 
կա րող է լի նել մի  քա նի վայր կյ ա նից մի  նչև վայր կյ ա նի տաս նոր դա կան 
մա սեր: Ըն դուն ված է հա մա րել, որ դրանք հենց այն պի սի նեյտ րո նային 
աստղեր են, ո րոնք առա ջա նում են Գեր նո րե րի պայ թյուն նե րից հե տո և 
պտտ վում են մե ծ արա գու թյա մբ: Բա բա խի չի պար բե րու թյու նը հա մար-
վում է նեյտ րո նային աստղի պտույ տի պար բե րու թյու նը:

 Հարցեր

1. Ին չո ՞վ են հայտ նի ցե ֆեիդ նե րը: Ի՞նչ խմ բե րի են դրանք բա ժան վում: 
2. Ի նչ պե ՞ս է ցե ֆեիդ նե րի պար բե րու թյու նը կապ ված նրանց պայ ծա ռու-

թյան հետ: 
3. Ո՞ր աստղերն են կոչ վում բռնկ վող: Ի՞նչ է տե ղի ունե նում դրանց 

բռնկման ըն թաց քում: 
4. Ո՞ր աստղերն են կոչ վում Նոր: Ինչ պե ՞ս է առա ջա ցել այդ ան վա նու մը: 
5. Ին չո ՞վ են Գեր նոր աստղե րը տար բեր վում Նո րե րից:
6. Ինչ պե ՞ս են կոչ վում տի ե զե րա կան մար մին նե րը, ո րոնք առա ջա նում են 

Գեր նո րե րի պայ թյուն նե րից հե տո ու պտտ վում են մեծ արա գու թյա մբ։ 
Ին չո՞ւ են այդ պես կոչ վում:3

 § 52. ՄԵՐ  ԳԱ ԼԱԿ ՏԻ ԿԱՆ։ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ. 
ԱՍՏՂԱԿՈՒՅՏԵՐ, ԱՍՏՂԱ ՍՓՅՈՒՌ ՆԵՐ, 
ՄԻ ԳԱ ՄԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ Ր

 Պարզ կա ամա ռային գի շեր նե րին երկն քի աստղա ցիր հեն քի վրա 
պարզ ո րոշ տե սա նե լի է թույլ լու սար ձա կող մշու շա ձև հե տք, ո րը 
գոտևո րում է եր կին քը (նկ. 52.1): Այն նման է թափ ված կա թի հետ քի, 
ո րի պատ ճա ռով ան վան վել է Ծիր կա թին (Կաթ նա ծիր): Ծիր կա թի նը 
հայ կա կան դի ցա բա նու թյան մե ջ նմա նեց վում է թափ ված հար դի հետ-
քի, ո րը մի  խիստ ձմե ռ  հայե րի նախ նի Վա հագ նը գո ղա ցել է ասո րի նե-
րի նախ նի Բար շա մի ց, ուս տի ան վան վում է Հար դա գո ղի ճա նա պարհ: 
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Ի րա կա նում Ծիր կա թինն ան զեն աչ քով իրա րից չտա րան ջատ վող 
աստղե րից կա զմ ված հա մա կա րգ է:

Նկ. 52.1 Ծիր կա թի նը (աստղե րի կու տա կում, 
ո րը երկ նա կա մա րում երևում է լու սա վոր գո տու ձևով)

1.  Մեր Գա լակ տի կան: Այն, որ Ծիր կա թի նը կա զմ ված է բազ մա թիվ 
աստղե րից, ո րոնք հնա րա վոր չէ տա րան ջա տել հե ռա վո րու թյան պատ-
ճա ռով, պն դում էին դեռևս հին հույն 
փի լի սո փա նե րը: Սա կայն մի այն 
աստղա դի տա կի ստեղ ծու մի ց հե տո 
հա ջող վեց ապա ցու ցել այդ վար կա ծը: 
Երբ Գա լի լեյն առա ջին ան գամ իր 
աստղա դի տա կն ուղ ղեց դե պի Ծիր կա-
թին, նա աստղե րի հսկա բազ մու թյուն 
տե սավ: Ծիր կա թի նի՝ աստղե րից կազմ-
ված լի նե լը լուրջ խն դիր առա ջաց րեց 
աստղա գետ նե րի հա մար: Ան հաս կա-
նա լի էր թվում, թե ին չու է աստղե րի 
թի վն  այդ քան մե ծ հենց այդ գո տու մե ջ: 
Այդ հար ցի պա տաս խա նը տվեց գեր մա-
նա ցի խո շոր փի լի սո փա Իմա նուիլ 
Կան տը (1724-1804): Ել նե լով աստղե րի 
այդ ան հա մա չափ բաշ խու մի ց՝ նա եզ-
րա կաց րեց, որ բո լոր աստղե րը մի ա սին 
կազ մում են մի  հսկայա կան սկա վա ռա կա ձև կա ռուց վա ծք (նկ. 52.2): 
Ա րե գակն իր մո լո րա կային հա մա կար գի հետ մի ա սին գտնվում է այդ 
սկա վա ռա կի մե ջ: Այդ պատ ճա ռով, երբ նայում ենք սկա վա ռա կի 

Նկ. 52.2 Մեր Գալակտիկան 
ա. դիմացից, բ. կողքից (սլաքը 
ցույց է տալիս Արեգակի տեղը)

§ 52.  Մեր  գա լակ տի կան։ կա ռուց ված քը...

ա

բ
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հար թու թյան մե ջ գտնվող ուղ ղու թյուն նե րով, ավե լի շատ աստղ ենք 
տես նում, քան մն ա ցած ուղ ղու թյուն նե րով նայե լիս: Ուրե մն , երկին քը 
գոտևո րող աստղա ռատ Ծիր կա թի նը պար զա պես ցույց է տա լիս, թե 
որն է սկա վա ռա կի հար թու թյու նը:

Կան տի իրա վա ցու թյու նը դի տումն  ե րի և աստղե րը հաշ վե լու մի  ջո-
ցով ապա ցու ցեց Ուի լյ ամ Հեր շե լը, որը նաև առա ջին ան գամ գնա հա տեց 
այդ սկա վա ռա կի՝ Գա լակ տի կայի տրա մա գի ծը: Նրա հաշ վա րկ նե րով՝ 
այն ստաց վել էր ըն դա մե  նը 8000 լու սա տա րի: Ինչ պես Հեր շե լը, այն պես 
էլ նրա հետևորդ նե րը, ո վքեր փոր ձում էին ավե լի ճշ գրիտ չա փել Գա-
լակ տի կայի տրա մա գի ծը, հա մոզ ված էին, որ Ա րե գա կը գտնվում է Գա-
լակ տի կայի կե նտ րո նում: Միայն 19-րդ դա րի սկզ բին վերջ նա կա նա պես 
պարզ դար ձավ, որ Ա րե գա կն իր հա մա կար գով ավե լի շուտ Գա լակ տի-
կայի ծայ րա մա սային բնա կիչ է, քա նի որ գտնվում է նրա կե նտ րո նից 
մո տա վո րա պես 26000 լու սա տա րի հե ռա վո րու թյան վրա: Գա լակ տի-
կայի տրա մա գի ծը նոր տվյ ալ նե րով հա վա սար է 100000 լու սա տա րու:   

Գա լակ տի կայի սկա վա ռա կա ձև կա ռուց ված քի մա սին պատ կե-
րա ցումն  երն ընդ հա նուր առ մա մբ հաս տատ վե ցին, սակայն դրա հետ 
մե կտեղ պարզ վե ցին նաև դրա կա ռուց ված քի այլ առա նձ նա հատ կու-
թյուն ներ: Նախ պարզ դար ձավ, որ Գա լակ տի կայի սկա վա ռա կն ամ-
բող ջու թյա մբ «ը նկղմ ված» է աստղային հա լոյի կամ ինչ պես ան վա-
նում են՝ գնդա ձև են թա հա մա կար գի մե ջ: Հա լոյում աստղե րի խտու-
թյունն ավե լի փո քր է քան սկա վա ռա կում: Բա ցի դրա նից, սկա վա ռա-
կա ձև են թա հա մա կա րգն ին քը ամե  նա կե նտ րո նա կան 12-13 լու սա տա րի 
տրա մագ ծով մա սում ուռու ցիկ տե սք ունի: Այդ տի րույ թում աստղե րի 
խտու թյու նը մի  լի ո նա վոր ան գամ ավե լի մե ծ է, քան Ա րե գա կի ան մի  ջա-
կան շրջա կայ քում:

 Գա լակ տի կայի սկա վա ռա կա ձև են թա հա մա կար գի մյուս կարևոր 
առա նձ նա հատ կու թյունն այն է, որ այդ սկա վա ռա կը հա մա սեռ չէ: 
Դրա կե նտ րո նում գտնվում է Գա լակ տի կայի մի  ջու կը, ո րից դե պի ար-
տա քին տի րույթ ներ են տա րած վում հսկայա կան պա րու րաթևե րը: Այդ 
պա րու րա թև ե րում մե ծ է ջե րմ աստղե րի և գա զա փո շային նյու թի պա-
րու նա կու թյու նը, ինչն իս պառ բա ցա կայում է հա լոյում:

 Գա լակ տի կայի սկա վա ռա կը պտտ վում է Գա լակ տի կայի կե նտ րո-
նի շուր ջը: Այդ պտույ տին բնա կա նա բար մաս նակ ցում է նաև Ա րե-
գա կը: Շարժ վե լով վայր կյ ա նում 220 կմ արա գու թյա մբ՝ այն 225-250 
մի  լի ոն տար վա ըն թաց քում մե կ պտույտ է կա տա րում Գա լակ տի կայի 
կե նտ րո նի շուր ջը: 
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Ժա մա նա կա կից գնա հա տա կան նե րով՝ Գա լակ տի կայի կազ մի  մե ջ 
է մտ նում 200-400 մի  լիարդ աստղ, ո րոնք հիմն  ա կա նում գտնվում են 
սկա վա ռա կա ձև են թա հա մա կար գում: 

