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ԻՆՉՊԵՍ ԱՇԽԱՏԵԼ ԴԱՍԱԳՐՔՈՎ

 Սի րե լի՛ ա շա կե րտ ներ, դուք սկ սում եք ուսում նա սի րել ձեզ հա մար նոր ա ռար-

կա: Ֆի զի կան զար մա նահ րաշ գի տություն է բնության մա սին: 

Բ նության եր ևույթ նե րի ուսում նա սիր  ման հիմ նա կան մե թոդ նե րից են 

դիտում նե րը և փոր ձե րը: Դրանք ձեզ հա մար էլ գի տե լիք նե րի ձե ռք բեր ման 

աղ բյուր կլի նեն: Դուք կդի տեք եր ևույթ ներ, ո րոնք կցուցադ րի ուսուցի չը: 

Նրա օգ նութ յա մբ և ինք նու րույն կկա տա րեք տար բեր փոր ձեր դա սա րա նում 

և տանը: 

Գի տե լիք նե րի ձե ռք բեր ման մի աղ բյուր էլ այս դա սա գիր քը կլի նի: Տար բեր 

դա սա գր քե րով դուք վա ղուց ար դեն աշ խա տում եք: Յուրա քան չյուրիդ մոտ 

ձեր բնա վո րություն նե րին ու սո վո րութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան դա սա-

գր քով աշ խա տե լու ո րո շա կի ե ղա նակ է ձևա վոր վել: Ֆի զի կայի դա սա գր քով 

աշ խա տանքն իր ա ռա նձ նա հատ  կություն նե րն ունի, ուս տի ձեր ուշադ րությա նն 

են ներ կայաց վում ո րոշ ընդ հա նուր խոր հուրդ ներ, ո րոնք կա րող են բարձ-

րաց նել ձեր սո վո րե լու ար դյունա վե տությունը:

1.  Պար զա պես ըն թեր ցե ՛ք հա նձ նա րար ված պա րագ րա ֆը: Դա ձեզ հնա րա-

վո րություն կտա ընդ հա նուր պատ կե րա ցում կազ մել ուսում նա սիր վող թե մա յի 

մա սին:

2. Ըն թեր ցե ՛ք նյութը մաս առ մաս` ձգ տե լով հիմ նա վո րա պես հաս կա նալ 

յուրա քան չյուր մա սի հիմ նա կան միտ քը և մտա պա հել այն: Ամ բո ղջ նյութը 

բառա ցի ո րեն սեր տե լու ան հրա ժեշ տութ յուն չկա, բայց ո րոշ բա ներ պե տք է 

սո վո րել ան գիր, օ րի նակ` մե ծություն նե րի սահ մա նում նե րն ու օ րենք նե րը: 

Բանա ձևե րը պե տք է հի շել ճշգր տո րեն: Ե թե մո ռա նաք բա նաձ ևի մեջ մտ նող 

թե կուզ մեկ նշա նա կում, այն լրիվ կկո րց նի ի մաս տը:

3. Երբ ար դեն զգում եք, որ ա մեն ինչ հաս կա ցել եք, փոր ձե ՛ք վե րար տա-

դրել նյութը: Դա կա րե լի է ա նել տար բեր ե ղա նակ նե րո վ՝ մտ քում, պատ մե լով 

որ ևէ մե կին, գրե լով աշ խա տան քային տետ րում և այլն: Ե թե պա րագ րա ֆում 

կան բա նա ձևե րի դուրս բե րում ներ, գրա ֆիկ նե րի կա ռուցում ներ և այլն, նյութի 

վերար տադ րության ժա մա նակ փոր ձե ՛ք դա ա նել ինք նուրույն:

4. Գ րա վոր պա տաս խա նե ՛ք պա րագ րա ֆի վեր ջում տր ված հար ցե րին` հնա-

րա վո րի նս չօ գտ վե լով դա սա գր քից: Դա կա րե լի է ա նել ձեր պա տաս խան նե րն 

ստուգե լու ժա մա նակ: 

5.  Լուծե ՛ք խն դիր ներ ան ցած թե մայի վե րա բե րյալ, ո րով հե տև դա սա  գրքի 

նա խա դա սություն նե րի մտա պա հումը, օ րենք նե րի ի մա ցությունն ու դրա նց 

պարզ վե րար տադ րությունը դեռ ըմբռ նո ղություն չէ: Իս կա կան ըմբռ նո ղության 

ա մե նա  ճշգ րիտ չա փա նի շը գի տե լիք նե րը գո րծ նա կա նում կի րա ռե լու, ոչ ստան-

դա րտ ի րա վի ճակ նե րում ճի շտ կո ղմ նո րոշ վե լու և խն դիր ներ լուծե լու կա րո-

ղություն նե րն են: Դրա նց հաս նե լու հա մար ան հրա ժե շտ է վա րժ վա ծություն, 

ինչ պես ցան կա ցած ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քում: Այն պես որ, հնա րա վո-

րի նս շատ խն դիր ներ լուծե ՛ք ու վայե լե ՛ք հաղ թա հա րե լու բե րկ րան քը:

 Դա սա գր քի հետ խնամ քո ՛վ վե րա բեր վեք: Դուք դրա նով եր կար եք աշ խա-

տե լու, իսկ հե տո այն ան ցնե լու է ձեր կրտ սեր բա րե կա մին կամ ըն կե րո ջը:
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I ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆիզիկայի դասընթացի ներածությունում կիմա նաք, թե երբ է 

ստեղծվել ֆիզիկա գի տութ յունը, ինչ է այն ուսումնասիրում, 

որն է ֆիզիկայի խնդիրը, և ինչ մե թոդ ներ են կիրառվում այդ 

խնդիրը լուծելու համար: 

   § 1. ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

1. Բնության երևույթներ: Մա րդն ապ րում է բնության մեջ: Բնություն 

կոչ վում է այն ա մե նը, ին չը շր ջա պա տում է մար դուն` աստ ղե րը, մո-

լո րակ  նե րը, օ դը, ջուրը, հո ղը, հա նա ծո նե րը, բույ սե րը, կեն դա նի նե րը: 

Մարդը ևս բնության մի մա սն է։ 

Բ նության մեջ մշ տա պես տե ղի են ունե նում բազ մա  զան փո փո խութ յուն-

նե ր։ Օ րի նակ̀ երկ նա կա մա րում Ա րե գա կը և Լուսի նը փո խում են ի րե նց դիր-

քե րը, մթ նո լոր տում քա մի ներ են ա ռա ջա նում, Երկ նա կա մա րում հյուսի սա-

փայլ է հայտն վում, սեր մը ծլար ձա կում է, եր կա թը ժան գոտ վում է, ջր վե-

ժից գե տի ջուրը նե րքև է թափ վում և այլն: Բնության մեջ տե ղի ունե ցող 

փոփո խութ յուն նե րն ան վա նում են բնության եր ևույթ ներ:

 

Հյուսիսափայլի տեսարան
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§ 1. ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ 

Ժանգոտ մեխ Ծլած ցորեն Շաքիի ջրվեժը

 

 Դեռ վաղ ժա մա նակ նե րից մա րդ կությունն 

ուսում նա սի րել է բնության եր ևույթ ները 

և պար զել, որ դրանք տե ղի են ունե նում 

օ րինա չա փո րեն: Դա նշա նա կում է, որ ա մեն 

մի եր ևույթ ունի իր պատ ճա ռը, և ա մեն մի 

պատ ճա ռի հա մա պա  տաս խա նում է ո րո շա-

կի հետ ևանք: Ուսում   նա սի րության արդ յուն-

քում ծն վել է մի գի տություն, ո րը մի ա վո րել 

է մա րդ կության ունե ցած բո լոր գի տե լիք-

ները: Այդ գի տությունն ան վա նել են ֆի զի կա 

(հունա րեն ֆյուզիս` բնություն բա ռից): Ֆի զի-

կա բա ռն ա ռա ջին ան գամ հան դի պում է Հին 

աշխար հի մե ծա գույն մտա ծող հույն գիտ նա-

կան Ա րիս տո տե լի «Ֆի զի կա» աշ խա տութ  յունում, և մինչև XVII դա րի վեր ջը 

ֆի զի կա է ին ան վա նում շր ջա կա աշ խար հի և բնության եր ևույթ նե րի ա մեն 

մի հե տա զո տություն: 

Հե տա գայում բնության նո րա նոր եր ևույթ նե րի հայտ նա գո րծ մա նը զուգըն-

թաց դրա նց մա սին ծն վե ցին ա ռան ձին գի տություն ներ: Դրան ցից մի քա նի սի 

ան վա նում նե րը և թե ին չի մա սին են այդ գի տություն նե րը բեր ված են հետ ևյալ 

ա ղյուսա կում. 

Ա ղյուսակ 1.1

Հ/հ Գիտության անվանումը Ինչի՞ մասին է գիտությունը

1 աստղագի տութ յուն տիե զեր քի

2 օդերևութաբանություն Երկրի մթնո լոր տի

3 երկ րաբանություն Երկրի ընդերքի

4 կենսաբանություն կեն դանի օր գա նիզմների 

5 քիմիա նյութերի փոխակեր պում ների

Արիստոտել 

(Մ.թ.ա. 384-322)
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2.  Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան: Ժա մա նա կա կից ֆի զի կան 

ուսում նա սի րում է մի այն ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րը: Դրա նց շար քին դաս-

վող եր ևույթ նե րը և այդ եր ևույթ նե րի ո րոշ օ րի նակ ներ բեր ված են ստո րև. 

Ա ղյուսակ 1.2

Հ/հ Երևույթները Օրինակներ

1 մեխանիկական
մարդ    կանց ու փոխադրամի ջոց ների շար ժումը, 

հեղուկների հոսելը խողո վակ ներով

2 ջերմային 
սառույցի հալ վելը, ջրի եռալը, ձյան փաթիլների 

առա ջացումը

3 էլեկտրական 
էլեկտրա կա նաց ած մարմինների ձգո ղությունն 

ու վանողությունը, էլեկտրա կան հոսան քը

4 մագնիսական 
մագնիսի ազդեցութ յունը եր կա թի վրա, Երկրի 

ազդեցությունը կողմ նա ցույցի սլաքի վրա

5 օպտիկական 
լույսի անդրա դարձումը հայելիներից, լույսի 

տարբեր աղբյուրների լուսար ձակումը

6 ատոմային 
ատոմային ռումբի պայթյունը, աստղերի ընդեր-

քում տեղի ունեցող պրոցեսները

Այս բո լոր եր ևույթ նե րը հա տուկ են ան կեն դան բնությա նը։ Սա կայն 

դրան ցից շա տե րը կա րող են տե ղի ունե նալ նաև կեն դա նի օր գա նի զմ-

ներում։ Այս պե ս՝ խո նա վությունը հո ղից դե պի հա սկն է բարձ րա նում բույսի 

ցողունով, ա րյունը հո սում է մար դու և կեն դա նու մա րմ նում ե ղած ա րյունա-

տար ա նոթ նե րով, ուղե ղից մա րմ նին ազ դան շան ներ են հաղորդվում նյար-

դա թե լիկ նե րո վ։

 Ֆի զի կայի գլ խա վոր խն դի րն այն է, որ հայտ նա բե րի բնության մեջ տեղի 

ունե ցող տար բեր ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րը մի մյա նց կա պող օ րենք նե րը, 

բա ցա հայ տի եր ևույթ նե րի կա պե րն ու պատ ճառ նե րը։ 

Օ րի նա կ՝ ա պա ցուց ված է, որ Ա րե գակ նային հա մա կար գի կե նտ րո նի 

շուր ջը մո լո րակ նե րի պտույ տի պատ  ճա ռն Ա րե գա կի ձգո ղությունն է, օր վա 

ըն թաց քում ցե րեկ վա ու գի շեր վա հեր թա փո խության պատ ճա ռը Երկ րի 

պտույտն է իր ա ռա նց քի շուր ջը և այլն։

3.  Որոշ ֆիզիկական եզրույթներ: Ֆի զի կայի մա սին խո սե լիս օգ տա-

գործե լու ենք հա տուկ բա ռե ր՝ եզ րույթ ներ (տեր մին ներ): Դրա նց հետ կծա-

նո թա նանք աս տի ճա նա բար̀ դա սից դաս, և շուտով դուք կտի րա պե տեք այս 

զարմա նահ րաշ գի տության լեզ վին: Ծա նո թա նանք այդ եզ րույթ նե րից մի 

քանի սին: 
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§ 1. ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ 

Այս պե ս՝ խո սե լով տար բեր ա ռար կա նե րի` ավ տո մե քե նայի, սահ նա կի 

կամ գն դա կի շար ժում նե րի մա սի ն՝ հա ճախ կա րե լի է հաշ վի չառ նել, թե 

հատ կա պես ի՛նչն է շա րժ վում։ Պատ ճա ռն այն է, որ շար ժումն ուսում նա-

սի րե լու հա մար եր բե մն դա է ա կան չէ։ Այդ պի սի դեպ քե րում աս վում է, որ 

շա րժ վում է ֆի զի կա կան մար մի նը (կամ պար զա պե ս՝ մար մի նը)՝ նկա տի 

ունե նա լով կա մայա կան ա ռար կա ն։ 

Մար մին նե րը կա րող են ունե նալ տար բեր բնութագ րեր, օ րի նակ` ծա վալ, 

ձև և այլն: Նկա րում պատ կեր ված գն դա կն ու գլո բուսը ունեն նույն ձևը, 

բայց տար բեր ծա վալ ներ: Շի շը և յուղի տա րան ունեն նույն ծա վա լը, բայց 

տար բեր ձևեր: Գա վաթ նե րից մե կը պատ րա ստ ված է ա պա կուց, մյուսը՝ 

փայ տից, եր րոր դը՝ ար ծա թից: Այն, ին չից բաղ կա ցած է մար մին ը, կոչ վում է 

նյութ: Ա պա կին, փայ տը, ար ծա թը նյութեր են:

Այս պի սով, ֆի զի կային ծա նո թա նա լու հենց 

սկզ բից հան դի պե ցինք նոր եզրույթ ների: 

Ամրա պն դենք դրանց մասին պատ կե րա ցում-

նե րը հե տևյալ գործ նա կան օ րի նա կով. եր կա թե 

գնդիկը գլոր վում է թեք հար թության վրայով 

(նկ. 1.1): Այս տեղ գն դի կը ֆի զի կա կան մար-

մինն է, եր կա թը՝ նյութը, գլոր վե լը՝ ֆի զի կա կան 

եր ևույ թը:

  Հակիրճ ամփոփում

1. Ֆիզիկան ուսումնասիրում է ֆիզիկական երևույթները: 

2. Ֆիզիկական երևույթները տեղի են ունենում ֆիզիկական մար մին-

ների հետ:

3. Ֆիզիկական մարմինները բաղկացած են նյութից: 

    ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ է բնությունը:

2. Ի՞նչն են անվանում բնության երևույթ: 

3. Ի՞նչ երևույթներ է ուսումնասիրում ֆիզիկան:

Նկ. 1.1
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I ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

4. Ո՞րն է ֆիզիկայի գլխավոր խնդիրը: 

5. Ֆիզիկայում ի՞նչն են անվանում մարմին։ 

6. Բե րե ՛ք միև նույն նյութից բաղ կա ցած տար բեր մար մին նե րի օ րի նակ ներ: 

   § 2. ԻՆՉ ՊԵ ՞Ս ԵՆ ՈՒՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒՄ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ 
Ե ՐԵ ՎՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ:
ԴԻ ՏՈՒՄ ՆԵՐ ԵՎ ՓՈՐ ՁԵ Ր

1. Դի տում ներ: Յուրա քան չյուր մարդ գի տի, որ կոճ ղը լո ղում է ջրի մա-

կեր ևույ թին, որ կո ղմ նա ցույ ցի սլա քը մի շտ ուղղ վում է դե պի հյուսիս, որ 

քա մին ծա ծա նում է դրո շը և այլն։

Ի սկ որ տե ղի ՞ց գի տենք այդ ա մե նը։ Ընդ հան րա պես որ տե ղի ՞ց են ի հայտ 

գա լիս գի տե լիք նե րը։ 

Շատ գի տե լիք ներ մար դիկ ձե ռք են բե րել սե փա կան դի տում ների մի-

ջո ցո վ։ Դի տում նե րը ե ղել և մնում են բնության շատ եր ևույթ ների մա սին 

գի տե լիք նե րի ա ռա ջին աղ բյուրը: Դի տում նե րից է սկս վում բնության ա մեն 

մի եր ևույ թի ուսում նա սի րությունը: 

2. Վար կած: Դի տում նե րի ըն թաց քում կուտա կե լով ո րո շա կի տվյալ նե ր՝ 

գիտ նա կան նե րը ձգ տում են բա ցատ րել եր ևույ թը, այ սինքն՝ պար զել, թե 

ին չու և ինչ պես են ըն թա նում այդ եր ևույթ նե րը: 

Այս հար ցե րին պա տաս խա նե լու հա մար նախ ար վում է ո րո շա կի են թա -

դրություն կամ, ինչ պես ըն դուն ված է ա սել, ա ռա ջա դր վում է վար կած:

3.   Փորձ: Ա ռա ջա դր ված վար կա ծն ստուգե լու հա մար դր վում են հա տուկ 

փոր ձեր (կամ գի տա փոր ձեր), կա տար վում են փոր ձա րա րա կան հե տա զո-

տութ յուն ներ: Ե թե փոր ձը չի հաս տա տում վար կա ծը, ա պա վար կա ծը հա-

մար վում է կե ղծ և հե րք վում է: Իսկ ե թե փոր ձը հաս տա տում է վար կա ծը, 

ա պա այն դառ նում է ֆի զի կա կան գի տե լիք: 

Բնության եր ևույթ նե րի ման րազ նին ուսում նա  սի-

րություն նե րի հա մար փոր ձե րն ան հրա ժե շտ են նաև 

այն պատ ճա ռով, որ դրանք հա ճախ կար ճա տև են (օ րի-

նակ` կայ ծա կը), տե ղի են ունե նում չս պաս ված տե ղում 

կամ չս պաս ված պա հին: Փոր ձե րը հնա րա վո րություն Է լե կտ րա ծին մե քե նա
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§ 2. ԻՆՉ ՊԵ ՞Ս ԵՆ ՈՒՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒՄ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ՎՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ:

են տա լիս նույն պայ ման նե րում բազ մի ցս կրկ-

նել ուսում նա սիր վող եր ևույ թը, և փոր ձի ժա-

մա նակ կա տա րում են հա տուկ չա փում նե ր։ 

Օ րի նակ̀ կայ ծա կի հատ կութ յուն նե րի ուսում նա-

սիր ման հա մար այն կա րե լի է վե րար տադ րել 

դպ րո ցա կան է լեկ տրա  ծին մե քե նայի մի ջո ցով:

Այս պի սով, փոր ձե րը դի տում նե րից տար-

բեր վում են նրա նով, որ դրանք ան ցկաց վում 

են ո րո շա կի նպա տա կով, վա ղօ րոք մտած-

ված պլա նով: 

Օ րի նա կ՝ դի տե լով գն դա կի ան կումը՝ կա-

րող ենք մի այն նկա տել, որ այն ուղ ղա ձիգ 

դե պի ներքև է ընկ նում։ Սա կայն ե թե ուզում ենք հե տա զո տել, թե ան կման 

ըն թաց քում ինչ պես է փոխ վում մա րմ նի ա րա գությունը, պե տք է հա տուկ 

փոր ձեր կա տա րենք։ 

4. Օ րի նա չա փություն, օ րենք: Ա վանդա զրույցը պատ մում է, որ ի տա լա ցի 

գիտ նա կան Գա լի լե ո Գա լի լեյը մարմին նե րի ա զատ անկումը հե տա զո տե լու 

նպա տա կով բարձ րա նում էր Պիզա քա ղա քում 

գտն վող հան րա հայտ թեք աշ տա րակը և դրա 

տար բեր բարձ րություն նե րից տար բեր գնդեր 

էր բաց թող նում։ Դի տե լով դրա նց ան կումը և 

այդ ըն թաց քում ան հրա ժեշտ չափում ներ կա-

տա րե լով (օ րի նա կ՝ ո րո շե լով անկման ժա մա-

նա կը և ի մա նա լով, թե ինչ բարձ րությունից է 

գն դա կը բաց թո ղն վել)՝ նա բա ցա հայ տեց մար-

մին նե րի ան կման օ րենքները ։

 Ը նդ հան րաց նե լով բնության եր ևույթ ների 

մա սին դի տում նե րի և փոր ձե րի ար դյունք-

ներում ստաց ված տվյալ նե րը՝ գիտ նա կան նե րը 

հայտ նա բե րում են ա ռա վել ընդ հա նուր օ րի-

նա չա փութ յուն ներ և օ րենք ներ: Օ րենք նե րը 

մի մյա նց են կա պում բնության տար բեր եր-

ևույթ ներ: Դրանք հնա րա վո րութ յուն են տա լիս 

մար դուն հաս կա նալ բնության եր ևույթ նե րի 

ի րա կան պատ ճառ նե րը, կան խա  տե սել դրա նց 

ըն թաց քը և կա ռա վա րել հետ ևանք նե րը:

Գա լի լե ո Գա լի լեյ 

(1564-1642)

Պի զայի աշ տա րա կը 
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    Հա կի րճ ամ փո փում

1.  Դի տում նե րը և փոր ձե րը ֆի զի կա կան գի տե լիք նե րի աղ բյուր են: 

2. Դի տում նե րի ար դյուն քում ա ռա ջա դր վում է վար կած:

3.  Վար կա ծի ճշ մար տա ցի ությունը ստուգ վում է փոր ձով:

4.  Ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րի ուսում նա սի րությունն ի րա կա նաց վում է 

հետ ևյալ հա ջոր դա կա նությա մբ:

 

    ՀԱՐ ՑԵՐ 

1. Ի ՞նչ ե ղա նակ նե րով ենք գի տե լիք ներ ստա նում բնության եր ևույթ-

նե րի մա սի ն։ 

2. Ի ՞նչ է փոր ձը, և ին չո ՞վ է այն տար բեր վում դի տումից: 

3. Ի ՞նչ է վար կա ծը: 

4. Ի ՞նչ է օ րեն քը: 

5. Ի ՞նչ հա ջոր դա կա նությա մբ է ի րա կա նաց վում բնության եր ևույթ նե-

րի ուսում նա սի րությունը:

   § 3. ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ՄԵ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ Ր։
ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ՄԵ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՉԱ ՓՈՒՄԸ 

1. Ֆի զի կա կան մե ծություն նե ր։ Ա ռօ րյայում և ֆի զի կա կան գիտա-

փոր ձե րի ըն թաց քում հա ճախ ան հրա ժե շտ է լի նում տար բեր չափում ներ 

կատա րե լ։ Օ րի նակ` ե թե դուք ո րո շել եք գո րգ գնել, ո րը պե տք է ամ բող-

ջութ յա մբ ծած կի ձեր նն ջա սեն յա կը, մինչև խա նութ գնա լը ան պայ ման 

կչա փեք սե նյա կի եր կա րությունն ու լայ  նությունը: Իսկ գոր գի գի նը ո րո-

շե լու հա մար կհաշ վեք սեն յա կի մա կե րե սը: 

Ի մա նա լու հա մար, թե մա րմ նի ծա վա լը կախ ված է արդյոք դրա ջեր մաս-

տի  ճա նից, և ինչ պի սին է այդ կախ վա ծութ յունը, ան հրա ժե շտ է մար մի նը 

տա քաց նե լով չա փել դրա և՛ ծա վա լը, և՛ ջեր մաս տի ճա նը: 

Ճշգ րիտ չա փում նե րի կար ևո րությունը 

մար դիկ գի տակ ցել են դեռ վաղ ժամա-

նակ նե րից: Պա տա հա կան չէ, որ աշխարհի 

բո լոր ժո ղո վուրդ նե րն ունեն  նույն բովան-

դա  կությա մբ ա ռա ծը. «Յոթ ան գամ չա փիր, 

մեկ ան գամ կտ րի ր»: 

Եր կա րությունը, լայ նությունը, մա կերե-

սը, ծա վա լը և ջեր մաս տի ճա նը մարմին-

նե րի բնութա գրեր են, ո րոնք կա րե լի է 
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չա փել: Պրո ցես նե րի կամ մար մին նե րի բնութագ րե րը, ո րոնք կա րող են 

չա փվել փոր ձի ժա մա նակ, կոչ  վում են ֆի զի կա կան մե ծություն նե ր։ 

2. Ֆի զի կա կան մե ծություն նե րի չա փումը: Չա փել ֆի զի կա կան մե-

ծությունը նշա նա կում է այն հա մե մա տել նույ նա տիպ մե ծության հետ, 

որն ըն դուն ված է որ պես մի ա վոր: 

Ֆի զի կա կան մե ծությունը չա փե լու ար դյուն քում ստա նում ենք նրա 

թվային ար ժե քը` ար տա հայ տած ըն դուն ված մի ա վո րով: 

Աս վա ծը պար զա բա նե լու հա մար մեջ բե րենք մի հատ ված Հով հան նես 

Թումա նյա նի « Սուտա սա նը» հե քի ա թից: 

Նե րս է մտ նում մի աղ քատ գյուղա ցի՝ կո տը կռ նա տա կի ն։

– Դո ՞ւ ինչ ես ուզում, ա՛յ մա րդ,– հա րց նում է թա գա վո րը ։

– Ինձ ե րեք կոտ ոս կի ես պա րտ, ե կել եմ տա նե մ։ 

Ոս կու քա նա կի ի՞նչ բնութա գիր է ընտ րում գյուղա ցին, ո՞րն է այդ 

բնութագ րի նույ նա տիպ ֆի զի կա կան մե ծությունը, ի՞նչն է նա ըն դունում 

որ պես մի ա վոր, ինչ քա ՞ն ոս կի է պա հան ջում թա գա վո րից և, ի վեր ջո, 

ինչո՞ւ էր կո տը բե րել իր հետ: Այս տեղ ոս կու քա նա կի բնութա գի րը ծա-

վալն է, դրա նույ նա տիպ մե ծութ-

յունը` կո տի ծա վա լը, մի ա վո րը` 1 

կո տը, պա հա նջ ված ոս կու քա նա-

կը` 3  կոտը, իսկ կո տը բերել էր իր 

հետ, ո րով հե տև տար բեր չա փե րի 

կո տեր կային, և նա մտա ծում էր, 

որ թա գա վո րը կա րող էր այն պի-

սի կոտ ընտ րել, ո րի մեջ նույ նի սկ 

մի ոս կեդ րամ չտե ղա վոր վեր:

3. Մի ա վոր նե րի  մի ջազ գային 

 հա մա կար գը։ Ֆի զի կա կան մե ծությու նը չա փե լու հա մար սկզ բուն քո րեն 

յուրա քան չյուր ոք ի րեն հար մար մի ա վոր կա րող է ընտ րել: Կեն ցա ղում 

հա ճախ այդ պես էլ վար վում են: Մի ևույն ֆի զի կա կան մե ծության, օ րինակ` 

մթեր քի քա նա կի չափ ման հա մար օգ տա գոր ծում են ա մե նա տար բեր մի ա-

վոր ներ: Օ րի նակ` ա սում են՝ 1 պա րկ կար տո ֆիլ, 2 արկղ ծի րան, 1 բաժակ 

ա լյուր, 3 գլուխ սոխ և այլն: 



12

I ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Չ նայած վե րոն շյալ մի ա վոր նե րն ընտր վում են հար մա րությունից ել-

նե լո վ՝  դա նաև ո րո շա կի դժ վա րություն ներ է ա ռա ջաց նում: Նա խ՝ դրանք 

ճշգ րիտ չեն (օ րի նակ` պար կե րը կա րող են ունե նալ տար բեր չա փեր), հետո՝ 

այդ պի սի մի ա վոր նե րի թի վը կա րող էր չա փա զա նց մեծ լի նել, ին չը խառ-

նաշ փոթ կս տեղ ծեր մա րդ կա նց և երկր նե րի հա րա բե րություն նե րում: 

Հաշվի առ նե լով, որ աշ խար հի գրե թե բո լոր երկր նե րն ի րար հետ կապ ված 

են գի տա կան, մշա կութային, առևտ րա կան և այլ կա պե րով, այդ երկր նե րի 

փո խա դարձ հա մա ձայ նությա մբ և պայ մա նա վոր վա ծությա մբ ստե ղծ վել է 

Մի ա վոր նե րի մի ջազ  գային հա մա կար գը (կր ճատ` ՄՀ): Մի մյա նց հետ պայ-

մա նա վոր վա ծությա մբ ստե ղծ ված մի ա վոր նե րը կոչ վում են հիմ նա կան: 

Դրա նց թի վը մեծ չէ.  ըն դա մե նը կա յոթ հիմ նա կան մի ա վոր: Դրան ցից 

ե րե քին դուք ար դեն ծա նոթ եք ա ռօ րյա կյան քից: Այդ մի ա վոր նե րն են. 

 � եր կա րության մի ա վո րը` մետ րը (1 մ),

 �  ժա մա նա կի մի ա վո րը` վայր կյա նը (1  վ),

 �  զա նգ վա ծի մի ա վո րը` կի լոգ րա մը (1 կգ):

Մ նա ցած հիմ նա կան մի ա վոր նե րին կծա նո թա նաք ա վե լի ուշ:

 Շատ ֆի զի կա կան մե ծություն նե րի մի ա վոր նե ր ստաց վում են հիմ նա-

կան մի ա վոր նե րի մի ջո ցով: Այդ պի սի մի ա վոր նե րը կոչ վում են ա ծան ցյալ: 

Օ րի նակ` որ պես մա կե րե սի մի ա վո ր՝ ըն դուն վում է 1 մ կող մով քա ռա կուսու 

մա կե րե սը: Իսկ քա նի որ քա ռա կուսու մա կե րե սը հա վա   սար է նրա կող մի 

քա ռա կուսուն, ա պա ՄՀ-ում մա կե րե սի մի ա վո րը 1 մ2 է: 

Գո րծ նա կա նում օգ տա գո րծ վում են նաև բազ մա պա տիկ մի ա վոր ներ, 

ո րոնք ըն դուն ված մի ա վոր նե րից 100, 1 000, 1 000 000 և ա վե լի ան գամ մեծ 

են: Կան նաև մաս նային մի ա վոր ներ, ո րոնք ըն դուն ված մի ա վոր նե րից      

1 000 000, 1 000, 100 և ա վե լի ան գամ փո քր են։ Բազ մա պա տիկ մի ա վոր-

ները նշե լու հա մար օգ տա գոր ծում են հա տուկ նախ դիր նե ր՝ հեկ տո (հ), 

կի լո (կ), մե գա (Մ) և այլն։ Մաս նային մի ա վոր նե րը նշե լու հա մար օգ տա-

գո րծ վող հա տուկ նախ դիր նե րն են՝ միկ րո (մկ), մի լի (մ), սան տի (ս) և այլն 

(տե ՛ս ա ղյուսակ 1.3). 

Օ րի նա կ՝ 1 կմ = 1000 մ, 1 մվ = 0,001 վ։

Ա ղյուսակ 1.3

Բազ մա պա տիկ 

միավո րի նախ դի ր

Բազ մա-

պատ կի չ

Մաս նային մի ա վո րի 

նախ դի ր

Բազ մա-

պատ կի չ

մե գա (Մ) 1 000 000 միկ րո (մկ) 0,000001

կի լո (կ) 1000 մի լի (մ) 0,001

հեկ տո (հ) 100 սան տի (ս) 0,01
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   Հա կի րճ ամ փո փում

1. Պ րո ցես նե րի կամ մար մին նե րի բնութագ րե րը, ո րոնք կա րե լի է 

չափել, կոչ վում են ֆի զի կա կան մե ծություն նե ր։ 

2. Չա փել ֆի զի կա կան մե ծությունը նշա նա կում է այն հա մե մա տել 

միա վո րի հետ: 

3. Աշ խար հի երկր նե րի փո խա դարձ պայ մա նա վոր վա ծությա մբ 

ստեղծված մի ա վոր նե րը կոչ վում են հիմ նա կան:

4.  Մի ա վոր նե րը, ո րոնք ար տա հայտ վում են հիմ նա կան մի ա վոր նե րի 

մի ջո ցով, կոչ վում են ա ծան ցյալ: 

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1.  Բե րե ՛ք ֆի զի կա կան մե ծություն նե րի օ րի նակ նե ր։ 

2. Ի ՞նչ է նշա նա կում չա փել ֆի զի կա կան մե ծությունը: 

3. Ո ՞ր մի ա վոր նե րն են կոչ վում հիմ նա կան: Բե րե ՛ք հիմ նա կան մի ա-

վոր նե րի օ րի նակ ներ: 

4. Ո ՞ր մի ա վոր նե րն են կոչ վում ա ծան ցյալ: Բե րե ՛ք ա ծան ցյալ մի ա վոր-

նե րի օ րի նակ ներ:

   § 4. ՉԱ ՓԻՉ ՍԱՐ ՔԵՐ: ԲԱ ԺԱՆ ՄԱՆ ԱՐ ԺԵՔ: 
ՉԱՓ ՄԱՆ ՍԽԱԼ 

1. Չա փիչ սար քեր: Ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի չա փում ներ: Ֆի զի կա կան 

մե ծություն նե րը չա փե լու և փոր ձեր կա տա րե լու հա մար օգ տա գոր ծում են 

տար բեր չա փիչ սար քե ր։ Սար քե րից մի քա նի սն ունեն բա վա կա նա չափ 

պա րզ կա ռուց վա ծք։ Այդ պի սին են, օ րի նակ, նկա ր 1.2-ում պատ կեր ված 

(1) չա փե րի զը և հե ղուկ նե րի ծա վա լը չա փե լու հա մար նախա տես ված (2) 

 չա փա գլա նը (մեն զուր)։ Կան 

նաև ա վե լի բա րդ սար քե ր՝ (3) 

վայր կե նա չա փը, (4)   ջեր մա-

չա փը  և  այլն:

 Ֆի զի կայի և տեխ նի կայի 

զար գաց մա նը զուգըն թա ց՝ 

չա փիչ սար քե րը կա տա րե լա-

գո րծ վում և բար դա նում են։ 

Ան մի ջա կա նո րեն չա փիչ 

սար քե րի մի ջո ցով կա տար-

վող չա փում նե րը կոչ վում են Նկ. 1.2



14

I ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ուղ ղա կի չա փում ներ, օ րի նա կ՝ սե ղա նի եր կա րության չա փումը քա նո նով, 

ջեր մաս տի ճա նի չա փումը ջեր մա չա փով, զա նգ վա ծի չա փումը լծա կա վոր 

կշեռ քով և այլն։ Ֆի զի կա կան մե ծության չա փումը այլ մե ծություն նե րի 

ուղղա կի չափ ման մի ջո ցով կոչ վում է ա նուղ ղա կի: Ա նուղ ղա կի չափ ման 

օ րի նակ ներ են մա րմ նի շա րժ ման ա րա գության ո րո շումը ան ցած ճա նա-

պար հի և ժա մա նա կի չափ մա մբ, գն դի ծա վա լի ո րո շումը նրա շա ռավ ղի 

չափ մա մբ և այլն:

2.   Չա փիչ սար քի սա նդ ղա կը: Չա փիչ սար քե րից շա տե րը սա նդ ղակ 

ունեն, այ սինքն՝ նրա նց վրա նր բագ ծե րով բա ժա նում ներ են ար ված, և 

թվե րով նշ ված են բա ժա նում նե րին հա մա պա տաս խա նող մե ծություն-

ները։ Թվային ար ժեք նե րով նշ ված եր կու նր բագ ծե րի մի ջև ե ղած հեռա վո-

րությունը կա րող է լրա ցուցիչ բա ժան վել թվե րով չնշ ված մի քանի բա ժա-

նում նե րի (նր բագ ծե րի): Այդ դեպ քում կա րե լի է ո րո շել, թե մեծության ինչ 

ար ժե քի է հա մա պա տաս խա նում յուրա քան չյուր ա մե նա փո քր բաժա նումը՝ 

ի հար կե հաշ վի առ նե լով սա նդ ղա կի չափ ման միավո րը: 

Չա փիչ սար քի սա նդ ղա կի ա մե նա մեծ ար ժե քը կոչ վում է սար քի չափման 

սահ ման: Նկա րում պատ կեր ված (4)  ջեր մա չա փի չափ ման մի ա վո րը 1 °C է, 

իսկ չափ ման սահ մա նը` 40 °C-ը: Դրա նով հնա րա վոր չէ չա փել, օ րի նակ, 

ե ռա ցող ջրի ջեր մաս տի ճա նը: 

3.   Չա փիչ սար քի բա ժան ման ար ժեք: Չա փիչ սար քով ֆի զի կա կան 

մեծության չա փում կա տա րե լուց ա ռաջ ան հրա ժե շտ է նախ ո րո շել այդ 

սար քի բա ժան ման ար ժե քը:

 Սար քի բա ժան ման ար ժե քը ո րո շե լու հա մար ան հրա ժե շտ է. 

ա) ընտ րել սա նդ ղա կի՝ թվե րով նշ ված կա մայա կան եր կու նր բա գիծ, 

բ) այդ եր կու նր բագ ծե րը նշող մեծ թվից հա նել փոք րը, 

գ)  տար բե րությունը բա ժա նել հի շյալ եր կու նր բագ ծե րի մի ջև ե ղած 

բաժա նում նե րի թվի վրա: 

Ս տաց ված մե ծությունը կլի նի սար քի բա ժան ման ար ժե քը։ 

Օ րի նա կ՝ ո րո շենք (3)  վայր կե նա չա փի բա ժան ման ար ժե քը։ Օգ տա գոր-

ծենք կա մայա կան եր կու նր բա գիծ, ո րո նց կող քին նշ ված են չափ վող 

մեծության (ժա մա նա կի) ար ժեք նե րը, օ րի նա կ՝ 20 վ և 25 վ նշում նե րով 

նրբագ ծե րը։ Այս եր կու նր բագ ծե րի մի ջև ըն կած հե ռա վո րությունը բա ժան-

ված է 10 հա վա սար մա սի։ Ուրե մն, մեկ բա ժան ման ար ժե քը կլի նի.

բա ժան ման ար ժեք = (25 վ − 20 վ) ։ 10 = 0,5 վ:

Ի մա նա լով բա ժան ման ար ժե քը՝ կա րող ենք ո րո շել, թե ինչ ժա մա նակ է 

ցույց տա լիս դի տա րկ վող վայր կե նա չա փը.

 ժա մա նա կը = 20 վ + 4 · 0,5 վ = 22 վ։

Այս պի սով, (3)  վայր կե նա չա փի սլա քը ցույց է տա լիս 22 վ։
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4.  Չափ ման սխալ: Ցան կա ցած չա փում 

կա տար վում է ո րո շա կի ճշգրտությա մբ։ Դա 

նշա նա կում է, որ հնա րա վոր չէ չա փել ֆի զի-

կա կան մե ծության ճշգ րիտ ար ժե քը։ Ին չի ՞ց է 

կախ ված չափ ման ճշգր տությունը ։

Նկար 1.3-ում պատ կեր ված է նույն հե-

ղուկի ծա վալի չա փումը տար բեր չա փագ լան-

նե րով: Ա ռա ջին չափագ լա նով հե ղուկի ծա-

վա լը 100 սմ3-ից մեծ է, 125 սմ3-ից փո քր, ընդ 

ո րում՝ ա վելի մոտ է 100 սմ3-ին, իսկ երկրո րդ 

չա փագ լա նով մոտ 105 սմ3 է: Այս սա նդ ղա կից 

օգտվե լիս ա վելի ստույգ ո չինչ հնա րա վոր չէ 

ա սել: Երկ րորդ չափագ լանի սա ն դ ղա կը ցույց 

է տա լիս, որ հե ղուկի ծա վալը մեծ է 100 սմ3-ից, 

բայց փո քր է 105 սմ3-ից, ընդ ո րում՝ այն ա վե-

լի մոտ է 105 սմ3-ին։ 

Ա ռա ջին չա փագ լա նի բա ժան ման ար ժեքը 

25 սմ3 է, իսկ երկ րոր դի նը՝ 5 սմ3։ Ուս տի, երկ-

րո րդ չափագ լա նով չափ ման ար դյունքն ա վե-

լի ճշգրիտ է: Ե թե չափ ման հա մար օգ տա-

գոր ծենք ա վե լի փո քր բա ժան ման ար ժե քով 

չափագ լան, ա պա ստաց ված տվյալ նե րը ա ռա-

վել ճշգրիտ կլի նե ն։ Ուրե մն, չափ ման սխա լը 

կախ ված է սա նդ ղա կի բա ժան ման ար ժե քի ց։ 

Ըն դուն ված է չափ ման սխա լը հա մա րել բա-

ժան ման ար ժե քի կե սին հա վա սա ր։ Ա ռա-

ջին չա փագ լա նով չա փե լիս չափ ման սխա լը 

25 սմ3 ։ 2 = 12,5 սմ3 է, իսկ հե ղուկի ծա վա լը՝ 

V = (100,0 ± 12,5) սմ3։ Երկ րո րդ չա փագ լա նով չա փե լիս չափ ման սխա լը 

5 սմ3 ։ 2 = 2,5 սմ3 է, և նույն ծա վա լի հե ղուկի հա մար ստաց վում է 

V = (105,0 ± 2,5) սմ3։ 

Այս պի սով, ե թե A ֆի զի կա կան մե ծության չափ ման ար դյուն քում ստաց-

ված ար ժե քը նշա նա կենք a, իսկ չափ ման սխա լը̀ Δa (Δ-ն հունա կան դել տա 

տա ռն է), ա պա չափ ման ար դյուն քը պե տք է գրել այս պես.

A = a ± Δa:
 Չափ ման սխա լի ար ժե քը կախ ված է նաև չա փագ լա նը սխալ դիր քով 

դնե լուց (նկ. 1.4 ա), ինչ պես նա և՝ չափ ման ար դյունք նե րը դի տե լիս սա նդ-

ղա կին սխալ ուղ ղութ յա մբ նայե լուց (նկ. 1.4 բ)։

Նկ. 1.3

ա)             բ)

Նկ. 1.4
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5. Խնդ րի լուծ ման օ րի նակ: Ո րո շե ՛ք նկա րում պատ կեր ված 

ջեր մա չա փի չափ ման սխա լը:

 Լուծում: Գտ նենք ջեր մա չա փի սա նդ ղա կի վրա նշ ված կամայա-

կան երկու ար ժեք նե րի տար բե րությունը, օ րի նա կ՝ 

40°C − 30°C = 10°C:

Գտ նենք այդ ար ժեք նե րի մի ջև բա ժա նում նե րի թի վը: Այն հա վա-

սար է 10-ի:

 Բա ժան ման ար ժե քը գտ նե լու հա մար 10 °C-ը բա ժա նենք 10-ի՝ 

10°C : 10 = 1°C:

 Չափ ման սխա լը բա ժան ման ար ժե քի կե սն է, ուս տի ՝

Δt = 1°C : 2 = 0,5°C:

 Պատ.՝ 0,5°C:

  Հա կի րճ ամ փո փում

ՉԱ ՓԻՉ ՍԱՐ ՔԻ ՍԱ ՆԴ ՂԱ ԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳ ՐԵ ՐԸ

1 չափ ման մի ա վո րը
ֆի զի կա կան մե ծությունը չա փե լու հա մար նա խա-

տես ված մի ա վո րը

2 չափ ման սահ մա նը սա նդ ղա կի ա ռա վե լա գույն ար ժե քը

3 բա ժան ման ար ժե քը
մո տա կա նր բագ ծե րին հա մա պա տաս խան ար ժեք-

ների տար բե րությունը

4 չափ ման սխա լը բա ժան ման ար ժե քի կե սը

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ի ՞նչ չա փիչ սար քեր գի տե ք։

2. Ո ՞րն է ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի չա փում նե րի տար բե րությունը ։

3. Ի ՞նչ պե տք է ա նել չա փիչ սար քի բա ժան ման ար ժե քը ո րո շե լու 

համա ր։

4. Ին չո ՞ւ հնա րա վոր չէ ֆի զի կա կան մե ծությունը չա փել բա ցար ձակ 

ճշգր տությա մբ։

5. Ին չի ՞ց է կախ ված չափ ման սխա լը ։
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§ 5. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 1. ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

   § 5. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 1. ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ 
ԼՈՒԾՈՒՄ

1. Ո րո շե ՛ք նկա րում պատ կեր ված չա փիչ գլա նի սա նդ ղա կի բա ժան ման ար-

ժե քը: Ին չի՞ է հա վա սար գլա նի մեջ գտն վող ջրի V ծա վա լը:

 Լուծում: Նախ ո րո շենք չա փագ լա նի սա նդ ղա կի բա ժան ման 

ար ժե քը: Դրա հա մար օգ տա գոր ծենք կա մա յա կան եր կու նրբա-

գիծ, ո րոնք նշ ված են թվե րով, օ րի նա կ՝ 100 մլ և 150 մլ: Դրա-

նց մի ջև ըն կած հե ռա վո րությունը բա ժան ված է 10 հա վա սար 

մասի: Ուրե մն, սա նդ ղա կի բա ժան ման ար ժե քը կլի նի.

 բա ժան ման ար ժեք = (150 մլ − 100 մլ) : 10 = 5 մլ:

Ջ րի մա կար դա կը 50 մլ ար ժե քից բարձր է 6 նր բագ ծով: 

Հետևա բար, ջրի՝ չափ ման ար դյուն քում ստաց ված v ծա վա լը 

կլի նի. 

v = 50 + 6 · 5 մլ = 80 մլ:

 Չափ ման Δv սխա լը հա վա սար է բա ժան ման ար ժե քի կե սին, այ սինքն՝ 

Δv = 5 մլ : 2 = 2,5 մլ, ուս տի, ջրի ծա վա լը կլի նի.

V = v ± Δv = (80 ± 2,5 ) մլ: 

 Պատ.՝ (80 ± 2,5) մլ:

2. Ո րո շե ՛ք, թե քա նի լի տր ջուր է հար կա վոր 1 մ 50 սմ եր կա րություն, 40 սմ 

լայ նութ յուն և 80 սմ բարձ րություն ունե ցող ակ վա րի ումը լց նե լու համար: 

Տր ված է

a = 1 մ 50 սմ
b = 40 սմ     

h = 80 սմ

------------------- 

V = ?

ՄՀ

= 1,5 մ

= 0,4 մ

= 0,8 մ

Լուծում: Ակ վա րի ումի ծա վա լը` V = abh, և այն 

լցնե լու հա մար պա հա նջ վում է նույն ծա վա լի 

ջուր: Հետ ևա բար՝

V = abh = 1,5 · 0,4 · 0,8 = 0,48 մ3: 

Այդ ծա վա լն ար տա հայ տենք լիտ րե րով: 

Հի շենք, որ

1 լ = 1 դմ3, իսկ 1 մ3 = 1000 դմ3: Ուրե մն՝ 

V = abh = 0,48 մ3 = 480 լ:

 Պատ.̀ 480 լ։

3.  Մե տա ղա լա րի տրա մա գի ծը ո րո շե լու հա մար ա շա կե րտն այն փա թա թեց 

մա տի տի վրա: Ստաց վեց 63 գա լար, ո րոնք մա տի տի վրա 6 սմ 3 մմ տեղ զբա-

ղեց րին: Ո րո շե ՛ք մե տա ղա լա րի տրա մա գի ծը:
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I ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տր ված է

n = 63     
L = 6 սմ 3 մմ

------------------- 

d = ?

ՄՀ

= 0,0063 մ

Լուծում: Ե թե մե տա ղա լա րի գա լար նե րի մի ջև 

ա զատ տա րա ծություն չի մնում, ա պա մա տի տի 

վրա զբա ղեց րած տե ղի եր կա րությունը հա վա-

սար կլի նի գա լար նե րի թվի և լա րի տրա մագ ծի 

ար տադ րյա լին` L = n · d, որ տե ղից`

      L    0,0063
d = −− = −−−−−−−− = 0,001 մ = 1 մմ։

     
n        63

 Պատ.̀ 480 լ։

4. Ո րո շե ՛ք նկա րում պատ կեր ված չա փա նոթ նե րից յուրա քան չյուրի չափ ման 

սխա լը: Ո՞ր չա փա նո թի չափ ման սխա լն է նվա զա-

գույ նը: Ո՞ր չա փա նո թով ա ռա վել ճշգ րիտ կա րող 

ենք ծո րա կից ան հրա ժե շտ քա նա կի ջուր հա վա քել 

և ին չո ՞ւ, ե թե այդ քա նա կը հա վա սար է՝ ա) 13 մլ, 

բ) 40 մլ:

 Լուծում: Չա փա նոթ նե րից յուրա քան չյուրի չափ-

ման սխա լը կլի նի ՝

      
  50 − 40                     100 − 80                      15 − 10

Δv
1
 = −−−−−−−− = 0,5 մլ, Δv

2
 = −−−−−−−−− = 0,5 մլ, Δv

3
 = −−−−−−− = 0,5 մլ։ 

         2 · 10                          2 · 4                          2 · 10

Ս տաց վեց, որ նվա զա գույնն է 3-րդ չա փա նո թի սխա լը: Հե նց այդ ա նո-

թով էլ ա ռա վել ճշգ րիտ կա րող ենք հա վա քել 13 մլ ջուրը: Ի րոք, ե թե դա 

ա նենք 1-ին ա նո թով, չափ ման սխա լը կկազ մի ±0,5 մլ, 2-ր դո վ՝ ±2,5 մլ, իսկ 

3-րդով՝ ±0,25 մլ: 1-ին և 2-րդ չա փա նոթ նե րով 40 մլ ջուր հա վա քե լիս չափ-

ման սխա լը կր կին կկազ մի ±0,5 մլ և ±2,5 մլ: Սա կայն ե թե այդ ծա վա լի ջուր 

հա վա քենք 3-րդ չա փա նո թով, ա պա ստիպ ված կլի նենք դրա նով առն վա զն 

3 ան գամ չա փում կա տա րել, ին չի հետ ևան քով չափ ման սխա լը 3 ան գամ 

կմե ծա նա և կկազ մի ±0,75 մլ: Այս դեպ քում ա ռա վել ճշգրիտ ար դյունք կտա 

2-րդ չա փա նո թը: 

 Պատ.̀ 0,5 մլ, 2,5 մլ, 0,25 մլ: 3-րդ: ա) 3-րդ, բ) 1-ին: 

   § 6. ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 1 

Մա րմ նի եր կա րության, ծա վա լի և ջեր մաս տի ճա նի չա փումը 

Աշ խա տան քի ն պա տա կը։ Ձե ռք բե րել քա նո նով, չա փագ լա նով և ջեր-

մա չա փով չա փում ներ կա տա րե լու հմ տություն ներ, սո վո րել ճի շտ գրան ցել 

չափ ման ար դյունք նե րը:
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§ 6. ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 1 

 Սար քեր և նյութեր։ Դա սա գի րք, 25 սմ և ա վե լի չափ ման սահ ման ունե-

ցող մի լի մետ րա կան բա ժա նումով քա նոն, չա փագ լան, ջրով լի բա ժակ, 

ջեր մա չա փ։ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԸ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼՈՒ ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ

1. Ո րո շե ՛ք քա նո նի բա ժան ման ար ժե քը: 

2. Ո րո շե ՛ք քա նո նով չափ ման սխա լը:

3. Չա փե ՛ք դա սա գր քի a եր կա րությունը և b լայ նությունը:

4. Ս տո րև բեր ված ա ղյուսա կը գծե ՛ք տետ րում և բա ժան ման ար ժեքը, 

չափ ման սխա լն ու չափ ման ար դյունք նե րը գրան ցե ՛ք ա ղյուսա կում:

5. Զն նե ՛ք չա փագ լա նը։ Ուշադ րությո ՛ւն դարձ րեք նրա բա ժա նում ներին 

և ծա վա լը չա փե լու հա մար նա խա տես ված մի ա վո րի ն։ Ո րո շե ՛ք չա-

փա գլա նի բա ժան ման ար ժեք նե րը: 

6. Ո րո շե ՛ք չա փագ լա նով և ջեր մա չա փով չափ ման սխալ նե րը:

7. Բա ժա կից ջուրը լց րե ՛ք չա փագ լա նի մեջ և չա փե ՛ք լց ված հե ղուկի 

ծա վա լը։ Ուշադ րությո ՛ւն դարձ րեք աչ քի ճի շտ դիր քին: Հայաց քը 

պե տք է ուղ ղել սա նդ ղա կի այն գծին, ո րը հա մը նկ նում է ջրի մա-

կերևույ թի հա րթ մա սի (ոչ թե կո րա ցած եզ րե րի) հե տ։

8. Լ րաց րե ՛ք ա ղյուսա կի հա մա պա տաս խան դաշ տե րը:

9. Ո րո շե ՛ք ջեր մա չա փի բա ժան ման ար ժե քը: 

10. Ո րո շե ՛ք ջեր մա չա փով չափ ման սխա լը:

11. Չա փե ՛ք չա փագ լա նում ջրի ջեր մաս տի ճա նը: 

12. Չափ ման ար դյունք նե րը գրան ցե ՛ք ա ղյուսա կում: 

Ա ղյուսակ 1.4

Սար քի 

անվա նումը

Բա ժան-

ման 

արժե քը

Չափ-

ման 

սխա լը

Ֆի զի կա կան 

մեծությունը

Ս տաց-

ված 

արժե քը

Չափ ման 

ար դյունքը

չ ա  փ ա  ք ա -

նո ն
Δa = եր կա րությունը 

(a)

Δb = լայ նությունը (b)

չա փագ լա ն Δv = ծա վա լը (V)

ջեր մա չա փ Δt = ջ ե ր  մ ա ս  տ ի -

ճանը (t)
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Գ ԼՈՒԽ II. ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ  ՇԱՐ ԺՈՒՄՆ ՈՒ ՓՈ ԽԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Գ ԼՈՒԽ II. ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ 

ՇԱՐ ԺՈՒՄՆ ՈՒ ՓՈ ԽԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Դեռ վաղ ժա մա նակ նե րից մար դուն հուզել է այն հարցը, թե 

ինչ պես և ին չու են շա րժ վում մար մին նե րը: Որ տե՞ղ կգտնվի 

մար մի նը շար ժումն սկ սե լուց ո րոշ ժա մա նակ անց: Ի՞նչ պետք 

է ի մա նալ մա րմ նի դիր քը ո րո շե լու հա մար: Ինչ պե ՞ս և ի՞նչ 

չափում ներ պե տք է կա տա րել մ արմ նի վա րքն ի մա նա լու, 

նկա րագ րե լու և բա ցատ րե լու հա մար: Այս և մե խա նի կա կան 

այլ երևույթ նե րի վե րա բե րյալ շատ հար ցեր կուսում նա սի-

րենք այս գլ խում: 

   § 7. ՄԵ ԽԱ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՇԱՐ ԺՈՒՄ։ 
ՇԱ ՐԺ ՄԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.  Մե խա նի կա կան շար ժում: Ե թե ուշա դիր նայեք ձեր շուր ջը, կտես նեք, 

որ ձեզ շր ջա պա տող մար մին նե րն ի րե նց տար բեր ձևով են պա հում: Ո րոշ 

մար մին ներ գտն վում են դա դա րի վի ճա կում. օ րի նակ` սե ղա նը, ո րի մոտ 

նս տած եք, պա հա րա նը, պա տից կախ ված նկա րը և այլն: Ո րոշ մար մին-

ներ էլ շա րժ վում են. օ րի նակ` ժա մա ցույ ցի սլաք նե րը պտտ վում են, բաց 

ծո րա կից հո սող ջուրը թափ վում է բա ժա կի մեջ և այլն: Շա րժ վող մար մին-

ներ ա վե լի շատ կտես նեք, ե թե պա տուհա նից դուրս նայեք (վա զվ զող ե րե-

խա ներ, քայ լող մար դիկ, սլա ցող ավ տո մե քե նա ներ և այլն): Երբ ևէ ե ղե ՞լ 

եք ան տա ռում: Այս տեղ կար ծես թե ա մեն բան է շա րժ վում՝ ծա ռե րի տե-

րև նե րն ու ճյուղե րը, նույ նի սկ ծա ռե րի բնե րը, խո տա բույ սե րը, բզեզ նե րը, 

մո րեխ նե րը, ամ պե րը և այլն: Այս բո լոր շար ժում նե րը մի մյան ցից տար բեր 

են, բայց դրանք ունեն մեկ ընդ հա նուր հատ կություն. բո լոր մար մին նե րը 

տա րա ծության մեջ փո խում են ի րե նց դիր քե րը: 

Ժա մա նա կի ըն թաց քում մա րմ նի դիր քի փո փո խությունն այլ մար-

մին  նե րի նկատ մա մբ կոչ վում է մե խա նի կա կան շար ժում: 

Մե խա նի կա կան շա րժ ման օ րի նակ նե րը չա փա զա նց շատ են: Մո լո րակ-

նե րն ու ար բա նյակ նե րը շա րժ վում են տի ե զեր քում, մար դիկ ու մե քե նա նե-

րը` գյուղե րի ու քա ղաք նե րի փո ղոց նե րում, թռ չուն  նե րն ու կեն դա նի նե րը` 

դաշ տե րում ու ան տառ նե րում, ձկ նե րը` Երկ րի ջրային ա վա զա նում, ա րյունը` 

ա րյունա տար ա նոթ նե րում, ա ղե րի լուծույթ նե րը` բույ սե րում և այլն: 

2.  Հաշ վա րկ ման մար մին: Մե խա նի կա կան շա րժ ման սահ ման ման մեջ 

մի ա ռե ղծ վա ծային մի տք կա: Մի ան գամ էլ կար դա ցեք մե խա նի կա կան 

շա րժ ման սահ մա նումը և մի պահ պատ կե րաց րեք ի րա վի ճակ, երբ մա րմ-

նի շր ջա կայ քում ոչ մի այլ մար մին չկա… Դե ինչ, կար ծես թե սահ մա նումը 

կո րց րե ՞ց իր ի մաս տը: 
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§ 7. ՄԵ ԽԱ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՇԱՐ ԺՈՒՄ։ ՇԱ ՐԺ ՄԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ճի շտ այդ պի սի ի րա վի ճակ է ստե ղծ վում, երբ 

ուղ ևո րը նայում է ամ պե րից շատ բարձր թռչող 

ինք նա թի ռի պա տուհա նից: Չնայած ինք նա-

թի ռում սփռ վող հա ղոր դագ րությա նը, որ այն 

թռչում է 10 կմ բարձ րության վրա 900 կմ/ժ ա րա-

գությա մբ, շա րժ ման ոչ մի նշույլ չկա: 

Որ պես զի կա րո ղա նանք եզ րա կա ցություն 

ա նել մա րմ նի շա րժ ման վե րա բե րյալ, պե տք 

է նա խ՝ ընտ րենք որ ևէ մար մին, հե տո՝ տես-

նենք` փոխ վո՞ւմ է արդյոք դի տա րկ վող մա րմ նի 

դիրքը ընտր ված մա րմ նի նկատ մա մբ, թե՞ ոչ: Այն 

ընդուն ված է ան վա նել հաշ վա րկ ման մար մին:

 Այն մար մի նը, ո րի նկատ մա մբ դի տա րկ-

վում է այլ մար մին նե րի դիր քե րը, կոչ վում է հաշ վա րկ ման մար մին: 

Ե թե հաշ վա րկ ման մար մի նն ար դեն ընտր ված է, ա պա ա մեն ինչ շատ 

պա րզ է ու հաս կա նա լի: Ե թե ժա մա նա կի ըն թաց քում մա րմ նի դիր քը հաշ-

վա րկ ման մա րմ նի նկատ մա մբ փոխ վում է, ա սում են, որ այն շա րժ վում 

է, իսկ ե թե չի փոխ վում, ա սում են, որ այն չի շա րժ վում կամ գտն վում է 

դադա րի վի ճա կում: 

Հաշ վա րկ ման մա րմ նի ընտ րությունը կա մայա կան է: Հաշ վա րկ ման մար-

մին կա րող է լի նել յուրա քան չյուր մար մին. շեն քը, ո րում ապ րում ենք, 

գնաց քը, ո րով ճա նա պար հոր դում ենք, Եր կի րը, ո րի վրա կա նգ նած ենք, 

Ա րե գա կը, աստ ղե րը և այլն: 

3.  Շա րժ ման և դա դա րի հա րա բե րա կա նությունը: Կա մայա կան շա րժ -

ման գլ խա վոր ա ռա նձ նա հատ կությունը նրա հա րա բե րա կա նությունն է: 

Ի՞նչ է դա նշա նա կում: Հի շենք, թե ինչ ի մա ստ ունի հա րա բե րա կան բառը 

ա ռօ րյա կյան քում: Ինչ պե ՞ս կպա տաս խա նեք, օ րի նակ, այն հար ցին, թե 

բա՞րձր է արդյոք Եր ևա նի հե ռուստա  աշ տա րա կը: Հա վա նա բար կա սե ք՝ 

նայած ո՛ր աշ տա  րա կի համե մա տությա մբ: Բարձր է Էյ ֆե լյան աշ տա րա կից, 

բայց ցա ծր է Ռի գայի աշ տա րա կից: 

Կամ էլ, հնա րա վոր է, ա սեք՝ բարձրն 

ու ցած րը հա րա բե րա կան են, ինչ պես 

հա րա բե րա կան են ուժե ղն ու թույ լը, 

մե ծն ու փոք րը, տա քն ու սառը և այլն: 

Ա մեն ան գամ, երբ հարցի պատաս-

խա նը սկս վում է «Նայած ին չի (կամ 

ում) հետ հա մե մա տա ծ», ա սում են, որ 

դրանք հա րա բերա կան են: Նույն կեն-

ցա ղային ի մաս տով էլ հա րա բե րա կան 

բա ռն օգ տա գո րծ վում է ֆի զի կայում: 
Երևան      Ռիգա        Փարիզ
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Գ ԼՈՒԽ II. ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ՇԱՐ ԺՈՒՄՆ ՈՒ ՓՈ ԽԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Շա րժ վո ՞ւմ է արդյոք շեն քը, ո րի մեջ ներ կա պա հին գտն վում եք, թե՞ 

գտնվում է դա դա րի վի ճա կում, կախ ված է այն բա նից, թե որ հաշ վա րկ ման 

մա րմ նի նկատ մա մբ է դի տա րկ վում շեն քի շար ժումը։ Ե թե հաշվա րկ ման 

մար մին է հա մար վում Եր կի րը, ա պա, այո՛, գտն վում է դադա րի վի ճա կում։ 

Բայց ե թե հաշ վա րկ ման մար մին է ընտր ված Ա րե գա կը, ա պա շեն քը Երկ րի 

հետ մի ա սին պտտ վում է Ա րե գակի շուր ջը: 

Այս պի սով, մե խա նի կա կան շար ժումը և դա դա րը հա րա բե րա կան են: 

Դա նշա նա կում է, որ միև նույն մար մի նը մի հաշ վա րկ ման մա րմ նի նկատ-

մա մբ կա րող է շա րժ ման մեջ լի նել, մեկ այլ հաշ վա րկ ման մա րմ նի նկատ-

մա մբ՝ ան շա րժ։ 

Ա ռօ րյայում՝ որ պես հաշ վա րկ ման մար մին, սո վո րա բար ընտ րում ենք 

Եր կի րը՝ հա մա րե լով այն ան շա րժ և այլ մար մին նե րի շար ժում նե րը դիտար-

կե լով նրա նկատ մա մբ։

   Հա կի րճ ամ փո փում

1.  Մե խա նի կա կան շար ժումը մա րմ նի դիր քի փո փո խությունն է հաշ-

վա րկ ման մա րմ նի նկատ մա մբ:

2.  Շա րժ ման և դա դա րի հա րա բե րա կա նությունն այն է, որ մի հաշ-

վարկ ման մա րմ նի նկատ մա մբ շա րժ վող մար մի նը կա րող է գտն վել 

դա դա րի վի ճա կում մեկ այլ հաշ վա րկ ման մա րմ նի նկատ մա մբ, և 

հա կա ռա կը։ 

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ի ՞նչ է մե խա նի կա կան շար ժումը ։

2. Ո ՞ր մար մի նն են ան վա նում հաշ վա րկ ման մար մի ն։

3. Ին չո ՞ւ է ան հրա ժե շտ նշել, թե որ հաշ վա րկ ման մա րմ նի նկատ մա մբ 

է տե ղի ունե նում շար ժումը ։

   § 8. ՆՅՈՒԹԱ ԿԱՆ ԿԵ Տ։ ՇԱ ՐԺ ՄԱՆ ՀԵ ՏԱ ԳԻ Ծ։ 
ՃԱ ՆԱ ՊԱ ՐՀ

1.  Նյութա կան կետ: Մա րմ նի շար ժումը նկա րագ րե լիս շատ դեպ քե-

րում նրա չա փե րը կա րե լի է հաշ վի չառ նել: Օ րի նա կ՝ երբ ավ տո մե քե նան 

Երևա նից մեկ նում է Վա նա ձոր, և պա հա նջ վում է ո րո շել, թե որ քան կտ ևի 

ուղևո րությունը, ա պա այս դեպ քում ավ տո մե քե նայի չա փե րը որ ևէ նշա-

նա կություն չունեն: 
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§ 8. ՆՅՈՒԹԱ ԿԱՆ ԿԵ Տ։ ՇԱ ՐԺ ՄԱՆ ՀԵ ՏԱ ԳԻ Ծ։ ՃԱ ՆԱ ՊԱ ՐՀ 

Ե թե մա րմ նի չա փե րը շատ ան գամ փո քր են դի տա րկ վող շա րժ ման հա-

մար բնութագ րա կան հե ռա վո րություն նե րից, ա պա մա րմ նի չա փե րը հաշ-

վի չեն առ նում, և մար մի նը դի տար կում են որ պես նյութա կան կե տ։ 

Այն մար մի նը, ո րի չա փե րը տվյալ պայ ման նե րում կա րե լի է ան տե-

սել, կոչ վում է նյութա կան կետ: 

Նյութա կան բա ռով տվյալ դեպ քում ընդ գծ վում է նրա տար բե րությունը 

երկ րա չա փա կան կե տի ց։ Երկ րա չա փա կան կե տը ֆի զի կա կան հատ-

կություն ներ չունի։ Իսկ նյութա կան կե տը կա րող է զա նգ ված, է լե կտ րա կան 

լի ցք և ֆի զի կա կան այլ բնութագ րեր ունե նա լ։

Տ վյալ պայ ման նե րում ա սե լո վ՝ պե տք է հաս կա նալ, որ միև նույն մար-

մի նը ո րոշ շար ժում նե րի դեպ քում կա րե լի է հա մա րել նյութա կան կետ, իսկ 

ո րոշ շար ժում նե րի դեպ քում` ոչ:

 Ժա մա նա կա կից մե խա նի կայում (մար մին նե րի շա րժ ման տե սության 

մեջ) նյութա կան կե տե րն այլ կե րպ ան վա նում են մաս նիկ նե ր։ Հե տա-

գայում մենք եր կու տեր մին նե րն էլ կօգ տա գոր ծենք։ Խո սե լով մար մին նե րի 

մե խա նի կա կան շա րժ ման մա սի ն՝ եր բե մն կօգ տա գոր ծենք մար մին տեր-

մի նը։ Բայց դուք պե տք է մի շտ հի շե ք՝ այդ մար մի նը դի տա րկ վում է այն-

պի սի պայ ման նե րում, երբ այն կա րե լի է ըն դունել որ պես նյութա կան կե տ։

2.  Հե տա գիծ: Մի տե ղից մյուսը տե ղա փոխ վե լո վ՝ մաս նի կը (կամ նյութա-

կան կե տը) շա րժ վում է մի ո րոշ գծով, որն 

ան վա նում են մաս նի կի շա րժ ման հետա գի ծ։ 

Հե տա գծե րը, շա րժ ման տե սա կից կախ ված, 

կա րող են ունե նալ տար բեր ձևեր, մաս նա վո-

րա պե ս՝ կա րող են լի նել ուղիղ, շր ջա նա գիծ, 

բե կյալ կամ կա մայա կան տեսքի կոր գի ծ։ Ե թե 

մա րմ նի շա րժ ման հե տա գի ծը ուղիղ գիծ է (նկ. 2.1), 

ա պա շար ժումը կոչ վում է ուղ ղա գիծ, իսկ ե թե 

կոր գիծ է (նկ. 2.2), շար ժումը կոչ վում է կո րա-

գի ծ։ Հե տագ ծի մա սին եր բե մն կա րե լի է դա-

տո ղություն ա նել̀ ել նե լով շար ժ ման ժա մա նակ 

մա րմ նի թո ղած տե սա նե լի հետ քից: Այդ պի սի 

հե տք թող նում են ռե ակ տիվ ինք նա թիռ նե րը 

կամ գի շե րային երկն քում ընկ նող երկ նա քա-

րե րը։

 Հե տագ ծի ձևը կախ ված է հաշ վա րկ ման մա րմ նի ընտ րությունի ց։ 

Օ րի նա կ՝ Երկ րի նկատ մա մբ Լուս նի շա րժ ման հե տա գի ծը շր ջա նա գիծ է, իսկ 

Ա րե գա կի նկատ մա մբ՝ շատ ա վե լի բա րդ ձև ունե ցող գի ծ։ Սա նշա նա կում է, 

որ հե տա գի ծը շա րժ ման նման հա րա բե րա կան է։

 Հե տա գայում բո լոր մար մին նե րի շար ժում նե րը (ե թե հաշ վա րկ ման այլ 

մար մին չի նշ ված) կդի տար կենք Երկ րի նկատ մա մբ։

Նկ. 2.1

Նկ. 2.2
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 Տար բեր մար մին նե րի շա րժ ման հե տագ ծե րը մի մյան ցից կա րող են տար-

բեր վել ոչ մի այն ձևով, այլև եր կա րությա մբ։

3.  Ճա նա պա րհ: Հե տագ ծի եր կա րությունը, ո րով մար մի նը շա րժ վում է 

ո րոշ ժա մա նա կա հատ վա ծում, կոչ վում է ան ցած ճա նա պա րհ։

Նկ. 2.3-ում կե տագ ծով ցույց է տր ված ցատ կա հար թա կից թռ չող դա-

հուկոր դի հե տա գի ծը: (ՕA) հե տագ ծի եր-

կա րությունը դա հուկոր դի ան ցած ճա նա-

պարհն է ցատ կուղուց իջ նե լու ժա մա նա կ։

 Ճա նա պար հը չա փե լիս օգտ վում են եր-

կա րության մի ա վո րի ց։ Ճա նա պար հի մի ա-

վո րը Միա վոր նե րի միջ ազ  գային հա մա կար-

գում (ՄՀ) ըն դուն ված եր կա րության մի ա-

վո րն է` մեկ մետրը (1 մ)։ Գո րծ նա կա նում 

օգ տա գո րծ վում են նաև երկա րության այլ 

մի ա վոր ներ, օ րի նա կ՝ 

1 կմ = 1000 մ, 1 դմ = 0,1 մ, 

1 սմ = 0,01 մ, 1 մմ = 0,001 մ։

4. Խնդ րի լուծ ման օ րի նակ: Բաս կետ բո լի զամ բյուղից ընկ նող գն դա կը 

բախ վեց հա տա կին և բարձ րա ցավ 90 սմ: Որ քա ՞ն է գն դա կի ան ցած ճա նա-

պար հը, ե թե զամ բյուղի բարձ րությունը 2 մ 75 սմ է: 

Տր ված է

h1 = 2 մ 75 սմ    
h2 = 90 սմ

------------------- 

S = ?

ՄՀ

= 2,75 մ

= 0,9 մ

Լուծում: Մինչև հա տա կին հաս նե լը, գն դա կն 
անցնում է S1 = h1 ճա նա պա րհ: Եվս S2 = h2 ճա նա-
պա րհ գն դա կն ան ցնում է հա տա կից վեր բարձ-
րա նա լիս: Հետ ևա բար, ամ բո ղջ շա րժ ման ըն թաց-
քում գնդա կի ան ցած ճա նա պար հը կլի նի.

S = S1 + S2 = h1 + h2 = 2,75 + 0,9 = 3,65 մ:

 Պատ.̀ 3,65 մ։

   Հա կի րճ ամ փո փում

1.  Մար մի նը, ո րի չա փե րը տվյալ պայ ման նե րում կա րե լի է ան տե սել, 

ան վա նում են նյութա կան կետ:

2.  Գի ծը, ո րը շա րժ ման ըն թաց քում գծում է մար մի նը, կոչ վում է հետա-

գիծ: 

3. Հե տագ ծի եր կայն քով մա րմ նի ան ցած հե ռա վո րությունը կոչ վում է 

ճա նա պա րհ:

 

Նկ. 2.3
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   ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ո ՞ր դեպ քե րում մար մի նը կա րե լի է դի տար կել որ պես նյութա կան 

կե տ։

2. Նյութա կան կե տն այլ կե րպ ի՞նչ է կոչ վում։

3. Ի ՞նչ է հե տա գի ծը ։

4. Ին չո ՞վ է տար բեր վում ճա նա պար հը հե տագ ծի ց։

5. Ի րա կա նում ո՞ր մար մի նն է շա րժ վում՝ Եր կի՞ րը Ա րե գա կի շուր ջը, թե՞ 

Ա րե գա կը Երկ րի շուր ջը ։

6. Ո ՞վ է գտն վում շա րժ ման մե ջ՝ ավ տո բուսով գնա ցող ուղ ևո՞ րը, թե՞ 

կան գա ռում կա նգ նած մար դը ։

   § 9. ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐԱ ՉԱՓ ՇԱՐ ԺՈՒՄ։ Ա ՐԱ ԳՈՒԹՅՈՒՆ

1.  Հա վա սա րա չափ շար ժում: Դիտենք սայլակի շարժումը, որի վրա ամ-

րաց ված կա թո ցիկից (նկ. 2.4) հա վա սար ժա-

մա նա կա մի ջոց նե րից հե տո գունա վո րած հե-

ղուկի կա թիլ ներ են ընկ նում։ Ե թե սայ լա կին 

բեռ ամ րաց նենք, ա պա նրա ո րո շա կի մե-

ծության դեպ քում սայ լա կի շա րժ ման ժա մա-

նակ թղթի վրա կա թիլ նե րի թողած հետ քե-

րի հե ռա վո րություն նե րը հա վա սար կլի նեն: 

Դա նշա նա կում է, որ սայ լա կը հա վա սար 

ժա մա նա կա մի ջոց նե րում ան ցնում է հա վա-

սար ճա նա պա րհ ներ: Կա թո ցի կի ծո րա կը մի 

փո քր ա վե լի բա ցենք, որ պես զի կա թիլ նե րն 

ա վե լի հա ճախ ընկ նեն, և կրկ նենք փոր ձը։ 

Ա ռա ջին փոր ձի համե մա տությա մբ այս դեպ քում կա թիլ նե րն ի րար ա վե-

լի մոտ կլի նեն, բայց նո րի ց՝ մի մյան ցից հա վա սար հե ռա վո րություն նե րի 

վրա։ Դա նշա նա կում է, որ ա վե լի փո քր ժա մա նա կա մի ջոց նե րում սայ լա կը 

դարձյալ ան ցնում է հա վա սար ճա նա պա րհ նե ր։

 Փոր ձում փո փո խե լով դի տա րկ վող ժա մա նա կա մի ջոց նե րը` կհա մոզ վենք, 

որ սայ լա կը կա մայա կան հա վա սար ժա մա նա կա մի ջոց նե րում անցնում է 

հա վա սար ճա նա պա րհ ներ: 

Այն շար ժումը, ո րի ըն թաց քում մար մի նը կա մայա կան հա վա սար ժա-

մա նա կա մի ջոց նե րում ան ցնում է հա վա սար ճա նա պա րհ ներ, կոչ վում է 

հա վա սա րա չափ շար ժում: 

Նկ. 2.4
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Ե թե գնաց քը յուրա քան չյուր 1 ժ-ում ան ցնում է 60 կմ ճա նա պա րհ, դա 

դեռ չի նշա նա կում, որ այն շա րժ վում է հա վա սա րա չափ: Որ պես զի շար-

ժումը լի նի հա վա սա րա չափ, ան հրա ժե շտ է, որ գնաց քը հա վա սար ճա նա-

պա րհ ներ ան ցնի կա մայա կան հա վա սար ժա մա նա կա մի ջոց նե րում, օ րի-

նակ` յուրա քան չյուր կես ժա մում ան ցնի 30 կմ, յուրա քան չյուր քա ռո րդ ժա-

մում` 15 կմ, յուրա քան չյուր մեկ րո պե ում` 1 կմ, և այս պես շա րունակ: 

2.  Հա վա սա րա չափ շա րժ ման ա րա գություն: Դի ցուք, հա վա սա րա չափ 

շար ժում կա տա րող հե տի ոտ նը 4 ժ-ում ան ցնում է 12 կմ ճա նա պա րհ: Քա նի 

որ յուրա քան չյուր 1 ժ-ում նա ան ցնում է հա վա սար ճա նա պա րհ ներ, ա պա 

12 կմ-ը բա ժա նե լով 4-ի՝ կս տա նանք, թե ինչ քան ճա նա պա րհ է ան ցնում 

հե տի ոտ նը 1 ժ-ում: Նույն պատ ճա ռով կա մա յա կան ժա մա նա կում նրա ան-

ցած ճա նա պար հի և այդ ժա մա նա կա մի ջո ցի հա րա բե րությունը նույն պես 

ցույց կտա մի ա վոր ժա մա նա կա մի ջո ցում հե տի ոտ նի ան ցած ճա նա պար հը: 

Այս պի սով, կա մայա կան ժա մա նա կում մա րմ նի ան ցած ճա նա պար հի և 

այդ ժա մա նա կա մի ջո ցի հա րա բե րությունը շա րժ ման ըն թաց քում մնում է 

հաս տա տուն: Այն ցույց է տա լիս մա րմ նի ան ցած ճա նա պար հը մի ա վոր ժա-

մա նա կում և կոչ վում է հա վա սա րա չափ շա րժ ման ա րա գություն: 

Հա վա սա րա չափ շա րժ ման ա րա գություն կոչ վում է այն ֆի զի կա-

կան մե ծությունը, ո րը հա վա սար է կա մայա կան ժա մա նա կա մի ջո ցում 

մա րմ նի ան ցած ճա նա պար հի և այդ ժա մա նա կա մի ջո ցի հա րա բե-

րությանը: 

Մա րմ նի ա րա գությունը ո րո շելու համար պետք է չա փե լ հե տագ ծի կա-

մայա կան տե ղա մա սի եր կա րությունը և այն բաժանել այդ տեղամասն 

անցնելու ժա մա նա կա մի ջո ցին, ո րի ըն թաց քում մար մի նն ան ցել է այդ տե-

ղա մա սը:
                             Ճանապարհ
Արագություն = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−։
                        Ժամանակամիջոց

Ե թե մա րմ նի ա րա գությունը նշա նա կենք V, ան ցած ճա նա պարհը` S, իսկ 

ժա մա նա կը` t, կունե նանք ա րա գության բա նաձ ևը.