2. Աստղա կու յ տեր: Գա լակ տի կայում աստղե րը հան դի պում են ինչ-
պես առան ձին-ա ռան ձին, այն պես էլ զույ գե րով, խմ բե րով ու կույ տե-
րով: Աստղա կույ տե րը ըստ ձևի բա-
ժան վում են եր կու դա սի՝ ցրված 
(նկ. 52.3) և գնդա ձև (նկ. 52.4): Ցր ված 
աստղա կույ տե րում աստղե րի քա նա-
կը էա պես ավե լի փո քր է, քան գնդա-
ձև աստղա կույ տե րում: Ե թե առա ջին-
նե րում կա րող է լի նել մի  քա նի տաս-
նյա կից մի  նչև մի  քա նի հա զար աստղ, 
ապա երկ րորդ նե րում դրանց թի վը 
կա րող է հաս նել հա րյուր հա զար նե րի 
կամ նույ նի սկ մի  լի ոն նե րի: Դրա 
հետևան քով գնդա ձև աստղա կույ տե-
րում աստղե րի խտու թյունն ան հա մե -
մատ ավե լի մե ծ է, քան ցր ված 
աստղա կույ  տե րում: Գն դա ձև աստ-
ղա  կույ տե  րում աստղե րի խտու թյունն 
աճում է դե պի կույ տի կե նտ րոն, իսկ 
ցր ված աստղա կույ տե րում որևէ նման 
բան չի նկատ վում: Գն դա ձև աստղա-
կույ տե րը հիմն  ա կա նում բաղ կա ցած 
են կար մի ր աստղե րից, դրան ցում 
ծայ րա հեղ հազ վա դեպ են կապ տա-
ճեր մակ ջե րմ աստղե րը: Ցր ված 
աստղա կույ տե րում կա րե լի է գտ նել 
և՛ ջե րմ, և՛ հա մե  մա տա բար սա ռը աստղեր:

Պե տք է նշել, որ գնդա ձև աստղա կույ տե րը պատ կա նում են մե ր Գա-
լակ տի կայի և Տի ե զեր քի ամե  նա ծեր գոյա ցու թյուն նե րի թվին: Դրանց 
տա րի քը մո տա վո րա պես 12-13 մի  լիարդ տա րի է: Ցր ված աստղա կույ-
տե րն այդ քան եր կար ապ րել չեն կա րող, նրանք քայ քայ վում են մի  քա-
նի տաս նյա կից մի  նչև մի  քա նի հա րյուր մի  լի ոն տար վա ըն թաց քում: 
Ներ կայումս մե ր Գա լակ տի կայում հայտ նա բեր ված են մոտ 1100 ցրված 
աստղա կույտեր, բայց ըստ գնա հա տա կան նե րի՝ դրանց թի վը կա րող 

Նկ. 52.4 Գնդաձև աստղակույտ

Նկ. 52.3 Ցրված աստղակույտ
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է մի  նչև տա սն ան գամ ավե լին լի նել: Պար զա պես դրանք շատ դժվար 
է հայտ նա բե րել մե ծ հե ռա վո րու թյուն նե րի վրա: Գն դա ձև աստղա կույ-
տե րի դեպ քում իրա վի ճա կն այլ է: Դրանք գրե թե բո լո րը հայտ նա բեր-
ված են, և ներ կայումս հայտ նի են 157 գնդա ձև աստղա կույտեր:

 Հե տա քր քիր է, որ այդ եր կու դա սե րի աստղա կույ տե րը նաև տարբեր 
ձևով են բա շխ ված Գա լակ տի կայում: Ցր ված աստղա կույ տե րը գտնվում 
են Գա լակ տի կայի հար թու թյան մե ջ և հան դի սա նում են սկա վա ռա կա-
ձև հա մա կար գի բնա կիչ: Գն դա ձև աստղա կույ տե րը պատ կա նում են 
հա լոյին, և իրենք իրենց հեր թին բա շխ ված են գնդա ձև տես քով: Նրանց 
խտու թյու նը մե ծ է Գա լակ տի կայի կե նտ րո նի մոտ, իսկ կենտ րո նից հե ռա-
նա լիս նվա զում է:

3. Աստղաս փյու ռ ներ: Սո վո րա կան ցր ված աստղա կույ տե րից բա ցի, 
գոյու թյուն ունեն նաև ե րի տա սարդ աստղե րից բաղ կա ցած նման հա-
մա կար գե ր՝ աստղա սփյուռ ներ (նկ. 52.5), ո րոնք ունեն ավե լի մե ծ չա-
փեր և ավե լի քիչ ան դամն  եր: Դրանք 1947 թվա կա նին  հայտ նա գոր ծել 
է հայ մե ծ գիտ նա կան Վիկ տոր Համ բար ձու մյա նը: Նա ապա ցու ցել է 
դրանց ե րի տա սարդ տա րի քը: Այդ պի սի հա մա կար գերն ավե լի արագ 
են քայ քայ վում, քան սո վո րա-
կան ցր ված աստղա կույ տե րը: 
Ըն դա մե  նը մի  քա նի տաս նյակ 
մի  լի ոն տար վա ըն թաց քում 
դրանք պե տք է քայ քայ վեն ու 
վե րա նան, իսկ դրանց աստղե-
րը խա ռն վեն աստղե րի ընդ հա-
նուր դաշ տին:

Աստղաս փյուռ նե րի հայտ-
նա գոր ծումն  ու ման րա կր կիտ 
հե տա զո տու թյու նը չա փա զանց 
կարևոր նշա նա կու թյուն ունե-
ցան աստղա գի տու թյան զար-
գաց ման հա մար: Բանն այն է, որ մի  նչև աստղաս փյուռ նե րի հայտ նա  գոր-
ծու մը հա մար վում էր, որ բո լոր աստղերն առա ջա ցել են մի ա ժա մա նակ՝ 
մի  քա նի մի  լիարդ տա րի առաջ, ո րից հե տո այլևս աստղ չի ծն վում: Այն 
հան գա ման քը, որ աստղա սփյուռ նե րին պատ կա նող աստղե րը մի  քա նի 
տաս նյակ մի  լի ոն տա րուց ավե լի ծեր չեն, էա պես փո խեց տի ե զե րա կան 
օբյե կտ նե րի առա ջաց ման վե րա բե րյալ գոյու թյուն ունե ցող պատ կե րա-
ցումն  ե րը: Պարզ դար ձավ, որ աստղեր ծն վում են նաև ներ կայումս:

Նկ. 52.5 Աստղասփյուռ
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4.  Մի գա մա ծու  թյու ն ներ: Մեր Գա լակ տիայի սկա վա ռա կա ձև հա մա-
կար գը, աստղե րից բա ցի, պա րու նա կում է մե ծ քա նա կու թյա մբ նյութ, 

ո րը սփռ ված է գա զի ու փո շու խո շոր ամ պե րի՝ մի  գա մա ծու թյուն նե րի  
տես քով: Մի գա մա ծու թյուն նե րը բա ժա նում են եր կու հիմն  ա կան խմ բի՝ 
մութ և լու սա վոր (նկ. 52.6): Մութ մի  գա մա ծու թյուննե րը մի  ջաստղային 
գա զի ու փո շու խիտ ամ պեր են, ո րոնք կլա նում են իրենց ետևում 
գտնվող աստղե րի լույ սը: Աստղային երկն քի հեն քի վրա դրանք երևում 
են որ պես մութ ու անաստղ տի րույթ ներ, ո րով էլ աչ քի են ընկ նում: 
Լու սա վոր մի  գա մա ծու թյուն նե րը կա րող են լի նել կա՛մ ան դրա դարձ-
նող, ո րոնք լու սա վոր վում են իրենց հարևա նու թյա մբ գտնվող աստղե-
րի լույ սով, կա՛մ իո նա ցած: Վեր ջին նե րս իո նա նում են իրենց ներ սում 
գտնվող շատ ջե րմ աստղե րի ճա ռա գայթ ման շնոր հիվ և իրենք էլ դառ-
նում են ճա ռա գայթ ման աղ բյուր:

 Հարցեր

1. Ի ՞նչ են թա հա մա կար գե րից է կա զմ ված մեր Գա լա կտի կան: 
2. Ո՞ր են թա հա մա կար գում է գտնվում Ա րե գա կն իր մո լո րա կային հա մա-

կար գի հետ միա սին:
3. Աստղա կույ տե րի ի՞նչ դա սեր կան: Ո րո ՞նք են դրանց տար բե րու թյուն նե րը:
4. Ո՞վ է հայտ նա գոր ծել աստղաս փյուռ նե րը: Ի՞նչ կարևոր նշա նա կու թյուն 

ունե ցավ աստղա գի տու թյան զար գաց ման հա մար այդ հայտ նա գոր ծու-
թյու նը: 

5. Ի ՞նչ է մի գա մա ծու թյու նը: Ի՞նչ հիմ նա կան խմ բե րի են բա ժան վում մի-
գա մա ծու թյուն նե րը:

        
ա. մութ                                                         բ. լուսավոր

Նկ. 52.6 Միգամածություններ

ANTARES



180

V ԳԼՈ ՒԽ. ԱՍՏ ՂԱ ԳԻ ՏՈ ՒԹՅԱՆ ՏԱՐ ՐԵ ՐԸ 

 § 53. ԱՅԼ ԳԱ ԼԱԿ ՏԻ ԿԱ ՆԵՐ,  ՄԵ ՏԱ ԳԱ ԼԱԿ ՏԻ ԿԱ: 
ՀԱԲ ԼԻ Օ ՐԵՆ ՔԸ, ՏԻ Ե ԶԵՐ ՔԻ ԱՌԱ ՋԱՑ ՄԱՆ 
ՄԵԾ ՊԱՅԹՅՈՒ ՆԻ ՎԱՐ ԿԱ ԾԸ 

Մեր Գա լակ տի կայի տրա մա գի ծն ըն դա մե  նը 100000 լու սա տա րի է, 
ո րից հե տո սկս վում ան սահ ման Տի ե զեր քի հա ջորդ աս տի ճա նը: Ժա-
մա նա կա կից գնա հա տա կան նե րով դիտ վող Տի ե զեր քի շա ռա վի ղը մո-
տա վո րա պես 13,6 մի  լիարդ լու սա տա րի է: Ուրե մն , մե ր Գա լակ տի կան 
ըն դա մե  նը փո շե հա տիկ է թվում, երբ այն հա մե  մա տում ենք ամ բո ղջ 
Տի ե զեր քի կամ դրա դիտ վող մա սի հետ, ո րը հին սո վո րու թյա մբ եր-
բե մն  դեռևս Մե տա գա լակ տի կա են ան վա նում:

1. Այլ գա լակ տի կա ներ: Ըն դա մե  նը մե կ հա րյուրա մյակ առաջ աշ-
խար հի ամե  նա հայտ նի աստղա գետ նե րը դե ռևս վի ճում էին այն մա-

սին, թե արդյոք կան մե ր Գա լակ տի կայի նման 
այլ աստղային հա մա կար գեր: Միայն 1923 թվա-
կա նին ամե  րի կա ցի աստղա գետ Էդ վին Հաբ լին 
հա ջող վեց հան րա հայտ Անդրո մե  դայի մի  գա մա-
ծու թյան մե ջ ցե ֆեիդ ներ գտ նել, ո րոնց մի  ջո ցով 
հնա րա վոր էր ո րո շել դրա հե ռա վո րու թյու նը: Նա 
ցույց տվեց, որ այդ պա րու րա ձև տես քով մի  գա-
մած օբյե կտն իրա կա նում գտնվում է մե ր Գա լակ-
տի կայի սահ ման նե րից բա վա կա ն հե ռու: Ավե լին, 
դրա նով նաև ապա ցուց վեց, որ այն բաղ կա ցած է 
բազ մա մի  լիարդ աստղե րից և ճիշտ այն պի սի հա-
մա կա րգ է, ինչ պիսին մե ր Գա լակ տի կան: 

Հե տա գա հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց տվե-
ցին, որ այդ պի սի աստղային հա մա կար գե րի 
թի վը չա փա զանց մե ծ է: Ըստ ներ կա գնահա-
տա կան նե րի՝ այդ թիվը հաս նում է 100-200 մի -
լիար դի: Դրանց այ սօր գա լակ տի կա ներ են 
ան վա նում, բայց, ի տար բե րու թյուն մե ր Գա-
լակ տի կայի, այս դեպ քում գր վում են փոք րա-
տա ռով: Գա լակ տի կա նե րի հայտ նա գոր ծու մի ց 
հե տո ծնունդ առավ աստղա գի տու թյան մի  նոր 
բնա գա վառ, ո րը կոչ վում է ար տա գա լակ տիկ 
աստղա գի տու թյուն:

Էդվին Հաբլ
(1889-1953)

Ամե րիկացի աստղա-
գետ, բազ մա թիվ 

հայտ նա գոր ծ�  թյ� ն-
նե րի հե ղի նակ, որոնք 
բերել են աստ ղա ֆի-
զիկայի մե ջ բե կ� մ-
նային առաջ ընթաց-

ների, ինչ պիս ին 
է, օրի նակ, Հաբլի 

օրենքը։ Նրա ան� -
նով է կոչվ� մ 1990 

թվա կանից մի նչ օրս 
տիեզերք� մ գործող 
«Հաբլ» ավտոմատ 
աստ ղա դի տա րանը:
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§ 53.  ԱՅԼ ԳԱ ԼԱԿ ՏԻ ԿԱ ՆԵՐ,  ՄԵ ՏԱ ԳԱ ԼԱԿ ՏԻ ԿԱ: 

2.  Գա լակ տի կա նե րի հիմն  ա կան դա սե րը: Գա լակ տի կա նե րի առա-
ջին դա սա կար գումն  ըստ դրանց ար տա քին տես քե րի կա տա րեց Հաբ լը: 
Նա բո լոր գա լակ տի կա նե րը բա ժա նեց ե րեք հիմն  ա կան դա սե րի՝ պա-
րու րա ձև (S), է լիպ սա ձև (E) և ան կա նոն (Ir) (նկ. 53.1): Աստղա գի տու-
թյան մե ջ է լիպ սա ձև գա լակ տի կա ներն ըն դուն ված է հա մա րել վաղ 
դա սե րի, իսկ պա րու րա ձև և ան կա նոն գա լակ տի կա նե րը՝ ուշ դա սե րի: 

Պա րու րա ձև է գա լակ տի կա նե րի մո տա վո րա պես կե սը: Այդ դա սին 
են պատ կա նում նաև մե ր Գա լակ տի կան և նրա հսկա հարևան Անդրո-
մե  դայի մի  գա մա ծու թյու նը (նկ. 53.3): Պա րու րա ձև գա լակ տի կա նե րի 

հիմն  ա կան առա նձ նա հատ կու թյունն այն է, որ դրանք 
ունեն մի ջուկ և մի  ջու կից ել նող եր կու կամ ավե լի պա-
րու րաթևեր, ո րոնք կազ մում են գա լակ տի կայի սկա վա-
ռա կա ձև են թա հա մա կար գը: Ինչ պես և մե ր Գա լակ տի-
կայում, պա րու րաթևե րը հա րուստ են ջե րմ աստղե րով, 
լու սա վոր և մութ մի  գա մա ծու թյուն նե րով:

Է լիպ սա ձև է հե տա զոտ ված գա լակ տի կա նե րի մոտ քա-
ռորդ մա սը: Դրանք առա նձ նա պես բարդ կա ռուց վա ծք 
չու նեն: Հան դի պում են գնդա ձևից մի  նչև սե ղմ ված, այս-
պես կոչ ված՝ ոսպ նյա կա ձև գա լակ տի կա ներ (նկ. 53.2): 
Վեր ջին նե րս ինչ-որ իմաս տով մի  ջան կյ ալ դաս են պա-
րու րա ձև ու է լիպ սա ձև գա լակ տի կա նե րի մի  ջև: Էլիպ սա-
ձև գա լակ տի կա նե րի բնակ չու թյու նը բա վա կա ն նման է 

        
  ա. պար� րաձև  բ. էլիպսաձև  գ. անկանոն

Նկ. 53.1 Գալակտիկաների դասերը

Նկ.53.2
Ոսպնյակաձև
գալակտիկա

§ 53.  Այլ գա լակ տի կա ներ,  մե տա գա լակ տի կա: 
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մե ր Գա լակ տի կայի հա լոյի բնակ չու թյա նը: Դրանք հիմն  ա կա նում բնա-
կեց ված են սա ռը կար մի ր աստղե րով:

 Մի ջան կյ ալ դաս հան դի սա ցող ոսպ նյա կա ձև գա լակ տիկա նե րը մե ր 
Գա լակ տի կայի ան մի  ջա կան մե ր ձա կայ քում կազ մում են բո լոր գա լակ-
տի կա նե րի 20 տո կո սը: 

Եվ վեր ջա պես, մն ա ցած հի նգ տո կոս գա լակ տի կա նե րը չու նեն որևէ 
կա նո նա վոր կա ռուց վա ծք: Այդ իսկ պատ ճա ռով դրանք կոչ վում են ան-
կա նոն գա լակ տի կա ներ: Այդ պի սի գա լակ  տի կա ներ են, օ րի նակ, մե ր 
Գա լակ տի կայի եր կու ար բան յակ նե րը՝ Մա գե լա նի Մեծ և Փո քր ամ պե րը: 
Ի նչ պես չա փե րով, այն պես էլ զա նգ վա ծով ու լու սա տվու թյա մբ գա լակ-
տի կա ներն էա պես տար բեր վում են մի  մյան ցից: Գերհս կա գա լակ տի կա-
նե րի տրա մա գի ծը կա րող է հաս նել 150-200 հա զար լու սա տա րու, իսկ 

որոշ թզուկ գա լակ տի կա նե րի տրա-
մա գի ծը չի ան ցնում մի  քա նի հա զար 
լու սա տա րուց: Հայտ նի ամե  նա զա նգ-
վա ծեղ գա լակ տի կա նե րի զա նգ վա ծը 
հաս նում է մի  քա նի հա րյուր մի  լիար դից 
մի  նչև տրի լի ոն արե գակ նային զա նգ-
վա ծի: Ըստ ո րում՝ ամե  նա զա նգ վա ծե ղը 
է լիպ սա ձև գա լակ տի կա ներն են: Դրանց 
կող քին կան թզուկ ներ, ո րոնց զա նգ վա-
ծը չի անցնում մի  քա նի հա րյուր հա զար 
արե գակ նային զա նգ վա ծից: 

3.  Գա լակ տի կա նե րի խմ բեր և 
կու յ տեր: Ի տար բե րու թյուն աստղե-
րի՝ գա լակ տի կա ներն ավե լի հա ճախ 
են մտ նում խմ բե րի ու կույ տե րի կազ մի  
մե ջ: Ըստ ո րում՝ կույ տե րում գտնվե-
լու ավե լի մե ծ հա կում են ցու ցադրում 
է լիպ սա ձև և ոսպ նյա կա ձև գա լակ տի-
կա նե րը: Ընդ հա կա ռա կը, կույ տե րի 
մե ջ չմ տած, այս պես կոչ ված դաշ տի 
գա լակ տի կա նե րի թվում ավե լի մե ծ է 
պա րու րա ձև և ան կա նոն գա լակ տի կա-
նե րի թի վը: Հա մար վում է, որ Տի ե զեր-
քում գոյու թյուն ունի գա լակ տի կա նե րի 
մո տա վո րա պես 100000 կույտ: 

Նկ.53.3 Գալակտիկաների 
տեղական խմբի անդամ 

Անդրոմե դայի մի գամած� թյ� նը

Նկ 53.4 Գալակտիկաների կ� յտ
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§ 53.  ԱՅԼ ԳԱ ԼԱԿ ՏԻ ԿԱ ՆԵՐ,  ՄԵ ՏԱ ԳԱ ԼԱԿ ՏԻ ԿԱ: 

Տե ղա կան խու մբ: Մեր գա լակ տի կան և Անդրո մե  դայի մի  գա մա ծու-
թյու նը (նկ. 53.3) իրենց ար բա նյակ նե րի հետ մի ա սին կազ մում են մի  ոչ 
մե ծ խումբ: Բա ցի հի շա տակ ված եր կու խո շոր գա լակ տի կա նե րից, այս 
խմ բի մե ջ կան նաև 50-ից ավե լի հա մե  մա տա բար ավե լի փո քր գա լակ-
տի կա ներ:

 Խմ բի տրա մա գի ծը մո տա վո րա պես 10 մի  լի ոն լու սա տա րի է: Խումբն 
իր հեր թին հան դի սա նում է Կույ սի գեր կույ տի մա սը: 

Գա լակ տի կա նե րի կու յտ: Ի տար բե րու թյուն խմ բե րի, ո րոնք պա րու-
նա կում են մի  քա նի տաս նյակ ան դամ, կույ տե րում գա լակ տի կա նե րի 
թի վը հա զար նե րով է հա շվ վում (նկ. 53.4): Մեզ ամե  նից մոտ է գտնվում 
այս պես կոչ ված՝ Կույ սի կույ տը, որն այդ պես է կոչ վում, քա նի որ նրա 
կե նտ րո նը երկն քում գտնվում է Կույս հա մաս տե ղու թյան ուղ ղու թյա մբ: 
Այն ընդ գր կում է մոտ 2000 գա լակ տի կա և գտնվում է մե  զ նից մոտ 58 
մի  լի ոն լու սա տա րի հե ռա վո րու թյան վրա:

4.  Հաբ լի օ րեն քը: 1929 թվա կա նին Էդ վին Հաբ լը, չա փե լով գա լակ-
տի կա նե րի հե ռա վո րու թյուն ներն ու արա գու թյուն նե րը, հայ տնա բե րեց 
մի  առն չու թյուն, ո րը մի  նչև օրս չա փա զանց մե ծ կի րա ռու թյուն ունի: 
Նրա ստա ցած առն չու թյու նից բխում է, որ որ քան ավե լի հե ռու է գա-
լակ տի կան, այն քան ավե լի արագ է այն հե ռա նում մե  զա նից: Ե թե v-ով 
նշա նա կենք գա լակ տի կայի արա գու թյու նը, իսկ r-ով հե ռա վո րու թյու նը, 
ապա այդ առն չու թյու նը կու նե նա v = H×r պարզ տես քը։ Այստեղ H-ը 
հաս տա տուն մե  ծու թյուն է, որը կոչ վում է Հաբ լի հաս տա տուն: Ներ-
կա յումս Հաբ լի հաս տա տու նի ըն դուն ված ար ժե քն է 75 կմ/վ, ե թե r-ը 
տր ված է մի  լի ոն պար  սեկ նե րով կամ Մե գա պար սեկ նե րով (Մպկ): Այն 
ցույց է տա լիս, որ յու րա քան չյուր Մե գա պար սեկ ավե լի հե ռուն գնա-
լիս արա գու թյունն ավե լա նում է 
75 կմ/վ-ով:

 Հաբ լի օ րեն քը պարզ բա ցատ-
րու թյուն ունի: Այն հեշ տու թյա մբ 
կա րե լի է հաս կա նալ, ե թե ման կա-
կան ռե տի նե փու չի կի վրա թա նա-
քով բազ մա թիվ կե տեր նկա րենք 
ու փչենք այն: Կտես նենք, որ բո-
լոր կե տե րը հե ռա նում են իրա րից, 
ըստ ո րում՝ այն քան ավե լի արագ 
են հե ռա նում, որ քան ավե լի հե ռու 
են մի  մյան ցից:

Նկ. 53.5 Տիեզերքի առաջացումը

ANTARES



184

V ԳԼՈ ՒԽ. ԱՍՏ ՂԱ ԳԻ ՏՈ ՒԹՅԱՆ ՏԱՐ ՐԵ ՐԸ 

 Մո տա վո րա պես այս պի սին է իրա վի ճա կը մե ր իրա կան տա րա-
ծու թյան մե ջ: Այն ըն դար ձակ վում է բո լոր ուղ ղու թյուն նե րով, ո րի 
հետևան քով մե նք ակա նա տես ենք լի նում Հաբ լի օ րեն քի իրա գո րծ-
մա նը: Պե տք է նշել, որ Հաբ լի օ րեն քը շատ մե ծ կի րա ռու թյուն ունի 
գա լակ տի կա նե րի հե ռա վո րու թյուն նե րի ո րոշ ման հա մար: Բա վա կան 
է չա փել գա լակ տի կայի հե ռաց ման արա գու թյու նը, և կա րե լի է գտ նել 
նրա հե ռա վո րու թյու նը:

5.  Մեծ պայ թյու  նի վար կա ծը: Ե թե այ սօր ամե ն ինչ ըն դար ձակ վում 
է, և գա լակ տի կա նե րը հե ռա նում են մի  մյան ցից, ապա կա րե լի է եզ րա-
կաց նել, որ ան ցյա լում ամե ն ինչ շատ ավե լի մե ծ խտու թյուն է ունե ցել: 
Այս փաս տար կը թույլ է տվել առաջ քա շել մի  վար կած, ըստ որի՝ մե ր 
Տի ե զե րքն առա ջա ցել է մե կ նախ նա կան պայ թյու նի հետևան քով: Այդ 
վար կա ծային նախ նա կան պայ թյու նը կոչ վում է Մեծ պայ թյուն: Ըստ 
այդ վար կա ծի՝ Մեծ պայ թյու նից առաջ ո չի նչ չկար, ոչ նյութ, ոչ ժա մա-
նակ, ոչ տա րա ծու թյուն: Այդ ամե նն առա ջա ցավ մի այն Մեծ պայ թյու նից 
հե տո (նկ. 53.5):

Մ նա ցոր դային ճա ռա գայ թու մ: Մեծ պայ թյու նի հետևանք նե րից 
մե  կն է հա մար վում այս պես կոչ ված մն ա ցոր դային ճա ռա գայ թու մը: 
Այն հայտ նա բեր վել է 1965 թվա կա նին: Այդ ռա դի ո ճա ռա գայ թու մով 
լցված է ամ բո ղջ Տի ե զեր քը: Այն գա լիս է տի ե զե րա կան տա րա ծու-
թյան բո լոր կող մե  րից և հա մա պա տաս խա նում է սև մա րմն  ի ճա ռա-
գայթ մա նը, ո րի ջեր մաս տի ճա նը ըն դա մե  նը 2,7 աստի ճան է բարձր 
բա ցար ձակ զրոյից: 

Ա րա գա ցող ըն դար ձա կու մ: 1998 թվա կա նին պարզ վեց, որ Տի ե զեր-
քը ոչ մի այն ըն դար ձակ վում է, այլև այդ ըն դար ձա կումն  արա գա նում է: 
Իսկ դա նշա նա կում է, որ կա մի  ուժ, ո րի մա սին մարդ կու թյու նը մի  նչ 
այդ չգի տեր, և ո րը շա րու նա կա բար աշ խա տանք է կա տա րում ամ բո ղջ 
Տի ե զեր քում՝ նրա բո լոր կե տե րում արա գա ցում հա ղոր դե լով հա մա-
տիե զե րա կան ըն դար ձակ մա նը:

 Սա ևս մե կ օ րի նակ է, թե ինչ պես կա րող են աստղա գի տա կան հե-
տա զո տու  թյուն նե րը փո խել մե ր պատ կե րա ցումն  ե րը Տի ե զեր քի կա-
ռուց ված քի, նյու թի հատ կու թյուն նե րի և դրանք կա ռա վա րող բնու թյան 
օ րենք նե րի մա սին:

 Հարցեր

1. Ի՞նչ ան վա նում է ունե ցել Տի ե զեր քի տե սա նե լի մա սը:
2. Ի ՞նչ է ար տա գա լակ տիկ աստղա գի տու թյու նը: Ե՞րբ է այն ծնունդ առել:
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§ 54. ՀԱՅ ՀՆԱ ԴԱ ՐՅԱՆ ԱՍՏՂԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ...

3. Ո րո ՞նք են գա լակ տի կա նե րի հիմ նա կան դա սե րը: Ո՞վ է այդ դա սա կա րգ-
ման հե ղի նա կը: Ըստ ո՞ր հատ կու թյան է կա տար վել այդ դասա կար գու մը:

4. Ո՞ր դա սին է պատ կա նում մեր Գա լակ տի կան:
5. Ո՞րն է Հաբ լի օ րեն քը: Ի՞նչ է այն ար տա հայ տում:
6. Որ քա ՞ն է գա լակ տի կայի հե ռա վո րու թյու նը, ե թե այն շա րժ վում է 150000 

կմ/վ արա գու թյա մբ: 

 § 54. ՀԱՅ ՀՆԱ ԴԱ ՐՅԱՆ ԱՍՏՂԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ, 
ԲՅՈՒՐԱ ԿԱ ՆԻ ԱՍՏՂԱ ԴԻ ՏԱ ՐԱՆ: 
Վ. ՀԱՄ ԲԱՐ ՁՈՒ ՄՅԱ ՆԻ ԿՅԱՆՔՆ 
ՈՒ ԳՈՐԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 

Աստղա գի տա կան գի տե լիք նե րը հնա դա րից ի վեր զու գա հե ռա բար 
առա ջա ցել ու զար գա ցել են տար բեր ազ գե րի մե ջ: Կան բազ մա թիվ 
փաս տեր, ո րոնք վկայում են, որ պատ մա կան Հայաս տա նի տա րած քում 
աստղա գի տու թյունն իր ժա մա նա կի հա մար բա վա կա ն բարձր մա կար-
դակ է ունե ցել մի  նչև վաղ մի ջ նա դար:

1. Հ նա գու յն կա ռու յց ներ: Ժա մա նա կա կից Հայաս տա նի տա րած-
քում, ո րը պատ մա կան Հայաս տա նի մի այն մի  չն չին մա սն է կազ մում, 
հայտ նա բեր վել են ժայ ռա պատ կեր ներ և շի նու թյուն ներ, ո րոնք կա՛մ 
աստղա գի տա կան նշա նա կու թյուն ունեն, կա՛մ ո րոն ցում աստղա-
գի տա կան գի տե լիք ներ են կի րառ վել: Ըստ ո րոշ հե տա զո տող նե րի՝ 
Հայաս տա նի տա րած քում է եր կին քը հա մաս տե ղու թյուն նե րի բա ժան-
վել մի  քա նի հա զա րա մյակ առաջ: Աստղա գի տա կան գի տե լիք նե րի 

Նկ. 54.1 Զո րաց քա րեր (Քա րա հունջ)

§ 54. Հայ հնա դա րյան աստղա գի տու թյուն...
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հետ ո րո շա կի ո րեն առնչ վում են նաև Մե ծա մո րի դի տո ղա կան հար-
թակ ներն, ու, մե ծ հա վա նա կա նու թյա մբ, Սի սիա նի տա րա ծա շրջա նում 
գտնվող Զո րաց քա րեր մե  գա լի թյան կա ռույ ցը (նկ. 54.1):