     
SV = −−։

     
t

3. Ա րա գության մի ա վո րը: Մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում ա րա գության մի ա վո րը 

1 մ/վ է: Դա այն հա վա սա րա չափ շա րժ ման ա րա գությունն է, ո րի դեպ քում 

մար մի նը 1 վ -ում ան ցնում է 1 մ ճա նա պա րհ։ 

Գո րծ նա կա նում հա ճախ օգ տա գոր ծում են նաև ար տա հա մա կար գային 

մի ա վոր ներ: Օ րի նակ̀  ինք նա թի ռը թռ չում է 720 կմ/ժ ա րա գությա մբ, լույ սը 

վա կուումում (դա տա րկ տա րա ծության մեջ) տա րած վում է բնության մեջ 

հան դի պող ա մե նա մեծ` 300 000 կմ/վ ա րա գությա մբ, հե տի ոտ նի ա րա-

գությունը 80 մ/ր է, խխուն ջը շա րժ վում է 0,14 սմ/վ ա րա գությա մբ: Ար տա-

հա մա կար գային մի ա վոր նե րն ըն դուն ված է ար տա հայ տել մի ջազ գային 
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§ 9. ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐԱ ՉԱՓ ՇԱՐ ԺՈՒՄ։ Ա ՐԱ ԳՈՒԹՅՈՒՆ

հա մա կար գի մի ա վոր նե րով: Մի օ րի նա կով ցույց տանք, թե ինչ պես է դա 

ար վում: Են թադ րենք, թե պա հա նջ վում է մ/վ- նե րով ար տա հայ տել ինք նա-

թի ռի ա րա գությունը, ո րը հա վա սար է 720 կմ/ժ-ի։

 Քա նի որ 1 կմ = 1000 մ, իսկ 1 ժ = 60 ր = 3600 վ, ա պա կա րող ենք գրել.

     
  կմ             1000 մ          մ

720 −−−  = 720 · −−−−−−−  = 200 −−:
       ժ              3600 վ          վ

Ա ղյուսակ 2-ում տր ված են մեր շր ջա պա տում հան դի պող տար բեր կեն-

դա նի նե րի և մար մին նե րի ա րա գություն նե րի մո տա վոր ար ժեք նե րը. 

Ա ղյուսակ 2.1

Տար բեր կեն դա նի նե րի և մար մին նե րի շա րժ ման ա րա գություն նե րը

խ խունջ 0,14 սմ/վ ուղ ղա թի ռ 360 կմ/ժ

կրի ա 5 սմ/վ գեր ձայ նային ինք նա թի ռ 1800 կմ/ժ

ճա նճ 5 մ/վ ավ տո մատ հրա ցա նի գն դա կ 2600 կմ/ժ

սա րյա կ 20 մ/վ լուս նի պտույ տը Երկ րի շուր ջը 1 կմ/վ

ջայ լա մ 22 մ/վ երկ րի պտույ տը Ա րե գա կի շուր ջը 30 կմ/վ

4. Ա րա գության վեկ տո րը: Ա րա գությունը, բա ցի թվային ար ժե քից և 

մի ա վո րից, բնութա գր վում է նաև ուղ ղությա մբ։ Ֆի զի կա կան մե ծությունը, 

ո րը, բա ցի թվային ար ժե քից, ունի նաև ուղ ղություն, կոչ վում է վեկ տո րա կան 

մե ծություն կամ վեկ տո ր։ 

Ա րա գությունը վեկ տո րա կան մեծու թյուն է: 

 Վեկ տո րա կան մե ծությունը նշա նա-

կում են հա մա պա տաս խան տա ռով, 

վերևում՝ սլաք: Այս պե ս՝ v#  գրա ռումը նշա-

նա կում է, որ ա րա գությունը վեկ տո րա-

կան մեծություն է, որն ունի ուղ ղություն, 

իսկ V-ով նշա նա կում են ա րա գության 

մոդուլը, այսինքն` թվային ար ժե քը: 

Նկար նե րում մարմ նի ա րա գության 

(հետ ևա բար նա և՝ շա րժ ման) ուղ ղու  -

թյունը պատ կե րում են սլա քով (նկ. 2.5)։ 

Ֆի զի կա կան մե ծությունը, ո րը 

բնութա գր վում է մի այն թվային ար ժե-

քով, կոչ վում է սկա լյար մե ծություն կամ 

սկա լյա ր։ Սկա լյար մե ծութ յուն նե րի օ րի նակ ներ են ժա մա նա կը, զա նգ վա ծը, 

ճա նա պար հը, ծա վա լը, ջեր մաս տի ճա նը և այլն: 

Նկ. 2.5

V
1

V
2

V
3
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5.  Ճա նա պար հի և ժա մա նա կի հաշ վար կը: Ե թե հայտ նի է հա վա սա-

րա չափ շա րժ վող մա րմ նի ա րա գությունը, ա պա կա րող ենք ո րո շել որ ևէ 

ժա մա նա կա մի ջո ցում նրա ան ցած ճա նա պար հը: Ա րա գության բա նաձ ևից 

հետ ևում է, որ

S = V · t, 
այ սինքն` հա վա սա րա չափ շա րժ վող մա րմ նի ան ցած ճա նա պար հը գտ նե լու 

հա մար ա րա գությունը պե տք է բազ մա պատ կել շա րժ ման ժա մա նա կո վ։ 

Ե թե հայտ նի են մա րմ նի ա րա գությունն ու ան ցած ճա նա պար հը, ա պա 

շա րժ ման ժա մա նա կը` 

    
S

t = −−,
   

 V

այ սինքն՝ մա րմ նի շա րժ ման ժա մա նա կը գտ նե լու հա մար ան ցած ճա նա-

պար հը պե տք է բա ժա նել ա րա գության վրա ։

6. Խնդ րի լուծ ման օ րի նակ: Եր կու ավ տո մե քե նա մի ա ժա մա նակ շարժ-

վեցին լցա կայա նից հա կա դիր ուղ ղություն նե րով: Դրան ցից մե կը շա րժ վում էր 

30 մ/վ ա րա գությա մբ, իսկ մյուսը՝ 15 մ/վ ա րա գությա մբ: Ո րո շե ՛ք ավ տո մե քե-

նա նե րի հե ռա վո րությունը շար ժումը սկ սե լուց 20 վ ան ց: 

V
1 V

2
S

1 S
2

Տր ված է

V1 = 30 մ/վ    
V2 = 15 մ/վ
t  = 20 վ
------------------- 

d = ?

Լուծում: Ավ տո մե քե նա նե րի դիր քե րը շա րժ ման սկզբից 

t ժա մա նակ ան ց պատ կեր ված է նկա րում: Դրա նց ան ցած 
S1 և S2 ճա նա պա րհ նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կլի նե ն՝ 
S1 = V1t և S2 = V2t: Ինչ պես եր ևում է նկա րից, ավ տո մե քե նա-
նե րի հե ռա վո րությունը կա մայա կան պա հին հա վա սար է 
նրա նց ան ցած ճա նա պա րհ նե րի գումա րին: Ուրե մն`

d = S1 + S2 = V1t + V2t = (V1 + V2)t = (30 + 15) · 20 = 900 մ:

 Պատ.̀  900 մ:

 

   Հա կի րճ ամ փո փում

1.  Հա վա սա րա չափ շա րժ ման դեպ քում մար մի նը կա մայա կան հա վա-

սար ժա մա նա կա մի ջոց նե րում ան ցնում է հա վա սար ճա նա պա րհ ներ:

2.  Հա վա սա րա չափ շա րժ ման բնութա գի րը ա րա գության վեկ տո րն է: 

3. Ա րա գության մե ծությունը` V = S/t, որ տեղ S-ը t ժա մա նա կում նրա 

ան ցած ճա նա պա րհն է: 

4. ՄՀ-ում ա րա գության չափ ման մի ա վո րը 1 մ/վ է:
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§ 10. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 2.  ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ո ՞ր շար ժումն է կոչ վում հա վա սա րա չափ:

2. Ի ՞նչ է ցույց տա լիս հա վա սա րա չափ շա րժ ման ա րա գությունը ։

3. Ինչ պի սի՞ մի ա վոր նե րով է չափ վում ա րա գությունը ։

4. Ո ՞ր մե ծություն նե րն են կոչ վում վեկ տո րա կա ն։ Նկար նե րում ինչ պե՞ս 

են պատ կե րում վեկ տո րը ։

5. Ո ՞ր մե ծություն նե րն են կոչ վում սկա լյա ր։

6. Ինչ պե ՞ս է ո րոշ վում մա րմ նի ան ցած ճա նա պար հը, ե թե հայտ նի են 

հա վա սա րա չափ շա րժ ման ա րա գության և ժա մա նա կի ար ժեք նե րը ։

7. Ինչ պե ՞ս է ո րոշ վում հա վա սա րա չափ շա րժ ման ժա մա նա կը, ե թե 

հայտ նի են մա րմ նի շա րժ ման ա րա գության և ան ցած ճա նա պար հի 

ար ժեք նե րը ։

   § 10. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 2. 
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

1. 54 կմ/ժ ա րա գությա մբ շա րժ վող գնաց քը քա նի՞ ան գամ է ա րագ շարժ վում 

5 մ/վ ա րա գությա մբ շա րժ վող հե ծան վոր դից:

Տր ված է

V1 = 54 կմ/ժ    
V2 = 5 կմ/ժ

------------------- 
  V1−−−− = ?
  V2

Լուծում: Մար մին նե րի ա րա գություն նե րը հա մե մա տելու 

հա մար դրանք պե տք է ար տա հայ տել նույն հա մա կար գի 

մի ա վոր նե րով: Հե ծան վոր դի ա րա գությունն արտա հայտ-

ված է ՄՀ մի ա վոր նե րով: Հաշ վի առ նե լով, որ 1 կմ = 1000 մ, 

իսկ 1 ժ = 3600 վ, նույն՝ ՄՀ հա մա կար գում գնաց քի հա մար 

կստա նանք.

                      54 · 1000 մ                                  
V

1
 = 54 կմ/ժ = −−−−−−−−−−−− = 15 մ/վ, 

                         3600վ                                     

                   V
1
     15 մ/վ

հետևաբար՝ −−− = −−−−−−−− = 3:
                   V

2
     5 մ/վ

Պատ.՝ 3 ան գամ:

2. Հա վա սա րա չափ շա րժ վող ավ տո բուսը 1,5 ժ-ում ան ցավ 120 կմ ճա նա-

պա րհ: Որ քա ՞ն ճա նա պա րհ կա նց նի ավ տո բուսը 45 ր-ում, ե թե շա րժ վի նույն 

ա րա գությա մբ:
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Տր ված է

t1 = 1,5 ժ    
S1 = 120 կմ
t2 = 45 ր

------------------- 

S2 = ?

Լուծում: Ավ տո բուսի ա րա գությունը՝ V = 
S

1−−
t
1

: t2 ժա մա նա-

կա մի ջո ցում ավ տո բուսի ան ցած ճա նա պար հը՝ S
2 

= V
2
t
2
: Այս 

հա վա սար ման մեջ տե ղադ րե լով V-ի ար տա հայ տությունը՝ 

կս տա նանք.

           
S

1S
2
 = Vt

2
 = −− · t

2
:

                 
  t

1

 Ֆի զի կա կան մե ծություն նե րի ար ժեք նե րը տե ղադ րե լուց ա ռաջ դրանք 

ան հրա ժե շտ է ար տա հայ տել միև նույն մի ա վոր նե րով, օ րի նա կ՝ րո պե նե-

րո վ՝ t
1
 = 1,5 ժ = 90 ր: Այդ դեպ քում.

             
   45 ր

S
2
 = 120 կմ · −−−−− = 60 կմ:

                         
 90 ր

 Պատ.՝ 60 կմ:

3. 1,5 կմ հե ռա վո րությա մբ բնա կա  վայ րե րից մի ա ժա մա նակ միև նույն 

ուղղությա մբ շա րժ վում են ավ տո մե քե նան և մո տո ցիկ լը: Ավ տո մե քե նայի ա րա-

գությունը 20 կմ/ժ է, իսկ մո տո ցիկ լի նը՝ 10 կմ/ժ: Որ քա ՞ն ժա մա նա կից ավ տո մե-

քե նան կհաս նի մո տո ցիկ լին:

Տր ված է

L1 = 1,5 կմ
V1 = 20 կմ/ժ    
V2 = 10 կմ/ժ

------------------- 

t = ?

Լուծում: Դի ցուք, ավ տո մե քե նան հաս նում է մո տո ցիկ լին 

C կե տում: Այդ ըն թաց քում ավ տո մե քե նայի և մո տո ցիկ-

լի ան ցած S
1
 և S

2
 ճա նա պա րհ նե րը հա մա պա տաս խա  նա-

բար կլի նե ն՝ S1 = V1t և S2 = V2t: Ինչ պես եր ևում է գծագ րի ց՝ 

S
1 
= L + S

2
, որ տե ղի ց՝

 
S

1 
− S

2
 = L: Տե ղադ րե լով այս ար տա-

հայ տության մեջ S
1
-ի և S

2
-ի ար տա  հայ տություն նե րը՝ 

կստա նանք.

S
1

S
2L

A B C

V1t − V2t = L կամ (V1 − V2)t = L, 

որ տե ղից՝
       

  L          1,5
t = −−−−−−− = −−−−−−− = 0,15 ժ = 9 ր։
     V1 - V2    20 - 10

 Պատ.՝ 9 ր:
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4. 45 կմ/ժ ա րա գությա մբ հա վա սա րա չափ շա րժ վող գնաց քը մո տե նում է 

480 մ եր կա րությա մբ կա մր ջին: Որ քա ՞ն ժա մա նա կում գնաց քը կա նց նի կա-

մուր ջը, ե թե դրա եր կա րությունը 120 մ է: 

Տր ված է

l1 = 480 մ    

l2 = 120 մ

V = 45 կմ/ժ

------------------- 

t = ?

ՄՀ

= 12,5 մ/վ

Լուծում: Գնաց քը հա սել է կա մր ջին նշա նա-

կում է, որ կա մր ջին հա սել է դրա սկիզբը: 

Գնաց քը ան ցավ կա մուր ջը նշա նա կում է 

կամր ջից անցավ դրա վեր ջը: Գնաց քի ան ցած 

ճա նա պար հը դրա կա մայա կան կե տի, օ րի նա կ՝ 

մեքե նա վա րի դի մա պա կու ան ցած ճանա-

պարհն է, ո րը պատ կեր ված է նկա րում: 

l1 l2

S

Նկարում պատկերված են նաև կամրջի և գնացքի երկարությունները։ Ինչ-

պես եր ևում է նկա րից, կա մուրջն ան ցնե լու ըն թաց քում գնա ցքն ան ցնում է 

իր և կա մր ջի եր կա րություն նե րի գումա րին հա վա սար ճա նա պա րհ.

S = l
1
 + l

2
:

Քա նի որ գնաց քը շա րժ վում է հա վա սա րա չափ, ա պա այդ ճա նա պար հը 

ան ցնե լու ժա մա նա կը կլի նի.
   

  S     l
1
 + l

2        
600

t = −− = −−−−−− = −−−−−−  = 48 վ:
     V       V       12,5

 Պատ.՝ 48 վ:
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1.  Դա դա րի վի ճա կի մա սին: Նա խո րդ պա րագ րաֆ նե րում մենք խո սե-

ցինք դա դա րի և շա րժ ման մա սին, բայց չպար զե ցինք, թե երբ է մար մի նը 

գտն վում դա դա րի վի ճա կում և երբ է շա րժ վում: Փոր ձենք գտ նել այդ հար-

ցե րի պա տաս խա նը՝ դի տե լով բի լի ար դի գն դիկ նե րի վար քը: Ե թե սե ղա նին 

(ն կ. 2.6) ոչ ոք չմո տե նա, գն դիկ նե րն ինչ քան ա սես եր կար ժա մա նակ կմ նան 

դա դա րի վի ճա կում: Գն դիկ նե րի շր ջա կայ քում կան բազ մա թիվ մար մին ներ. 

սե ղա նը, ո րը գն դիկ նե րի հա մար հե նա րան է, սե նյա կի պա տերը, որ տեղ տե-

ղա դր ված է սե ղա նը, տար բեր ա ռար կա ներ այդ և հար ևան սե նյակ նե րում 
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և, ի հար կե, Եր կիրը: Թվար կած բո-

լոր մար մին ներն էլ որևէ կե րպ ազ-

դում են գն դիկ նե րի վրա, ընդ ո րում՝ 

ո րոշ մար մին ներ է ա պես են ազ դում, 

մյուս նե րը` ան նշան չա փով մի այն: 

Ե թե, օ րի նակ, տե ղա շար ժենք սե նյա-

կի կա հույ քը, դա որևէ զգա լի ազ դե-

ցութ յուն չի թող նի գն դիկ նե րի վրա: 

Բայց ե թե ինչ-որ պատ ճա ռով սե ղա նը 

ջա րդ վի, այ սինքն՝ վե րաց   վի սե ղա նի 

ազ դե ցությունը, բո լոր գն դիկ նե րը կթափ վեն հա տա կին:

 Հայտ նի է, որ հե նց Երկ րի ազ դե ցությա մբ են բո լոր մար մին նե րը վայր 

ընկ նում: Բայց քա նի դեռ սե ղա նն ամ բող ջա կան էր, գն դիկ նե րը դա դա րի 

վի ճա կում է ին: 

Այս պա րզ դի տար կումը ցույց է տա լիս, որ գն դիկ նե րի շր ջա պա տի բո-

լոր մար մին նե րից մի այն եր կուսն են նկա տե լի ո րեն ազ դում նրա նց վրա` 

սեղա նը և Եր կի րը: Բա վա կան է վե րաց նել այդ ազ դե ցութ յուն նե րից մեկը, 

և դա դա րի վի ճա կը կխա խտ վի: Սա նշա նա կում է, որ սե ղա նի և Երկ րի 

ազ դե ցություն նե րը մի մյա նց հա վա սա րա կշռում են, այ սինքն` դրա նց հա-

մա տեղ ազ դե ցության ար դյունքն այն պի սին է, ինչ պի սին կլի ներ, ե թե այդ 

ազ դե ցություն նե րը չլի նե ին: 

Մեր քն նար կած օ րի նա կը և ուրիշ շատ այդ պի սի օ րի նակ ներ թույլ են 

տա լիս ա նել հետ ևյալ եզ րա կա ցությունը. մար մի նը պահ պա նում է իր 

դա դա րի վի ճա կը, ե թե նրա վրա այլ մար մին ներ չեն ազ դում (կամ, որ 

նույնն է, դրա նց ազ դե ցություն նե րը հա վա սա րա կշռ ված են): 

2. Հա վա սա րա չափ շա րժ ման մա սին: Երբ խա ղա ձո ղով հար վա ծում 

են A գն դի կին (ն կ. 2.7), վեր ջի նիս վրա ազ դե ցութ յուն նե րի հա  վա սա րա-

կշռությունը խա խտ վում է: Դրա հետ ևան քով գն դի կը ա րա գություն է ձե ռք 

բե րում: Խա ղա  ձո ղից պոկ վե լուց հե տո գն դի կի վրա ազ դե ցություն նե րի 

հա վա սա րա կշռու թյունը նո րից վե րա կա նգն վում է: Դրա նից հե տո գն դի կը 

շա րժ վում է ուղ ղա գիծ և հա վա սա րա չա փ՝ մինչև B գն դի կի հետ բախ վե լը: 

Հե տո բախ վում է պա տի հետ, ա պա՝ 

C գն դի կի և այլն: Ա մեն բախ ման ժա-

մա նակ գն դի կի ա րա  գությունը փոխ-

վում է: Իսկ բա խում նե րի մի ջև ըն կած 

ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ գն դի-

կի վրա ազ դե ցություն նե րի հա վա-

սա րա կշռությունը վե րա կա նգն վում 

է, ա րա գությունը մնում է հաս տա -

տուն: Ստաց վեց, որ ե թե շա րժ վող 

Նկ. 2.6

Նկ. 2.7



33

§ 11. Ի ՆԵՐ ՑԻ ԱՅԻ Ե ՐԵ ՎՈՒՅ ԹԸ

մա րմ նի վրա այլ մար մին ներ չեն ազ դում, այն պահ պա նում է իր ա րա-

գությունը: 

3. Ի ներ ցի այի եր ևույ թը: Մի ա վո րե լով նա խո րդ եր կու կե տե րում ստաց-

ված ար դյունք նե րը՝ հան գում ենք հետ ևյալ պնդ մա նը. ե թե մա րմ նի վրա 

այլ մար մին ներ չեն ազ դում, այն պահ պա նում է իր դա դա րի կամ ուղ-

ղա գիծ հա վա սա րա չափ շա րժ ման վի ճա կը: Սա ի ներ ցի այի օ րենքն է, ո րը 

բազ մա թիվ փոր ձե րի հի ման վրա XVII դա րում ձևա կեր պել է Գա լի լեյը:

Այլ մար մին նե րի ազ դե ցության բա ցա կայության դեպ քում մա րմ նի` իր 

ա րա գությունը հաս տա տուն պա հե լու եր ևույթն ան վա նում են ի ներ ցի ա 

(լա տի նե րեն ան շար ժություն, ան գոր ծություն բա ռից), մա րմ նի այդ հատ-

կությունը̀ ի ներ տություն, իսկ նրա շար ժումը` շար ժում ի ներ ցի այով: 

Ի ներ ցի ա յի եր ևույ թին ա կա նա տես ենք 

լինում բո լոր այն դեպ քե րում, երբ փոր ձում 

ենք շա րժ ման մեջ դնել որ ևէ մար մին, կա նգ-

նեց նել շա րժ վող մար մի նը, փո խել մա րմ նի 

ա րա գության մե ծությունը կամ ուղ ղությունը: 

Օ րի նակ` երբ ավ տո մե քե նան կտ րուկ շա րժ-

վում է տե ղից, նրա մեջ նս տած ուղ ևո րի ի րա նը 

նս տա րա նի թիկ նա կի հետ ա ռաջ է շա րժ վում, 

իսկ գլուխը շա րունա կում է պահ պա նել դա դա-

րի վի ճա կը: Դրա հետ ևան քով գլուխը կտրուկ 

հետ է թեք վում: Ուս տի, նման դեպ քե րում պա րա նո ցը վնաս վա ծք նե րից 

պա շտ պա նե լու նպա տա կով նս տա տե ղին գլ խի հա տուկ հե նակ են ամ րաց-

նում (1): Ե թե ավ տո մե քե նան կտ րուկ ար գե լա կում է, ուղ ևորը շարունա կում 

է շա րժ վել ի ներ ցի ա յով և թեք վում է ա ռաջ: Անվ տան   գության ամ րա  գո տի-

նե րն էլ նա խա  տես ված են այս պի սի դեպ քե րում ուղևո  րին վնաս վա ծք նե-

րից պա շտ պա նե լու հա մար: Երբ ավ տո մե քե նան կտ րուկ փոխում է շա րժ-

ման ուղ ղությունը, ուղ ևո րը թեք վում է հա կա ռակ ուղղությամբ:

4. Ա րիս տո տե լի սխա լը: Մինչ Գա լի լեյի կող մից ի ներ ցի այի օ րեն քի 

հայտ նա գոր ծումը, մոտ եր կու հա զա րա մյակ գի տության մեջ իշ խում էր 

մար մին նե րի շա րժ ման պատ ճառ նե րի մա սին Ա րիս տո տե լի տե սությունը: 

Հա մա ձայն այդ տե սությա ն՝ մա րմ նի վրա ար տա քին ազ դե ցություն նե րի 

բա ցա կայության դեպ քում մար մի նը կա րող է գտն վել մի այն դա դա րի վի-

ճա կում: Իսկ որ պես զի այն շա րժ վի հա վա սա րա չափ, ան հրա ժե շտ է, որ 

դրա վրա մշ տա պես ազ դի մեկ ուրիշ մար մին: Թվում է, թե ա ռօ րյա փոր ձը 

հաս տա տում է դա. որ պես զի սայ լը շա րժ վի հաս տա տուն ա րա գությա մբ, 

ան հրա ժե շտ է, որ ձին ա նը նդ հատ քա շի այն, որ պես զի սե ղա նը շա րժ վի 

հա տա կի վրայով, այն պե տք է ա նը նդ հատ հրել, հո րի զո նա կան ճա նա-

պար հով ըն թա ցող մե քե նայի շար ժի չն ան ջա տե լիս թեև այն շա րունա կում 

է շա րժ վել, բայց ի վեր ջո կա նգ է առ նում և այլն: 

1

2
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Գա լի լեյը ցույց տվեց, որ դա ճի շտ չէ: Ե թե պե տք է սե ղա նը հրել, որ պես-

զի շա րժ վի, դա բա ցա տր վում է նրա նով, որ սե ղա նի շա րժ ման ժա մա նակ 

հա տա կը ոչ մի այն հա վա սա րա կշռում է Երկ րի ազ դե ցությունը, այլև ստեղ-

ծում է լրա ցուցիչ ազ դե ցություն սե ղա նի վրա, ո րը կոչ վում է շփում: Մար-

դու ազ դե ցությունը սե ղա նի վրա ան հրա ժե շտ է շփումը հա վա սա րա կշռե-

լու հա մար: Ե թե շփումը չլի ներ, սե ղա նը մի ան գամ շա րժ ման մեջ դնե լուց 

հե տո կշա րունա կեր շա րժ վել հաս տա տուն ա րա գությա մբ: 

  Հա կի րճ ամ փո փում 

• Ի ներ ցի այով շա րժ ման և դա դա րի պատ ճա ռը այլ մար մին նե րի 

ազդե ցության բա ցա կայությունն է:

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ո ՞ր շար ժումն են ան վա նում ի ներ ցի այով շար ժում։

2. Բե րե ՛ք ի ներ ցի այով շա րժ ման օ րի նակ նե ր։

3.  Բա ցատ րե ՛ք, թե ինչ պես են մուր ճը ամ րաց նում 

կոթին (նկ. 2.8):

4. Ինչ պե ՞ս է փոխ վել 2.9. ա և 2.9. բ նկար նե-

րում պատ կեր ված վա գոն նե րի ա րա գությունը՝ 

փոք րա ցե ՞լ է, թե՞ մե ծա ցել, ե թե եր կու դեպ-

քում էլ մար դը կա նգ նած է ե ղել դեմ քով դե պի 

վա գո նի շա րժ ման ուղ ղութ յունը։ 

ա       բ

Նկ. 2.9

Նկ. 2.8
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   § 12. ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ՓՈ ԽԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆԸ։ 
ՄԱ ՐՄ ՆԻ ԶԱ ՆԳ ՎԱ Ծ

1.  Մար մին նե րի  փո խազ դե ցությունը: Նա խորդ 

պա րագ րա ֆում տե սանք, թե ին չի պատ ճա ռով է 

մար մի նը փո խում իր ա րա գությունը: Մեկ ան գամ ևս 

քն նար կենք, թե ին չի հետ ևան քով է սկ սում շա րժ վել 

դա դա րի վի ճա կում գտն վող մար մի նը:

Նկար 2.10 ա-ում պատ կեր ված է սայ լակ, ո րին 

ա ռաձ գա կան թի թեղ է ամ րաց վա ծ։ Թի թե ղը ճկ ված 

և կապ ված է թե լո վ։ Սայ լա կը սե ղա նի նկատ մա մբ 

գտն վում է դա դա րի վի ճա կում։ Կսկ սի՞ արդյոք շա-

րժ վել սայ լա կը, ե թե թի թե ղը կտ րուկ ուղղ վի։ Հար-

ցին պա տաս խա նե լու հա մար այ րենք թելը։ Թի թե ղը 

կտ րուկ ուղղ վում է, բայց սայ լա կը տե ղից չի շա րժ վում (նկ. 2.10 բ)։

Այժմ ճկ ված թի թե ղին հպենք 

մեկ այլ սայ լակ (նկ. 2.11 ա)։ Այս 

ան գամ թե լն այ րե լուց հե տո եր կու 

սայ լակ նե րն էլ սկ սում են շա րժ-

վել և հե ռա նում են հա կա դիր ուղ-

ղություն նե րով (նկ. 2.11 բ)։ Ինչ պես 

տե սանք, դա դա րի վի ճա կում գտն-

վող սայ լա կը շա րժ ման մեջ դնե-

լու հա մար պա հա նջ  վեց երկ րո րդ 

մար մի նը (տ վյալ դեպ քում` երկ-

րորդ սայլա կը): 

Մենք տե սանք նաև, որ երկ-

րորդ սայ լա կն էլ սկ սեց շա րժ վել: 

Իսկ դրա պատ ճա ռը ա ռա ջին սայ լա կի ազ դե ցությունն է: Հետ ևա բար, մի 

մա րմ նի ազ դե ցությունը մյուսի վրա մի ա կող մա նի չի լի նում: Դրան ցից 

յուրա քան չյուրը, ազ դե լով մյուս մա րմ նի վրա, ինքն էլ է են թա րկ վում դրա 

ազ դե ցությա նը: Ուս տի, ա սում են, որ տե ղի է ունե նում փո խազ դե ցություն: 

Ե րբ, օ րի նակ, ֆուտ բո լիս տը սրըն թաց վազ քի ժա մա նակ բախ վում է այլ 

ֆուտ բո լիս տի, եր կուսի ա րա գությունն էլ փոխ վում է:

2.  Մա րմ նի զա նգ ված: Նա խո րդ կե տում նկա րա գր ված փոր ձի սկզ բում 

դա դա րի վի ճա կում գտն վող սայ լակ նե րի փո խազ դե ցության հետ ևան քով 

նրա նց ձե ռք բե րած ա րա գություն նե րը կա րող են խի ստ տար բեր լի նել: 

Ե թե փո խազ դե ցության ժա մա նակ մի մար մի նն իր ա րա գությունն ա վե լի 

քիչ է փո խում, քան մյուսը, ա սում են, որ այն ա վե լի ի նե րտ է, քան մյուսը, 

ո րով հե տև, ե թե նա բո լո րո վին չփո խեր ա րա գությունը, կշա րժ վեր ի ներ-

ցի այով: Ի ներ տությունը, ո րով օժտ ված է յուրա քան չյուր մար մին, մա րմ նի 

Նկ. 2.10

Նկ. 2.11
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կար ևո րա գույն հատ կություն նե րից է, ո րով հե տև ի ներ տությունից է կախ-

ված, թե որ քա նով կփոխ վի մար մին նե րի ա րա գություն նե րը փո խազ դե-

ցության հետ ևան քով:

 Մա րմ նի ի ներ տության քա նա կա կան չա փը ան վա նում են զա նգ-

ված: Որ քան ի նե րտ է մար մի նը, այն քան մեծ է նրա զա նգ վա ծը: Մար մին-

նե րի զա նգ ված նե րը կա րե լի է հա մե մա տել փո խազ դե ցության ժա մա նակ 

նրանց ա րա գություն նե րի փո փո խություն նե րո վ։

 Դի ցուք, վե րը դի տա րկ ված սայ լակ նե րի փոր ձի ժա մա նակ (նկ. 2.11) թելն 

այ րե լուց հե տո ա ռա ջին սայ լա կը ձե ռք է բե րել V
1
 ա րա գություն, իսկ երկ-

րոր դը` V
2
: Քա նի ան գամ V

2
-ը փո քր է V

1
-ից, այն քան ան գամ երկ րո րդ սայ-

լա կը ի նե րտ է ա ռա ջի նից և, հետ ևա բար, այն քան ան գամ ա վե լի մեծ զանգ-

ված ունի, քան ա ռա ջի նը: Ե թե մար մին նե րի զա նգ ված նե րը նշա նա կենք m1 
և m2, ա պա.

      
 V

1m2 = −−− m1 կամ m1V1 = m2V2:
       V2

Ս տաց վեց, որ ե թե մի մա րմ նի զա նգ վա ծը հայտ նի լի նի, կա րե լի է փոր ձի 

մի ջո ցով չա փել նրա նց ա րա գություն նե րի փո փո խությունը մի մյա նց հետ 

փո խազ դե ցության ժա մա նակ և ո րո շել մյուսի զա նգ վա ծը: 

3. Զանգվածի չափանմուշը։ Զանգվածի միավորը։ Մար մի նը, ո րի 

զանգ վա ծը հայտ նի է, զա նգ վածի մի ջազ գային 

չա փա նմուշն է, ո րը պահ վում է Ֆրան սի այի Սևր 

քա ղա քում։ Չա փան մուշը պլա տի նի և ի րի դի ումի 

հա մա ձուլ ված քից պատ րա ստ ված գլան է, ո րի 

տրա մա գի ծը և բարձ րությունը մո տա վո րա պես 

39 մմ են (նկ. 2.12): Այդ չա փա նմուշի զա նգ վա ծն 

էլ ըն դուն ված է որ պես զա նգ վա ծի հիմ նա կան 

միա վոր ՄՀ-ում, որն ան վա նում են մեկ կի լո-

գրամ (1 կգ): 

Մեծ ճշ տությա մբ 1 կգ է նաև 4 °C ջեր մաս տի-

ճա նի թո րած ջրի զանգ վա ծը:

 Գո րծ նա կա նում օգ տա գո րծ վում են նաև զա նգ վա ծի այլ մի ա վոր նե ր՝ 

տոն նա (տ), գրամ (գ), մի լիգ րամ (մգ) և այլն, ո րոնք հա մա պա տասխա-

նա բար հա վա սար են՝ 1 տ = 1000 կգ, 1 գ = 0,001 կգ, 1 մգ = 0,000001 կգ։ 

Թան կար ժեք քա րե րի զա նգ վա ծն ար տա հայ տում են կա րատ նե րո վ՝ 

1 կա րատ = 0,2 գ:

 Գոյություն ունեն զա նգ վա ծը ո րո շե լու տար բեր ե ղա նակ նե ր։ Դրան-

ցից մե կի (ա րա գություն նե րի փո փո խության հա մե մա տության վրա հիմն-

ված ե ղա նա կի) մա սին ար դեն գի տենք։ Մա րդ կութ յա նը հայտ նի զա նգ-

վածի չափ ման ա մե նա հին, այժմ էլ ա մե նա տա րած ված ե ղա նա կը կշռե լն է։ 

Նկ. 2.12
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Ե գիպ տա կան բուր գե րի պա տե րին հայտ նա բեր վել են կշեռ քի պատ կեր ներ, 

ո րոնք դեռ 4000 տա րի ա ռաջ են պատ կեր վե լ։ Հայաս տա նում 7-րդ դարում 

գոր ծած վող կշե ռք նե րի մա սին տե ղե կություն ներ կան Ա նա նի ա Շի րա կացու 

«Չա փե րի ու կշիռ նե րի մա սի ն» աշ խա տության մե ջ։

4.  Զա նգ վա ծի մի կար ևոր հատ կության մա սին: Փոր ձե րը ցույց են տա-

լիս, որ 

ա)  մի քա նի մար մին նե րի գումա րային զա նգ վա ծը հա վա սար է նրա նց 

զա նգ ված նե րի գումա րին, 

բ)  մա րմ նի զա նգ վա ծը հա վա սար է նրա ա ռան ձին մա սե րի զա նգ ված նե-

րի գումա րին: 

5. Խնդ րի լուծ ման օ րի նակ: 50 կգ զա նգ վա ծով տղան 200 կգ զա նգ վա ծով 

ան շա րժ նա վա կից 14,4 կմ/ժ ա րա գությա մբ ափ ցատ կեց: Ի՞նչ ա րա գություն 

ձե ռք բե րեց նա վա կը:

Տր ված է

m1 = 50 կգ    
m2 = 200 կգ

V1 = 14,4 կմ/ժ

--------------------- 

V2 = ?

ՄՀ

= 4 մ/վ

Լուծում: Ուշադ րություն դարձ րեք, որ նախ քան 

խնդ րի լուծ մա նն ան ցնե լը բո լոր ֆի զի կա կան 

մե ծություն նե րն ար տա հայ տե ցինք ՄՀ-ի մի ա-

վոր նե րով: 

Նա վա կից ափ ցատ կե լու ըն թաց քում մի մյա նց 

հետ փո խազ դում են տղան և նա վա կը: Իսկ, ինչ-

պես գի տենք, դա դա րի վի ճա կում գտն վող մար-

մին նե րի փո խազ դե ցութ յան հետ ևան քով նրա նց 

ձե ռք բե րած ա րա գություն նե րը և զա նգ ված նե րը 

կապ ված են հետ ևյալ առն չությա մբ. 

m1V1 = m2V2,

որ տե ղից`
       m1V1        50 · 4       մ
V2 = −−−−− = −−−−−−− = 1−−−:
        m2             200         վ

 Պատ.̀ 1 մ/վ:

   Հա կի րճ ամ փո փում 

1. Փո խազ դե ցությունը մի մյա նց վրա մար մին նե րի ազ դե ցությունն է:

2.  Զա նգ վա ծը մա րմ նի ի ներ տության քա նա կա կան չա փն է:
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 Պատ մություն այն մա սին, թե ինչ պես է մար դը զգում մարմնի 

ի ներ տության չա փը

 Լո ռե ցի Գրի գոր Ղուկա սյա նը ա ռա ջին ան գամ գնում է կայա րան, որ մեկ-

նի Ա լեք սա նդ րա պոլ: Կայա րա նում տես նե լով հս կայա կան չա փե րի գնաց քը՝ 

նա զար մա ցած բա ցա կան չում է.

- Ի՜… էս գնաց քը գնալ չտի: 

Ե րբ գնաց քը, այ նուա մե նայ նիվ, շա րժ վում է, նա խի ստ ան հա նգս տա-

նում է.

- Պա հո ՜… էս ան տե րը կա նգ նիլ չտի:

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ի ՞նչն են ան վա նում փո խազ դե ցություն։

2. Ո ՞ր դեպ քում է մար մի նը կոչ վում ա վե լի ի նե րտ, ո րո ՞ւմ`  պա կաս 

ի ներտ։

3. Ի ՞նչն են ան վա նում մա րմ նի զա նգ վա ծ։ Ո՞րն է  զա նգ վա ծի մի ա վո րը 

ՄՀ-ում։

5. Ի՞նչ գի տեք զա նգ վա ծի չա փան մուշի մա սի ն։

6. Ան շա րժ կա նգ նած նա վա կից մա րդն ափ է ցատ կում։ Մար դու և նա վա-

կի ձե ռք բե րած ա րա գություն նե րը ո՞ր դեպ քում հա վա սար կլի նե ն։ Ո՞ր 

դեպ քում մա րդն ա վե լի մեծ ա րա գություն ձե ռք կբե րի:

7. Զա նգ վա ծը ո րո շե լու ի՞նչ ե ղա նակ ներ գի տե ք։ 

   § 13. ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 2 

Մա րմ նի զա նգ վա ծի չա փումը լծա կա վոր կշեռ քո վ

 

Աշ խա տան քի ն պա տա կը։ Սո վո րել լծա կա վոր կշեռ քով կշռե լու կա նոն-

նե րը և ո րո շել մար մի նե րի զա նգ ված նե րը ։

 Սար քեր և նյութեր։ Կշե ռք, կշռա քա րեր, տար բեր զա նգ ված ունե ցող 3 

ոչ մեծ մար մին (ցան կա լի է՝ ա շա կե րտ նե րի ընտ րությա մբ)։

 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԸ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼՈՒ ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ

1. Ուսում նա սի րե ՛ք լծա կա վոր կշեռ քով կշռե լու կա նոն նե րը. 

ա) կշռե լուց ա ռաջ կշեռ քը պե տք է հա վա սա րա կշռել,
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բ) կշռ վող ա ռար կան դրե ՛ք կշեռ քի ձախ նժա րին, իսկ կշռա քա րե րը` 

աջ նժա րին (ձախ լիկ նե րը հա կա ռա կն են ա նում),

գ) կշռ վող ա ռար կայի զա նգ վա ծը չպե տք է գե րա զան ցի ա ռա վե լա-

գույն զա նգ վա ծին, ո րի հա մար նա խա տես ված է տվյալ կշեռ քը,

դ) մա նր կշռա քա րե րը (10-500 մգ) վե րց րե ՛ք նր բունե լի ով, 

ե) կշռումը սկ սե ՛ք մա րմ նի զա նգ վա ծը չգե րա զան ցող ա մե նա խո շոր 

կշռա քա րով, այ լա պես հնա րա վոր է կշռա քա րե րը չբա վա կա նաց-

նեն:

2.  Չա փե ՛ք մար մին նե րի զա նգ ված նե րը:

3. Չա փում նե րի ար դյունք նե րը գրան ցե ՛ք ա ղյուսա կում: 

Ա ղյուսակ 2.2

Փոր ձի 

հա մա րը

Կշռ վող 

ա ռար կան
Օգ տա գո րծ ված կշռա քա րե րը

Ա ռար կայի 

զանգ վա ծը 

1 2 3 4

1

2

3

Ա ղյուսա կի եր րո րդ սյունա կում պե տք է թվա րկ վեն հա վա սա րա-

կշռության հաս նե լուց հե տո կշեռ քի աջ նժա րում հայտն ված բո լոր կշռա-

քա րե րը։ Ո րո շե լով նրա նց ընդ հա նուր զա նգ վա ծը՝ ար դյուն քը գրան ցե ՛ք 

ա ղյուսա կի եր րո րդ սյունա կում։

   § 14. ՆՅՈՒԹԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՄԱ ՐՄ ՆԻ ԶԱ ՆԳ ՎԱ ԾԻ ԵՎ ԾԱ ՎԱ ԼԻ Ո ՐՈ ՇՈՒՄԸ

1.  Նյութի խտություն: Նկա րում պատ կեր ված գն դիկ նե րից մե կը երկա-

թից է պատ րա ստ ված, մյուսը՝ կաղ նու չոր փայ տից: Այն հար ցին, թե գնդիկ-

նե րից որն է ծա նր, յուրա քան չյուր ոք ա ռա նց եր կար մտա  ծե լու կպա-

տաս խա նի, որ ծա նր է եր կա թե գն դի կը: Հա վա նա բար յուրա քան չյուր ոք 

սեփա կան փոր ձից գի տի, որ տար բեր 

նյութե րից պատ րա ստ ված միև նույն 

ծավա լով մար մին նե րի զա նգ ված -

ները տար բեր են, և որ եր կա թը ծա նր 

է փայ տից: Պար զենք, թե ին չու է դա 

այդ պես: 
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Նյութի կար ևոր բնութագ րե րից մե կը մի ա վոր ծա վա լով նյութի զանգ-

վա ծն է: Պար զե լու հա մար, թե ինչ պես կա րե լի է ո րո շել 1 մ3 ծա վա լով 

նյութի զա նգ վա ծը, քն նար կենք հետ ևյալ օ րի նա կը. կշռե լով 3 մ3 ծա վա լով 

սա ռույ ցի կտո րը՝ պար զում ենք, որ այն ունի 2700 կգ զա նգ վա ծ։ Ե թե սառ-

ցակ տո րը բա ժա նենք ե րեք հա վա սար մա սի, յուրա քան չյուր մա սի ծա վա լը 

կլի նի 1 մ3, իսկ զա նգ վա ծը` 900 կգ: Ուրե մն նյութի` վե րը նշ ված բնութա գի-

րը գտ նե լու հա մար այդ նյութից պատ րաս տված մա րմ նի զա նգ վա ծը պե տք 

է բա ժա նել նրա ծա վա լի վրա1: 

Մա րմ նի զա նգ վա ծի և ծա վա լի հա րա բե րությունը կոչ վում է նյութի 

խտություն: 

Ե թե մա րմ նի զա նգ վա ծը նշա նա կենք m, ծա վա լը՝ V, իսկ խտու թյունը՝ ρ 

(ρ-ն հունա կան այ բուբե նի «ռո» տա ռն է), ա պա խտության սահ մա նումը 

կար տա հայտ վի այս պես.

     m
ρ = −−: (14.1)

     
V
 

Խ տությունը ցույց է տա լիս մի ա վոր ծա վա լով նյութի զա նգ վա ծը: 

2. Խ տության մի ա վո րը: Քա նի որ մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում զա նգ վա ծի միա-

վո րը 1 կգ-ն է, իսկ ծա վա լի նը` 1 մ3-ը, ա պա նյութի խտության մի ա վորը 

կլինի 1 կգ/մ3: Գո րծ նա կա նում խտությունը հա ճախ ար տա հայ տում են 

նաև 1 գ/սմ3-ով: Հաշ վի առ նե լով, որ 1 գ = 0,001 կգ, 1 սմ3 = 0,000001 մ3, 

կստա նանք, որ 1 կգ/մ3 = 0,001 մ3: 

Հա մե մա տենք այն նյութե րի խտություն նե րը, ո րոն ցից պատ րա ստ ված 

է ին գն դիկ նե րը: Եր կա թի խտությունը 7800 մ3 է, իսկ կաղ նու չոր փայ տի նը` 

800 կգ/մ3: Ա հա թե ին չու է եր կա թե գն դի կը ծա նր փայ տե գն դի կից. ո րով-

հե տև եր կա թի խտությունը մեծ է փայ տի խտությունից: 

Տար բեր խտություն ներ ունեն ոչ մի այն պի նդ մար մին նե րը, այլև հե-

ղուկ նե րն ու գա զե րը: Այս պե ս՝ ջրի խտությունը 1000 կգ/մ3 է, իսկ նավ թի նը̀  

800 կգ/մ3, միև նույն պայ ման նե րում թթ ված նի խտությունն ա վե լի մեծ է, 

քան օ դի նը, իսկ ջրած նի խտությունը շատ ան գամ փո քր է օ դի և թթ ված նի 

խտությունից: 

Բ նության մեջ գոյություն ունե ցող բո լոր (կամ գրե թե բո լոր) նյութե րի 

խտություն նե րը վա ղուց ար դեն ո րոշ ված են, և կա զմ ված են հա մա պա տաս-

խան ա ղյուսակ ներ: Անհ րա ժեշ տության դեպ քում ձեզ հե տա քրք րող նյութի 

խտությունը կա րող եք վե րց նել այդ ա ղյուսակ նե րից, ո րոնք կա րող եք 

գտնել դա սա գր քի վեր ջում, խնդ րա գր քե րում, հա մա ցան ցում և այլն:

3.  Մա րմ նի զա նգ վա ծի և ծա վա լի հաշ վումը: Նյութի խտության (12.1) 

սահ մա նումը կապ է հաս տա տում մա րմ նի ե րեք բնութագ րե րի` խտու  թյան, 

1 Այստեղ և հետագայում ենթադրվում է, որ մարմինը համասեռ է (դատարկություններ 
չունի), եթե այլ բան հատուկ նշված չէ: 
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զա նգ վա ծի և ծա վա լի մի ջև: Ե թե հայտ նի են նշ ված մե ծություն  նե րից ցան-

կա ցած եր կուսը, կա րե լի է գտ նել եր րո րդ̀ ան հայտ մե ծու թյունը: Օ րի նակ` 

ե թե հայտ նի են մա րմ նի ծա վա լը և խտությունը1, կա րող ենք ո րո շել նրա 

զա նգ վա ծը: Խտության (12.1) բա նաձ ևից հետ ևում է, որ

m = ρV, (14.2) 

այ սինքն` մա րմ նի զա նգ վա ծը հա վա սար է նրա խտության և ծա վա լի 

ար տադ րյա լին: 

Ե թե հայտ նի են մա րմ նի զա նգ վա ծը և խտությունը, ա պա մա րմ նի ծա-

վա լը`

     m
V = −−, (14.3)

     
 ρ

այ սինքն՝ մա րմ նի ծա վա լը հա վա սար է նրա զա նգ վա ծի և խտության 

հա րա բե րությա նը: 

4. Խնդ րի լուծ ման օ րի նակ: 12,5 մ եր կա րություն, 8 մ լայ նություն ունե ցող 

ջրա վա զա նում ջրի խո րությունը 1 մ 50 սմ է: Որ քա ՞ն է ջրի զա նգ վա ծը: Ջրի 

խտությունը 1 գ/սմ3 է: 

Տր ված է

a = 12,5 մ    
b = 8 մ
h = 1 մ 50 սմ

ρ = 1 գ/սմ3

--------------------- 

m = ?

ՄՀ

= 1,5 մ
= 1000 կգ/մ3

Լուծում: Ինչ պես գի տենք, մա րմ նի m զանգ-

վա ծը հա վա սար է նրա ρ խտության և V 

ծավա լի ար տադ րյա լին.

m = ρV:

 Մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցից հայտ նի է, 

որ ուղ ղան կյունա նիս տի ծա վա լը` V = abh, 
հետ ևա բար, ջրի զա նգ վա ծը կլի նի.

m = ρabh = 1000 · 12,5 · 8 · 1,5 = 150000 կգ = 150 տ:

 Պատ.̀ 150 տ:

    Հա կի րճ ամ փո փում 

1. Խ տությունը նյութի բնութա գիր է, ո րը ցույց է տա լիս մի ա վոր ծավա-

լով նյութի զա նգ վա ծը: 

2. V ծա վա լով ρ խտությա մբ մա րմ նի m զա նգ վա ծը` m = ρV:

 

Ան կա նոն ձև ունե ցող մա րմ նի ծա վա լը ո րո շե լու Ար քի մե դի ե ղանակը 

Մ.թ.ա. 270 թվա կա նին Սի ցի լի ա կղ զում գտն վող Սի րա կուզա քա ղա քի 

թա գա վո րը հույն գիտ նա կան Ար քի մե դին խնդ րեց պար զել, թե արդյոք մա-

քուր ոս կուց է պատ րա ստ ված թա գը: Դրա հա մար ան հրա ժե շտ էր գտ նել 

1  Եթե հայտնի է, թե ինչ նյութից է կազմված մարմինը, նրա խտությունը հայտնի է:
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թա գի ծա վա լը: Բայց այն շատ բա րդ ձև 

ուներ, և դրա ծա վա լը հաշ վե լու ե ղա նա կը 

դեռ հայտ նի չէր մա րդ կությա նը: Եվ նա եր-

կար մտո րում նե րից հե տո գտավ այդ ե ղա-

նա կը: Մի օր լո գա րան մտ նե լիս նկա տեց, որ 

լո գա րա նից թափ վեց այն քան ջուր, որ քան 

ջրի մեջ խո րա սուզ ված իր մարմ նի ծա վա լն 

է: Ըմբռ նե լով այդ փաս տի ար ժե քը՝ նա դուրս 

նետ վեց լո գա րա նից և վա զեց դե պի տուն` 

բարձ րա ձայն գո չե լո վ՝ էվ րի կա՛, էվ րի կա՛ 

(գտա՛, գտա՛)։

 Հե տո Ար քի մե դը վե րց րեց ջրով բեր նե բե-

րան լց ված կա վե ա նոթ և թա գի կշռին հա վա-

սար ոս կու ձուլակ տոր սուզեց ջրի մե ջ։ Չա-

փե լով դուրս մղ ված ջրի ծա վա լը՝ նա ա նո թը 

նո րից լց րեց ջրով և նրա մեջ սուզեց թա գը։ 

Թա գի դուրս մղած ջրի ծա վա լը գերա զան-

ցեց ոս կու ձուլակ տո րի դուրս մղած ջրի ծա-

վա լի ն։ Դա վկայում էր այն մա սին, որ թա գի 

մեջ առ կա է ոս կուց ա վե լի փո քր խտություն 

ունե ցող նյութ։ 

Ար քի մե դ

(մ.թ.ա. 287-212)

Ն շա նա վոր հույն ֆի-

զի կոս, մա թե մա տի կոս, 

ճար տա րա գետ և մե խա-

նիկ:

Նրա հայտ նա գոր ծու-

թյուն նե րից են հիդ րո -

ստա տի կայի հիմ նա կան 

օ րենքը, ո րը կրում է իր 

ա նունը, լծա կի գոր ծո ղու-

թյան բա ցատ րությունը և 

այլն:

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ի ՞նչ է ցույց տա լիս խտությունը ։

2.  Մա րմ նի զա նգ վա ծն ու ծա վա լն ի մա-

նա լո վ՝ ինչ պե ՞ս պե տք է ո րո շել նյութի 

խտությունը ։

3. Մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում ի՞նչն է խտության մի ա վո րը ։

4. Մար մա րի, ա րույ րի և սա ռույ ցի խո րա նար դիկ նե րը միև նույն ծա վալն 

ունե ն։ Դրան ցից ո րի՞ զա նգ վա ծն է ա մե նա մե ծը, և ո րի՞ նը՝ ա մե նա-

փոք րը։ 

5. Եր կու խո րա նար դիկ նե ր՝ մե կը՝ ոս կուց, մյուսը՝ ար ծա թից, հա վա սար 

զա նգ ված ներ ունե ն։ Դրան ցից ո րի՞ ծա վա լն է մե ծ։

6. Նկար 2.12-ում պատ կեր ված գլան նե րից ո րի՞ խտությունն է մե ծ։

7. Նկար 2.13-ում պատ կեր ված մար մին նե րից յուրա քան չյուրի զա նգ-

վա ծը հա վա սար է 1 տոն նայի։ Դրան ցից ո րի՞ խտությունն է փո քր։
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                           Նկ. 2.12            Նկ. 2.13

   § 15. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 3. ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ 
ԼՈՒԾՈՒՄ

1. Ա լյումի նե դե տա լն ունի նույն զա նգ վա ծը, ինչ որ 0,8 մ3 ծա վալ ունե ցող 

պող պա տե դե տա լը: Որ քա ՞ն է ա լյումի նե դե տա լի ծա վա լը:

Տր ված է

m1 = m2    
V2 = 0,81 մ3

------------------- 

V1 = ?

Լուծում: Ա լյումի նե և պող պա տե դե տալ նե րի զա նգ ված-
նե րը հա մա պա տաս խա նա բար հա վա սար են.

m1 = ρ1V1 և m2 = ρ2V2,
որ տեղ ρ1-ը ա լյումի նի խտությունն է, ρ2-ը՝ պող պա տի:
 Քա նի որ դե տալ նե րի զա նգ ված նե րն ի րար հա վա սար են, 
ա պա.

ρ1V1 = ρ2V2,
որ տե ղից՝

        ρ2V1 = −−− · V2։
        ρ1

Ա ղյուսա կից վե րց նե լով ա լյումի նի և պող պա տի 
խտություն նե րը՝ ρ1 = 2700 կգ/մ3 և ρ2 = 7800 կգ/մ3, կստա-
նանք.

       7800
V1 = −−−−−− · 0,81 ≈ 2,34 մ3։
       2700

Պատ.՝ ≈ 2,34 մ3:
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2. 1 մ2 մա կե րե սով հայե լի պատ րաս տե լու հա մար ա պա կին պա տում են 2,1 

կգ ար ծա թով: Որ քա ՞ն է ար ծա թի շեր տի հաս տությունը:

Տր ված է

S = 1 մ2

m = 2,1 կգ

------------------- 

d = ?

Լուծում: d հաս տությա մբ և S մա կե րե սով շեր տի ծա վա լը 
հա վա սար է հաս տության և մա կե րե սի ար տադ րյա լին.

V = dS: 
Ար ծա թի զա նգ վա ծը հա վա սար է նրա խտության և ծա վա-
լի ար տադ րյա լին.

m = ρV = ρdS,
որ տե ղից՝

       m
d  = −−− :
       ρS

Ա ղյուսա կից վե րց նե լով ար ծա թի խտության ար ժե քը՝ 
ρ = 10500 կգ/մ3, կս տա նանք.

          2,1
V1 = −−−−−− = 0,0002 մ = 0,2 մմ։
       10500

Պատ.՝ 0,2 մմ:

3. Ա րույր ստա նա լու հա մար ձուլե ցին 178 կգ զա նգ վա ծով պղի նձ և 355 կգ զա-

նգ վա ծով ցի նկ: Ի՞նչ խտությա մբ ա րույր ստաց վեց (հա մա ձուլ ված քի ծա վա լը 

հա վա սար է դրա բա ղադ րա մա սե րի ծա վալ նե րի գումա րին):

Տր ված է

m1 = 178 կգ
m2 = 355 կգ

------------------- 

ρ = ?

Լուծում: Պղն ձի և ցին կի ծա վալ նե րը հա մա պա տաս խա-
նա բար հա վա սար են՝

        m1                       m2V1  = −−−  և  V2  = −−− ,
        ρ1                         ρ2

որ տեղ ρ1-ը և ρ2-ը պղն ձի և ցին կի խտություն նե րն են: 
Հա մա ձուլ ված քի ծա վա լը V1 + V2 է, իսկ զա նգ վա ծը՝
m1 + m2: Ուրե մն, նրա խտությունը կլի նի.

       m1 + m2       m1 + m2    ρ1ρ2(m1 + m2)ρ = −−−−−−−− = −−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−− :
       V1 + V2        m1    m2           ρ2m2 + ρ1m2                    −−− + −−−        
                            ρ1     ρ2 
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Տե ղադ րե լով պղն ձի և ցին կի խտություն նե րի ար ժեք նե րը՝ ρ1 = 8900 կգ/մ3, 
ρ2 = 7100 կգ/մ3, կս տա նանք.

        8900 · 7100(178 + 355)
V1 = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ≈ 7614 կգ/մ3։
       7100 · 178 + 8900 · 355

Պատ.՝ ≈ 7614 կգ/մ3:

4. Դա տա րկ շշի զա նգ վա ծը 460 գ է։ Այդ նույն շշի զա նգ վա ծը ջուր լցրած 

վի ճա կում 960 գ է, իսկ ար ևա ծաղ կի ձեթ լց նե լու դեպ քում` 920 գ: Այս տվյալ-

նե րն օգ տա գոր ծե լո վ՝ ո րո շեք ար ևա ծաղ կի ձե թի խտությունը։ Ջրի խտությունն 

ըն դունեք 1 գ/սմ3։

Տր ված է

m = 460 գ
m1 = 960 գ
m2 = 920 գ

ρ1 = 1000 կգ/մ3

----------------------- 

ρ2 = ?

ՄՀ

= 0, 46 կգ

= 0, 96 կգ

= 0, 92 կգ

Լուծում: Ե թե շշի տարողությունը (կամ, ինչ-
պես ա սում են, ներ քին ծա վա լը) նշա նա կենք 
V, ա պա նրա մեջ լց ված ջրի զա նգ վա ծը՝
mջ = ρ1V:  Հետ ևա բա ր՝
m + ρջV = m1 կամ ρ1V = m1 − m, որ տե ղից՝

        m1   − m
V1  = −−−−−−− :
             ρ1

Շ շի մեջ լց րած ձե թի զա նգ վա ծը կլի նի՝ mձ = ρ2V, ուրե մն՝ m1 + ρ2V = m2 որտեղից՝
        m2   − m1ρ2  = −−−−−−−− :
             V

Տե ղադ րե լով V-ի ար ժե քը՝ կս տա նանք.

                            m1   − m                             ρ1ρ2 = (m2 − m1) = −−−−−−− = (m2 − m) · −−−−−−− : 
                                 ρ1                                      m1   − m

Այս պի սով՝

         m2   − m               0,92 − 0,46                0,46    
ρ2 = −−−−−−− = · ρ1 = −−−−−−−−−−−− · 1000 = −−−−−− = 920 կգ/մ3:
         m1   − m                0,96 − 0,46              0,50

Պատ.՝ 920 կգ/մ3:
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   § 16. ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 3

 Պի նդ մա րմ նի խտության ո րո շումը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը։ Կա րո ղա նալ ո րո շել պի նդ մա րմ նի 

խտությունը ։

 Սար քեր և նյութեր։ Կշե ռք և կշռա քա րեր, ջրով լց ված չա փագ լան, թե-

լից կախ ված պի նդ մար մի ն։

 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԸ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼՈՒ ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ

1. Լ ծա կա վոր կշեռ քով չա փե ՛ք մա րմ նի (m) զա նգ վա ծը (տե ՛ս լա բո րա-

տոր աշ խա տանք 2)։

2. Ո րո շե ՛ք չա փագ լա նի սա նդ ղա կի բա ժան ման ար ժե քը։ 

3.  Չա փե ՛ք ջրի (V
1
) ծա վա լը չա փագ լա նում։

4. Բռ նե լով մար մի նը պա հող թե լի ց՝ այն զգուշո րեն ի ջեց րե ՛ք ջրի մե ջ։ 

Չա փե ՛ք ջրի ծա վա լը (V
2
) նրա մեջ լրիվ խո րա սուզ ված մա րմ նի հետ 

մի ա սի ն։

5. Ո րո շե ՛ք մա րմ նի (V) ծա վա լը ։

6. Ի մա նա լով մա րմ նի զա նգ վա ծն ու ծա վա լը՝ ո րո շե ՛ք մա րմ նի (ρ) 

խտությունը ։

7.  Չա փում նե րի ու հաշ վա րկ նե րի ար դյունք նե րը գրի՛ ա ռեք ա ղյուսա-

կում։ 

Ա ղյուսակ 2.3

m, գ V1, սմ3 V2, սմ3 V, սմ3 ρ, գ/սմ3
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   § 17. ՈՒԺ

1. Ուժ հաս կա ցությունը կեն ցա ղում: Ուժ բա ռին վա ղուց ար դեն ծա նոթ 

եք: Ա ռօ րյայում այդ բա ռն օգ տա գոր ծում եք տար բեր ի րա վի ճակ նե րում ու 

տար բեր ի մա ստ նե րով, օ րի նա կ՝ երբ հա րկ է լի նում բեռ բարձ րաց նել, հրել 

ավ տո մե քե նան, տե ղա շար ժել կա հույ քը,  լա րե լով մկան նե րը՝ ո րո շա կի ճիգ 

գոր ծադ րել: Պա տա հա կան չէ, որ մար դու մա սին, ով կա րո ղա նում է ա վե-

լի ծա նր բեռ բարձ րաց նել, քան մյուս նե րը, ա սում են, որ նա շատ ուժեղ 

մարդ է: Այլ ի րա վի ճակ նե րում ուժ բա ռի օգ տա գոր ծումը որ ևէ առն չություն 

չունի մկան նե րի լար ման հետ: Օ րի նա կ՝ ե թե ձեզ ա սեն, որ մեկ օ րում պե տք 

է ըն թեր ցեք 1500 է ջա նոց գիր քը, բնա կա նա բար, կա սեք, որ դա ձեր ուժե-

րից վեր է: Մար դու մա սին, ով հա մա ռո րեն ձգ տում է ինչ-որ ար դյուն քի 

հաս նել, ա սում են՝ նա մեծ կամ քի ուժ ունի: Խո սում ենք ուժեղ քա մու կամ 

ուժ գին ձայ նի մա սին, ա սում ենք ուժեղ ցավ կամ ուժեղ զգաց մունք և այլն: 

N

S

Նկ. 2.14                                                            Նկ. 2.15

2. Ուժ հաս կա ցությունը ֆի զի կայում: Ի տար բե րություն կեն ցա ղի` ուժ 

հաս կա ցությունը ֆի զի կայում խի ստ ո րո շա կի ի մա ստ ունի: Այն օգ տա գոր-

ծում են տվյալ մա րմ նի վրա այլ մար մին նե րի ազ դե ցությունը քա նա կա պես 

բնութագ րե լու հա մար: Մենք գի տենք, որ հե նց այլ մար մին նե րի ազ դե-

ցութ յան հետ ևան քով է մար մի նը փո խում իր ա րա գութ յունը: Դի տար կենք 

դա պար զա բա նող ևս մի քա նի օ րի նակ: 

Հ րե լով վա գո նի կը՝ շա րժ ման մեջ դնենք այն (նկ. 2.14)։ Այս դեպ քում 

վա գո նի կի ա րա գությունը փոխ վում է մար դու ձեռ քե րի ազ դե ցության 

հետևան քո վ։

Վ րան եր կա թյա ամ րակ դրած խցա նն ի ջեց նենք ջրի մե ջ։ Մագ նի սը, 

ձգելով ամ րա կը, նրան և խցա նին շա րժ ման մեջ է դնում (նկ. 2.15)։ Այս 

դեպ քում մագ նի սն է փո խում ամ րա կի ու խցա նի ա րա գությունը:
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Գն դի վրա ձեռ քի ազ դե ցության հետ ևան-

քով (նկ. 2.16 ա) զս պա նա կը սե ղմ վում է։ Բաց 

թող նե լով այն՝ կտես նենք, որ զս պա նա կն 

ուղղ վե լո վ շա րժ ման մեջ է դնում գուն դը (նկ. 

2.16 բ)։ Այս տեղ գն դի վրա ազ դող մար մի նը 

սկզ բում մար դու ձե ռքն էր, իսկ հե տո` զս պա-

նա կը։ 

Այս և շատ ուրիշ օ րի նակ ներ ա պա ցուցում 

են, որ, ի րոք, մա րմ նի ա րա գության փո փո-

խության պատ ճա ռն այլ մար մին նե րի չհա-

վա սա րա կշռ ված ազ դե ցությունն է նրա վրա: 

Ուսում նա սիր վող մա րմ նի վրա այլ մար մին նե րի ազ դե ցությունը 

բնութա գրող ֆի զի կա կան մե ծությունն ան վա նում են ուժ: Եվ այժմ ար դեն 

«մա րմ նի ա րա գության փո փո խության պատ ճա ռը այլ մար մին նե րի չհա-

վա սա րա կշռ ված ազ դե ցությունն է » ա սե լու փո խա րեն կա րճ կա սենք, որ 

դրա պատ ճա ռն ուժն է: 

Մար մին նե րի փո խազ դե ցությունը քա նա կա պես բնութագ րող ֆի-

զի կա կան մե ծությունը կոչ վում է ուժ: Այլ խոս քով` ուժը մար մին նե րի 

փո խազ դե ցության քա նա կա կան չա փն է:

3. Ուժը վեկ տո րա կան մե ծություն է: Մա րմ նի վրա տար բեր ուժե րի 

ազ դե ցություն նե րի ար դյուն քը կա րող է տար բեր լի նել: Մի ուժ կա րող է 

շատ փո խել մա րմ նի ա րա գությունը, մյուսը՝ ա վե լի քիչ: Օ րի նակ` երբ փոք-

րիկ ե րե խան և պա տա նին հար վա ծում են գն դա կին, երկ րո րդ դեպ քում 

գնդակն ա վե լի մեծ ա րա գություն է ստա նում ու ա վե լի հե ռու է թռ չում: 

Նշա նա կում է՝ պա տա նին ա վե լի մեծ ուժով է ազ դում գն դա կի վրա, քան 

ե րե խան:

 Մի ուժ կա րող է մա րմ նին ա րա գություն հա ղոր դել մի ուղ ղությա մբ, 

մյուսը` այլ ուղ ղությա մբ: Օ րի նակ` սե ղա նը տե ղա շար ժե լու հա մար նրան 

հրում ենք հո րի զո նա կան ուղ ղությա մբ, իսկ բարձր ճյուղից կախ ված 

խնձորը պո կե լու հա մար ձգում ենք դե պի նե րքև: 

Ս տաց վեց, որ ուժը բնութա գր վում է մե ծությա մբ և ուղ ղությա մբ, հետևա-

բա ր՝ այն վեկ տո րա կան մե ծություն է: 

Ուժի մո դուլը (թ վային ար ժե քը) սո վո րա բար նշա նա կում են F տա ռով, 

սա կայն կան նաև ուրիշ նշա նա կում ներ, ո րո նց մա սին կի մա նաք հե տա-

գայում։ 

Ե թե մա րմ նի վրա ուժ չի կի րառ ված, այ սինքն՝ F = 0, նշա նա կում է նրա 

վրա այլ մար մին ներ չեն ազ դում, ուս տի, նրա ա րա գությունը չի փոխ վում։ 

Իսկ ե թե ուժը՝ F ≠ 0, մար մի նը են թա րկ վում է ո րոշ ազ դե ցության, և նրա 

ա րա գությունը փոխ վում է։ Ընդ ո րում՝ որ քան մեծ է F ուժը, այն քան զգա լի 

է ա րա գության փո փո խությունը: 

Նկ. 2.16
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Գ ծագ րե րում նշե լու հա մար, որ ուժը վեկ-

տո րա կան մե ծություն է, F տա ռի վեր ևում 

փոք րիկ սլաք են դնում` F, և ինչ պես յուրա-

քան չյուր վեկ տո րա կան մե ծություն, ուժը 

պատ կե րում են ծայ րին սլաք ունե ցող հատ-

վա ծով, ո րի սկզբ նա կե տը տե ղադ րում են 

այն կե տում, որ տեղ ազ դում է ուժը (նկ. 2.16)։ 

Սլա քի ուղ ղությունը հա մը նկ նում է ուժի 

ազդ ման ուղ ղության հետ, իսկ հատ վա ծի 

եր կա րությունը ո րո շա կի մա սշ տա բով հա-

մա պա տաս խա նում է ուժի թվային ար ժե քին: 

4. Ուժի մի ա վո րը: Մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում 

ուժի մի ա վո րը մեկ նյուտո նն է (1 Ն)։ 1 Ն-ն այն 

ուժն է, ո րը 1 կգ զա նգ վա ծով մա րմ նի ա րա-

գությունը 1 վ-ում փո խում է 1 մ/վ-ով։ Ուժի 

միա վո րն այդ պես է կոչ վում ի պա տիվ ան գլի-

ա ցի մեծ գիտ նա կան Ի սա հակ Նյուտո նի ։

 Գո րծ նա կա նում ուժն ար տա հայ տում են 

նաև կի լո նյուտո նով և մի լի նյուտո նո վ։ Մաս-

նա վո րա պե ս՝ 1 կՆ = 1000 Ն, իսկ 1 մՆ = 0,001 Ն։ 

    Հա կի րճ ամ փո փում 

1. Ուժը կեն ցա ղում տար բեր ի մա ստ ներ 

ունի, իսկ ֆի զի կայում` խի ստ ո րո շա կի:

2.  Ֆի զի կայում ուժը մար մին նե րի փո-

խազ դե ցության քա նա կա կան չա փն է: 

3. Մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում ուժի մի ա վո րը 

1 Ն է։

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ի ՞նչն է մա րմ նի ա րա գության փո փո-

խության պատ ճա ռը։ Բե րե ՛ք օ րի նակ-

նե ր։

2. Ի ՞նչն է բնութագ րում ուժը ։

3. Կ փոխ վի՞ արդյոք մա րմ նի ա րա-

գությունը, ե թե նրա վրա ոչ մի ուժ չի 

ազ դում (F = 0)։

4. Ո ՞րն է մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում ուժի մի ա վո րը ։

Ի սա հակ Նյուտո ն

(1643-1727)

 

Ա նգ լի ա ցի նշա նա-

վոր ֆի զի կոս և մա թե-

մա տի կոս: Ձևա կեր պել է 

մեխա նի կա կան շարժ ման 

ընդ հա նուր օ րենք ները, 

հայտ նա գոր ծել տի ե-

զե րա կան ձգո ղության 

օ րեն քը, ստեղ ծել բազ-

մա թիվ մա թե մա տի կա-

կան և ֆի զի կա կան տե-

սություն ներ: 

Ա  վ ա ն  դ ա զ  ր ո ւ յ  ց ի 

համա ձայն նոր ժա մա-

նակ նե րի մե ծա գույն 

հայտ նա գոր ծություն-

նե րից մե կը կապ ված է 

«Նյուտո նի գլ խին ըն կա ծ» 

խն ձո րի հետ: Ա սում են, 

որ Նյուտոնը տի ե զե րա-

կան ձգո ղության օ րեն-

քը հայտ նա գոր ծել է այն 

բանից հե տո, երբ սկ սել է 

մտա ծել, թե ինչու ծա ռից 

ճյուղից պոկ ված խնձորն 

ըն կավ ներքև:
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Գ ԼՈՒԽ II. ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ՇԱՐ ԺՈՒՄՆ ՈՒ ՓՈ ԽԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

   § 18. ՄԻ ՈՒՂ ՂՈՎ ՈՒՂՂ ՎԱԾ ԵՐ ԿՈՒ ՈՒԺԵ ՐԻ 
ԳՈՒՄԱ ՐՈՒՄԸ

1. Ուժե րի հա մա զոր: Ուժե րի գումա րումը: Սո վո րա բար կա մայա կան 

մա րմ նի վրա ոչ թե մեկ, այլ նրան շր ջա պա տող մի քա նի մար մին է ազ-

դում։ Օ րի նա կ՝ նկ. 2.16-ում պատ կեր ված գն դի կի վրա ազ դում են Եր կի րը, 

սե ղա նը, ձեռ քը և զս պա նա կը: 

Այն դեպ քե րում, երբ մա րմ նի վրա մի ա ժա մա նակ ազ դում է մի քա նի 

մար մին, նրա նց ընդ հա նուր ազ դե ցությունը բնութա գր վում է հա մա զոր 

ուժո վ։ 

Ուժե րի հա մա զոր կոչ վում է այն ուժը, ո րը մա րմ նի շա րժ ման վրա 

թող նում է նույն ազ դե ցությունը, ինչ որ այդ ուժե րը մի ա սին: 

Հա մա զոր ուժը գտ նե լու գոր ծո ղությունը կոչ վում է ուժե րի գումա րում։

2.  Մի ուղ ղով ուղղ ված եր կու ուժե րի հա մա զո րը: Փոր ձե րը ցույց են 

տա լիս, որ մա րմ նի վրա մի ա ժա մա նակ նույն ուղ ղությա մբ ազ դող երկու 

ուժե րը նրա շա րժ ման վրա թող նում են նույն ազ դե ցությունը, ինչ-որ 

դրանց ուղ ղությա մբ ուղղ ված ուժը, ո րի մո դուլը հա վա սար է այդ ուժե րի 

մո դուլ նե րի գումա րին: Իսկ ե թե մա րմ նի վրա ազ դող եր կու ուժե րն ուղղ-

ված են հա կա դիր ուղ ղություն նե րով, ա պա մա րմ նի շա րժ ման վրա նույն 

ազ դե ցությունն է թող նում այն ուժը, որն ուղղ ված է մո դուլով մեծ ուժի 

ուղ ղությա մբ, և ո րի մո դուլը հա վա սար է այդ ուժե րի մո դուլ նե րի տար բե-

րությա նը: 

Փոր ձից ստաց ված այս ար դյունք նե րը մտա պա հե լու հա մար հար մար է 

դրանք ձևա կեր պել որ պես մի ուղ ղով ուղղ ված եր կու ուժե րի հա մա զո րը 

ո րո շե լու կա նոն ներ: 

Կա նոն I. Հա մուղղ ված ուժե րի (նկ. 2.17) հա մա զո րն ուղղ ված է ազ դող 

ուժե րի ուղ ղութ յա մբ, իսկ նրա մո դուլը հա վա սար է այդ ուժե րի մո դուլ-

ների գումա րին.

F = F
1 
+ F

2
:

 Կա նոն II. Հա կուղղ ված ուժե րի (նկ. 2.18) հա մա զո րն ուղղ ված է մո-

դուլով մեծ ուժի ուղ ղությա մբ, իսկ նրա մո դուլը հա վա սար է մո դուլով մեծ 

ու փո քր ուժե րի մո դուլ նե րի տար բե րությա նը.