 2. Տեր մի ն ներ: Լե զուն նույն պես գի տե լիք նե րի մա սին կարևոր 
տեղե կու թյուն ներ է պահ պա նում: Ե թե տվյ ալ ազ գը զար գա ցած է 
մարդ կային գոր ծու նե ու թյան որևէ բնա գա վա ռում, ապա մե ծ է հա վա-
նա կա նու թյու նը, որ այդ բնա գա վա ռին վե րա բե րող տեր մի ն ներ կա ռա-
ջա նան, ո րոնք իրենց մե ջ տե ղե կատ վու թյուն են պա րու նա կում ստեղծ-
ման ժա մա նա կի վե րա բե րյալ: Հայե րե նում աստղա գի տա կան տեր մի ն-
նե րի, ան վա նումն  ե րի ստե ղծ ման ավան դույթն ան կաս կած գա լիս է 
բա վա կա ն հին ժա մա նակ նե րից: Կա նգ առ նենք մո լո րակ նե րի հայ կա-
կան ան վա նումն  ե րի վրա: Մեր կու րիի հայ կա կան անու նը Փայ լա ծու է, 
Վենե րայի նը՝ Լու սա բեր կամ Ա րու սյակ, Մար սի նը՝ Հրատ, Յու պի տե րի-
նը՝ Լուսն թագ, իսկ Սա տուր նի նը՝ Երևակ: Բա նից պարզ վում է, որ հին 
հույ նե րը նույն պես մի  նչև մ.թ.ա. VI-V դա րե րը մո լո րակ նե րին տվել են 
իմաս տային անուն ներ: Ա վե լին՝ այդ անուն նե րի թա րգ մա նու թյուն նե-
րը գրե թե ճշգր տո րեն հա մը նկ նում են մի  նչև օրս օգ տա գո րծ վող հայ-
կա կան անուն նե րի հետ: Դա նշա նա կում է, որ 
հայ կա կան անուն ներն սկսել են օգ տա գո րծ-
վել առն վա զն 2500 տա րի առաջ: Նշա նա կում է՝ 
ոչ պա կաս հին է նաև մո լո րակ տեր մի  նը, ո րը, 
որ պես երկ նային լու սա տու նե րի այդ տե սա կի 
ան վա նում, ան թե րի է: Չպե տք է մո ռա նալ, որ 
լե զու նե րի մե ծ մա սում կի րառ վում է հու նա րե-
նից փոխա ռն ված «պ լա նե տա» բա ռը, ո րը նույն 
իմաստն ունի: Նման տեր մի  նա բա նու թյան առ-
կա յու թյու նը խո սում է աստղա գի տու թյան բնա-
գա վա ռում գի տե լիք նե րի հա մա պա տաս խան 
մա կար դա կի մասին: 

3. Ա նա նիա Շի րա կա ցի: Թեև յո թե րորդ դա-
րում Հայաս տա նը արաբ նե րի տի րա պե տու թյան 
տակ էր, բա վա կա ն ապա հով էր, որ պես զի զար-
գա նային մա թե մա տի կան, աշ խար հա գրու թյունն 
ու աստղա գի տու թյու նը: Ան կաս կած, Ա նա նիա 
Շի րա կա ցին այդ ժա մա նակ նե րի մե ծա գույն գիտ-
նա կաննե րից էր, որ ման րա մաս նո րեն ուսումն  ա-
սի րել էր դա սա կան գի տու թյան նվա ճումն  ե րը: 

Անանիա 
Շիրակաց�  արձա նը 

Մատենադարանի առջև
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§ 54. ՀԱՅ ՀՆԱ ԴԱ ՐՅԱՆ ԱՍՏՂԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ...

Թեև աստղա գի տու թյան մե ջ նա ին քը որևէ նո րու թյուն չի մտց րել, սա-
կայն գի տա կան հա մոզ մունք նե րում հակ ված էր դե պի ավե լի տրա մա բա-
նա կան մո տե ցումն  ե րը: Նա, օ րի նակ, պն դում էր, որ Լու սի նը սե փա կան 
լույս չու նի և ան դրա դարձ նում է Ա րե գա կի լույ սը, դրա հի ման վրա ճիշտ 
էր բա ցատ րում խա վա րումն  ե րը, կար ծում էր, որ Ծիր կա թի նի մշու շոտ 
լույ սը շատ հեռ վում գտնվող բազ մա թիվ աստղե րի լույսն է, և այլն: Շի-
րա կա ցին նաև կարևոր դեր է կա տա րել ինչ պես մի նչև իրեն ստեղծ ված 
տեր մի ն նե րի պահ պան ման ու կի րառ ման, այնպես էլ նոր տեր մի ն ներ 
ստեղ ծե լու գոր ծում: 

4.  Վիկ տոր Համ բար ձու  մյան: Ան կաս կած, քսա նե րորդ դա րի խո-
շո րա գույն գիտ նա կան նե րից ու գի տու-
թյան կազ մա կեր պիչ նե րից մե  կը Վիկ տոր 
Համ բար ձու մյանն էր: Նա ծն վել էր Թբի-
լի սի ում և կր թու թյուն ստա ցել Սա նկտ 
Պե տեր բուր գում, որն այն ժա մա նակ կոչ-
վում էր Լե նի ն գրադ: Շատ ե րի տա սարդ 
տա րի քում նա ար դեն ստա ցել էր գի տա-
կան կարևոր ար դյունք ներ մա թե մա տի-
կայի և մի  ջու կային ֆի զի կայի բնա գա վա-
ռում: Նրա գի տա կան հե ղի նա կու թյու նը 
հատ կա պես բարձ րա ցավ, երբ ըն դա մե ն 
26-27 տա րե կա նում նա գի տա կան վե ճի 
մե ջ մտավ ան գլիա ցի գիտ նա կան Ջեյմս 
Ջինսի (1877-1946) հետ և ապա ցու ցեց, որ 
մե ր Գա լակ տի կան ոչ թե տա սը տրի լի ոն 
տա րե կան է, ինչ պես Ջինսն էր պն դում, 
այլ ըն դա մե  նը տա սը մի  լիարդ:

Աշ խա տե լով Սանկտ Պետերբուրգում՝ 
նա մե ծ հա ջո ղու թյուն նե րի էր հա սել ոչ 
մի այն զուտ գի տա կան, այլ նաև կազ մա-
կե րպ չա կան բնա գա վա ռում: Ըն դա մե -
նը 26 տա րե կա նում ստեղ ծել էր Խորհր-
դային մի  ու թյու նում առա ջին աստղա ֆի-
զի կայի ամ բի ո նը, 31 տա րե կա նում դար-
ձել ակա դե մի  կոս, մե կ տա րի ան ց նշա-
նակ վել իր հա մալ սա րա նի պրո ռեկ տոր: 
Չնայած այդ ամե  նին, երբ 1943 թվա կա նին 

Վիկտոր Համբարձ� մյան 
(1908-1996)

Հայ աստղագետ և աստղա-
ֆի զի կոս, տեսական 

աստղա ֆի զի կայի հիմն  ա-
դիր նե րից մե կը։ Աշխա-

տ�  թյ� ն նե րը վե րա բե ր� մ 
են աստղե րի և մի  գա-
մա ծ�  թյ� ն նե րի ֆի զի-

կայի, արտա գա լակ տի կա-
կան աստղա գի տ�  թյան, 

աստղային հա մա կար գերի 
դի նա մի  կայի, աստ ղե րի 

և գալակտիկաների տիե-
զե րա ծն� թյան և մա թե-
մա տի կա կան ֆիզիկայի, 
մի  ջ�  կային ֆի զի կայի 

բնագավառներին։
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Հայաս տա նում կազ մա վոր վեց Գի տու թյուն նե րի ակա դե մի ա, նա ան մի -
ջա պես տե ղա փոխ վեց Երևան և իր մն ա ցած ամ բո ղջ կյ անքն անցկաց-
րեց Հայաս տա նում: 

Այս տեղ առա ջին կարևոր գոր ծե րից մե  կը, որ արեց, Երևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նում աստղա ֆի զի կայի ամ բի ո նի ստեղ ծումն  էր 1945 
թվա կա նին: Իսկ 1946 թվականին նրա նա խա ձեռ նու թյա մբ ստե ղծ վեց 
նաև Բյու րա կա նի աստղա դի տա րա նը:

Բյու րա կա նի աստղա դի տա րա նում Համ բար ձում յա նի առա ջին գի-
տա կան աշ խա տան քը վե րա բե րում էր աստղաս փյուռ նե րին: Այդ աշ խա-
տան քով նա ապա ցու ցեց, որ աստղեր ծն վում են նաև մե ր ժա մա նակ-
նե րում, որ աստղե րի առա ջաց ման գոր ծըն թա ցը եր բեք չի ընդ հատ վել: 
Պե տք է նկա տել, որ հենց աստղաս փյուռ ան վա նու մը նույն պես հո րի նել 
և հայե րե նում գոր ծա ծու թյան մե ջ է դրել Վիկ-
տոր Համ բար ձու մյա նը:

 Հե տա գայում նրա աշ խա տանք նե րի մե ջ 
կարևոր նշա նա կու թյուն ունե ցավ մե  կը, որը 
նվիր ված էր ակ տիվ գա լակ տի կա նե րի նշա նա-
կու թյան բա ցա հայտ մա նը: Մի նչ այդ ոչ ոք չէր 
խո սել գա լակ տի կա նե րի մի  ջուկ նե րի ակ տի վու-
թյան մա սին, իսկ նրա աշ խա տանք նե րից հե տո 
այդ բնա գա վա ռը մի  ջազ գային աս պա րե զում 
դար ձավ աստղա գի տա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րի առա ջա տար: 

Ան կաս կած է, որ քսա նե րորդ դա րի հա մաշ-
խար հա յին աստղա գի տու թյան զար գաց ման, նոր ուղ ղու թյուն նե րի ձևա-
վոր ման վրա ամե  նա մե ծ ազ դե ցու թյունն ունե ցել է հենց Վիկ տոր Հա մա-
բար ձում յա նը: Նա ավե լի քան քա ռասուն տա րի ղե կա վա րել է Հայաս-
տա նի Գի տու թյուն նե րի ակա դե մի ան, նույն քան ժա մա նակ գլ խա վո րել 
է Բյու րա կա նի աստղա դի տա րա նը, ընտր վել է Մի ջազ գային աստղա գի-
տա կան մի  ու թյան նախագահ, Գի տա կան մի  ու թյուն նե րի մի  ջազ գային 
խորհր դի նախագահ, դար ձել աշ խար հի մոտ ե րե սուն ակա դե մի ա նե րի 
ու հեղի նա կա վոր գի տա կան ըն կե րու թյուն նե րի ան դամ: 

5.  Բյու  րա կա նի աստղա դի տա րա նը: Բյու րա կա նի աստղա դի տա-
րա նում գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը կապ ված են տար բեր տիե-
զե րա կան մար մի ն նե րում տե ղի ունե ցող ան կայուն երևույթ նե րի 
ուսումն  ա սի րու թյան հետ: Այնտեղ իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն-
նե րից հատ կա պես հայտ նի են աստղաս փյուռ նե րի հայտ նա բե րումն  ու 
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դի տումն  ե րը, ակ տիվ մի  ջու կով գա լակ տի կա նե րի, մաս նա վո րա պես 
Մար գար յա նի գա լակ տի կա նե րի հայտ նա բե րու մը, ո րոնց թվում բա-
վա կա ն շատ են հատ կա պես ակ տիվ սեյ ֆեր տի գա լակ տի կա ներն ու 
քվա զար նե րը, Բյու րա կա նում հայտ նա բեր վել են մե ծ թվով բռնկ վող 
աստղեր, տար բեր տի պե րի մի  գա մա ծու թյուն ներ, հե տա քրք րու թյուն 
ներ կայաց նող բազ մա թիվ այլ օբյե կտ ներ:

 Բյու րա կա նի աստղա դի տա րա նում գոր ծում է տա րա ծա շրջա նում 
խո շո րա գույն՝ 2,6 մ տրա մա գծով աստղա դի տակը, ինչ պես նաև իր դա-
սի աստղա դի տակ նե րի շար քում աշ խար հում լա վա գույն հն գյա կի մե ջ 
մտնող Շմի դ տի դա սի դի տա կը: 

Աստղա դի տա րա նի գոյու թյան ըն թաց քում այս տեղ կազ մա կե րպ-
վել են բազ մա թիվ մի  ջազ գային գի տա ժո ղովն  եր, ո րոնց մաս նակ ցել են 
աշ խար հի բազ մա թիվ խո շո րա գույն գիտ նա կան ներ: Բյու րա կա նում է 
կազ մա կե րպ վել նաև ար տե րկ րային քա ղա քա կր թու թյուն նե րի խն դիր-
նե րին նվիր ված առա ջին մի  ջա զ գային գի տա ժո ղո վը: 

 Հաշ վի առ նե լով Բյու րա կա նի 
աստղա դի տա րա նի նշա նա կու-
թյու նը Հա յաս տա նում գի տու թյան 
զար գաց ման, աստղա գի տա կան 
գի տե լիք նե րի տա րած ման գոր-
ծում, գի տա կան ճա նա չո ղու թյան 
աս պա րե զում ձե ռք բե րած հա-
ջո ղու թյուն նե րը՝ 2013 թվա կա նից 
հան րա պե տու թյան կա ռա վա-
րու թյան կող մի ց այն ճա նաչ վել է 
Ազգային ար ժեք:

 Հարցեր

1. Ի՞նչ վկայու թյուն ներ կան, որ աստղա գի տա կան գի տե լիք նե րը Հա յաս-
տա  նում  առա ջա ցել ու զար գա ցել են դեռ վաղ ժա մա նակ նե րից:

2. Հայ հնա դա րյան աստղա գի տու թյան ի՞նչ նվա ճում ներ գի տեք:
3. Ի՞նչ դեր է կա տա րել Շի րա կա ցին աստղա գի տու թյան բնա գա վա ռում:
4. Ի՞նչ հայտ նա գոր ծու թյուն ներ է կա տա րել Վ.  Համ բար ձու մյա նը: 
5. 2013 թ. ի՞նչ ո րո շում է ըն դու նել ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը Բյու րա կա նի 

աստղա դի տա րա նի վե րա բե րյալ: 

ANTARES



190

ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գլուխ 3  Լուսային երեվույթներ

ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԼուխ 3
ԼուսաՅին երեՎուՅԹներ

138. Ճառագայթման ո՞ր տեսակին են 
պատկանում 500 ՏՀց, 400 ԳՀց, 300 
ՄՀց, 900 ՏՀց, 10 կՀց հաճախությամբ 
էլեկտրամագնիսական ալիքները: 

139. Ճառագայթման ո՞ր տեսակին են 
պատկանում 100 կՀց, 700 ՏՀց, 500 ԳՀց, 
1000 ՏՀց, 600 ՄՀց հաճախությամբ 
էլեկտրամագնիսական ալիքները: Ինչի՞ է 
հավասար այդ ճառագայթումների ալիքի 
երկարությունը վա կու ու մում:

140. Արևից լուսավորված ծառի ստվերը  9 
մ երկարություն ունի, իսկ  175 սմ հասակ 
ունեցող մարդունը՝ 3 մ: Ինչի՞ է հավասար 
ծառի բարձ րու թյունը:

141. Ուղղաձիգ դրված մետրանոց քանոնի 
ստվերի երկարությունը 50 սմ է: Դրա 
կողքին գտնվող տան ստվերը 8 մ 
երկարություն ունի: Ի՞նչ բարձրություն 
ունի տունը:

142. Հայելու վրա ընկնող ճառագայթի ան-
կյու նը 00 է: Ինչի՞ է հավասար հայելու և 
նրանից ան դրա դարձող ճառագայթի միջև 
անկյունը:

143. Հայելուց ճառագայթի անդրադարձման 
անկյունը 350 է: Ինչի՞ է հավասար 
ճառագայթի անկման անկյունը:  

144. Տետրում արտագծեք նկ. 24-ը: Յու րա-
քան չյուր օրինակի համար կառուցեք 
անդրադարձող կամ ընկնող ճառագայթ՝ 
նշելով անկման և ան դրա դարձ ման 
անկյունները:

Նկ. 24

Նկ. 25

Նկ. 26

Նկ. 27
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145. Տետրում արտագծեք նկ. 25-ը: 
Յու րա քան չյուր օրինակի համար 
կառուցեք անդրա դար ձող կամ 
ընկնող ճառագայթ՝ նշե լով անկման 
և ան դրա դար ձման ան կյուն ները:
146. Հիմար ժպիտը դեմքին 
Թոմը զվարճանում էր՝ խաղալով 
հայելու կտո րի հետ, որ վերցրել 
էր Ռոջերսից՝ փո խա րենը նրան 
տալով իր հա սած կրծած խնձո րը: 
Հանկարծ Թոմը նկատեց, որ հայե-

լուց անդրա դար  ձող ճառագայթը հորի զո նա կան ուղղություն ստացավ: 
Այդ պա հին հո րի զո նի նկատմամբ ի՞նչ անկյուն ուներ հայելին, եթե 
արևի ճա ռա գայ թն ե րը գետ նին էին ընկնում նրա մակերևույթի նկատ-
մամբ j = 600 ան կյան տակ:

147. Բոլոր ուժերը լարելով՝ Արմանը այնու ամե նայնիվ սողալով հասավ 
ջրհորին: Ոչինչ չտեսնելով այդ սև անցքում՝ նա գրպանից հարթ 
հայելու մի կտոր հանեց: Հորիզոնի նկատմամբ ի՞նչ անկյան տակ 
պետք է նա տեղադրի հայելին, որպեսզի j = 600 անկյան տակ երկրի 
մակերևույթին ընկնող  կիզիչ արևի ճառագայթների միջոցով 
կարողանա լուսավորել ուղ ղաձիգ նեղ ջրհորի հատակը:

148. Հարթ հայելում կառուցեք առարկայի պատկերը նկ. 26-ում ներ կա յաց-
ված դեպքերի համար:

149. Հարթ հայելում կառուցեք առարկայի պատ կե րը նկ. 27-ում ներ կա յաց-
ված դեպ քե րի համար:

150. Պատին ամրացված հարթ հայելին նվա զա գույն ի՞նչ բարձրություն 
պետք է ունենա, որպեսզի նրա մեջ նայող մարդը կարողանա իրեն 
ողջ հասակով տեսնել:

Լուծում
Կառուցենք մարդու պատկերը հայելու մեջ (նկ. 28): Այդ կեղծ պատկերը 
հայելուց նույն հե ռա վո րու թյան վրա է, ինչ որ մարդը: Պատկերի չափերը 
համընկնում են մարդու չափերի հետ: Որ պես զի մարդն իր պատկերը տեսնի 
ամբողջ հասակով, անհրա ժեշտ է, որ նրա աչքերից պատկերի եզ րա կե-
տե րին տար ված ուղիղներն անց նեն 
հայելու միջով: Այդ ուղիղ ներով սահ-
մա նա փակ ված եռան կյուն նե րի նմա-
նու թյունից հետև ում է, որ հայելու 
նվա զա գույն բարձ րու թյունը  հավա-
սար է մար դու հասակի կեսին: 

151. Լույսի աղբյուրը գտնվում է 
միմյանց հետ 300 անկյուն կազմող 
երկու հարթ հայելիների միջև: 
Աղբյուրը հայելիների հատման 
գծից հեռացված է 6 սմ-ով: Գտեք Նկ. 29

Նկ. 28
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հայելիներում ստացվող 
լույսի աղբյուրի առաջին կեղծ 
պատկերների հեռավորությունը:

152. Ապացուցեք, որ իրար 
ուղղահայաց երկու հայելիից 
մեկի վրա ընկնող ճառագայթը 
մյուս հայելուց անդրադառնում է 
ընկնող ճառագայթին զուգահեռ 
ուղղությամբ:

153. Անհրաժեշտ է հարթ հայելիով 
լուսավորել հորի հատակը: 
Հորիզոնի նկատմամբ ի՞նչ 
անկյան տակ պետք է տեղադրել հայելին, եթե Արեգակի ճառագայթն 
ընկնում է ուղղաձիգի նկատմամբ 500 անկյան տակ:

154. Արևի ճառագայթները Երկրի նկատմամբ ընկնում են 220 անկյան տակ: 
Հորիզոնի նկատմամբ ի՞նչ անկյան տակ պետք է տեղադրել հարթ 
հայելին ճառագայթների ընթացքն ուղղաձիգ վեր դարձնելու համար: 

155. Մարդը հարթ հայելու ուղղությամբ շարժվում է v1 = 1 մ/վ արագությամբ: 
Ի՞նչ v2 արագությամբ է նա մոտենում իր ար տա ցոլ մանը: Որքանո՞վ 
կկրճատվի մարդու և նրա արտացոլման միջև հեռավորությունը 2 մ 
անցնելուց հետո:

156. Մարդը կանգնած է հարթ հայելուն ընդհուպ մոտ: Ինչքանո՞վ կմեծանա 
մարդու և նրա պատկերի հեռավորությունը, եթե մարդը 2 մ հետ քաշվի 
հայելուց:

157. Տետրում արտագծեք նկ. 29-ը՝ յու րաքանչյուր դեպքում այն լրացնելով 
պակասող ճառագայթներով (ապա կու կտո րի դրսի կամ ներսի մասում): 
Նկարի վրա ցույց տվեք անկման և բեկման ան կյուն ները՝ յուրաքանչյուր 
դեպքի համար նշելով, թե ո՞րն է դրանցից ավելի մեծ:  