F = F
1 
− F

2
, ե թե F

1 
> F

2
, 

F = F
2 

− F
1
, ե թե F

1 
< F

2
: 

F
2

F
2

F
1 

F
1 

F F

Նկ. 2.17                                     Նկ. 2.18 
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§ 18. ՄԻ ՈՒՂ ՂՈՎ ՈՒՂՂ ՎԱԾ ԵՐ ԿՈՒ ՈՒԺԵ ՐԻ ԳՈՒՄԱ ՐՈՒՄԸ

Ե րբ մա րմ նի մի կե տում կի րառ ված հա կուղղ ված ուժե րի մո դուլ նե րն 

ի րար հա վա սար են ( F
1 
= F

2
), դրա նց հա մա զոր F ուժը հա վա սար է զրոյի, 

այ սինքն՝ դրանք մի մյա նց հա վա սա րա կշռում են։ Այս դեպ քում դա դա րի վի-

ճա կում գտն վող մար մի նը դա դա րի վի ճա կում էլ կմ նա, իսկ շա րժ վող մար-

մի նն իր ունե ցած ա րա գությա մբ կշա րունա կի ուղ ղա գիծ հա վա սա րա չափ 

շար ժումը ։

3. Խնդ րի լուծ ման օ րի նակ: Դա դա րի վի ճա կում գտն վող գն դի կին մագ նի-

սը ձգում է դե պի վեր 7 Ն ուժով, իսկ Եր կի րը̀ դե պի նե րքև 10 Ն ուժով: Ո՞ր ուղ-

ղությա մբ և ի՞նչ մե ծության ուժ է կի րառ ված գն դի կի վրա, ե թե այն շարունա-

կում է մնալ դա դա րի վի ճա կում:

Տր ված է

F1 = 7 Ն
F2 = 10 Ն

------------------- 

F3 = ?

Լուծում: Նա խ՝ գտ նենք գն դի կի վրա մագ նի-

սի և Երկ րի կող մից ազ դող ուժե րի հա մա զո րը: 

Քա նի որ այդ ուժե րը հա կուղղ ված են և F
2 
> F

1
, 

համա զոր ուժն ուղղ ված է դե պի նե րքև, իսկ նրա 

մոդուլը` F = F
2 

− F
1 
= 3 Ն: Նշա նա կում է՝ Երկրի 

և մագ նի սի կող մից ազ դող ուժե րը կա րե լի է 

փոխա րի նել մեկ F ուժով: 

Այժմ պե տք է գտ նենք այն F
3
 ուժը, ո րը 

կհա վա սա րա կշռի F ուժին: Ինչ պես տե սանք 

նախորդ կե տում, մի մյա նց հա վա սա րա կշռում 

են հակուղղ ված և մո դուլով հա վա սար ուժե րը: 

Ուրե մն F
3
 ուժն ուղղ ված է դե պի վեր, իսկ նրա 

մոդուլը հա վա սար է F-ին, այ սինքն՝ 3 Ն:

 Պատ.̀ 3 Ն:

   Հա կի րճ ամ փո փում

1.  Մի քա նի ուժի հա մա զո րը մա րմ նի վրա թող նում է նույն ազ դե-

ցությունը, ինչ որ այդ ուժե րը մի ա սին ազ դե լիս:

2.  Մի ուղ ղով ազ դող ուժե րի հա մա զո րը գտ նե լու եր կու պա րզ ե ղա-

նակ կա:

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ինչ պե ՞ս է ո րոշ վում միև նույն ուղիղ գծով և միև նույն ուղ ղությա մբ 

ուղղ ված եր կու ուժե րի հա մա զոր ուժը ։

2. Ինչ պե ՞ս է ո րոշ վում միև նույն ուղիղ գծով և մի մյա նց հա կա ռակ 

ուղղ ված եր կու ուժե րի հա մա զոր ուժը։ Ո՞ր կո ղմ է այն ուղղ վա ծ։

3. Ինչ պե ՞ս կշա րժ վի մար մի նը, ե թե ուղիղ գծով մի մյա նց հա կա ռակ 

ուղղ ված եր կու հա վա սար մե ծությա մբ ուժե րով ազ դենք նրա վրա ։

F
2

F
1 
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Գ ԼՈՒԽ II. ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ՇԱՐ ԺՈՒՄՆ ՈՒ ՓՈ ԽԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

   § 19. ՏԻ Ե ԶԵ ՐԱ ԿԱՆ ՁԳՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ

1.  Տի ե զե րա կան ձգո ղության ուժ: Մենք ա նը նդ-

հատ և ա մե նուր տես նում ենք, որ մար դիկ, ա ռար կա-

նե րը, կենդա նի նե րը, գե տե րի, լճե րի, ծո վե րի և օվ կի-

ա նոս նե րի ջրե րը Երկ րի մա կե րևույ թին են։ Նույ նի սկ 

փորձ կա տա րե լու կա րիք չկա պար զե լու հա մար, թե ինչ 

տեղի կունե նա, ե թե մար մի նը վեր բարձ րաց նենք Երկ րի 

մակերևույ թից ու բաց թող նենք (նկ. 2.19) կամ նե տենք 

որևէ ուղ ղությա մբ (նկ. 2.20): Բո լո րդ հրա շա լի գի տեք, 

որ այն նորից կը նկ նի Երկ րի մա կե րևույ թին: Եվ, ի հար կե, 

գի տեք, որ դրա պատ ճա ռը Երկ րի ձգո ղությունն է: Այն 

փաս տը, որ Եր կի րն օժտ ված է ի րեն մա կե րևութա մոտ 

մար մին նե րը ձգելու հա տուկ ըն դունա կությա մբ, այն քան 

ակն հայտ է, որ հայտ նի է ե ղել մա րդ կությա նը դեռ քա-

ղա քա կր թության ծագ ման ժա մա նա կա շր ջա նից: 

Նկ. 2.20 

Այս տեղ ուրիշ հա րց կա.  մի այն Եր կի ՞րն է օժտ ված այդ ըն դունա-

կությամբ: Այս հար ցի պա տաս խա նը ստա նա լու նա խադ րյալ ներ ստե ղծվե ցին 

15-րդ դարում, երբ լեհ մեծ գիտ նա կան Կո պեռ նի կո սը ստեղ ծեց տիեզերքի 

կառուց ված քի մա սին տե սությունը: Հա մա ձայն այդ տե սությա ն՝ բոլոր 

մոլո րակ նե րը, այդ թվում՝ նաև 

Եր կի րը պտտ վում են Ա րե գա կի 

շուր ջը (նկ. 2.21)։ 16-րդ դա րում 

գեր մա նա ցի նշա նա վոր ֆի զի կոս 

Կեպ լե րը եր կա րա տև դի տում նե-

րի ար դյուն քում հայտ նա գոր ծեց 

Ա րե գա կի շուր ջը մոլո րակ ների 

շա րժ ման օ րենք նե րը: Ար դեն պա-

րզ դար ձավ, որ Ա րե գա կն էլ մո լո-

րակ ներին է ձգում: 17-րդ դա րում 

ան գլի ա ցի հան ճա րեղ գիտ նա կան 

Նկ. 2.19

Նկ. 2.21
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§ 19. ՏԻ Ե ԶԵ ՐԱ ԿԱՆ ՁԳՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ

Նյուտո նը, ընդ հան րաց նե լով կուտակ ված փոր ձը, ա ռաջ քաշեց վար կած 

այն մասին, որ այդ հատ կությա մբ օժտ ված են ոչ մի այն Եր կի րն ու Ա րեգակը, 

այլև բոլոր մար մին նե րը: Ձգո ղության ուժեր գոր ծում են տիեզերքի բոլոր 

մարմին ների միջև: Այդ հա մը նդ հա նուր եր ևույթն ան վա նե ցին տիե զե րա-

կան ձգո ղություն, իսկ մար մին նե րի մի ջև գոր ծող փո խա դարձ ձգողության 

ուժերը՝ տի ե զե րա կան ձգո ղության կամ գրա վի տա ցի ոն ուժե ր։

2.  Տի ե զե րա կան ձգո ղության օ րեն քը: Հի մն վե լով Կեպ լե րի օ րենք նե րի 

և սե փա կան հաշ վա րկ նե րի վրա՝ 1666թ. Նյուտո նը հայտ նա գոր ծեց տի ե զե-

րա կան ձգո ղության օ րեն քը.

 Տի ե զե րա կան ձգո ղության ուժն ուղիղ հա մե մա տա կան է փո խազ դող 

մար մին նե րի զա նգ ված նե րի ար տադ րյա լին և հա կա դարձ հա մե մա տա-

կան նրա նց մի ջև հե ռա վո րության քա ռա կուսուն.

           m1m2F = G−−−−−−, (19.1)

        
  R2

որ տեղ m1-ը և m2-ը մար մին նե րի զա նգ ված-

նե րն են, R-ը` նրա նց կե նտ րոն նե րի հե ռա-

վո րությունը, G-ն՝ հա մե մա տա կա նության 

գոր ծա կի ցը, ո րին ան վա նում են տի ե զե րա-

կան ձգո ղության հաս տա տուն: 

Ի սկ հի մա ար դեն նոր հա րց է ծա գում… Այդ ինչ պե ՞ս է, որ մենք զգում 

ու նկա տում ենք բո լոր մար մին նե րի դե պի 

Եր կիր ձգ վե լը, բայց հա զա րամ յակ նե րով չեն 

նկա տել, ու մենք էլ չենք նկա տում այդ մար-

մին նե րի մի ջև փո խա դարձ ձգո ղությունը: 

Այդ մա սին` մի քա նի տող հե տո:

3.  Տի ե զե րա կան ձգո ղության հաս տա-

տուն: Պար զենք տի ե զե րա կան ձգո ղության 

հաս տա տունի ֆի զի կա կան ի մաս տը: Տի ե զե-

րա կան ձգո ղության (19.1) օ րեն քից.

             R2

G = F−−−−−−, (19.2)

        m1m2

Ե թե (19.2) ար տա հայ տության մեջ տեղա -
դրենք r = 1 մ, m1 = m2 = 1 կգ, կս տա նանք 
G = F: Ուրեմն, տի ե զե րա կան ձգո ղության հաս-

տա տունը թվա պես հա վա սար է 1 մ հե ռա-

վո րության վրա գտն վող 1-ա կան կի լոգրամ 

զա նգ ված նե րով գն դե րի ձգո ղության ուժին: 

Յո հան Կեպ լե ր

(1571-1630)

 Գեր մա նա ցի ա կա նա-

վոր ֆի զի կոս և աստ ղա-

գետ, տե սա կան աստ ղա-

գի տության հիմ նա դիր:

 Հայտ նա գոր ծել է մո-

լո րակ նե րի շար ժում նե րը 

բնու   թագ րող ե րեք օ րե նք ը:

m
1

m
2

R
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Մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում տի ե զե րա կան ձգո-

ղութ  յան հաս տա տունի մի ա վո րը 1 Ն·մ2/կգ2 է:

 Տի ե զե րա կան ձգո ղության հաս տա տունի 

թվա   յին ար ժե քը ո րո շում են փոր ձի մի ջո ցով` 

չա փե լով (19.2) ար տա հայ տության աջ կող-

մում գտն վող ֆի զի կա կան մե ծություն նե րի 

ար ժե քնե րը.

G = 0,0000000000667 Ն · մ2/կգ2:

Ս տո րա կե տին հետ ևող 10 զրո նե րն են, որ 

մեզ թույլ չեն տա լիս նկա տել մեր շր ջա պա-

տի մար մին նե րի մի ջև գոր ծող ձգո ղության 

ուժե րը: Եր կու մար մին նե րի ձգո ղության ուժը 

հաս նում է նկա տե լի ար ժե քի մի այն այն դեպ-

քում, երբ փո խազ դող մար մին նե րից գո նե 

մե կի զա նգ վա ծը բա վա կա նա չափ մեծ է: Մեր 

շր ջա պա տում այս պի սի զա նգ ված ունի մի այն 

Եր կի րը: 

4. Խնդ րի լուծ ման օ րի նակ: Քա նի՞ ան գամ 

է փոք րա նում Երկ րի կող մից տի ե զե րա նա վի 

վրա ազ դող ուժը, երբ այն Երկ րի մա կերևույ թից 

բարձ րա նում է Երկ րի շա ռավ ղին հա վա սար բարձ րության վրա: 

Տր ված է

h = R

------------------- 

 F2−−− = ?
 F1

Լուծում: Երբ ար բա նյա կը գտն վում է Երկ-

րի մա կե րևույ թին, Երկ րի կող մից նրա 

վրա ազ դող ուժը՝

         mMF
1
 = G −−−−,

          R2

որ տեղ M-ը Երկ րի զա նգ վա ծն է, m-ը` 

տի ե զե րա նա վի, R-ը` Երկ րի շա ռա վի ղը, 

G-ն` տի ե զե րա կան ձգո ղության հաս տա-

տունը:

 

Ե րբ տի ե զե րա նա վը հաս նում է h = R բարձ րության, նրա հե ռա վո-

րությունը Երկ րի կե նտ րո նից դառ նում է 2R, հետ ևա բար, այդ բարձ րության 

վրա Երկ րի կող մից նրա վրա ազ դող ուժը կլի նի.

          mM       mM     1     mM     1
F2 = G −−−− = G −−−− = −− G −−−− = −− F1,         (2R)2      4R2     4     R2      4

                      F2որ տե ղից` −−− = 4։
                      F1

 Պատ.̀ 4:

Նի կո լայ Կո պեռ նի կո ս

(1473-1543)

Ն շա նա վոր լեհ ֆի-

զի կոս: Ա ռա ջի նն է տվել 

Տիե զեր քի ա րե գակ նա-

կե նտ րոն կա ռուց ված քի 

տեսությունը:

R

h
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§ 20. ԾԱՆ ՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ 

   Հա կի րճ ամ փո փում

1. Տի ե զեր քի բո լոր մար մին նե րը փո խա դար ձա բար ձգում են մի մյա նց:

2.  Տի ե զե րա կան ձգո ղության ուժն ուղիղ հա մե մա տա կան է փո խազ-

դող մար մին նե րի զա նգ ված նե րի ար տադ րյա լին և հա կա դարձ հա-

մե մա տա կան նրա նց մի ջև հե ռա վո րության քա ռա կուսուն:

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ի ՞նչն է պատ ճա ռը, որ Լուսի նը պտտ վում է Երկ րի շուր ջը ։

2. Ո ՞վ է հայտ նա գոր ծել և բա ցատ րել տի ե զե րա կան ձգո ղության 

օ րենքը ։

3. Ին չի ՞ց է կախ ված տի ե զե րա կան ձգո ղության ուժը ։

4. Քա նի՞ ան գամ պե տք է մե ծաց նել եր կու մար մին նե րի հե ռա վո րու-

թյունը, որ պես զի նրա նց մի ջև տի ե զե րա կան ձգո ղության ուժը փոք-

րա նա 9 ան գա մ։

   § 20. ԾԱՆ ՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ 

1.  Ծան րության ուժ: Տի ե զե րա կան ձգո ղության ուժի դրս ևո րում նե րից է 

Երկ րի կող մից նրա մա կեր ևույթին մոտ գտնվող մար մին նե րի վրա ազ դող 

ուժը, որն ան վա նում են ծան րության ուժ:

 Ծան րության ուժ կոչ վում է մար մին նե րի վրա Երկ րի կող մից ազ դող 

ձգո ղության ուժը:

 Ծան րության ուժի բա նաձ ևը կա րե լի է ստա նալ տի ե զե րա կան ձգո-

ղության օ րեն քից: Ի րոք, (19.1) բա նաձ ևից հետ ևում է, որ ե թե m զա նգ վա-

ծով մար մի նը գտն վում է Երկ րի մա կեր ևույ թի մոտ, ա պա նրա վրա ազ դող 

ծան րության ուժը հա վա սար է.

             mM
F

ծ
 = G −−−−, (20.1)

          R2

որ տեղ G-ն տի ե զե րա կան ձգո ղության հաս տա տունն է, M-ը՝ Երկ րի զա նգ-

վա ծը, R-ը` մա րմ նի հե ռա վո րությունը Երկ րի կե նտ րո նից: Հաշ վի առ նե լով, 

որ մար մի նը Երկ րի մա կեր ևույ թին մոտ է, նրա հե ռա վո րությունը Երկ րի 

կե նտ րո նից կըն դունենք հա վա սար Երկ րի շա ռավ ղին: 

(20.1) ար տա հայ տության մեջ մի պա րզ ձևա փո խություն կա տա րենք.

                                       M
F

ծ
 = m · G −−−, (20.2)

               R2
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և ստաց ված ար տա հայ տության աջ մա սի երկ րո րդ ար տադ րի չը նշա նա-

կենք g տա ռով.

                               M
g = G −−−: (20.3)

        R2

Ն կա տենք, որ g-ի ար տա հայ տության մեջ մտ նող բո լոր ֆի զի կա կան 

մեծություն նե րը ան կախ են մա րմ նից: Դրանք բո լո րը հայտ նի մե ծութ յուն ներ 

են, հետ ևա բար, g-ն հաս տա տուն մե ծություն է: g հաս տա տուն մեծությա նն 

ան վա նում են ա զատ ան կման ա րա գա ցում: Թե ին չու է այդքան եր կար 

ան վա նումը, և ինչ է նշա նա կում ան վան ման յուրա քանչ յուր բա ռը, դուք 

կիմա նաք 8-րդ դա սա րա նում: Իսկ ա ռայժմ թող դա պար զա պես լի նի g 

հաս տա տունի ա նունը: 

Մի ա վո րե լով (20.2) և (20.3) ար տա հայ տություն նե րը՝ կս տա նանք ծան-

րության ուժի բա նաձ ևը.

F
ծ
 = mg: (20.4)

Այս պի սով, կա մայա կան մա րմ նի վրա ազ դող ծան րության ուժը հա վա-

սար է նրա զա նգ վա ծի և ա զատ ան կման ա րա գաց ման ար տա դրյա լին: 

2. Ա զատ ան կման ա րա գաց ման թվային ար ժե քը: Փոր ձե րը ցույց են 

տա լիս, որ Երկ րի մա կեր ևույ թին մոտ գտն վող 1 կգ զա նգ վա ծով մա րմ-

նի վրա ազ դող ծան րության ուժը 9,8 Ն է: Հետ ևա բար, ծան րության ուժի 

(20.4) բա նաձ ևից կս տա նանք.

      F
ծ
     9,8 Ն        Ն

g = −−− = −−−−−− = 9,8 −−−: (20.4)
       m      1 կգ          կգ

Նշենք, որ (20.4) բա նաձ ևով ծան րության ուժը ո րո շե լիս զա նգ վա ծը 

միշտ պե տք է ար տա հայ տել կի լոգ րամ նե րով, իսկ g-ն 9.8 Ն/կգ ար ժեք 

ունի մի այն Երկ րի մա կեր ևույ թի մեր ձա կայ քում: Երկ րի մա կեր ևույ թից 

վեր բարձ րա նա լիս g-ի ար ժե քը նվա զում է, հետ ևա բար նվա զում է նաև 

մա րմ նի վրա ազ դող ծան րության ուժը:

3.  Ծան րության ուժի ուղ ղությունը: Ծան րության ուժը (ինչ պես բո լոր 

ուժե րը) վեկ տո րա կան մե ծություն է: (20.4) բա նաձ ևով ո րոշ վում է ծան-

րության ուժի մո դուլը, իսկ նրա ուղ ղությունը ո րոշ վում է փոր ձի մի ջո ցով: 

Դրա հա մար օգտ վում են ուղ ղա լար կոչ վող պա րզ 

սար քից: Տար բեր ձևեր ունե ցող ուղ ղա լա րե րի հիմ-

նա կան տար րը թե լից կախ ված բե ռն է: Երբ բե ռը դա-

դա րի վի ճա կում է, թե լի ուղ ղությունը հա մը նկ նում է 

մա րմնի վրա ազ դող ծան րության ուժի ուղ ղության 

հետ: Այդ ուղ ղությունն ան վա նում են ուղ ղա ձիգ, իսկ 

դրան ուղ ղա հայա ցը (հար թություն)՝ հորի զո նա կան 

ուղ ղություն ներ (հար թություն): Ուղղա լա րե րը լայ նո-

րեն կի րառ վում են շի նա րա րության մեջ: Դրան ցով 

Ուղղաձիգ

ուղղություն

Հորիզոնական

ուղղություն
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§ 20. ԾԱՆ ՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ 

ստուգում են տար բեր շի նություն նե րի և մար-

մին նե րի դիր քե րի ուղղա ձի գությունը և հո րի-

զո նա կա նությունը:

 Փոր ձե րը ցույց են տա լիս, որ ծան րության 

ուժը մեծ ճշ տությա մբ ուղղ ված է դե պի Երկ րի 

կե նտ րո նը: 

4. Խնդ րի լուծ ման օ րի նակ: § 14-ում բեր ված 

եր կա թե գն դի կի վրա ազ դող ծան րության ուժը 

քա նի՞ ան գամ է մեծ նույն ծա վա լով կաղ նու չոր փայ տե գն դի կի վրա ազդող 

ծան րության ուժից:

Տր ված է

ρ1 = 7800 կգ/մ3

ρ2 = 800 կգ/մ3

V1 = V2 = V
------------------- 
 F2−−− = ?
 F1

Լուծում: Գն դիկ նե րի վրա ազ դող ծան րության ուժե րը 

հա մա պա տաս խա նա բար կլի նեն.

F1 = m1g, F2 = m2g, 
որ տեղ m1-ը և m2-ը գն դիկ նե րի զա նգ ված ներն 
են: Քա նի որ մա րմ նի զա նգ վա ծը հա վա սար է 
նրա խտության և ծա վա լի ար տադ րյա լին, ա պա՝ 
m1 = ρ1V, m2 = ρ2V, հետ ևա բար՝

 F2    m2g    ρ2V     ρ2    7800
−−− = −−−− = −−−− = −−− = −−−−−− = 9,75:
 F1     m1g    ρ1V     ρ1     800

Պատ.̀  9,75:

   Հա կի րճ ամ փո փում 

1. Ծան րության ուժն ուղիղ հա մե մա տա կան է մա րմ նի m զա նգ վա ծին` 

F
ծ 

= mg: 

2. Հա մե մա տա կա նության g գոր ծա կի ցը բո լոր մար մին նե րի հա մար 

նույնն է և հա վա սար է 9,8 Ն/մ: 

3. Ա զատ ան կման ա րա գա ցումը և ծան րության ուժը Երկ րի մակերևույ-

թից վեր բարձ րա նա լուն զուգըն թաց նվա զում են:

4.  Ծան րության ուժը մեծ ճշ տությա մբ ուղղ ված է դե պի Երկ րի կե նտ-

րո նը:

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ո ՞ր ուժն են ան վա նում ծան րության ուժ։

2. Ի ՞նչ բա նաձ ևով է ո րոշ վում ծան րության ուժը ։

3. Օ գտ վե լով ծան րության ուժի (20.4) բա նաձ ևի ց՝ ստա ցե ՛ք ա զատ 

անկման ա րա գաց ման մի ա վո րը ՄՀ-ում:
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Գ ԼՈՒԽ II. ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ՇԱՐ ԺՈՒՄՆ ՈՒ ՓՈ ԽԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

   § 21. Ա ՌԱՁ ԳԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ։ ՀՈՒԿԻ Օ ՐԵՆ ՔԸ

1. Ա ռաձ գա կան և պլաս տիկ դե ֆոր մա ցի ա ներ: Մա րմ նի վրա ազ դող 

ուժի թո ղած մի ազ դե ցությա նն ար դեն ծա նոթ ենք: Դա ուժի՝ ա րա գության 

փո փո խություն ա ռաջ բե րե լու ունա կությունն է: Բայց ուժը այլ ազ դե-

ցություն ներ էլ կա րող է թող նել: Օ րի նակ̀ երբ լո ղոր դը կա նգ նում է ցատ-

կա հար թա կի եզ րին, այն ճկ վում է (նկ. 2.22): Երբ մար զուհին հեն վում է 

գն դա կին, վեր ջի նս հեն ման տե ղում սե ղմ վում է, իսկ այլ մա սե րում կա րող 

է ուռ չել (նկ. 2.23): Պլաս տի լի նը ձեռ քով սեղ մե լիս ձեռ քի հետ քը դաջ վում է 

նրա վրա (նկ. 2.24): Մուր  ճի ան հա ջող հար վա ծից մե խը ծռ վում է (նկ. 2.25): 

Թ վա րկ ված բո լոր օ րի նակ նե րում ուժի ազ դե ցության հետ ևան քով մար-

մին նե րը փո խում են ի րե նց ձևն ու չա փե րը: 

Նկ. 2.22       Նկ. 2.23                Նկ. 2.24         Նկ. 2.25

Ար տա քին ազ դե ցության հետ ևան քով մա րմ նի ձևի և չա փե րի փո փո-

խությունը կոչ վում է դե ֆոր մա ցի ա: 

Ի սկ ի՞նչ է տե ղի ունե նում դե ֆոր մաց ված մա րմ նի հետ ար տա քին ազ-

դե ցությունը վե րաց նե լուց հե տո: Օ րի նակ՝ լո ղոր դի ցատ կից հե տո ցատ-

կա հար թա կը ուղղ վում է՝ վե րա կա նգ նե լով իր նախ կին ձևն ու չա փե րը: Իր 

ձևն ու չա փե րը վե րա կա նգ նում է նաև գն դա կը, երբ մար զուհին հե ռա նում 

է գն դա կից: Իսկ, օ րի նակ, պլաս  տի լի  նը և մե խը չեն վե րա կա նգ նում ի րե նց 

նախկին ձևը: Այս դի տում նե րը ցույց են տա լիս, որ ար տա քին ուժի ազ դե-

ցությունը վե րաց նե լուց հե տո ո րոշ մար մին ներ վե րա կա նգ նում են ի րե նց 

նախ նա կան ձևն ու չա փե րը, իսկ ո րոշ մար մին ներ՝ ոչ: 

Այն դե ֆոր մա ցի ան, ո րի դեպ քում ար տա քին ազ դե ցությունը վե րաց-

նե լուց հե տո մար մի նը վե րա կա նգ նում է իր ձևն ու չա փե րը, կոչ վում 

է ա ռաձ գա կան, հա կա ռակ դեպ քում` ոչ ա ռաձ գա կան կամ պլաս տիկ: 

2. Ա ռաձ գա կա նության ուժ: Ա ռաձ գա կան դե ֆոր մա ցի այի ժա մա նակ 

մա րմ նում ա ռա ջա նում են ուժեր, ո րոնք խո չըն դո տում են դե ֆոր  մա ցի ային: 

Օ րի նակ՝ ե րբ լո ղոր դը կա նգ նում է ցատ կա հար թա կի եզ րին, այն ո րոշ չա-

փով ճկ վե լուց հե տո մնում է նույն վի ճա կում: Նշա նա կում է, որ դե ֆոր մա-

ցի այի շնոր հիվ ցատ կա հար թա կում ա ռա ջա նում են ուժեր, ո րոնք հա վա սա-

րա կշռում են լո ղոր դի ծան րության ուժին: Ցատ կե լուց հե տո, երբ լո ղոր դի 
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§ 21. Ա ՌԱՁ ԳԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ։ ՀՈՒԿԻ Օ ՐԵՆ ՔԸ

ազ դե ցությունը ցատ կա հար թա կի վրա վե րա նում է,  ցատ կա հար թա կը 

սկ սում է ուղղ վել: Ուրե մն, նրա նում դեռ պահ պան վել են դե ֆոր մա ցի այի 

հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ուժե րը, ո րոնք էլ ստի պում են ցատ կա հար թա կի 

մաս նիկ նե րին վե րա դառ նալ ի րե նց նախ նա կան դիր քե րը: 

Այն ուժը, որն ա ռա ջա նում է մա րմ նի դե ֆոր մա ցի այի ժա մա նակ, 

խո չըն դո տում է դե ֆոր մա ցի ային և ձգ տում վե րա կա նգ նել մա րմ նի 

ձևն ու չա փե րը, կոչ վում է ա ռաձ գա կա նության ուժ: 

Ի ՞նչ եք կար ծում, ինչ պե ՞ս կփոխ վի դե ֆոր մա ցի այի մե ծությունը, ե թե 

մա րմ նի վրա ա վե լի մեծ ուժ ազ դի, օ րի նա կ՝ ե թե գն դա կին հեն վի ա վե լի 

մեծ զա նգ վա ծով մար զիկ: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ գն դա կն ա վե լի շատ 

է  դե ֆոր մաց վում: Նշա նա կում է՝ ա ռաձ գա կա նության ուժը կախ ված է դե-

ֆոր մա ցի այի մե ծությունից: Այդ կախ ման բնույ թը փոր ձով պար զել և դե-

ֆոր մա ցի այի մե ծությունից ա ռաձ գա կա նության ուժի կա խումը ստա ցել է 

ան գլի ա ցի գիտ նա կան Ռո բե րտ Հուկը: 

3.  Հուկի օ րեն քը: Ամ րա կա լա նին ամ րաց նենք 

ա ռա ձգա կան մա րմ նի դա սա կան օ րի նա կը` զսպա-

նա կը, և նշենք դրա ա զատ ծայ րի դիր քը (նկ. 2.26): 

Զս պա նա կից բեռ կա խենք և հա վա սա րա կշռությունը 

հաս տատ վե լուց հե տո նո րից նշենք զսպա նա-

կի ծայրի դիր քը: Այդ դիր քում բե ռի վրա ազ դող 

ա ռաձ գա կա նութ յան ուժը մո դուլով հա վա սար է 

ծանրության ուժին: Այ նուհե տև զս պա նա կից կա-

խենք եր կու այդ պի սի բեռ, հե տո` ե րեք և այլն՝ ա մեն 

անգամ նշե լով զս պա նա կի ծայ րի դիր քը: Չա փում-

նե րը ցույց են տա լիս, որ քա նի ան գամ մե ծա նում է 

բեռի ծան րության ուժը և, հետ ևա բար, նաև ա ռաձ-

գա կա նության ուժը, նույն քան ան գամ մեծա-

նում է զս պա նա կի եր կա րա ցումը (երկա-

րության փո փո խությունը): Այս ար դյունքն 

ա ռա ջին ան գամ ստա ցել է Հուկը և այն ձևա-

կեր պել որ պես օ րենք.

Ա ռաձ գա կան դե ֆոր մա ցի այի ժա մա նակ 

մա րմ նում ա ռա ջա ցած ա ռաձ գա կա նության 

ուժն ուղիղ հա մե մա տա կան է դե ֆոր մա-

ցի այի մե ծությա նը (երկարացմանը): 

Ե թե զս պա նա կի եր կա րա ցումը նշա նա-

կենք x, իսկ ա ռաձ գա կա նության ուժը՝ F
առ 

, 

Հուկի օ րեն քը կներ կայաց վի հետևյալ բանա-

ձևով.

Նկ. 2.26

Ռո բե րտ Հուկ

(1635-1703)
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F
առ

 = k · x, (21.1) 

որ տեղ k-ն հա մե մա տա կա նության գոր ծա կի ցն է: 

Պե տք է նշել, որ F
առ

 =  kx բա նաձ ևով ո րոշ վում է ա ռաձ գա կա նության 

ուժի մո դուլը, իսկ ուժի ուղ ղությունը հա կա ռակ է մա րմ նի դե ֆոր մա ցի այի 

ուղ ղությա նը։ 

4.  Կոշ տություն,  կոշ տության  մի ա վո րը։ Ա ռաձ գա կա նության ուժի (21.1) 

բա նաձ ևում հա մե մա տա կա նության k գոր ծա կի ցը կոչ վում է կոշ տություն: 

Կոշ տությունը կախ ված է զս պա նա կի նյութի տե սա կից, չա փե րից և պատ-

րա ստ ման ե ղա նա կի ց։ 

(21.1) բա նաձ ևից` k = F/x: Քա նի որ մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում ուժն ար տա-

հայտ վում է նյուտոն նե րով, իսկ եր կա րա ցումը` մետ րե րով, կոշ տության 

միա վո րը կլի նի 1 Ն/մ-ը։ Դա այն զս պա նա կի կոշ տությունն է, ո րը 1 Ն ուժի 

ազ դե ցությա մբ եր կա րում է 1 մ-ով: 

5. Խնդ րի լուծ ման օ րի նակ: 200 Ն/մ կոշ տությա մբ զս պա նա կի եր կա-

րությունը ա զատ վի ճա կում 15 սմ է: Որ քա ՞ն կդառ նա զս պա նա կի եր կա-

րությունը, ե թե այդ զս պա նա կից կա խեն 4 կգ զա նգ վա ծով բեռ:

Տր ված է

l
0
 = 15 սմ

k = 200 Ն/մ

m = 0,4 կգ

------------------- 

l = ?

Լուծում: Հա վա սա րա կշռության 

դիրքում՝

F
առ

 = mg:

 Հուկի օ րեն քից` 

F
առ

 = k x, 
որ  տեղ x-ը զս պա նա կի եր կա րա ցումն է: 

Հետ ևա բա ր՝ k x = mg, որ տե ղի ց՝

        mg    0,4 · 10
x = −−− = −−−−−−−− = 0,02 մ = 2 սմ:*
        k         200

 Բայց զս պա նա կի եր կա րա ցումը հա վա սար է նրա վե րջ նա կան և սկզբնա-

կան եր կա րություն նե րի տար բե  րութ յա նը՝ x = l − l
0
, որ տե ղից`

l = l
0 

+ x = 15 սմ + 2 սմ = 17 սմ:1

 Պատ.̀ 17 սմ:

   Հա կի րճ ամ փո փում 

1. Դե ֆոր մա ցի ան մա րմ նի ձևի և չա փե րի փո փո խությունն է ար տա-

քին ազ դե ցության հետ ևան քով: 

2. Մա րմ նի վրա ար տա քին ազ դե ցությունը վե րաց նե լուց հե տո ա ռաձ-

գա կան դե ֆոր մա ցի ան ան հե տա նում է (այ սինքն՝ մար մի նը վե րա-

կա նգ նում է իր ձևն ու չա փե րը), իսկ պլաս տիկ դե ֆոր մա ցի ա ն՝ ոչ: 

1 Այստեղ և հաջորդ խնդիրների լուծման ժամանակ հաշվարկը պարզեցնելու 

նպատակով ազատ անկման արագացման արժեքը (g = 9,8 մ/վ2) հաճախ 

ընդունվում է 10 մ/վ2։

l
0l

mg

F
առ

x 
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3. Ա ռաձ գա կա նության ուժն ա ռա ջա նում է մա րմ նի դե ֆոր մա ցի այի 

ժա մա նակ և ձգ տում վե րա կա նգ նել մա րմ նի ձևն ու չա փե րը: 

4. Հա մա ձայն Հուկի օ րեն քի՝ ա ռաձ գա կան փո քր դե ֆոր մա ցի այի ժա-

մա նակ մա րմ նում ա ռա ջա ցած ա ռաձ գա կա նության ուժն ուղիղ հա-

մե մա տա կան է դե ֆոր մա ցի այի մե ծությա նը՝ F
առ

 = kx, որ տեղ k-ն 
մարմ նի կոշ տությունն է, x-ը՝ նրա եր կա րա ցումը: 

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ի ՞նչն են ան վա նում դե ֆոր մա ցի ա։ Բե րե ՛ք դե ֆոր մա ցի այի օ րի-

նակնե ր։

2. Ո ՞ր դե ֆոր մա ցի ան է կոչ վում ա ռաձ գա կան, ո րը՝ պլաս տիկ:

3. Ձ ևա կեր պե ՛ք Հուկի օ րեն քը ։

4. Գ րե ՛ք Հուկի օ րենքն ար տա հայ տող բա նաձ ևը ։

5. Ի ՞նչ է կոշ տությունը ։

6. Ի ՞նչ մի ա վո րով է ար տա հայտ վում կոշ տությունը մի ա վոր նե րի 

ՄՀ-ում։

   § 22. ՈՒԺԱ ՉԱՓ

1. Ուժա չափ: Ուժը չա փե լու հա մար օգ տա գո րծ-

վող սա րքն ան վա նում են ուժա չափ կամ դի նա մո մե տր 

(հունա րեն դի նա միս` ուժ և մետ րե ո` չա փում եմ բա ռե-

րից): Դրա նց աշ խա տան քի հիմ քում Հուկի օ րենքն է: Պար-

զա գույն ուժա չա փի հիմ նա կան մա սը զս պա նա կն է, ո րի 

մի ծայրն ան շա րժ ամ րաց ված է զս պա նա կի ի րա նին, 

իսկ մյուս` կեռի կա վոր ծայրը, ա զատ է (նկ. 2.27): Զս պա-

նակի ա զատ ծայ րին ուժ կի րա ռե լիս այն եր կա րում է, իսկ 

զսպա նա կին ամ րաց ված ցուցիչ սլա քը սա հե լով զս պա-

նա կի սանդ ղա կի վրայո վ՝ ցույց է տա լիս ուժի հա մա պա-

տաս խան արժե քը: Զս պա նա կի դե ֆոր մա  ցի ան ա ռաձ գա-

կան է, ուս տի, ուժի ազ դե ցությունը վե րաց  նե լուց հե տո 

սլա քը վե րա դառ նում է իր սկզբ նա կան դիր քին: 

2. Ուժա չա փի աս տի ճա նա վո րումը: Զս պա նա կն աս-

տի ճա նա վո րե լու, այ սինքն` սա նդ ղա կը կա ռուցե լու հա-

մար ուժա չա փի վրա սպի տակ թուղթ են ամ րաց նում: Թղ թի վրա գծի կով 

նշում են ցուցիչ սլա քի դիր քը, երբ զսպա նա կը դե ֆոր մաց ված չէ: Գծի-

կի կող քին գրում են 0 թվան շա նը (նկ. 2.28 ա): Այ նուհե տև զս պա նա կից 

Նկ. 2.27
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կա խում են 102 գ զա նգ վա ծով բեռ, ո րի վրա ազ-

դող ծան րության ուժը 1 Ն է: Բե ռի ազ դե ցությամբ 

զս պա նա կը ձգ վում է, և սլա քն իջ նում է։ Հա վա սա-

րա կշռության վի ճա կում բե ռի վրա ազ դող ծան-

րության ուժը հա վա սա րա կշռ վում է զս պա նա կի 

ա ռաձ գա կա նության ուժո վ։ Հետ ևա բար, սլա քի 

դիր քին հա մա պա տաս խա նում է 1 Ն ա ռաձ գա կա-

նութ յան ուժ։ Ուս տի, սլա քի նոր դիր քը թղ թի վրա 

նշում են 1 թվան շա նով (նկ. 2.28 բ)։ Այ նուհե տև ա ռա-

ջին բեռին ամ րաց նում են նույն պի սի երկ րո րդ բեռ, 

ին չի շնոր հիվ ընդ հա նուր զա նգ վա ծը դառ նում է 

204 գ, իսկ դրա նց վրա ազ դող ծան րության ուժը՝ 

2 Ն։ Սլա քի հա մա պա տաս խան դիր քը նշում են 2 

թվան շա նո վ։ Այ նուհե տև զս պա նա կից կա խում են 

եր րո րդ նույն պի սի բե ռը, ա պա չոր րոր դը, և այդ-

պես շա րունակ, մինչև թղ թի եզ րին հաս նե լը: Ա մեն 

ան գամ սլա քի դիր քը նշում են հա մա պա տաս խան 

թվով: Այս պես կա ռուց ված զսպա նա կի սա նդ ղա-

կի բա ժան ման ար ժե քը կլի նի 1 Ն: Ա ռա վել ճշգ րիտ չա փում ներ կա տա րե-

լու հա մար յուրա քան չյուր եր կու հա ջոր դա կան թվե րով նշ ված գծիկ նե րի 

միջև հե ռա վո րություն նե րը բա ժա նում են 10 հա վա սար մա սի: Քա նի որ, 

հա մա ձայն Հուկի օ րեն քի, զս պա նա կի ա ռաձ գա կա նության ուժը մե ծա նում 

է այն քան ան գամ, որ քան ան գամ մե ծա նում է նրա եր կա րա ցումը, յուրա-

քան չյուր մա սի կհա մա պա տաս խա նի 0,1 Ն ուժ: Ուրե մն, ստաց ված սա նդ-

ղա կի բա ժան ման ար ժե քը կդառ նա 0,1 Ն: 

3. Ուժա չա փի տե սակ նե րը: Տեխ նի կայում և կեն ցա ղում օգ տա գոր ծում 

են տար բեր կա ռուց ված քի ուժա չա փեր: Օ րի նակ` ձեռ քի մկա նային ուժը 

չա փե լու հա մար օգ տա գոր ծում են բժշ կա կան ուժա չափ (նկ. 2.29)։ Շատ 

ա վե լի մեծ ուժեր չա փե լու հա մար օգ տա գոր ծում են նկ. 2.30-ում պատ կեր-

ված քար շային ուժա չա փե րը և այլն: 

Ան կախ ի րե նց կա ռուց ված քի ց՝ բո լոր ուժա չա փե րն ունեն ա ռաձ գա կան 

տա րր և չա փիչ սա նդ ղակ:

 

Նկ. 2.29  Նկ. 2.30

ա)                     բ)

Նկ. 2.28
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    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ի՞նչ է ուժա չա փը (դի նա մո մե տր)։

2. Ին չի՞ վրա է հի մն ված զս պա նա կա վոր ուժա չա փի աշ խա տան քը ։

3. Ի ՞նչ տե սա կի ուժա չա փեր գի տե ք։

   § 23. ՄԱ ՐՄ ՆԻ ԿՇԻ Ռ

1. Կ շիռ հաս կա ցությունը կեն ցա ղում: Կշիռ հաս կա ցությունը կեն ցա ղում 

ան մի ջա կա նո րեն կապ վում է նյութի քա նա կի հետ: Դա, հա վա նա բար, պայ-

մա նա վոր ված է նյութի քա նա կը ո րո շե լու ա վան դա կան կշռե լու ե ղա նա կով: 

Օ րի նակ` ո րո շե լու հա մար, թե ինչ քան ե լակ եք հա վա քել այ գուց, դուք այն 

կշռում եք: Ե թե դա ա նում եք նժա րա վոր 

կշեռ քով, ա պա ե լա կի զանգ վա ծը հա մե-

մա տում եք կշռա քա րե րի զա նգ վա ծի հետ: 

Հե տևա բար, կշռե լու ար դյուն քում պար-

զում եք, որ ե լա կի զա նգ վա ծը հա վա սար 

է նրան հա վա սա րա կշռող կշռա քա րե-

րի զա նգ վա ծին: Եվ ա վե լի ճի շտ կլի ներ, 

ե թե ար դյունքն այդ պես էլ ձևա կեր պե իք, 

որ ձեր հա վա քած ե լա կի զա նգ վա ծը, ա սենք, 1 կգ է: Բայց այլ բան է ըն-

դուն ված կեն ցա ղում: Այս տեղ զա նգ ված բա ռը կար ծես չի գոր ծած վում: 

Դրա փո խա րեն լայ նո րեն գոր ծած վում են կշիռ և քաշ բա ռե րը: Ուս տի, 

կեն ցա ղում մա րմ նի կշի ռն ար տա հայ տում են կիլոգ րամ նե-

րով: Օ րի նակ` կե րակ րի ա ղի քա նա կը տուփում պի տա կի վրա 

ներ կայաց վում է «Քա շը̀ 1 կգ» նշումով: Շուկայում գնած մրգի 

կշի ռը մեզ հայտ նում են կի լոգ րամ նե րով: Կի լոգ րամ նե րով են 

հայ տա րար վում ըմ բիշ նե րի ու ծան րո րդ նե րի ան հա տա կան 

քա շե րը և այլն: Ա վե լի ն՝ բո լոր կշե ռք նե րի սա նդ ղակ նե րի չափ-

ման մի ա վո րը կգ-ն է: 

 Այս պի սով, կշիռ և քաշ բա ռե րը հո մա նիշ ներ են: Կեն ցա ղում դրանք 

ար տա հայ տում են միև նույն` զա նգ ված ի մաս տը և չափ վում են կգ-ով:

2. Կ շիռ հաս կա ցությունը ֆի զի կայում: Ի տար բե րություն կեն ցա ղի` 

կշիռ հաս կա ցությունը ֆի զի կայում ոչ թե նյութի քա նա կի բնութա գիր է, 

այլ մար մին նե րի փո խազ դե ցության չափ, այ սինքն՝ ուժ: Պար զենք, թե որ 

ուժն է դա:

 Մեզ լավ հայտ նի է, որ հե նա րա նի վրա դր ված մար մի նը չի ընկ նում 

ներ քև, ո րով հե տև նրա վրա, բա ցի ծան րության ուժից, ազ դում է նաև 
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հե նա րա նի ա ռաձ գա կա նության ուժը: Այդ ուժն 

ա ռա ջա նում է մա րմ նի ազ դե ցությա մբ հե նա րա նի 

դե ֆոր մա ցի այի հետևան քով: 

Հե նա րա նի ա ռաձ գա կա նության ուժի ազ դե-

ցությա մբ դե ֆոր մա ցի այի է են թա րկ վում նաև մար-

մի նը: Մա րմ նի դե ֆոր մա ցի ան շատ դեպ քե րում 

նկա տե լի չի լի նում, սա կայն ո րոշ դեպ քե րում դառ-

նում է ակ նա ռու: Օ րի նակ̀  նկա րից եր ևում է, որ գետ-

նի հետ շփ ման տե ղում ան վա դո ղը դե ֆոր մաց վել է: 

Դրա հե տևան քով ան վա դո ղը դե պի նե րքև ուղղ ված 

ա ռաձ   գա կա նության ուժով ազ դում է հե նա րանի 

վրա: 

Ե թե մար մի նը կախ ված է, ինչ պես, օ րի նակ, լապ տե րը, ա պա դե ֆոր մաց-

վում է ոչ մի այն կա խո ցը, այլև մար մի նը, ո րի հետ ևան քով այն դար ձյալ 

դե պի նե րքև ուղղ ված ա ռաձ գա կա նության ուժով ազ դում է կա խո ցի վրա: 

Այ սինքն՝ հե նա րա նի վրա դր ված բե ռը ոչ մի այն դե ֆոր մաց նում է հե նա-

րա նը, այլև փո խազ դե ցության հետ ևան քով ին քը ևս են թա րկ վում է դե ֆոր-

մա ցի այի։ 

Այն ուժը, ո րով մար մի նը Երկ րի ձգո ղության հետ ևան քով ազ դում է 

ան շա րժ հո րի զո նա կան հե նա րա նի կամ ուղ ղա ձիգ կա խո ցի վրա, կոչ-

վում է մա րմ նի կշի ռ։

 Մա րմ նի կշի ռն ըն դուն ված է նշա նա կել P տա ռո վ։ 

Ե րկ րի նկատ մա մբ դա դա րի վի ճա-

կում գտն վող, ինչ պես նաև ուղ ղա գիծ 

հա վա սա րա չափ շա րժ վող մա րմ նի 

կշի ռը հա վա սար է նրա վրա ազ դող 

ծան րության ուժին.

P = mg։ 
Ինչ պես յուրա քան չյուր ուժ, կշի ռը 

նույն պես մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում չափ վում է նյուտոն նե րո վ։ 

Չ նայած նրան, որ վե րը նշ ված դեպ քե րում մա րմ նի կշի ռը հա վա սար է նրա 

վրա ազ դող ծան րության ուժին, այդ ուժե րի մեջ է ա կան տար բերություն 

կա։ Մա րմ նի կշի ռը բնույ թով ա ռաձ գա կա նության ուժ է, որն ազդում է 

հե նա րա նի կամ կա խո ցի վրա։ Իսկ ծան րության ուժը գրավիտա ցի ոն ուժ 

է, որն ազ դում է մա րմ նի վրա: Այդ ուժե րը մի շտ ուղղ ված են ուղ ղա ձիգ 

դե պի նե րքև և կի րառ  ված են տար բեր մար մին նե րի վրա (նկ. 2.31)։

mg
P
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3. Խնդ րի լուծ ման օ րի նակ: 3 կգ զա նգ վա ծով գուն դը ա մուր լա րով կախ-

ված է ա ռաս տա ղից: Ինչ քա ՞ն է այդ գն դի կշի ռը: Ին չի՞ վրա է այն կիրառ ված:

Տր ված է

m = 3 կգ

------------------- 

P = ?

Լուծում: Մա րմ նի կշի ռը ո րոշ վում է 

P = mg բա նաձ ևով: Հետ ևա բար՝
P = mg = 3 կգ · 9,8 Ն/կգ = 29,4 Ն:

Մա րմ նի կշի ռն ազ դում է կա խո ցի 

վրա: Իսկ, ա վե լի կո նկ րետ, դա այն ուժն 

է, ո րով մար մի նը ձգում է լա րը: Ուրե-

մն, կա րե լի է ա սել, որ այն կի րառ ված 

է լարի ստո րին ծայ րի վրա: Բայց այդ 

նույն ուժով լա րը ձգում է ա ռաս տա-

ղը, հետ ևա բար, ճի շտ կլի նի նաև, ե թե 

ա սենք, որ այն կի րառ ված է ա ռաս տա ղի 

վրա:

Պատ.̀ 29,4 Ն, և՛ ա ռաս տա ղի և՛ լա րի վրա:

   Հա կի րճ ամ փո փում

1. Կ շիռ բա ռը եր կու տար բեր ի մա ստ ներ ունի` կեն ցա ղային և ֆի զի-

կա կան: 

2. Կեն ցա ղային ի մաս տով կշի ռը  մա րմ նի նյութի քա նա կն է, չափ վում է 

կի լո գրամ նե րով և հա վա սար է մա րմ նի զա նգ վա ծին: 

3. Ֆի զի կա կան ի մաս տով կշի ռը ուժ է և չափ վում է նյուտոն նե րով: 

Դա դա րի վի ճա կում գտն վող մա րմ նի կշի ռը հա վա սար է նրա վրա 

ազ դող ծան րության ուժին: 

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ի ՞նչն են ան վա նում մա րմ նի կշի ռ։

2. Ի ՞նչ բնույ թի ուժ է մա րմ նի կշի ռը։ 

3. Ի ՞նչ բա նաձ ևով է ո րոշ վում հա նգս տի վի ճա կում գտն վող մա րմ նի 

կշի ռը ։

3.  Մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում ի՞նչն է կշռի մի ա վո րը ։

4. Ին չո ՞վ է տար բեր վում մա րմ նի կշի ռը ծան րության ուժից և մա րմ նի 

զա նգ վա ծի ց։

P

P

Նկ. 2.31
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   § 24. ՃՆ ՇՈՒՄ: ՃՆՇ ՄԱՆ ՈՒԺ

1.  Դի տում ներ: Դուք ձեր ա ռօ րյայում բազ մի ցս տե սել եք, որ մա րմ նի 

վրա ուժի ազ դե ցության ար դյուն քը կախ ված է ոչ մի այն ուժի մե ծությունից: 

Ի հար կե, հնա րա վոր է, որ դրա վրա ուշադ րություն չեք դարձ րել: Փոր ձենք 

վեր հի շել կամ ուղ ղա կի պատ կե րաց նել մի քա նի ի րա վի ճակ, ո րոնք վկա-

յում են այդ մա սին: 

I ի րա վի ճակ: Ձեզ հա նձ նա րա րել են բաս տուր մա կտ րա տել և դրա 

հա մար եր կու դա նակ են ա ռա ջար կել: Ո՞ր դա-

նա կը կը նտ րեք այդ խն դի րը լուծե լու հա մար: 

Անկաս կած դուք ճի շտ ընտ րութ յուն կկա տա րեք 

և նույնիսկ մա սա մբ կհիմ նա վո րեք ձեր ընտ-

րությունը: Ուրեմն, ընտ րում ենք ձախ կող մի դա-

նա կը և մեր քայ լը հիմ նա վո րում ենք նրա նով, որ 

այն ա վե լի սուր է: Իսկ ին չո ՞ւ է այս հիմ նա վո րումը թե րի: Թե րի է, ո րով-

հետև ոչ բո լո րին է հաս կա նա լի, թե ինչ է նշա նա կում՝ դա նա կը սուր է: Ան-

կախ այն բա նից, թե որ դա նա կն ենք ընտ րում, մենք նրա վրա ազ դում ենք 

նույն ուժով, բայց մի դա նա կը կտ րում է, իսկ մյուսը` ոչ: 

II ի րա վի ճակ: Դուք շատ հոգ նել եք և ուզում եք հա նգս տա նալ: Նկա-

րում պատ   կեր ված բազ կա թոռ նե րից ո րի՞ վրա կնս տե իք: Դե ի հար կե՝ կաշ-

վե բազ կա թո ռի: Իսկ հիմ նա-

վո րումը` այն ա վե լի փա փուկ է: 

Եվ նո րից` թե րի հիմ նա վո րում: 

Հիմա էլ դժ վար թե կա րո ղա նաք 

բա ցատ րել, թե ինչ է նշա նա կում՝ 

բազ կա թո ռը փա փուկ է: Այս 

դեպ քում էլ բազ կա թոռ նե րն են 

ձեզ վրա ազ դում միև նույն` ձեր 

կշռին հա վա սար ուժով: Բայց մի 

բազ կա թո ռի կող մից ազ դող ուժը հոգ նած վի ճա կում կա րող է նույ նի սկ 

ցա վի զգա ցում ա ռա ջաց նել, իսկ մյուսի կող մից ազ դող ուժը` հա ճե լի թեթ-

ևություն: 

2.  Վար կած: Եր կու ի րա վի ճա կում էլ տես նում ենք, որ մա րմ նի վրա ազ-

դող մե ծությա մբ հա վա սար ուժե րի ազ դե ցութ յուն նե րի ար դյունք նե րը 

տար բեր են: Սրա նից ի՞նչ են թադ րություն կա րող ենք ա նել, ի՞նչ վար կած 

ա ռա ջադ րել այս ա մե նը  հաս կա նա լու հա մար: 

Մի ակ վար կա ծը, որ այս տեղ կա րող ենք ա ռա ջադ րել, հա վա նա բար այն 

է, որ ուժի ազ դե ցության ար դյուն քը կախ ված է ոչ մի այն ուժի մե-

ծությունից, այլև ևս մի ֆի զի կա կան մե ծությունից, ո րի ար ժե քը տար-

բեր դեպ քե րում տար բեր է: 
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Պար զե լու հա մար, թե որն է այդ ֆի զի կա կան մե ծությունը, ինչ է նշա նա-

կում սուր դա նակ, փա փուկ բազ կա թոռ և այլն, դի մենք փոր ձի օգ նությա նը: 

3.  Փոր ձեր: Վե րց նենք փայ տե ոչ մեծ հար թակ, ո րի 

չո րս ան կյուն նե րում մե կա կան մեխ է խփ վա ծ։ Հար թա կը 

դնենք արկ ղի մեջ լց ված չոր ա վա զի վրա՝ մե խե րի սուր 

ծայ րե րը դե պի վե ր։ Տախ տա կի վրա կշռա քար դնենք 

(նկ. 2.32 ա): Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ հար թա կը գրե-

թե չի խր վում ա վա զի մե ջ։ Այժմ հար թա կը դնենք ա վա-

զի վրա` մե խե րի սուր ծայ րե րով դե պի ներքև, և վրան 

դար ձյալ դնենք նույն կշռա քա րը: Այս ան գամ հար թա կը 

խր վում է ա վա զի մեջ (նկ. 2.32 բ)։ Փոր ձենք հաս կա նալ, թե ին չու: 

Եր կու դեպ քում էլ ա վա զի վրա նրա մա կեր ևույ թին ուղ ղա հայաց ազ դում 

է միև նույն ուժը: Դա հար թա կի, մե խե րի և կշռա քա րի գումա րային կշի ռն է: 

Մա րմ նի կող մից հե նա րա նի վրա նրա մա կե րևույ թին ուղ ղա հա յաց 

ազ դող ուժը կոչ վում է ճնշ ման ուժ: 

Դի տա րկ վող եր կու դեպ քե րի մի ակ տար բե րությունն այն է, որ ա վա զի 

մա կեր ևույ թին ճնշ ման ուժը մի դեպ քում ազ դում է մեծ մա կե րե սի, իսկ 

մյուս դեպ քում` փոք րի վրա: Չէ՞ որ ա ռա ջին դեպ քում ա վա զին հեն վում 

է ին մե խե րի գլ խիկ նե րը, իսկ երկ րո րդ դեպ քում՝ սուր ծայ րե րը։ Այս տե ղից 

կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ հար թա կի` ա վա զի մեջ խր վե լը կամ չխր վե լը 

կախ ված է ոչ մի այն նրա մա կեր ևույ թին ազ դող ուժի մե ծությունից, այլև 

այն մա կեր ևույ թի մա կե րե սից, ո րի վրա ազ դում է ուժը, իսկ ա վե լի ճի շտ` 

ճնշ ման ուժի և այդ մա կե րե սի հա րա բե րությունից: Աս վա ծի մեջ վե րջ-

նա կա նա պես հա մոզ վե լու հա մար կա տա րենք ևս մեկ փորձ: 

ա  բ գ

Նկ. 2.32 

Վե րա դառ նանք ա ռա ջին դեպ քին և կշռա քա րը փո խա րի նենք այն պի սի 

կշռա քա րով, որ ա վա զի մա կեր ևույ թին ճնշ ման ուժը մե ծա նա այն քան ան-

գամ, որ քան ան գամ մե խի գլ խի կի մա կե րե սը մեծ է նրա նց սուր ծայ րի մա կե-

րե սից (նկ. 2.32 գ): Այդ դեպ քում ճնշ ման ուժի հա րա բե րությունը մա կեր ևույ թի 
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մա կե րե սին նույնն է, ինչ որ երկ րո րդ դեպ քում: Իսկ ի՞նչ է տե ղի ունե նում 

հար թա կի հետ: Հրաշ քի նման մի բան: Այն, ին չին սպա սում է ինք: Հար թա կը 

ա վա զի մեջ խր վում է ճի շտ այն քան, որ քան երկ րո րդ դեպ քում: Վեր ջա պես 

կս տա նանք բարձ րաց րած բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը:

4. Օ րի նա չա փություն: Մենք ար դեն հա մար ձակ կա րող ենք պն դել, որ 

գտել ենք այն ֆի զի կա կան մե ծությունը, ո րից նույն պես կախ ված է ուժի 

ազ դե ցության ար դյուն քը: Դա մա կեր ևույ թին ազ դող ճնշ ման ուժի հա րա-

բե րությունն է այդ մա կեր ևույ թի մա կե րե սին, որն ան վա նում են ճն շում: 

Այն ֆի զի կա կան մե ծությունը, ո րը հա վա սար է մա կեր ևույ թին 

ուղղա հայաց ազ դող ուժի հա րա բե րությա նը այդ մա կեր ևույ թի մա կե-

րե սին,  կոչ վում է Ճն շում: 

Ե թե ճն շումը նշա նա կենք p, մա կեր ևույ թի մա կե րե սը` S, ի սկ ճնշ ման ուժը` 

F, ա պա սահ ման ման հա մա ձայն.

      F
p = −−−:
      S

 Քա նի որ մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում ուժն ար տա հայտ վում է նյուտոն նե րով, 

իսկ մա կե րե սը՝ քա ռա կուսի մետ րե րով, ա պա ճնշ ման մի ա վո րը կլի նի 

1 Ն/մ2-ը։ Դա այն ճն շումն է, որն ա ռա ջաց նում է 1 Ն ճնշ ման ուժ 1 մ2 մա-

կե րե սով մա կեր ևույ թի վրա ազ դե լիս: Ի պա տիվ ֆրան սի ա ցի գիտ նա կան 

Պաս կա լի՝ այդ մի ա վո րը կոչ վում է պաս կալ.

1  Պա = 1 Ն/մ2:

 Գոր ծած վում են նաև ճն շումը չա փե լու այլ մի ա վոր նե ր՝ հեկ տո պաս կալ 

(հ Պա), կի լո պաս կալ (կ Պա) և մե գա պաս կալ (Մ Պա).

1 հՊա = 100 Պա, 1 կՊա = 1000 Պա, 1 ՄՊա = 1000000 Պա ։

5. Խնդ րի լուծ ման օ րի նակ: Սա ռույ ցը դի մա նում է 300 կ Պա ճնշ մա նը: 

Կա րո ՞ղ է արդյոք նրա նով ան ցնել 3000 կգ զա նգ ված ունե ցող ավ տո մե քե նան, 

ե թե ճա նա պար հի հետ նրա ա նիվ նե րի հեն ման մա կե րե սը 800 սմ2 է:

Տր ված է

pu = 300 կՊա

m = 300 կգ

S = 800 սմ2  

------------------- 
Կանցնի՞, թե՞ 
ոչ

ՄՀ

= 0,08 մ2

Լուծում: Ավ տո մե քե նայի ճնշ ման ուժը հա վա-

սար է նրա կշռին, հետ ևա բար, ավ տո մե քե նայի 

ա ռա ջաց րած ճնշումը կլի նի.

       mg    300 ·9,8               Ն
p = −−−− = −−−−−−−− = 367500 −−−  = 367,5 կՊա։
      S         0,08                մ2

Ս տաց վեց, որ ավ տո մե քե նայի ա ռա ջաց-

րած ճն շումն ա վե լի մեծ է, քան ճն շումը, ո րին 

սա ռույ ցը կա րող է դի մա նալ: Ուրե մն, ե թե այն 

բարձ րա նա սա ռույ ցի վրա, վեր ջի նս կջա րդ վի: 

Հետ ևա բար, մե քե նան չի կա րող ան ցնել սա ռույ-

ցի վրայով:

 Պատ.̀ Ոչ:
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   Հա կի րճ ամ փո փում 

1. Որ պես ամ փո փում՝ տանք այս պա րագ րա ֆում բարձ րաց ված հար-

ցե րի պա տաս խան նե րը: 

2. Ուժի ազ դե ցության ար դյուն քը կախ ված է ուժի մե ծությունից և նրա 

ա ռա ջաց րած ճն շումից:

3.  Մի դա նա կը սուր է մյուսից, նշա նա կում է՝ նրա սայ րի մա կե րե սն 

ա վե լի փո քր է, քան մյուսի նը, ո րի հետ ևան քով դրա նց վրա նույն 

ուժը կի րա ռե լիս ա ռա ջի նի ա ռա ջաց րած ճն շումն ա վե լի մեծ է 

լինում:

4.  Կաշ վե բազ կա թո ռն ա վե լի փա փուկ է, ո րով հե տև նրա մա կեր ևույթը 

հեշ տությա մբ դե ֆոր մաց վում է` ըն դունե լով մա րմ նի ձևը: Դրա 

հետևան քով բազ կա թո ռի հա կազ դե ցության ուժն ազ դում է ա վե լի 

մեծ մա կե րե սի վրա, ուս տի ա ռա ջաց նում է ա վե լի փո քր ճն շում: 

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1.  Բե րե ՛ք օ րի նակ ներ, ո րոնք ցույց են տա լիս, որ ուժի ազ դե ցությունը 

կախ ված է այն հե նա  րա նի մա կե րե սից, ո րի վրա ազ դում է այդ ուժը ։

2. Ին չո ՞ւ մար դը դա հուկ նե րով չի խր վում ձյան մե ջ։

3. Ին չո ՞ւ է սուր կոճ գա մը բութ կոճ գա մից հե շտ մտ նում փայ տի մե ջ։ 

4. Ի ՞նչն են ան վա նում ճն շում։

5. Ճնշ ման ի՞նչ մի ա վոր ներ գի տե ք։

6. Ին չո ՞վ է տար բեր վում ճն շումը ճնշ ման ուժի ց։

7. Ի մա նա լով ճն շումը և մա կե րևույ թի վրա ուժի գոր ծա դր ման մա կե-

րե սը՝ ինչ պե ՞ս կա րե լի է ո րո շել ճնշ ման ուժը ։
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   § 25. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 4. 
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

1. Ե րկ րի և Լուս նի կե նտ րոն նե րի 

հե ռա վո րութ յունը (ն կա րում՝ Օ
1
Օ

2
-ը) 

60 երկ րա յին շա ռա վիղ է, իսկ Լուս նի 

զա նգ վա ծը 81 ան գամ փո քր է Երկ րի 

զանգ վա ծից: Դրա նց կե նտ րոն նե րը 

մի աց նող ուղիղ գծի ո՞ր  կե տում մար-

մինը Երկ րի և Լուս նի կող մից կձգ վի 

հա վա սար ուժով:

Տր ված է

M
Ե
 = 81 M

Լ

O1O2 = 60R

------------------- 

r = ?

Լուծում:  Եթե ո րո նե լի կե տի հե ռա վո րությունը Լուս նից 

նշա նա կենք r, ա պա նրա հե ռա վո րությունը Երկ րից կլի նի 
60R − r, որ տեղ R-ը Երկ րի շա ռա վի ղն է:

Տի ե զե րա կան ձգո ղության օ րեն քից Երկ րի և Լուս նի 

կող մից մա րմ նի վրա ազ դող ուժե րը հա մա պա տաս խա-

նա բար կլի նե ն.

                  mMԵ                 mMԼFԵ = G−−−−−−−−−−, և FԼ = G−−−−−,
         (60R − r)2                      r2

որ տեղ m-ը մա րմ նի զա նգ վա ծն է, իսկ G-ն տի ե զե րա կան ձգո ղության հաս-
տա տունը: Հաշ վի առ նե լով, որ FԼ = FԵ, և MԵ = 81MԼ, կս տա նանք.

    mMԼ        81 mMԼG−−−−− = G−−−−−−−−−,
       r2        (60R − r)2

որ տե ղից պա րզ ձևա փո խություն նե րից հե տո կս տա նանք՝ (9r)2 = (60R − r)2,  
ուրե մն՝ 9r = 60R − r, 10r = 60R, r = 6R։

Այս պի սով, ո րո նե լի կե տը գտն վում է Լուս նից 6R, իսկ Երկ րից 54R հեռա-

վո րության վրա: 

2. Մե քե նայի բեռ նա տա րո ղությունը 30 կՆ է: Քա նի՞ եր կա թե թի թեղ կարե լի 

է բար ձել մե քե նայի վրա, ե թե յուրա քան չյուր եր կա թա թեր թի երկա րությունը 2 մ 

է, լայ նությունը՝ 80 սմ, իսկ հաս տությունը՝ 2 մմ։

Տր ված է

P = 30 կՆ

a = 2 մ    
b = 80 սմ
c = 2 մմ

--------------------- 

N = ?

ՄՀ

= 30000 Ն
= 2 մ
= 0,8 մ
= 0,002 մ

Լուծում: Մե քե նայով եր կա թե թի թեղ ներ տե-
ղա փո խե լու թույ լատ րե լի N թի վը հա վա սար 
է մե քե նայի P բեռ նա տա րո ղության հա րա-
բե րությա նը մի թի թե ղի mg կշռի ն՝ N = P/mg։ 
Մի թի թե ղի զա նգ վա ծը հա վա սար է թի թե ղի 
ծավա լի և եր կա թի խտության ար տադ րյա լի ն՝ 
m = ρV, իսկ ծա վա լը՝ V = abc, հետ ևա բա ր՝ 
m = ρabc։ 

Օ
2

r60R − r

FԼFԵ

Օ
1
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Ստաց ված ար տա հայ տությունը տե ղա դրե լով նա խոր դի մե ջ՝ ստա նում 
ենք՝ N = P/ρabcg։ 

Ա ղյուսա կից վե րց նում ենք երկա թի խտության ար ժե քը՝ ρ = 7800 կգ/մ3, 
հետ ևա բար՝

              30000 
N = --------------------------- ≈ 120,19։
      7800 · 10 · 2 · 0,8 · 0,002 

Եր կա թե թի թեղ նե րի թի վը, որ կա րող ենք բար ձել մե քե նային, ստաց ված 
N թվի ամ բո ղջ մա սն է, այդ պատ ճա ռո վ՝ N = 120 ։

 Պատ.՝  120 ։

3. 100 Ն ուժով ձգե լիս ձո ղի եր կա րությունը դար ձավ 0,82 մ, իսկ 300 Ն-ի 

դեպ քում` 0,86 մ: Գտե ՛ք ձո ղի սկզբ նա կան եր կա րությունը:

Տր ված է

F
1
 = 100 Ն

l
1
 = 0,82 մ

F
2
 = 300 Ն

l
2
 = 0,86 մ

------------------- 

l
0
 = ?

Լուծում: Ձո ղի սկզբ նա կան եր կա րությունը նշա նա-

կենք l
0
: F

1
 ուժով ձգե լիս ձո ղի եր կա րա ցումը կլի նի՝ 

x
1
 = l

1
 − l

0
։ Կի րա ռե լով Հուկի օ րեն քը՝ կս տա նանք.

F
1
 = k(l

1
 − l

0
) և F

2
 = k(l

2
 − l

0
)։ 

Ստաց ված հա վա սա րում նե րի հա րա բե րությունից՝

 F
1
     l

1
 − l

0−−− = −−−−−−−,
 F2       l2 − l0

կա րող ենք գտ նել ձո ղի սկզբ նա կան եր կա րությունը.
      F2 · l1 − F1 · l2l
0
 = −−−−−−−−−−−−− = 0,8 մ:

           F2 − F1

Պատ.՝  0,8 մ։

4. Աղ ջի կը գնեց 0,75 լի տր ար ևա ծաղ կի ձեթ: Ո րո շե ՛ք ձե թի կշի ռը։ Ձե թի 

խտությունը հա վա սար է 930 կգ/մ3։

Տր ված է

V = 0,75 լ

ρ = 930 կգ/մ3

------------------- 

P = ?

ՄՀ

= 0,00075 մ3

Լուծում: Ձե թի զա նգ վա ծը՝ m = ρ · V, որտեղ 
V-ն ձե թի ծա վա լն է։ 
Ձե թի կշի ռը ո րոշ վում է P = mg բա նաձևով, 
որ տե ղից՝
P = ρVg = 0,00075 · 930 · 9,8 =
 = 6,8355 ≈ 7 Ն: 

 Պատ.՝  ≈ 7 Ն։
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   § 26. ՇՓ ՄԱՆ ՈՒԺ

1. Շփ ման ուժ: Այս գլ խում մենք ծա նո թա ցանք մի քա նի ուժի և դրա  

ազդե ցության ար դյունք նե րին: Մաս նա վո րա-

պես ի մա ցանք, որ մա րմ նի ա րա գության փո-

փո խության պատ ճա ռը նրա վրա ազ դող ուժն 

է: Բայց ա մեն օր, ա մեն քայ լա փո խի ա կա նա-

տես ենք լի նում եր ևույթ նե րի, ո րոն ցում մարմ-

նի ա րա գությունը փոխ վում է, իսկ ուժը, ո րի 

ազ դե ցության ար դյունք է դա, մեզ ա ռայժմ ան հայտ է: Պատ կե րաց րեք 

հո րի զո նա կան ճա նա պար հով ըն թա ցող ավ տո մե քե նայի շար ժումը շար-

ժի չն ան ջա տե լուց հե տո, սահ նա կի շար ժումը սա րից իջ նե լուց հե տո կամ 

բի լի ար դի գն դի կի շար ժումը խա ղա ձո ղով հար վա ծե լուց հե տո: Այդ շար-

ժում նե րը եր կար չեն տևում: Բո լոր մար մին նե րի ա րա գություն նե րը աս տի-

ճա նա բար նվա զում են, և նրանք, ի վեր ջո, կա նգ են առ նում: Նշա նա կում 

է՝  մար մին նե րի վրա ուժ է ազ դում, ո րը խո չըն դո տում է նրա նց շարժմանը: 

Փոր ձե ՞լ եք երբ ևէ կտ րուկ շա րժ վել տե ղից, երբ կա նգ նած եք ե ղել մեր-

կա սա ռույ ցի վրա: Հա վա նա բար սայ թա քել և վայր եք ըն կել: Բայց ե թե 

դա ա նում եք, օ րի նակ, աս ֆալ տի վրա, 

ա պա հեշ տությա մբ սկ սում եք շա րժ վել: 

Այս դեպ քում կո շի կի ներ բա նի և աս ֆալ-

տի մի ջև ուժ է ա ռա ջա նում, ո րը խոչ ըն-

դո տում է սայ թա քե լուն, և ո րի շնոր հիվ 

հա ջող վում է շա րժ վել տե ղից: 

Մար մին նե րի հպ վող մա կեր ևույթ-

ների միջև ա ռա ջա ցող և մի մյա նց 

նկատ մա մբ նրա նց շար ժումը խո չըն-

դո տող ուժը կոչ վում է շփ ման ուժ:

 Տար բե րում են շփ ման ե րեք տե սա կ՝ 

դա դա րի շփում, սահ քի շփում և գլոր-

ման շփում։

2. Դա դա րի շփում։ Սե ղա նի մոտ հար մար դիր քով նս տե լու հա մար ա մեն 

ան գամ ա թո ռը ետ կամ ա ռաջ եք հրում` այն սա հեց նե լով հա տա կի վրայով: 

Եր բե մն էլ ան հրա ժե շտ է լի նում սե ղա նը տե ղա շար ժել: Եվ դուք, ի հար կե, 

հա մոզ ված եք, որ դա ա վե լի դժ վար է: Իսկ ծա նր պա հա րա նը տե ղա շար-

ժե լն է՛լ ա վե լի դժ վար է, և ձեզ հա մար` հա ճախ ան հնար: Բայց ին չո ՞ւ է 

կար ևոր ա ռար կայի ծա նր լի նե լը: Չէ՞ որ մենք այն դե պի վեր` ծան րության 

ուժին հա կա ռակ չենք տե ղա փո խում: Այս և շփ ման ուժե րի հետ կապ ված 

շատ այլ հար ցե րի պա տաս խա նե լու հա մար դի մենք փոր ձի օգ նությա նը: 
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Հո րի զո նա կան սե ղա նին դր ված չոր սուին ուժա չափ ամ րաց նենք և աս -

տի ճա նա բար ձգե լով այն` փոր ձենք չոր սուն շար ժել տե ղից: Նկ. 2.33-ում 

ցույց է տր ված, որ ա ռաձ գա կա նության ուժը դար ձել է 1 Ն, բայց չոր սուն 

տե ղից չի շա րժ վում: Նշա նա կում է, որ չոր սուի և սե ղա նի մի ջև ա ռա ջա-

ցել է մի ուժ, ո րը խո չըն դո տում է չոր սուի շա րժ մա նը և հա վա սա րա կշռում 

ա ռաձ գա կա նության ուժին: Այդ ուժը կոչ վում է դա դա րի շփ ման ուժ: 

01234

01234

F
1 F

2F
շփ

F
շփ

Նկ. 2.33 Նկ. 2.34

Այն շփ ման ուժը, որն ա ռա ջա նում է հպ վող մա կեր ևույթ նե րի մի ջև, 

երբ դրանք մի մյա նց նկատ մա մբ գտն վում են դա դա րի վի ճա կում, կոչ-

վում է դա դա րի շփ ման ուժ: 

Ա վե լի ուժեղ ձգենք ուժա չա փը: Ուժը դառ նում է 3 Ն, սա կայն չոր սուն 

է լի տե ղից չի շա րժ վում (նկ. 2.34): Ուրե մն ի՞նչ է ստաց վում: Ա ռաձ գա կա-

նության ուժի հետ մե ծա ցել է նաև դա դա րի՞ շփ ման ուժը: Այո՛: Դա դա դա րի 

շփ ման ուժի ա ռա նձ նա հատ կությունն է: Այն մի շտ հա վա սար է հպ վող մա-

կեր ևույթ նե րին զուգա հեռ ազ դող ուժին: Դա դա րի շփ ման ուժն ուղղ ված է 

այն ուղ ղությա նը հա կա ռակ, ո րով կշա րժ վեր մար մի նը, ե թե շփում չլի ներ: 

Ի սկ ե՞րբ է մար մի նը սկ սում շա րժ վել: Պա րզ վում է, որ դա դա րի շփման 

ուժը կա րող է ա ճել մի այն մինչև ո րո շա կի ար ժեք, ո րն ան վա նում են 

դա դա րի շփ ման ուժի ա ռա վե լա գույն ար ժեք: Երբ ազ դող ուժը դառ-

նում է փո քր-ինչ մեծ այդ ար ժե քից, մար մի նը սկ սում է սա հել հե նա րա նի 

մակերևույ թով:

 Պար զե լու հա մար, թե ին չից է կախ ված դա դա րի շփ ման ուժի ա ռա վե-

լա գույն ար ժե քը, կա տա րենք ևս մեկ փորձ: Կրկ նենք վե րը նկա րա գր ված 

փոր ձը՝ չոր սուի վրա դնե լով նույն պի սի չոր սու՝ դրա նով իսկ եր կու ան գամ 

մե ծաց նե լով հե նա րա նի վրա ազդող ճնշման ուժը: Փոր ձը ցույց է տա լիս, 

որ դրա հետ ևան քով ճի շտ եր կու ան գամ էլ մե ծա նում է դա դա րի շփ ման 

ա ռա վե լա գույն ուժը: Ուրե մն, այն ուղիղ հա մե մա տա կան է ճնշ ման ուժին: 

Ե թե դա դա րի շփման ա ռա վե լա գույն ուժը նշա նա կենք F
դmax

, իսկ ճնշ ման 

ուժը` N, ա պա F
դmax

-ը ո րո շե լու բա նաձ ևը կունե նա հետ ևյալ տես քը.