158. Տետրում արտագծեք նկ. 30-ը՝ յուրաքանչյուր դեպքում այն լրաց-

նե լով պակասող ճա ռա գայթ  նե րով (ապակու կտորի դրսի կամ ներսի 
մասում): Նկա րի վրա ցույց տվեք անկման և բեկ ման ան կյուն ները՝ յու-
րա քան չյուր դեպքի հա մար նշելով, թե ո՞րն է դրանցից ավե լի մեծ: 

159. Որոշեք միջավայրի բեկման ցու ցիչը, եթե վակուումից այդ մի ջա վայրի 
վրա ճառագայթի 450 անկ ման անկյան դեպքում բեկման անկյունը 300 է: 

Նկ. 30

Նկ. 31

ա բ
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160. Ճառագայթն օդից ընկնում է թափանցիկ միջավայրի վրա: Ճառագայթի 
անկման անկյունը 450 է: Ինքա՞ն է բեկման անկյունը, եթե միջավայրի 
բեկման ցուցիչը 2  է: 

161. Լույսի ճառագայթը ջրից անցնում է օդ 450 անկման անկյան տակ: 
Գտեք բեկման անկյունը:

162. Ոսպնյակի օպտիկական ուժը 0,2 դպտր է: Ինչի՞ է հավասար այդ 
ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը:

163. Ոսպնյակի կիզակետային հեռա վո րու թյունը 10 սմ է: Ինչի՞ է հավասար 
այդ ոսպնյակի օպտիկական ուժը:

164. Ունենք երկու ոսպնյակ, որոնցից  մեկը հավաքող՝ F1 = 40 սմ կիզա կե տա-
յին հեռավորությամբ, իսկ մյուսը ցրող՝ D2 = - 7,5 դպտր օպտիկական ուժով: 
Ինչի՞ է հավասար  ոսպնյակների  այս համակարգի օպտիկական ուժը:

165. Ինչի՞ է հավասար երկու ոսպնյակների համակարգի օպտիկական ուժը, 
եթե դրանցից մեկն ունի F1 = -20 սմ կիզակետային հեռավորություն, իսկ 
մյուսը՝ D2 = 2 դպտր օպտիկական ուժ:

166. Կառուցեք հավաքող ոսպնյակի տված պատկերը նկ. 31-ում ներ կա-
յաց ված դեպքերի համար:

167. Կառուցեք հավաքող ոսպնյակի տված պատկերը նկ. 32-ում ներ-
կայաց ված դեպքերի համար:

168. Կառուցեք ցրող ոսպնյակի տված պատկերը նկ. 33-ում ներկայացված 
դեպքերի համար:

169. Կառուցեք ցրող ոսպնյակի տված պատկերը նկ. 34-ում ներկայացված 
դեպքերի համար:

170. Առարկայի իրական պատկերի հեռավորությունը 0,6 մ կիզակետային 
հեռավորությամբ ոսպնյակից 1,5 անգամ մեծ է առարկայից 
ոսպնյակ հեռավորությունից: Որոշեք պատկերի հեռավորությունը 
ոսպնյակից:

ա
բ
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171. Մոմը գտնվում է 10 դպտր օպտիկական ուժով հավաքող ոսպնյակից 
0,125 մ հեռավորության վրա: Ոսպնյակից ինչքա՞ն հեռու կստացվի 
մոմի պատկերը:

172. Որոշեք հավաքող ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը, եթե 
առար կայի և նրա իրական պատկերի հեռավորությունը 2,5 մ է, իսկ 
գծային խոշորացումը՝ 1,5:

173. Որոշեք ցրող ոսպնյակի օպտիկական ուժը, եթե հայտնի է, որ նրա 
առջև 0,4 մ հեռավորության վրա գտնվող առարկան տալիս է 4 անգամ 
փոքրացված կեղծ պատկեր:

174. l երկարությամբ ձողը տեղադրված է F կիզակետային հեռավորություն 
ունեցող հավաքող ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքի 
երկայնքով: Ձողի կենտրոնը գտնվում է ոսպնյակից l հեռավորության 
վրա, և ոսպնյակը տալիս է ձողի բոլոր կետերի իրական պատկերը: 
Որոշեք ձողի երկայնական խոշորացումը:

175. Մարդը բացասական օպտիկական ուժով ակնոց է կրում: Տեսողության 
ի՞նչ արատ ունի այդ մարդը: Համեմատեք նրա աչքերի օպտիկական 
ուժը նորմալ աչքի օպտիկական ուժի հետ. այն մե՞ծ է, թե՞ ավելի փոքր 
վերջինից:

176. Մարդը դրական օպտիկական ուժով ակնոց է կրում: Տեսողության 
ի՞նչ արատ ունի այդ մարդը: Համեմատեք նրա աչքերի օպտիկական 
ուժը նորմալ աչքի օպտիկական ուժի հետ. այն մե՞ծ է, թե՞ ավելի փոքր 
վերջինից:
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ԳԼուխ 4
ատոՄի ՄիջուԿի ԿառուցՎաԾքԸ

177. Քիմիական ո՞ր տարրի միջուկ է հանդիսանում պրոտոնը:
178. Թթվածնի չեզոք ատոմում կա 8 էլեկտրոն, իսկ միջուկում՝ 8 նեյտրոն: 

Քանի՞ մասնիկ կա թթվածնի ատոմում:
179. Պատկերեք ածխածնի չեզոք ատոմի 

մոդելը, որի միջուկում կա 12 նուկլոն, իսկ 
միջուկի շուրջը պտտվում է 6 էլեկտրոն: 

180. Բերիլիումի չեզոք ատոմի միջուկում կա 9 
մասնիկ, որից 5-ը նեյտրոններ են: Որքա՞ն 
է այդ ատոմում էլեկտրոնների ընդհանուր 
լիցքը: 

181. Ո՞ր մասնիկների մասնաբաժինն է 
ավելանում ատոմի միջուկում քիմիական 
տարրի կարգաթվի աճին զուգընթաց: 

182. Բորի միջուկում կա 11 մասնիկ, որից 5-ը 
պրոտոններ են: Քանի մասնիկ կա բորի 
չեզոք ատոմում: 

183. Ինչի՞ հետևանքով է չեզոք ատոմը վերածվում բացասական իոնի: 
184. Քանի՞ էլեկտրոն կորցրեց ազոտի չեզոք ատոմը, եթե դրա հետևանքով 

այն վերածվեց 3,2·10-19Կլ լիցքով դրական իոնի: 
185. Քանի՞ պրոտոն և քանի՞ նեյտրոն է պարունակում լիթիումի   միջուկը 

(քի միական տարրի տառային նշանակման ձախակողմյան ինդեքսը 
ցույց է տալիս տարրի կարգաթիվը, իսկ ցուցիչը՝ զանգվածային թիվը):

Տրված է՝  միջուկ 
Պրոտոնների թիվը՝  Z -  ?
Նեյտրոնների թիվը՝ N -  ?

Լուծում՝
1) Ատոմում պրոտոնների թիվը համընկնում 

է տարրի կարգաթվին, ուստի՝
Z = 3:
2) Համաձայն (38.1) բանաձևի նեյտրոնների թիվը՝ 
N = A – Z, 
որտեղ A-ն տվյալ տարրի զանգվածային թիվն է: Քանի որ A = 6, ապա 
N = 6 - 3 = 3:

186. Պղնձի  միջուկում քանի՞ նեյտրոն կա:
187. Արծաթի  միջուկում նեյտրոնների թիվը քանիսո՞վ է պակաս 

կապարի  միջուկում  պարունակող նեյտրոնների թվից: 

Գլուխ 5  Աստղագիտության տարրերը

Նկ. 36
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188. Ո՞ր քիմիական տարրերն են 
պարունակում ա) 7p + 7n (p-ն պրոտոնի 
նշանակումն է, n-ը՝ նեյտրոնի), բ) 8p + 
22n, գ) 33p + 42n թվով նուկլոններ:

189. Կփոխվե՞ն արդյոք տարրի քիմիական 
հատկությունները միջուկի կողմից γ
ճառագայթումից հետո: 

190. Ռադոնի  միջուկը α մասնիկ 
ճառագայթեց: Ո՞ր քիմիական տարրի 
միջուկի փոխակերպվեց այն: 

191. Ջրածնի միջուկի շառավիղը R ≈ 10-

15մ է: Գնահատեք միջուկի խտությունը և այն համեմատեք երկաթի 
խտության հետ:

ԳԼուխ 5
աստՂաԳիտուԹՅան տարրերԸ

192. Ինչ–որ մոլորակ Արեգակից գտնվում է 1000 անկյունային 
հեռավորության վրա (նկ. 35)։ Դա ներքի՞ն, թե՞ արտաքին մոլորակ է։

Լուծում: Մոլորակների փոխ տե ղա դրու թյուն նե րը պատկերված են նկարում: 
Դրանից երևում է, որ Արեգակից 900–ից մեծ անկյունային հե ռա վո րության 
վրա կարող են գտնվել միայն մո լո րակները, որոնց ուղեծրային շառավիղը 
գե րա զան ցում է Երկրի ուղեծրային շա ռա վի ղը։ Ուրեմն մոլորակը ար տա -
քին է: 

193. Ի՞նչ պայ ման նե րի դեպքում մոլորակի վրա տեղի չեն ունենա գի շեր-
վա և ցերեկվա հերթափոխություն։

1 9 4 . 