F
դmax 

= μN, (26.1) 

որ տեղ μ-ն հա մե մա տա կա նության գոր ծա կից է և կոչ վում է շփ ման գոր-

ծա կից: 

3.  Սահ քի շփում։ Ե թե չոր սուն դա դա րի վի ճա կից հա նե լուց հե տո շար-

ժենք հա վա սա րա չափ, ա պա կտես նենք, որ ուժա չա փի ցուց մուն քը մո տա-

վո րա պես հա վա սար է դա դա րի շփ ման ուժի ա ռա վե լա գույն ար ժե քին: 
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Բայց մենք գի տենք, որ ե թե մար մի նը հա վա սա րա չափ է շա րժ վում, ա պա 

դրա վրա ազ դող ուժե րը հա վա սա րա կշռ ված են: Հետ ևա բար, սահ քի դեպ-

քում էլ է ա ռա ջա նում շփ ման ուժ, որն ան վա նում են սահ քի շփ ման ուժ: 

Այն շփ ման ուժը, որն ա ռա ջա նում է հպ վող մա կեր ևույթ նե րի միջև, 

երբ դրանք շա րժ վում են մի մյա նց նկատ մա մբ, կոչ վում է սահ քի շփման 

ուժ:

 Սահ քի շփ ման ուժը հաշ վում են նույն բա նաձ ևով, ինչ որ դա դա րի շփման 

ա ռա վե լա գույն ար ժե քը, այ սինքն` (26.1) բա նաձ ևով: 

Ի տար բե րություն դա դա րի շփ ման ուժի՝ սահ քի շփ ման ուժը կախ ված չէ 

մա կեր ևույ թին զուգա հեռ ազ դող ուժից: Ան կախ այն բա նի ց՝ այդ ուժը կա, 

թե չկա, ե թե մար մի նը սա հում է հե նա րա նի վրայով, ա պա նրա վրա ազ-

դում է նույն սահ քի շփ ման ուժը: Սահ քի շփ ման ուժն ուղղ ված է մա րմ նի 

շա րժ ման ուղ ղությա նը հա կա ռակ: 

4. Գլոր ման շփում։ Այժմ չոր սուն դնենք սայ լա կի վրա, հե տո շար ժենք 

այն (նկ. 35): Այս դեպ քում շփում ա ռա ջա նում է սայ լա կի ա նիվ նե րի և 

սեղանի մա կեր ևույ թի մի ջև: 

Այն շփ ման ուժը, որն ա ռա ջա նում է մա կեր ևույ թի և դրա վրա գլոր-

վող ա նի վի, գլա նի կամ գն դի մի ջև, կոչ վում է գլոր ման շփ ման ուժ:

 Չա փե լով գլոր ման շփ ման 

ուժը՝ կհա մոզ վենք, որ այն 

է ա պես փո քր է սահ քի շփ ման 

ուժից: Մար դիկ գի տե ին այդ 

մա սին հա զա րա վոր տա րի ներ 

ա ռաջ: Օ րի նակ` ծա նր ա ռար-

կա ներ տե ղա փո խե լու հա մար դրա նց տակ գե րան ներ է ին տե ղադ րում: 

Հե տո հայտ նա գո րծ վեց ա նի վը, որն ի րա վա ցի ո րեն հա մար վում է մա րդ-

կության մե ծա գույն հայտ նա գոր ծությունը: Ներ կայումս գրե թե բո լոր փո-

խադ րա մի ջոց նե րը տե ղա կայ վում են ա նիվ նե րի վրա: Հայաս տա նում եր-

կա նիվ և քա ռա նիվ սայ լե րը հայտն վել են դե ռևս 5,5 հա զար տա րի ա ռա ջ։ 

Դրանք պատ կեր ված են Սյունի քի և Գե ղա մա լեռ նե րի ժայ ռա պատ կեր նե-

րում։

5. Շփ ման ուժի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 

շփ ման ուժի մե ծությունը կախ ված է շփ վող մար մին նե րի նյութի տե սա-

կից և դրա նց մա կեր ևույթ նե րի ո ղոր կության աս տի ճա նից: Ար տա քուստ 

նույ նի սկ շատ ո ղո րկ թվա ցող մա կեր ևույթ նե րն ի րա կա նում մի շտ էլ ո րոշ 

ան հար թություն ներ` ե լուստ ներ ու փո սո րակ ներ ունե ն։ Երբ մի մար մի նն 

սկ սում է սա հել մյուսի մա կեր ևույ թով, այդ ան հար թություն նե րը կառ չում 

են մե կը մյուսին, դե ֆոր մաց վում և խո չըն դո տում սահ քի ն։ Իսկ երբ ա նի վը 

գլոր վում է ան հա րթ մա կեր ևույ թով, ստիպ ված է լի նում ա նը նդ հատ բարձ-

րա նալ իր առջև հայտն վող ե լուստ նե րի վրա։ Ուս տի, շփումը փոք րաց նե լու 

Նկ. 2.35

F

01234F
շփ
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§ 26. ՇՓ ՄԱՆ ՈՒԺ

հա մար հղ կում և հար թեց նում են շփ վող մա կեր ևույթ նե րը: Բայց չա փա-

զանց շատ հար թե ցումն էլ նոր խո չըն դոտ ներ է ա ռա ջաց նում: Մաս նիկ-

նե րը, ո րոն ցից կա զմ ված են մար մին նե րը, մի մյա նց մո տե նա լիս սկ սում են 

ձգել ի րար, և շփ ման ուժը կր կին մե ծա նում է: 

   Հա կի րճ ամ փո փում 

1. Շփ ման ուժե րն ա ռա ջա նում են մար մին նե րի հպ վող մա կեր ևույթ նե-

րի մի ջև և խո չըն դո տում են մի մյա նց նկատ մա մբ նրա նց շար ժումը: 

2. Դա դա րի շփ ման ուժն ա ռա ջա նում է հպ վող մա կեր ևույթ նե րի մի ջև, 

երբ դրանք մի մյա նց նկատ մա մբ գտն վում են դա դա րի վի ճա կում: 

3. Դա դա րի շփ ման ա ռա վե լա գույն ուժն ուղիղ հա մե մա տա կան է 

ճնշման ուժի ն՝ F
դmax

 = μN, որ տեղ μ-ն շփ ման գոր ծա կի ցն է: 

4. Սահ քի շփ ման ուժն ա ռա ջա նում է հպ վող մա կեր ևույթ նե րի մի ջև, 
երբ դրանք շա րժ վում են մի մյա նց նկատ մա մբ, ընդ ո րում՝ 

Fս = Fդmax = μN: 

5. Գ լոր ման շփ ման ուժն ա ռա ջա նում է մա կեր ևույ թի և դրա վրա գլոր-

վող ա նի վի, գլա նի կամ գն դի մի ջև: Գլոր ման շփ ման ուժն է ա պես 

փո քր է սահ քի շփ ման ուժից:

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Շփ ման գոյությունը հաս տա տող ի՞նչ դի տում ներ և փոր ձեր են ձեզ 

հայտ նի։ 

2. Ի ՞նչ է շփումը ։

3. Ի ՞նչ գոր ծոն նե րով է պայ մա նա վոր ված շփումը ։

4. Շփ ման ի՞նչ տե սակ ներ գոյություն ունե ն։ Օգ տա գոր ծե լով նկ. 2.36-ը՝ 

բա ցատ րե ՛ք, թե ինչ պես կա րե լի է ցույց տալ, որ հա վա սար բեռ նա-

վոր ման դեպ քում գլոր ման շփ ման ուժը սահ քի շփ ման ուժից փո քր է։ 

Նկ. 2.36



76

Գ ԼՈՒԽ II. ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ՇԱՐ ԺՈՒՄՆ ՈՒ ՓՈ ԽԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

   § 27. ՇՓՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԵՎ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱՅՈՒՄ 

1. Շփ ման դե րը: Նա խո րդ պա րագ րա ֆում բազ մի ցս նշե ցինք, որ շփ ման 

ուժե րը խո չըն դո տում, խան գա րում են միմ յա նց հպ վող մա կեր ևույթ նե րի 

շա րժ մա նը: Ի՞նչ զգա ցում ներ են ա ռա ջաց նում խո չըն դո տել, խան գա րել 

բա ռե րը: Հա վա նա բա ր՝ բա ցա սա կան: Բայց խան գա րե լու ար դյուն քը կա-

րող է և դրա կան լի նել: Օ րի նակ` ե թե դուք խո չըն դո տում եք ձեր ըն կե րո ջը 

վատ ա րա րք կա տա րե լու, ինչ պի սի՞ վա րք եք դրս ևո րում: Դե ի հար կե` դրա-

կան, հնա րա վոր է նույ նի սկ՝ հե րո սա կան: 

Շփ ման եր ևույթն էլ բնության մեջ և կեն ցա ղում տար բեր դրս ևո րում ներ 

ունի: Ո րոշ դեպ քե րում այն կա րող է վնա սա կար լի նել, իսկ այլ դեպ քե րում՝ 

օգ տա կար: 

2. Օգ տա կար շփում: Ե թե շփումը չլի ներ, ո՛չ մար դիկ, ո՛չ կեն դա նի նե րը, 

ո՛չ էլ փո խա դրա  մի ջոց նե րը չէ ին կա րո ղա նա 

շա րժ վել գետ նի վրայո վ։ Զա ռի թափ ճա նա-

պար հին կա նգ նած ավ տո բուսը ցած կգա հա-

վի ժեր, բեռ նա փո խա դրի չի ժա պա վե նի վրա 

դր ված բեռ նե րը ոչ թե վեր կբարձ  րա նային, 

այլ կսա հե ին ցած: 

Ն ման դեպ քե րում, երբ շփումն օգ նում է 

գոր ծին, աշ խա տում են մե ծաց նել այն: Օ րի-

նակ` մեր կա սա ռույ ցի ժա մա նակ կո շի կի ներ-

բա նի և սա ռույ ցի մի ջև շփումը մե ծաց նե-

լու հա մար սա ռույ ցի վրա ա վազ են լց նում, 

ճա նա պար հի ա ռա վել վտան գա վոր հատ-

ված նե րում ավ տո մե քե նայի ան վա դո ղե րին 

հատուկ շղ թա ներ են հագ ցնում և այլն:

Շփ ման շնոր հիվ է, որ ար գե  լա կե լիս մե քե-

նա նե րը կա նգ են առ նում, որ ա ռար կա նե րը 

կա րո ղա նում ենք բռ նել ձեռ քում (այ լա պե ս՝ 

դրանք դուրս կպրծ նե ին ձեռ քից, ինչ պես նոր 

բռ նած ձուկը), որ մա րդն ա ռա ջին ան գամ 

կրակ է ստա ցել և այլն:

3. Վ նա սա կար շփում: Շփումը կա րող է նաև մեծ վնաս ներ հա սց նել: 

Օ րի նակ` շփ ման պատ ճա ռով տար բեր մե խա նի զմ նե րի շա րժ վող մա սե րը 

տա քա նում և մաշ վում են։ Շփ ման այս և այլ վ նա սա կար հետ ևանք նե րը 

մեղ մե լու նպա տա կով հպ վող մա կեր ևույթ նե րը պա տում են որ ևէ քսուքով 

կամ յուղով: Այս դեպ քում մի մյա նց հետ շփ վում են ոչ թե դե տալ նե րի մա-

կեր ևույթ նե րը, այլ նրա նց մի ջև առ կա յուղի հար ևան շեր տե րը (նկ. 2.37)։ 
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§ 27. ՇՓՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԵՎ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱՅՈՒՄ 

Իսկ յուղի շեր տե րի մի ջև շփումը շատ ա վե լի փո քր է, քան  պի նդ մար մին-

նե րի մի ջև։ 

Նկ. 2.37

Շփումը փոք րաց նում են նաև տար բեր ա ռա նց քա կալ ներ օգ տա գոր  ծե-

լով, ո րո նց մի ջո ցով սահ քի շփումը փո խա րին վում է է ա պես ա վե լի փոքր 

գլոր ման շփումով (նկ. 2.38)։ Ա ռա նց քա կա լի ներ քին օ ղա կը հա գց նում են 

պտտ վող դե տա լին, իսկ ար տա քին օ ղա կը ան շա րժ ամ րաց նում են մե խա-

նիզ մի ի րա նի ն։ Երբ դե տա լն սկ սում է պտտ վել, ա ռա նց քա կա լի ներ քին 

օ ղա կի հետ մի ա սին այն սկ սում է ոչ թե սա հել, այլ գլոր վել ա ռա նց քա կա լի 

օ ղակ նե րի մի ջև գտն վող գն դիկ նե րի կամ գլան նե րի վրա։ Այդ պատ ճա ռով 

մե քե նա նե րի պտտ վող մա սե րն ա ռա նց քա կալ նե րի առ կայության դեպ քում 

շատ ա վե լի դան դաղ են մաշ վում և ա վե լի եր կար են ծա ռա յում մա րդ կա նց։

Նկ. 2.38

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Բե րե ՛ք շփ ման օգ տա կա րությունը ցույց տվող օ րի նակ նե ր։

2.  Բե րե ՛ք շփ ման վնա սա կա րությունը ցույց տվող օ րի նակ նե ր։

3. Շ փումը մե ծաց նե լու կամ նվա զեց նե լու ի՞նչ ե ղա նակ ներ գի տե ք։
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Գ ԼՈՒԽ II. ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ՇԱՐ ԺՈՒՄՆ ՈՒ ՓՈ ԽԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

   § 28. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 5. 
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

1. Սե ղա նի վրա հո րի զո նա կան ուղ ղությա մբ ազ դում են 10 Ն ուժով, սա կայն 

այն տե ղից չի շա րժ վում: Որ քա ՞ն է այդ դեպ քում սե ղա նի և հա տա կի մի ջև 

շփման ուժը:

Լուծում: Սե ղա նը տե ղից չի շա րժ վում, նշա նա կում է՝ 

սե ղա նի և հա տակի մի ջև ա ռա ջա ցել է դա դա րի շփ ման 

ուժ, որն էլ խո չըն դո տում է սե ղանի շարժ մա նը և հա վա-

սա րա կշռում հո րի զո նա կան ուղ ղությա մբ ազ դող ուժին: 

Ուրե մն, շփ ման ուժը նույն պես հա վա սար է 10 Ն:

 Պատ.՝ 10 Ն:

2. Հո րի զո նա կան փայ տե մա կեր ևույ թի վրա 1 կգ զա նգ ված ունե ցող պող-

պա տե չոր սու է դր վա ծ։ Ի՞նչ նվա զա գույն ուժ է հար կա վոր գոր ծադ րել չոր սուն 

տե ղա շար ժե լու հա մա ր։ Փայ տի հետ պող պա տի դա դա րի շփ ման ա ռա վե լա-

գույն ուժը կազ մում է չոր սուի կշռի 0,55 մա սը ։

Տր ված է

m = 1 կգ

F
դmax

 = 0,55 P

------------------- 

F = ?

Լուծում: Նվա զա գույն ուժը, ո րով կա րե լի է մար մի նը 
շար ժել տե ղից, հա վա սար է դա դա րի շփ ման ա ռա վե լա-
գույն ար ժե քի ն՝ F = F

դmax
: Մա րմ նի կշի ռը՝ P = mg, հետևա-

բա ր՝
F = 0,55P = 0,55 mg = 0,55 · 1 · 10 = 5,5 Ն:

 Պատ.՝ 5,5 Ն:

3. Չոր սուն զս պա նա կով հա վա սա րա չափ քա շում են հո րի զո նա կան սե ղա նի 

վրա յով: Զս պա նա կն ունի հո րի զո նա կան դի րք, և դրա կոշ տությունը 150 Ն/մ է, 

իսկ եր կա րա ցումը՝ 0,06 մ: Ո րո շե ՛ք չոր սուի զա նգ վա ծը, ե թե սեղա նի և չոր սուի 

մի ջև դա դա րի շփ ման ուժի ա ռա վե լա գույն ար ժե քը չոր սուի կշռի 0,2 մա սն է:

Տր ված է

k = 150 Ն/մ

x = 0,06 մ

F
դmax

 = 0,2 P

------------------- 

m = ?

Լուծում: Հուկի օ րեն քից հետ ևում է, որ չոր սուի վրա 
զսպա նա կի կող մից ազ դող ուժը՝ F

դmax
 = kx: Քա նի որ չոր-

սուն շա րժ վում է հա վա սա րա չափ, ա պա այդ ուժին հավա-
սա րա կշռում է սահ քի շփ ման ուժը: Իսկ սահ քի շփման 
ուժը հա վա սար է դա դա րի շփ ման ա ռա վե լա գույն ուժին: 
Հաշ վի առ նե լով, որ մա րմ նի կշի ռը՝ P = mg, կս տանանք.

     kx
kx = 0,2 mg, որ տե ղից՝ m = −−−−−:

  0,2g
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§ 28. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 5. ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ 

Տե ղադ րե լով ա զատ ան կման ա րա գաց ման ար ժե քը՝ g = 10 մ/վ2, կս տա նանք.

      150 · 0,06
m = −−−−−−−−−− = 4,5 կգ։
        0,2 · 10

Պատ.՝ 4,5 կգ:

4. Հո րի զո նա կան տախ տա կի վրա դր ված է 500 գ զա նգ վա ծով չոր սու: Շփ-

ման գոր ծա կի ցը չոր սուի և տախ տա կի մի ջև 0,4 է: Տախ տա կի մա կեր ևույ թին 

զուգա հեռ ի՞նչ ուժով պե տք է ազ դել չոր սուի վրա այն հա վա սա րա չափ տե ղա-

շար ժե լու հա մար:

Տր ված է

m = 500 գ   

μ = 0,4
--------------------- 

F = ?

ՄՀ

= 0,5 կգ

Լուծում: Բե ռը կշա րժ վի հա վա սա րա չափ, ե թե 

դրա վրա ազ դող ուժե րը հա մա կշռ ված լի նեն: 

Ուրե մն՝ F = F
ս
: Սահ քի շփ ման ուժը՝ 

F
ս
 = μN, որտեղ N-ը չորսուի կողմից տախտակի 

վրա ազդող ճնշման ուժն է։ Այն հավասար է 

բեռի P կշռին։ Հետևաբար՝ 

F = μP = μmg = 0,4 · 0,5 · 10 = 2 Ն:

 Պատ.՝ 2 Ն:
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Գ ԼՈՒԽ II. ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ՇԱՐ ԺՈՒՄՆ ՈՒ ՓՈ ԽԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

   § 29. ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 4

Ուժի չա փումը ուժա չա փի մի ջո ցո վ

Աշ խա տան քի նպա տա կը։ Սո վո րել ուժա չա փով չա փել տար բեր ուժե ր։

 Սար քեր և նյութեր։ Ուժա չափ, փայ տե չոր սու, բեռ նե րի հա վա քա ծու, 

լավ հար թեց րած փայ տե տախ տակ, գլո րան ներ (կ լոր մա տիտ ներ)։

 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԸ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼՈՒ ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ

1. Ուղ ղա ձիգ ամ րաց ված ուժա չա փից կա խե ՛ք փայ տե չոր սուն և չա փե ՛ք 

նրա ծան րության (F
ծ
) ուժը և (P

0
) կշի ռը ։

2. Փայ տե չոր սուից բեռ կա խե ՛ք և չա փե ՛ք դրա նց ընդ հա նուր (P) կշի ռը ։

3.  Փայ տե չոր սուն դրե ՛ք տախ տա կի վրա։ Չոր սուի վրա դրե ՛ք բեռը։ 

Ուժա չա փն ամ րաց րե ՛ք փայ տե չոր սուին և ո րո շա կի հաս տա-

տուն ա րա գությա մբ չոր սուն տե ղա շար ժե ՛ք տախ տա կի վրայով 

(նկ. 2.38)։ Չա փե ՛ք փայ տե չոր սուի վրա ազ դող սահ քի շփ ման ուժը 

(F
ս
) և հա մե մա տե ՛ք այն (P) կշռի հե տ։

Նկ. 2.38

4. Ուժա չափ օգ տա գոր ծե լով չա փե ՛ք դա դա րի շփ ման ուժի ա ռա վե լա-

գույն (F
դmax

), ար ժե քը, որն ա ռա ջա նում է բեռ նա վոր ված չոր սուն տե-

ղա շար ժե լու դեպ քում։ Հա մե մա տե ՛ք այդ ուժը սահ քի շփ ման ուժի 

հե տ։

5. Բեռ նա վոր ված փայ տե չոր սուն տե ղա վո րե ՛ք եր կու գլո րան նե րի (մա-

տիտ ներ) վրա, հա մոզ վե ՛ք, որ գլոր ման շփ ման ուժը փո քր է ա վե լի 

վաղ չա փած սահ քի շփ ման ուժի ց։ 
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§ 30. ՄԵ ԽԱ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ

Գ ԼՈՒԽ III. ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 

ԵՎ ՀԶՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

   § 30. ՄԵ ԽԱ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ

1. Աշ խա տան ք հաս կա ցությունը կեն ցա ղում: Աշ խա տանք բա ռը կեն ցա-

ղում գոր ծած վում է տար բեր ի րա վի ճակ նե րում ու տար բեր ի մա ստ նե րով: 

Գրե թե ա մեն օր ուսում նա կան պրո ցե սում դուք էլ եք առնչ վում այդ բա ռի 

տար բեր ի մա ստ նե րի հետ: Օ րի նա կ՝ 

երբ ա սում եք, որ ե րե խա նե րը լա-

բո րա տոր աշ խա տանք են կա տա-

րում, նկա տի եք ունե նում նրա նց 

գոր ծունե ության բնույթը: Իսկ երբ 

ա սում եք, որ Ան նան հա նձ նում է 

աշ խա տան քը, նկա տի ունեք գոր-

ծունե ության ար դյուն քը: 

Աշ խա տանք ա սե լո վ հաս կա նում 

են մտա վոր ու ֆի զի կա կան լա րում 

պա հան ջող ա մեն մի գոր ծունե-

ություն կամ այդ գոր ծունեության 

ար դյուն քը (գի րք, հոդ ված, քան-

դակ, կտավ և այլն): Նույ նի սկ նույն 

գոր ծով զբաղ վող մար դիկ ի րենց 

աշ խա տան քը տար բեր ձևով են 

մեկ նա բա նում: Օ րի նա կ՝ երբ բան-

վոր նե րը գնում են շի նհ րա պա րակ, 

ա սում են՝ գնում ենք աշ խա տան քի: 

Իսկ «Ո ՞րն է ձեր աշ խա տան քը» հար ցին նրան ցից մե կն ա սում է, որ ցա նց 

է գոր ծում, մյուսը, որ ըն տա նի քի ապ րուստն է վաս տա կում, եր րոր դը՝ որ 

տա ճար է կա ռուցում: 

Դուք էլ կա րող եք բե րել օ րի նակ ներ, ո րոն ցում աշ խա տանք բա ռն 

օգտա գո րծ վում է տա բեր ի մա ստ նե րով: Բազ մա թիվ այլ օ րի նակ ներ կա-

րող եք գտ նել «Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րա նում», որն այ սօր, 

բա րե բախ տա բար, հա սա նե լի է հա մա ցան ցում: 

2. Աշ խա տան ք հաս կա ցությունը ֆի զի կայում: Գի տա կան եզ րույթ-

նե րը տար բեր ի մա ստ ներ ունե նալ չեն կա րող: Ինչ պես ա մեն մի հաս կա-

ցություն, այն պես էլ աշ խա տան քը ֆի զի կայում խի ստ ո րո շա կի ի մա ստ 

ունի: Աշ խա տանք հաս կա ցությունը կապ ված է մա րմ նի շա րժ ման վի ճա-

կի փո փո խության հետ: Մենք ար դեն գի տենք, որ մա րմ նի ա րա գության 
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փոփո խության պատ ճա ռը նրա վրա ազ դող ուժն է: Չէ՞ որ ե թե մա րմ նի 

վրա ուժ չազ դեր, ա պա հա մա ձայն ի ներ ցի այի օ րեն քի՝ այն կպահ պա ներ 

իր դա դա րի կամ ուղ ղա գիծ հա վա սա րա չափ շա րժ ման վի ճա կը: Գի տենք 

նաև, որ ե թե դա դա րի վի ճա կում գտն վող մա րմ նի վրա սկ սում է ուժ ազ-

դել, դա դա րի վի ճա կը խա խտ վում է, և մար մի նը ա րա գություն է ձե ռք բե-

րում: Իսկ ին չի ՞ց է կախ ված, թե ինչ ա րա գություն ձե ռք կբե րի մար մի նը 

ուժի ազ դե ցության հետ ևան քով: Ինչ պես մի շտ, հար ցի պա տաս խա նը մեզ 

կօգ նի գտ նել մեր «հա վա տա րիմ բա րե կա մ» փոր ձը: 

Փորձ I. Հո րի զո նա կան հա րթ սե ղա նի վրա դր ված չոր սուին ամ րաց ված 

թե լի ծայ րից բեռ կա խենք (նկ. 3.1 ա): Այն կիջ նի նե րքև՝ ձգե լով թե լը: Թե լի 

կող մից ազ դող ուժի ազ դե ցության տակ չոր սուն կսկ սի շա րժ վել սե ղա նի 

մա կեր ևույ թո վ՝ աս տի ճա նա բար մե ծաց նե լով ա րա գությունը: Չա փենք չոր-

սուի ա րա գությունը ճա խա րա կին հաս նե լու պա հին:

 Փորձ II. Չոր սուն վե րա դարձ նենք սկզբնա կան դիր քին և թե լի ծայ րից 

եր կու բեռ կա խենք (նկ. 3.1 բ): Թե լի կող մից չոր սուի վրա ազ դող ուժը 

կմե ծա նա: Նո րից չա փենք չոր սուի ա րա գությունը ճա խա րա կին հաս նե լու 

պա հին: Պա րզ վում է, որ չոր սուի ա րա գությունն այս դեպ քում ա վե լի մեծ 

է, քան ա ռա ջին դեպ քում: Հաշ վի առ նե լով, որ եր կու դեպ քում էլ չոր սուն 

ուժի ուղ ղությա մբ ան ցել է նույն ճա նա պար հը, կա րող ենք եզ րա կաց նել, 

որ ուժի ուղ ղությա մբ միև նույն ճա նա պար հի վրա մեծ ուժը մա րմ նին 

ա վե լի մեծ ա րա գություն է հա ղոր դում, քան փոք րը:

 Փորձ III. Չփո խե լով թե լից կախ ված բեռ նե րի թի վը՝ չոր սուն տե ղադ-

րենք ճա խա րա կից ա վե լի մեծ հե ռա վո րության վրա, քան նա խո րդ եր կու 

դեպ քե րում (նկ. 3.1 գ): Այս դեպ քում թե լի կող մից չոր սուի վրա ազ դող 

ուժը կլի նի նույ նը, ինչ որ երկ րո րդ դեպ քում էր: Չա փե լով չոր սուի ձե ռք 

բե րած ա րա գությունը ճա խա րա կին հաս նե լու պա հի ն՝ կտես նենք, որ այն 

ա վե լի մեծ է, քան երկ րո րդ դեպ քում: Այժմ եզ րա կա ցությունն այս պի սին 

կլի նի. ուժի ուղ ղությա մբ որ քան շատ ճա նա պա րհ է ան ցնում մար-

մինը, այն քան ա վե լի մեծ ա րա գություն է ձե ռք բե րում: 

ա) բ) գ)

Նկ. 3.1

 Մի ա վո րե լով այս եզ րա կա ցություն նե րը՝ կա րող ենք պն դել, որ ուժի ազ-

դե ցության հետ ևան քով մա րմ նի ձե ռք բե րած ա րա գությունը կախ ված է մա-

րմ նի վրա ազ դող ուժի և նրա ուղ ղությա մբ մա րմ նի ան ցած ճա նա պար հի 
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ար տադ րյա լից: Որ քան մեծ է այդ ար տադ րյա լը, ան քան մեծ ա րա գություն 

է ձե ռք բե րում մար մի նը: 

Այն ֆի զի կա կան մե ծությունը, ո րը հա վա սար է մա րմ նի վրա ազդող 

ուժի և նրա ուղ ղությա մբ մա րմ նի ան ցած ճա նա պար հի ար տադ րյա լին, 

 կոչ վում է ուժի կա տա րած մե խա նի կա կան աշ խա տանք (կամ պար զա-

պես աշ խա տանք): 

 Աշ խա տանք = Ուժ · Ճանապարհ։

Ե թե աշ խա տան քը նշա նա կենք A տա ռով, ա պա F ուժի կա տա րած աշխա-

տան քը նրա ուղ ղությա մբ S ճա նա պա րհ ան ցնե լիս կլի նի.

A = F · S:  (25.1)

 Մա րմ նի վրա F ուժով ազ դում է ինչ-որ այլ մար մին, ուս տի, F ուժի կա-

տա րած աշ խա տանք ար տա հայ տության փո խա րեն հա ճախ ա սում են՝ այդ 

մա րմ նի կա տա րած աշ խա տանք: Օ րի նա կ՝ հայտ նի է, որ մե քե նան տե ղից 

շար ժում է դա դա րի շփ ման ուժը: Քա նի որ այդ ուժն ա ռա ջա նում է շար ժի չի 

աշխա տան քի շնոր հիվ, ուս տի ա սում են, որ աշ խա տանք կա տա րում է շար ժի-

չը: Եր բե մն էլ չեն նշում ո՛չ ուժը, ո՛չ էլ մար մի նը, ո րի կող մից ազ դում է ուժը: 

Օ րի նա կ՝ ա սում են, որ մար մի նը տե ղա փո խե լիս աշ խա տանք է կա տար վել: 

3. Աշ խա տան քի սահ մա նումից բխող հետ ևություն ներ 

ա) Ե թե մա րմ նի վրա ուժ է ազ դում, բայց այն տե ղից չի շա րժ վում, ա պա 

աշ խա տանք չի կա տար վում: Ի րոք, ե թե մար մի նը տե ղից չի շա րժ վում, ա պա՝ 

S = 0, ուս տի, (25.1) բա նաձ ևից հետ ևում է, որ A = 0: Օ րի նա կ՝ թե կուզև Նա-

զիկ Ավ դա լյա նը մեծ ճի գեր է գոր ծա դրում ծան րա ձո ղը գլ խա վեր ևում 15 

վ պա հե լու հա մար, բայց այդ ըն թաց քում նա մե խա նի կա կան աշ խա տանք 

չի կա տա րում: 

բ) Ի ներ ցի այով շա րժ վե լիս աշ խա տանք չի 

կա տար վում: Ե թե մար մի նը շարժ վում է ի ներ ցի-

այով, ա պա նրա վրա ուժեր չեն ազ դում, այ սինքն՝ 

F = 0, հետ ևա բա ր՝ A = 0:

4. Աշ խա տան քի մի ա վո րը: Մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում 

որ պես աշ խա տան քի մի ա վոր ըն դուն ված է 1 Ն ուժի 

կա տա րած աշ խա տան քը այդ ուժի ուղ ղությա մբ 1 մ 

ճա նա պա րհ ան ցնե լիս: Ի պա տիվ ան գլի ա ցի գիտ-

նա կան Ջեյ մս Ջոուլի (1818-1889)` այդ մի ա վո րն ան-

վա նում են ջոուլ (Ջ).

1 Ջ = 1 Ն · մ:

 Գո րծ նա կա նում հա ճախ կի րառ վում են նաև աշ խա տան քի կի լո ջոուլ և 

մի լի ջոուլ մի ա վոր նե րը՝ 1 կՋ = 1000 Ջ, և 1 մՋ = 0,001 Ջ։
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5. Խնդ րի լուծ ման օ րի նակ: 72 կմ/ժ հաս տա տուն ա րա գությա մբ շա րժ վող 

ավ տո մե քե նայի շար ժի չի քար շի ուժը 2 կՆ է: Ի՞նչ աշ խա տանք է կատա րում 

շար ժի չը 10 վ-ում:

Տր ված է

V = 72 կմ/ժ   

F = 2 կն

t = 10 վ

--------------------- 

A = ?

ՄՀ

= 20 մ/վ
= 2000 Ն

Լուծում: Հա մա ձայն սահ ման ման` շար ժի չի 

կատա րած աշ խա տան քը հա վա սար է.

A = F · S, 

որ տեղ S-ը t ժա մա նա կում մա րմ նի ան ցած ճա-

նա պա րհն է: Քա նի որ մե քե նան հա վա սա րա-

չափ է շա րժ վում, ա պա S = Vt, հետ ևա բար՝

A = FVt = 2000 · 20 · 10 = 400000 Ջ = 40 կՋ:

 Պատ.՝ 40 կՋ:

  Հա կի րճ ամ փո փում 

1. Մա րմ նի վրա ազ դող ուժի կա տա րած աշ խա տանք կոչ վում է մա րմ նի 

վրա ազ դող ուժի և նրա ուղ ղությա մբ մա րմ նի ան ցած ճա նա պար հի 

ար տադ րյա լը՝ A = F · S: 

2. Չ նայած, ըստ սահ ման ման, աշ-

խա տանք կա տա րում է մա րմ նի 

վրա ազ դող ուժը՝ հա ճախ հաշ-

վի առ նե լով, որ այդ ուժն ազ դում է այլ մա րմ նի կող մից, ա սում են, 

որ այդ մար մի նն է կա տա րում աշ խա տանքը: Եր բե մն էլ պար զա պես 

ա սում են, որ աշ խա տանք է կա տար վե լ՝ ա ռա նց նշե լու, թե որ ուժի 

կամ որ մա րմ նի կող մից: 

3. Մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում աշ խա տան քի մի ա վո րը 1 Ջ-ն է, ո րը 1 Ն ուժի 

կա տա րած աշ խա տանքն է այդ ուժի ուղ ղությա մբ 1 մ ճա նա պա րհ 

ան ցնե լիս: 

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ո ՞ր ֆի զի կա կան մե ծությունն է կոչ վում մա րմ նի վրա ազ դող ուժի 

մե խա նի կա կան աշ խա տանք: 

2. Ի ՞նչ են հաս կա նում մա րմ նի կա տա րած աշ խա տանք ա սե լով: 

3. Ո ՞րն է աշ խա տան քի մի ա վո րը ՄՀ-ում: 

4. Ո ՞րն է աշ խա տան քի մի ա վո րի ֆի զի կա կան ի մաս տը: 

5. Ո ՞ր դեպ քե րում աշ խա տանք չի կա տար վում:

F F

S
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1. Աշ խա տանք կա տա րե լու ա րա գությունը: Մե խա նի կա կան աշ խա-

տանք հաս կա ցությունը եր ևան է ե կել մի այն XIX 

դա րում, երբ լայ նո րեն սկ սե ցին օգ տա գործ վել 

տար բեր մե քե նա ներ: Չէ՞ որ գոր ծող մե քե նայի 

մա սին ա սում են, որ այն «աշ խա տում» է: Իսկ ի՞նչ 

նպա տա կով ստե ղծ վե ցին այդ մե քե նա ները: 

Իր գոր ծունե ության ըն թաց քում մա րդն ա նընդ-

հատ առնչ վում է բեռ ներ բարձ րաց նե լու և տե ղա-

փո խե լու, այ սինքն՝ մե խա նի կա կան աշխա տանք 

կա տա րե լու խնդ րի հետ: Շատ դեպ քե րում նա 

այդ խն դի րը լուծում է իր մկա նային ուժի հաշ-

վին: Բայց մի դեպ քում դա շատ հոգ նե ցուցիչ է 

լի նում, իսկ այլ դեպ քում՝ պար զա պես ան հնար: 

Ուս տի, նա ա նը նդ հատ մտա ծում է թեթ ևաց նել 

իր ֆի զի կա կան աշ խա տան քը: Այդ նպա տա կով է, 

որ նա ստեղ ծում է տար բեր գոր ծիք ներ, սար քեր, 

մե խա նի զմ ներ և, ի վեր ջո, մեքե նա ներ: Օ րի նա կ՝ 

դեռ վաղ ժա մա նակ նե րում երկ րա գն դի սա կա-

վա ջուր շր ջան նե րում խմե լու ջուր հայ թայ թե լու 

հա մար մար դիկ ջր հոր է ին փո րում և այն տե ղից 

պա րա նով ջուրը վեր բարձ րաց նում (նկ. 3.2): Երբ 

ջր հո րից մեծ քանա կությա մբ ջուր հա նե լու ան-

հրա ժեշ տություն է ա ռա ջա նում, նրանք սկզ բում 

լծակ (նկ. 3.3), հե տո ճա խա րակ (նկ. 3.4) են օգ-

տա գոր ծում: Այ սօր էլ շատ տե ղե րում կեն ցա ղային 

նպա տակ նե րով ջր հո րե րից ջուր են հա նում: Բայց 

ե թե, օ րի նակ, մար դը փոր ձի մկա նային ուժի հաշ-

վին ջր հո րից ջրա վա զա նը (նկ. 3.5) լց նե լու հա մար 

ան հրա ժե շտ քա նա կի ջուր հա նել, դա նրա նից մի 

քա նի օր վա քրտ նա ջան աշ խա տանք կպա հան ջի: 

Մինչ դեռ ջրային պոմ պը այդ աշ խա տան քը կարող 

է կա տա րել մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում: Ուրե մն, 

մար դը մե քե նա ներ է ստեղ ծել, որ պես զի աշ խա-

տան քը կա տա րի հնա րա վո րի նս ա րագ և ա ռա նց 

մկա նային ուժ գոր ծադ րե լու: 

 Միև նույն աշ խա տան քը տար բեր շար ժիչ նե րով 

կա տա րե լու դեպ քում պա հա նջ վում են տարբեր 

ժա մա նակ ներ: Օ րի նա կ՝ նկ. 3.6-ում պատ կեր ված բեռ նա տար վե րե լակը 

Նկ. 3.2

Նկ. 3.3

Նկ. 3.4 
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մի ան գա մից կարող է բարձ րաց նել 3 

տ զա նգ վա ծով բեռ, իսկ մար դա տար 

վե րե լա կը՝ 320 կգ: Պա րզ է, որ յուրա-

քան չյուր 50 կգ զա նգ վա ծով 20 պա րկ 

ա վա զը վեր բարձ րաց նե լու հա մար 

պա հա նջ վող աշ խա տան քը բեռ նա-

տար վե րե լա կը շատ ա վե լի ա րագ 

կկա տա րի, քան մար դա տա րը: Մե ծա-

քա նակ նավ թամթե րք տե ղա փո խե լիս 

գնաց քի լո կո մո տի վը (նկ. 3.7) նույն 

աշ խա տանքն ա վե լի ա րագ է կա տա րում, քան ավ տո մե քե նայի շար ժի չը 

(նկ. 3.8): 

 

Նկ. 3.6 Նկ. 3.7 Նկ. 3.8

2. Հ զո րություն: Շար ժի չի՝ տվյալ աշ խա տան քը կա տա րե լու ա րա-

գությունը կախ ված է այն բա նից, թե ինչ աշ խա տանք կա րող է այն կա-

տա րել մի ա վոր ժա մա նա կում, օ րի նա կ՝ 1 վայր կյա նում: Դի ցուք, մի մե քե-

նան յուրա քան չյուր 1 վ-ում կա րող է կա տա րել 50 Ջ, իսկ մյուսը՝ 150 Ջ, 

այ սինքն՝ ե րեք ան գամ ա վե լի աշ խա տանք: Միև նույն՝ 750 Ջ աշ խա տան քը 

ա ռա ջին մե քե նան կկա տա րի 15 վ-ում, իսկ երկ րոր դը՝ 5 վ-ում, այ սինքն՝ ճի շտ 

3 անգամ ա վե լի ա րագ, քան ա ռա ջի նը: 

Այս պի սով, միև նույն աշ խա տան քը մի մե քե նան մյուսից այն քան ան գամ 

ա վե լի ա րագ կկա տա րի, որ քան ան գամ մյուսից շատ աշ խա տանք կա րող է 

կա տա րել մի ա վոր ժա մա նա կում: 

Ե թե մար մի նը A աշ խա տան քը կա տա րում է t ժա մա նա կում, ա պա 

      A
N = −−− (31.1)
      t

 հա րա բե րությունը ցույց է տա լիս մի ա վոր ժա մա նա կում նրա կա տա րած 

աշ խա տան քը և կոչ վում է հզո րություն: 

Այն ֆի զի կա կան մե ծությունը, ո րը հա վա սար է մա րմ նի կա տա րած աշ-

խա տան քի հա րա բե րությա նն այն ժա մա նա կա մի ջո ցին, ո րի ըն թաց քում 

կա տար վել է այդ աշ խա տան քը, կոչ վում է հզո րություն: 

Նկ. 3.5
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                           Աշխատանք
Հզորությունը = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−։
                         Ժամանակամիջոց

3. Հ զո րության մի ա վո րը: Մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում հզո րության մի ա վո րը 

մեկ վա տտն է (1 Վտ)։ 1 Վտ-ն այն հզո րությունն է, ո րի դեպ քում 1 վ -ում կա-

տար վում է 1 Ջ աշ խա տանք.

              Ջ
1 Վտ = 1 −−−։
              վ

Հ զո րության չափ ման մի ա վո րն այդ պես է կոչ վել ի պա տիվ ան գլի ա ցի 

գյուտա րար Ջեյմս Վատ տի (Ուատ տի, 1736–1819թթ.)։ 

Տեխ նի կայում հզո րության հա մար օգ տա գո րծ վում են նաև մի լի վա տտ 

(մՎտ), կի լո վա տտ (կՎտ) և մե գա վա տտ (ՄՎտ) մի ա վոր նե րը՝ 1 մՎտ = 0,001 

Վտ, 1 կՎտ = 1000 Վտ, 1 ՄՎտ = 1000000 Վտ։

Հ զո րությունը յուրա քան չյուր շար ժի չի կար ևո րա գույն բնութա գի րն է: 

Հայտ նի հզո րությա մբ շար ժի չի կա տա րած աշ խա տան քը t ժա մա նա կում 

կա րե լի է հաշ վել (26.1) բա նա ձևից. 

A = N · t։ (31.2)

 Մա րմ նի կա տա րած աշ խա տան քը ո րո շե լու հա մար նրա հզո րությունը 

պե տք է բազ մա պատ կել այդ աշ խա տան քը կա տա րե լու հա մար ծա խս ված 

ժա մա նա կա մի ջո ցո վ։

4. Խնդ րի լուծ ման օ րի նակ: Որ քա ՞ն է վե րամ բարձ կռուն կի շար ժի չի հզո-

րությունը, ե թե այն 40 վ-ի ըն թաց քում 5000 կգ զա նգ վա ծով բե ռը հավա սա րա-

չափ բարձ րաց նում է 20 մ: 

Տր ված է

t = 40 վ
m = 5000 կգ   
h = 20 մ
--------------------- 

N = ?

Լուծում: Քա նի որ բե ռը շա րժ վում է հա վա սա րա չափ, 

ա պա կռուն կի կող մից նրա վրա ազ դող վե րամ բարձ ուժը 

հա վա սար է բե ռի ծան րության ուժի ն՝ F = mg։ h ճա նա պար-
հին այդ ուժի կա տա րած աշ խա տան քը՝ A = Fh: Օգտ վե լով 
հզո րության սահ մա նումի ց՝ կս տա նանք.
      A    Fh      mgh   5000 · 10 · 20
N = −− = −−− = −−−− = −−−−−−−−−−−−−− = 25000 Վտ = 25 կՎտ։
        t        t          t               40

Պատ.՝ 25 կՎտ:

   Հա կի րճ ամ փո փում 

1. Հ զո րություն կոչ վում է այն ֆի զի կա կան մե ծությունը, ո րը հա վա սար 

է մա րմ նի կա տա րած աշ խա տան քի հա րա բե րությա նն այն ժա մա նա-

կա մի ջո ցին, ո րի ըն թաց քում կա տար վել է այդ աշ խա տան քը՝    

      A
N = −−−:
        t
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2. Հ զո րությունը բնութագ րում է աշ խա տանք կա տա րե լու ա րա-

գությունը:

3. Հ զո րությունը ցույց է տա լիս, թե ինչ աշ խա տանք է կա տար վում 

միա վոր ժա մա նա կա մի ջո ցում: 

4. Հ զո րության մի ա վո րը ՄՀ-ում 1 Վտ-ն է (1 Վտ = 1 Ջ/վ):

5. 1 Վտ-ն այն հզո րությունն է, ո րի դեպ քում 1 վ-ում կա տար վում է 1 Ջ 

աշ խա տանք:

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ի ՞նչ է բնութագ րում հզո րությունը:

2. Ի ՞նչ է ցույց տա լիս հզո րությունը ։

3. Ինչ պե ՞ս է ո րոշ վում հզո րությունը ։

4. Ի ՞նչն է հզո րության մի ա վո րը մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում:

4. Ո ՞րն է հզո րության մի ա վո րի ֆի զի կա կան ի մաս տը:

5. Ի մա նա լով հզո րությունն ու ժա մա նա կա մի ջո ցը՝ ինչ պե ՞ս կա րե լի է 

ո րո շել աշ խա տան քը ։

Հ զո րության տա րած ված մի ա վո րի՝ 1 ձի աուժի մա սի ն

Չ նայած հզո րության մի ա վո րը ՄՀ-ում, ի պա տիվ Ջեյմս Վատ տի, կոչ վում 

է 1 Վտ, սա կայն ին քը՝ Վատ տը, օգ տա գոր ծում էր հզո րության չափ ման այլ 

մի ա վո ր՝ ձի աուժը (1 ձ.ու.)։ Դա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ երբ նա ստեղ-

ծեց ա ռա ջին շո գե մե քե նան, գոր ծա րան նե րում և ֆաբ րի կա նե րում՝ որ պես 

շար ժիչ ուժ, օգ տա գո րծ վում էր ձի ն։ Նա այդ մի ա վորը ներ մուծեց, որ պես զի 

կա րո ղա նա հա մե մա տել իր ստեղ ծած շոգեմե քե նայի և ձի ու աշխա տունա-

կություն նե րը։ Իսկ ձին մոտավորապես այսպիսի աշխատունակություն 
ուներ. m = 75 կգ զանգվածով բեռը h = 1 մ բարձրության հասցնում էր 
t = 1 վ-ի ընթացքում։ Նշանակում է, նրա հզորությունը՝ 

      mgh
N = −−−−− = 735,5 Վտ։
           t

Հենց այս հզորությունն էլ Վատտն ընդունեց որպես չափման միավոր։ 

Այսպիսով՝

1 ձ. ու. = 735,5 Վտ։

 Մինչև օրս էլ փո խադ րա մի ջոց նե րի հզո րությունը հիմ նա կա նում արտա-

հայ տում են ձի աուժե րով: 
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   § 32. ՊԱ ՐԶ ՄԵ ԽԱ ՆԻ ԶՄ ՆԵՐ: 
ԼԾԱ Կ։ ԼԾԱ ԿԻ ԿԱ ՆՈ ՆԸ

1.  Պա րզ մե խա նի զմ ներ: Նա խո րդ պա-

րագ րա ֆում նշե ցինք, որ ա ռօր յայում շատ 

հա ճախ հայտն վում ենք այն պի սի ի րա վի ճակ-

նե րում, երբ տար բեր ա ռար կա ներ բարձ րաց-

նե լու կամ տե ղա փո խե լու ան հրա ժեշ տություն 

է ա ռա ջա նում: Դա շատ հե շտ է ա նել, ե թե 

ա ռար կան ծա նր չէ: Իսկ ի՞նչ ենք ա նում, երբ 

ա ռար կան ծա նր է, և մեր ֆի զի կա կան հնա-

րա վո րություն նե րը թույլ չեն տա լիս բարձ-

րաց նել այն: Դե, ի հար կե, օգ տա գոր ծում ենք 

զա նա զան մե խա նի կա կան սար քեր ու հար-

մա րանք ներ, ո րո նց մի ջո ցով զգա լի ո րեն մե-

ծաց նում ենք մեր կող մից կի րառ վող ֆի զի-

կա կան ուժը։

Յուրա քան չյուրին է հայտ նի, որ ծա նր 

ա ռար կան (քար, պա հա րան, հաս տոց և այլն), 

որն ան մի ջա կա նո րեն տե ղա շար ժել հնա րա-

վոր չէ, տե ղա շար ժում են բա վա կա նա չափ 

ա մուր և եր կար ձո ղի՝ լին գի կամ տախ տա-

կի մի ջո ցով: Օ րի նա կ՝ ձո ղի մի ծայ րը մտց նում 

են ա ռար կայի տակ և լին գի տակ հե նա րան 

դնում (նկ. 3.9): Երբ լին գի մյուս ծայ րը սեղ-

մում են դե պի նե րքև, այն պտտ վում է հե նա-

րա նի շուր ջը, և բե ռը վե րև է բարձ րա նում: Կամ լին գի մի ծայ րը մտց նում 

են ա ռար կայի տակ (նկ. 3.10) և հե նում գետ նին: Բե ռը վեր է բարձ րա նում, 

երբ լին գի ա զատ ծայ րը բարձ րաց նում են վեր, և այն պտտ վում է մյուս 

ծայ րի շուր ջը: 

Ֆիզիկայում այն մե խա նի կա կան սար քե րը, ո րոնք ծա ռայում են ուժե-

րի մո դուլ նե րը և ուղ ղություն նե րը փո փո խե լու հա մար, կոչ վում են մե-

խա նի զմ նե ր1: 

Ի րե նց գոր ծը հեշ տաց նե լու նպա տա կով մար դիկ մե խա նի զմ ներ օգ տա-

գոր ծել են դեռ վաղ ժա մա նակ նե րից: Սկզ բում այդ մե խա նի զմ նե րը շատ 

պար զունակ է ին, ուս տի դրանք հե տա գայում ան վան վե ցին պար զա գույն 

մե խա նի զմ ներ:

1 Տեխնիկական գիտությունների մեջ ընդունված չէ մարդկային ուժի միջոցով 
գործադրվող մեխանիկական սարքերն անվանել մեխանիզմներ: Դրանց անվանում 
են աշխատանքի գործիքներ: 

O

A

P

F

B

Նկ. 3.9

OA

P

B

Նկ. 3.10
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Գ ԼՈՒԽ III. ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ԵՎ ՀԶՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 Գի տության ու տեխ նի կայի զար գաց մա նը զուգըն թա ց՝ մե խա նի զմ նե րը 

կա տա րե լա գո րծ վել ու բար դա ցել են, բայց դրա նց մեծ մա սը կա զմ ված են 

պա րզ մե խա նի զմ նե րից: Ծա նո թա նա լով պա րզ մե խա նի զմ նե րի գոր ծո-

ղության սկզ բունք նե րի ն՝ կա րող ենք հաս կա նալ բա րդ մե քե նա նե րի կա-

ռուց վա ծքն ու աշ խա տան քը: Այս պա րագ րա ֆում կծա նո թա նանք ա մե նա-

տա րած ված պար զա գույն մե խա նիզ մի ն՝ լ ծա կին:

2. Լ ծակ: Ուժի  բա զուկ: Լ ծա կի  կա նո նը: Լծա կը ան շա րժ հե նա րա նի 

շուր ջը պտտ վե լու հնա րա վո րություն ունե-

ցող պի նդ մար մին է։ Լծա կը պար զա գույն 

մե խա նի զմ է, ո րը հնա րա վո րություն է տա լիս 

փո քր ուժով հա վա սա րա կշռել մեծ ուժին կամ, 

ինչ պես ա սում են, ուժի մեջ շա հում ստա նալ: 

Լծա կի հա վա սա րա կշռության պայ մա նը սահ-

մա նե լու հա մար դի մենք փորձի օգ նությա նը: 

Ամ րա կա լին ամ րաց նենք լծակ և նրա հեն-

ման կե տի աջ ու ձախ կող մե րում կա խենք 

տար բեր բեռ ներ (նկ. 3.11) այն պես, որ լծակը 

գտն վի հա վա սա րա կշռության մե ջ։ Լծա կի 

վրա ազ դող F
1 
և F

2 ուժե րը (նկ. 3.12) հա վա-

սար կլի նեն այդ բեռ նե րի կշիռ նե րի ն։ Փոր ձը 

ցույց է տա լիս, որ F
1 ուժը հա վա սա րա կշռում է 

2 ան գամ մեծ, այ սինքն` F
2 

= 2F
1
 ուժին, ե թե OA 

հե ռա վո րությունը եր կու ան գամ գե րա զան-

ցում է OB հե ռա վո րությա նը ։

 Հեն ման կե տից մինչև ուժի ազդ ման գիծ 

հե ռա վո րությունը կոչ վում է ուժի բա զուկ: 

Ուժի բա զուկը գտ նե լու հա մար պե տք է 

հեն ման կե տից ուղ ղա հայաց ի ջեց նել ուժի 

ազդ ման գծին: Այդ ուղ ղա հայա ցի եր կա րությունն էլ կլի նի տվյալ ուժի բա-

զուկը: Նկար 3.12-ում F
1 ուժի բա զուկը OA-ն է, F

2 ուժի նը՝ OB-ն: Ստաց վեց, որ 

լծա կը գտն վում է հա վա սա րա կշռության մեջ, երբ F
1 ուժի բա զուկը 2 ան գամ 

մեծ է ի րե նից 2 ան գամ մեծ F
2 ուժի բա զկից: Այս պի սի փոր ձե րի հի ման վրա 

էլ դե ռևս մ.թ.ա. III դա րում հույն գիտ նա կան Ար քի մե դը ձևա կեր պել է լծա կի 

հա վա սա րա կշռության պայ մա նը (լ ծա կի կա նոն).

Լ ծա կը գտն վում է հա վա սա րա կշռության մեջ, ե թե նրա վրա ազ-

դող ուժե րի մո դուլ նե րը հա կա դարձ հա մե մա տա կան են այդ ուժե րի 

բազուկ նե րին: 

Լ ծա կի կա նո նը կա րե լի է գրել բա նաձ ևի տես քով.

 F
1
     l

2−−− = −−−, (32.1) 
 F

2
     l

1

Նկ. 3.12

Նկ. 3.11

F
2

F
1

A l
2

l
1

O

B
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որ տեղ F
1
-ը և F

2
-ը լծա կի վրա ազ դող ուժե րն են, l

1
-ը և l

2
-ը՝ այդ ուժե րի 

բա զուկ նե րը: 

Լ ծա կի կա նո նն ի մա նա լո վ՝ կա րե լի է բա ցատ րել, թե պա րզ մե խա նիզ մի 

մի ջո ցով ինչ պես կա րե լի է ուժի մեջ շա հում ստա նալ: Այս պես՝ ե թե լծա կի 

եր կար բա զկին փո քր ուժ կի րա ռենք, ա պա կա րող ենք հավ ա սա րա կշռել 

նրա կա րճ բա զկին կի րառ ված ան հա մե մատ ա վե լի մեծ ուժին:

3. Լ ծա կի կա նո նի այլ ձևա կեր պում: Ուժի մո մե նտ: Մո մե նտ նե րի կա-

նո նը: Օգտ վե լով հա մե մա տության հատ կությունի ց՝ լծա կի (32.1) կա նո նը 

գրենք հետ ևյալ տես քով. 

F
1
l
1
 = F

2
l
2
: (32.2)

Այս հա վա սա րության ձախ մա սում գր ված է F1 ուժի և նրա l
1
 բա զկի ար-

տադ րյա լը, իսկ աջ մա սում՝ F
2
 ուժի և նրա l

2 բա զկի ար տա դրյա լը: Հե շտ 

է նկա տել, որ ե թե ամ րա կա լա նին ամ րաց ված լծա կից կախ ված ա ջա կող-

մյան բե ռը (նկ. 3.11) հա նենք, ա պա ձա խա կող մյան բե ռը կիջ նի նե րքև, իսկ 

լծա կը կպտտ վի ժա մա ցույ ցի սլա քի շա րժ ման հա կա ռակ ուղ ղությա մբ: Սա 

նշա նա կում է, որ լծա կի վրա ազ դող ուժե րը նրա վրա պտ տա կան ազ դե-

ցություն են գոր ծում: Ընդ ո րում՝ F
1
 ուժը լծա կը պտ տում է ժա մա ցույ ցի 

սլա քի շա րժ ման հա կա ռակ ուղ ղությա մբ, իսկ F
2
 ուժը՝ ժա մա ցույ ցի սլա քի 

շա րժ ման ուղ ղությա մբ: 

Մար մի նը պտ տող ուժի մո դուլի և ուժի բա զկի ար տադ րյա լն անվա-

նում են ուժի մո մե նտ.

M = Fl, (32.3) 

որ տեղ M-ը ուժի մո մե նտն է, F-ը՝ ուժի մո դուլը, l-ը՝ այդ ուժի բա զուկը: 

Հաշ վի առ նե լով ուժի մո մեն տի (32.3) սահ մա նումը, լծա կի (32.2) կա նո նը 

կարե լի է գրել հետ ևյալ տես քով.

M
1 
= M

2
,
 

(32.4) 

որ տեղ M
1
-ը և M

2
-ը լծա կի վրա ազ դող ուժե րի մո մե նտ նե րն են: 

Հետ ևա բար, լծա կի կա նո նը կա րե լի է ձևա կեր պել նաև այս պես. լծա կը 

եր կու ուժե րի ազ դե ցությա մբ գտն վում է հա վա սա րա կշռության մեջ, 

ե թե ժա մա ցույ ցի սլա քի ուղ ղությա մբ պտ տող ուժի մո մեն տը հա վա-

սար է հա կա ռակ ուղ ղությա մբ պտ տող ուժի մո մեն տին: 

Այս կա նո նն ան վա նում են մո մե նտ նե րի կա նոն: 

Մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում ուժի մո մեն տի մի ա վո րը 1 նյուտոն-մե տրն է (1 Նմ): 

1 Նմ-ը 1 մ բա զուկ ունե ցող 1 Ն ուժի ա ռա ջաց րած մո մե նտն է: 

5. Խնդ րի լուծ ման օ րի նակ: Նկա րում պատ կեր-

ված ան կշիռ լծա կի վրա ազ դում են F
1 
= 240 Ն և F

2 
= 40 

Ն ուժերը: Հե նա կե տից մինչև մեծ ուժի ազդ ման կե տը 

ե ղած հե ռա վո րությունը 0,6 մ է: Ո րո շե ՛ք լծա կի եր կա-

րությունը, ե թե այն հա վա սա րա կշռության մեջ է:

O A
B

F
1

F
2
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Տր ված է

F1 = 240 Ն
F2 = 40 Ն
l1 = 0,6 մ 

--------------------- 

L = ?

Լուծում: F
1
 ուժի մո մեն տը O հեն ման կե տի նկատ մամբ 

հավա սար է M
1 

= F
1
l
1
 և ուղղ ված է ժա մս լա քի պտույ տի 

հակա  ռակ ուղ ղությա մբ: F
2 

ուժի մո մե նտն ուղղ ված է 

ժամս լա քի պտույ տի ուղ ղությա մբ և հա վա սար է՝ M
2  

= F
2
L, 

քա նի որ այդ ուժի բա զուկը հա մը նկ նում է լծա կի L եր կա-

րության հետ: Հա մա ձայն մո մե նտ նե րի կա նո նի՝ M
1 

= M
2, 

կամ F
1
l
1 
= F

2
L, որ տե ղի ց՝ 

       F1l1    240 · 0,6 
L = −−−− = −−−−−−−−−− = 3,6 մ։
       F2          40

Պատ.՝ 3,6 մ:

   Հա կի րճ ամ փո փում 

1. Մե խա նի զմ նե րը ծա ռայում են ուժե րի մո դուլ նե րը և ուղ ղություն-

նե րը փո փո խե լու հա մար:

2. Լ ծա կը գտն վում է հա վա սա րա կշռության մեջ, ե թե

1) լ ծա կի վրա ազ դող ուժե րի մո դուլ նե րը հա կա դարձ հա մե մա տա-

կան են այդ ուժե րի բա զուկ նե րին (լ ծա կի կա նոն),

 կամ որ նույնն է.

2) լ ծա կը ժա մս լա քի ուղ ղությա մբ պտ տող ուժի մո մեն տը հա վա սար 

է հա կա ռակ ուղ ղությա մբ պտ տող ուժի մո մեն տին (մո մե նտ նե րի 

կա նոն)։

3. Ուժի բա զուկը հեն ման կե տի հե ռա վո րությունն է ուժի ազդ ման 

գծից: 

4. Ուժի մո մեն տը մար մի նը պտ տող ուժի մո դուլի և ուժի բա զկի 

արտադ րյա լն է:

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ի ՞նչ է լծա կը ։

2. Ո ՞րն է լծա կի կա նո նը։ 

3. Ի ՞նչ բա նաձ ևով է ար տա-

հայտ վում լծա կի կա նո նը ։

4. Ո ՞վ է հայտ նա գոր ծել լծա կի 

կա նո նը ։

5. Բե րե ՛ք լծա կի կի րառ ման 

օ րի նակ նե ր։

6. Դի տե ՛ք նկա րը. բե ռը տե ղա փո խե լը ո՞ր դեպ քում է հե շտ։ Ին չո ՞ւ։
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§ 32. ՊԱ ՐԶ ՄԵ ԽԱ ՆԻ ԶՄ ՆԵՐ: ԼԾԱ Կ։ ԼԾԱ ԿԻ ԿԱ ՆՈ ՆԸ

  Փոր ձա րա րա կան ա ռա ջադ րանք

 Քա նո նի տակ մա տի տը դրե ՛ք այն պես, որ այն լի նի հա վա սա րա կշռության 

վի ճա կում։ Քա նո նի ու մա տի տի դիր քը թող նե լով ան փո փո խ՝ լծա կի մի թևին 

դրե ՛ք մեկ մե տա ղադ րամ, մյուս թևի ն՝ նույ նար ժեք ե րեք մե տա ղադ րամ 

այն պես, որ լծա կի հա վա սա րա կշռությունը չխա խտ վի։ Չա փե ՛ք դրամ նե րի 

կող մից քա նո նի վրա գոր ծա դր ված ուժե րի բա զուկ նե րը և ստուգե ՛ք լծա կի 

կա նո նը ։

ԼԾԱԿՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Նախորդ պարագրաֆում ուսումնասիրեցինք լծակի գործողու թ յան 

սկզբունքը, ընդ որում՝ դա արեցինք փոքր  ճիգով ծանր բեռ բարձ  րաց-

նելու տեսանկյունից: Բայց միայն այդ նպա տակով չէ, որ օգտա գործ վում 

են լծակները և պարզ մեխանիզմները: 

3.9 և 3.10 նկարներում պատկերված են  լծակի օգտագործման երկու 

դեպքեր: Դրանք տարբերվում են լծակի վրա կիրառված ճիգի, բեռի և լծակի 

հենման կետի փոխադարձ դասավորվածությամբ: Ըստ այդ դասավոր վա-

ծու թյան՝ տարբերում են 3 սեռի լծակներ:

1-ին սեռի լծակ: Բեռն ու ճիգը կիրառված են հենարանի տար բեր 

կողմերում և լծակի վրա նույն ուղղությամբ են ազդում:  1-ին սեռի լծակի 

օրինակներ են անկտին (դույլերի համար) մանկական ճոճա նակը, մկրատը 

և այլն:

Հենման 

կետ

Ճիգ

Բեռ

I սեռի լծակներ

2-րդ սեռի լծակ: Բեռն ու ճիգը կիրառված են հենարանի միևնույն կող-

մում և լծակի վրա ազդում են հակադիր ուղղություններով: Այդպիսի լծակի 

օրինակներ են բեռնասայլակը, ընկույզ ջարդող սարքը,  բացիչը և այլն:
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Հենման 

կետ

Ճիգ
Բեռ

II սեռի լծակներ

3-րդ սեռի լծակ: 2-րդ սեռի լծակի տարատեսակը, երբ նրա վրա ազ-

դող ուժը կիրառված է բեռի և հենման կետի միջև, անվանում են 3-րդ 

սեռի լծակ: Այդպիսի լծակի օրինակներ են գերանդին, արմնկային հոդի 

լծակը, նրբունելին և այլն:

III սեռի լծակներ

Հենման 

կետ

Ճիգ
Բեռ

Լծակի կանոնից հետևում է, որ 3-րդ սեռի լծակ օգտագործելիս ճիգը 

զգալիորեն գերազանցում է բեռի կշռին, այսինքն՝ ուժի մեջ ոչ թե շահում, 

այլ կորցնում ենք: Այսպիսի լծակը շահում տալիս է ճանապարհի մեջ: 

Օրինակ՝ արմնկային հոդի լծակում երկգլուխ մկանի (բիցեպս) բազուկը 

մոտ 3 սմ է, իսկ ձեռքի ափին գտնվող բեռի կշռի բազուկը՝ 30 սմ: Ուրեմն, 

բեռը ձեռքի մեջ պահելու համար պահանջվում է բեռի կշռից 10 անգամ 

ավելի մկա նային ուժ: Բայց հոգ չէ, որ կորցնում ենք ուժի մեջ: Մկանները 

բավականին ուժեղ են: Կարևորն այն է, որ մկանների ոչ մեծ կծկումը 

թույլ է տալիս զգալ իո րեն տեղա շար ժել բեռը: Սա հատկապես կարևոր 

է նաև այն պատ ճա ռով, որ մկան ները արագ կծկվել չեն կարողանում: 

Բարեբախտաբար, այս լծա կում դրա անհրաժեշտությունը չկա էլ: Թեկուզ 

և 10 անգամ կորց նում ենք ուժի մեջ, բայց նույնքան անգամ էլ շահում ենք 

բեռի անցած ճանապարհի, հետևաբար նաև՝ շարժման արա գության մեջ: 
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Այսպիսի «խելացի» լծակներ մարդու և կենդանիների օրգանի զմներում 

շատ կան: Դրանք այն ոսկորներն են, որոնք այս կամ այն չափով  ազատ 

շարժվելու հնարավորություն ունեն, ինչպես, օրին ակ, վերջույթ ների 

ոսկորները, ներքին ծնոտը, մատների ֆալանգները և այլն:

Ավելացնենք, որ արագության մեջ շահելու «կարողությունը» 3-րդ սեռի 

լծակի մենաշնորհը չէ: 1-ին սեռի լծակն էլ կարող է արագության մեջ 

շահում տալ, եթե բեռը գործադրենք լծակի մեծ բազկի, իսկ ճիգը՝ փոքրի 

վրա: Իսկ թե որ սեռի լծակը ինչի մեջ է շահում տալիս և ինչի մեջ՝ կորուստ, 

ներկայացված է աղյուսակում. 

Լծակի 

սեռը
Շահում Կորուստ

III Ճանապարհի և արագության Ուժի

II Ուժի Ճանապարհի և արագության

I

Եթե բեռի բազուկը մեծ է ճիգի բազկից,  ապա ուժի մեջ շա  հում,  

ճանապարհի և արագության մեջ կորուստ է տալիս:

Եթե բեռի բազուկը փոքր է ճիգի բազկից, ապա ճանա պարհի և 

արագության մեջ շահում, ուժի մեջ կորուստ է տալիս:

Եթե բեռի և ճիգի բազուկները հավասար են, ապա ոչ շա հում և ոչ 

էլ կորուստ է տալիս:

   § 33. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 6. 
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

1. Ո րո շե ՛ք 0,5 մ3 ծա վալ ունե ցող գրա նի տե սա լը 20 մ հա վա սա րա չափ 

բարձ րաց նե լու հա մար ան հրա ժե շտ աշ խա տան քը։ Գրա նի տի խտությունը հա-

վա սար է 2500 կգ/մ3։

Տր ված է

V = 0,5 մ3

S = 20 մ
ρ = 2500 կգ/մ3 

--------------------- 

A = ?

Լուծում: Աշ խա տան քի սահ մա նումից բխում է, որ A = FS, 

որ տեղ F-ը սա լի վրա կի րառ ված ուժն է այն բարձ  րաց-

նե լի ս։ Բարձ րա ցումը հա վա սա րա չափ է, ուս տի, այդ ուժը 

հա վա սար է բեռի վրա ազդող ծան րության ուժին՝ F = mg: 

Հաշ վի առ նե լով, որ սա լի զա նգ վա ծը՝ m = ρV, կս տա նանք.

A = ρVgS = 2500 · 0,5 · 10 · 20 = 250000 Ջ = 250 կՋ։

 Պատ.՝ 250 կՋ։

2. Ի՞նչ հզո րություն պե տք է ունե նա ժա պա վե նա փո խադ րի չի շար ժի չը, որ-

պես զի հնա րա վոր լի նի 1 ժ-ում 30 մ3 ա վա զը նրա մի ջո ցով բարձ րաց նել 6 մ 

բարձ րության վրա։ Ա վա զի խտությունը 1500 կգ/մ3 է։
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Տր ված է

t = 1 ժ = 3600 վ
V = 30 մ3

S = 6 մ
ρ = 1500 կգ/մ3 

--------------------- 

N = ?

Լուծում: Ա վա զի զա նգ վա ծը՝ m = ρV: Ա վա զը բարձ րաց-

նե լու հա մար պա հա նջ վող աշ խա տան քը՝ A = mgS = ρVgS: 

Ուրե մն, պա հա նջ վող հզո րությունը կլի նի.

      A     ρVgS    1500 · 30 · 10 · 6
N = −−− = −−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−−−− = 750 Վտ։
        t        t              3600

 Պատ.՝ 750 Վտ:

3. Անկ շիռ ձո ղը կախ ված է թե լից, 

ո րը ձո ղի եր կա րությունը բա ժա նում 

է 1:5 հա րա բե րությա մբ (տե ՛ս նկ. 3.13): 

Ձողը գտն վում է հա վա սա րա կշռության 

մեջ, երբ դրա մի ծայ րից կախ ված է m 

զա նգ վա ծով բե ռը, իսկ մյուս ծայ րում 

ազ դում է F ուժը: Ո րո շե ՛ք F ուժը, ե թե 

m = 1 կգ:

Տր ված է

l1 : l2 = 1 : 5
m = 1 կգ
--------------------- 

F = ?

Լուծում: Լծա կի մեծ բա զկի վրա ազ դում է բե ռի կշի ռը, 

ո րը հա վա սար է՝ P = mg: Լծա կի հա վա սա րա կշռության 

պայ մա նից.

 F      l
2  

                l
2−−− = −−−։ Բայց −−− = 5, հետ ևա բար՝

 P      l
1
                 l

1             
F = 5P = 5 mg = 5 · 1 · 10 = 50 Ն:

 Պատ.՝ 50 Ն:

4. 1 մ եր կա րություն ունե ցող թե թև ձո ղի ծայ րե րից բեռ ներ են կախ վա ծ։ 

Բեռ նե րից մե կի զա նգ վա ծը հա վա սար է 120 գ-ի։ Ին չի՞ է հա վա սար մյուս բե ռի 

զա նգ վա ծը, ե թե ձո ղը բեռ նե րի հետ մի ա սին հա վա սա րա կշռ ված է մի հե նա-

րա նի վրա, որն ա ռա ջին բե ռից հե ռու է 20 սմ։

Տր ված է

l = 1 մ
m = 120 գ
l1 = 20 սմ
--------------------- 

m
2
 = ?

ՄՀ

= 0,12 կգ
= 0,2 մ

Լուծում: Լծա կի վրա ազ դում են բեռ նե րի 

կշիռ ները՝ P1 = m1g և P2 = m2g: Լծա կի փո քր բա-

զուկը l
1
 է, իսկ մե ծը՝ l − l

1
: Լծա կի հա վա սա րա-

կշռության պայ մա նից ունենք.

 P
1
     l

2  
             m1g      l − l

1−−− = −−− կամ −−−− = −−−−−, որ տե ղից՝
 P2      l1             m2g        l

1             
       m

1
l
1  

     0,12 · 0,2 
m

2
 = −−−− = −−−−−−−−− = 0,03 կգ = 30 գ։

         l − l
1
         0,8 

 Պատ.՝ 30 գ:

Նկ. 3.13
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§ 34. ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 5

   § 34. ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 5

Լ ծա կի հա վա սա րա կշռության պայ մա նի ուսում նա սի րումը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը։ Փոր ձով ստուգել, թե ուժե րի և դրա նց բա-

զուկ նե րի ի՞նչ հա րա բե րակ ցության դեպ քում լծա կը կլի նի հա վա սա րա-

կշռության մե ջ։

 Սար քեր և նյութեր։ Ամ րա կա լին ամ րաց րած լծակ, բեռ նե րի հա վա քա-

ծու, քա նոն (նկ. 3.14)։ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԸ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼՈՒ ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ

1. Լ ծա կի եր կու ծայ րե րի մա նեկ նե րը պտ տեց նե լով` այն հա վա սա րա-

կշռե՛ք այն պես, որ ճի շտ հո րի զո-

նա կան դի րք ըն դունի ։

2. Պտտ ման ա ռա նց քից l
1 

= 18 սմ 

հեռա  վո րության վրա լծա կի 

ձախ բա զկից եր կու մի ա տե սակ 

բեռ կա խե՛ ք։

3. Փոր ձե րի մի ջո ցով լծա կի աջ 

բազկի վրա գտե՛ք այն կե տը, 

ո րից կախ ված ե րեք նույն պի-

սի բեռ նե րը կհա վա սա րա կշռեն 

նախո րդ եր կու բեռ նե րը։ 

4. Չա փե՛ք այդ կե տից մինչև պտտ-

ման ա ռա նցքն ըն կած l
2
 հե ռա վո-

րութ յունը ։

5. Հա մա րե լով, որ յուրա քան չյուր բե ռի կշի ռը հա վա սար է 1 Ն, լրաց րե՛ք 

աղ յուսա կի դա տա րկ սյունակ նե րը ։

l1, մ F
1
, Ն l2, մ F

2
, Ն M1, Ն·մ M2, Ն·մ

6. Եզ րա կա ցությո՛ւն ա րեք մո մե նտ նե րի կա նո նի ար դա րա ցի ության 

մա սին:

Նկ. 3.14
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Գ ԼՈՒԽ III. ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ԵՎ ՀԶՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ 

   § 35. ՊԱ ՐԶ ՄԵ ԽԱ ՆԻ ԶՄ ՆԵ Ր։ ՃԱ ԽԱ ՐԱԿ: 
ԹԵՔ ՀԱՐ ԹՈՒԹՅՈՒՆ 

1.  Ճա խա րակ: Ուսում նա սի րենք լծա կի տա րա տե սակ երկ-

րո րդ պար զա գույն մե խա նիզ մի՝ ճա խա րա կի կա ռուց ված քը 

և աշ խա տան քի սկզ բուն քը: 

Ճա խա րակ կոչ վում է փո րակ ունե ցող ա նի վը, ո րը կա-

րող է պտտ վել գո տե կա պի մեջ ամ րաց ված ա ռա նց քի շուր-

ջը (նկ. 3.15)։ Փո րա կի մի ջով ան ցնում է ճա խա րա կն աշ խա-

տեց նող պա րա նը, ճո պա նը կամ շղ թա ն։ Կախ ված ճա խա րա-

կի օգտա գո րծ ման նպա տա կի ց՝ ա նի վի պտտ ման ա ռա նց քը 

կարող է ան շա րժ ամ րաց ված լի նել, կա րող է շա րժ վել բեռի 

հետ միա սին: Դրա նց հա մա պա տաս խան ճա խա րակ նե րը բա-

ժան վում են եր կու հիմ նա կան տե սա կի՝ ան շա րժ և շար ժա-

կա ն։  

2. Ան շա րժ ճա խա րակ:  Ան շա րժ կոչ վում է այն ճա խա րա կը, ո րի ա ռանցքն 

ամ րաց ված է և բեռ ներ բարձ րաց նե-

լու ժա մա նակ ո՛չ իջ նում է, ո՛չ բարձ րա-

նում: Նկար 3.16 ա-ում ցույց է տր ված, 

թե ինչ պես են բե ռը բարձ րաց նում ան-

շա րժ ճա խա  րա կի մի ջո ցով: Ճա խա րա-

կում շփման ուժե րի բա ցա կա յության 

դեպ քում նրա վրա ազ դում են մի այն 

պա րա նի ձգման F
1
 և բե ռի ծան րության 

F
2
 ուժե րը: Այդ ուժե րի կի րառ ման կետե-

րը կա րե լի է հա մա րել ճա խա րա կի A 

և B կե տերը (նկ. 3.16 բ): Ստաց վում է, 

որ ան շա րժ ճա խա րա կը հա վա սար բա-

զուկ նե րով լծակ է: Լծա կի հա վա սա րա-

կշռության պայմանից հետևում է, որ F
1
 · OA = F

2
 · OB: Քա նի որ OA-ն և OB-ն 

ճա խա րա կի շառա վիղ ներն են, ա պա OA = OB, հետ ևա բար՝

F
1
 = F

2
: 

Այս պի սով, ան շա րժ ճա խա րա կն ուժի մեջ շա հում չի տա լի ս։ Այս պի սի 

ճա խա րա կը կի րառ վում է մի այն ուժի ազդ ման ուղ ղությունը փո խե լու հա-

մա ր։ Դի տա րկ ված օ րի նա կում ճա խա րա կի ա նի վին գցած պա րա նը դե պի 

նե րքև ձգե լո վ՝ բե ռին ստի պում ենք վեր բարձ րա նալ: Իսկ պա րա նը նե րքև 

ձգե լն ան հա մե մատ ա վե լի հե շտ է, քան պա րա նով բե ռը դե պի վեր քա շե լը:

3.  Շար ժա կան ճա խա րակ: Ե րբ ան հրա ժե շտ է լի նում փո խել ոչ միայն 

ուժի ուղ ղությունը, այլև ուժի մեջ շա հում ստա նալ, դա ա նում են շար ժա կան 

Նկ. 3.15

B 
A

F
1 F

2

ա                բ 

Նկ. 3.16

O
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§ 35. ՊԱ ՐԶ ՄԵ ԽԱ ՆԻ ԶՄ ՆԵ Ր։ ՃԱ ԽԱ ՐԱԿ: ԹԵՔ ՀԱՐ ԹՈՒԹՅՈՒՆ  

ճա խա րա կի մի ջո ցով: 

Շարժա կան կոչ վում է 

այն ճա խա րա կը, ո րը 

շա րժ վում է բե ռի հետ 

մի ա սին (նկ. 3.17 ա): 

Այս ճա խա րա կը թույլ 

է տա լիս ո րո շա կի ուժով 

դրա նից եր կու ան գամ 

ա վե լի մեծ ուժ հա վա-

սա րա կշռե լ։ Ի րոք, գոր-

ծադ րե լով F
1
 ուժը՝ մենք 

ձգտում ենք ճա խա րա-

կը պտ տել Օ կե տով 

անցնող ա ռա նց քի շուրջը (նկ. 3.17 բ): Դ րա հա մար ան հրա ժե շտ է, որ F
1
 ուժի 

և O կետի նկատ մամբ իր բա զկի (ճա խա րա կի OA տրա մագ ծի) ար տադ րյա լը 

հա վա սար լի նի ճա խա րա կի B կե տում ամ րաց ված բեռի F
2
 ծան րության ուժի 

և Օ կետի նկատ մա մբ իր բա զկի (ճա խա րա կի OB շա ռավ ղի) ար տա դրյա լի ն՝ 

F
1
 · OA = F

2
 · OB, որ տե ղից էլ ստա նում ենք. 