Որոշեք 
Ե ր կ ր ի 

շառավիղը՝ այն ըն դո ւ նե լով որպես գունդ։

Ցուցում: Նույն միջօրեականի վրա, հարթ տեղում ընտրեք երկու կետ (A և B) և 
որոշեք դրանց միջև ընկած աղեղի երկարությունը աստիճաններով և 

Նկ. 38

Նկ. 37

Նկ. 39
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կիլոմետրերով։

195. Լուսատուի հորիզոնական պարալաքսը p0 է, Երկրի շառավիղը՝ R⊕  

(նկ. 36): Որոշեք լուսատուի հեռավորությունը Երկրից: 

Հիշեցում: Հորիզոնական պա րա լաքս 
կոչվում է այն անկյունը, որի մեջ 
լուսատուից երևում է KS տե սա գծին 
ուղղահայաց Երկրի շա ռա վի ղը:  

196. Նկարում պատկերված լու սա տուն Երկրից երևում է ρ անկյան տակ:
Որոշեք լուսատուի շառավիղը, եթե նրա պարալաքսը p է, Երկրի 
շառավիղը՝ R: 

197. Հայտնի է որ աչքի լուծունակությունը՝ θ ≈ 1: Ինչպիսին է Լուսնի վրայի 
գոյացության փոքրագույն գծային չափը, որը կարելի կլինի տար բե-
րա կել Երկրի վրայից անզեն աչքով։ Երկրից Լուսնի հեռավորությունն 
ըն դունել 400000 կմ:

198. Աստղադիտակի օբյեկտիվի տրա մա գիծը D = 70 սմ է, իսկ օկուլյարի 
տրա մա գիծը՝ d = 5 մմ։ Որքա՞ն է աստղա դիտակի խոշորացումը։

199. Պլուտոն մոլորակը հայտնաբերվել է Քլայդ Տոմբոյի կողմից 1930թ։  
Այն գտնվում է Արեգակից միջինը 39,7 ԱՄ հեռավորության վրա։ Քանի՞ 
աս տի ճան է մոտավորապես տեղափոխվել Պլուտոնը իր հայտ նա բեր-
ման ժամա նակից մինչև 2015 թվականը: 

200. Ինչպե՞ս կփոխվեր Երկրի ուղե ծի րը, եթե Արեգակի զանգվածը ակն-
թար թո  րեն մեծանար։

Լուծում: Արեգակի զանգվածն ակն թար թորեն մեծանալու դեպքում կմե ծա նա 
նաև Արեգակի կողմից Երկրի ձգողության ուժը: Հետևաբար նա շրջա նա-
գծային ուղեծրից կանց նի էլիպ սա յին ուղեծրի, որը ամ բող ջու թյամբ կգտնվի 
նախկին՝ շրջա նա ձև ուղե ծրի ներսում:

  
201. Լուսնի քանի՞ սկավառակ կպա հանջ վի, որպեսզի ծածկվի ամբողջ 

եր կինքը։ Լուսնի անկյունային շա ռա վի ղը ընդունել 0,260։ 
202. Ի՞նչ արագությամբ (մ/վ-ով) է պտտվում Սանկտ Պետերբուրգը 

(φ =  590  57) Երկրի օրաշարժի հետևանքով։ Երկրի միջին շառավիղը 
ընդունել R = 6371 կմ։

203. 1987 թ. Երկրից դիտվեց Գերնոր աստղի պայթյուն Մագելանի 
Սեծ ամպում, որը գտնվում է մեզնից 55 կպկ հեռավորության վրա։ 
Իրականում ե՞րբ է տեղի ունեցել այդ աստղի պայթյունը։

ANTARES



198

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

3. ԷԼեԿտրաՄաԳնիսի ՀաՎաքուՄն ու 
դրա ԳորԾոՂուԹՅան ՓորՁարԿուՄԸ

Աշխատանքի նպատակը. հավաքել էլեկտրամագնիս պատրաստի 
դետալներից և փորձով ստուգել, թե ինչից է կախված դրա մագնիսական 
գործողությունը։

Սարքեր և նյու թեր. երեք տարրերից (կամ ակումուլյ ատորներից) 
կազմված մարտկոց, ռեոստատ, բանալի, մի ացնող հաղորդալարեր, 
կողմն ացույց, էլեկտրամագնիս հավաքելու դետալներ։

Ցու ցու մն եր աշխատանքի վերաբերյալ
1. Կազմեք էլեկտրական շղթա մարտկոցից, կոճից, ռեոստատից և 

բանալուց՝ այդ բոլորը միացնելով հաջորդաբար։ Փակեք շղթան և 
կողմնացույցի միջոցով որոշեք կոճի մագնիսական բևեռները։

2. Կողմնացույցը կոճի առանցքի երկայնքով տեղափոխեք այնպիսի հե-
ռա վո րությամբ, որ կոճի մագնիսական դաշտի ազդեցությունը կողմ-
նա ցույցի սլաքի վրա դառնա աննշան։ Կոճի մեջ դրեք մի երկաթե մի-
ջուկ և դի տեք էլեկտրամագնիսի ազդեցությունը սլաքի վրա։ Արեք հե-
տևու թյուն։

3. Ռեոստատի միջոցով փոփոխեք հոսանքի ուժը շղթայում և հետևեք 
սլաքի վրա էլեկտրամագնիսի ազդեցությանը։ Արեք հետևություն։

4. Պատրաստի դետալներից հավաքեք պայտաձև մագնիս։ Էլեկտ րա մագ-
նի սի կոճերն իրար հաջորդաբար միացրեք այնպես, որ դրանց ազատ 
ծայրերին ստացվեն տարանուն մագնիսական բևեռներ։ Կողմնացույցի 
միջոցով ստուգեք բևեռները։ Կողմնացույցի միջոցով որոշեք, թե 
որտեղ է մագնիսի հյուսիսային և որտեղ՝ հարավային բևեռը։

4. ՊատԿերի ստացուՄԸ ոսՊնՅաԿի ՄիջոցոՎ
Աշխատանքի նպատակը. սովորել հավաքող ոսպնյակի մի ջոցով 

ստանալ տարբեր պատկերներ։
Սարքեր. հավաքող ոսպնյակ, էկրան, լամպ թասակով, որում ճեղք է 

արված, չափաժապավեն։

Ցու ցու մն եր աշխատանքի վերաբերյալ

Փորձի N-ը
F կիզակետային 
հեռավորությունը 

սմ

Լամպից մինչև 
ոսպնյակը եղած d 
հեռավորությունը, 

սմ

Պատկերի տեսքը
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I. Ոսպնյակի միջոցով էկրանին ստացեք պատուհանի պատկերը։ Չափեք 
ոսպնյակից մինչև պատկերը եղած հեռավորությունը. դա կլինի մոտ ա վո-
րա պես ոսպնյակի F կիզակետային հեռավորությունը։ Այն կլինի այնքան 
ավելի ճշգրիտ չափված, որքան հեռու է գտնվում էկրանը պատուհանից։

2. Լամպը հաջորդաբար դասավորեք ոսպնյակից տարբեր d հե ռա վո րու-
թյունների վրա. 

1) d < F, 2) F < d < 2F, 3) d > 2F։
Ամեն անգամ դիտեք լամպի ճեղքի՝ էկրանին ստացված պատկերը։
Յուրաքանչյուր պատկերը համեմատեք 31, 32, 33  նկարներում 

գծագրված պատկերների հետ։
Աղյուսակում գրեք, թե ինչպիսին կլինի պատկերը նշված դեպքերից 

յուրաքանչյուրում։
Ձևակերպեք և գրեք եզրակացություն այն մասին, թե ինչպես է փոխ վում 

լամ պի թասակի ճեղքի պատկերը առարկան (լամպը) ոսպնյակից հե ռաց նե լիս։

Լրացուցիչ առաջադրանք

Լամպը տեղադրեք ոսպնյակից մոտավորապես կրկնակի կիզակետային 
հեռավորության վրա։ Տեղափոխելով էկրանը՝ դրա վրա ստացեք լամպի 
ճեղքին հավասար (այն կլինի իրական և շրջված) պատկեր։ Թեթևակի 
տեղաշարժելով լամպն ու էկրանը՝ ձգտեք ստանալ ճեղքի ավելի 
հստակ պատկերը։ Այդ դեպքում լամպը կգտնվի ոսպնյակի մի կրկնակի 
կիզակետում, իսկ էկրանը՝ մյուս։ Հաշվեք ոսպնյակի կիզակետային 
հեռավորությունն ու օպտիկական ուժը։ Հավաքող ոսպնյակը տալիս 
է առարկայի զանազան պատկերներ։ Բերեք պատկերների զանազան 
տեսակների օգտագործման օրինակներ։

Պատասխաններ

140. 5,25 մ
141. 16 մ
146. 300 կամ 600 
147. 750

150. h = H/2
151. 6 սմ 
153. 700 
154. 340 
156. 4 մ 
159. 2
160. 300

161. 700 
162. 5 մ

163. 10 դպտր
164. -5 դպտր
165. -3 դպտր
170. 1,5 մ 
171. 0,5մ 
172. 450 
173. -7,5 դպտր 
174. 

177. Ջրածնի
178. 24
180. -6,4·10-19Կլ

181. Նեյտրոնների
182. 16
183. Էլեկտրոններ կլա նե-

լու
184. 2
186. 35
187. 64
189. Ոչ
190. Po (պոլոնիում)
191. ≈ 1018: Ջրածնի միջուկի 

խտու թյու նը մոտ 1014 
ան գամ մեծ է երկաթի 
խտու թյու նից 

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ 
196. r = R sin ρ/sin p
197. 120 կմ
198. 140x 

199. ≈1220 
201. 100 000

201. 232 մ/վ
203. ≈180 000 տ
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Ս. Վ. ԳՐՈՄՈՎ
Ն. Ա. ՌՈԴԻՆԱ

ՖԻԶԻԿԱ

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ
9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԴԱՍԱԳԻՐՔ

Մաս 2
Վերահրատարակություն

«Անտարես» հրատարակչությունը շնորհակալություն է հայտնում  
ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղադիտարանի տնօրեն, ֆիզմաթ գիտությունների 

թեկնածու Հայկ Հարությունյանին, Աստղագիտություն թեման լիարժեք 
ներկայացնելու և մատչելի շարադրելու համար։ 

Խմբագիր՝ 

Տեխնիկական խմբագիր՝
Սրբագրիչ՝
Էջադրող՝

Կազմի ձևավորումը՝

Արտավազդ Մամյան

Արարատ Թովմասյան
Շողեր Ղազարյան
Արմինե Պապանյան
«Անտարես» մեդիա հոլդինգի

«Անտարես» հրատարակչատուն
ՀՀ, Երևան-0009, Մաշտոցի պող. 50ա/1

Հեռ.՝ (+374 10) 58 10 59, 58 76 69
antares@antares.am

www.antares.am

Հանձն ված է տպագ րու թյան ---.2020 թ.: Չափ սը՝ 70x100 1/16:  
Տա ռա տե սա կը՝ GHEA Hayk School: Տպագ րու թյու նը՝ օֆ սեթ:  

7.5 տպ. մա մուլ: Առաջին խմբաքա նա կը՝ ---- օ րի նակ: Պատ վեր՝ N ----: 
Տ պագր ված է «Ան տա րես Նա նո պրինտ» տպա րա նում,  
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