F
2
 = 2F

1
:

Ս տաց ված ար դյուն քը հեշ տությա մբ կա րե լի է ստուգել փոր ձով, ո րի սխե-

ման բեր ված է նկ. 3.18-ում: 

4.  Բազ մա ճա խա րակ: Ուժի մեջ ա վե լի մեծ 

շա հում ստա նա լու նպա տա կով կի րա ռում 

են բազ մա ճա խա րակ (պո լի սպա ստ, հունա-

րեն պո լի` բազ մա և սպառ` ձգում եմ բա-

ռե րից), ո րը ան շա րժ և շար ժա կան ճա խա-

րակ նե րի հա մակ ցությունն է: Նկար 3.19-ում 

պատ կեր ված բազ մա  ճա  խա րա կը կա զմ ված 

է ե րեք շար ժա կան և ե րեք ան շա րժ ճա խա-

րակ նե րից: Քա նի որ շար ժա կան ճա խա-

րակ նե րից յուրա քան չյուրը կրկ նա  պատ կում 

է քար շի ուժը, ա պա այդ պի սի բազ մա ճա-

խա րա կն ընդ  հա նուր առ մա մբ ուժի վե ցակի 

շահում է տա լի ս։

5.  Թեք հար թություն: Թեք հար թությունը թեք դրած հար թա կի ձևով 

մար մին է, ո րի վրայով բե ռը սա հեց նե լով կամ գլորելով մի մակարդակից 

տեղափոխում ենք մեկ այլ մակարդակ (նկ. 3.20)։ 

Ե թե ան տե սենք շփումը թեք հար թության մա կե րևույ թի և բե ռի մի ջև, 

ա պա թեք հար թությա մբ բե ռի բարձ րաց ման ժա մա նակ ա վե լի փո քր ուժ 

Նկ. 3.19

N

Նկ. 3.18

O

ա             բ

Նկ. 3.17

B 
A

F
1

F
2
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գոր ծադ րե լով, քան բե ռի ծան րության ուժն է, կա րե լի է բարձ րաց նել բե ռը։ 

Այ սինքն՝ թեք հար թությունն ուժի շա հում է տա լի ս։

Նկ. 3.20

   Հա կի րճ ամ փո փում 

1. Ան շա րժ ճա խա րա կն ուժի մեջ շա հում չի տա լի ս։ Այս պի սի ճա խա-

րա կը կի րառ վում է մի այն ուժի ազդ ման ուղ ղությունը փո խե լու 

համա ր։ 

2. Շար ժա կան ճա խա րա կը ուժի մեջ 2 ան գամ շա հում է տա լի ս։ 

3. Թեք հար թությա մբ բե ռը կա րե լի է բարձ րաց նել կամ ի ջեց նել նրա 

կշռից փո քր ուժով: 

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1.  Ճա խա րակ նե րի ի՞նչ տե սակ ներ գի տե ք։

2. Ին չո ՞վ է շար ժա կան ճա խա րա կը տար բեր վում ան շա րժ ճա խա րա-

կի ց։

3. Ի ՞նչ նպա տա կով են օգ տա գոր ծում շար ժա կան ճա խա րա կը:

4. Ի ՞նչ է բազ մա ճա խա րա կը։ Ուժի ինչ քա ՞ն շա հում է այն տա լի ս։ 

ԱՄԵ Ն ԻՆՉ ՊԱՐԶ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ֆիզիկայում ընդուն ված է առանձնացնել 6 պարզագույն մեխանիզմ, 

որոնցից 4-ը երկու հիմնական մեխանիզմի՝ լծակի և թեք հարթության 

տարատեսակներն են: Դրանք ներկայացված են գծապատկերում:
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ՊԱՐԶ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

1. ԼԾԱԿ 2. ԹԵՔ ՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.1 ՃԱԽԱՐԱԿ 1.2 ՈԼՈՐԱՆ 2.1 ՍԵՊ 2.2 ՊՏՈՒՏԱԿ

Այս 6 պարզ մեխանիզմից բավականին հանգա մանալից ուսումնասիրել 

ենք լծակն ու ճախարակը և հպանցիկ ծանոթացել թեք հարթությանը: Ուստի, 

այստեղ կրկին կանդրա դառ նանք թեք հար թությանը, կծանոթանանք նաև 

ոլո րանի, սեպի և պտուտակի աշ խա տանքի սկզբուն քին:
r

R

Ճիգ

Ճիգ

Բեռ

Բեռ

Ոլորան: Ոլորանը, ըստ էության, 

իրար միացված տարբեր շառա վիղ-

ներով անիվներից կազմված համակարգ է, որոնք պտտվում են սևեռ ված 

առանց քի շուրջը: Այն գործում է ինչպես 1-ին սեռի լծակ, ուստի, կախված 

այն բանից, թե որտեղ են կի րառ ված ճիգն ու բեռը, կարող է շահում տալ 

ինչպես ուժի, այն պես էլ արագութ յան մեջ: Լծակի հենման կետը սևեռված 

առանցքն է: Բեռի և ճիգի բազուկ ները համապա տաս խան անիվների շա-

ռա վիղներն են: Դրանց R/r հա րա բերությունն էլ հավասար է ոլորանի 

տված շահումին: Ուժի մեջ շահում տվող ոլորանի օրինակ է սովորական 

պտու  տակահանը, իսկ արագության մեջ՝ մթերք կտրատող սղոցը:         
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Պարզագույն ոլորանը, որը կազմված է թմբու կից և նրան ամրացված 

բռնակից, հայտնագործվել է խոր հնադարում։ Առավել հաճախ այն օգտա-

գործվել է ջրհորից ջուրը վեր բարձրացնելու համար։

Թեք հարթություն: § 35-ում նշեցինք, որ թեք հարթու թյու նն օգտա-

գործում են բեռը նրա վրայով սահեց-

նելով կամ գլորելով որևէ մակար  -

դակից  այլ մակարդակ տեղա փոխելու 

համար: Բայց դա թեք հարթու թյունից 

օգտվելու ամենաքիչ հանդիպող դեպքն 

է: Առավել հաճախ թեք հարթությունից 

օգտվում են շարժվող մարդիկ և 

փոխադրամիջոցները: Եվ հաշվի առ-

նելով, որ Երկրի մակերևույ թը հարթ չէ, 

նամանավանդ՝ Հայաստանում, ապա 

մենք ճակատա գրով ենք «դատա պարտ-

ված» մշտապես գործ ունենալ թեք 

հարթու թյան հետ, քանի որ շարժման 

ընթացքում անընդհատ մի մակար-

դակից տեղափոխվում ենք մեկ այլ 

մակարդակ:  Ընդ որում՝ երբեմն դա 

կատարվում է բնության ստեղծած, 

իսկ ավելի հաճախ ար հես  տա կան կա-

ռուցված թեք հարթությամբ: Օրինակ՝ 

մի ժամանակ Ալեքսանդր Թամանյանի 

արձանի մոտից դեպի «Հասկի» հուշար-

ձան տանող բնական ճանա պարհ 

կար: Հետո այդ ճանապարհով քայլելը 

հեշտացնելու նպատակով բետոնա պատ 

թեք հարթություն կառուցեցին: Իսկ թեք 

հարթությամբ քայլելն էլ ավելի հեշտացնելու և անվտանգ դարձ    նելու 

համար նրա մակերևույթն աստիճանաձև են սարքում, ինչը սխալ է, երբ 

թեք հարթությունը նախա տեսված է դրանով բեռներ տեղափո խելու կամ 

սայլակների ու տրանս պորտային միջոցների շարժման հա մար:

Աստիճանաձև մակերևույթով թեք հարթու թյունն անվանում են սան-

դուղք, իսկ մի մակարդակից մյուսը բեռներ, սայլակներ, ավտոմեքենա-

ներ, կենդանիներ և այլն տեղափոխելու համար հարմարեցված թեք 

հարթակները` պանդուս (ֆրանսերեն pente՝ թեթև և douce՝ թեքություն 

բառերից) կամ թեքահարթակ: Դրանք մեր առօրյայի անբաժան մասն են և 

հան դիպում են ամենուրեք՝ տանը, դպրոցում, փողոցում, հասարա կական 

վայրերում, հիմնարկներում և այլուր: 
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Ուժի մեջ առավելագույն շահումը, որ կարելի է ստանալ մար մինը 

l երկա րու թ յուն ունեցող թեք հար թու թ յամբ մի մակար դակից մյու սը 

տեղափո խելիս,  l/h է, որտեղ h–ը այդ մակարդակների տարբերու թյունն 

է: Հետևաբար, մակարդակների նույն տարբերության դեպ քում որքան 

մեծ լինի թեք հարթության 

երկարությունը, այնքան 

շահումն ավելի մեծ կլինի: 

Իսկ որքան մեծ է l/h-ը, 

այնքան փոքր է հարթության 

թեքությունը: Դրանով է 

պայմանա վոր ված լեռնային ավտոճա նա պարհների և երկաթուղի ների 

ոլորմոլորությունը:

Սեպ: Սեպը բրգաձև պարզ մեխանիզմ է, որի կողմ նա յին մակերևույթները 

(թեք հարթությունները) հատվում են սուր անկյան տակ: Այն հիմնականում 

օգտագործում են եր կու նպատակով. 

I)    մշակվող մար մինը ճեղքելու, մասերի բա ժանելու, 

II) հպվող մակերևույթներն իրարից հեռաց նելու համար: 

1-ին դեպքի օրինակներ են սեպին 

կացնով հար վածելով կոճղը կիսելը, 

սառցահատի կողմից սառույցը 

ճեղքելը և այլն: Երբ կացնով 

ուղղաձիգ ուղղությամբ հարվածում 

ենք սեպին, կոճղի բաժանված 

մասերը հեռանում են հորիզոնական 

ուղղու թյամբ: Նշանակում է՝ սեպը 

փոխում է իր վրա ազ դող ուժի 

ուղղությունը: Բացի դրանից, ուժը, 

որով սեպը հրում է կոճղի կտորները, զգալիորեն գերազանցում են կացնի 

կողմից սեպի վրա ազդող ուժին, այսինքն՝ սեպը փոփո խում է նաև ուժի 

մեծությունը: 

Սեպի առաջացրած` դեպի տարբեր կողմեր ուղղված հզոր ուժերն 

օգտագործում են բոլոր կտրող-ծակող գոր ծիքներում (մեխ, ասեղ, մկրատ, 

դանակ, սուր, նիզակ և այլն): 

l 

I մակարդակ

II մակարդակ

Ճիգ

Ճիգ

Բեռ

Բեռ h

Ճիգ
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2-րդ դեպքում սեպը հանդես է գալիս ոչ թե կտրողի կամ ծակողի, 

այլ ընդհա կա ռակը՝ կպցնողի, ամրացնողի դերում: Օրի նակ՝ կացնի կոթն 

ամրաց նելու համար կոթի մեջ սեպ են խրում: Սեպը մեծ ուժով կոթը սեղմում 

է կացնին, որի հետևանքով դադարի շփման առավելագույն ուժը եր կա թի 

և փայտի միջև էապես մեծանում է, ինչն էլ կոթը «կպցնում» է կաց նին: 

Նույն սկզբունքով պա տուհանի շրջանակն ամրացնում են պատին, մեքե-

նայի շարժիչի տարբեր դետալներ՝ միմյանց և այլն:  

Պտուտակ:  Պտուտակը պարզ մեխանիզմ է, որի պարուրակը գլանի 

շուրջը բազմաթիվ անգամներ փաթաթած թեք հարթություն է: Այլ պարզ 

մեխա նիզմների նման պտուտակն էլ կարող է փոփոխել ուժի ուղղու թյունը 

և մեծությունը: 

Երբ խցանահանի բռնակը հորի-

զոնական հար թության մեջ պտտ ում ենք 

ժամսլաքի ուղղու թյամբ, խցանահանը 

շարժվում է դեպի ներքև: Պտտելով 

ամբարձիկի բռնակը՝ ավտոմեքենան վեր 

ենք բարձրացնում: Հենց սա էլ վկայում է 

այն մասին, որ պտու տակը փոփոխում է 

ուժի ուղղու թյունը (ճիգը գործադրվում 

է հորիզոնական ուղ ղու թյամբ, իսկ բեռը 

բարձրանում է ուղղաձիգ ուղղու թյամբ):  

Փոքր ճանապարհ անցնելու համար 

պտուտակը բազմաթիվ պտույտ ներ է 

գործում: Նշանակում է՝ այս դեպքում 

կորց նում ենք ճանապարհի մեջ, բայց 

մեծապես շահում ուժի մեջ: Իդեալական դեպքում ուժի մեջ պտուտակի 

շահումը հավասար է մեկ պտույտի ընթացքում ուժի կիրառ ման կետի անցած 

ճանապարհի (օրինակ՝ ամբարձիկի դեպ քում բռնակի գծած շրջանագծի 

երկարության) հարաբե րու թյանը պտուտակի պարույ րի քայլին (հարևան 

պարույր ների հեռավո րութ յա նը), որը կարող է շատ մեծ լինել:

Պտուտակը, հիրավի, ամենատարածված պարզ մեխանիզմն է կեն ցա-

ղում, արդյունաբերության մեջ և տեխնիկայում: Մի դեպքում այն տարբեր 

մարմիններ ամրացնելու դեր է կատարում, մեկ այլ դեպքում պտտական 

շարժումը փոխակերպում է համընթացի, բեռ է բարձրացնում, ինքնա թիռ-

ների ու նավերի շարժիչների քարշի ուժն է ստեղծում և այլն:

Պտուտակներ սկսել են օգտագործել դեռ վաղ ժամանակներից: Մ.թ.ա. 

III դարում Արքիմեդի ստեղծած պտուտակը, որը կազմված է թեք դրված 

խողովակից և պտու տակից, երկու հազար տարուց ավելի օգտագործում 

են ջուրը ցածրադիր ջրամ բարներից ոռոգման ջրա տարներ բարձ րաց-

նելու համար: Այժմ այն լայն կիրառություն ունի բազմազան ոլորտներում: 
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Սովորական մսաղացի մեջ այն միսը տեղափոխում ու սեղմում է կտրող 

դանակին: Ձկնարդյու նաբերության մեջ այն օգտագործում են ձուկն 

անվնաս ջրից տրանսպորտային տարա ների մեջ տեղափոխելու համար: 

Եթե այն պտտվելով ջուր է բարձ րացնում, ապա նրա մեջ վերևից լցված 

ջուրը պտույտ է առա ջացնում, ինչն էլ հաջողությամբ օգտագործվում է մի 

շարք հիդրոէլեկտրակայան ների տուրբինները պտտելու համար: Վերջերս 

Արքիմեդի պտուտակի կիրառմամբ զարմանահրաշ ատրակցիոններ 

են հայտնվել զվարճանքի հանրահայտ վայրերում: Մեքենաշինության 

բնագավառում էլ այն հետաքրքիր կիրառություն է գտել: Դժվարանցանելի 

տեղանքներում անփոխարինելի են մեքենաները, որոնցում անիվների 

փոխարեն Արքիմեդի պտուտակներն են: Դրանք հեշտությամբ 

հաղթահարում են փափուկ հողային տարածքները, ճահիճները, շատ խոր 

ձյան շերտերը, մի խոսքով՝ իսկական ամենագնացներ են: 

    

   § 36. ՄԵ ԽԱ ՆԻԶ ՄԻ ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒ ԹՅԱՆ 
ԳՈՐ ԾԱ ԿԻՑ: ՄԵ ԽԱ ՆԻ ԿԱՅԻ «ՈՍ ԿԵ ԿԱ ՆՈ ՆԸ»

1.  Օգ տա կար աշ խա տանք: Այս կամ այն մե խա նիզ մը կամ մե քե նան մար-

դիկ օգ տա գոր ծում են ո րո շա կի աշ խա տանք կա տա րե լու նպա տա կով: Օ րի-

նա կ՝ վե րե լա կն օգ տա գոր ծում են շեն քի տար բեր հար կեր բարձ րա  նա լու և 

իջ նե լու նպա տա կով: m զա նգ վա ծով մար դուն h բարձ րու թյան բարձ րաց-

նե լու հա մար նվա զա գույ նը պե տք է կա տա րել

A
օգ

 = mgh (36.1) 

աշ խա տանք, ո րը ծա խս վում է նրա վրա ազ դող mg ծան-

րու թյան ու ժը հաղ թա հա րե լու հա մար: Այդ աշ խա տան քը 

կա տա րում է վե րե լա կի շար ժի չը: 

Այն աշ խա տան քը, ո րի կա տար ման հա մար ստե ղծ-

ված է մե խա նիզ մը կամ մե քե նան, կոչ վում է օգ տա կար 

աշ խա տանք (A
օգ

): 

2. Ծա խս ված աշ խա տանք: Ե թե բե ռը բարձ րաց նե-

լու հա մար որ ևէ մե խա նի զմ ենք օգ տա գոր ծում, ա պա 

բե ռի ծան րու թյան ու ժից բա ցի, մի շտ էլ հա րկ է լի նում 

հաղ թա հա րել նաև մե խա նիզ մի մա սե րի ծան րու թյան 

ու ժը, ինչ պես նաև այդ մե խա նիզ մում գոր ծող շփ ման 
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ու ժը։ Օ րի նա կ՝ շար ժա կան ճա խա րակ օգ տա գոր ծե լիս հար կա դր ված ենք 

լի նում լրա ցու ցիչ աշ խա տանք կա տա րել. 

ա) որ պես զի բարձ րաց նենք ճա խա րա կը և ճո պա նը,

բ) որ պես զի հաղ թա հա րենք շփ ման ու ժը ճա խա րա կի ա ռա նց քում։

 Մե խա նիզ մի օգ տա գո րծ մա մբ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ծա խս ված 

ամ բո ղջ աշ խա տան քը կոչ վում է լրիվ աշ խա տանք (A
լր
): Լրիվ աշ խա-

տանքը հա վա սար է օգ տա կար և լրա ցու ցիչ աշ խա տանք նե րի գու մա րին, 

ուս տի, օգ տա կար աշ խա տան քը մի շտ փո քր է ծա խս վա ծից. 

A
օգ

 < A
լր
: 

Օգ տա կար աշ խա տան քը մի շտ լրիվ աշ խա տան քի ո րոշ մա սն է, ո րը 

մար դը կա տա րում է մե խա նի զմ նե րի մի ջո ցո վ։ 

3. Օգ տա կար գոր ծո ղու թյան գոր ծա կից: Այն ֆի զի կա կան մե ծու թյու նը, 

ո րը ցույց է տա լիս, թե օգ տա կար աշ խա տան քը ծա խս ված աշ խա տանքի 

որ մա սն է կազ մում, կոչ վում է մե խա նիզ մի օգ տա կար գոր ծո ղու թյան 

գոր ծա կից (կր ճա տ՝ ՕԳԳ)։ Մե խա նիզ մի ՕԳԳ-ն գտ նե լու հա մար օգ տա կար 

աշխատան քը պե տք է բա ժա նել այն աշ խա տան քին, ո րը ծա խս վել է տվյալ 

տեխնի կա կան սա րքն օգ տա գոր ծե լու ժա մա նա կ.

           A
օգՕԳԳ = −−−−։ (36.2) 

            A
լր

Օգ տա կար գոր ծո ղու թյան գոր ծա կի ցը հա ճախ ար տա հայ տում են 

տոկոս նե րով և նշա նա կում հու նա կան η (կար դաց վում է է տա) տա ռով.

      A
օգη = −−−− · 100%: (36.3) 

      A
լր

 Քա նի որ A
օգ

-ը մի շտ փո քր է A
լր
-ից, ա պա ՕԳԳ-ն մի շտ փո քր է 1-ից (կամ 

100 %-ից)։ 

Օ ԳԳ-ն բնու թագ րում է մե խա նիզ մի աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու-

թյու նը: Որ քան մեծ է ՕԳԳ-ն, այն քան կա տա րյալ է մե խա նիզ մը: Ուս տի, 

տար բեր մե խա նի զմ ներ նա խագ ծե լիս մի շտ ձգ տում են մե ծաց նել դրա նց 

ՕԳԳ-ն՝ հնա  րա վո րի նս փոք րաց նե լով շփ ման ու ժե րով և այլ գոր ծոն նե րով 

պայ մա նա վոր ված կո րուստ նե րը: 

Ե թե մե խա նիզ մում գոր ծող շփ ման ու ժե րը և բե ռի զա նգ վա ծի հա մե-

մատ մե խա նիզ մի շա րժ վող մա սե րի զա նգ ված նե րը այն քան փո քր են, որ 

կա րե լի է հաշ վի չառ նել, ա պա օգ տա կար գոր ծո ղու թյան գոր ծա կի ցը շատ 

քիչ է փո քր 1-ից, և լրիվ աշ խա տան քը կա րե լի է մո տա վո րա պես ըն դու նել 

հա վա սար օգ տա կար աշ խա տան քին. 

A
օգ

 ≈ A
լր
: (36.4)

 Սա նշա նա կում է, որ պա րզ մե խա նի զմ նե րի օգ տա գո րծ մա մբ աշ խա-

տան քի մեջ շա հում ստա նալ հնա րա վոր չէ։ Ա վե լի ն՝ կո րուստ նե րից լի ո-

վին խու սա փել հնա րա վոր չէ, ուս տի, ի րա կա նում աշ խա տան քի մեջ մի շտ 

կո րց նում ենք:
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4.  Մե խա նի կայի «ոս կե կա նո նը»: Նա խո րդ կե տում 

ստաց ված ար դյուն քը, որ պա րզ մե խա նի զմ ներ օգ տա-

գոր ծե լո վ՝ մի շտ կո րց նում ենք աշ խա տան քի մեջ, կար ծես 

թե կաս կա ծի տակ է դնում դրա նպա տա կա հար մա րու-

թյունը: Բայց դա մի այն ա ռա ջին հայաց քից է այդ պես: Չէ՞ 

որ կարևորն այն է, որ, օ րի նակ, լի նգ օգ տա գոր ծե լով, մենք 

բարձ րաց նում ենք բե ռը, ինչն ա ռա նց դրա չէ ինք կա րո ղա-

նում ա նել: Դա հնա րա վոր դար ձավ, ո րով հե տև լին գի օգ-

տա գո րծ մա մբ ու ժի մեջ շա հում ստա ցանք՝ թե կուզև կո րց-

նե լով աշ խա տան քի մեջ: Դե, ինչ ա րած, ինչ պես ա սում են. 

«Ձրի պա նի րը մի այն թա կար դում է լի նում»: Մի տեղ շա հում 

ենք, մեկ այլ տեղ պե տք է կո րց նենք: Օ րի նա կ՝ մենք գիտենք, 

որ շար ժա կան ճա խա րա կը ու ժի մեջ 2 ան գամ շա հում է 

տա լիս: Բայց չա փում նե րը ցույց են տա լիս, որ երբ պա րա-

նի ծայ րին բե ռի կշռից 2 ան գամ փո քր ուժ ազ դե լո վ այն 

հասց նում ենք h բարձ րու թյան, պա րա նի ծայրն 

անցնում է 2h ճա նա պա րհ (նկ. 3.21): Ստաց վեց, 

որ քա նի անգամ շա հե ցինք ու ժի մեջ, նույն քան 

ան գամ կորց րինք ճա նա պար հի մեջ: 

Երբ եր կու ու ժե րի ազ դե ցու թյան տակ հա վա-

սա րա կշռու թյան մեջ գտն վող լծա կը պտտ վում է 

հե նա րա նի շուր ջը (նկ. 3.22), փո քր ու ժի կի րառ-

ման կե տն ա վե լի մեծ ճա նա պա րհ է ան ցնում, 

քան մեծ ու ժի նը: Չա փե լով այդ ճա նա պա րհ նե րը՝ 

ստա նում ենք, որ դրանք հա կա դարձ հա մե մա-

տա կան են ու ժե րի մո դուլ նե րին. 

 S
2
    F

1
 

−−− = −−− կամ F
1
S

1
 = F

2
S

2
: (31.5)

 S
1
    F

1

 Հաշ վի առ նե լով, որ ու ժի և ճա նա պար հի ար տա դրյա լն այդ ու ժի կա-

տա րած աշ խա տանքն է, ստա նում ենք, որ լծա կը հա վա սա րա կշռող ուժերի 

կա տա րած աշ խա տանք նե րը մի մյա նց հա վա սար են՝ A
1
 = A

2
: Սա ևս մի 

ա պա ցույց է, որ պա րզ մե խա նիզ մի, տվյալ դեպ քում՝ լծա կի օգ տա գո րծ-

մա մբ աշ խա տան քի մեջ շա հում չենք ստա նում: Կախ ված աշ խա տան քի 

նպա տա կից, պա րզ մե խա նի զմ նե րն օգ տա գոր ծում են մի այն ու ժի կամ մի-

այն ճա նա պար հի մեջ շա հում ստա նա լու հա մար: Այս պի սով,  մե խա նիզ մի 

օգ նու թյա մբ քա նի ան գամ շա հում ենք ու ժի մեջ, նույն քան ան գամ կո-

րց նում ենք ճա նա պար հի մեջ և հա կա ռա կը: 

Այս օ րեն քը կոչ վում է մե խա նի կայի «ոս կե կա նոն»։ Օ րեն քի հե ղի նա կը 

հույն գիտ նա կան Հե րոն Ա լեք սա նդ րա ցին է, ով ապ րել է մ.թ.ա. I դա րում։

Նկ. 3.21

Նկ. 3.22
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   Հա կի րճ ամ փո փում 

1. Օ ԳԳ-ն բնու թագ րում է մե խա նիզ մի աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու-

թյու նը: Այն ցույց է տա լիս, թե օգ տա կար աշ խա տան քը ծա խս ված 

աշ խա տան քի որ մա սը կամ քա նի տո կո սն է կազ մում.
           A

օգ
              A

օգՕԳԳ = −−−− կամ η = −−−− · 100%: (36.2) 
            A

լր 
             A

լր

2.  Մե խա նիզ մի օգ նու թյա մբ քա նի ան գամ շա հում ենք ու ժի մեջ, նույն-

քան ան գամ կո րց նում ենք ճա նա պար հի մեջ և հա կա ռա կը (մե խա-

նի կայի «ոս կե կա նո նը»): 

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ին չո ՞ւ մե խա նի կա կան հար մա րանք ներ օգ տա գոր ծե լու դեպ քում 

ծա խս ված աշ խա տան քը մի շտ մեծ է օգ տա կար աշ խա տան քի ց։

2.  Ի ՞նչն են ան վա նում մե խա նիզ մի օգ տա կար գոր ծո ղու թյան գոր ծա կի ց։

3.  Կա րո ՞ղ է տեխ նի կա կան սար քի ՕԳԳ-ն հա վա սար լի նել 1-ի (կամ 100 %-ի)։

4. Ի ՞նչ ե ղա նակ նե րով են մե ծաց նում ՕԳԳ-ն։

5.  Բա ցատ րե ՛ք մե խա նի կայի «ոս կե կա նո նը»։ Ո՞վ է հե ղի նա կը ։

6.  Բե րե ՛ք պա րզ մե խա նի զմ ներ օգ տա գոր ծե լիս մե խա նի կայի «ոս կե 

կա նո նի» դրս ևոր ման օ րի նակ նե ր։

   § 37. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 7. 
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ԾՈՒՄ

1. Ի՞նչ ուժ պե տք է կի րա ռել 100 կգ զա նգ վա ծով բե ռը շար ժա կան ճա խա րա-

կով բարձ րաց նե լու հա մար, ե թե ճա խա րա կի զա նգ վա ծը 10 կգ է: 

Տր ված է

m1 = 100 կգ
m2 = 10 կգ
--------------------- 

F
1
 = ?

Լուծում: Շար ժա կան ճա խա րա կը բարձ րա նում է բե-

ռի հետ մի ա սին, ուս տի, ճա խա րա կ– բեռ հա մա կար գը 

բարձ րաց նե լու հա մար ան հրա ժե շտ է դրա վրա կի րա ռել 

ճա խա րա կի և բե ռի գու մա րային կշռին հա վա սար ուժ՝ 

F
2
 = P

1
 + P

2
 = m1g + m2g = (m1 + m2)g: Հաշ վի առ նե լով, որ շար-

ժա կան ճա խա րա կը ու ժի մեջ 2 ան գամ շա հում է տա լիս, 

պա րա նի ա զատ ծայ րին բա վա կան է կի րա ռել F
2
-ի կե սին 

հա վա սար ուժ: Ու րե մն՝

       F
2
    (m1 + m2)g    110 · 10

F
1
 = −−− = −−−−−−−−−− = −−−−−−−− = 550 Ն։

       2          2              2

 Պատ.՝ 550 Ն:
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§ 37. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 7. ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ԾՈՒՄ 

2. Ի՞նչ ա ռա վե լա գույն կշռով բեռ կա րող է բարձ րաց նել 42 կգ զա նգ վա ծով 

տղան̀ օգ տա գոր ծե լով մեկ ան շա րժ և մեկ շար ժա կան ճա խա րակ:

Տր ված է

m = 42 կգ
--------------------- 

P = ?

Լուծում: Ա ռա վե լա գույն ու ժը, ո րով մար դը կա րող է պա-

րա նը ձգել դե պի նե րքև, հա վա սար է նրա կշռին (ե թե նա 

պա րա նը ձգի դրա նից մեծ ու ժով, ոչ թե պա րա նը կիջ նի, 

այլ ին քը կբարձ րա նա, իսկ պա րա նից կախ ված բե ռը կիջ-

նի նե րքև): Քա նի որ շար ժա կան ճա խա րա կը ու ժի մեջ 2 

ան գամ շա հում է տա լիս, ա պա ա մե նա ծա նր բե ռի կշի-

ռը, որ նա կա րող է բարձ րաց նել, հա վա սար է իր կշռի 

կրկնա պա տի կին.

P = 2mg = 2 · 42 · 10 = 840 Ն: 

 Պատ.՝ 840 Ն:

3. Լծա կն օգ տա գո րծ վում է 1000 կգ զա նգ վա ծով բե տո նե սա լը 5 սմ-ով բարձ-

րաց նե լու հա մար: Լծա կի մյուս ծայ րը 3000 Ն ու ժի ազ դե ցու թյա մբ անցնում է 

20 սմ: Ո րո շե ՛ք լծա կի ՕԳԳ-ն:

Տր ված է

m = 1000 կգ
h1 = 5 սմ 
h2 = 20 սմ 
F = 3000 Ն
-------------------

ՕԳԳ = ?

ՄՀ

= 0,05 մ
= 0,2 մ

Լուծում: Սա լը բարձ րաց նե լու հա մար կա տար-

ված օգ տա կար աշ խա տան քը՝ A-ն, օգ տա գործ-

վում է սա լի վրա ազ դող ծան րու թյան ուժը 

հաղ թա հա րե լու հա մար, ո րը հա վա սար է՝ 

F
ծ
 = mg: Ու րե մն՝ A

օգ
 = mgh

1
: Լծա կի եր կար բա զ-

կի վրա կի րառ ված ու ժը կա տա րում է Fh2 աշ խա-

տանք, որն էլ ծա խս ված աշ խա տանքն է. 

           A
օգ

     mgh1    1000 · 10 · 0,05    5
ՕԳԳ = −−−− = −−−−− = −−−−−−−−−−−−−−− = −−−:
           A

լր
      Fh

2
        3000 · 0,2       6

 
5  

 Պատ.՝ ---:
    6

4. 30 կգ զա նգ վա ծով բե ռը բարձ րաց նում են թեք հար թու թյա մբ՝ շարժ ման 

ուղ ղու թյա մբ կի րա ռե լով 100 Ն ուժ: Որ քա ՞ն է թեք հար թու թյան ՕԳԳ-ն, ե թե 

նրա եր կա րու թյու նը 3 մ է, բարձ րու թյու նը՝ 0,5 մ:

Տր ված է
m = 30 կգ
F = 100 Ն
l = 3 մ
h = 0,5 մ
------------------------ 
η = ?

Լուծում: Բե ռը բարձ րաց նե լու հա մար ան հրա ժե շտ (օգ-

տա կար) աշ խա տան քը հա վա սար է՝ A
օգ

 = mgh: Ծախս-

ված աշ խա տան քը՝ A
լր
 = Fl: Հետ ևա բար՝ 

      A
օգ

                   mgh    30 · 0,5 · 10
η = −−−− · 100 % = −−−−− = −−−−−−−−−−−− · 100 % = 50 %:
      A

լր
                Fl          100 · 3

 Պատ.՝ 50 %:
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   § 38.  ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 6                  

Թեք հար թու թյա մբ մար մի նը 

բարձ րաց նե լիս ՕԳԳ-ի ո րո շու մը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը։ Փոր ձով հա-

մոզ վել, որ թեք հար թու թյան օգնու թյա մբ 

կա տար ված օգ տա կար աշ խա տան քը փոքր 

է լրիվ աշ խա տան քի ց։ Ո րո շել ՕԳԳ-ն։

Սար քեր և նյու թեր։ Ու ժա չափ, տախ-

տակ, ամ րա   կա լան, փայ տե չոր սու, չա փա-

ժա պա վեն (կամ քա նոն), բեռ նե րի հա վա-

քա ծու (նկ. 3.23)։

 ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԸ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼՈՒ ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ

1. Ու ժա չա փի օգ նու թյա մբ ո րո շե՛ք փայ տե չոր սուի կշի ռը եր կու բեռ-

ների հետ մի ա սին (P)։ 

2. Ամ րա կա լա նի թա թի կը վե՛ր բարձ րաց րեք և տախ տա կը թա թի կի մեջ 

ամ րաց նե լո վ՝ թեք հար թու թյուն ստա ցե ՛ք։

3. Չոր սուն դրե՛ք թեք հար թու թյան վրա, բեռ նա վո րե՛ք եր կու բեռ ո վ։

4. Ու ժա չա փն ամ րաց րե՛ք չոր սուին և հաս տա տուն ա րա գու թյա մբ այն 

տե ղա շար ժե՛ք թեք հար թու թյա մբ դե պի վե ր։ Չա փե՛ք տե ղա շար ժե-

լու հա մար ան հրա ժե շտ քար շի (F) ու ժը ։

5. Չա փա ժա պա վե նի մի ջո ցով ո րո շե՛ք բե ռի ստո րին եզ րի ան ցած S ճա-

նա պար հը և այն h բարձ րու թյու նը, մինչև ուր բարձ րաց վել է բեռը ։

6  . Հաշ վե՛ք օգ տա կար աշ խա տան քը և ծա խս ված աշ խա տան քը. 

A
օգ

 = Ph, A
լր
 = FS։

7. Ո րո շե՛ք թեք հար թու թյան ՕԳԳ-ն։

8. Չա փում նե րի ու հաշ վա րկ նե րի ար դյունք նե րը գրան ցե՛ք ա ղյու սա-

կում։

P, Ն h, մ A
օգ

, Ջ F, Ն S, մ A
լր
, Ջ η

Նկ. 3.23
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Գ ԼՈՒԽ IV. ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐԻ ԵՎ 

ԳԱ ԶԵ ՐԻ ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ 

   §39. ԳԱ ԶԻ ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ

1. Գա զի ճն շու մը: Բնա գի տու թյան դա սըն թա ցից 

մեզ հայտ նի է, որ գազե րը, ի տար բե րու թյուն պի նդ 

մար մին նե րի և հե ղուկ նե րի, չու նեն սեփա կան ծավալ ու 

ձև: Գա զե րը գրա վում են այն ա նո թի ամ բո ղջ ծա վա լը, 

ո րի մեջ գտն վում են: Ե թե ա նո թը հերմե տիկ փակ չլի-

նի, գա զն ա նը նդ հատ նրա նից դուրս կհո սի: Օ րի նա կ՝ 

յու րա քան չյու րիս քաջ հայտ նի է, որ ե թե գազի բա լո նի 

փա կա նը լավ փակ ված չլի նի, գազի ար տա հոսք կլի-

նի: Փուչի կն սկ սում է մե ծա նալ, ո րովհե տև նրա մեջ 

մղ ված օդն ըն դար ձակ վե լո վ՝ ճնշում է գործադ րում 

փու չի կի ռե տի նե թա ղան թի վրա: Նշա նա կում է՝ գա զն 

ա նը նդ հատ ըն դար ձակ վե լու հատկու թյուն ու նի: Բայց 

ե թե այն լց ված է փակ ա նո թի մեջ, ա պա վեր ջի նիս 

պա տե րը խո չըն դո տում են գա զի ընդար ձակ մա նը: 

Ուս տի, գա զը ճն շում է գոր ծա դրում ա նո թի և՛ հա տա կի, և՛ պա տերի, և՛ 

փա կա նի վրա։ Հե նա րա նի վրա պի նդ մա րմ նի ա ռա ջաց րած ճն շու մը պայ-

մա նա վոր ված էր նրա ծան րու թյան ու ժով: Գա զի ա ռա ջաց րած ճն շումը 

ուրիշ պատ ճառ ներ ու նի: Պար զենք, թե ին չով է այն պայ մա նա վոր վա ծ։

 Հայտ նի է, որ գա զի մո լե կուլ նե րն ան կա նոն շա րժ-

վում են։ Ի րե նց շա րժ ման ըն թաց քում նրանք բախ-

վում են մի մյա նց, ինչ պես նա և՝ այն ա նո թի պա տե-

րին, ո րի մեջ գտն վում են (նկ. 4.1)։ Գա զը բաղ կա ցած 

է հսկայա կան քա նա կու թյա մբ մո լե կուլ նե րից, այդ 

պատ ճա ռով նրա նց բա խում նե րի թի վը չա փա զանց 

մեծ է։ Օ րի նա կ՝ սե նյա կում գտն վող օ դի մո լե կուլ-

ների՝ 1 վ-ի ըն թաց քում 1 սմ2 մա կե րե սով մա կեր ևույ-

թին հա սց րած հար ված նե րի թի վն ար տա հայտ վում է քսա նե րե քա նիշ թվով: 

Ա ռան ձին մո լե կու լի բախ ման ու ժը թեև թույլ է, բայց բո լոր մո լե կուլ նե րի 

ազ դե ցու թյունն ա նո թի պա տե րին զգա լի ճն շում է ա ռա ջաց նում։

Այս պի սով, գա զի ճն շումն ա նո թի պա տե րի (և գա զի մեջ գտն վող մա ր-

մնի) վրա պայ մա նա վոր ված է գա զի մո լե կուլ նե րի հար ված նե րով:

 Փոր ձ։ Օ դա հան պոմ պի զան գա կի տակ բե րա նը կա պած ռե տի նե փու-

չիկ դնենք։ Նրա մեջ օ դի քիչ քա նա կու թյուն է լց ված, և փու չի կն ան կա-

նոն տե սք ու նի (նկ. 4.2 ա)։ Օ դա հան պոմ պով զան գի տա կից օ դը դուրս 

Նկ. 4.1
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հա նենք։ Փու չի կի պա տյա նը, ո րի շուրջն 

օդն ա վե լի ու ա վե լի է նոս րա նում, աս-

տի ճա նա բար փք վում է և գն դի ձև ստա-

նում (նկ. 4.2 բ)։

Ին չո ՞վ է բա ցա տր վում այս եր ևույ թը ։

 Մենք գի տենք, որ օ դի մո լե կուլ նե-

րն ան կա նոն շա րժ վում են և այդ պատ-

ճա ռով ա նը նդ հատ բախ վում են փու-

չի կի պա տե րին թե՛ ներ սից, թե՛ դր սի ց։ 

Օ դը դուրս մղե լիս զան գա կի տակ օ դի մո լե կուլ նե րի քա նա կը նվա զում է։ 

Սա կայն բե րա նը կա պած փու չի կի ներ սում օ դի մո լե կուլ նե րի քա նա կը չի 

փոխ վում։ Ուս տի, փու չի կի ար տա քին մա կեր ևույ թին տե ղի ու նե ցող հար-

ված նե րի թի վը փոք րա նում է, իսկ ներ սի մա կեր ևույ թից տե ղի ու նե ցող-

նե րի նը՝ ոչ։ Այդ պատ ճա ռով փու չի կը փք վում է և այն պի սի չա փեր ըն դու-

նում, որ նրա ռե տի նե պա տյա նի ա ռաձ գա կա նու թյան ու ժը հա վա սար վում 

է պատյա նի ներ սում ե ղած գա զի ճնշ ման ու ժի ն։

Փք ված փու չի կի գն դա ձև տես քը ցույց է տա լիս, որ գա զը նույն մե ծու-

թյան ճն շում է գոր ծադ րում բո լոր ուղ ղու թյուն նե րո վ։ 

2.  Գա զի ճնշ ման կա խու մը ծա վա լից: Պար զենք, թե գա զի ճն շումն ինչ-

պես է կախ ված նրա ծա վա լի ց։ Գա զի ջեր մաս տի ճա նը հա մա րենք հաս-

տա տուն։ Ե թե գա զի ծա վա լը փոք րաց նենք, բայց այն-

պես, որ զա նգ վա ծը մնա ան փո փոխ, ա պա գա զի յու-

րա քան չյուր խո րա նա րդ սան տի մե տրում մո լե կուլ նե-

րի քա նա կը կա ճի։ Որ պես հետ ևանք՝ կմե ծա նա գա զի 

խտու թյու նը։ Այդ դեպ քում կա ճի նաև ա նո թի պա տե րին 

մո լե կուլ նե րի բա խում նե րի թի վը, և գա զի ճն շու մը կմե-

ծա նա։ Դա կա րե լի է հաս տա տել փոր ձո վ։

Նկ. 4.3 ա-ում պատ կեր ված է բա րակ ռե տի նե թա-

ղան թով մի ծայ րը փակ ված ա պա կե գլա ն։ Գլա նի մեջ 

մխոց է դր վա ծ։ Մխո ցն ա ռաջ մղե լու դեպ քում օ դի 

ծավա լը գլա նում փոք րա նում է։ Ընդ ո րում՝ ռե տի-

նե թա ղան թը դուրս է փք վում` ցույց տա լով, որ գլա նի 

ներսում օ դի ճն շու մը մե ծա ցել է (նկ. 4.3 բ)։ 

Եվ ընդ հա կա ռա կը, նույն զա նգ վա ծով գա զի ծա-

վա լը մե ծաց նե լու դեպ քում կն վա զի նրա մո լե կուլ ների 

թիվը յու րա քան չյուր խո րա նա րդ սան տի մետ րում, հետ-

ևա բար, կն վա զի նաև ա նո թի ներ սի պա տե րին նրա նց բա խում նե րի թի վը: 

Ուս տի, գա զի ճնշու մը ևս կն վա զի ։

ա                            բ

Նկ. 4.2

ա       բ        գ

Նկ. 4.3
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 Փոր ձի ըն թաց քում դա դրս ևոր վում է հետ ևյալ կե րպ. մխո ցը գլա նից 

դուրս հա նե լիս ռե տի նե թա ղան թը փք վում է դե պի ա նո թի ներ սը՝ ցույց 

տա լով, որ գլա նի ներ սում ճն շու մը քիչ է, քան դր սում (նկ. 4.3 գ)։

Ն կա տենք, որ օ դա հան զան գով փորձ ա նե լիս զան գի մեջ ճն շու մը պա-

կա սում էր օ դի քա նա կի փոք րաց ման հետ ևան քո վ։ Ճն շու մը կա րե լի է 

մե ծաց նել (կամ փոք րաց նել) նաև այն տա քաց նե լով (կամ սա ռեց նե լով)։ 

Նկար 4.3-ում պատ կեր ված փոր ձում գա զի քա նա կն ու ջեր մաս տի ճա նն 

ան փո փոխ է ի ն։ Ուս տի, այդ փոր ձից կա րող ենք հետ ևյալ եզ րա կա ցու-

թյունն ա նել. 

Ե թե գա զի զա նգ վա ծն ու ջեր մաս տի ճա նը մնում են ան փո փոխ, 

ա պա գա զի ծա վա լի փոք րաց ման դեպ քում նրա ճն շու մը մե ծա նում է, 

իսկ ծա վա լի մե ծաց ման դեպ քում՝ փոք րա նում: 

3.  Ճն շա չա փեր: Գա զի (նաև հե ղու կի) գոր ծադ րած ճն շու մը չա փում են 

հա տուկ սար քի՝ ճն շա չա փի (մա նո մե տր, հու նա րեն մա նո ս՝ նո սր և մետ րո ն՝ 

չափ բա ռե րից) մի ջո ցով: Ծա նո թա նանք պար զա գույն՝ մե տա ղա կան ճն շա-

չա փի (բա րո մե տր-ա նե րոիդ) կա ռուց ված քին (նկ. 4.4): Այս ճն շա չա փի հիմ-

նա կան մա սը մե տա ղյա կլոր (1) տուփն է` ա լի քան ման ծա լա շար հիմ քե րո վ։ 

Օ դը դուրս մղե լու մի ջո ցով տու փի ներ սում մեծ նոս րա ցում է ստե ղծ վա ծ։ 

Ար տա քին ճնշ ման մե ծաց ման դեպ քում տու փը սե ղմ վում է և նրա վե րին` 

ճկ ման են թա կա մա կեր ևույթն սկ սում է ձգել ի րեն ամ րաց ված (2) զս պա-

նա կը։ Ճնշ ման ան կման դեպ քում զս պա նա կը վե րա դառ նում է իր նախ-

կին դիր քին: Փո խան ցող (3) մե խա նիզ մով զս պա նա կին (4) ցու ցիչ սլաք է 

ամ րաց վա ծ։ Այդ սլա քը, տե ղա շա րժ վե լով հա տուկ աս տի ճա նա վոր ված (5) 

սա նդ ղա կի վրայո վ, ցույց է տա լիս այն մի ջա վայ րի գա զի ճնշ ման ար ժե քը, 

ո րում գտն վում է ճն շա չա փը: 

Նկ. 4.4

    ՀԱՐ ՑԵՐ 

1. Ի ՞նչ պատ ճա ռով է ա ռա ջա նում գա զի ճն շու մը ։

2. Ի ՞նչ փոր ձի մի ջո ցով կա րե լի է ցույց տալ, որ գա զը ճն շում է գոր-

ծադ րում այն ա նո թի պա տե րին, ո րի մեջ գտն վում է։ 

3. Ինչ պե ՞ս է փոխ վում գա զի ճն շու մը նրա սե ղմ ման դեպ քում։ Ին չո ՞ւ։
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 Փոր ձա րա րա կան ա ռա ջադ րանք

 Պո լի է թի լե նային շշի մեջ կի սով չափ տաք ջուր (50-60°C) լցրե՛ք, 

ա մուր փա կե ՛ք կա փա րի չով և մի կո ղմ դրե ՛ք: Մո տա վո րա պես 1 

ժամ ան ց նայե ՛ք, թե ինչ է տե ղի ու նե ցել շշի հետ. գրան ցե ՛ք ձեր 

տե սա ծը աշ խա տան քային տետ րում և փոր ձե ՛ք բա ցատ րել շշի հետ 

տե ղի ու նե ցած փո փո խու թյու նը:

 Սե ղմ ված օ դի կի րա ռու թյու նը 

 Սե ղմ ված օ դի օգ տա գո րծ ման վրա է հիմն-

ված տար բեր օ դա ճն շիչ սար քե րի աշ խա-

տանքը ։

Դ րա նց թվին են պատ կա նում օ դա ճն շիչ 

մուր ճը և օ դա ճն շիչ ար գե լա կը ։

Օ դա ճն շիչ մուր ճի կա ռուց ված քը ցույց է 

տր ված նկար 4.5-ում։ Փող րա կով (1) սե ղմ ված 

օդ է տր վում։ Մղա կը (2) սե ղմ ված օ դը ան հրա-

ժե շտ հեր թա կա նու թյա մբ ուղ ղում է գլա նի 

մե՛կ վե րին, մե ՛կ ստո րին մա սը։ Օ դի ճնշման 

տակ ձաղ կի չը (3) սկ սում է րո պե ում 1000-

1500 հար ված հա ճա խու  թյա մբ պար բե րա բար 

ներքև-վե րև տե ղա շա րժ վե լ՝ ազ դե լով կա րծր 

պող պա տա ձո ղի (4) վրա։ Վեր ջի նիս բա խում նե րն օգ տա գո րծ վում են ճա-

նա պար հի ծածկույ թը քան դե լու, սա ռած կամ պն դա ցած հո ղը փխ րեց նե լու, 

հան քա զա նգ վա ծից քար ած խի կտոր ներ պո կե լու և այլ նպա տակ նե րո վ։

Ն կար 4.6-ում ցույց է տր ված եր կա թու ղային վա գո նի օ դա ճն շիչ արգե-

լա կի կա ռուց ված քը։ Գլ խա վոր խողո-

վա կը (1), ար գե լա կային գլա նը (4) և 

տա րո ղու թյու նը (3) լց նում են սե ղմ ված 

օ դո վ։ Կան գառ-բա նա լին բա ցե լու (ցած 

քա շե լու) դեպ քում սե ղմ ված օ դը գլ խա-

վոր խո ղո վա կից դուրս է գա լիս, և ար-

գե լա կային մխո ցի աջ կող մում ճն շու մը 

նվա զում է՝ ի տար բե րու թյուն ձախ կող-

մի, որ տե ղից սե ղմ ված օ դը դուրս գալ 

չի կա րող փա կա նի (2) շնոր հի վ։ Ուս տի, 

ար գե լա կային գլա նի մխո ցը տե ղա շա րժ վում է դե պի աջ, և ար գե լա կային 

կի սա գլ խի կը (5) սեղ մում է ան վա գո տին (6), որն ար գե լակ վում է։

Նկ. 4.5

Նկ. 4.6
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§40. ՃՆՇ ՄԱՆ ՀԱ ՂՈՐ ԴՈՒ ՄԸ ԳԱ ԶԵ ՐՈՒՄ ԵՎ  ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐՈՒՄ։ ՊԱՍ ԿԱ ԼԻ Օ ՐԵՆ ՔԸ 

   §40. ՃՆՇ ՄԱՆ ՀԱ ՂՈՐ ԴՈՒ ՄԸ ԳԱ ԶԵ ՐՈՒՄ ԵՎ 
ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐՈՒՄ։ ՊԱՍ ԿԱ ԼԻ Օ ՐԵՆ ՔԸ 

Ե թե սե նյա կի պա տին հպ ված սե ղա նին մի քա-

նի կա պոց գի րք և ջրով լի ծաղ կա ման դնենք, հա-

տա կի վրա ճն շու մը կմե ծա նա: Իսկ սե նյա կի պա տն 

այդ ճնշու մը « չի էլ զգա»։ Բայց ե թե մխո ցի մի ջո ցով 

ճնշում գոր ծադ րենք հե ղու կի կամ գա զի վրա, ա պա 

ար դյուն քը բո լո րո վին այլ կլի նի ։

Փորձ։ Բազ մա թիվ փոք րիկ ան ցքեր ու նե ցող սնա-

մեջ գուն դը մի աց նենք մխո ցա վոր խո ղո վա կի ն։ Գուն-

դը ջրով լց նենք և ճնշու մը մե ծաց նե լու հա մար մխո ցը 

ցած սեղ մենք։ Ջու րը կսկ սի դուրս թափ վել ոչ մի այն 

այն ան ցքե րից, ո րոնք մեր գոր ծադ րած ու ժի ուղ ղու-

թյան վրա են գտն վում, այլև մի ա ժա մա նակ մնա ցած 

բո լոր ան ցքե րից (նկ. 4.7)։ Ընդ ո րում՝ ջրի ցայ տող 

շի թե րի ճն շու մը, ո րը պայ մա նա վոր ված է ար տա քին 

ճն շու մով, բո լոր ուղ ղու թյուն նե րով 

նույ նը կլի նի ։

Նույն պի սի ար դյունք կս տա նանք 

նաև այն դեպ քում, ե թե ջրի փո խա-

րեն ծուխ օգ տա գոր ծենք (նկ. 4.8)։ 

Ե՛վ այս, և՛ ու րիշ փոր ձե րը վկայում են 

այն մա սին, որ հե ղուկ նե րն ու գա զե-

րը ի րե նց վրա գոր ծա դր վող ճն շու-

մը միա տե սակ են հա ղոր դում բո լոր 

ուղղու թյուն նե րո վ։ 

Այս օ րեն քը 1653 թվա կա նին հայտ-

նա գոր ծել է ֆրան սի ա ցի գիտ նա կան 

Բլեզ Պաս կա լը, և այդ պատ ճա ռով 

այն կրում է նրա ա նու նը՝ Պաս կա լի 

օ րենք։

Հե ղուկ նե րի ու գա զե րի կող մից 

ճնշման հա ղոր դու մը պայ մա նա վոր ված 

է նրանց մո   լե կուլ նե րի բա վա կա նա չափ 

մեծ շարժունա կու թյա մբ։ Սա պար զա-

բանված է նկ. 4.9-ում։ Կե տե րով պայ մա-

նա կանորեն պատ  կեր ված են ա նո թում 

մխո ցի տակ գտն վող գա զի մո լե կուլ նե րը։ 

Նկ. 4.9 ա-ում ա նոթի ողջ ծա վա լը հա վա-

սա րա չափ լցված է մո լե կուլ նե րո վ։ Մխո ցը 

Նկ. 4.7 Նկ. 4.8

ա                  բ                գ

Նկ. 4.9
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ցած շար ժե լիս ան մի ջա կա նո րեն նրա տակ 

գտնվող գա զը սե ղմ վում է, և այդ մա սում 

գա զի մո լե կուլ նե րն ա վե լի խիտ են դա-

սա վոր վում, քան նե րք ևում (նկ. 4.9 բ): Սա-

կայն ան կա նոն շա րժ վե լո վ՝ այդ մո լե կուլ նե-

րը խա ռն վում են այլ մո լե կուլ նե րի, և ո րոշ 

ժամա նակ ան ց նրանց դա սա վոր վա ծու-

թյունը նորից դառ նում է հավա սա րա չափ, 

թեև ա վե լի խիտ, քան մինչ մխո ցի իջ նե լն 

էր (նկ. 4.9 գ)։ Այդ դեպ քում ա նո թի հա տա կի 

ու կողային պա տե րի վրա մո լե կուլ նե րի բա-

խում նե րի թի վը հա վա սար չա փով ա ճում է։ 

Դա նշա նա կում է, որ գա զը մխո ցի ճն շու մը 

բո լոր ուղ ղու թյուն նե րով միա տե սակ է հա-

ղոր դում, և յու րա քան չյուր կե տում ճն շումն 

ա ճում է միև նույն մե ծու թյամբ։

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ձ ևա կեր պե ՛ք Պաս կա լի օ րեն քը ։

2. Ն կա րագ րե ՛ք այն պի սի փոր ձեր, ո րոն ցում Պաս կա լի օ րեն քը դրսևոր-

վում է։

3. Շիշ սար քե լիս խո ղո վա կով օդ են մղում, և հալ ված ա պա կին շշի ձև 

է ըն դու նում (նկ. 4.10)։ Գա զե րի ո՞ր հատ կու թյունն է օգ տա գո րծ վում 

այս տե ղ։

4. Հ րաձ գա րա նում օգ տա գո րծ վող օ դա ճն շիչ հրա ցա նով կրա կում են 

պա հա ծոյի տու փի վրա։ Ի՞նչ տե ղի կու նե նա. ա) ե թե տու փը դատարկ 

է, բ) ջրով լի քն է։ Ին չո ՞ւ։

 Փոր ձա րա րա կան ա ռա ջադ րանք 

1. Փու չի կի մեջ մի քիչ օդ փչե ՛ք և բե րա նը 

կա պե ՛ք։ Փու չի կի որ ևէ մա սը սեղ մե ՛ք։ Ի՞նչ 

տե ղի կու նե նա փու չի կի մնա ցած մա սե-

րում։ Ին չո ՞ւ։ 

2.   Պո լի է թի լե նային տոպ րա կը ա սե ղով ծա ծ-

կե ՛ք, ո րից հե տո նրա մեջ ջուր լց րե ՛ք։ Ցու-

ցադ րե ՛ք այն պի սի եր ևույթ ներ, ո րոն ցում 

Պաս կա լի օ րեն քը դրս ևոր վում է։

Բլեզ Պասկալ

(1625-1662)

Ֆրասիացի գիտնա կան, 

ֆիզիկոս,  մաթեմատիկոս, 

փիլիսոփա  և գրող:

Նկ. 4.10
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§ 41. ՋՐԱ ԲԱՇ ԽԱ ԿԱՆ ՄԱՄ ԼԻ Չ

   § 41. ՋՐԱ ԲԱՇ ԽԱ ԿԱՆ ՄԱՄ ԼԻ Չ

1.   Հիդ րավ լիկ մե քե նա ներ: Ջրա բաշ խա կան մամ լիչ: Պաս կա լի օ րեն քը 

հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծեց կա ռու ցել տար բեր մե քե նա ներ, ո րո նց գոր-

ծո ղու թյու նը հի մն ված է հե ղուկ նե րի շա րժ ման և հա վա սա րա կշռու թյան 

օ րենք նե րի վրա: Այդ պի սի մե քե նա նե րն ան-

վա նում են հիդ րավ լիկ (հու նա րեն հիդ րո՝ 

ջուր և ավ լո ս՝ խո ղո վակ բա ռե րից): Դրան-

ցից պար զա գույ նը ջրա բաշ խա կան մամ լի չն 

է, ո րի պար զեց ված կա ռուց ված քը պատ կեր-

ված է նկ. 4.11-ում:

Ջ րա բաշ խա կան մամ լի չի հիմ նա կան մասը 

բաղ կա ցած է տար բեր տրա մագ ծե րով եր կու 

գլան նե րից, ո րոնք մի աց ված են խո ղո վա-

կով, լց ված են հե ղու կով (ջ րով կամ հան քային յու ղով) և փակ ված գլան-

ների պա տե րին կիպ հպ ված շար ժա կան մխոց նե րով: 

2. Ջրա բաշ խա կան մամ լի չի գոր ծո ղու թյու նը: Շա հում ու ժի մեջ: Ջրա բաշ-

խա կան մամ լի չը պա րզ մե խա նի զմ նե րի նման հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 

փո քր ու ժով մեծ ուժ ստա նալ, այ սինքն՝ ու ժի մեջ շա հում ստա նալ: Ի րոք, 

ե թե S
1
 մա կե րե սով փո քր մխո ցի վրա կի րա ռենք դե պի նե րքև ուղղ ված F

1
 ուժ,

    F
1ա պա այդ մխո ցի տակ հե ղու կի ճն շու մը կմե ծա նա p = −−− -ով։ Պաս կա լի

    S
1

օ րեն քի հա մա ձայն՝ հե ղու կի ճն շու մը նույն քա նով կմե ծա նա նաև մեծ 

մխոցի տակ: Հետ ևա բար, հե ղու կը մեծ մխո ցի վրա կսկ սի ազ դել դե պի 

վեր ուղղ ված մի ու ժով, ո րը հա վա սար է այդ p ճնշ ման և մեծ մխո ցի S
2
 մա-

կե րե սի ար տադ րյա լին: Այդ ու ժին հա վա սար F
2
 ու ժով էլ պե տք է վեր ևից 

ազ դել մեծ մխո ցի վրա, որ պես զի հե ղու կը և մխոց նե րը գտն վեն հա վա-

սա րա կշռու թյան վի ճա կում: Այս պի սով, F
1
 ու ժին հա վա սա րա կշռող F

2
 ու ժը 

հա վա սար է. 
                  F

1
                     S

2F
2
 = p · S

2
 = −−− · S

2
 կամ F

2
 = −−− · F

1
: (41.1)

                  S
1
                      S

1

Ս տաց վեց, որ քա նի ան գամ երկ րո րդ մխո ցի մա կե րե սը մեծ է ա ռա ջին 

մխո ցի մա կե րե սից, այն քան ան գամ այդ մխո ցի վրա ազ դող ու ժը մեծ է 

ա ռա ջին մխո ցի վրա ազ դող ու ժից:

(34.1) հա վա սա րու թյու նը կա րե լի է ներ կայաց նել հետ ևյալ տես քով.

 F
1
     F

2−−− = −−−: (41.2) 
 S

1
     S

2

Այս հա վա սա րու թյան ձախ մա սում F
1
 ու ժի ա ռա ջաց րած ճն շումն է, իսկ 

աջ մա սում՝ F
2
-ի: Ու րե մն, ջրա բաշ խա կան մամ լի չի մխոց նե րի վրա ազ-

դող ու ժե րը հա վա սա րա կշռում են մի մյա նց, ե թե նրա նց ա ռա ջաց րած 
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Գ ԼՈՒԽ IV. ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԳԱ ԶԵ ՐԻ ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ  

ճն շում նե րն ի րար հա վա սար են: Սա հե ղու կի և մխոց նե րի հա վա սա րա-

կշռու թյան պայ մա նն է: 

Այս պի սով, ու ժի մեջ շա հու մը, որն ստաց վում է տվյալ ջրա բաշ խա կան 

մամ լի չով, ո րոշ վում է նրա մխոց նե րի մա կե րես նե րի S
2
/S

1
 հա րա բե րու-

թյամբ։ Ինչ քան մեծ է մխոց նե րի մա կե րես նե րի հա րա բե րու թյու նը, այն քան 

մեծ է ու ժի շա հու մը։ 

Օ րի նա կ՝ ե թե ջրա բաշ խա կան մամ լի չի փո քր մխո ցի S
1
 մա կե րե սը 5 սմ2 

է, իսկ մեծ մխո ցի S
2
 մա կե րե սը՝ 500 սմ2, ա պա ու ժի մեջ 100 ան գամ շա հում 

կլի նի։ Այս զար մա նա լի փաս տը հայտ նա բե րե լո վ՝ Պաս կա լը գրում է, որ իր 

հայտ նա գոր ծած մե քե նայով « փո քր մխո ցի վրա ճն շում գոր ծադ րե լո վ՝ մի 

մար դը կհա վա սա րա կշռի 100 ան գամ մեծ մխո ցի վրա ճն շում գոր ծադ րող 

100 մար դու ու ժը և այդ պի սով կհաղ թա հա րի 99 մար դու ու ժը»։ 

2. Կր կին մե խա նի կայի «ոս կե կա նո նի» մա սին: Կո րուստ ճա նա պարհի 

մեջ: Ինչ պես պա րզ մե խա նի զմ նե րում, այն-

պես էլ ջրա բաշ խա կան մամ լի չում մենք 

չենք կա րող շա հել աշ խա տան քի մեջ: Ի րոք, 

երբ փո քր մխո ցը F
1
 ու ժի ազ դե ցու թյան տակ 

h
1
-ով տե ղա փոխ վում է նե րքև, ձախ գլա-

նում հե ղու կի ծա վա լը փոք րա նում է S1h1-ով1, 
իսկ աջ գլա նում՝ մե ծա նում S2h2-ով: Քա նի որ 
հեղուկն իր ծա վա լը չի փո խում (փո խում է 
մի այն ձևը), ա պա՝

S1h1 = S2h2: (41.3)

Ու րե մն, քա նի ան գամ շա հում ենք ու ժի մեջ, այն քան ան գամ կո րց-

նում ենք ճա նա պար հի մեջ: Ե թե, օ րի նակ, երկ րո րդ մխո ցի մա կե րե սը 100 

անգամ մեծ է ա ռա ջին մխո ցի մա կե րե սից, ա պա ա ռա ջին մխո ցի վրա 

F
1
  =   100  Ն ուժ գոր ծադ րե լո վ՝ կա րե լի է բարձ րաց նել F

2
 = 100 F

1
 = 10000 

Ն կշռով բեռ: Բայց երկ րո րդ մխո ցը h2 = 0,2 սմ-ով բարձ րաց նե լու հա-
մար ան հրա ժե շտ կլի նի ա ռա ջին մխո ցը 100 ան գամ ա վե լի ի ջեց նել h1  =  100 
h2 = 20 սմ-ով: Այդ ըն թաց քում F1 ու ժի կա տա րած աշ խա տան քը կլի նի՝ 

A1 = F1h1 = 100 Ն · 0,2 մ = 20 Ջ, 

ի սկ բե ռը բարձ րաց նե լու աշ խա տան քը՝ 

A2 = F2h2 = 10000 Ն · 0,002 մ = 20 Ջ։ 

Ինչ պես եր ևում է ստաց ված ար դյուն քի ց՝ A
1
 = A

2
, այ սինքն՝ ինչ պես պե տք 

է լի ներ, աշ խա տան քի մեջ շա հում չենք ստա նում։

1  Ուղղանկյուն զուգահեռանիստի նման գլանի ծավալն էլ հավասար է նրա հիմքի 
մակերեսի և բարձրության արտադրյալին: 

Նկ. 4.12



119

§ 42. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 8.  ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ԾՈՒՄ

3. Ջ րա բաշ խա կան մամ լի չի կի րա ռու թյու նը: Ջրա բաշ խա կան մամ-

լիչ նե րը գո րծ նա կա նում սկ սե ցին կի րառ վել 18-րդ դա րի վեր ջին և 19-րդ 

դարի սկզ բի ն։ Ժա մա նա կա կից ար դյու նա բե րու թյունն ու տեխ նի կան ան-

հնար է պատ կե րաց նել ա ռա նց ջրա բաշ խա կան մամ լիչ նե րի։ Մամ լիչ նե րն 

օգ տա գո րծ վում են մե տա ղամ շակ ման մե ջ ձու լակ տոր ներ կո փե լու, մետա-

ղա թեր թային ձևա կա ղա պար ման, ձևա վոր և սո վո րա կան խո ղո վակ նե-

րի, փոշե մե տա լուր գի ա յում դե-

տալ նե րի մա մլ ման հա մա ր։ Ջրա-

բաշ խա կան մամ լիչ նե րի մի ջո ցով 

են ստա նում փայ տա թեր թե րը, 

ստվա րա թուղ թը, ար հես տա կան 

ա դա մա նդ ները ։

Ն կար 4.13-ում պատ կեր ված է 

ավ տո մե քե նայի լայ նո րեն կի րառ-

վող հիդ րավ լիկ ար գե լա կի կա ռուց ված քը, ո րի գլան նե րն ու խո ղո վակ նե-

րը լց ված են հա տուկ ար գե լա կային հե ղու կո վ։ Ավ տո մե քե նայի (1) ար գե-

լա կային ոտ նակը սեղ մե լիս (2) մխո ցով գլա նում ստե ղծ ված ճն շու մը հա-

ղո րդ վում է (3) ար գե լա կային գլա նին, ո րի ճնշ ման ու ժե րի ազ դե ցու թյա մբ 

էլ (4) ար գե լա կային ճն շիչ նե րն ազ դում են (5) ար գե լա կային թմ բուկ նե րի 

վրա՝ դրանք սեղ մե լով ան վա հե ծին և ար գե լա կե լով ա նի վի պտույ տը: Ոտ-

նա կը թող նե լուց հե տո (6) զս պա նա կը ար գե լա կային թմ բուկ նե րն ան ջա-

տում է ան վա հե ծի ց։ 

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ի ՞նչ է ջրա բաշ խա կան մամ լի չը ։

2. Ին չո ՞վ է ո րոշ վում ջրա բաշ խա կան մամ լի չի տված ու ժի շա հու մը 

(շփ ման ու ժի բա ցա կայու թյա մբ)։

3. Պատ մե ՛ք ջրա բաշ խա կան մամ լի չի կի րա ռու թյուն նե րի մա սի ն։

4. Ջ րա բաշ խա կան մամ լի չի աշ խա տան քի ժա մա նակ աշ խա տան քի 

շա հում ստա նո ՞ւմ ենք, թե՞ ոչ։ Ին չո ՞ւ։

   § 42. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 8. 
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ԾՈՒՄ

1. Ջրա բաշ խա կան մամ լի չի փո քր մխո ցը մեկ քայ լի ըն թաց քում իջ նում է 0,3 

մ, իսկ մեծ մխո ցը բարձ րաց նում է 0,006 մ: Ինչ քա ՞ն ուժ է փո խա նց վում մեծ 

մխո ցին, ե թե փո քր մխո ցի վրա ազ դում է 200 Ն ուժ:
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Գ ԼՈՒԽ IV. ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԳԱ ԶԵ ՐԻ ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ  

Տր ված է

h1 = 0,3 մ
h2 = 0,006 մ
F1 = 200 Ն
------------------------ 

F2 = ?

Լուծում: Փո քր մխո ցը իջ նե լիս նրա վրա ազ դող ուժը 

կա տա րում է A
1
 = F

1
h1 աշ խա տանք: Այդ ըն թաց քում հե-

ղու կի կող մից մեծ մխո ցի վրա ազ դող ու ժը կա տա րում 
է A2 = F2h2 աշ խա տանք: Քա նի որ, ինչ պես ա մեն մի պա րզ 
մե խա նի զմ, ջրա բաշ խա կան մամ լի չն էլ աշխատանքի 
մեջ շա հում չի տա լիս, ա պա՝ A1 = A2, այ սինքն՝ 
F2h2 = F1h1, որ տե ղից՝ 

      F1h1      200 · 0,3
F2 = −−−− = −−−−−−−−−− = 10000 Ն = 10 կՆ:
      h2          0,006

 Պատ.՝ 10 կՆ:

2. Ջրա բաշ խա կան մամ լի չի գլա նում ճն շու մը 150 Ն/սմ2 է: Ինչ քա ՞ն աշ խա-

տանք է կա տար վել 80 սմ2 մա կե րե սով մխո ցը 40 սմ տե ղա փո խե լիս:

Տր ված է

P = 150 Ն/սմ2   

S = 80 սմ2

h = 40 սմ

--------------------- 

A = ?

ՄՀ

= 1500000 Պա
= 0,008 մ2

= 0,4 մ

Լուծում: Կա տար ված աշ խա տան քը՝ 

A = Fh, որ տեղ F-ը մխո ցի վրա ազդող 

ուժն է: Այդ ու ժը ազ դում է հե ղու-

կի կող մից, ո րի ճն շու մը P է, ու րե մն՝ 

F = PS: Հետ ևա բար՝ 

A = Fh = PSh,

A = 1500000 · 0,008 · 0,4 = 48000 Ջ = 48 կՋ:

 Պատ.՝ 48 կՋ:

3. Ի՞նչ շա հում է տա լիս ջրա բաշ խա կան մամ լի չն ու ժի մեջ, ե թե մեծ մխո ցն 

ու նի 500 ան գամ ա վե լի մեծ մա կե րես, քան փոք րը:

Տր ված է

S2 = 500 S1

------------------------ 

 F2−−− = ?
 F1

Լուծում: Պաս կա լի օ րեն քից հետ ևում է, որ մխոց նե րի 

տակ ճն շում նե րն ի րար հա վա սար են, այ սինքն՝ 

      F
1
     F

2        −− = −−−,
      S1    S2 

որ տե ղից՝

      F
2
      S

2         
500S

1        −−  = −−− = −−−−−−− = 500:
      F1      S1       S1

 Պատ.՝ 500 անգամ:

4. 2 տ  զա նգ վա ծով բե ռը բարձ րաց նե լիս ջրա բաշ խա կան մամ լի չը կատա-

րում է 40 Ջ աշ խա տանք: Փո քր մխո ցը կա տա րում է 10 քայլ՝ յու րա քանչ յուր 

քայ լի ըն թաց քում տե ղա շա րժ վե լով 10 սմ -ով: Մեծ մխո ցի մա կե րե սը քա նի՞ 

ան գամ է մեծ փո քր մխո ցի մա կե րե սից:
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Տր ված է

m = 2000 կգ
A = 40 Ջ
h = 0,1 մ
n = 10
------------------------ 

 S2−−− = ?
 S1

Լուծում: Մի քայ լի ըն թաց քում փո քր մխո ցի վրա ազ-

դող ու ժը կա տա րում է A1 = Fh աշ խա տանք: Քա նի որ A 
աշ խա տան քը կա տար վել է n քայ լի ըն թաց քում, ա պա՝ A 
= nA1 = nFh, որ տե ղից՝ 

       A
F = −−−−−:
      n · h 

 Մեծ մխո ցի վրա ազ դող ու ժը հա վա սար է բե ռի կշռի ն՝ P 
= mg: (41,2) հա վա սա րու թյու նից բխում է.
 S2       P                     A     mgnh      2000 · 10 · 10 · 0,1
−−−  = −− = mg : −−− = −−−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−−−− = 500:
 S1      F            nh       A                 40

 Պատ.՝ 500 անգամ:

   § 43. ՀԻԴ ՐՈՍ ՏԱ ՏԻԿ ՃՆ ՇՈՒՄ։ ՀԵ ՂՈՒ ԿԻ ՃՆ ՇՈՒՄՆ 
Ա ՆՈ ԹԻ ՀԱ ՏԱ ԿԻՆ ԵՎ ՊԱ ՏԵ ՐԻՆ 

Հե ղուկ նե րն ու գա զե րը բո լոր ուղ ղու թյուն նե րով փո խան ցում են ոչ մի-

այն ի րե նց վրա գոր ծա դր վող ար տա քին ճն շու մը, այլև այն ճն շու մը, որ 

գոյու թյուն ու նի ի րե նց ներ սում սե փա կան մա սե րի կշռի շնոր հի վ։ Հե ղու կի 

վե րին շեր տե րը ճն շում են գոր ծադ րում մի ջին շեր տե րի վրա, մի ջին շեր-

տե րը՝ ստո րին շեր տե րի վրա, վեր ջին նե րս էլ՝ հա տա կի վրա։ Հա նգս տի 

վի ճա կում գտն վող հե ղու կի կող մից գոր ծա դր վող 

ճն շու մը կոչ վում է հիդ րոս տա տիկ ճն շում։

Փոր ձենք ստա նալ կա մայա կան հ խո րու թյան 

մեջ հե ղու կի հիդ րոս տա տիկ ճնշ ման հաշ վար կի 

բա նա ձև (նկ. 4.14-ում նշ ված A կե տի մեր ձա կայ-

քում)։ Նշ ված կե տից դե պի վեր հե ղու կի ուղ ղա-

ձիգ սյան կող մից գոր ծա դր վող ճնշ ման ու ժը կա-

րող է ար տա հայտ վել եր կու ե ղա նա կով.

1. որ պես այդ սյան ճնշ ման և սյան հա տույ թի մա կե րե սի ար տադ րյա լ՝

F = pS,

2. որ պես այդ սյան կշիռ, այ սինքն՝ հե ղու կի զա նգ վա ծի և ա զատ 

անկման ա րա գաց ման ար տադ րյա լ՝ F = mg։ Բայց m = ρV = ρSh, որ տեղ 
S-ը սյան հիմ քի մա կե րե սն է, h-ը՝ սյան բարձ րու թյու նը, ուս տի, V-ն սյան 
ծավա լն է։ Այս պի սով՝

F = ρShg։
 Հա վա սա րեց նե լով ճնշ ման ու ժի եր կու ար տա հայ տու թյուն նե րը՝ կս տա-

նանք. 
pS = ρShg։ 

Նկ. 4.14
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Այս հա վա սա րու թյան եր կու մա սե րը բա ժա նե լով S մա կե րե սի ն՝ կկա րո-

ղա նանք ո րո շել հե ղու կի ճն շու մը h խո րու թյան տակ.

P = ρgh:

 Մենք ստա ցանք հիդ րոս տա տիկ ճնշ ման բա-

նաձ ևը ։

 Հե ղու կի ներ սում կա մայա կան խո րու թյան տակ 

հիդ րոս տա տիկ ճն շու մը նույնն է՝ ան կախ ա նո թի 

ձևից, ո րի մեջ գտն վում է հե ղու կը։ 

Հիդ րոս տա տիկ ճն շու մը հա վա սար է հե ղու կի 

խտու թյան, ա զատ ան կման ա րա գաց ման և այն 

խո րու թյան ար տադ րյա լին, ո րում դի տա րկ վում է 

ճն շու մը։ 

Ե թե հաշ վի առ նենք ար տա քին ճն շու մը (օ րի նա կ՝ 

մխո ցը լրա ցու ցիչ ճնշում է գոր ծադ րում հե ղու կի 

մա կեր ևույ թին), ո րը տվյալ դեպ քում կն շա նա կենք 

p
0
, ա պա p = ρgh բա նաձ ևի փո խա րեն կս տա նանք.

p = p
0
 + ρgh: (43.1)

Ջ րի միև նույն քա նա կու թյու նը, լի նե լով տար բեր 

ա նոթ նե րում, տար բեր կե րպ է ճն շում գոր ծադ րում 

ա նո թի հա տա կի ն։ Քա նի որ ճն շու մը կախ ված է հե-

ղու կի սյան բարձ րու թյու նից, ա պա նեղ ա նոթ նե-

րում այն ա վե լի մեծ կլի նի, քան լայն ա նոթ նե րում։ 

Այս եր ևույ թի շնոր հիվ ջրի փո քր քա նա կու թյա մբ 

կա րե լի է շատ մեծ ճն շում ստեղ ծե լ։ 1648 թվա կա-

նին այդ բա նը շատ հա մո զիչ ցու ցադ րեց Պաս կալը։ 

Նա ջրով լց ված փակ տա կա ռին նեղ խո ղո վակ 

հար մա րեց րեց և տան երկ րո րդ հար կի պա տշ գամբ 

բարձ րա նա լո վ՝ այդ խո ղո վա կի մեջ մի գա վաթ ջուր լց րե ց։ Խո ղո վա կի 

չա փա զա նց նեղ լի նե լու պատ ճա ռով ջու րը բա վա կան մեծ բարձ րու թյան 

հա սա վ։ Դրա հետ ևան քով ջրի ճն շու մը տա կա ռում այն քան մե ծա ցավ, որ 

տակա ռի ամ րա   գո տի նե րը չդի մա ցան, և տա կա ռը ճա քեց (նկ. 4.15)։

Ս տաց ված ար դյունք նե րը ճի շտ են ոչ մի այն հե ղուկ նե րի, այլև գա զե-

րի հա մա ր։ Գա զի շեր տե րը նույն  պես ճն շում են գոր ծադ րում մե կը մյու սի 

վրա, և այդ պատ ճա ռով դրա նում նույն պես ճն շում գոյու թյուն ու նի ։

    ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ո ՞ր ճն շումն են ան վա նում հիդ րոս տա տի կ։

2. Ի ՞նչ ֆի զի կա կան մե ծու թյուն նե րից է կախ ված հիդ րոս տա տիկ 

ճնշումը ։

Նկ. 4.15
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§ 44. ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ ԾՈ ՎԵ ՐԻ ԵՎ ՕՎ ԿԻ Ա ՆՈՍ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՏԱ ԿԻ Ն։

3.   Դո ՛ւրս բե րեք կա մայա կան խո րու թյան տակ հիդ րոս տա տիկ ճնշ ման 

բա նաձ ևը ։

4.  Ի ՞նչ ե ղա նա կով կա րե լի է ջրի ոչ մեծ քա նա կու թյա մբ մեծ ճն շում 

ստա նա լ։ Պատ մե ՛ք Պաս կա լի փոր ձի մա սի ն։

 Փոր ձա րա րա կան ա ռա ջադ րանք

 Վե րց րե ՛ք ա նո թը և նրա պա տին տար բեր բարձ րու թյուն-

նե րի վրա ե րեք փո քր ան ցք բա ցե ՛ք։ Անց քե րը պլաս տի լի նով 

փա կե ՛ք և ա նո թը ջուր լց րե ՛ք։ Անց քե րը բա ցե ՛ք ու հետ ևե ՛ք 

դուրս հո սող ջրի շի թե րի ն։ Ին չո ՞ւ է ջուրն ան ցքե րից դուրս 

հո սում։ Ին չի ՞ց է բխում, որ խո րու թյան ա ճի հետ ջրի ճն շու մը 

մե ծա նում է։

   § 44. ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ ԾՈ ՎԵ ՐԻ ԵՎ ՕՎ ԿԻ Ա ՆՈՍ ՆԵ ՐԻ
ՀԱ ՏԱ ԿԻ Ն։
ԾՈ ՎԱՅԻՆ ԽՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ
ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒ ՄԸ

 Հիդ րոս տա տիկ ճնշ ման բա նաձ ևից բխում է, որ հե ղու կի միև նույն 

մակար դա կի վրա (նույն խո րու թյան տակ) ճն շումն ա մե նու րեք նույնն 

է։ Խո րու թյան ա ճի հետ ճն շու մը նույն պես ա ճում է։ Այն հատ կա պես մեծ 

արժեք ներ է ու նե նում ծո վե րի և օվ կի ա նոս նե րի հա տա կի ն։ Օ րի նա կ՝ 10 կմ 

խո րու թյան տակ ջրի ճն շու մը մոտ 100 մի լի ոն պաս կալ է։

Չ նայած այդ պի սի խո րու թյուն նե րում գոյու թյուն ու նե ցող ահ ռե լի 

ճնշմա նը, այդ տեղ բնակ վում են զա նա զան ա սեղ նա մաշ կա վոր ներ, խեց-

գետ նան ման ներ, կակ ղա մո րթ ներ, որ դեր և խո րջ րյա ձկ նե ր։ Այս կեն դա նի-

նե րի օր գա նիզ մը հար մար վել է մեծ ճնշ ման տակ ապ րե լու պայ ման նե րին. 

նրա նց օր գա նիզ մի ներ սում ճն շու մը նույն մե ծու թյունն ու նի։ 

Ար ևի լույսն այս խո րու թյուն նե րին չի հաս նում (այն մա րում է ար դեն 

180 մե տր խո րու թյան վրա), և այդ տեղ խա վա րն է թա գա վո րում։ Խո րջրյա 

բնա կիչ նե րը կա ՛մ կույր են, կա ՛մ էլ, ընդ հա կա ռա կը, չա փա զա նց զար գա-

ցած աչ քեր ու նե ն։ Ո րոշ խո րջ րյա կեն դա նի ներ ի րենք ի րեն ցից լույս են 

արձա կում։

Ս տո րջ րյա աշ խար հը մա րդն սկ սել է յու րաց նել դե ռևս խոր հնա դա րի ց։ 

Լավ մա րզ ված փոր ձա ռու սու զո րդ նե րը (հա րա վային ծո վե րում մար գա-

րիտ, խե ցի և ծո վաս պունգ հա վա քող նե րը), մեկ-եր կու րո պե շուն չը պա հե-

լով, ա ռա նց որ ևէ տեխ նի կա կան հար մա րանք օգ տա գոր ծե լու, սուզ վում են 

մինչև 20-30 (եր բե մն դրա նից էլ ա վե լի) մե տր խո րու թյուն։ 
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Ա ռա նց հա տուկ հան դեր ձան քի մար դը չի կա րող ծո վային մեծ խո-

րու թյուն նե րի հաս նե լ։ Դրան խան գա րում է ինչ պես օ դի բա ցա կայու թյու-

նը, այն պես էլ ծո վի խոր քե րում առ կա ահ ռե լի հիդ րոս տա տիկ ճն շու մը։ 

Ճնշումն այն պես է սեղ մում մար դու կո ղո սկ րե րը, որ ճնշ ման ազ դե ցու-

թյամբ դրանք կա րող են ջա րդ վե լ։ 

Ջ րի տակ մնա լու ժա մա նա կը եր կա րաց նե լու նպա տա կով մար դիկ 

սկզբում օգ տա գոր ծում է ին ե ղեգ նյա շն չա ռա կան փող րակ ներ, օ դով լցված 

կաշ վե պար կեր, ինչ պես նաև «ջ րա սու զային զա նգ» (ո րի վե րին մասում 

օ դի զգա լի պա շար էր պահ պան վում, այս պես կոչ ված՝ «օ դային բարձ», որն 

էլ մա րդն օգ տա գոր ծում էր ջրի տակ ե ղած ժա մա նակ)։

 Սա կայն ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել, որ ջրի մա կեր ևույ թից մի ծայ րը 

դուրս հա նած շն չա ռա կան փող րա կով կա րե լի է շն չել մի այն այն դեպ քում, 

երբ սուզ վե լու խո րու թյու նը մե կու կես մետ րից մեծ չէ ։

Մար դու կրծ քա վան դա կը սեղ մող ջրի ճնշ ման և կրծ քա վան դա կի ներ-

սում օ դի ճնշ ման տար բե րու թյու նը մեծ խո րու թյուն նե րում այն քան է ա ճում, 

որ թո քե րն ըն դար ձա կե լու և նե րշնչ ման ժա մա-

նակ այն թա րմ օդ լց նե լու հա մար մար դու մկա-

նային ու ժը չի բա վա կա նաց նում։

 Մե կու կես մետ րից մեծ խո րու թյուն նե րում կա-

րե լի է շն չել մի այն տվյալ խո րու թյան ջրի ճնշմա-

նը հա վա սար ճն շում ու նե ցող օդ։

1943 թվա կա նին ֆրան սի ա ցի օվ կի ա նո սա-

գետ ներ Ժակ Կուս տոն և Է րիկ Գա նյա նը հայտ-

նա գոր ծե ցին ակ վա լան գը՝ սե ղմ ված օդ պա հող 

հա տուկ սար քը, ո րը նա խա տես ված էր ջրի տակ 

մար դու շն չա ռու թյունն ա պա հո վե լու հա մար 

(նկ. 4.16)։ 

Այս գյու տի շնոր հիվ ստո րջ րյա լո ղը շատ հրա պու րիչ ու տա րած ված 

մար զա ձև դար ձավ ողջ աշ խար հում։ 

Ակ վա լան գը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ջրի տակ մնալ մի քա նի րո պե-

ից (մո տա վո րա պես 40 մե տր խո րու թյան տակ) մինչև մեկ ժամ և ա վե լի 

(ոչ մեծ խո րու թյուն նե րում)։ Խոր հուրդ չի տր վում ակ վա լա նգն օգ տա գոր-

ծել 40 մետ րից մեծ խո րու թյուն նե րում։ Բա նն այն է, որ մեծ ճնշ ման տակ 

գտն վող օդ նե րշն չե լը կա րող է մա րմ նի ա զո տային ըն դար մա ցում (նար-

կոզ) ա ռա ջաց նե լ։ Մար դը կկո րց նի գի տակ ցու թյան հս տա կու թյու նը, շար-

ժո ղա կան հա մա կար գը կա ռա վա րե լու ու նա կու թյու նը կամ էլ կհայտն վի 

կի սաու շա թափ վի ճա կում։

Տար բեր խո րու թյուն նե րում ստո րջ րյա աշ խա տանք ներ կա տա րե լու հա-

մար հա տուկ ջրա սու զա կային սկա ֆա նդր ներ են օգ տա գոր ծում։ Ե թե 

Նկ. 4.16

Արտաշնչելու 

խողովակ 

Ուսագոտի

Խտացրած օդով բալոն

Ներշնչելու 

խողովակ

Շնչելու 

ավտոմատ
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§ 44. ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ ԾՈ ՎԵ ՐԻ ԵՎ ՕՎ ԿԻ Ա ՆՈՍ ՆԵ ՐԻՀԱ ՏԱ ԿԻ Ն։ 

սկա ֆա նդ րը փա փուկ է (ռե տի նից է), ա պա սուզ վե-

լու խո րու թյու նը սո վո րա բար չի գե րա զան ցում մի 

քա նի տաս նյակ մետ րը ։

Մեծ խո րու թյուն նե րում մար դը հնա րա վո րու թյուն 

ու նի աշ խա տե լու՝ լի նե լով կա րծր, զրա հա պատ մե-

տա ղյա սկա ֆա նդ րի մեջ (նկ. 4.17)։ Այս դեպ քում 

սուզ վե լու խո րու թյու նը կա րող է հաս նել մինչև 300 

մետ րի ։

 Ծո վե րի և օվ կի ա նոս նե րի մեծ խո րու թյուն նե-

րում գի տա կան և հե տա զո տա կան աշ խա տանք-

ներ կատա րե լու նպա տա կով օվ կի ա նո սա գետ նե րն 

օգտա գոր ծում են բա տիս ֆե րա ներ, բա տիս կաֆ ներ 

և սու զա նա վեր (նկ. 4.18 ա)։

 Բա տիս ֆե րան ջրի խո րքն է ի ջեց վում վե րջ րյա 

նա վից պող պա տե ճո պա նի մի ջո ցո վ։ Բա տիս ֆե րան 

ինք նու րույն շա րժ վե լու հնա րա վո րու թյուն չու նի և 

շա րժ վում է վե րջ րյա նա վի շա րժ մա նը հա մըն թա ց։ 

Բա տիս ֆե րան ա ռա ջին ան գամ օգ տա գո րծ վել է 1892 

թվա կա նի ն։ Ա ռա ջին փոր ձի ժա մա նակ այն հա սել է 

165 մե տր խո րու թյան. հե տա գայում բա տիս ֆե րա նե-

րին հա սա նե լի խո րու թյու նը գե րա զան ցեց մեկ կի լո-

մետ րի սահ մա նա գի ծը ։

Բա տիս կա ֆը ճո պա նով կապ ված չէ նա վին և 

ցան կա ցած ուղ ղու թյա մբ ինք նու րույն շա րժ վե լու ըն-

դու նակ սա րք է (նկ. 4.18 բ)։ Ա ռա ջին բա տիս կա ֆը 

1948 թվա կա նին կա ռու ցել և փոր ձար կել է շվեյ ցա-

րա ցի գիտ նա կան Օ գյուստ Պի կա րը։ 1960 թվա կա-

նին այդ գիտ նա կա նի որ դի ն՝ Ժակ Պի կա րը, Դեյ վիդ 

Ուոլ շի հետ մի ա սին բա տիս կա ֆով հա սավ Խա ղաղ 

օվ կի ա  նո սում գտն վող ա մե նա խո ր՝ Մա րի ա նյան իջ-

ված քի հա տա կը։ Իջ ված քի ա ռա վե լա գույն խո րու-

թյու նը 11 022 մե տր է։

 Ծո վային և օվ կի ա նո սային մեծ խո րու թյուն նե րի 

հա մար նա խա տես ված սար քե րի մեջ ի րե նց ա ռանձ-

նա հա տուկ տե ղն ու նեն սու զա նա վե րը, ո րոնք ա ռա-

վել շար ժու նակ են և հա գե ցած ժա մա նա կա կից սար-

քե րո վ։ Ներ կայումս սու զա նա վե րն օգ տա գո րծ վում 

են ինչ պես գի տա հե տա զո տա կան, այն պես էլ ռազ-

մա կան նպա տակ նե րո վ։

Նկ. 4.17

Նկ. 4.18

բ

Սուզանավ

Բատիսֆերա

Բատիսկաֆ

Թեթև 
սկաֆանդր 
թթվածնի 
պաշարով

Կոշտ 
սկաֆանդր

ա
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Գ ԼՈՒԽ IV. ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԳԱ ԶԵ ՐԻ ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ  

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ջ րի տակ լի նե լո վ՝ ինչ պե ՞ս կա րող է շն չել մար դը ։

2. Ի ՞նչն է խան գա րում մար դուն ա ռա նց հա տուկ տեխ նի կա կան սար-

քեր օգ տա գոր ծե լու սուզ վե լով հաս նել մեծ խո րու թյուն նե րի ։

3. Ի ՞նչ է ակ վա լան գը. ին չո ՞ւ նրա նում ոչ թե սո վո րա կան մթ նո լոր տային 

օդ, այլ սեղ մած օդ է օգ տա գո րծ վում։

4.  Ին չո ՞վ է տար բեր վում բա տիս կա ֆը բա տիս ֆե րայի ց։

   § 45. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 9. 
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ԾՈՒՄ

1. Ո րո շե ՛ք նավ թի ճն շու մը գլա նա տա կա ռի հա տա կին, ե թե նավ թի սյան 

բարձ րու թյու նը 10 մ է, իսկ խտու թյու նը̀ 800 կգ/մ3։

Տր ված է

h = 10 մ
ρ = 800 կգ/մ3

------------------------ 

 P = ?

Լուծում: Ինչ պես գի տենք, հե ղու կի ա ռա ջաց րած հիդ-

րոս տա տիկ ճն շու մը հա վա սար է հե ղու կի ρ խտու թյան, 

ա զատ ան կման g ա րա գաց ման և այն խո րու թյան ար-

տադ րյա լին, ո րում դի տա րկ վում է ճն շու մը, տվյալ 

դեպ քում՝ հա տա կի h խո րու թյան. 

P = ρgh = 800 · 10 · 10 = 80000 Պա = 80 կՊա։

 Պատ.՝ 80 կՊա:

2. Ջրով լց ված տա կա ռի վե րին եզ րից 40 սմ նե րքև խցա նով փակ ված անցք 

կա։ Անց քի մա կե րե սը 1 սմ2 է: Ին չի՞ է հա վա սար խցա նի վրա ազ դող ջրի 

ճնշման ու ժը ։

Տր ված է

h = 40 սմ = 0,4 մ
S = 1 սմ2 = 0,0001 մ2

------------------------ 

 F = ?

Լուծում: Հիդ րոս տա տիկ ճնշ ման բա նա ձևից վերին 

եզ րից h նե րքև, այ սինքն՝ h խո րու թյան վրա ջրի 
ճնշու մը` P = ρgh, որ տեղ ρ-ն ջրի խտու թյունն է 
(ρ = 1000 կգ/մ3): Քա նի որ ճն շու մը տվյալ խո րու թյան 
վրա բո լոր ուղ ղու թյուն նե րով նույնն է, ա պա նույնն է 
նաև խցա նի մա կե րևույթի վրա: Ու րե մն, խցա նի վրա 
ազ դող ու ժը հա վա սար կլի նի այդ P ճնշ ման և խցա նի 
S մա կե րե սի ար տադ րյա լին. 
F = PS = ρghS = 1000 · 10 · 0,4 · 0,0001 = 0,4 Ն:

 Պատ.՝ 0,4 Ն:

3. Բազ մա հա րկ շեն քե րի վե րին հար կե րի ջրա մա տա կա րար ման հա մար հա-

ճախ ջր մուղ պոմ պեր են օգ տա գոր ծում: Նվա զա գույ նը ի՞նչ լրա ցու ցիչ ճն շում 
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§ 45. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 9. ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ԾՈՒՄ 

պե տք է ստեղ ծի պոմ պը ջու րը 17-րդ հա րկ հա սց նե լու հա մար: Յու րա քան չյուր 

հար կի բարձ րու թյու նը 3 մ է, Պոմ պը տե ղա դր ված է 1-ին հար կում: 

Տր ված է

n = 17
h = 3 մ
------------------------ 

 P = ?

Լուծում: Ջու րը n-րդ հա րկ հա սց նե լու հա մար ան-
հրա ժե շտ է, որ պոմ պը ստեղ ծի n-րդ հար կի բարձ րու-
թյա մբ ջրի սյան հիդ րոս տա տիկ ճնշ մա նը հա վա սար 
P = ρgH լրա ցու ցիչ ճնշում, որ տեղ ρ-ն ջրի խտու թյունն 
է, իսկ H-ը՝ n-րդ հար կի բարձ րու թյու նը: Նկա տենք, որ 
H = (n − 1)h = 16h1:
 Հետ ևա բա ր՝ 
P = 16ρgh = 16·1000·10·3 = 480000 Պ = 480 կՊա: 

Պատ.՝ 480 կՊա:

1

4. Գլա նա ձև ա նո թում լց ված է հա վա սար զա նգ վա ծով սն դիկ և ջուր: Հեղուկ-

նե րի շեր տե րի ընդ հա նուր բարձ րու թյու նը 29,2 սմ է: Ո րո շե ՛ք ճնշումն ա նո թի 

հա տա կին:

Տր ված է

m1 = m2

H = 29,2 սմ = 0,292 մ
ρ1 = 1000 կգ/մ3

ρ2 = 13600 կգ/մ3

------------------------ 

 P = ?

Լուծում: Ջրի սյան բարձ րու թյու նը նշա նա կենք h1, 
սն դի կի նը՝ h2, գլա նի հիմ քի մա կե րե սը՝ S: Հայտ նի է, 

որ գլա նի ծա վա լը հա վա սար է նրա հիմ քի մա կե րե-

սի և բարձ րու թյան ար տադ րյա լին: Հետ ևա բար, ջրի 

V
1
 և սն դի կի V

2
 ծա վալ նե րը կլի նեն.

V1 = Sh1 և V2 = Sh2,

ջ րի զա նգ վա ծը՝ m1 = ρ1V1 = ρ1Sh1, իսկ սն դի կի նը՝ m2 = ρ2V2 = ρ2Sh2։ Քա նի որ 
հե ղուկ նե րի զա նգ ված նե րը հա վա սար են, ա պա ρ1Sh1 = ρ2Sh2 կամ ρ1h1 = ρ2h2: 
Հաշ վի առ նե լով, որ h2 = H − h1, կու նե նանք ρ1h1 = ρ2(H − h1), որ տե ղից՝ 

           ρ2H                   ρ1Hh1 = −−−−−−−, իսկ h2 = −−−−−−:
        ρ1 + ρ2                ρ1 + ρ2

Ճն շու մը ա նո թի հա տա կին հա վա սար է ջրի և սն դի կի հիդ րոս տա տիկ 
ճնշում նե րի գու մա րին, այ սինքն՝
                                  ρ1ρ2gH   ρ1ρ2gH     2ρ1ρ2         2 · 1000 · 13600 · 10 · 0,292
P = ρ1gh1 + ρ2gh2 = −−−−−− + −−−−−− = −−−−−− gH = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− =
                                  ρ1 + ρ2   ρ1 + ρ2    ρ1 + ρ2                         14600

= 5440 Պա։
Պատ.՝ 5440 Պա:

1 Կարող է հարց ծագել, թե ինչու (n - 1)h, այլ ոչ թե nh: Որովհետև 2-րդ հարկը 

գտնվում է h բարձրության վրա, 3-րդը՝ 2h, 4-րդը՝ 3h և այլն, ուրեմն n-րդը՝ 

(n - 1)h:
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Գ ԼՈՒԽ IV. ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԳԱ ԶԵ ՐԻ ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ  

   § 46.  ՀԱ ՂՈՐ ԴԱ ԿԻՑ Ա ՆՈԹ ՆԵ Ր։ 
ՀԱ ՂՈՐ ԴԱ ԿԻՑ Ա ՆՈԹ ՆԵ ՐՈՒՄ ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐԻ 
ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐԱ ԿՇՌՈՒ ԹՅԱՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ

Ն կար 4.19-ում պատ կեր ված է տար բեր տե սա կի մի քա նի ա նո թ։ Դրանք 

բո լո րը տար բեր ձև ու նեն, բայց մի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն մի մյա նց նման 

է դարձ նում։ Ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն է դա։ Ու շա դիր դի տե լո վ՝ կա րե լի 

է նկա տել, որ այդ բո լոր ա նոթ նե րի այն ա ռան ձին մա սե րը, ո րոն ցում ջուր 

կա, մի ա ցած են մի մյա նց։ Այդ պի սի ա նոթ նե րը կոչ վում են հա ղոր դա կից 

ա նոթ նե ր։

ա                   բ                      գ

Նկ. 4.19

ա                  բ                  գ

Նկ. 4.20

Կա տա րենք այս պի սի փորձ. ա պա կե եր կու ա նոթ ի րար մի աց նենք ռե-

տի նե փող րա կո վ։ Փող րա կը մեջ տե ղում սեղ մենք սեղ մի չով և ա նոթ նե րից 

մե կի մեջ ջուր լց նենք (նկ. 4.20 ա)։ Ջուր լց նե լուց հե տո սեղ մի չը հա նենք և 

հետ ևենք, թե ջուրն ինչ պես է մի ա նո թից լց վում մյուս հա ղոր դա կից ա նո-

թի մե ջ։ Կտես նենք, որ հա վա սա րա կշռու թյուն հաս տատ վե լուց հե տո եր կու 

ա նո թում էլ ջու րը կա նգ նում է նույն մա կար դա կում (նկ. 4.20 բ)։ Ե թե ա նոթ -

նե րից մե կը թող նենք հե նա րա նին ամ րաց ված, իսկ մյու սը բարձ րաց նենք, 

ի ջեց նենք կամ մի կող մի վրա թե քենք, ա պա հե նց ջրի շար ժու մը դա դա րի, 

միև նույն է, եր կու ա նո թում էլ ջրի մա կար դա կը նույ նը կլի նի (նկ. 4.20 գ)։

 Հա ղոր դա կից ա նոթ նե րի օ րեն քը ձևա կե րպ վում է այս պես.

 Հա ղոր դա կից ա նոթ նե րում հա մա սեռ հե ղու կի ա զատ մա կեր ևույթ-

նե րը գտն վում են նույն մա կար դա կի վրա։ 

Այս օ րենքն ա պա ցու ցե լու նպա տա կով դի տար կենք հե ղու կի այն մաս-

նիկ նե րը, ո րոնք գտն վում են հա ղոր դա կից ա նոթ նե րի մի մյա նց մի ա նա լու 

հատ վա ծում (նկ. 4.19)։ Քա նի որ այս մաս նիկ նե րը ա նոթ նե րում գտնվող 

հե ղու կի ողջ զա նգ վա ծի հետ մի ա սին հա նգս տի վի ճա կում են, ա պա նրա նց 

վրա ազ դող ճնշ ման ու ժե րը աջ և ձախ կող մից պե տք է հա վա սա րա կշռեն 

մե կը մյու սի ն։ Բայց այդ ու ժե րը հա մե մա տա կան են ճնշ մա նը, իսկ ճն շու մը՝ 

հե ղու կի սյան բարձ րու թյա նը: Այդ պատ ճա ռով դի տա րկ վող մաս նիկ նե րի 

վրա ազ դող ճնշ ման ու ժե րի հա վա սա րու թյու նից բխում է, որ հա ղոր դա-

կից ա նոթ նե րում հե ղու կի սյու նե րի բարձ րու թյուն նե րը նույն պես պե տք է 

հա վա սար լի նե ն։
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§ 46.  ՀԱ ՂՈՐ ԴԱ ԿԻՑ Ա ՆՈԹ ՆԵ Ր։ 

Մինչև այժմ դի տար կել ենք այն դեպ քը, երբ հա-

ղոր դա կից ա նոթ նե րը միև նույն հե ղուկն է ին պա-

րու նա կում։ Իսկ ե թե հա ղոր դա կից ա նոթ նե րից մե կի 

մեջ լց նենք որ ևէ հե ղուկ (օ րի նա կ՝ ρ
1
 խտու թյուն ու նե-

ցող ջուր), իսկ մյու սի մեջ̀  մի այլ հե ղուկ (օ րի նա կ՝ ρ
2
 

խտու թյուն ու նե ցող կե րո սին), ա պա այդ հե ղուկ նե-

րի մա կար դակ նե րը տար բեր կլի նեն (նկ. 4.21)։ Սա-

կայն, քա նի որ այս դեպ քում էլ հե ղուկ նե րը հա նգս տի 

վի ճա կում են, ա պա ա ռաջ վա նման կա րե լի է պն դել, 

որ հե ղուկ նե րի աջ և ձախ սյու նե րի կող մից ա ռա ջա-

ցրած ճն շում նե րը (օ րի նա կ՝ նկ. 4.21-ի AB մա կար  դա-

կի վրա) հա վա սար են. 

p
1
 = p

2
:  (46.1) 

Այս ճն շում նե րից յու րա քան չյու րը կա րե լի է ար տա հայ տել հիդ րոս տա-

տիկ ճնշ ման բա նաձ ևի մի ջո ցով.

p1 = ρ1gh1,   p2 = ρ2gh2: 

Այս ար տա հայ տու թյուն նե րը հա վա սա րեց նե լո վ՝ ստա նում ենք.

ρ1gh1 = ρ2gh2, 
որ տե ղից՝

ρ1h1 = ρ2h2։  (46.2) 

Այս հա վա սա րու մից բխում է, որ ե թե ρ1 > ρ2, ա պա h1 < h2։ Իսկ սա նշա-

նա կում է, որ տար բեր խտու թյան հե ղուկ ներ պա րու նա կող հա ղոր դա կից 

ա նոթ նե րում մեծ խտու թյուն ու նե ցող հե ղու կի սյան բարձ րու թյու նը 

պե տք է փո քր լի նի փո քր խտու թյուն ու նե ցող հե ղու կի սյան բարձ րու-

թյու նի ց։ Ընդ ո րում՝ այս դեպ քում հե ղուկ նե րի սյու նե րի բարձ րու թյուն ները 

հաշ վում են եր կու հե ղուկ նե րի մի մյա նց հետ շփ վե լու սահ մա նից (ա սում են՝ 

բա ժան ման սահ մա նից)։

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Բե րե ՛ք հա ղոր դա կից ա նոթ նե րի օ րի նակ նե ր։

2. Ձ ևա կեր պե ՛ք հա ղոր դա կից ա նոթ նե րի օ րեն քը ։

3. Հա ղոր դա կից ա նոթ նե րում ի՞նչ դի րք են գրա վում տար բեր խտու-

թյան հե ղուկ նե րի մա կեր ևույթ նե րը ։

4. Օգ տա գոր ծե լով (46.2) բա նաձ ևը՝ ա պա ցու ցե ՛ք հա ղոր դա կից ա նոթ-

նե րի օ րեն քը ։

Նկ. 4.21
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Գ ԼՈՒԽ IV. ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԳԱ ԶԵ ՐԻ ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ  

   § 47. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 10. 
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ԾՈՒՄ

1. Հա ղոր դա կից ա նոթ նե րի ձախ ծն կի մա կե րե սը 10 սմ2 է, իսկ աջ ծնկինը՝ 25 սմ2: 

Որ քա ՞ն է լայն ա նո թում հե ղու կի ծա վա լը, ե թե նեղ ա նո թում այն 200  մլ է:

Տր ված է

S1 = 10 սմ2

S2 = 25 սմ2

V1 = 200 մլ
-----------------

 V2 = ?

Լուծում: Հա ղոր դա կից ա նոթ ների օ րեն քից 

բխում է, որ ջրի ա զատ մակեր ևույթ նե րը ձախ և 

աջ ա նոթ նե րում գտն վում են նույն մա կար դա-

կի վրա, ուս տի, այդ ա նոթ նե րում ջրի սյու նե-

րի բարձ րու թյուն նե րը մի մյա նց հա վա սար են: 

Ա նո թի ծա վա լը հա վա սար է նրա հիմ քի մա կե-

րե սի և h բարձ րու թյան ար տադ րյա լին, հետ-

ևա բա ր՝ V
1
 = S

1
h, որ տե ղի ց՝ h = V

1
/S

1
: Ուրեմն, 

լայն ա նո թում հե ղու կի ծա վա լը կլի նի.

               S
2
V

1
     25 սմ2 · 200 մլ

V
2
 = S

2
h = −−−−− = −−−−−−−−−−−−−−−− = 500 մլ = 0,5 լ։

                 S
1
             10 սմ2

Պատ.՝ 0,5 լ:

2.    Փա կա նով բա ժան ված հա ղոր դա կից 

ա նոթ նե րի ձախ ծն կում ջրի սյան բարձ-

րու թյու նը 48 սմ է, ա ջում՝ 8 սմ: Ձախ ծն կի 

լայ նա կան հա տույ թի մա կե րե սը 12 սմ2 է, 

ա ջինը՝ 20 սմ2: Որ քա նո՞վ կփոխ վի ջրի մա-

կար դա կն աջ ծն կում, ե թե փա կա նը բա-

ցենք:

Տր ված է

h1 = 48 սմ
h2 = 8 սմ
S1 = 12 սմ2

S2 = 20 սմ2

-----------------

 Δh = ?

Լուծում: Փա կա նը բա ցե լուց հե տո ա նոթ նե րում ջրի 

մակար դակ նե րը հա վա սար վում են: Սկզ բում ջրի 

ծավալը ձախ ա նո թում S1h1 էր, իսկ աջ ա նո թում՝ S2h2: 
Վեր ջում դրանք հա մա պա տաս խա նա բար դառ նում են 
S1h և S2h, որ տեղ h-ը ջրի սյան բարձ րու թյունն է ա նոթ-
ներում: Քա նի որ ջրի ծա վա լը մնում է ան փո փոխ, ա պա՝ 
(S1 + S2)h = S1h1 + S2h2, 
                     S1h1 + S2h2որ տե ղի ց՝ h = −−−−−−−−−−:
                       S1 + S2

Ու րե մն, ջրի մա կար դա կը երկ րո րդ ա նո թում կբարձ րա նա Δh = (h − h2)-ով: 
Տե ղադ րե լով այս տեղ h –ի ար ժե քը՝ կս տա նանք.

        S1h1 + S2h2           (h1 − h2)S1     40 սմ · 12 սմ2

Δh = −−−−−−−−−−− - h2 = −−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−−−− = 15 սմ։
         S

1
 + S

2 
               S

1
 + S

2                
 32 սմ2

 Պատ.՝ 15 սմ:

h1

h2

h
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3. Հա ղոր դա կից ա նոթ նե րի ձախ ծն կի մեջ ջուր է լց ված, ա ջի մեջ̀ կե րո սին: 

Կե րո սի նի սյան բարձ րու թյու նը 0,2 մ է: Ո րո շե́ ք, թե որ քա նով է ջրի մա կար դա-

կը ցա ծր կե րո սի նի մա կար դա կից:

Տր ված է

h1 = 0,2 մ
------------------------ 

 Δh = ?

Լուծում: Հե ղուկ նե րի ձախ և աջ սյու նե րի կող մից 

ա ռա ջաց րած հիդ րոս տա տիկ ճն շում նե րը AB մա-

կար դա կի վրա հա վա սար են, այ սինքն՝ ρ1gh1 = ρ2gh2 
կամ ρ1h1 = ρ2h2, որ տեղ h2-ը ջրի սյան բարձ րու թյունն 
է հե ղուկ նե րի բա ժան ման սահ մա նից, ρ1-ը կե րո սինի 
խտու թյու նը (800 կգ/մ3), ρ2-ը՝ ջրի նը (1000 կգ/մ3): 
Այս պի սով՝

       ρ1h2 = −−− h1:       ρ2

Ինչպես եր ևում է նկա րից՝

                           ρ1                       ρ1 − ρ2       200
Δh = h2 − h1 = −−− h1 − h1 = −−−−−− h1 = −−−− 0,2 = 0,05 մ,
                           ρ2                ρ2          800
Δh = 5 սմ։

 Պատ.՝ 5 սմ:

4. Հա ղոր դա կից ա նոթ նե րի մեջ լց ված է սնդի կ։ Ա նոթ-

նե րից մե կի սնդի կի վրա լց վում է 0,184 մ սյան բարձ րու-

թյա մբ ջուր, իսկ մյու սի մե ջ՝ 0,4 մ սյան բարձ րու թյա մբ 

կե րո սի ն։ Ո րո շե ՛ք սն դի կի մա կար դակ նե րի տար բե րու-

թյունն այդ ա նոթ ներում։

Տր ված է

h1 = 0,184 մ
h1 = 0,4 մ
------------------

 Δh = ?

Լուծում: Δh բարձ րու թյա մբ սն դի կի սյան և նրա վրա լց րած 
h1 բարձ րու թյա մբ ջրի սյան ստեղ ծած ընդ հա նուր ճն շու մը 
հա մա կշռում է h2 բարձ րու թյա մբ կերո սի նի սյան ստեղ ծած 
ճն շ մանը. 

ρgΔh + ρ1gh1 = ρ2gh2,
որ տեղ ρ-ն, ρ1-ը, ρ2-ը հա մա պա տաս խա նա բար սն դի կի, ջրի 
և կե րո սի նի խտու թյուն նե րն են: Այս հա վա սա րու թյու նից  
ստա նում ենք, որ ρΔh = ρ2h2 − ρ1h1, որ տե ղից՝

       ρ2h2 − ρ1h1Δh = −−−−−−−−−− :
             ρ

Տե ղադ րե լով ֆի զի կա կան մե ծու թյուն նե րի թվա յին ար ժեք նե րը 

(ρ = 13600 կգ/մ3, ρ
1
 = 1000 կգ/մ3,  ρ

2
 = 800 կգ/մ3)՝ կս տա նանք.

        800 · 0,4 − 1000 · 0,184
Δh = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− = 0,01 մ = 1 սմ։
                  13600

  Պատ.՝ 1 սմ:

§ 47. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 10. ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ԾՈՒՄ 
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Գ ԼՈՒԽ IV. ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԳԱ ԶԵ ՐԻ ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ  

   § 48. ՄԹ ՆՈ ԼՈ ՐՏ։ ՄԹ ՆՈ ԼՈՐ ՏԱՅԻՆ ՃՆ ՇՈՒՄ 

Ե րկ րա գուն դը շր ջա պա տող գա զային թա ղան թը կոչ վում է մթ նո լո րտ։ 

Երկ րա գն դի մթ նո լոր տը կազ մող գա զե րի խառ նուրդն ըն դուն ված է ան-

վա նել օդ։ Օ դի բա ղադ րու թյան մեջ մտ նում են ա զոտ (78%), թթ վա ծին (21%) 

և այլ գա զեր (1%)։

 Մեր մո լո րա կի մթ նո լոր տը կազ մող գա զե րի մո լե կուլ նե րն ա նը նդ հատ 

և ան կա նոն շա րժ ման մեջ են գտն վում։ Ինչ պե ՞ս է, որ նրանք չեն լքում 

Եր կի րը և հե ռա նում դե պի տի ե զե րա կան տա րա ծու թյուն։ Մի այն մի պատ-

ճա ռով. դա ա նե լու հա մար նրա նց ա րա գու թյու նը չի բա վա րա րում։ Չէ՞ որ 

մեծ ու ժով դե պի վեր նետ ված գն դա կն էլ տի ե զե րք չի թռ չում, այլ գետ նին 

է ընկ նում։ Երկ րա գն դի ձգո ղու թյան սահ ման նե րից դուրս գա լու հա մար 

մար մի նը պե տք է շատ մեծ ա րա գու թյուն ու նե նա՝ 11,2 կմ/վ։ Մո լե կուլ նե րի 

մեծ մա սի ա րա գու թյունն օ դում դրա նից զգա լի ո րեն փո քր է։ 

Ե րկ րա գն դի ար հես տա կան ար բա նյակ նե րի մի ջո ցով մեր ձե րկ րյա տի ե-

զե րա կան տա րա ծու թյան հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց, որ մեր մո լո րա կի 

մթ նո լոր տը 1000 և ա վե լի կի լո մե տր դե պի վեր է տա րած վում։ Ա նօդ տա-

րա ծու թյան հետ մթ նո լոր տը հս տակ սահ ման ներ չու նի։ Մթ նո լոր տի վե րին 

շեր տե րը շատ նո սր են և աս տի ճա նա բար ան ցում են կա տա րում դե պի միջ-

մո լո րա կային դա տա րկ տա րա ծու թյուն։ Բարձ րու թյան նվազ մա նը զու գըն-

թա ց՝ օ դի խտու թյունն ա ճում է։ Երկ րա գն դի օ դային թա ղան թի ողջ զանգ-

վա ծի գրե թե 80 %-ը կե նտ րո նա ցած է երկ րա գն դի մա կեր ևույ թից մինչև 

15 կմ բարձ րու թյան սահ ման նե րում։ Հաս տատ ված է, որ 0°C ջեր մաս տի-

ճա նում (ծո վի մա կեր ևույ թի վրա) օ դի յու րա քան չյուր խո րա նա րդ մետ րի 

զանգ վա ծը մի ջին հաշ վով 1,29 կգ է։

Փոր ձի մի ջո ցով ինչ պե ՞ս կա րե լի է ցույց տալ, որ օ դը զա նգ ված ու նի. 

չէ՞ որ սո վո րա կան պայ ման նե րում մենք այն չենք տես նում։ Դրա հա մար 

անհրա ժե շտ է վե րց նել ա մուր ա պա կուց պատ րաս-

տած գունդ, ո րի խցա նի մեջ ռե տի նե փող րակ է 

հագց րա ծ։ Ռե տի նե փող րա կը սեղ մակ ու նի, և ան-

հրա ժե շտ պա հին այն կա րե լի է փա կել (նկ. 4.22)։ 

Ա պա կե գն դից օ դը դուրս մղե լուց հե տո ռե տի նե 

փող րա կը սեղ մա կով փա կում ենք։ Այն տե ղա վո-

րում ենք կշեռ քի վրա և կշռա քա րե րով հա վա սա րա-

կշռում։ Հա վա սա րա կշռե լուց հե տո ռե տի նե փող րա-

կի սեղ մա կը բա ցում ենք։ Օ դը նո րից կլց վի ա պա կե 

գնդի մեջ, և մենք կտես նենք, թե ինչ պես է խա խտ-

վում կշեռ քի հա վա սա րա կշռու թյու նը։ Օ դով լց ված 

գուն դը կծան րա նա։ Սա էլ հե նց ցույց է տա լիս, որ 

օ դը զա նգ ված ու նի։ 
Նկ. 4.22
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§ 48. ՄԹ ՆՈ ԼՈ ՐՏ։ ՄԹ ՆՈ ԼՈՐ ՏԱՅԻՆ ՃՆ ՇՈՒՄ 

 Երկ րա գն դի ձգո ղա կա նու թյան պատ ճա ռով օ դի վե րին շեր տե րը ճն շում 

են մի ջին շեր տե րին, իսկ վեր ջին նե րս էլ՝ ստո րին շեր տե րի ն։ Օ դի կշռով 

պայ մա նա վոր ված ա մե նա մեծ ճն շումն իր վրա է կրում երկ րա գն դի մա-

կերևույ թը, ինչ պես նա և՝ մա կեր ևույ թի վրա գտն վող բո լոր մար մին նե րը, 

այդ թվում նա և՝ դուք, որ ներ կա պա հին սո վո րում եք այս դա սը։ 

Ե րկ րա գն դի մթ նո լոր տի կող մից նրա նում գտն վող մար մին նե րի վրա 

գոր ծա դր վող ճն շու մը կոչ վում է մթ նո լոր տային ճն շում։ 

Ն կար 4.23-ում պատ կեր ված է ջուր լց րած լայն ա նոթ և ջրի մեջ ի ջեց-

ված մխո ցա վոր ա պա կե խո ղո վա կ։ Երբ մենք սկ սենք մխո ցը բարձ րաց-

նել, կտես նենք, թե ինչ պես է ջու րը մխո ցի ետ ևից վեր բարձ րա նում։ Ի՞նչն 

է ջրին ստի պում մխո ցի ետ ևից վեր բարձ րա նա լ։ Ե թե մխոցը վեր բարձ-

րաց նե լու ըն թաց քում լայն ա նո թում գտն վող ջրի մա կար դա կը չպա կա սեր, 

ա պա մխո ցի և ջրի մի ջև ա նօդ տա րա ծու թյուն կա ռա ջա նար, ո րը, բնա կա-

նա բար, իր տակ գտն վող ջրի վրա ոչ մի ճն շում գոր ծադ րել չէր կա րո ղ։ Իսկ 

ներքևից այդ ջրի (ա պա կե խո ղո վա կում գտն վող) վրա ազ դում է շր ջա կա 

օ դի ճնշ ման ու ժը։ Պաս կա լի օ րեն քով այդ ճն շու մը փո խա նց վում է լայն 

ա նո թում գտն վող ջրի մի ջո ցո վ։ Ազ դե լով նե րք ևից դե պի վե ր՝ մթնո լոր-

տային ճնշ ման ուժն ա պա կե խո ղո վա կի մեջ գտն վող ջրին հար կադ րում է 

մղ վել դե պի մխո ցի տակ ա ռա ջա ցած դա տա րկ տա րա ծու թյու նը։ Հե նց այս 

սկզ բուն քի վրա է հի մն ված լայ նո րեն հայտ նի բժշ կա կան այն պի սի գոր-

ծիքի աշ խա տան քը, ինչ պի սին նե րար կի չն է (նկ. 4.24)։ 

Ն կար 4.25-ում ցու ցա դր ված է, թե ինչ տե ղի կու նե նա, ե թե օ դը նա-

խօ րոք մի ջից հա նած փորձ ա նո թը ի ջեց նենք ջրով լց ված լայն ա նո թի մեջ։ 

Ծո րա կը բա ցե լուց հե տո կտես  նենք, թե ջուրն ինչ պես է շա տր վա նում դե պի 

վե ր։ Շա տր վա նե լու պատ ճա ռը ճն շում նե րի տար բե րու թյունն է խո ղո վա կի 

ներ սում ու դր սում։ Շր ջա կա օ դի գե րա կշռող ճնշ ման ու ժը լայն ա նո թի մեջ 

ե ղած ջրին ստի պում է տե ղա փոխ վել այն տեղ, որ տեղ ճն շու մը փո քր է, այ-

սինքն՝ դա տա րկ փոր ձա նո թի ներսը ։

Նկ. 4.23 Նկ. 4.24 Նկ. 4.25
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    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ի ՞նչ է երկ րա գն դի մթ նո լոր տը. ի՞նչ գա զե րից է այն բաղ կա ցա ծ։

2. Ե րկ րա գն դի մթ նո լոր տը կազ մող գա զե րի մո լե կուլ նե րն ին չո ՞ւ չեն 

ցր վում տի ե զե րա կան տա րա ծու թյու նում։

3.  Բարձ րու թյան ա ճին զու գըն թա ց՝ ինչ պե ՞ս է փոխ վում մթ նո լոր տի 

խտու թյու նը ։

4. Ի ՞նչ փոր ձով կա րե լի է ա պա ցու ցել, որ օ դը զա նգ ված ու նի ։

5. Ի ՞նչ պատ ճա ռով է մթ նո լոր տային ճն շում ա ռա ջա նում։

6. Ն կա րագ րե՛ք և բա ցատ րե՛ք բժշ կա կան նե րար կի չի աշ խա տան քի 

սկզ բուն քը ։

7. Ն կար 4.26-ում կա թո ցիկ է պատ կեր վա ծ։ Բա-

ցատ րե ՛ք, թե ինչ պես է հա ջող վում կա թո ցի կով 

հե ղուկ վե րց նե լ։

8. Ն կար 4.27-ում պատ կեր ված է լի վեր կոչ վող 

սար քը, ո րով տար բեր հե ղուկ նե րից փոր-

ձանմուշ ներ են վե րց նում։ Լի վե րը սու զում 

են հե ղու կի մեջ, հե տո ցու ցա մա տով փա կում 

վերին ան ցքը և դուրս քա շում հե ղու կի մի ջի ց։ 

Երբ ցու ցա մա տը հե ռաց նում են վե րին անցքից, 

հե ղու կը լի վե րից դուրս է հո սում։ Բա ցատ րե ՛ք 

այս սար քի աշ խա տան քը ։

9. Են թադ րում են, որ ինչ-որ ժա մա նակ Լու սի նը շր ջա պատ ված է ե ղել 

մթ նո լոր տով, սա կայն աս տի ճա նա բար կո րց րել է այն։ Ին չո ՞վ կա րե լի 

է բա ցատ րել մթ նո լոր տը կո րց նե լը ։

10.  Մար դը, որ պես զի կա րո ղա նա օդ շն չել, ըն դար ձա կում է իր կրծ քա-

վան դա կը։ Ին չո ՞ւ է օդն այդ ժա մա նակ մտ նում թո քե րի մե ջ։

11. Ինչ պե ՞ս է տե ղի ու նե նում ար տա շն չու մը ։

Մթ նո լոր տային ճնշ ման դե րը մար դու կյան քում

1. Ինչ պե ՞ս ենք շն չում: Շն չա ռու թյան պրո ցեսը 

մար դու ոչ պայ մա նա կան ռեֆ լե քս նե րից մե կն 

է: Այդ պրո ցե սը կա ռա վար վում է գլ խու ղե ղի 

շնչա ռա կան կե նտ րո նի կող մից, ո րը նյար դային 

ազ դակ ներ է ու ղար կում ստո ծա նու և կրծ քա-

վան դա կի մկան նե րին: Նե րշնչե լիս ստո ծա նու 

մկան նե րը կծկ վում են, և այն իջ նում է նե րքև՝ 

մե ծաց նե լով կրծ քա վան դա կի խո ռո չի ծա վա լը:  

Նկ. 4.26 Նկ. 4.27
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Ստո ծա նու կծկ ման հետ կծկվում են 

նաև ար տա քին միջ կո ղա յին մկան-

նե րը՝ ըն դար ձա կե լով կրծքա վան դա-

կը դե պի դուրս և վեր: Կո ղե րի հետ 

շա րժ վում են նաև թո քե րի պա տե րը: 

Դրա հետ ևան քով թո քե րի ծա վա լը մե-

ծա նում է, իսկ նրա ներ սի օ դի ճն շու մը՝ 

փոք րա նում, և մթ նո լոր տա յին ճն շու մը 

դր սի օ դը մղում է թո քե րի մեջ: Ար տա-

շն չե լիս տե ղի է ու նե նում հա կա ռակ 

եր ևույ թը:

2. Ինչ պե ՞ս ենք խմում: Ջու րը բե րա նով 

քա շե լիս կրծ քա վան դակի ծավա լը մե-

ծա նում է, ուս տի, թոքե րի ներ սի և բե-

րա նի խո ռո չի օ դի ճնշու մը դառ նում է 

փոքր մթ նո լոր տային ճն շու մից, ու ջու-

րը հոսում է բե րա նի խո ռո չը: Ձողի-

կով հյութ խմե լիս էլ կրծքա վան դա կի 

ծավալը մե ծա նա լու հետևան քով ձո-

ղի կի ներ սում օ դի ճն շու մը փոք րա-

նում է, և բա ժա կի հե ղու կի  ա զատ 

մա կեր ևույ թի վրա ազդող մթնո լոր-

տային ճն շու մը ջու րը մղում է խո ղո-

վա կով վե ր՝ դեպի բերանի խո ռո չը: 

3. Ինչ պե ՞ս ենք դի մա նում մթ նո լոր տա-

յին ճնշ ման ազ դե ցու թյա նը: Միջին 

չա փեր ու նե  ցող մար դու մա րմ նի մա կե րևույ թի մա կե րե սը մոտ 1,5 

քա ռա կու սի մե տր է, ուս տի, մթ նո լոր տի կող մից նրա վրա ազ դում 

է 150   կՆ ճնշ ման ուժ, ո րը հա վա սար է 15 տոն նա զա նգ վա ծով բե-

ռի կշռին: Այդ հս կա յա կան ու ժի ազ դե ցու թյա նը մար դը դի մա նում է, 

ո րով հե տև օր գա նիզ  մում պա րու նա կող ջրի ճն շու մը հա մա կշռում է 

ար տա քին մթ նո լոր տային ճնշ մա նը:  

   § 49. ՄԹ ՆՈ ԼՈՐ ՏԱՅԻՆ ՃՆՇ ՄԱՆ ՉԱ ՓՈՒ ՄԸ։ 
ՏՈ ՐԻ ՉԵԼ ԼԻ Ի ՓՈՐ ՁԸ

 Մենք գի տենք, որ մթ նո լոր տը Երկ րի մա կեր ևույ թին գտն վող բո լոր մար-

մին նե րի վրա ո րո շա կի ճն շում է գոր ծադ րում։ Գի տենք, որ այդ ճն շու մը 

կոչ վում է մթ նո լոր տայի ն։ Ի՞նչ մե ծու թյուն ու նի մթ նո լոր տային ճն շու մը ։
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Ճնշ ման p = ρgh բա նաձ ևը մթ նո լոր տային ճն շու մը հաշ վար կե լու հնա-

րա վո րու թյուն չի տա լի ս։ Ին չո ՞ւ։ Պատ ճա ռն այն է, որ մթ նո լոր տային օ դը 

հաս տա տուն խտու թյուն չու նի (երկ րա գն դի մա կեր ևույ թից հաշ վա ծ՝ տար-

բեր բարձ րու թյուն նե րում օ դի խտու թյու նը տար բեր է)։ Մթ նո լոր տը նաև 

ո րո շա կի և հաս տա տուն բարձ րու թյուն չու նի (մթ նո լո րտն ու տի ե զե րա կան 

տա րա ծու թյու նը կտ րուկ սահ ման չու նեն)։ Բայց և այն պես հնա րա վոր է 

ի մա նալ, թե ին չի է հա վա սար մթ նո լոր տային ճն շու մը ։

Ա ռա ջի նը ի տա լա ցի գիտ նա կան Է վան ջե-

լիս տա Տո րի չել լին հաս կա ցավ, թե ինչ պես 

կա րե լի է չա փել մթ նո լոր տային ճն շու մը։ 

Մթ նո լոր տային ճն շու մը չա փե լու նրա ա ռա-

ջար կած փոր ձը 1643 թվա կա նին ի րա կա նաց-

րեց Գա լի լեյի ա շա կե րտ Վ. Վի վի ա նի ն։ Այդ 

փոր ձը կա տա րե լու հա մար օգ տա գո րծ վում 

էր մո տա վո րա պես մեկ մե տր եր կա րու թյուն 

ու նե ցող, մի ծայ րը հեր մե տիկ փակ, թա փան-

ցիկ ա պակ յա խո ղո վա կ։ Խո ղո վա կը լց նե-

լով սն դի կով և բաց ծայ րը մա տով փա կե լով 

(որ ներ սի սն դի կը ժա մա նա կից շուտ դուրս 

չթափ վի)՝ այն շր ջում է ին ու ի ջեց նում սնդի-

կով լց ված լայն գա վա թի մե ջ։ Երբ մա տը 

ետ է ին քա շում և խո ղո վա կի ծայ րը բա ցում, 

սնդի կի մի մա սը խո ղո վա կից թափ վում էր, 

և վե րին մա սում ա ռա ջա նում էր ա նօդ տա րա ծու թյուն՝ « տո րի չե լլյան դա-

տար կու թյուն» (նկ. 4.28)։ Ընդ ո րում՝ պա րզ վեց, որ խո ղո վա կում գտն վող 

սն դի կի սյան բարձ րու թյու նը մո տա վո րա պես հա-

վա սար էր լի նում 760 մի լի մետ րի՝ հաշ ված գա վա-

թում գտն վող սն դի կի մա կար դա կի ց։

 Կա տար ված փոր ձից ստաց ված ար դյունք ները 

Տո րի չել լին բա ցատ րեց հետ ևյալ կե րպ։ « Մինչ 

այսօր,– գրում է նա,– այն կար ծի քն էր իշ խում, իբր 

թե այն ու ժը, որ սն դի կի բնա կան հատ կու թյանը 

հա կա ռակ նրան թույլ չի տա լիս նե րքև իջնել, 

գտնվում է խո ղո վա կի վե րին մա սի ներ սում, այ-

սինքն՝ կամ այն տեղ ա ռա ջա ցած դա տա րկ տա րա-

ծու թյան մեջ, կամ էլ այն տեղ գտն վող ծայ րա հեղ 

նոս րա ցած նյու թի մե ջ։ Սա կայն ես պն դում եմ, որ 

այդ ու ժը ար տա քին է, և որ այն դր սից է ազ դում։ 

Գա վա թի մեջ գտն վող հե ղու կի մա կե րե սին 50 

մղոն բարձ րու թյուն ու նե ցող օ դի ծան րու թյուն է 
Նկ. 4.28

Էվանջելիստա 

Տորիչելլի

(1605-1647)
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ազ դում։ Էլ ի՞նչ կա զար մա նա լու, ե թե սն դի կը... բարձ րա նում է ճի շտ այն-

քան, ինչ քան պե տք է դր սի օ դի ծան րու թյու նը հա վա սա րա կշռե լու հա մար»։ 

Այս պի սով, մթ նո լոր տային ճն շու մը հա վա սար է սն դի կի սյան ճնշ մա նը.

p
մթն

 = p
սն դի կ

։ 

Ե թե այդ եր կու ճն շում նե րը հա վա սար չլի նե ին, սն դի կը հա վա սա րա-

կշռու թյան մեջ չէր լի նի. p
սն դիկ

 > p
մթն

 դեպ քում սն դի կն ա պա կե խո ղո վա կից 

կթափ վեր գա վա թի մեջ, իսկ p
սն դիկ

 < p
մթն

 դեպ քում սն դի կը խո ղո վա կով վեր 

կբարձ րա նա ր։ 

Այս եր ևույ թը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մթ նո լոր տային ճն շու մը չա-

փե լու սն դի կի սյան հա մա պա տաս խան բարձ րու թյա մբ (սո վո րա բար 

ար տա հայտ վում է մի լի մետ րե րով)։ Օ րի նակ̀  ե թե ա սում են, որ այ սինչ 

աշխար հագ րա կան վայ րում կամ այ սինչ տե ղում մթ նո լոր տային ճն շու-

մը հա վա սար է սն դի կի սյան 760 մի լի մետ րի, ա պա դա նշա նա կում է, որ 

տվյալ տե ղում օ դը նույն քան ճն շում է գոր ծադ րում, ինչ ճն շում որ գոր-

ծադ րում է 760 մի լի մե տր բարձ րու թյա մբ սն դի կի ուղ ղա ձիգ սյու նը։ Սն դի-

կի սյան մեծ բարձ րու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է մեծ մթ նո լոր տային 

ճնշ մա նը, փոքր բարձ րու թյու նը՝ փո քր ճնշ մա նը։ 

Ե թե Տո րի չել լի ի փոր ձում օգ տա գո րծ ված սն դի կով լի ա պա կե խո ղո-

վա կին ամ րաց նենք ուղ ղա ձիգ սա նդ ղակ, ա պա կս տա նանք մթ նո լոր տային 

ճն շու մը չա փե լու պար զա գույն սա րք։ Կս տա նանք սն դի կային բա րո մե տր 

(հու նա րեն բա րո ս՝ ծան րու թյուն բա ռից)։

 Թա փան ցիկ ա պա կե ձո ղի մեջ սն դի կի սյան բարձ րու թյա նը հետ ևե լո վ՝ 

Տո րի չել լին, իր հա մար էլ ան սպա սե լի, բարձ րու թյան տա տա նում ներ նկա-

տեց և հաս կա ցավ, որ մթ նո լոր տային ճն շու մը ան փո փոխ ար ժեք չու նի, և 

« ջեր մու թյու նից կամ ցր տից կախ ված» (ինչ պես ինքն է գրում) սն դի կի սյան 

բարձ րու թյու նը տա տան վում է։

 Ներ կա ժա մա նակ նե րում 0°C ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում սն դի կի սյան 

760 մի լի մե տր բարձ րու թյա նը հա վա սար մթ նո լոր տային ճն շումն ըն դուն-

ված է ան վա նել նոր մալ մթ նո լոր տային ճն շում։

Մթ նո լոր տային այդ ճն շու մը պաս կալ նե րով հաշ վե լու հա մար օգտ վենք 

հիդ րոս տա տիկ ճնշ ման բա նաձ ևից. 

P = ρgh։ 

Այդ բա նաձ ևի մեջ տե ղադ րե լով ρ = 13595,1 կգ/մ3 (սն դի կի խտու թյունը 

0°C-ում), g = 9,80665 մ/վ2 (ա զատ ան կման ա րա գա ցու մը), h = 760 մմ = 0,76 

մ (նոր մալ մթ նո լոր տային ճնշ մա նը հա մա պա տաս խա նող սն դի կի սյան 

բարձ րու թյու նը)` կս տա նանք p = 101325 Պա, որն էլ հե նց նոր մալ մթ նո լոր-

տային ճն շումն է։

 Նոր մալ մթ նո լոր տային ճնշ մա նը մոտ ճն շում սո վո րա բար դիտ վում է 

ծո վի մա կեր ևույ թին հա վա սար բարձ րու թյուն ու նե ցող տե ղանք նե րում։ 
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Ծո վի մա կեր ևույ թից հաշ վա ծ՝ բարձ րու թյան ա ճին զու գըն թաց (օ րի նա կ՝ 

լեռ նե րում) մթ նո լոր տային ճն շու մը նվա զում է։

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ին չո ՞ւ մթ նո լոր տային ճն շու մը չի կա րե լի հաշ վել նույն ձևով, ինչ 

ձևով հաշ վում են հե ղու կի ճն շումն ա նո թի հա տա կի ն։

2.   Պատ մե ՛ք Տո րի չել լի ի փոր ձի մա սի ն։

3. Ի ՞նչ է նշա նա կում այս պի սի գրա ռու մը. «Մթ նո լոր տային ճն շու մը հա-

վա սար է սն դի կի սյան 760 մի լի մետ րի»։

4. Ինչ պե ՞ս է կոչ վում մթ նո լոր տային ճն շու մը չա փող սար քը ։

5. Ո ՞ր ճն շումն են ան վա նում նոր մալ մթ նո լոր տային ճն շում։

6. Ե րկ րա գն դի մա կեր ևույ թի նկատ մա մբ բարձ րու թյան փո փո խու թյան 

հետ ինչ պե ՞ս է փոխ վում մթ նո լոր տային ճն շու մը։ Ին չո ՞ւ։

 Փոր ձա րա րա կան ա ռա ջադ րանք

1. Ա պա կե բա ժա կը խո րա սու զե ՛ք ջրի մեջ, ջրի տակ շուռ տվե ՛ք հա տա-

կը դե պի վեր, ո րից հե տո դան դաղ դո ՛ւրս քա շեք ջրի ց։ Ին չո ՞ւ բա ժա-

կի ջու րը չի թափ վում, քա նի դեռ բա ժա կի եզ րե րը ջրի տակ են։ 

2. Ա պա կե բա ժա կը ջուր լց րե ՛ք, փա կե ՛ք թեր թով և, թուղ թը ձեռ քով 

պա հե լո վ՝ բա ժա կը ա րագ շր ջե ՛ք՝ հա տա կը դե պի վե ր։ Այժմ ե թե ձեռ-

քը թղ թից հե ռաց նեք, ջու րը բա ժա կից չի թափ վի։ Թուղ թը բա ժա կի 

եզ րե րին կպած կմ նա այն պես, կար ծես սո սն ձած լի նե ք։ Ին չո ՞ւ։

 Տո րի չել լի ից ան կա խ

 Մեծ հռ չակ ու նե ցան նաև գեր մա նա ցի ֆի զի կոս Օտ տո ֆոն Գե րի կե ի 

(1602-1680թթ.) փոր ձե րը։ Մթ նո լոր տային ճնշ ման գոյու թյան մա սին իր եզ-

րա կա ցու թյա նը նա հան գել էր Տո րի չել լի ից ան կախ (Տո րի չել լի ի փոր ձե րի 

մա սին նա ի մա ցել է ի նը տա րի ու շա ցու մով)։ Ինչ-որ ա ռի թով նա բա րակ 

պա տե րով մե տա ղա կան գն դից օդ էր դուրս մղում։ Գե րի կեն տե սավ, թե 

ինչ պես մե տա ղա կան գուն դը հան կար ծա կի և ան սպա սե լի ճմրթ վեց, ինչ-

պես թուղ թը։ Վթա րի պատ ճառ նե րի մա սին մտա ծե լո վ՝ նա հաս կա ցավ, որ 

մե տա ղա կան գուն դը ճմրթ վեց շր ջա կա օ դի ճնշ ման ազ դե ցու թյան պատ-

ճա ռո վ։

 Բա ցա հայ տե լով մթ նո լոր տային ճն շու մը՝ Մագ դե բուրգ քա ղա քի իր տան 

ճա կա տա մա սի մոտ Գե րի կեն ջրային բա րո մե տր կա ռու ցեց, ո րի մեջ ջրի 

մա կե րե սին փայ տե մար դու կի ար ձա նիկ էր լո ղում և աջ ձեռ քի ցու ցա մա-

տով ցույց տա լիս ա պա կու վրայի բա ժա նում նե րը ։
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Ն պա տակ ու նե նա լով բո լո րին ա պա ցու ցել մթ նո լոր տային ճնշ ման գոյու-

թյու նը՝ Գե րի կեն 1654 թվա կա նին ի րա կա նաց րեց « Մագ դե բուր գյան կի սա-

գն դե րի» հռ չա կա վոր փոր ձը։ Փոր ձի ցու ցադ րու թյա նը ներ կա է ին կայսր 

Ֆեր դի նա նդ 3-ր դը և Ռե գե նս բուր գյան ռայխս տա գի ան դամ նե րը։ Նրա նց 

ներ կայու թյա մբ մի մյա նց հպ ված եր կու մե տա ղյա կի սա գն դե րի մի ջից օ դը 

դուրս մղե ցի ն։ Դրա նից հե տո մթ նո լոր տային ճնշ ման ու ժե րը եր կու կի սա-

գն դե րն այն քան ու ժեղ սեղ մե ցին մե կը մյու սին, որ ութ զույգ ձի ե րը, ողջ 

ու ժով քա շե լով, չկա րո ղա ցան կի սա գն դե րը մի մյան ցից հե ռաց նե լ։

   § 50. ՄԹ ՆՈ ԼՈՐ ՏԱՅԻՆ ՃՆՇ ՄԱՆ ԿԱ ԽՈՒ ՄԸ 
ԲԱՐՁՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻ Ց

 Տո րի չել լի ի փոր ձե րը հե տա քրք րե ցին իրեն ժա մա նա կա կից բազ մա թիվ 

գիտ նա կան նե րի։ Երբ այդ փոր ձե րի մա սին ի մա ցավ ֆրան սի ա ցի գիտ նա-

կան Բլեզ Պաս կա լը, տար բեր հե ղուկ նե րով (յու ղով, գի նի ով, ջրով) կրկ նեց 

այդ փոր ձե րը։ Նկար 4.29-ում պատ կեր ված է 1646 թվա կա նին Պաս կա-

լի ստեղ ծած ջրային բա րո մետ րը։ Մթ նո լոր տային ճն շու մը հա վա սա րա-

կշռող ջրի սյու նը սն դի կի սյու նից շատ ա վե լի բարձր ստաց վե ց։ Պաս կա լի 

հա նձ նա րա րու թյա մբ Ֆրան սուա Պե րի են 1648 թվա կա նին չա փեց բա րո-

մետ րում սն դի կի սյան բարձ րու թյու նը Պյուի դե Դոմ լե ռան ստո րո տին և 

գա գա թի ն։ Պաս կա լի են թադ րու թյու նը, որ մթ նո լոր տային ճն շու մը կախ-

ված է տե ղան քի բարձ րու թյու նից, լի ո վին հաս տատ վեց: Պա րզ վեց, որ լե-

ռան գա գա թին ստո րո տի հա մե մա տու թյա մբ սն դի կի սյան բարձ րու թյու նը 

84,4 մի լի մետ րով պա կաս է։ Որ պես զի ոչ մի կաս կած չմ նա այն մա սին, 

որ երկ րա գն դի մա կեր ևույ թից բարձ րա նա լու հետ մթ նո լոր տային ճն շումն 
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ան խու սա փե լի ո րեն իջ նում է, Պաս կա լը մի քանի 

փոր ձեր էլ կա տա րեց, բայց ար դեն Փա րի զում` 

Նո տր դամ դե Պա ղի տա ճա րի Սեն Ժակ աշ-

տա րա կի և 90 աս տի ճա նա հար թակ ու նե ցող մի 

բարձր տան հա տա կին և տա նի քի վրա։ Իր գի տա-

կան փոր ձե րի ար դյունք նե րը նա հրա տա րա կեց 

« Պատ մու թյուն հե ղուկ նե րի հա վա սա րա կշռու-

թյան մեծ գի տա փոր ձի մա սին» բրոշյուրում։

Այժմ պար զենք, թե ին չով է պայ մա նա վոր ված 

մթ նո լոր տային ճնշ ման կա խու մը տվյալ վայ րի 

բարձ րու թյու նի ց։ Ինչ պես գի տենք, երկ րա գուն դը 

ձգում է շր ջա պա տող մթ նո լոր տը, և այդ ձգո ղու-

թյան հետ ևան քով մթ նո լոր տի վե րին շեր տե րը 

սեղ մում են ի րեն ցից նե րքև գտն վող շեր տե րը, 

ուս տի, ներ քին շեր տե րը վեր ևի շեր տե րից խիտ 

են։

 Հետ ևա բար, երկ րա գն դի մա կեր ևույ թից վեր 

բարձ րա նա լուն զու գըն թաց օ դի ճն շու մը նվա-

զում է։ 

Ե թե օ դա պա րի կով վեր բարձ րա նա լիս ա նընդ-

հատ հետ ևենք սն դի կային բա րո մետ րի փոփոխ-

վող ար ժեք նե րին, ա պա կա րող ենք տար բեր 

բարձ րութ յուն նե րում չա փել մթ նո լոր տային 

ճնշու մը։ Ոչ մեծ բարձ րու թյուն նե րում մի ջին հաշ-

վով բարձ րու թյան յու րա քան չյուր 12 մե տր ա ճին 

զու գ ընթաց ճն շու մը նվա զում է սն դի կի սյան մեկ 

մի լի մետ րո վ։ Վեց կի լո մե տր բարձ րու թյան վրա 

օ դի ճն շու մը մո տա վո րա պես կրկ նա կի պա կաս է 

երկ րա գն դի մա կեր ևույ թի վրա գոր ծա դր վող ճն շու մի ց։ 

Օ րի նա կ՝ Եր ևա նի կե նտ րո նում, ո րի բարձ րու թյու նը ծո վի մա կեր ևույ թից 

950 մ է, մթ նո լոր տային ճն շու մը հա վա սար է 655 մմ սն դի կի սյան բարձ-

րու թյա ն։

 Տար բեր բարձ րու թյուն նե րում կա տար ված չա փում նե րը ցույց են տա լիս, 

որ օ դի խտու թյու նը նվա զում է Երկ րի մա կեր ևույ թից ե ղած բարձ րու թյան 

ա ճին զու գըն թա ց։ Պե տք է նշել, որ մթ նո լոր տային ճնշ ման և խտու թյան 

նվազ ման մյուս ոչ պա կաս կար ևոր պատ ճա ռը, բարձ րու թյան ա ճից կախ-

ված, պայ մա նա վոր ված է ջեր մաս տի ճա նի նվազ մա մբ։

Մթ նո լոր տային ճնշ մա ն՝ բարձ րու թյու նից կախ ված լի նե լու ի մա ցու թյու-

նը թույլ է տա լիս որ պես բարձ րա չափ օգ տա գոր ծել ան հե ղուկ բա րո մետ րը, 

որն ան վա նում են բա րո մե տր-ա նե րոի դ։ Քա նի որ մթ նո լոր տային ճնշ ման 

Նկ. 4.29
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§ 50. ՄԹ ՆՈ ԼՈՐ ՏԱՅԻՆ ՃՆՇ ՄԱՆ ԿԱ ԽՈՒ ՄԸ ԲԱՐՁՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻ Ց

յու րա քան չյուր ար ժե քին հա մա պա տաս խա նում է ծո վի մա կեր ևույ թից ո րո-

շա կի բարձ րու թյուն, ա պա այդ սար քե րի սա նդ ղա կը մի ան գա մից կա րե լի է 

աս տի ճա նա վո րել մետ րե րով (կամ կի լո մետ րե րով)։ 

Օ դագ նա ցու թյան մեջ օգ տա գո րծ վող բա րո մետ րա կան բարձ րա չա փե րն 

ան վա նում են ալ տի մե տր։ Սրա նց մի ջո ցով օ դա չու նե րը ո րո շում են ինք նա-

թի ռի թռիչ քի բարձ րու թյու նը ։

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1.  Պաս կա լը փոր ձով ի՞նչ են թադ րու թյուն հիմ նա վո րե ց։

2. Ին չո ՞ւ է մթ նո լոր տային ճնշ ման ար ժե քը կախ ված տվյալ վայ րի 

բարձ րու թյու նի ց։

3. Ի ՞նչ սա րք է ալ տի մետ րը։ Ինչ պե ՞ս է աս տի ճա նա վոր ված նրա սա նդ-

ղա կը ։

 ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ Է Ի ՄԱ ՆԱ Լ

ՄԹ ՆՈ ԼՈՐ ՏԱՅԻՆ ՃՆՇ ՄԱՆ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՄԱՐ ԴՈՒ 

ԻՆՔ ՆԱԶ ԳԱ ՑՈ ՂՈՒ ԹՅԱՆ ՎՐԱ 

Տ վյալ տե ղան քում բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ ապ րող մար դու ինք-

նազ գա ցո ղու թյան վրա սո վո րա կան, այ սինքն՝ այդ տե ղան քի բնու թագ րա-

կան ճն շու մը ա ռա նձ նա կի ազ դե ցու թյուն չի գոր ծում: Ազ դե ցու թյուն գոր-

ծում է այդ ճնշ ման փո փո խու թյու նը: 

Օվ կի ա նո սի մա կար դա կից վեր բարձ րա նա լիս մթ նո լոր տային ճն շու մը և 

հետ ևա բար նաև օ դի խտու թյու նը փոք րա նում է, ինչն էլ կա րող է հան գեց-

նել ինք նազ գա ցո ղու թյան վա տաց ման: Մինչև 2000-2500 մ բարձ րու թյու նը 

մա րդ կա նց մեծ մա սը գո րծ նա կա նո րեն չի զգում ճնշ ման փո փո խու թյու նը: 

Մար դու օր գա նիզ մը 3000-3500 մ բարձ րու թյա նը հար մար վե լու հա մար մի 

քա նի օր ժա մա նակ է պա հա նջ վում: Իսկ 5000 մ-ից մեծ բարձ րու թյուն նե րին 

օր գա նիզ մը գո րծ նա կա նո րեն հար մար վել չի կա րող, ուս տի, այդ բարձ րու-

թյուն նե րի վրա մար դը կա րող է գտն վել խի ստ սահ մա նա փակ ժա մա նակ: 

Ի սկ ի՞նչ է տե ղի ու նե նում մար դու օր գա նիզ մի հետ, երբ մթ նո լոր տի 

օ դը նոս րա նում է: Դրա հետ ևան քով ա րյան մեջ թթ ված նի պա րու նա կու-

թյու նը նվա զում է, և ա ռա ջա նում է թթ ված նային քա ղց: Այդ ազ դան շա նին 

ու ղեղն ար ձա գան քում է շն չա ռու թյան և սր տամ կա նի կծ կում նե րի հա ճա-

խու թյան մե ծաց մա մբ: Բայց, միև նույն է, շուտ հոգ նում է, նրա մոտ կա րող 
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Գ ԼՈՒԽ IV. ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԳԱ ԶԵ ՐԻ ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ  

են ա ռա ջա նալ գլ խապ տույտ, սրտ խառ նոց և օր գա նիզ մի կեն սա գոր ծու նե-

ու թյան խա խտ ման այլ եր ևույթ ներ: 

Ը ստ մար դու ինք նազ գա ցո ղու թյան վրա թո ղած ազ դե ցու թյա ն՝ մթ նո լո-

րտն ըն դուն ված է բա ժա նել 5 գո տու: Ստո րև ներ կայաց ված են այդ գո տի-

նե րի բնու թագ րե րը:

 Բարձ րու թյու նը Գո տին և նրա բնու թագ րե րը

5.  8 կմ և ա վե լի 

Ջոմուլունգմա 8852

Մա հա ցու գո տի: 8 կմ բարձ րու թյան վրա մա րդն ա ռա-

նց շն չա ռա կան սար քի կա րող է գտն վել 3 ր, 16 կմ բարձ-

րու թյան վրա՝ 9 վ, ո րից հե տո նա շն չա հե ղձ է լի նում:

4.  5-8 կմ

Արարատ 5165

Կ րի տի կա կան գո տի: Օր գա նիզ մի  կեն սա գոր ծու նե ու-

թյան լուրջ  ֆունկ ցի ո նալ խան գա րումն  եր:

3.  4-5 կմ 

Արագած 4094

Ոչ լրիվ չե զո քաց ման գո տի: Ընդ հա նուր վի ճա կի 

վատ թա րա ցում: Սա պե տք է հի շեն լեռ նային ար շա վո-

րդ նե րը:

2.  2-4 կմ 

Խուստուփ 3206

Արիության լեռ (Գոմշասար) 3724

Լ րիվ չե զո քաց ման գո տի:  Սր տա նո թային հա մա կար-

գի, զգայա կան օր գան նե րի և ո րոշ այլ խան գա րումն  եր, 

ո րոնք օր գա նիզ մի  պա հուս տային ու ժե րի նե րգ րավ ման 

շնոր հիվ ա րագ ան հե տա նում են: 

1.   Մինչև 2 կմ 

Արարատյան դաշտ 800-900

Օվկիանոս 0

Դեբեդի կիրճ 380

Մեղրի 630

Շիրակի դաշտավայր 1600-1800

Սևանա լիճ 1900

Անվ տա նգ գո տի: Օր գա նիզ մի  կեն սա գոր ծու նե ու թյան 

որ ևէ է ա կան  փո փո խու թյուն չի նկատ վում: Պա տա հա-

կան չէ, որ հե նց այս գո տում հետ ևյալ բարձ րու թյուն նե-

րի վրա են գտն վում հայ կա կան բո լոր վար չա կան կե-

նտ րոն նե րը. 

Իջ ևան  - 755 մ

Ս տե փա նա կե րտ - 760 մ

Ար տա շա տ - 837 մ

Ար մա վի ր - 867 մ

 Կա պա ն - 905 մ

Եր ևա ն - 900-1300 մ

Աշ տա րակ  - 1140 մ

Ե ղեգ նա ձո ր - 1239 մ

 Վա նա ձոր  - 1350 մ

 Գյում րի - 1545 մ

Հ րազ դա ն - 1735 մ

 Գա վա ռ - 1951 մ
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§ 51. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 11.  ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ԾՈՒՄ

   § 51. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 11. 
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ԾՈՒՄ

1.  Լ ճում ի՞նչ խո րու թյան վրա է ճն շու մը 5 ան գամ մեծ մթ նո լոր տային ճնշու-

մից, ե թե վեր ջի նս 760 մմ ս.ս. է:

Տր ված է

P
h 

= 5P
0

P
0 

= 760 մմ ս.ս.

------------------------ 

 Δh = ?

Լուծում: Հա մա ձայն (43.1) բա նա ձևի, ե թե ջրի ա զատ 

մա կեր ևույ թին ճնշու մը P
0
 է, ա պա h խո րու թյան վրա 

այն հա վա սար է.

P
h
 = P

0
 + ρ

ջ
gh,

որ տեղ ρ
ջ
-ը ջրի խտու թյունն է, g-ն՝ ա զատ ան կման 

ա րա գա ցու մը: Այս ար տա հայ տու թյան մեջ տե-

ղադ րե լով Ph = 5P
0
, կս տա նանք՝ 5P

0
 = P

0
 + ρ

ջ
gh կամ 

ρ
ջ
gh = 4P

0
, որ տե ղից՝

     4P
0h = −−−−:

       ρ
ջ
g

P
0 
 =  760 մմ ս.ս. գրա ռու մը նշա նա կում է, որ մթ նո լոր-

տային ճն շու մը հա վա սար է h
0
 = 0,76 մ բարձ րու թյամբ 

սն դի կի սյան ա ռա ջաց րած հիդ րոս տա տիկ ճնշմա նը, 

այ սինքն՝ P
0
 = ρ

ս
gh

0
, որ տեղ ρ

ս
-ն սն դի կի խտու թյունն է: 

Ու րե մն՝
      4ρ

ս
gh

0
      4ρ

ս
h

0h = −−−−−−−− = −−−−−−։
         ρ

ջ
g          ρ

ջ

 Տե ղադ րե լով թվային ար ժեք նե րը (ρ
ս
 = 13600 կգ/մ3, ρ

ջ
 = 1000 կգ/մ3)՝ 

կստա նանք.
      4 · 13600 · 0,76
h = −−−−−−−−−−−−−−−− ≈ 41 մ։
             1000

 Պատ.՝ ≈ 41 մ:

2.   Եր ևա նյան լճում հայտն ված տրո լեյ բու սի 

ուղ ևոր նե րին վեր բարձ րաց նե լիս հան րա հայտ 

ջրա սու զո րդ Շա վա րշ Կա րա պե տյա նը ա ռա նց 

հան դեր ձան քի ա մեն ան գամ հաս նում էր 10 մ խո-

րու թյան: Ի՞նչ ճնշման ուժ էր ազ դում նրա կրծ քա-

վան դա կի վրա, ե թե վեր ջի նիս մա կեր ևույ թի մա-

կե րե սը 600 սմ2 է: 

h

P
h

P
0
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Տր ված է

S = 600 սմ2 = 0,06 մ2

h = 20 մ

P
0 

= 760 մմ ս.ս.

------------------------ 

 F0 = ?, F
հ
 = ?

Լուծում: Մար զի կի կրծ քա վան դա կի վրա ազ դող 

ճնշ ման ու ժը հա վա սար է ար տա քին ճնշ ման և նրա 

կրծ քա վան դա կի մա կեր ևույ թի մա կե րե սի ար տա-

դրյա լին: Ջրի մեջ h խո րու թյան վրա ար տա քին 

ճնշու մը P
0
 + ρ

ջ
gh է, որ տեղ ρ

ջ
-ն ջրի խտու թյունն է: 

Հաշ վի առ նե լով, որ P
0
 = ρ

ս
gh

0
, որ տեղ ρ

ս
-ն սն դի կի 

խտու թյունն է, h
0
-ն՝ նոր մալ մթ նո լոր տային ճնշմանը 

հա մա պա տաս խա նող սն դի կի սյան բարձ րու թյու նը, 

կս տա նանք.

F = (P0 + ρջgh)S =  (ρսgh0 + ρջgh)S = (ρսh0 + ρջh) gS:
 Տե ղադ րե լով թվային ար ժեք նե րը (h

0
 = 0,76 մ, ρ

ս
 = 13600 կգ/մ3, 

ρ
ջ
 = 1000 կգ/մ3)՝ կս տա նանք.

F = (13600 · 0,76 + 1000 · 10) · 10 · 0,06 ≈ 12200Ն:

 Պատ.՝ 12200 Ն:

3.   Պա րզ վում է՝ Հայաս տա նում Սր բա սար 

ա նու նով ե րեք սար կա՝ Գեղար քու ն ի քում 

(Ար ջա նո ցի լեռ նե րի միջ նա մաս), Սյու նի քում 

(Բար գու շա տի լեռ նե րի հա րա վային ճյու ղա-

վո րութ յուն ներ) և Տա վու շում (Նո յեմ բե րյա նի 

տարա ծա շր ջա ն): Այդ սա րե րից ո՞րն է պատ-

կեր ված նկա րում, ե թե նրա գագա թին ճն-

շու մը 602 մմ ս.ս. է: Մթնո լոր տային ճն շու մը 

760 մմ ս.ս է: 

Լուծում: Ինչ պես գի տենք, օվ կի ա նո սի մա կար դա կից դե պի վեր բարձրա նա-

լիս յու րա քան չյուր Δh = 12 մ-ից հե տո ճն շու մը նվա զում է ΔP = 1  մմ ս.ս.-ով: Սա րի 

հ բարձ րու թյու նը բա ժա նե լով Δh-ի՝ կի մա նանք, թե քա նի 12 մ է պարու նա-

կում այն: Սա րի գա գա թին ճն շու մը այդ քան մի լի մե տր սն դի կի սյու նով էլ 

փո քր կլի նի մթ նո լոր տային ճն շու մից.

             h
P = P

0
 − −−− Δ, (49.1) 

                Δh
      P

0
 − P         760 − 602

որ տե ղի ց՝ h = −−−−−−− Δh = −−−−−−−−−−− · 12 = 1896 մ։
          ΔP                  1

Այդ պի սի բարձ րու թյուն ու նի Նոյեմ բե րյա նի Սր բա սա րը (Գե ղար քու նի քի 

Սր բա սա րի բարձ րու թյու նը 2405 մ է, իսկ Սյու նի քի նը՝ 2673 մ): 

Պատ.՝ Նոյեմ բե րյա նի Սր բա սա րը:

4.    Կա նա դա կան հայտ նի « Դի ա վիկ» հան քից տա րե կան 1600 կգ ալ մազ է 

հան վում: Դրա հետ ևան քով հան քի խո րու թյու նը տա րեց տա րի ա վե լա նում է: 
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§ 52. ՋՐ ՄՈՒՂ։ ՄԽՈ ՑԱ ՎՈՐ ՀԵ ՂՈՒ ԿԱՅԻՆ ՊՈ ՄՊ

Այժմ հան քա հո րի հա տա կը 250 մ-ով ցա ծր է օվ կի ա նո սի մա կար դա կից: Ի՞նչ 

ճն շում ցույց կտա այն տեղ ճն շա չա փը: 

Լուծում: Խն դի րը լուծ վում է նա խո րդ 

խնդ րի նման՝ մի տար բե րու թյա մբ, որ այս 

դեպ քում օվ կի ա նո սի մա կար դա կից ոչ 

թե վեր ենք բարձ րա նում, այլ իջ նում ենք 

նե րքև, ուստի, ա մեն 12 մ-ի վրա ճն շումն 

ա վե լա նում է 1 մմ ս.ս.-ով, հետ ևա բար՝

                   h                   250
P = P

0
 + −−−− ΔP = 760 + −−−− · 1 ≈ 781 մմ ս.ս.։

                 Δh                   12

 Պատ.՝ 781 մմ ս.ս.: 

   § 52. ՋՐ ՄՈՒՂ։ ՄԽՈ ՑԱ ՎՈՐ ՀԵ ՂՈՒ ԿԱՅԻՆ ՊՈ ՄՊ

 Մա րդ կու թյու նը չի կա րող գոյատ ևել ա ռա նց ջրի։ Մար դու հա մար 

սնունդ ծա ռայող նյու թե րի հիմ նա կան բա ղադ րի չը ջուրն է։ Մեծ քա նա կու-

թյա մբ ջուր են սպա ռում ար դյու նա բե րու թյու նը, է ներ գե տի կան, տրա նս -

պոր տը, գյու ղա տն տե սու թյու նը։ Ջրի օգ տա գո րծ ման վրա է հի մն ված բնա-

կա րան նե րի սա նի տա րա տեխ նի կա կան սար քե րի (լո գա րան ներ, ցն ցուղ-

ներ, կոյու ղի, ջե ռուց ման հա մա կար գեր և այլն) աշ խա տան քը։ 

Բ նակ չու թյա նը, ինչ պես նաև գոր ծա րան նե րին, ֆաբ րի կա նե րին և տա-

րաբ նույթ ար տադ րա կան այլ մի ա վոր նե րին ջուր մա տա կա րա րող ին ժե նե-

րա կան կա ռույց նե րը կոչ վում են ջր մուղ։

 Ջու րը վե րց նում են գե տե րից, ջրամ բար նե րից, լճե րից կամ էլ ջրի 

ստոր գետ նյա կու տա կում նե րի ց։ Օ րի նա կ՝ Մո սկ վայում օգ տա գո րծ վող ջրի 

մի մա սը տե ղա փո խում են Վոլ գա գե տից 128 կմ եր կա րու թյուն ու նե ցող 

ջրանց քո վ։ Եր ևան քա ղա քին ջուր է մա տա կա րար վում Գառ նի ից և Եղ վար-

դի ջրամ բա րի ց։ Հայոց Մե նուա թա գա վո րը (մ.թ.ա. 810-786թթ.) կա ռու ցել 

է Վան քա ղա քի մեծ ջրա նց քը, ո րը գոր ծում է նաև այժմ։ Ջրա նց քը սկի զբ 

է առ նում Հայոց ձո րի լեռ նային աղ բյուր նե րից և 80 կմ հե ռա վո րու թյու նից 

ջու րը հա սց նում է քա ղա ք։ Այն 4,5 

մե տր լայ նու թյուն և 1,5 մե տր խո րու-

թյուն ու նի ։

Ջ րա կու տա կիչ նե րից վե րց րած 

ջու րը սպա ռո ղին հաս նե լուց ա ռաջ 

ան ցնում է ջրա մա քր ման հա մա կար-

գով, ո րից հե տո պոմ պա կայան նե րի 

մի ջո ցով մղ վում է քա ղա քի ջրա մա-

տա կա րար ման ցա նց, գոր ծա րան-

ներ, ֆաբ րի կա ներ և այլն։

1

2

Նկ. 4.30
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Գ ԼՈՒԽ IV. ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԳԱ ԶԵ ՐԻ ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ  

Ջր մու ղի կա ռուց ված քային սխե ման ներ կայաց ված 

է նկար 4.30-ում։ Պոմ պա կայա նի (2) պոմ պի մի ջո ցով 

ջու րը մղ վում է (1) ջրաշ տա րա կի վրա գտն վող բարձ-

րա դիր ջրա հա վաք տա րո ղու թյան մե ջ։ Այդ աշ տա րա-

կից քա ղա քի փո ղոց նե րի եր կայն քո վ՝ մեծ խո րու թյան 

վրա, ան ցկաց ված են ջրա տար խո ղո վակ ներ, ո րոն-

ցից ա ռան ձին խո ղո վակ նե րով ջու րը ճյու ղա վոր վում 

է և մտ նում յու րա քան չյուր ա ռան ձին տուն, շենք և 

շեն քի բնա կա րա ն։ Բնա կա րան նե րի ներ սում ջրա տար 

խո ղո վակ նե րը վեր ջա նում են ծո րակ նե րո վ։ Ծո րակ-

նե րը չեն կա րող ջրաշ տա րա կից բարձր լի նել, հա կա-

ռակ դեպ քում՝ ճն շու մը չի բա վա կա նաց նի, որ ջու րը 

բարձ րա նա մինչև ծորա կը ։

Ջու րը դե պի ջրաշ տա րակ է մղ վում պոմ պե րո վ։ Որ պես կա նո ն՝ դրանք 

է լեկտ րա կան սնուց մա մբ կե նտ րո նա խույս պոմ պեր են։ Այժմ մենք կքն նար-

կենք մեկ այլ պոմ պի, այս պես կոչ վա ծ՝ մխո ցա վոր հե ղու կային պոմ պի 

աշ խա տան քի սկզ բուն քը։ Այ սօ րի նակ պոմ պը պատ կեր ված է նկար 4.31-ում։ 

Նրա հիմ նա կան աշ խա տան քային մա սե րն են` (1) մխո ցը և (2) փա կա նով 

գլա նը։ Երբ մխո ցն իջ նում է նե րքև, նրա տակ գտն վող ջու րը փա կում է (1) 

փա կանը և բա ցում (2) փա կա նը։ Այս բաց փա կա նի մի ջով գլա նի ներ սում 

գտն վող ջու րը (3) խո ղո վա կով սկ սում է մղ վել դե պի վեր ևում գտն վող ջրի 

տա րո ղու թյու նը (օ րի նա կ՝ ջրա ճնշ ման քա ղա քային աշ տա րա կի տա րո ղու-

թյու նը)։

Մ խո ցը բարձ րա նա լու ժա մա նակ (2) փա կա նը փակ վում է, իսկ (1) փա-

կանը, ընդ հա կա ռա կը, բաց վում։ (4) խո ղո վա կի մի ջով ջու րը մտ նում է 

գլանի մեջ և բեր նե բե րան լց նում այն։ Մխո ցի հե տա գա ի ջե ցում նե րի ու 

բարձ րա ցում նե րի ըն թաց քում գոր ծըն թա ցն ա նը նդ հատ կրկն վում է, և 

ջուրը բա ժին-բա ժին մղ վում է ջրի տա րո ղու թյուն (3) խո ղո վա կի մի ջո վ։ 

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Որ տե ՞ղ և ի՞նչ նպա տա կով է օգ տա գո րծ վում ջու րը ։

2. Ի ՞նչ բա ղադ րիչ նե րից է բաղ կա ցած ջրա մա տա կա րար ման հա մա-

կար գը ։

3. Ն կա րագ րե ՛ք ջր մու ղի կա ռուց ված քը ։

4. Բ նա կա րան նե րում ջրա մա տա կա րար ման ծո րակ նե րն ին չո ՞ւ չեն կա-

րող լի նել ջրա ճն շիչ աշ տա րա կի տա րո ղու թյան մա կար դա կից բարձր։

5. Տար բեր հար կե րում ջրա մա տա կա րար ման ծո րակ նե րից հո սող ջրի 

ճն շումն արդյոք նո ՞ւյնն է։ Ին չի ՞ց է այն կախ վա ծ։

6. Ն կա րագ րե ՛ք մխո ցա վոր հե ղու կային պոմ պի աշ խա տան քը ։

Նկ. 4.31
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§ 53. ՀԵ ՂՈՒ ԿԻ ԵՎ ԳԱ ԶԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆՆ Ի ՐԵ ՆՑ ՄԵՋ ԸՆԿՂՄ ՎԱԾ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ՎՐԱ 

   § 53. ՀԵ ՂՈՒ ԿԻ ԵՎ ԳԱ ԶԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆՆ Ի ՐԵ ՆՑ 
ՄԵՋ ԸՆԿՂՄ ՎԱԾ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ՎՐԱ 

Ե թե օ դով լց ված գն դա կը սու զենք ջրի մեջ ու բաց թող նենք, կտես նենք, 

թե ինչ պես նա ան մի ջա պես դուրս կլո ղա ու կհայտն վի ջրի մա կեր ևույ թի ն։ 

Նույն բա նը կլի նի, ե թե փորձն ա նենք խցա նով, փայ տի կտո րով և բազ մա-

թիվ այլ մար մին նե րո վ։ Ի՞նչ ուժ է նրա նց ստի պում դուրս լո ղա լ։ 

Երբ մար մի նը խո րա սու զում ենք ջրի մեջ, բո լոր կող մե րից նրա վրա 

սկ սում են ազ դել ջրի ճնշ ման ու ժե րը (Նկար 4.32 ա)։ Մա րմ նի մա կեր ևույ-

թի յու րա քան չյուր կե տում ճնշ ման ուժն 

ուղ ղա հայաց է մա կեր ևույ թի ն։ Ե թե այդ 

ու ժե րը նույ նը լի նե ին, ա պա մար մի նը 

բո լոր կող մե րից կեն թա րկ վեր միև նույն 

ճնշ մա նը և կճզմ վեր այս կամ այն չա-

փո վ։ Սա կայն տար բեր խո րու թյուն նե-

րում հիդ րոս տա տիկ ճն շու մը տար բեր 

է. խո րու թյան մե ծաց ման հետ հիդ րո ստա տիկ ճն շումն ա ճում է։ Մա րմ նի 

ստո րին մա սե րը հե ղու կի մեջ ա վե լի խոր տե ղում են, քան վե րին մա սերը։ 

Այդ պատ ճա ռով մա րմ նի ստո րին մա սե րի վրա ազ դող ճնշ ման ու ժե րը 

գե րա զան ցում են մա րմ նի վե րին մա սե րի վրա ազ դող ճնշ ման ու ժե րի ն։ 

Ճնշման գե րակ շիռ ու ժե րն ազ դում են նե րք ևից վե րև։ Հե նց դա էլ ստի պում 

է, որ մար մի նը ջրից դուրս լո ղա ։

Ջ րի մեջ խո րա սուզ ված մա րմ նի վրա ազ դող բո լոր ու ժե րը փո խա րի-

նենք մի ու ժով, ո րը մա րմ նի վրա նույն ազ դե ցու թյունն է գոր ծում, ինչ որ 

բո լոր ազ դող ա ռան ձին ու ժե րը մի ա սին վե րց րա ծ։ Քա նի որ այդ ուժն ուղղ-

ված է ուղ ղա ձիգ դե պի վեր, այն ան վա նում են դուրս հրող ուժ։ Այդ ուժը 

այլ կե րպ ան վա նում են ար քի մե դյան ուժ (հույն գիտ նա կան Ար քի մե դի 

ա նու նով պայ մա նա վոր ված, ով ա ռա ջի նը ցույց տվեց այդ ու ժի գոյու թյու նը 

և պար զեց, թե ին չից է այն կախ ված)։ Նկար 4.32 բ-ում այդ ու ժը նշա նակ-

ված է F
Ա
-ով։ 

Ար քի մե դյան (դուրս հրող) ու ժը մա րմ նի վրա ազ դում է ոչ մի այն ջրում, 

այլև ցան կա ցած այլ հե ղու կում, քա նի որ հիդ րոս տա տիկ ճն շումն առ կա 

է բո լոր հե ղուկ նե րում և տար բեր խո րու թյուն նե րում տար բեր ար ժեք ներ 

ունի։ Ա վե լի ն՝ այդ ու ժը գոր ծում է նաև գա զե րում, ո րի շնոր հիվ էլ թռ չում 

են օ դով լց ված փու չիկ նե րն ու օ դա պա րիկ նե րը ։

 Բայց ե թե հե ղու կի մեջ խո րա սուզ ված ցան կա ցած ա ռար կայի վրա ազ-

դում է դուրս մղող ու ժը, ա պա ին չո ՞ւ բո լոր մար մին նե րը չէ, որ դուրս են 

լո ղում ջրի մա կեր ևույթ։ Ին չո ՞ւ է սուզ վում մե խը: Ին չո ՞ւ դուրս չի լո ղում 

ջուրն ըն կած քա րը։ Ին չո ՞ւ է խոր տակ վում նա վա կո ղին ճե ղք վա ծք ստա-

ցած նա վը։ 

FԱ

  ա                            բ

Նկ. 4.32
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Որ պես զի կա րո ղա նանք հաս կա նալ, թե ին չու ո րոշ դեպ քե րում մար-

մին նե րը սուզ վում են ջրում, իսկ այլ դեպ քե րում` դուրս գա լիս նրա մա-

կեր ևույթ, ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել, որ յու րա քան չյուր մա րմ նի վրա 

ազ դում է ոչ մի այն մար մի նը ջրից դուրս հրող և ուղ ղա ձիգ դե պի վեր 

ուղղ ված ար քի մե դյան F
Ա
 ու ժը, այլև դե պի Եր կիր ձգող և ուղ ղա ձիգ դե պի 

ներքև ուղղ ված ծան րու թյան F
ծ
 ու ժը ։

 Հե ղու կի մեջ գտն վող մա րմ նի « ճա կա տա գի րը» կախ ված է այն բա նից, 

թե այդ եր կու ու ժե րից որ մե կն է գե րա կշռում հե ղու կի ներ սում։ Հա նգս-

տի վի ճա կում թո ղն ված մար մի նը կսկ սի շա րժ վել այն ուղ ղու թյա մբ, ո րով 

ուղղ ված է այդ ու ժե րից մե ծը ։

Հ նա րա վոր են հետ ևյալ ե րեք դեպ քե րը. 

Ե թե ար քի մե դյան ու ժը փո քր է ծան րու թյան ու ժից (F
Ա
 < F

ծ
), ա պա մար մի-

նը կսկ սի իջ նել հե ղու կով լց ված ա նո թի հա տա կը, այ սինքն՝ կխո րա սուզ վի 

(նկ. 4.33 ա)։ 

FԱ FԱ FԱ

FԾ FԾ FԾ

ա                              բ                             գ

Նկ. 4.33

Ե թե ար քի մե դյան ու ժը մեծ է ծան րու թյան ու ժից (F
Ա
 > F

ծ
), ա պա մար մի նը 

հե ղու կի ներ սում կսկ սի վեր բարձ րա նալ, այ սինքն՝ դուրս կլո ղա դե պի ջրի 

մա կեր ևույթ (նկ. 4.33 բ)։ 

Ե թե ար քի մե դյան ու ժը հա վա սար է ծան րու թյան ու ժին (F
Ա
 = F

ծ
), ա պա 

հե ղու կի ներ սում մար մի նը կմ նա դա դա րի վի ճա կում (նկ. 4.33 գ)։

 Դուրս հրող ու ժի շնոր հիվ ջրում (կամ որ ևէ այլ հե ղու կում) գտն վող 

ցան կա ցած մա րմ նի կշի ռը փո քր է, քան օ դում (իսկ օ դում փո քր է, քան 

ա նօդ տա րա ծու թյու նում)։ Դրա նում 

հե շտ է հա մոզ վել փոր ձի մի ջո ցո վ։ 

Դրա հա մար ան հրա ժե շտ է բե ռն ամ-

րաց նել ու ժա չա փին (կամ ցու ցիչ սլաք 

ու նե ցող զս պա նա կին) և հի շե լով ցու-

ցիչ սլա քի դիր քը՝ ա ռա նց ու ժա չա փից 

ան ջա տե լու բե ռն ի ջեց նել հե ղու կով 

լց ված ա նո թի մե ջ։ Մենք կտես նենք, 

թե ինչ պես սար քի ցու ցիչ սլա քը դե պի 

վեր կտե  ղա շա րժ վի՝ ցույց տա լով, որ 

մա րմ նի կշի ռը փոք րա ցել է (նկ. 4.34)։ 
ա                         բ

Նկ. 4.34
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Կշի ռը փոք րա նում է նաև այն դեպ քում, երբ մար մի նը վա կուու մից (ա նօդ 

տա րա ծու թյու նից) տե ղա փո խում ենք օ դի կամ ցան կա ցած այլ գա զի միջա-

վայր։

Ե թե մա րմ նի կշի ռը վա կուու մում (օ րի նա կ՝ ա նո թի մեջ, ո րից օ դը դուրս 

է հան ված) P
0
 է, ա պա նրա կշի ռը օ դում կլի նի.

P
օ դում

 = P
0
 − F

Ա
, (41. 1)

որ տեղ F
Ա
-ն օ դում տվյալ մա րմ նի վրա ազ դող ար քի մե դյան ուժն է։ Սո-

վո րա կան մար մին նե րի մեծ մա սի հա մար, ո րոնք փու չի կի նման դե պի վեր 

չեն թռ չում, այդ ու ժը չա փա զա նց փո քր է վա կուու մում տվյալ մա րմ նի կշռի 

հա մե մա տ։ Այդ պատ ճա ռով կա րե լի է այն հաշ վի չառ նե լ։ Այդ պի սի դեպ քե-

րում կա րե լի է ըն դու նել, որ 

P
օ դում

 = P
0
 = mg:

 Մա րմ նի կշի ռը հե ղու կում զգա լի ո րեն ա վե լի շատ է պա կա սում, քան 

օ դում։ Ե թե մա րմ նի կշի ռն օ դում P
օ դում

 = P
0
 է, ա պա հե ղու կում այն կլի նի. 

P
 հե ղու կում

 = P
0
 − F

Ա
, 

որ տեղ F
Ա
-ն տվյալ հե ղու կի մեջ գտն վող մա րմ նի վրա ազ դող ար քի մե-

դյան ուժն է։

 Վեր ջին բա նաձ ևից բխում է. 

F
Ա
 = P

0
 − P

 հե ղու կում
: 

Այդ պատ ճա ռով որ ևէ հե ղու կի մեջ այս կամ այն մա րմ նի վրա ազ դող 

ար քի մե դյան ու ժը ո րո շե լու հա մար ան հրա ժե շտ է հետ ևյա լը. այդ մար-

մինը նա խ՝ կշռել օ դում, ա պա՝ հե ղու կում, և հաշ վել ստաց ված ար ժեք նե րի 

տար բե րու թյու նը։ Այդ տար բե րու թյունն էլ հե նց կլի նի ար քի մե դյան ու ժը ։

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ա ռօ րյայից ձեզ հայտ նի ի՞նչ եր ևույթ ներ են մատ նան շում ար քի-

մեդյան ու ժի գոյու թյու նը ։

2. Ո ՞րն է ար քի մե դյան ու ժի ա ռա ջաց ման պատ ճա ռը։ 

3. Ի ՞նչ եր կու ու ժեր են ազ դում հե ղու կի կամ գա զի մեջ գտն վող ցան-

կա ցած մա րմ նի վրա։ 

4. Ո ՞ր դեպ քում մար մի նը կսկ սի սուզ վել հե ղու կի մեջ և ո՞ր դեպ քում 

դուրս կլո ղա ։

5. Ին չո ՞ւ ջրի տակ գտն վե լո վ՝ մար դը եր բե մն կա րո ղա նում է հեշ տու-

թյա մբ գետ նից կտ րել և բարձ րաց նել մի ա ռար կա, որն օ դում հա զիվ 

է ձեռ քին բռ նած պա հում։

6. Ինչ պե ՞ս կա րե լի է չա փել ար քի մե դյան ու ժը ։

7.  Դուրս հրող ու ժը կազ դի՞ արդյոք ջրի հա տա կին նս տած մա րմ նի 

վրա, ե թե ա նո թի հա տա կի ու մա րմ նի ա րան քում հե ղուկ չլի նի ։



150
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   § 54. ԱՐ ՔԻ ՄԵ ԴԻ Օ ՐԵՆ ՔԸ

Փոր ձ (նկ. 4.35)։ (1) զս պա նա կից կա խենք (2) փոքր դույ լը, դրա նից 

էլ՝ գլա նա ձև (3) մար մի նը։ Հե նա րա նի վրա նշե լով ցու ցիչ սլա քի դիր քը 

(նկ. 4.35 ա)՝ գլա նա ձև մար մի նը մտց նենք հե ղու կով լց ված ա նո թի մեջ, 

ո րում հե ղու կի մա կար դա կը հաս նում է ջր թափ փող րա կի ն։ Դա կա րող 

ենք ա նել, օ րինակ, այդ ա նո թը բե ռից նե րքև պա հե լով և աս տի ճա նա բար 

բարձ րացնելո վ։ Այս դեպ քում հե ղու կի մի մա սը, ո րի ծա վա լը հա վա սար է 

գլանաձև մա րմ նի ծա վա լին, ա նո թից կթափ վի բա ժա կի մեջ (նկ. 4.35 բ)։ 

Դրա հետ մեկ տեղ գլա նա ձև մա րմ նի կշի ռը հե ղու կի մեջ կպա կա սի, և 

զսպա նա կին ամ րաց ված ցու ցիչ սլա քը վեր կբարձ րա նա։ 

 Նա խո րդ պա րագ րա ֆից 

գի տենք, որ մա րմ նի կշի ռը 

հե ղու կի մեջ նվա զում է մի 

մե ծու թյա մբ, ո րը հա վա սար 

է ար քի մե դյան (դուրս հրող) 

ու ժի ն։ Կապ վա ՞ծ է արդյոք 

այդ մե ծու թյու նը մա րմ-

նի ար տամ ղած ջրի քա նա-

կի հե տ։ Պար զե լու հա մար 

վերց նենք 1 բա ժա կ ջու ր և 

լց նենք 2 դույ լի մե ջ։ Կտես-

նենք, թե ցու ցիչ սլա քն ինչ-

պես է վե րա դառ նում իր նախ կին դիր քին (նկ. 4.35 գ)։ Դա նշա նա կում է, 

որ մա րմ նի ար տամ ղած ջրի քա նա կը կշռում է ճի շտ այն քան, որ քան իր 

կշռից կո րց նում է հե ղու կի մեջ սուզ ված մար մի նը։ Բայց հե ղու կի մեջ 

գտն վող մա րմ նի կշի ռն օ դում այդ նույն մա րմ նի կշռից փո քր է մի մե ծու-

թյա մբ, ո րը հա վա սար է դուրս հրող ու ժի ն։ Այդ պատ ճա ռով վե րջ նա կան 

եզ րա կա ցու թյու նը, ո րին հան գում ենք, կա րե լի է ձևա կեր պել այս պես.

 Հե ղու կի մեջ ընկղմ ված մա րմ նի վրա ազ դող դուրս 

հրող ուժը հա վա սար է այդ մա րմ նի կող մից ար տա-

մղ ված հե ղու կի կշռի ն։
 

Այս օ րեն քը հայտ նա բե րել է Ար քի մե դը և այդ պատ ճա ռով այն կոչ վում 

է Ար քի մե դի օ րենք։ Այս օ րեն քը հայտ նա բե րե ցինք փորձ նա կան ճա նա-

պար հո վ։ Այժմ փոր ձենք այն ա պա ցու ցել տե սա կա նո րե ն։ Նախ նկա տենք, 

որ դուրս հրող ու ժը, ո րը հե ղու կի կող մից ազ դող ճնշ ման ու ժե րի հա մա-

զորն է, կախ ված չէ այն բա նից, թե մար մի նն ինչ նյու թից է պատ րա ստ վա ծ։ 

Ե թե, օ րի նակ, ջրի մեջ գն դիկ է գտն վում, ա պա շր ջա պա տող ջրի շեր տե րի 

ա                       բ                           գ

Նկ. 4.35
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ճն շու մը նույ նը կլի նի ան կախ նրա նի ց՝ այդ գն դի կը պլա ստ մաս սայի ՞ց, 

ա պա կո ՞ւց, թե՞ պող պա տից է (ճի շտ նույն կե րպ հե ղու կի ճն շումն ա նո թի 

հա տա կին բնավ կախ ված չէ նրա նից, թե ինչ նյու թից է ա նո թի հա տակը)։ 

Քա նի որ այդ պես է, ա պա դի տար կենք պա րզ դե պք, երբ հե ղու կի մեջ 

սուզ ված մար մի նը կա զմ ված է այն նույն հե ղու կից, ո րի մեջ ին քը սուզ ված 

է։ Այդ (հե ղուկ) մար մի նը, ինչ պես նաև շր ջա պա տող հե ղու կի ցան կա ցած 

այլ մաս, ակն հայտ է, որ պե տք է գտն վի հա վա սա րա կշռու թյան վի ճա կում։ 

Հետ ևա բար, նրա վրա ազ դող ուղ ղա ձիգ դե պի վեր ուղղ ված ար քի մե դյան 

F
Ա
 ու ժը կհա վա սա րա կշռ վի ուղ ղա ձիգ դե պի նե րքև ուղղ ված ծան րու թյան 

mհg ու ժով (որ տեղ m
հ
-ը տվյալ մա րմ նի ծա վա լով հե ղու կի զա նգ վա ծն է). 

F
Ա
 = m

հ
g: 

Բայց mհg ծան րու թյան ու ժը հա վա սար է դուրս մղ ված հե ղու կի P
հ
 կշռի ն։ 

Այս պի սո վ՝ F
Ա
 = P

հ
, ինչն էլ պա հա նջ վում էր ա պա ցու ցե լ։ 

Ս տաց ված բա նաձ ևը կա րե լի է գրել այլ տես քո վ։ Հաշ վի առ նե լով, 

որ հեղու կի mհ զա նգ վա ծը հա վա սար է նրա ρ
հ
 խտու թյան և V

հ
 ծա վա լի 

արտադ րյա լին, ստա նում ենք.

F
Ա
 = ρ

հ
V

հ
g:

Այս տեղ V
հ
-ով նշ ված է ար տա մղ ված հե ղու կի ծա վա լը։ Այդ ծա վա լը 

հա վա սար է մա րմ նի այն մա սի ծա վա լին, ո րը խո րա սուզ ված է հե ղու-

կի մե ջ։ Ե թե մար մի նը հե ղու կի մեջ խո րա սուզ ված է ամ բող ջո վին, ա պա 

ար տա մղ ված հե ղու կի ծա վա-

լը հա մը նկ նում է մա րմ նի ամ-

բողջ V ծա վա լի ն։ Ե թե մար մի-

նը հե ղու կի մեջ խո րա սուզ ված 

է մա սա մբ, ա պա դուրս մղ ված 

հե ղու կի ծա վա լը փո քր է մա-

րմ նի V ծա վա լից (նկ. 4.36)։

Ս տաց ված բա նա ձևն ար դա-

րա ցի է նաև գա զե րում գոր ծող 

ար քի մե դյան ու ժի հա մար, մի այն թե այս դեպ քում հար կա վոր է նրա մեջ 

տե ղադ րել ոչ թե հե ղու կի խտու թյու նը, այլ գա զի խտու թյու նը ։

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րա դր վա ծը՝ ներ կայումս Ար քի մե դի օ րեն քը 

ձևա կեր պում են հետ ևյալ կե րպ.

 Հա նգս տի վի ճա կում գտն վող հե ղու կի (կամ գա զի) մեջ խո րա սուզ-

ված ցան կա ցած մա րմ նի վրա այդ հե ղու կի (կամ գա զի) կող մից ազ-

դում է դուրս հրող ուժ, ո րը հա վա սար է հե ղու կի (կամ գա զի) խտու-

թյան, ա զատ ան կման ա րա գաց ման և հե ղու կի (կամ գա զի) մեջ մա րմ-

նի խո րա սուզ ված մա սի ծա վա լի ար տադ րյա լի ն։ 

Նկ. 4.36
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Գ ԼՈՒԽ IV. ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԳԱ ԶԵ ՐԻ ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ  

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1.  Ձ ևա կեր պե ՛ք Ար քի մե դի օ րեն քը հին և ժա մա նա կա կից (ա վե լի ընդ-

հա նուր) ձևո վ։

2.  Ու նեք միև նույն շա ռավ ղով փայ տե և պող պա տե գն դիկ ներ: Ջրի մեջ 

լրիվ խո րա սու զե լիս արդյոք նույն մե ծու թյան դուրս հրող ո՞ւժ է ազ-

դում դրա նց վրա:

3.    Մար մի նն ամ բող ջու թյա մբ խո րա սու զե ցին սկզ բում մա քուր ջրի, 

հե տո՝ ա ղաջ րի մե ջ։ Ո՞ր ջրում մա րմ նի վրա մեծ դուրս հրող ուժ 

կազդի ։

4. Կ շեռ քի լծակ նե րին հա վա սար զա նգ ված ներ ու նե ցող կա պա րե և 

ա լյու մի նե մե կա կան գլան ներ են կախ վա ծ։ Կշեռ քը հա վա սա րա-

կշռու թյան մեջ է։ Կխա խտ վի՞ արդյոք հա վա սա րա կշռու թյու նը, ե թե 

եր կու գլան նե րն էլ մի ա ժա մա նակ խո րա սու զենք ջրի մե ջ։

5.  Կ շեռ քի լծա կից միև նույն ծա վա լն ու նե ցող ա լյու մի նե եր կու գլան-

ներ են կախ վա ծ։ Կխա խտ վի՞ արդյոք կշեռ քի հա վա սա րա կշռու թյու-

նը, ե թե մի գլա նը խո րա սու զենք ջրի մեջ, իսկ մյու սը ա ռա ջի նի հետ 

միա ժա մա նակ` սպիր տի մե ջ։

   § 55. ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 12.
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ԾՈՒՄ

1. Ջրում ինչ քա ՞ն է կշռում 0,002 մ3 ծա վալ ու նե ցող չու գու նե մար զա գուն դը։ 

Չու գու նի խտու թյու նը հա վա սար է 7000 կգ/մ3։

Տր ված է

V = 0,002 մ3

ρ = 7000 կգ/մ3

ρ
ջ
 = 1000 կգ/մ3

------------------------ 

 P = ?

Լուծում: Մա րմ նի կշի ռը ջրում՝ P = P
0
 − F

Ա
, որտեղ 

P
0
–ն նրա կշի ռն է օ դում, իսկ F

Ա
-ն՝ ար քի մե-

դյան ուժը: Հաշ վի առ նե լով, որ P
0
 = mg = ρVg, իսկ 

F
Ա
 = ρ

ջ
Vg՝ կս տա նանք.

P = ρVg − ρ
ջ
Vg = (ρ − ρ

ջ
)Vg = 6000 · 0,002 · 10 = 120 Ն։

 Պատ.՝ 120 Ն։

2. Սնա մեջ գուն դը ջրում լո ղում է այն պես, որ նրա ծա վա լի կե սն ընկղմ ված 

է ջրի մե ջ։ Գտե ՛ք գն դի խո ռո չի ծա վա լը, ե թե գն դի զա նգ վա ծը 3,9 կգ է, գն դի 

նյու թի խտու թյու նը՝ 7800 կգ/մ3, ջրի նը՝ 1000 կգ/մ3։
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Տր ված է

V
ը
 = 0,5V

m = 3,9 կգ

ρ = 7800 կգ/մ3

ρ
ջ
 = 1000 կգ/մ3

------------------------ 

 V
խ
 = ?

Լուծում: Քա նի որ գուն դը լո ղում է ջրի մա կե րևույ-

թին, ա պա նրա վրա ազ դող ար քի մե դյան և ծան-

րու թյան ու ժե րն ի րար հա մա կշռում են.

F
Ա
 = mg:   (1) 

Ար քի մե դյան ու ժը ո րոշ վում է F
Ա
 = ρ

ջ
V

ը
g բա նա ձևով, 

որ տեղ V
ը
-ն գն դի ընկղմ ված մա սի ծա վա լն է: Քա նի 

որ այդ ծա վա լը գն դի V ծա վա լի կե սն է, ա պա՝

F
Ա
 = 0,5 ρ

ջ
Vg: 

Ս նա մեջ գն դի ողջ զա նգ վածը կենտ  րո -

նացված է նրա հոծ մա սում (այսինքն՝ այն մա-

սում, ո րը զբա ղեցնում է նյութը), ուս տի, հոծ 

մա սի ծա վա լը՝ V
հ
 = m/ρ: Գն դի ծա վա լը հա վա-

սար է նրա հոծ մասի և խո ռո չի ծա վալ նե րի 

գու մա րի ն՝ 

                           m
V = V

հ
 + V

խ
 = −−− + V

խ
, 

                           ρ
ուս տի, ար քի մե դյան ու ժը՝ 

                m
F

Ա
 = 0,5 ρ

ջ
(−−− + V

խ
)g: 

                 ρ

Տե ղադ րե լով այս ար տա հայ տու թյու նը գն դի հա վա սա րա կշռու թյան (1) 

պայ մա նի մե ջ՝ կս տա նանք.

             m                                   m                2m
0,5 ρ

ջ
(−−− + V

խ
)g = mg կամ −−− + V

խ
 = −−−−, որ տե ղից՝

             ρ                                    ρ                   ρ
ջ

       2m     m   (2ρ − ρ
ջ
)m    14600 · 3,9

V
խ
 = −−− − −− = −−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−− = 0,0073 մ3։

          ρ
ջ
     ρ            ρρ

ջ
         7800 · 1000

 Պատ.՝ 0,0073 մ 3:

3. Ծո վում սառ ցա բե կոր է լո ղում։ 

Նրա ծա վա լի ո՞ր մա սն է ջրի տա կ։ 

Սա ռույ ցի և ծո վի ջրի խտու թյուն նե րը 

հա մա պա տաս խա նա բար հա վա  սար 

են 900 կգ/մ3 և 1030 կգ/մ3։

F
Ա

mg
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Տր ված է

V
ը
 = 0,5V

m = 3,9 կգ

ρ
ս
 = 900 կգ/մ3

ρ
ջ
 = 1030 կգ/մ3

------------------------------ 
 V

ը−−−− = ?
 V

Լուծում: Սա ռույ ցի վրա ազ դող ար քի մե դյան և 

ծան րու թյան ու ժե րն ի րար հա մա կշռում են.

F
Ա.
 = F

ծ
:   (1)

Ար քի մե դյան ու ժը՝ F
Ա
  =  ρ

ջ
V

ը
g, իսկ ծան րու թյան ու ժը՝ 

F
ծ
  =  mg  = ρ

ս
Vg, հետ ևա բար՝

ρ
ջ
V

ը
g = ρ

ս
Vg, որտեղից՝

 V
ը 
      ρ

ս
    900

−−−− = −−− = −−−−− 0,87:
 V       ρ

ջ     
 1030

Պատ.՝ 0,87։

4. Ո րո շե ՛ք 10 կմ բարձ րու թյան հա սած օ դա պա րիկ 

զոն դի վրա ազ դող վե րամ բարձ ու ժը, ե թե նրա վրա ազ-

դող ծան րու թյան ու ժը 20 Ն է։ Օ դի խտու թյու նը տվյալ 

բարձ րու թյան վրա հա վա սար է 0, 41 կգ/մ3։ Օ դա պա րիկ 

զոն դի գն դի ծա վա լը 20 մ3 է:

Տր ված է

h = 10 կմ

F
ծ
 = 20 Ն

V = 20 մ3

ρ
օդ

 = 0,41 կգ/մ3

------------------------ 

F
վ
 = ?

Լուծում: Օ դա պա րի կի վե րամ բարձ ու ժը ո րոշ վում է 

F
վ 

= F
Ա 

− F
ծ
 բա նաձ ևով, որ տեղ ար քի մե դյան ուժը՝ F

Ա 

=  ρ
օդ

Vg, ուս տի՝

F
վ 

= ρ
օդ

Vg - F
ծ
 = 0,41 · 20 · 10 − 20 = 62 Ն:

 Պատ.՝ 62 Ն։

   § 56. ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 7        

Հե ղու կի մեջ ընկղմ ված մար մի նն ար տամ ղող ու ժի ո րո շու մը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը։ Ո րո շել ջրի մեջ ընկղմ ված մա րմ նի վրա 

ազդող ար քի մե դյան ու ժը ։

 Սար քեր և նյու թեր։ Ու ժա չափ, ջրով լց ված չա փագ լան, պի նդ մար մին 

(ա րույ րե գլան)։

 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԸ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼՈՒ ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ 

1.  Ու ժա չա փի օգ նու թյա մբ ո րո շե՛ք մա րմ նի (P
0
) կշի ռը օ դում։

2. Մար մի նը խո րա սու զե լով ջրով լց ված չա փագ լա նի մե ջ՝ ո րո շե՛ք նրա 

(P) կշի ռը հե ղու կի մե ջ։
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3. Ո րո շե՛ք ջրի մեջ մա րմ նի վրա ազ դող ար քի մե դյան ու ժը ։

4.   Փոր ձը կրկ նե՛ ք՝ մար մի նը կի սով չափ սու զե լով ջրի մե ջ։ Նո րից ո րո-

շե՛ք ար քի մե դյան ու ժը ։

5. Չա փում նե րի և հաշ վա րկ նե րի ար դյունք նե րը գրան ցե՛ք ա ղյու սա-

կում։

N P
0
, Ն P, Ն F

Ա
, Ն

1

2

6.  Հետ ևու թյո՛ւն ա րեք մա րմ նի ար տա մղ ված ջրի ծա վա լից ար քի մե-

դյան ու ժի կախ վա ծու թյան մա սի ն։

   § 57. ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ԼՈ ՂԱ ԼՈՒ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ

 Մենք գի տենք, որ հե ղու կի մեջ գտն վող ցան կա ցած մա րմ նի վրա ազ-

դում է եր կու ուժ՝ ուղ ղա ձիգ դե պի վեր ուղղ ված դուրս հրող (ար քի մե-

դյան) F
Ա
 ու ժը և ուղ ղա ձիգ դե պի նե րքև ուղղ ված ծան րու թյան F

ծ
 ու ժը։ Ե թե 

այդ ու ժե րը հա վա սար են.   

F
ծ
 = F

Ա
, 

ա պա մար մի նը կգտն վի հա վա սա րա կշռու թյան վի ճա կում (նկ. 4.37 ա)։ 

Այս հա վա սա րու թյունն ար տա հայ տում է մար մին նե րի լո ղա լու պայ մանը։ 

Որ պես զի մար մի նը լո ղա, ան հրա ժե շտ է, որ նրա վրա ազ դող ծան րու թյան 

ու ժը հա վա սա րա կշռ վի դուրս հրող (ար քի մե դյան) ու ժո վ։ 

Մար մին նե րի լո ղա լու պայ մա նը կա րե լի է ներ կայաց նել այլ տես քո վ։ 

FԱFծ Fծ FծFԱ FԱ= < >

                ա                            բ                           գ

Նկ. 4.37
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Ար քի մե դյան ու ժը ներ կայաց նենք հետ ևյալ տես քով.

F
Ա
 = ρ

հ
V

հ
g: 

Հա ման ման ձևով կա րե լի է ներ կայաց նել նաև մա րմ նի վրա ազ դող 

ծան րու թյան ու ժը։ Մենք գի տենք, որ F
ծ
 = mg, որ տեղ m-ը մա րմ նի զա նգ-

վա ծն է։ Բայց մա րմ նի զա նգ վա ծը հա վա սար է մա րմ նի խտու թյան և նրա 
ծա վա լի ար տադ րյա լի ն՝  m = ρV, ուս տի՝

 F
ծ
 = ρVg։ 

Ար քի մե դյան և ծան րու թյան ու ժե րի ար տա հայ տու թյուն նե րը տե ղադ-

րենք F
ծ
 = F

Ա
 հա վա սա րու թյան մեջ.

ρVg = ρ
հ
V

հ
g։

 Հա վա սա րու թյան եր կու մա սե րը բա ժա նե լով g-ի՝ կս տա նանք մար մին-

նե րի լո ղա լու պայ մա նը նոր տես քով.

 ρV = ρ
հ
V

հ
։

Ս տաց ված բա նաձ ևից բխում է եր կու կար ևոր հետ ևու թյուն.

1. Որ պես զի հե ղու կի մեջ ամ բող ջո վին խո րա սուզ ված մար մի նը 

լողա, ան հրա ժե շտ է, որ մա րմ նի խտու թյու նը հա վա սար լի նի հե ղու կի 

խտու թյա նը։ 

Ա պա ցույց: Ե թե մար մի նն ամ բող ջո վին խո րա սուզ ված է հե ղու կի մեջ, 

ա պա մա րմ նի կող մից ար տա մղ ված հե ղու կի ծա վա լը հա վա սար կլի նի 

մարմ նի ողջ ծա վա լի ն՝ V
հ
 = V։ Այս տե ղից հետ ևում է, որ վեր ևի բա նաձ ևում 

այդ ծա վալ նե րը կա րե լի է կր ճա տե լ։ Կր ճա տու մից հե տո կու նե նանք ρ = ρ
հ
, 

ինչն էլ պա հա նջ վում էր ա պա ցու ցե լ։ 

2. Որ պես զի հե ղու կի մեջ մա սա մբ խո րա սուզ ված մար մի նը լո ղա 

ջրի մա կեր ևույ թին, ան հրա ժե շտ է, որ մա րմ նի խտու թյու նը հե ղու կի 

խտու թյու նից փո քր լի նի։

Ա պա ցույց: Ե թե մար մի նը մա սա մբ խո րա սուզ ված վի ճա կում լո ղում է ջրի 

մա կեր ևույ թին, ա պա ար տա մղ ված ջրի ծա վա լը փո քր է մա րմ նի ամբողջ 

ծա վա լի ց՝ V
հ
 < V։ Որ պես զի վե րը բեր ված հա վա սա րու թյու նը չխա խտ վի, 

ան հրա ժե շտ է, որ հե ղու կի խտու թյու նը գե րա զան ցի մա րմ նի խտու թյա նը՝ 

ρ
հ
 > ρ, ինչն էլ պա հա նջ վում էր ա պա ցու ցե լ։ 

Այն դեպ քում, երբ ρ > ρ
հ
, մա րմ նի լո ղա լն ան հնար է, քա նի որ այս դեպ-

քում ծան րու թյան ու ժը կգե րա զան ցի դուրս հրող (ար քի մե դյան) ու ժին, և 

մար մի նը կսուզ վի ջրի հա տա կը (նկ. 4.35 բ)։

Ի՞նչ տե ղի կու նե նա մա րմ նի հետ, ո րի խտու թյու նը փո քր է հե ղու կի 

խտու թյու նից (ρ < ρ
հ
), ե թե այն լրիվ խո րա սու զենք հե ղու կի մե ջ։ Այս դեպ-

քում ար քի մե դյան ու ժը կգե րա կշռի ծան րու թյան ու ժին, ո րի հետ ևան քով 

մար մի նը կսկ սի հե ղու կի մեջ վեր բարձ րա նալ (նկ. 4.35 գ)։ Քա նի դեռ 

մար մի նը շա րժ վում է դե պի վեր և ամ բող ջո վին գտն վում է հե ղու կի մեջ, 
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ար քի մե դյան ու ժը կմ նա ան փո փո խ։ Սա կայն, 

հե նց որ մար մի նը հաս նի հե ղու կի մա կեր ևույ-

թին, դրա հե տա գա բարձ րաց ման ժա մա նակ 

ար քի մե դյան ու ժը կսկ սի փոք րա նա լ։ Հե ղու-

կի մի ջից մա րմ նի դուրս մղ վե լը կդա դա րի 

այն ժա մա նակ, երբ ար քի մե դյան ու ժը փոք-

րա նա լով հա վա սար վի մա րմ նի վրա ազ դող 

ծան րու թյան ու ժի ն։ Ինչ քան փո քր է մա րմ նի 

խտու թյու նը հե ղու կի խտու թյան հետ հա մե մա տած, այն քան նրա քիչ մա սը 

կմ նա հե ղու կի մեջ (նկ. 4.38)։

    ՀԱՐ ՑԵ Ր

1. Ձ ևա կեր պե ՛ք մար մին նե րի լո ղա լու պայ մա նը ։

2.  Ո ՞ր դեպ քում է մար մի նը հե ղու կի մեջ ամ բող ջո վին խո րա սուզ ված 

լո ղում։

3.  Ո ՞ր դեպ քում է մար մի նը լո ղում հե ղու կի մա կեր ևույ թին` մա սա մբ 

դուրս լի նե լով նրա նի ց։

4.  Են թադ րենք, թե ա նո թի մեջ ջուր և կե րո-

սին են լց րե լ։ Այդ հե ղուկ նե րից ո՞ րը կտե-

ղա բա շխ վի ա նո թի վե րին մա սում։

5. Հետ ևյալ հե ղուկ նե րից ո րո ՞ւմ կլո ղա սա-

ռույ ցը՝ կե րո սի նո ՞ւմ, ջրո ՞ւմ, թե՞ սպիր-

տում։

6. Հետ ևյալ հե ղուկ նե րից ո րո ՞ւմ կլո ղա 

մեխը՝ սն դի կո ՞ւմ, թե՞ մե քե նայի յու ղում։

7.   Հա վի ձուն խմե լու ջրում սուզ վում է, իսկ ա ղաջ րի մեջ̀  լո ղում։ Ինչո՞ւ։

8. Հե ղու կում մա րմ նի խո րա սուզ ված մա սի ծա վա լն ինչ պե ՞ս է կախ ված 

մա րմ նի խտու թյու նի ց։

 Փոր ձա րա րա կան ա ռա ջադ րանք

 Կար տո ֆի լի հում պա լա րը գցե ՛ք խմե լու ջրով լց ված ա նո թի մե ջ։ Ին չո ՞ւ է 

կար տո ֆի լը սուզ վում։ Ի՞նչ վա րք կու նե նա կար տո ֆի լի պա լա րը, ե թե ա նո-

թի մեջ աղ լց նենք։ Դան դաղ աղ լց նե լով և ա նո թի մի ջի ջու րը խառ նե լո վ՝ 

հա սե ՛ք այն բա նին, որ կար տո ֆի լի պա լա րը լի ո վին սուզ ված վի ճա կում 

լո ղա ջրի մե ջ։ Ինչ քա ՞ն պի տի լի նի ա ղաջ րի խտու թյու նը, որ պես զի դա 

հնա րա վոր դառ նա։ 
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   Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ԸՆ ԹԵՐ ՑԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ Ր

 Մա նո մե տր

 Բա րո մետ րը օգ տա գո րծ վում է մթ նո լոր տային ճն շու մը չա փե լու հա մա ր։ 

Իսկ ե թե ան հրա ժե շտ է չա փել այն ճն շու մը, ո րը գոր ծադ րում է տվյալ ա նո-

թում պար փակ ված գա զը կամ հե ղու կը, ա պա օգ տա գոր ծում են մա նո մե տր 

կոչ վող սար քը ։

Գոյու թյուն ու նեն տար բեր կա ռուց-

ված քի մա նո մետ րե ր։ Նկ. 4.39 -ում 

ցույց է տր ված, այս պես կոչ ված, խո-

ղո վա կա վոր մա նո մետ րի կա ռուց-

վածքը. այդ սար քը հայտ նա գոր ծել է 

ֆրան սի ա ցի գիտ նա կան Է. Բուր դոն 

1848 թվա կա նի ն։ Այս մա նո մետ րի հիմ-

նա կան մա սը ա ղեղ նա ձև կո րաց րած 

սնա մեջ (1) խո ղո վա կն է։ Խո ղո վա կի 

մի ծայ րը զոդ ված է, իսկ մյուս ծայ րը (4) ծո րա կով մի աց վում է այն ա նո-

թին, ո րի ներ սում ան հրա ժե շտ է չա փել ճն շու մը։ Ճն շու մը մե ծա նա լիս խո-

ղո վա կը, կախ ված ճնշ ման փո փո խու թյու նից, փո քր-ինչ ուղղ վում է։ Դրա 

շնոր հիվ (5) լծա կի ու (3) ա տամ նա նի վի մի ջո ցով խո ղո վա կին մի աց ված (2) 

սլա քը շեղ վում է` սա նդ ղա կի վրա ցույց տա լով ճնշ ման հա մա պա տաս խան 

ար ժե քը։ Ե թե ճն շու մը սկսում է նվա զել, ա պա խո ղո վա կը, ընդ հա կա ռա կը, 

ա վե լի կոր է դառ նում, և սլա քը շեղ վում է հա կա ռակ ուղ ղու թյա մբ։

Նկ. 4.40-ում պատ կեր ված է մեկ այլ մա նո մե տր, այս պես կոչ վա ծ՝ հե-

ղու կային Ս-աձև մա նո մետ ր։ Այն կա զմ ված է լա տի նա կան այ բու բե նի «Ս» 

տա ռի ձևն ու նե ցող երկ ծունկ թա փան ցիկ խո ղո վա կից, ո րի մեջ հե ղուկ է 

լցված (օ րի նա կ՝ ջուր կամ սպի րտ)։ Մա նո մետ րի մի ծուն կը ռե տի նե ճկուն 

խո ղո վա կով միաց նում են կլոր, տա փակ տու-

փի կին, ո րի մի կող մը փակ ված է ռե տի նե թա-

ղան թո վ։ Աջ ու ձախ ծնկ նե րում ճն շում նե րի 

հա վա սա րու թյան դեպ քում դրան ցում գտն վող 

հե ղու կը հաս տատ վում է հա վա սար մա կար-

դակ նե րի վրա։ Տու փի կի թա ղան թը սեղ մե-

լիս (տե ՛ս նկ. 4.40) տու փի կին մի ա ցած ծն կում 

հե ղու կի մա կար դա կն իջ նում է, իսկ մյու սում՝ 

նույն քա նով բարձ րա նում։ Դիտ վող եր ևույ թը 

բա ցա տր վում է նրա նով, որ ռե տի նե թա ղան թը 

սեղ մե լիս տու փի կում ճն շու մը մե ծա նում է։ Այդ 

լրա ցու ցիչ ճն շու մը փո խա նց վում է տու փի կին 

մի ա ցած ծն կի հե ղու կին և ստի պում, որ դրա 

Նկ. 4.39
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մա կար դա կը իջ նի։ Այս ծն կի մեջ հե ղու կի մա կար դա կի ի ջե ցու մը շա րու-

նակ վում է այն քան ժա մա նակ, մինչև լրա ցու ցիչ ճնշ ման ու ժը հա վա սա-

րա կշռ վի մա նո մետ րի մյուս ծն կում բարձ րա ցող հե ղու կի սյան լրա ցու ցիչ 

կշռո վ։ Ուս տի, մա նո մետ րում հե ղու կի սյու նե րի բարձ րու թյուն նե րի տար-

բե րու թյու նից ել նե լո վ՝ կա րե լի է դա տո ղու թյուն ա նել, թե թա ղան թի վրա 

գոր ծա դր ված ճնշու մը որ քա նով է տար բեր վում մթ նո լոր տային ճն շու մի ց։

Ն կար 4.41-ում ցույց է տր ված, թե 

Ս-աձև մա նո մետ րով ինչ պես կա րե լի է 

չա փել ճն շու մը հե ղու կի ներ սում։ Մենք 

տես նում ենք, որ մա նո մետ րի տու փի կը 

որ քան շատ ենք խո րա սու զում ջրի մեջ, 

այն քան շատ է մե ծա նում հե ղու կի սյու-

նե րի բարձ րու թյուն նե րի տար բե րու-

թյու նը մա նո մետ րի ծնկ նե րում։ Այդ պես 

էլ պե տք է լի նի։ Չէ՞ որ խո րու թյու նը մե ծաց նե լիս հե ղու կի հիդ րոս տա տիկ 

ճն շումն ա ճում է։

 Կեն դա նի նե րի և մար դու լո ղա լը 

Ջ րային մի ջա վայ րը բնա կեց նող կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի մի ջին խտու-

թյու նը մոտ է նրա նց մար մի նը շր ջա պա տող ջրի խտու թյա նը։ Հե նց սա էլ 

հնա րա վո րու թյուն է տա լիս, որ նրանք կա րո ղա նան ջրում լո ղա լ։ Ջրի խոր-

քե րում կեն դա նի նե րի լո ղա լուն օ ժան դա կում է նաև լրա ցու ցիչ վե րամ բարձ 

ու ժը, որն ա ռա ջա նում է ջրում դրա նց տե ղա շա րժ վե լու ըն թաց քում։ Այդ ուժը 

նման է օ դում թռիչ քի ըն թաց քում ինք նա թի ռի թևե րի վրա ազ դող ու ժի ն։

 Զա նա զա նում են լո ղի եր կու տե սա կ՝ ակ տիվ և պա սի վ։ Ակ տիվ լո ղի 

ընթաց քում  կեն դա նի նե րը ջրի մեջ տե ղա շա րժ վում են. 

ա) օգ տա գոր ծե լով ի րե նց թի ա վա րող օր գան նե րը (տար բեր մաշ կա թա-

թա վոր և շո շա փուկ նե րն ու բե ղիկ նե րն օգ տա գոր ծող պար զա գույն 

կենդա նի նե րը),

բ)  օգ տա գոր ծե լով սե փա կան մա րմ նի ա լի քա ձև շար ժում նե րը և մի ա-

կող մա նի լո ղաթ ևե րը (կե տե րը, ձկ նե րի մեծ մա սը, օ ձե րը և տզ րուկ-

նե րը),

գ) ջ րից պար բե րա բար հր վե լու շնոր հիվ (մե դու զա նե րը և ու թոտ նուկ-

նե րը)։

 Պա սիվ լո ղի ժա մա նակ կեն դա նի նե րն ուղ ղա կի տե ղա շա րժ վում են 

շա րժ վող ջրի հե տ։ 

Կեն դա նի նե րի շա րժ ման ա րա գու թյու նը ջրում կա րող է նշա նա կա լի 

մեծ արժեք ների հաս նե լ։ Օ րի նա կ՝ շնա ձկ նե րն ու սկումբ րի ա նե րը լո ղում 

են 20 կմ/ժ և ա վե լի ա րա գու թյա մբ, թռ չող ձկ նե րը կա րո ղա նում են մինչև 

Նկ. 4.41
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65 կմ/ժ ա րա գու թյան հաս նել, իսկ թրաձ կան 

ա րա գու թյու նը 130 կմ/ժ-ի է հաս նում։

Ջ րի ներ սում ձկ նե րի տե ղա շար ժի հա մար 

մեծ դեր է խա ղում լո ղա փամ փուշ տը։ Փոփո-

խե լով լո ղա փամ փուշ տի ծա վալը (ինչ պես 

նա և՝ նրա նում գտն վող գա զի քանա կը)՝ 

ձու կը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում ինչ-

պես մե ծաց նե լու, այն պես էլ փոք րաց նե լու 

իր վրա ազ դող դուրս հրող ու ժը (նկ. 4.42)։

Դ րա շնոր հիվ ձու կը կա րո ղա նում է 

ո րոշա կի սահ ման նե րում կար գա վո րել իր 

սուզ վե լու խո րու թյու նը։ Կե տե րն ի րե նց 

սուզ վե լու խո րու թյու նը կար գա վո րում են 

թո քե րի ծա վա լը մե ծաց նե լու կամ փոք րաց նե լու մի ջո ցո վ։ 

Ներ կայումս հայտ նի է, որ Երկ րի վրա կյան քը ծա գել է ջրային մի ջա վայ-

րում։ Դա տե ղի է ու նե ցել մոտ 4 մի լի ա րդ տա րի ա ռա ջ։ Չո րս հա րյուր մի լի-

ոն տա րի ա ռաջ կյան քը ջրից դուրս է ե կել ցա մա ք։ 65 մի լի ոն տա րի ա ռաջ 

հայտն վել են ա ռա ջին կաթ նա սուն նե րը։ Սա կայն այ սօր էլ կեն դա նի օր գա-

նի զմ նե րի (ընդ ո րում՝ թե՛ ծո վային կեն դա նի նե րի, թե՛ ցա մա քում ապ րող 

կաթ նա սուն նե րի) մա րմ նի զգա լի մա սը կազ մում է ջու րը։ Օ րի նա կ՝ 10 օ րա-

կան մա րդ կային սաղ մի մեջ ջրի պա րու նա կու թյու նը հաս նում է 95 տո կո-

սի, նո րա ծին ե րե խայի մա րմ նում՝ 70-75 տո կո սի, իսկ չա փա հաս մար դու 

մա րմ նում՝ մի ջի նում 60 տո կո սի։ 

Մար դու կա ռուց վա ծքն այն պի սին է, որ նրա մա րմ նի խտու թյու նը շատ 

մոտ է ջրի խտու թյա նը։ Մա րդ կա նց մեծ մա սի մա րմ նի խտու թյու նը փո քր 

է ջրի խտու թյու նից: Հետ ևա պես, ե թե մար դու ստա մոք սը դա տա րկ է, իսկ 

ջու րը` ա ղի, ա պա նա ի վի ճա կի է ա զա տո րեն լի նել ջրի մա կե րե սին և չվա-

խե նալ խե ղդ վե լուց։ Իր պա տմ վա ծք նե րից մե կում ա հա թե ինչ է գրել այդ 

մա սին ա մե րի կա ցի գրող Էդ գար Պոն (1809–1849թթ.). « Մար դու մար մի նը 

մի ջին հաշ վով մի փո քր ծա նր կամ թե թև է ջրի ց… Կա նա նց մեծ մա սի և բա-

րակ ոս կոր նե րով գեր տղա մա րդ կա նց մար մին նե րն ա վե լի թե թև են, քան 

խո շոր ոս կոր ներ ու նե ցող մա րդ կա նց մար մին նե րը… Գե տն ըն կած մար դը 

գրե թե եր բեք չի սուզ վի, ե թե թույլ տա, որ իր կշի ռը հա մա պա տաս խա նի 

մա րմ նի կող մից դուրս մղած ջրի կշռին, այլ կե րպ ա սա ծ՝ ե թե նա գրե թե 

ամ բող ջու թյա մբ սուզ վի ջրի մե ջ։ Լո ղալ չի մա ցող մար դու հա մար ա ռա-

վել ճի շտ կլի նի ջրում մեջ քի վրա պառ կել ուղ ղա ձիգ դիր քով, ընդ ո րում՝ 

հա րկ է գլուխն ա ռա նց լար վա ծու թյան ետ գցել և այն պես մտց նել ջրի մեջ, 

որ նրա նից մի այն քի թն ու բե րա նը դուրս մնա։ Այս պի սի դի րք ըն դու նե լո վ՝ 

կհայտ նա բե րեք, որ ա ռա նց չար չար վե լու ու ջան քեր գոր ծա դրե լու մնում 

եք ջրի մա կեր ևույ թին (նկ. 4.43)։ Սա կայն մի ան գա մայն ակն հայտ է, որ այդ 
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Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ԸՆ ԹԵՐ ՑԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ Ր

հա վա սա րա կշռու թյու նը խի ստ ան կայուն 

է, և մի փո քր շե ղումն ան գամ կխախ տի 

այս կամ այն կող մի վրա։ Օ րի նա կ՝ ջրից 

վեր բարձ րաց րած և այդ պի սով ջրի օգ նու-

թյու նից զրկ ված ձեռ քը լրա ցու ցիչ կշիռ է, 

ո րը լի ո վին բա վա կան է, որ պես զի գլուխն 

ամ բող ջո վին ջրի տակ ան ցնի, այն դեպ-

քում, երբ պա տա հա բար ձեռ քիդ հայտն-

ված փայ տի փոք րիկ կտո րն ան գամ թույլ 

կտա գլու խը վեր բարձ րաց նել և նույ նի սկ 

ետ նայել ու չսուզ վել ջրի մե ջ։ Լո ղալ չի մա-

ցող մար դը ջրի մեջ սկ սում է թպր տալ, ձեռ քե րը դուրս նե տել, աշ խա տում 

է, ինչ պես մի շտ, գլու խը ու ղիղ պա հե լ։ Դրա հետ ևան քով բե րա նն ու քի թը 

հայտն վում են ջրի տակ, և շն չե լու փոր ձի ժա մա նակ ջու րը մուտք է գոր-

ծում թո քե րի մե ջ։ Դրա նից բա ցի, ա հա գին ջուր է լց վում նաև ստա մոք սը, և 

մար մի նը ծան րա նում է այն քան, որ քան ջուրն է ծա նր այն օ դից, ո րը թո քե-

րում և ստա մոք սում էր։ Որ պես կա նո ն՝ այդ տար բե րու թյու նը բա վա կան է 

լի նում, որ մար դը խե ղդ վի և իջ նի ջրի հա տա կը»։ 

Ե րկ րա գն դի վրա նաև այն պի սի լիճ կա, ո րի մեջ ընդ հան րա պես ան-

հնար է խե ղդ վե լ։ Դա Մե ռյալ ծով կոչ վող ա ղի լի ճն է։ Նրա ջուրն այն քան 

ա ղի է, որ ջրային ոչ մի կեն դա նի այդ ջրում ապ րել չի կա րո ղա նում (բա-

ցա ռու թյա մբ ո րոշ ման րէ նե րի)։ Ե թե ծո վե րի և օվ կի ա նոս նե րի մեծ մա սի 

ջրում ա ղի պա րու նա կու թյու նը 23% է, ա պա Մե ռյալ ծո վում 27% է։ Ա ղի մեծ 

պա րու նա կու թյան պատ ճա ռով ջրի խտու թյունն այս տեղ այն քան է գե րա-

զան ցում մար դու մա րմ նի խտու թյա նը, որ մար դը կա րող է հան գի ստ պառ-

կել ջրի մա կեր ևույ թին և գի րք կար դա լ։

 Փոր ձա րա րա կան ա ռա ջադ րանք

Փոր ձե ՛ք ո րո շել ձեր մա րմ նի մի ջին խտու թյու նը։ Դրա հա մար սկզ բում 

չա փեք մա րմ նի զա նգ վա ծը (օ րի նա կ՝ դպ րո ցի բժշ կա կան կա բի նե տի կշեռ-

քով)։ Հե տո ըն կե րոջ օգ նու թյա մբ ո րո շե ՛ք ձեր մա րմ նի ծա վա լը։ Դրա հա-

մար ամ բող ջո վին խո րա սուզ վե՛ք ջրով լց ված լո գա րա նի մե ջ։ Այդ նույն 

պա հին ձեր ըն կե րը գու նա վոր կպ չուն ժա պա վե նով պե տք է նշի լո գա րա-

նում ջրի մա կար դա կը ձեր սուզ ված ժա մա նա կ։ Հե տո լո գա րա նից դուրս 

գա լո վ՝ լիտ րա նոց կամ կես լիտ րա նոց տա րայով լո գա րա նի մեջ այն քան 

ջուր ա վե լաց րե ՛ք, մինչև ջրի մա կե րե սը հաս նի ժա պա վե նով նշ ված մա կար-

դա կի ն։ Հաշ վե լով, թե քա նի լի տր ջուր եք լց րել լո գա րա նը, կո րո շեք ձեր 

մա րմ նի ծա վա լը։ Ի մա նա լով մա րմ նի ծա վա լն ու զա նգ վա ծը՝ հեշ տու թյա մբ 

կա րող եք ո րո շել ձեր մա րմ նի մի ջին խտու թյու նը։ Ո րո շե լով մա րմ նի մի ջին 
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Գ ԼՈՒԽ IV. ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԳԱ ԶԵ ՐԻ ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ  

խտու թյու նը՝ այն հա մե մա տե ՛ք ջրի խտու թյան հետ: Կսուզ վե ՞ք արդյոք ծո-

վի ջրում։ Ծո վի ջրի խտու թյու նը սո վո րա բար 1010-1050 կգ/մ3 է։ 

 Նա վե րի լո ղա լը 

Ջ րով բեռ ներ տե ղա փո խե լու, ջրային ար գե լք նե րը հաղ թա հա րե լու ան-

հրա ժեշ տու թյու նը, ինչ պես նաև գե տե րի, լճե րի, ծո վե րի օգ տա գոր ծու մը 

ձկ նոր սու թյան նպա տակ նե րով դե ռևս խոր հնա դա րում մար դուն հան-

գեց րին լո ղա լու մի ջոց ներ հայտ նա բե րե լու գա ղա փա րի ն։ Սկզ բում դրանք 

տար բեր պատ ճառ նե րով (հո ղմ, փո թո րիկ, ջր հե ղեղ) ջուրն ըն կած ծա ռեր 

է ի ն։ Ա վե լի ուշ հայտն վե ցին կեն դա նի նե րի կաշ վից պատ րա ստ ված և մե-

ջը օդ մղած պար կեր. դրան ցից բռ նե լո վ՝ մար դիկ ան ցնում է ին գե տը կամ 

լիճը։ Դրան հետ ևե ցին մե կը մյու սին ամ րաց րած գե րան նե րից սար քած 

լաս տե րը՝ վրան կեն դա նի նե րի կա շի քա շած հյուս կեն կլոր կո ղով ներ, ինչ-

պես նաև նա վակ նե րը, ո րոնք կա ռուց վում է ին զա նգ վա ծեղ ծա ռաբ նե րի 

փայ տա նյութն այ րե լով կամ փո րե լո վ։

 Զար գա ցող ծո վային գոր ծը փո խադ րա մի ջոց նե րի չա փե րը մե ծաց նե լու 

պա հա նջ էր ա ռա ջաց նում, ինչն էլ, ի վեր ջո, հան գեց րեց նա վեր կա ռու ցե-

լուն։

 Մա րդ կա նց կամ բեռ ներ տե ղա փո խե լու հա մար նա խա տես ված ջրային 

փո խադ րա մի ջոց նե րը տե ղա շա րժ վում է ին կամ ջրի հո սան քով, կամ ձո ղե-

րի ու թի ե րի մի ջո ցո վ։ Բայց ար դեն մ.թ.ա. 3-րդ հա զա րա մյա կում գոր ծա-

ծու թյան մեջ մտավ ա ռա գաս տը։ Ա ռա ջին ա ռա գա ստ նե րը կա ռուց ված է ին 

կաշ վից, ե ղեգ նից հյուս ված խսիր նե րից կամ փայ տե շեր տա ձո ղիկ նե րի ց։

Եր կար ժա մա նակ ա ռա գա ստ նե րը երկ րոր դա կան դեր է ին խա ղում, 

ո րով հե տև ա ռաջ նայի նը թի ակ նե րն է ի ն։ Մի այն 10–13-րդ դա րե րում հայտն-

վե ցին ա ռա նց թի ե րի ա ռա գաս տա նա վե րը։ Ա ռա գաս տային նա վե րը ի րե նց 

բարձ րա գույն զար գաց մա նը հա սան 19-րդ դա րի երկ րո րդ կե սի ն։ Ռազ-

մա կան ա ռա գաս տա նա վե րի եր կա րու թյու նը հաս նում էր մինչև 90 մետր, 

ա րա գու թյու նը՝ 33 կմ/ժ և ա վե լի։ Ա ռա գաս տա նա վե րի մեջ ա մե նա ա րագ-

ըն թաց նե րը 3 և 4 կայմ ու նե ցող կլի պեր նե րն է ի ն։ Նրանք Ա սի այից ու Ավստ-

րա  լի այից թեյ, բուրդ, հա մե մունք ներ և այլ ար ժե քա վոր բեռ ներ է ին տեղա-

փո խում, ո րո նց պա հան ջար կը չա փա զա նց մեծ էր Եվ րո պայում և Ա մե րի-

կայում։ Թեյ փո խադ րող « Կատ տի Սա րկ» կլի պե րի սահ մա նած ա րա գու-

թյան ռե կոր դը՝ 21 հան գույց (1 ծո վային հան գույ ցը հա վա սար է 1,852 կմ/ժ), 

այ սինքն՝ 38,892 կմ/ժ, առ այ սօր ոչ մի ա ռա գաս տա նավ չի գե րա զան ցե լ։ 

Մար դիկ դեռ շա րու նա կում են օգ տա գոր ծել ա ռա գաս տա նա վե րը սպոր տի 

և զբո սա շր ջու թյան նպա տակ ներով (նկ. 4.44)։

1803 թվա կա նին Ռո բե րտ Ֆուլ տո նը 18-մետ րա նոց նա վա կի վրա հար-

մա րեց րեց շո գե մե քե նայով շա րժ ման մեջ դր վող թի ա վա րող ա նիվ նե ր։ 

Նոր նա վի ա ռա ջին փոր ձար կում նե րը Սե նա գե տում (Փա րիզ) ան հա ջող 
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ան ցա ն։ Նա վը խոր տակ վե ց։ Խոր-

տակ ված նա վից շար ժի չը հա նե ցին 

և տե ղադ րե ցին նոր նա վի վրա, սա-

կայն այս փորձն էլ ան հա ջո ղու թյա-

մբ ա վա րտ վե ց։ Փոր ձար կում նե րը 

շա րու նա կե լու հա մար ֆի նան սա կան 

ա ջակ ցու թյուն էր պե տք։ Սա կայն 

Ֆուլ տո նը մեր ժում ստա ցավ, երբ 

ա ջակ ցու թյան հա մար դի մեց Նա-

պո լե ոն Բո նա պար տի ն՝ ա ռա ջար կե-

լով ֆրան սի ա կան ռազ մա նա վե րը 

դարձ նել շո գե նա վե ր։ Իր նա խա գի-

ծը Ֆուլ տո նն ի րա կա նաց րեց չո րս 

տա րի ան ց՝ 1807 թվա կա նին, ԱՄՆ-ում, որ տեղ կա ռու ցեց ա ռա ջին գոր ծող 

շո գե նա վը՝ «Կ լեր մոն տը»։ Այս շո գե նա վը պար բե րա կան ուղ ևո րու թյուն ներ 

էր կա տա րում Հուդ զոն գե տի վրա՝ 277 կմ տա րա ծու թյունն ան ցնե լով 9 

կմ/ժ մի ջին ա րա գու թյա մբ։

 Շո գե նա վի գյու տից հե տո աշ խար հի տար բեր երկր նե րում սկսե ցին նա-

վե րի վրա շո գե մե քե նա ներ տե ղադ րել, և ա ռա գաս տա նա վե րն աս տի ճա-

նա բար կո րց րին ի րե նց նշա նա կու թյու նը։ 

1903 թվա կա նին Ռու սաս տա-

նում կա ռուց վեց ա ռա ջին ջեր-

մա նա վը, ո րը շա րժ ման մեջ էր 

դրվում ներ քին այր ման շար ժի չո վ։ 

Ներ կա յումս ջեր մա նա վը ջրային 

տրա նս պոր տի ա մե նա տա րած ված 

տե սա կն է (նկ. 4.45)։

Հա զա րա մյակ նե րի ըն թաց քում 

իշ խում էր այն պատ կե րա ցու մը, 

թե նա վա շի նու թյան հա մար մի ակ 

հար մար ու պի տա նի նյու թը փայ-

տա նյութն է։ Բո լո րի հա մար ակն-

հայտ էր, որ փայ տը, ո րի խտու-

թյու նը փո քր է ջրի խտու թյու նից, ջրում չի սուզ վում։ Իսկ փայ տի պա շար-

նե րն ան տառ նե րում այն քան շատ են, որ երբ ևէ նա վեր կա ռու ցե լու հա մար 

փայ տա նյու թի պա կա սու թյան խն դիր չի ա ռա ջա նա։ 

Սա կայն, երբ դեռ 17-րդ դա րի կե սե րին ա ռա ջա րկ ներ ար վե ցին նա վա շի-

նու թյան մեջ փայ տա նյու թը փո խա րի նել եր կա թով, գա ղա փա րը շա տե րին 

ան հե թեթ թվա ց։ Եր կա թի խտու թյու նը շատ ա վե լի մեծ է ջրի խտու թյու նի ց։ 

Այդ պատ ճա ռով ջու րը նետ ված ցան կա ցած եր կա թե ա ռար կա ան մի ջա պես 

Նկ. 4.44

Նկ. 4.45
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սուզ վում է ջրում։ Այդ քա նից հե տո ինչ պե ՞ս կա րե լի է եր կա թից նա վեր կա-

ռու ցե լ։ Մի՞ թե եր կա թե նա վը կա րող է մնալ ջրի ե րե սի ն։ Էլ չենք խո սում 

ջրում լո ղա լու մա սի ն։ 

Մինչ գի տակ նե րը բա նա վի ճում է ին, 1787 թվա կա նին ան գլի ա ցի Ջորջ 

Ուիլ կին սո նին հա ջող վեց կա ռու ցել 21,5 մե տր եր կա րու թյուն ու նե ցող ա ռա-

ջին եր կա թյա նա վը։ Եվ այդ նա վը լո ղում էր։

19-րդ դա րի երկ րո րդ կե սից նա վա շի նու թյան մեջ եր կա թը սկ սեց իր 

տեղը զի ջել պող պա տի ն։ Նա վե րն ա վե լի հու սա լի, ա մուր ու եր կա րա կյաց 

դար ձա ն։

 Ժա մա նա կա կից պող պա տյա նա վի զա նգ վա ծը մի քա նի հա զար տոն-

նայի է հաս նում։ Հա պա ին չո ՞ւ այդ նա վե րը չեն սուզ վում։ Բա նն այն է, որ 

չնայած հս կայա կան զա նգ վա ծին, նա վե րի մի ջին խտու թյու նը ա ռաջ վա 

նման փո քր է ջրի խտու թյու նի ց։ Այդ պատ ճա ռով նա վի վրա ազ դող ծան-

րու թյան ու ժը հա վա սա րա կշռ վում է ար քի մե դյան (դուրս հրող) ու ժով, և 

նա վը լո ղում է։ 

Ե թե նա վե րն ի րե նց ներ սում օ դով լց ված բա ժան մունք ներ չու նե նային, 

այլ մի ա ձույլ մե տա ղակ տո րից լի նե ին կա ռուց ված, ի հար կե չէ ին կա րող 

ջրի ե րե սին մնա լ։ Սա կայն նա վե րի մեջ դա տա րկ տե ղա մա սեր շատ կա ն։ 

Դա էլ հան գեց նում է նրան, որ նա վի մի ջին խտու թյու նը ջրի խտու թյու նից 

փո քր է լի նում։

Լո ղա ցող նա վի` ջրի մեջ խո րա սուզ վե լու խո րու թյու նը կոչ վում է 

նստվածք։ Նա վի լրիվ բեռ նա վոր վա ծու թյան դեպ քում նա վի րա նը չպե տք 

է խո րա սուզ վի, այս պես կոչ ված, բեռ նա վոր վա ծու թյան ջրագ ծից ա վե լի։ 

Բեռ նա վոր վա ծու թյան ջրա գիծ են ան վա նում ջրի մա կեր ևույ թի և նա վի րա-

նի շփ ման գի ծը, ո րը հա մա պա տաս խա նում է նա վի հնա րա վոր թույ լատ-

րե լի բեռ նա վոր վա ծու թյա նը։ Ծո վային նա վե րի նա վի րան նե րին այդ գի ծը 

նշ վում է հա տուկ նշագ ծով կամ էլ բեռ նե լու դրոշ մա նի շո վ։ Բեռ նե լու դրոշ-

մա նի շը պատ կե րում է շր ջա նա գիծ, ո րի կե նտ րո նով հո րի զո նա կան գիծ է 

ան ցնում։ Հո րի զո նա կան գի ծը հա մա պա տաս խա նում է ջրագ ծին ա մա ռը 

մե ղմ կլի մայի գո տում: Նշ վում են նաև լրա ցու ցիչ հո րի զո նա կան գծեր, 

ո րոնք, տար վա ե ղա նա կից և նա վար կու թյան տե ղից կախ ված, ցույց են 

տա լիս նա վի րա նի ա ռա վե լա գույն սուզ ման սահ մա նը ծո վում կամ գետում։

Լ րիվ բեռ նա վոր վա ծու թյան (մի քա նի հա րյուր հա զար տոն նա) դեպ քում 

ժա մա նա կա կից նավ թա տար նա վե րի նստ ված քը ջրում հաս նում է 23 մետ-

րի, այն դեպ քում, երբ նա վի վե րջ րյա մա սը կազ մում է ըն դա մե նը 56 մե տր 

(նկ. 4.46)։ Որ պես զի 30 կմ/ժ ա րա գու թյա մբ շա րժ վող այդ պի սի նավ թա-

տա րը լի ո վին կա նգ առ նի, պա հա նջ վում է 5 կմ տա րա ծու թյուն և 25 րո պե 

ժա մա նա կ։ 

Նա վար կու թյան մեջ գտն վող նա վի կող մից ար տամ ղած ջրի զա նգ-

վա ծը կոչ վում է նա վի ջրա տա րո ղու թյուն։ Նա վի ջրա տա րո ղու թյու նը 
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սո վո րա բար հա մը նկ նում է (բե ռի հետ 

մի ա սին) նա վի զա նգ վա ծի ն։ Վա ռե-

լի քի ծախ սի, սնն դամ թեր քի օգ տա-

գո րծ ման, զի նամ թեր քի (ռազ մա կան 

նա վե րի վրա) ծախ սի, ինչպես նա և՝ 

բեռ ըն դու նե լու ու բեռ նա թափ վելու 

հետ ևան քով նա վի ջրա տա րո ղու-

թյու նը փոխ վում է։ Նա վի ա ռա վել 

մեծ ջրա տա րո ղու թյու նը հա մը նկ-

նում է նա վի րա նի սուզ մա նը ջրի 

մեջ, մինչև բեռ նե լու դրոշ մա նիշը։ 

Ջ րի տակ նա վար կե լու ըն դու նակ նա վե րը կոչ վում են սու զա նա վեր, իսկ 

մնա ցած բո լոր նա վե րը՝ վե րջ րյա նա վե ր։ 

Ա ռա ջին սու զա նա վը կա ռուց վել է Անգ լի այում 1620 թվա կա նի ն։ Անգ-

լի ա կան թա գա վո րա կան ըն կե րու թյան 1620 թվա կա նի խու նա ցած հաշ-

վետվու թյուն նե րում պահ պան վել է մի գրա ռում հո լան դա ցի գյու տա րար 

Կ. վան Դրեբ բե լի սու զա նա վի՝ թի եր ու նե ցող կաշ վե պատ եր կար տա կա ռի 

մա սին, ո րով տա սն հի նգ հո գուց բաղ կա ցած ան ձնա կա զմն ի ջել է Թեմ զա 

գե տի ջրե րի տա կ։

 Շատ ա վե լի ուշ սու զա նա վեր հայտն վե ցին և՛ Ռու սաս տա նում (1724թ.), 

և՛ Հյու սի սային Ա մե րի կայում (1776թ.), և՛ Ֆրան սի այում (1801թ.), և՛ Գեր մա-

նիայում (1850թ.)։ 20-րդ դա րի սկզբ նե րին գրե թե բո լոր ծո վային տե րու-

թյուն նե րը սկ սե ցին մար տա կան սու զա նա վեր կա ռու ցե լ։

Ջ րի մեջ սուզ վե լու հա մար սու զա նա վե րում սո վո րա բար կի րա ռում են 

ջրով լց ված հա տուկ բա լաս տային տա րո ղու թյուն նե ր։ Սե ղմ ված օ դի մի-

ջո ցով այդ տա րո ղու թյուն նե րի մի ջից ջու րը դուրս մղե լու շնոր հիվ սու զա-

նա վը կա րո ղա նում է դուրս լո ղալ ջրե րի խոր քի ց։ Ժա մա նա կա կից (ա տո-

մային) սու զա նա վե րը հս կայա կան բա րդ կա ռույց ներ են և հան դեր ձա վոր-

ված են ա մե նա ժա մա նա կա կից զեն քի տե սակ նե րով (նկ. 4.47)։ 

Օ րի նա կ՝ «Օ հայո» հր թի ռա կիր ա տո մային սու զա նա վը (ԱՄՆ) բնու թա գր-

վում է 18 700 տոն նա ջրա տա րո ղու թյա մբ և 171 մե տր եր կա րու թյուն ունի 

(այն դեպ քում, երբ քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի ժա մա նա կա շր ջա նի 

ա մե րի կյան ստո րջ րյա մար տա նավ « Դա վի թը» 10,6 մե տր եր կա րու թյուն 

ու ներ և 9 հո գուց բաղ կա ցած 

ան ձնա կա զմ)։ Ե թե ա ռա ջին 

հա մաշ խար հային պա տե րազ-

մի նա խօ րյա կին սու զա նա վե-

րի ա րա գու թյու նը ժա մում 910 

հան գույց էր, ա պա այժմ այն 

չո րս ան գամ ա վելի է։

Նկ. 4.46

Նկ. 4.47
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 Օ դագ նա ցու թյուն 

Օ դում (ինչ պես և ջրում) գտն վող բո լոր մար մին նե րի վրա ազ դում է ար-

քի մե դյան ուժ։ Հա մոզ վե լու հա մար կա տա րենք հետ ևյալ փոր ձը։ Վե րց նենք 

սե ղմ ված օ դով լց ված ա պա կե ա նոթ և հա վա սա րա կշռենք այն կշեռքի վրա։ 

Խցա նի մի ջով ան ցկաց ված է ա պա կե խո ղո վակ, ո րի դր սի ծայ րին ռե տի նե 

փու չիկ է ամ րաց րած (նկ.  4.48 ա)։ Ե թե բա ցենք փա կա նը, և օ դի մի մա սը 

շշից ան ցնի փու չի կի մեջ ու այն ու ռեց նի, ա պա կշեռ քի հա վա սա րա կշռու-

թյու նը կխա խտ վի (նկ.  4.48 բ): 

Դրա պատ ճա ռն այն է, որ փու չի կի 

վրա կսկ սի ազ դել լրա ցու ցիչ ար-

քի մե դյան ուժ։ 

Օ դում գտն վող մա րմ նի վրա 

ազ դող ար քի մե դյան ու ժը ո րո-

շե լու հա մար ան հրա ժե շտ է օ դի 

ρ
օդ

 խտու թյու նը բազ մա պատ կել 

ա զատ ան կման g = 9,8 Ն/կգ ա րա-

գա ցու մով և մա րմ նի V ծա վա լով. 

F
Ա
 = ρ

օդ
gV։

Ե թե այդ ու ժը մեծ լի նի մա րմ նի վրա ազ դող ծան րու թյան ու ժից, ա պա 

մար մի նը վեր կբարձ րա նա։ Սրա վրա է հի մն ված օ դա գնա ցու թյու նը։ 

               Նկ. 4.49                   Նկ. 4.50

Օ դագ նա ցու թյան նպա տա կով օգ տա գո րծ վող բո լոր սար քե րը կոչ վում են 

աե րոս տատ նե ր։ Զա նա զա նում են կա ռա վար վող, ան կա ռա վա րե լի և կապ-

ված աե րոս տատ նե ր։ Գն դա ձև պա տյան ու նե ցող ան կա ռա վա րե լի աե րոս-

տատ նե րը կոչ վում են օ դա պա րիկ ներ (նկ. 4.49)։ Շար ժիչ և պտու տակ ու նե-

ցող կա ռա վար վող աե րոս տատ նե րը կոչ վում են դի րի ժա բլ ներ (նկ. 4.50)։ 

        ա                                       բ

Նկ. 4.48
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Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ԸՆ ԹԵՐ ՑԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ Ր

Որ պես զի օ դա պա րի կը եր կինք բարձ րա նա, ան հրա ժե շտ է նրա թա ղան-

թի մեջ օ դի խտու թյու նից փո քր խտու թյուն ու նե ցող գազ լց նե լ։ Դա կա րող 

է լի նել ջրա ծին, հե լի ում կամ էլ տա քաց րած օդ։

Ֆ րան սի այում օ դագ նա ցու թյան նպա տա կով օգ տա գո րծ վող ա ռա ջին 

օ դա պա րի կը (ման գոլ ֆի ե) կա ռուց վել է 1783 թվա կա նի ն։ Այն կա ռու ցել 

են Ժ. և Է. Ման գոլ ֆի ե եղ բայր նե րը։ Նրանք եր կար ժա մա նակ հե տա զո-

տում է ին տար բեր նյու թե րի այ րու մից ստաց վող ծու խը։ Ի վեր ջո կա նգ 

ա ռան խո նավ ծղո տից ստաց վող ծխի վրա, ո րով էլ լց րին ի րե նց օ դա պա-

րի կի գուն դը։ Հա մոզ վե լով, որ օ դա պա րի կը կա րող է թռ չել, Ման գոլ ֆի ե 

եղ բայր նե րը սկզ բում օ դա պա րի կի զամ բյու ղում դրե ցին աք լոր, ոչ խար ու 

բա դ։ Այդ կեն դա նի նե րն էլ ե ղել են ա ռա ջին օ դագ նաց նե րը։ 1873 թվա կա նի 

աշ նա նն այդ նույն օ դա պա րի կով ի րե նց ա ռա ջին (25 րո պե տևո ղու թյա մբ) 

թռիչ քը կա տա րե ցին մար դի կ՝ Պի ղատ դե Ռո զի են և դը Ար ման դը։ 

Որ պես զի ո րո շենք, թե ինչ բեռ կբարձ րաց նի օ դա պա րի կը, պե տք է ի մա-

նանք նրա վե րամ բարձ ու ժը։ Օ դա պա րի կի վե րամ բարձ ու ժը հա վա սար է 

ար քի մե դյան ու ժի և գն դի վրա ազ դող ծան րու թյան ու ժի տար բե րու թյա նը. 

F = F
Ա
 − F

ծ
։

Ինչ քան փո քր է այն գա զի խտու թյու նը, ո րը լց ված է տվյալ ծա վա լի 

օ դա պա րի կի գն դի մեջ, այն քան փո քր է նրա վրա ազ դող ծան րու թյան 

ուժը, ո րի հետ ևան քով էլ ա ռա ջա ցող վե րամ բարձ ու ժը մեծ է։ Երբ օ դը տա-

քաց նում ենք 0°C –ից մինչև 100°C ջեր մաս տի ճա ն, օ դի խտու թյու նը նվա զում 

է ըն դա մե նը 1,37 ան գա մ։ Այդ պատ ճա ռով տաք օ դով լց ված օ դա պա րիկ-

նե րի վե րամ բարձ ու ժը փո քր է ստաց վում։ 

Այդ եր ևույ թի վրա ա ռա ջի նն ու շադ րու թյուն 

դարձ րեց ֆրան սի ա ցի գիտ նա կան Ժ. Շառ լը, 

ով ա ռա ջար կեց օ դա պա րի կը լց նել ջրած նո վ։ 

Ջրած նի խտու թյու նը օ դի խտու թյու նից փո քր 

է 14 ան գա մ։ Փո քր խտու թյան շնոր հիվ ջրած-

նի վե րամ բարձ ուժն ա վե լի քան 3 ան գամ 

գե րա զան ցում է նույն ծա վա լով տա քաց րած 

օ դի վե րամ բարձ ու ժի ն։

Ջ րած նով լց ված օ դա պա րի կի ա ռա-

ջին թռիչ քը (նկ. 4.51) տե ղի ու նե ցավ 1783 

թվա կա նի ձմ ռան ա ռա ջին օ րը։ Օ դա պա րի-

կի գն դի տրա մա գի ծը 8,5 մե տր էր։ Թռ չե-

լով եր կու սու կես ժամ՝ օ դագ նաց նե րը 3400 

մե տր բարձ րու թյան վրա օ դի ջեր մաս տի-

ճա նի և ճնշ ման չա փում ներ կա տա րե ցի ն։ 

 Նկ. 4.51
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Հե տա գայում այդ պի սի չա փում նե րն սկ սե ցին մեծ դեր խա ղալ օ դեր ևու-

թա բա նու թյան մե ջ։ 

Օ դա պա րիկ նե րի ա ռա ջին թռի չք նե րը Ռու սաս տա նում ի րա կա նաց վել են 

1803 թվա կա նին սկզ բում՝ Պե տեր բուր գում, հե տո՝ Մո սկ վայում։ Օ դա պա-

րիկ նե րի թռի չք նե րը սկզ բում՝ որ պես կա նոն, զվար ճանք է ի ն։ Սա կայն հե տո 

սկ սե ցին օ դա պա րիկ նե րն ա վե լի ու ա վե լի շատ կի րա ռել գի տա կան (մթ նո-

լոր տի ու սում նա սի րու թյուն, օ դեր ևու թա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ), 

ռազ մա կան (հա կա ռա կոր դի դիր քե րի հե տա խու զու թյուն, ռմ բա կո ծու թյուն) 

նպա տակ նե րով, ինչ պես նա և՝ որ պես տրա նս պոր տային մի ջո ց։ 1929 թվա-

կա նին գեր մա նա կան «Գ րաֆ Ցե պե լին» դի րի ժաբ լը ե րեք մի ջան կյալ վայ-

րէ ջք նե րով շուր ջե րկ րյա ճամ փոր դու թյուն կա տա րե ց՝ 35 000 կմ ընդ հա-

նուր տա րա ծու թյունն ան ցնե լով 21 օ րում։ Թռիչ քի մի ջին ա րա գու թյու նը 

ե ղավ 177 կմ/ժ։

 Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին օ դա պա րիկ նե րը («ար գե-

լա փակ ման օ դա պա րիկ ներ») մեծ դեր խա ղա ցին Մո սկ վայի հա կաօ դային 

պա շտ պա նու թյան գոր ծում։ 

Օ դա պա րի կը ջրած նով լց նե լու դեպ քում ան հրա ժե շտ է հի շել, որ այդ 

գա զը մի շատ մեծ թե րու թյուն ու նի. այն բռնկ վում է ան գամ փոք րիկ կայ-

ծից, նաև օ դի հետ պայ թու ցիկ խառ նուրդ է ա ռա ջաց նում։ Այդ պատ ճա ռով 

ջրած նով լց ված օ դա պա րիկ նե րով կա տար վող թռի չք նե րի ըն թաց քում ան-

հրա ժե շտ է հատ կա պես զգույշ լի նել, հա կա ռակ դեպ քում՝ թռիչ քը կա րող է 

ա ղե տա լի վախ ճան ու նե նա լ։ Այդ պի սի մի ա ղետ տե ղի ու նե ցավ 1937 թվա-

կա նին, երբ վայ րէջ քի ժա մա նակ պայ թեց գեր մա նա կան « Հին դեն բուրգ» 

դի րի ժաբ լը, և 36 մա րդ կային զո հի պատ ճառ դար ձա վ։

 Չայր վող և մի ա ժա մա նակ թե թև գազ է հե լի ու մը։ Այդ պատ ճա ռով մեր 

ժա մա նակ նե րում օ դա պա րիկ նե րը ա ռա վել հա ճախ լց նում են հե լի ու մո վ։ 

Բարձ րու թյան ա ճին զու գըն թա ց՝ մթ նո լոր տային օ դի խտու թյու նը նվա զում 

է։ Այդ պատ ճա ռով օ դա պա րի կի վեր բարձ րա նա լու հետ մի ա ժա մա նակ 

նվա զում է նրա վրա ազ դող ար քի մե դյան ու ժը։ Երբ ար քի մե դյան ու ժը 

ծան րու թյան ու ժին հա վա սար ար ժե քի է հաս նում, օ դա պա րի կի վե րել քը 

դա դա րում է, և այն օ դում կա նգ է առ նում։ Ա վե լի վեր բարձ րա նա լու հա-

մար օ դա պա րի կից ցած են նե տում հա տուկ այդ նպա տա կով վե րց րած բե-

ռը, ո րը կոչ վում է բա լա ստ (օ րի նա կ՝ ա վա զով լց ված պար կեր, ո րո նց մի ջից 

ա վա զը ցած են թա փում)։ Այս դեպ քում ծան րու թյան ու ժը փոք րա նում է, 

ար քի մե դյան ուժն սկ սում է գե րա կշռել, և օ դա պա րի կը վեր է բարձ րա նում։ 

Գետ նին իջ նե լու հա մար վե րամ բարձ ու ժը, ընդ հա կա ռա կը, հար կա վոր է 

փոք րաց նե լ։ Այդ նպա տա կին հաս նում են օ դա պա րի կի գն դի ծա վա լը փոք-

րաց նե լու մի ջո ցո վ։ Օ դա պա րի կի գն դի վեր ևի մա սում հա տուկ փա կան կա։ 

Այդ փա կա նը բա ցե լու դեպ քում գա զի մի մա սը օ դա պա րի կի գն դից դուրս 

է գա լիս, և այն սկ սում է նե րքև իջ նե լ։
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 Մինչև ստ րա տոս ֆե րա (այ սինքն՝ 11 000 մե տր և ա վե լի բարձր) թռիչ-

քի հա մար նա խա տես ված օ դա պա րիկ նե րը կոչ վում են ստ րա տոս տատ նե ր։ 

Ստ րա տոս տատ նե րի վե րամ բարձ ու ժը պե տք է զգա լի ո րեն մեծ լի նի։ Այդ 

պատ ճա ռով ստ րա տոս տատ նե րը լց նում են ջրած նով. այդ պի սի ստ րա-

տոս տատ նե րի վե րամ բարձ ուժն ա ռա վե լա գույնն է։

 Տա քաց րած օ դը նույն պես չի կո րց րել իր նշա նա կու թյու նը։ Օ դը հար-

մար է նրա նով, որ նրա ջեր մաս տի ճա նը (դ րա հետ մեկ տե ղ՝ նաև խտու-

թյու նը, հետ ևա բար նա և՝ վե րամ բարձ ու ժը) կա րե լի է կար գա վո րել գա-

զայ րի չի մի ջո ցո վ։ Գա զայ րի չը տե ղա դր վում է օ դա պա րի կի գն դի նե րք ևի 

մա սում գտն վող ան ցքի դի մա ց։ Գա զայ րի չի բո ցն ա վե լաց նե լո վ՝ կա րե լի է 

օ դա պա րի կին ստի պել վեր բարձ րա նա լ։ Գա զայ րի չի բո ցը պա կա սեց նե լու 

դեպ քում  օ դա պա րի կը նե րքև է իջ նում։ Կա րե լի է այն պի սի ջեր մաս տի-

ճան ընտ րել, որ օ դա պա րի կի վրա ազ դող ծան րու թյան ու ժը հա վա սար վի 

ար քի մե դյան ու ժի ն։ Այս դեպ քում օ դա պա րի կն ան շա րժ կկախ վի օ դում, և 

շատ հե շտ կլի նի դի տում ներ կա տա րե լ։ 

Մեր ժա մա նակ նե րում գիտ նա կան նե րն ու կո նստ րուկ տոր նե րը պլա նա-

վո րում են օ դա պա րիկ նե րի օգ տա գոր ծու մը ոչ մի այն Երկ րի, այլև հար ևան 

մո լո րակ նե րի վրա։ Այս պե ս՝ 1985 թվա կա նին « Վե գա-1» և « Վե գա-2» ռու-

սա կան ավ տո մատ միջ մո լո րա կային կայան նե րը օ դա պա րիկ ներ հա սց րին 

Վե նե րա մո լո րա կ։ Վե նե րայի մթ նո լոր տում տե ղա շա րժ վե լո վ՝ այդ սար-

քե րն ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դե ցին մո լո րա կի ֆի զի կա կան 

պայ ման նե րի մա սի ն։
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Գ լուխ 1 

1. Ո րո շեք նկա րում պատ կեր ված չա փիչ գլան նե րի սա նդ ղակ նե րի բա-

ժան ման ար ժեք նե րը, ե թե նրա նց տա րո ղու թյունն ար տա հայտ ված է մի լի-

լիտ րե րո վ։ 

Պատ.՝ 170 մլ, 37 մլ, 185 մլ, 8,7 մլ, 104 մլ:

2. Ո րո շեք նկա րի ձախ կող մում պատ կեր ված ջեր մա չա փի 

սա նդ ղա կի բա ժան ման ար ժեք նե րը։ Ի՞նչ ջեր մաս տի ճան է 

ցույց տա լիս այդ ջեր մա չա փը։ 

Պատ.՝  2°C։

3. Ո րո շեք նկա րի աջ կող մում պատ կեր ված ջեր մա չա փի 

սա նդ ղա կի բա ժան ման ար ժե քը։ Ի՞նչ ջեր մաս տի ճան է ցույց 

տա լիս ա՛յս ջեր մա չա փը ։

Գ լուխ 2

4. Ն շեք մի քա նի մար մին, ո րո նց նկատ մա մբ ջեր մա նա վի նա վախ ցում 

նս տած ուղ ևո րը գտն վում է դա դա րի վի ճա կում, և մի քա նի մար մին, ո րո նց 

նկատ մա մբ նա շա րժ վում է։

5. Ա շա կեր տը տա նը նս տած գի րք է կար դում։ Նշեք մի քա նի մար մին, 

ո րո նց նկատ մա մբ նա շա րժ վում է, և մի քա նի մար մին, ո րո նց նկատ մա մբ 

չի շա րժ վում։

6. Հետ ևյալ հե ռա վո րու թյուն նե րն ար տա հայ տեք մետ րե րո վ՝ 15 սմ, 2 կմ, 

40 մմ։

 Պատ.՝  0,15 մ, 2000մ, 0,04 մ:

7. Հետ ևյալ հե ռա վո րու թյուն նե րն ար տա հայ տեք մետ րե րո վ՝ 5 սմ, 35 կմ, 2 մմ։

 Պատ.՝  0,05 մ, 35000 մ, 0,002 մ:

8. Հետ ևյալ ժա մա նա կա հատ ված նե րն ար տա հայ տեք վայր կյան նե րո վ՝ 2 

ժամ, 0,5 ժամ, 10 րո պե, 2 րո պե ։

 Պատ.՝  7200 վ, 1800 վ, 600 վ, 120 վ:

9. Հետ ևյալ ժա մա նա կա հատ ված նե րն ար տա հայ տեք վայր կյան նե րո վ՝ 1 

ժամ, 20 րո պե, 0,5 րո պե ։

 Պատ.՝  3600 վ, 1200 վ, 30 վ:
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10. Ա րա գու թյան հետ ևյալ ար ժեք նե րն ար տա հայ տեք մ/վ-նե րո վ՝ 9 կմ/ժ, 

36 կմ/ժ, 108 կմ/ժ, 30 մ/ր, 20 սմ/վ։

 Պատ.՝  2,5 մ/վ, 10 մ/վ, 30 մ/վ, 0,5 մ/վ, 0,2 մ/վ:

11.  Ա րա գու թյան հետ ևյալ ար ժեք նե րն ար տա հայ տեք մ/վ-նե րո վ՝ 

18 կմ/ժ, 54 կմ/ժ, 72 կմ/ժ, 120 մ/ր, 5 սմ/վ։

 Պատ.՝  5 մ/վ, 15 մ/վ, 20 մ/վ, 2 մ/վ, 0,05 մ/վ:

12.  Կաթ նա սուն նե րի մեջ ա մե նաա րա գըն թա ցը գե պա րդն է (վագ րա-

կա տուն)։ Կա րճ հե ռա վո րու թյուն նե րի վրա նա կա րող է մինչև 108 կմ/ժ 

ա րա գու թյան հաս նե լ։ Այդ ա րա գու թյու նը քա նի՞ ան գամ է գե րա զան ցում 20 

մ/վ ա րա գու թյա մբ շա րժ վող ավ տո մե քե նայի ա րա գու թյա նը ։

 Պատ.՝  1,5 ան գամ:

13.  1957 թվա կա նին ԽՍՀՄ-ում ար ձակ ված Երկ րի ա ռա ջին ար հես  տա-

կան ար բա նյա կի ա րա գու թյու նը կազ մում էր մո տա վո րա պես 28080 կմ/ժ։ 

Ո րո շեք այդ ար բա նյա կի ան ցած ճա նա պար հը հի նգ րո պե ի ըն թաց քում։

 Պատ.՝  2340 կմ:

14. 20 կմ ճա նա պար հը գայ լը վա զում է 30 րո պե ում։ Ո րո շեք գայ լի ա րա-

գու թյու նը։ 

Պատ.՝  40 կմ/ժ:

15. Ավ տո մե քե նան շա րժ վում է 72 կմ/ժ ա րա գու թյա մբ։ Ի՞նչ ճա նա պա րհ 

կա նց նի ավ տո մե քե նան 10 վ-ում։

 Պատ.՝  200 մ:

16. 10 ր-ի ըն թաց քում նա պաս տա կը հաղ թա հա րում է 12 կմ հե ռա վո րու-

թյուն։ Ո րո շեք նրա ա րա գու թյու նը (մի ա վոր նե րի ՄՀ -ում)։

 Պատ.՝  20 մ/վ:

17. Որ քա ՞ն ժա մա նա կում է Ա րե գա կի լույ սը հաս նում Եր կիր, ե թե Ա րե-

գա կից Եր կիր հե ռա վո րու թյու նը կազ մում է մո տա վո րա պես 150000000 կմ 

(լույ սի և ռա դի ոա լիք նե րի ա րա գու թյու նը 300000 կմ/ժ է)։ 

Պատ.՝  8 ր 20 վ:

18. Մար դը քայ լում է ճա նա պար հով 3,6 կմ/ժ ա րա գու թյա մբ։ Ինչ քա ՞ն 

ժա մա նա կում նա կա նց նի 500 մ հե ռա վո րու թյու նը ։

 Պատ.՝  500 վ:

19. Ավ տո տե սու չը չա փեց, որ ավ տո մե քե նան 4 վ-ում ան ցավ 120 մ: Ճա-

նա պար հի այդ տե ղա մա սում երթ ևե կու թյան ա րա գու թյու նը պե տք է չգե-

րա զան ցի 80 կմ/ժ-ը: Գե րա զան ցե ՞լ էր արդյոք վա րոր դը սահ ման ված 

ա րա գու թյու նը:

 Պատ.՝  Այո:

20. Ա ռյու ծը կա րող է վա զել 65 կմ/ժ ա րա գու թյա մբ, իսկ փոս տա տար 

ա ղավ նին կա րող է թռ չել 18 մ/վ ա րա գու թյա մբ։ Դրան ցից ո՞րն է ա րագ 

շա րժ վում։

 Պատ.՝  Ա ռյու ծը:
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21.  Եր կու ավ տո մե քե նա մի ա ժա մա նակ շա րժ վե ցին լցա կայա նից 

հակա դիր ուղ ղու թյուն նե րով: Դրան ցից մե կը շա րժ վում էր 60 կմ/ժ ա րա-

գու թյա մբ, իսկ մյու սը` 90 կմ/ժ ա րա գու թյա մբ: Ո րո շեք ավ տո մե քե նա նե րի 

հեռա վո րու թյու նը շար ժումն սկ սե լուց 30 րո պե ան ց:

 Պատ.՝  75 կմ:

22. Ե թե նա վա կի մեջ նս տած թի ա վա րող մար դը դա դա րի թի ա վա րել, 

ա պա, միև նույն է, նա վա կը մի ո րոշ ժա մա նակ կշա րու նա կի ա ռաջ լո ղա լ։ 

Ին չո ՞ւ։

23. Ե թե ա պու րով լի քը լց ված ափ սեն ա րագ շար ժու մով դնենք սե ղա-

նին, ա պա ա պու րը կթափ վի։ Ին չո ՞ւ։

24. Հետ ևյալ զա նգ ված նե րն ար տա հայ տեք կի լոգ րամ նե րով՝ 2 տոն նա, 

1,22 տոն նա, 0,1 տոն նա, 220 գրամ, 3 գրամ, 150 մի լիգ րամ, 20 մի լիգ րա մ։

 Պատ.՝  2000 կգ, 1220 կգ, 100 կգ, 0,22 կգ,

 0,003 կգ, 0,00015 կգ, 0,00002 կգ:

25. Մա րմ նի զա նգ վա ծը ո րո շե լու հա մար ա շա կեր տը կշեռ քի վրա այն 

հա վա սա րա կշռե ց՝ մյուս նժա րին դնե լով հետ ևյալ կշռա քա րե րը՝ 1 հատ 

50-գ րա մա նոց, 2 հատ 20-գ րա մա նոց, 1 հատ 10-գ րա մա նոց և 1-ա կան հատ 

50, 20 և 10-մի լիգ րա մա նո ց։ Ին չի՞ է հա վա սար կշռ վող մա րմ նի զա նգ վա ծը։ 

Ար տա հայ տեք այն գրամ նե րով ու կի լո գրամ նե րո վ։

 Պատ.՝  100,08 գ, 0,10008 կգ:

26. Հետ ևյալ ծա վալ նե րն ար տա հայ տեք խո րա նա րդ մետ րե րո վ՝ 450 դմ3, 

150 մլ, 5 մլ, 2 լ, 263 սմ3, 10 սմ3։

 Պատ.՝  0,45 մ3, 0,00015 մ3, 0,000005 մ3, 

0,002 մ3, 0,000263 մ3, 0,00001 մ3:

27. Հետ ևյալ խտու թյուն նե րն ար տա հայ տեք կգ/մ3-ով՝ 0,99 գ/սմ3, 2  գ/սմ3, 

1,5 գ/սմ3։

 Պատ.՝  990 կգ/մ3, 2000կգ/մ3, 1500կգ/մ3:

28. Ա մե նա թեթ ևը ապ րա սամ ծա ռի փայ տա նյութն է, ո րի 0,001 մ3-ի 

զանգ վա ծը 120 գ է։ Ին չի՞ է հա վա սար ապ րա սա մի փայ տա նյու թի խտու-

թյու նը մի ա վոր նե րի ՄՀ-ում։

 Պատ.՝  120 կգ/մ3:

29. 0,2 սմ3 ծա վա լով մի ո րոշ նյու թի զա նգ վա ծը հա վա սար է 3,86 գ-ի։ 

Այդ ի՞նչ նյութ է։

 Պատ.՝  Ոս կի:

30. Ար ծա թից պատ րա ստ ված ա ռար կայի խտու թյու նը ո րո շե լիս ստաց-

վեց 11 գ/սմ3։ Ար ծա թե ա ռար կայի մեջ կա ՞ն արդյոք ա վե լի ծա նր մե տաղ-

նե րի խառ նուրդ նե ր։

 Պատ.՝  Այո:

31. Նկա րում պատ կեր ված են մե տա ղի մի ա տե սակ զա նգ ված ու նե ցող 

կտոր նե ր։ Կտոր նե րը պատ րա ստ ված են պղն ձից, ա լյում ի նից, ա նա գից, 
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ոս կուց և կա պա րի ց։ Օգտ վե լով նյու թե րի խտու-

թյուն նե րի ա ղյու սա կի ց՝ ո րո շեք, թե ինչ մե տա-

ղից է պատ րա ստ ված յու րա քան չյուր կտո րը ։

 Պատ.՝  1. ոս կի, 2. պղի նձ, 3. կա պար, 

4. ա նագ, 5. ա լյու մի նի ում:

32. Սրո ցա քա րի եր կա րու թյու նը 30 սմ է, լայ նու թյու նը՝ 5 սմ, հաս տու-

թյու նը՝ 2 սմ։ Նրա զա նգ վա ծը 1,2 կգ է։ Ո րո շեք այն նյու թի խտու թյու նը, 

ո րից պատ րա ստ ված է սրո ցա քա րը ։

 Պատ.՝  ρ = 4000 կգ/մ3:

33. Ա լյու մի նից պատ րա ստ ված դե տա լի զա նգ վա ծը հա վա սար է 300 

գ-ի, իսկ ծա վա լը 150 սմ3 է։ Դե տա լը հո ՞ծ է, թե՞ ներ սում դա տար կու թյուն-

ներ ու նի ։

  Պատ.՝  Կան դա տար կու թյուն ներ:

34. Ի՞նչ զա նգ ված ու նի 0,5 լի տր տա րո ղու թյա մբ ա պա կե բան կայի մեջ 

լց ված մեղ րը։ 

 Պատ.՝  675 գ:

35. Ի՞նչ զա նգ ված ու նի 1,5 լի տր ծա վալ զբա ղեց նող մա քուր ջու րը ։

 Պատ.՝  1,5 կգ:

36. Ո րո շեք l = 10 մ եր կա րու թյուն և S = 2 մմ2 լայ նա կան հա տույ թի մա կե-

րես ու նե ցող պղն ձե հա ղոր դա լա րի զա նգ վա ծը ։

  Պատ.՝  178 գ:

37. 40 սմ եր կա րու թյուն և 20 սմ լայ նու թյուն ու նե ցող ակ վա րի ու մի մեջ 

35 սմ բարձ րու թյա մբ ջուր է լց վա ծ։ Ո րո շեք ակ վա րի ու մի մեջ լց րած ջրի 

զա նգ վա ծը ։

 Պատ.՝  28 կգ:

38. Ի՞նչ ծա վալ է զբա ղեց նում 272 գ սն դի կը։ 

 Պատ.՝  20 սմ3:

39. Գտեք եր կա թից պատ րա ստ ված խո րա նար դի զա նգ վա ծը, ե թե դրա 

լրիվ մա կեր ևույ թի մա կե րե սը 24 սմ2 է։

  Պատ.՝  62,4 գ:

40. 10 կմ բարձ րու թյան վրա օ դի խտու թյու նը 0,46 կգ/մ3 է։ Ինչ քա ՞ն է 

այդ օ դի 150 դմ3 ծա վա լի զա նգ վա ծը ։

  Պատ.՝  69 գ:

41. Կե րո սի նով լց ված բա քի զա նգ վա ծը m
1
 = 24 կգ է, իսկ ջրով լց ված 

այդ նույն բա քի զա նգ վա ծը` m
2
 = 29 կգ: Գտեք դա տա րկ բա քի զա նգ վա ծը:

 Պատ.՝  4 կգ:

42. Բա քի մեջ յու րա քան չյուր րո պե ում լց վում է 20 կգ կե րո սի ն։ Ինչ քա ՞ն 

ժա մա նակ կպա հա նջ վի բա քը լց նե լու հա մար, ե թե նրա եր կա րու թյու նը 2 մ 

է, լայ նու թյու նը՝ 150 սմ, իսկ բարձ րու թյու նը՝ 1800 մմ։

  Պատ.՝  216 ր:
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43. Ավ տո մե քե նայի պող պա տե դե տա լը 3,9 կգ զա նգ ված ու նի։ Ո րո շեք 

դե տա լի ծա վա լը ։

   Պատ.՝  0,5 դմ3:

44. Է լե կտ րա կան լա մպ պատ րաս տե լու ժա մա նակ, նրա նից այն քան օդ 

դուրս մղե ցին, որ լամ պի մեջ մնա ցած օ դի զա նգ վա ծը նախ նա կա նի հա մե-

մատ նվա զեց 8 մի լի ոն ան գա մ։ Լամ պի մեջ օ դի խտու թյու նը քա նի՞ ան գամ 

փոխ վե ց։

  Պատ.՝  8 մլն:

45. Մխո ցի տե ղա շար ժի հետ ևան քով գլա նում օ դի ծա վա լը մե ծա ցավ 1,5 

ան գա մ։ Այդ դեպ քում ինչ պե ՞ս փո փոխ վեց օ դի խտու թյու նը գլա նում։

  Պատ.՝  Փոք րա ցավ 1,5 ան գամ:

46. Խն ձո րի զա նգ վա ծը` (m) 40 գ է։ Ի՞նչ ու ժով է խն ձո րը ձգ վում Երկ րի 

կող մի ց։

  Պատ.՝  0,4 Ն:

47. Ծա ռի ճյու ղից կախ ված տան ձի զա նգ վա ծը հա վա սար է 50 գ-ի։ Ին չի՞ 

է հա վա սար տան ձի վրա ազ դող ծան րու թյան ու ժը։ 

  Պատ.՝  0,5 Ն:

48. Մե քե նան նա խա տես ված է 3,6 տոն նա զա նգ վա ծով բեռ տե ղա փո-

խե լու հա մա ր։ Քա նի՞ ա ղյուս կա րե լի է բար ձել մե քե նայի վրա, ե թե յու րա-

քան չյուր ա ղյու սի եր կա րու թյու նը 20 սմ է, լայ նու թյու նը՝ 10 սմ, իսկ հաս-

տու թյու նը՝ 5 սմ։ 

 Պատ.՝  2000:

49. Ո՞ր դեպ քում մա րմ նի վրա կի րառ ված 12 Ն, 8 Ն և 4 Ն ու ժե րի հա մա-

զո րը կլի նի զրո: 

50. Ո՞ր դեպ քում մա րմ նի վրա կի րառ ված 5 Ն, 10 Ն և 15 Ն ու ժե րի հա մա-

զո րը կլի նի ա) զրո, բ) 10 Ն, գ) 20 Ն։

51. Ին չի՞ է հա վա սար զս պա նա կի կոշ տու թյու նը, ե թե 2 Ն ու ժի ազ դե ցու-

թյա մբ այն ձգ վում և եր կա րում է 4 սմ-ով։

  Պատ.՝  50 Ն/մ:

52. Քա նի՞ սան տի մետ րով կեր կա րի 105 Ն/մ կոշ տու թյուն ու նե ցող զսպա-

նա կը 21 Ն ու ժի  ազ դե ցու թյա մբ։

  Պատ.՝  20 սմ:

53. Ուղ ղա ձիգ տե ղա դր ված 80 Ն/մ կոշ տու թյուն ու նե ցող զս պա նա կից 

400 գ զա նգ ված ու նե ցող բեռ կա խե ցի ն։ Քա նի՞ սան տի մետ րով  եր կա րեց 

զս պա նա կն այդ դեպ քում։ 

 Պատ.՝  5 սմ:

54. Չձգ ված զս պա նա կի եր կա րու թյու նը 96 մմ է: Երբ այն ձգե ցին 120 Ն 

ու ժով, եր կա րու թյու նը դար ձավ 132 մմ: Ո րո շեք այդ զս պա նա կի եր կա րու-

թյու նը, երբ այն ձգեն 80 Ն ու ժով:

 Պատ.՝ 120 մմ:
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55. 150 Ն ու ժով ձգե լիս ձո ղի եր կա րու թյու նը դար ձավ 1,22 մ, իսկ 600 

Ն-ի դեպ քում` 1,28 մ: Գտեք ձո ղի կոշ տու թյու նը:

  Պատ.՝  7500 Ն/մ:

56. Ուղ ղա ձիգ տե ղա դր ված 120 Ն/մ կոշ տու թյուն ու նե ցող զս պա նա կից 

բեռ կա խե ցի ն։ Այդ բե ռի ազ դե ցու թյա մբ զս պա նա կը ձգ վեց 2 սմ-ով։ Ին չի՞ 

է հա վա սար բե ռի զա նգ վա ծը ։

 Պատ.՝  240 գ:

58. Նկա րում պատ կեր ված է ու ժա չա փից կախ ված բեռ: Ո րո-

շեք ու ժա չա փի սա նդ ղա կի բա ժան ման ար ժե քը։ Ին չի՞ է հա վա-

սար բե ռի ծան րու թյան ու ժը ։

 Պատ.՝  10 Ն, (110±5)Ն:

59. 50 Ն ու ժով ձգե լիս ձո ղի եր կա րու թյու նը դար ձավ 0,82 մ, 

իսկ 150 Ն-ի դեպ քում` 0,86 մ: Գտեք ձո ղի սկզբ նա կան եր կա-

րու թյու նը: 

 Պատ.՝  0,8 մ:

60. Նկա րում պատ կեր ված է ու ժա չա փից կախ ված բե ռ։ Ո րո-

շեք ու ժա չա փի սա նդ ղա կի բա ժան ման ար ժե քը։ Ին չի՞ է հա վա-

սար բե ռի կշի ռը ։

  Պատ.՝  0,5 Ն, (8,5 ±0,25) Ն:

61. Աշ խար հի ա մե նա խո շոր թռ չու նը աֆ րի կյան ջայ լա մն է։ 

Նրա զա նգ վա ծը 90 կգ է։ Ո րո շեք ջայ լա մի կշի ռը և հա մե մա-

տեք այն աշ խար հի ա մե նա փո քր թռչ նի՝ կո լիբ րի ի կշռի հետ, 

ո րի զա նգ վա ծը 2 գ է։

  Պատ.՝  900 Ն, մեծ է 45000 ան գամ:

62. Նկա րում ցույց է տր ված սառ ցա ծա ծկ ջրի մեջ 

ըն կած մա րդ։ Ին չի՞ վրա է հի մն ված խե ղդ վե լուց 

նրան փր կե լու հա մար կի րառ ված մի ջո ցը ։

63. Եր կու մա րդ հո ղը փո րում են տար բեր կա-

ռուց ված քի բա հե րով (նկար)։ Ո՞ր բա հով է փո րե լը 

հե շտ։

64. Հա տա կին 45 կգ զա նգ վա ծով տղա է կանգ-

նա ծ։ Ի՞նչ ճն շում է գոր ծադ րում տղան հա տա կի 

վրա, ե թե նրա եր կու  կո շիկ նե րի՝ հա տա կի հետ 

շփվող ներ բան նե րի ընդ հա նուր մա կե րե սը հա վա-

սար է 300 սմ2։

 Պատ.՝  15 կՊա:

65. 6610 կգ զա նգ ված ու նե ցող թր թու րա վոր 

տրակ տո րի եր կու թր թուր նե րի հեն ման ընդ հա նուր 

մա կե րե սը հա վա սար է 1,4 մ2։ Ո րո շեք այդ տրակ տո-

րի գոր ծադ րած ճն շու մը գետ նի վրա։ Քա նի՞ ան գամ 
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է մեծ այդ ճն շու մը տղայի՝ հա տա կին գոր ծադ րած ճն շու մից, ո րի մա սին 

խոս վում է նա խո րդ խնդ րում։

  Պատ.՝  ≈ 47,2 կՊա, մոտ 3 ան գամ:

66. Մար դը ոտ քով 600 Ն ուժ է գոր ծադ րում  բա հի վրա։ Ի՞նչ ճն շում է 

գոր ծադ րում բա հը հո ղի վրա, ե թե նրա սայ րի լայ նու թյու նը 20 սմ է, իսկ 

հաս տու թյու նը՝ 0,5 մմ։

  Պատ.՝  6 ՄՊա:

67. 45 կգ զա նգ ված ու նե ցող աղ ջի կը կա նգ նած է դա հուկ նե րի վրա։ Յու-

րա քան չյուր դա հու կի եր կա րու թյու նը 1,5 մե տր է, իսկ լայ նու թյու նը՝ 10 սմ։ 

Ի՞նչ ճն շում է գոր ծադ րում աղ ջի կը ձյան վրա։ 

 Պատ.՝  1500 Պա:

68. Չմշ կոր դի զա նգ վա ծը 54 կգ է։ Ի՞նչ ճն շում 

է գոր ծադ րում նա սա ռույ ցի վրա, ե թե չմուշ կի 

սայ րի լայ նու թյու նը 5 մմ է, իսկ սա ռույ ցին հպ վող 

մա սի եր կա րու թյու նը՝ 27 սմ։

 Պատ.՝  400 կՊա:

69. Ի՞նչ բարձ րու թյան մի ա ձույլ գրա նի տե 

սյուն կա րե լի է ուղ ղա ձիգ կա նգ նեց նել, որ պես-

զի այն իր սե փա կան ծան րու թյան ու ժի ազ դե-

ցու թյան տակ չքայ քայ վի։ Գրա նի տի ամ րու թյան 

սահ մա նը (այն ճն շու մը, ո րին դե ռևս դի մա նում է 

գրա նի տը) 270 ՄՊա է։

  Պատ.՝  ≈ 10000 մ:

70. Հաշ վեք, թե ինչ քան ճն շում կգոր ծադ րի 15 մ բարձ րու թյա մբ մար մա-

րե սյու նը իր հիմ քի վրա ։

 Պատ.՝  400 կՊա:

71. Մար դը սե ղա նա տամ նե րով գոր ծադ րում է 800 Ն/սմ2 ճն շում։ Ինչ քա՞ն 

է մեկ ա տա մի գոր ծադ րած ճնշ ման ու ժը, ե թե նրա մա կե րե սը 40 մմ2 է։

  Պատ.՝  320 Ն:

72. (80x50x10) սմ3 չա փե րով սա լը կշռում է 800 Ն: Ո րո շեք այդ սա լի գոր-

ծադ րած ճն շու մը, ե թե այն հե նա րա նին տե ղադ րենք ե րեք տար բեր նիս տե-

րով:

 Պատ.՝  10000 Պա, 16000 Պա, 2000 Պա:

73. Գե տի վրա ա ռա ջա ցած սա ռույ ցը դի մա նում է ոչ ա վե լի, քան 70000 

Ն/մ2 ճնշ մա ն։ Ի՞նչ ա ռա վե լա գույն զա նգ վա ծով տրակ տոր կա րող է ան ցնել 

այդ սա ռույ ցի վրայո վ։ Տրակ տո րի մեկ թր թու րի լայ նու թյու նը 0,2 մ է, իսկ 

գետ նին հպ վող մա սի եր կա րու թյու նը՝ 1,6 մ։

 Պատ.՝  4480 կգ:
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74. Երկ րի մա կեր ևույ թին կա նգ նած տի ե զե րագ նա ցը գետ նի վրա 21,3 

կՊա ճն շում է գոր ծադ րում։ Ո րո շեք տի ե զե րագ նա ցի զա նգ վա ծը (հան դեր-

ձան քի հետ մի ա սին), ե թե նրա կո շիկ նե րի թո ղած հետ քե րից յու րա քան չյու-

րի մա կե րե սը հա վա սար է 410 սմ2։

 Պատ.՝  ≈ 175 կգ:

75. Ի՞նչ ու ժով է շնա ճա նճն իր խայ թո ցը խրում մար դու մաշ կի մեջ, ե թե 

խայ թո ցի սուր ծայ րի մա կե րե սը 3 մկմ2 է, իսկ մաշ կի վրա գոր ծադ րած 

ճնշու մը 3 ՄՊա է։

 Պատ.՝  9 մկՆ:

76. Տախ տա կի վրա դր ված է 50 գ զա նգ ված ու նե ցող փայ տե չոր սու։ 

Կհա ջող վի՞ արդյոք տե ղա շար ժել չոր սուն՝ նրա վրա հո րի զո նա կան ուղղու-

թյա մբ 0,25 Ն ուժ ազ դե լո վ։

 Պատ.՝ Այո, ե թե μ < 0,5, 

ոչ, ե թե μ > 0,5:

Գ լուխ 3

77. Ի՞նչ աշ խա տանք է կա տա րում արկ ղի վրա ազ դող ու ժը այն 40 սմ 

հա վա սա րա չափ տե ղա փո խե լի ս։ Շփ ման ու ժը հա վա սար է 5 Ն-ի։

 Պատ.՝  2 Ջ:

78. Ազ դե լով 20 Ն ու ժով, բե ռն ուղ ղա ձիգ վեր են բարձ րաց նում։ Ի՞նչ 

աշխա տանք է կա տա րում այդ ու ժը բե ռը 2 մ բարձ րաց նե լի ս։

 Պատ.՝  40 Ջ:

79. 50 գ զա նգ ված ու նե ցող գն դա կն ընկ նում է 3 մ բարձ րու թյու նի ց։ Ի՞նչ 

աշ խա տանք է կա տա րում գն դա կի վրա ազ դող ծան րու թյան ու ժը մինչև 

գետ նին հաս նե լը ։

 Պատ.՝  1,5 Ջ:

80. 800 գ զա նգ ված ու նե ցող քա րը գետ նին է ընկ նում 4 մ բարձ րու թյու-

նի ց։ Ի՞նչ աշ խա տանք է կա տա րում նրա վրա ազ դող ծան րու թյան ու ժը ։

  Պատ.՝  32 Ջ:

81. Ո րո շեք 0,5 մ3 ծա վալ ու նե ցող գրա նի տե սա լը 20 մ հա վա սա րա չափ 

բարձ րաց նե լու հա մար ան հրա ժե շտ աշ խա տան քը։ 

 Պատ.՝  260 կՋ:

82. Վե րամ բարձ կռուն կով 2,5 տ զա նգ ված ու նե ցող բե ռը հա վա սա րա-

չափ բարձ րաց րին 12 մ։ Ի՞նչ աշ խա տանք կա տար վե ց։

  Պատ.՝  300 կՋ:

83. Աշ տա րա կա վոր կռուն կը 5 մ եր կա րու թյա մբ և 1 դմ2 հա տույ թի մա-

կե րե սով պող պա տե հե ծա նը հո րի զո նա կան դիր քով բարձ րաց նում է 12 մ։ 

Ինչ քա ՞ն օգ տա կար աշ խա տանք է կա տա րում կռուն կը ։

 Պատ.՝  46800 Ջ:
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84. Մար մի նը 2 մ/վ  հաս տա տուն ա րա գու թյա մբ շա րժ վում է ուղ ղա ձիգ 

դե պի նե րքև։ Ի՞նչ աշ խա տանք է կա տա րում նրա վրա ազ դող ծան րու թյան 

ու ժը 10 վ-ի ըն թաց քում, ե թե մա րմ նի զա նգ վա ծը 50 կգ է:

  Պատ.՝  10 կՋ:

85. Մար դը ճա նա պար հի 200 մ եր կա րու թյա մբ հո րի զո նա կան տե ղա մա-

սում հա վա սա րա չափ հրում է 0,7 տ զա նգ վա ծով բեռ նա սայ լա կը։ Ինչ քա ՞ն 

աշ խա տանք է կա տա րում մար դը, ե թե շփ ման ու ժը հա վա սար է բեռ նա սայ-

լա կի ծան րու թյան ու ժի 0,06 մա սի ն։

 Պատ.՝  84 կՋ:

86. Պոմ պը V = 15 լ ջու րը t1 = 1 վ-ում բարձ րաց նում է h = 4 մ։ Ինչ քա ՞ն 
աշխա տանք կկա տա րի պոմ պը t1 = 1 ժ-ում։

  Պատ.՝  2,16 ՄկՋ:

87. m = 4 տ զա նգ վա ծով ավ տո մե քե նան հա վա սա րա չափ շա րժ վում է հո-
րի  զո նա կան ճա նա պար հով: Ո րո շեք ավ տո մե քե նայի քար շի ու ժի կա տա րած 
աշ խա տան քը s = 1 կմ ճա նա պար հի վրա, ե թե դի մա դրու թյան ու ժը կազ մում 
է ծան րու թյան ու ժի k = 20%-ը:

 Պատ.՝  8 ՄՋ:

88. Ավ տո մե քե նան շա րժ վում է ուղ ղա գիծ հա վա սա րա չափ` 4 մ/վ ա րա-

գու թյա մբ: Ավ տո մե քե նայի վրա ազ դող քար շի ու ժը 14 վ-ի ըն թաց քում 

կատա րում է 812 Ջ աշ խա տանք: Գտեք այդ ու ժի մե ծու թյու նը:

 Պատ.՝  14,5 Ն:

89. Մար դա տար ավ տո մե քե նան, շա րժ վե լով 72 կմ/ժ մի ջին ա րա գու-

թյա մբ, զար գաց նում է 700 Ն քար շի ուժ: Ինչ քան աշ խա տանք կկա տա րի 

ավ տո մե քե նայի շար ժի չը եր կու ժա մում:

 Պատ.՝  100,8 ՄՋ:

90. Ի՞նչ աշ խա տանք է կա տա րում 100 կՎտ հզո րու թյուն ու նե ցող շար-

ժի չը 20 ր-ում։

 Պատ.՝  120 ՄՋ:

91. Ին չի՞ է հա վա սար շար ժի չի հզո րու թյու նը, ե թե նա 10 ր-ում 7,2 ՄՋ 

աշ խա տանք է կա տա րում։

  Պատ.՝ 12 կՎտ:

92. Ա տո մային սառ ցա հա տը, զար գաց նե լով 32400 կՎտ մի ջին հզո րու-

թյուն, 5 ժա մում ան ցավ 20 կմ ճա նա պա րհ: Գտեք սառ ցա հա տի հաղ թա-

հար ած մի ջին դի մադ րու թյան ու ժը:

 Պատ.՝  29160 ԿՆ:

93. Է լե կտ րագ նաց քի քար շի ու ժը 240 կՆ է, նրա շար ժի չի զար գաց րած 

հզո րու թյու նը՝ 3 ՄՎտ։ Ինչ քա ՞ն ժա մա նա կում է լե կտ րա գնաց քը ուղ ղա գիծ 

հա վա սա րա չափ կա նց նի 15 կմ երկարությամբ ճա նա պա րհը։

 Պատ.՝ 3 ժ 20 ր:
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94. Մար զի կը 0,3 վ-ում 125 կգ զա նգ ված ու նե ցող ծան րա ձո ղը բարձ-

րաց րեց 72 սմ։ Ինչ պի սի՞ մի ջին հզո րու թյուն զար գաց րեց մար զի կն այս 

դեպ քում։

 Պատ.՝  3 կՎտ:

95. Ի՞նչ հզո րու թյուն պե տք է ու նե նա ժա պա վե նա փո խադ րի չի  շար-

ժիչը, որ պես զի հնա րա վոր լի նի 1 ժ-ում 30 մ3 ա վա զը նրա մի ջո ցով բարձ-

րա ցնել 6 մ բարձ րու թյան վրա։ Ա վա զի խտու թյու նը 1500 կգ/մ3  է։

  Պատ.՝  750 Վտ:

96. ա նկարում պատ կեր ված է հա-

վա սա րա կշռու թյան վի ճա կում գտն վող 

լծա կ։ Կպահ պան վի՞ ար դյոք հա վա սա-

րա կշռու թյան վի ճա կը, ե թե նրա կա-

խո ցիկ նե րին նույ նան ման եր կու բեռ 

ա վե լաց նենք, ինչ պես ցույց է տր ված բ 

նկարում։

  Պատ.՝  Ոչ:

97. Արդյոք հա վա սա րա կշռու թյան մեջ կգտն վի՞ գ նկարում պատ կեր-

ված լծա կը ։

  Պատ.՝  Այո:

98. Նկա րում պատ կեր ված է թր թու րա վոր վե րամ-

բարձ կռունկ։ Ի՞նչ ա ռա վե լա գույն բեռ կա րող է բարձ-

րաց նել այս կռուն կը, ե թե հա կա կշռի զա նգ վածը հա-

վա սար է 3000 կգ-ի։

 Պատ.՝  1250 կգ:

99. Մեկ ան շա րժ և եր կու շար ժա կան ճա խա րա կնե-

րից կա զմ ված սա րք մտա ծեք, որն ու ժի շա հում տա 

չո րս ան գա մ։ Պատ կե րեք հա մա պա տաս խան նկա րը ։

100. Ջրով լի քը լց ված դույ լե րը հա վա սա րա կշռ ված 

են ճա խա րակ նե րի մի ջո ցով, ինչ պես ցույց է տրված 

նկա րում։ Այդ դույ լե րից ո րի՞ մեջ ա վե լի շատ ջուր 

կա։ Ո՞ր ուղ ղու թյա մբ կշա րժ վե ին դույ լե րը, ե թե նրա-

նց մեջ հա վա սար քա նա կու թյա մբ ջուր լի նե ր։

  Պատ.՝  Ձախ կող մի նը՝ վե րև, ա ջի նը՝ նե րքև:

101. Դի զող մե քե նայով 200 կգ զա նգ ված ու նե-

ցող խո տի դե զը բարձ րաց նում են շար ժա կան ճա-

խա րա կո վ։ Ի՞նչ ուժ է կի րառ վում ամ բար ձիչ ճո պա նի 

ծայ րի ն։ Քա նի՞ մե տր ճո պան է փա թաթ վում թմ բու-

կի վրա խո տը 7,5 մ  բարձ րաց նե լի ս։ Շփու մը հաշ վի 

չառ նել:

  Պատ.՝  1000 Ն, 15 մ:



180

ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ ԵՎ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ Ր

102. Մար դը շար ժա կան ճա խա րա կով բե ռը բարձ րաց րեց 1,5 մե տր։ Ի՞նչ 

եր կա րու թյան պա րան ձգեց մա րդն այդ ըն թաց քում։

  Պատ.՝  3 մ:

103. 20 կգ զա նգ ված ու նե ցող բե ռը 4 մ բարձ րաց նե լու հա մար կա տար-

վեց 1 կՋ աշ խա տանք։ Ին չի՞ է հա վա սար օգ տա գո րծ ված սար քի ՕԳԳ-ն։

  Պատ.՝  80 %:

104. Ո րո շեք սար քով կա տար վող աշ խա տան քը, ե թե սար քի ՕԳԳ-ն 80 % 

է, իսկ օգ տա կար աշ խա տան քը` 1,2 կՋ։

 Պատ.՝  1500 Ջ:

Գ լուխ 4

105. Ո րո շեք ջրի ճն շու մը Խա ղաղ օվ կի ա նո սում գտն վող Մա րի ա նյան 

իջ ված քի հա տա կին, ո րի խո րու թյու նը 11022 մ է։ Ջրի խտու թյունն ըն դու նեք 

հա վա սար 1030 կգ/մ3-ի։

 Պատ.՝  113,5 ՄՊա:

106. Նավ թով լց ված գլա նա տա կա ռի մեջ 4 մ խո րու թյան վրա ծո րակ է 

տե ղա դր վա ծ։ Ծո րա կի հա տույ թի մա կե րե սը հա վա սար է 30 սմ2։ Նա վթն 

ի՞նչ ու ժով է ճն շում գոր ծադ րում ծո րա կի վրա ։

  Պատ.՝  96 Ն:

107. Ինչ քա ՞ն պե տք է լի նի ջրի սյան բարձ րու թյու նը ա նո թում, որ պեսզի 

նույն քան ճն շում գոր ծադ րի ա նո թի հա տա կին, որ քան 12 սմ կե րո սի նի 

սյու նը ։

 Պատ.՝  9,6 սմ:

108. Ինչ քա ՞ն ճնշ ման ուժ է ազ դում բա տիս կա ֆի 0,4 մ2 մա կե րե սով կա-

փա րի չի վրա, ե թե այն սուզ վել է 10 կմ։ Օվ կի ա նո սի ջրի խտու թյու նը 

1025 կգ/մ3 է։

 Պատ.՝  41 ՄՆ:

109. Կշեռ քի նժար նե րին դր ված գլա նա ձև չա փա սր վակ նե րից մե կի մա-

կե րե սը 20 սմ2 է, մյու սի նը՝ 10 սմ2։ Կշեռ քը գտն վում է հա վա սա րա կշռու թյան 

վի ճա կում։ Չա փա սր վակ նե րի մեջ լց նում են 200-ա կան գրամ ջուր։ Հաշ-

վեք ջրի ճն շու մը չա փա սր վակ նե րի հա տա կի ն։ Կխա խտ վի՞ արդյոք կշեռ քի 

հավա սա րա կշռու թյու նը ։

  Պատ.՝  1000 Պա, 2000 Պա, ոչ:

110. «Թ րի ե սթ» բա տիս կա ֆի վրա տե ղա դր ված լու սան ցույ ցը փոր ձա րկ-

ման ժա մա նակ դի մա ցավ 16000  Ն/սմ2 ճնշ մա նը։ Անվ տա ՞նգ է արդյոք այդ 

բա տիս կա ֆով ընկղմ վե լն օվ կի ա նո սում մո տա վո րա պես 11 կմ։

 Պատ.՝  Այո:

111. Բժշ կա կան սրս կի չի մխո ցին սեղ մե լիս դրա նում լց ված հե ղուկն 

ա սե ղի ան ցքից դուրս է ցայ տում։ Ինչ քա ՞ն ուժ է ազ դում ա սե ղի ան ցքից 
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ցայ տող հե ղու կի վրա, ե թե սրս կի չի մխո ցի վրա ազ դում է 3 Ն ուժ։ Մխո ցի 

մա կե րե սը 1,5 սմ2 է, իսկ ա սե ղի ան ցքի նը՝ 0,15 մմ2։

 Պատ.՝  3 մՆ:

112. Ա նո թի մեջ լց ված է 900 կգ/մ3 խտու թյա մբ հե ղուկ, ո րի սյան բարձ-

րու թյու նը 0,8 մ է։ Հաշ վեք ճն շումն ա նո թի հա տա կին, ե թե մթ նո լոր տային 

ճն շու մը 100 կՊա է։

 Պատ.՝  107200 Պա:

113. 0,08 մ2 հիմ քի մա կե րե սով ա նո թի մեջ լց ված ջրի սյան բարձ րու-

թյունը 0,15 մ է։ Ո րո շեք ճնշ ման ուժն ա նո թի հա տա կին, ե թե մթ նո լոր տային 

ճն շու մը 100 կՊա է։

 Պատ.՝  8120 Ն:

114. Լճում ի՞նչ խո րու թյան վրա է ճն շու մը 5 ան գամ մեծ մթ նո լոր տային 

ճն շու մից, ե թե վեր ջի նս 100 կՊա է:

 Պատ.՝  40 մ:

115. Ջրի տակ պայ թեց վող ռում բը նա խա տես ված է 600 կՆ/մ2 ճնշ ման 

հա մա ր։ Ի՞նչ խո րու թյան վրա կպայ թի այդ ռում բը, ե թե մթ նո լոր տային 

ճնշու մը 100  կՆ/մ2 է։

  Պատ.՝  50 մ:

116. S
1
 = 100 սմ2 հա տա կի մա կե րե սով գլա նա ձև ա նո թը 

լց ված է ջրով (տե՛ս նկա րը): Ա նո թը փա կում են մխո ցով, 

ո րի ան ցքի մեջ խո ղո վակ է դրված: Մխո ցի զա նգ վածը 

խո ղո վա կի հետ մի ա սին m = 2,4 կգ է, իսկ խո ղո վա կի 

լայ նա կան հա տույ թի մա կե րե սը` S
2
 = 20 սմ2: Ինչ քա ՞ն 

կբարձ րա նա ջու րը խո ղո վա կում, երբ մխո ցի շար ժու մը 

դա դա րի: Շփումն ան տե սել:

 Պատ.՝  30 սմ:

117. Նկա րում պատ կեր ված ա նո թի հիմ քի մա կե րե սը 

S
1
 = 100 սմ2 է, մխո ցի մա կե րե սը` S

2
 = 200 սմ2: Ա նո թը լցված 

է ջրով: Մխո ցի վրա ջուրն ազ դում է F = 100 Ն ու ժով: Ինչ-

քա ՞ն է ճնշ ման ուժն ա նո թի հա տա կին, ե թե h = 50 սմ:

 Պատ.՝  100 Ն:

118. Գլա նա ձև ա նո թում լց ված է հա վա սար ծա վալ նե րով սն դիկ և ջուր։ 

Հե ղուկ նե րի շեր տե րի ընդ հա նուր բարձ րու թյու նը 40 սմ է։ Ո րո շեք ճն շումն 

ա նո թի հա տա կի ն։

 Պատ.՝  29,2 կՊա:

119. 1,2 մ եր կա րու թյա մբ, 70 սմ լայ նու թյա մբ և 50 սմ բարձ րու թյա մբ 

ուղղան կյուն զու գա հե ռա նիս տի տե սք ու նե ցող բա քի մեջ կե րո սին լց րի ն։ 

Ո րո շեք ճն շու մը, ինչ պես նա և՝ ճնշ ման ու ժը բա քի հա տա կի վրա։ Ինչ պի-

սի՞ն է ճն շու մը բա քի պա տե րին 40 սմ խո րու թյան վրա։ 

 Պատ.՝  4000 Պա, 3360 Ն, 3200 Պա:
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120. 30 սմ եր կա րու թյուն և 20 սմ լայ նու թյուն ու նե ցող ակ վա րի ու մի մեջ 

25 սմ բարձ րու թյա մբ ջուր լց րի ն։ Ո րո շեք ճն շու մը և ճնշ ման ու ժը ակ վա-

րիու մի հա տա կի ն։

 Պատ.՝   2500 Պա, 150 Ն:

121. Հա ղոր դա կից ա նոթ նե րում գտն վում են ջուր և կե րո սին (տե ՛ս նկա-

րը)։ Ին չի՞ է հա վա սար կե րո սի նի սյան բարձ րու-

թյու նը, ե թե ջրի սյան բարձ րու թյու նը 8 սմ է։

  Պատ.՝   10 սմ:

122. Նկա րում պատ կեր ված հա ղոր դա կից ա նոթ-

նե րի աջ ծն կի մեջ ջրի սյան բարձ րու թյու նը՝ h1 = 4,5 սմ։ 

Ի՞նչ հե ղուկ է լց ված ձախ ծն կի մեջ, ե թե դրա սյան 

բարձ րու թյու նը 5 սմ է։

 Պատ.՝   Յուղ (մե քե նայի):

123. Հա ղոր դա կից ա նոթ նե րի ձախ ծն կի մեջ ջուր 

է լց ված, ա ջի մեջ̀  կե րո սին: Կե րո սի նի սյան բարձ-

րու թյու նը 0,4 մ է: Ո րո շեք, թե որ քա նով է ջրի մա կար դա կը ցա ծր կե րո սի նի 

մա կար դա կից:

  Պատ.՝   8 սմ-ով:

124. Ջրով լց ված ջրա բաշ խա կան մամ լի չի մխոց նե րի մա կե րես նե րը 

400 սմ2 և 40 սմ2 են։ 60 կգ զա նգ վա ծով մար դը կա նգ նում է մեծ մխո ցի 

վրա։ Այդ դեպ քում որ քա ՞ն կբարձ րա նա փո քր մխո ցը ։

 Պատ.՝   ≈ 1,36 մ:

125. Հետ ևյալ ճն շում նե րն ար տա հայ տեք պաս կալ նե րով՝ 1 մմ ս. ս., 750 

մմ ս.ս.։ Ա զատ ան կման ա րա գա ցու մն ըն դու նել 9,8 մ/վ2:

  Պատ.՝   133,28 Պա, 99976 Պա:

126. Սն դի կի սյան մի լի մետ րե րով ար տա հայ տեք հետ ևյալ ճն շում նե րը՝ 

1 Պա, 100 կՊա ։

 Պատ.՝   0,007503 մմ ս.ս., 750,3 մմ ս.ս.:

127. Ինչ քա ՞ն է ջրի սյան բարձ րու թյու նը Պաս կա լի ջրային բա րո մետ-

րում, ե թե մթ նո լոր տային ճնշ ու մը նոր մալ է։ 

 Պատ.՝   h = 10,2 մ:

128. Օ դը մո տա վո րա պես ի՞նչ ու ժով էր մի կի սա գուն դը սեղ մում մյու-

սին « Մագ դե բուր գյան կի սա գն դե րով» կա տար վող հայտ նի փոր ձում, ե թե 

կիսա գն դի մա կեր ևույ թի մա կե րե սը 0,28 մ2 է։ Մթ նո լոր տային ճն շումն 

ընդու նեք նոր մա լ։

 Պատ.՝   28 կՆ:

129. Ջրա բաշ խա կան մամ լի չի փո քր մխո ցը մի քայ լի ըն թաց քում իջ նում 

է h = 0,2 մ, իսկ մեծ մխո ցը բարձ րա նում է H = 0,01 մ։ Ինչ քա ՞ն ու ժով է սեղմ-

վում մա մլ վող մար մի նը, ե թե փո քր մխո ցի վրա ազ դում է F = 500 Ն ուժ։

 Պատ.՝  10 կՆ:
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130. Պատ կե րաց նենք, որ Լուս նի վրա տե ղա դր ված լա բո րա տո րի այում 

պահ պան վում է օ դի նոր մալ մթ նո լոր տային ճն շու մը: Ինչ քա ՞ն կլի նի սնդի-

կի սյան բարձ րու թյու նը, ե թե այդ լա բո րա տո րի այում կա տա րենք Տո րի չել-

լի ի փոր ձը: Ըն դու նենք, որ ա զատ ան կման ա րա գա ցու մը Լուս նի վրա 6 

ան գամ ա վե լի փո քր է, քան Երկ րի:

 Պատ.՝   4,56 մ:

131. Բա րո մետ րը սա րի ստո րո տին ցույց է տա լիս 760 մմ 

ս. ս. ճն շում, իսկ սա րի գա գա թի ն՝ 722 մմ ս. ս. ճն շում։ Ինչ-

քա ՞ն է սա րի մո տա վոր բարձ րու թյու նը ։

 Պատ.՝   456 մ:

132. Ո րո շեք Օս տան կի նոյի հե ռուս տա աշ տա րա կի մո տա-

վոր բարձ րու թյու նը։ Հե ռուս տաաշ տա րա կի ստո րո տին ու 

գա գա թին մթ նո լո րտային ճն շու մը ո րո շե ք՝ օգ տա գոր ծե լով 

նկա րում բեր ված տվյալ նե րը ։

 Պատ.՝   540 մ:

133. Մա րմ նի կշի ռն օ դում 20 Ն է։ Ո րո շեք այդ նույն 

մարմնի կշի ռը յու ղի մեջ, ե թե յու ղի մեջ նրա վրա ազ դում է 

5 Ն դուրս հրող ուժ։

 Պատ.՝   15 Ն:

134. Մա րմ նի կշի ռն օ դում 35 Ն է, իսկ կե րո սի նի մեջ 30 Ն։ Ին չի՞ է հա վա-

սար կե րո սի նի մեջ այդ մա րմ նի վրա ազ դող ար քի մե դյան ու ժը։ 

 Պատ.՝   5 Ն:

135. Նկա րում պատ կեր ված է եր կու 

տար բեր հե ղուկ նե րում լո ղա ցող միև-

նույն մար մի նը։ Ո՞ր հե ղու կի խտու թյունն 

է մե ծ։ Ին չո ՞ւ։ 

 Պատ.՝   Երկ րո րդ:

136. Նկա րում պատ կեր ված է խմե լու ջրում լո ղա ցող 

ե րեք չոր սու ։ Ո րո շեք, թե այդ չոր սու նե րից որն է պատ րա-

ստ ված խցա նից, ո րը` սա ռույ ցից, և ո րը` փայ տի ց։ Պատաս-

խա նը հիմ նա վո րե ք։

 Պատ.՝   1. խցան, 2. փայտ, 3. սա ռույց:

137. Մար մի նը լրիվ խո րա սուզ ված վի ճա կում լո ղում է խմե լու ջրում: 

Արդյոք ա վե լի շա ՞տ, թե՞ քիչ կսուզ վի կե րո սի նում և ա ղաջ րում։

 Պատ.՝  Կե րո սի նում՝ շատ, ա ղաջ րում՝ քիչ:

138. Ան շա րժ ճա խա րա կից կախ ված է եր կու մի ա նման 

կա պա րե և ար ծա թե գլան: Կա պա րե գլա նի ո՞ր մա սն 

է ընկղմ ված ջրի մեջ, ե թե հա մա կար գը հա վա սա րա -

կշռված է:

 Պատ.՝   0.8:
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139. Ինչ քա ՞ն նվա զա գույն ուժ է հար կա վոր կի րա ռել 0,4 կգ զա նգ վա-

ծով մա րմ նի վրա, որ պես զի այն լրիվ խո րա սուզ վի հե ղու կի մեջ: Մա րմ նի 

խտու թյու նը 3 ան գամ փո քր է հե ղու կի խտու թյու նից:

 Պատ.՝   8 Ն:

140. Զս պա նա կից կախ ված հա մա սեռ գլա նն ամ բող ջու թյա մբ ընկղ մել 

են ջրի մեջ, ո րի հետ ևան քով զս պա նա կի եր կա րա ցու մը փոք րա ցել է 1,5 

ան գամ: Գտեք գլա նի խտու թյու նը:

 Պատ.՝   3000 կգ/մ3:

141. Ար քի մե դի խն դի րը: Մա քո ՞ւր ոս կուց է պատ րա ստ ված արդյոք ար-

քայա կան թա գը, ե թե այն օ դում կշռե լիս ու ժա չա փը ցույց է տա լիս 28,2 Ն, 

իսկ ջրում` 26,4 Ն:

 Պատ.՝   Ոչ:

142. Ա լյու մի նե սնա մեջ գուն դը կշռե լիս ու ժա չա փը ցույց է տա լիս ջրում   

P
1
 = 24 Ն, իսկ բեն զի նի մեջ̀  P

2
 = 33 Ն: Գտեք խո ռո չի ծա վա լը:

 Պատ.՝   0,001 մ3:

143. m = 1,9 կգ զա նգ վա ծով սա ռույ ցը լո ղում է ρ =  0,95 գ/սմ3 խտու թյա մբ 

հե ղու կով լց ված գլա նա ձև ա նո թում: Ա նո թի հա տա կի մա կե րե սը` S = 40 սմ2: 

Ինչ քա նո ՞վ կփոխ վի հե ղու կի մա կար դա կը, երբ սա ռույ ցը հալ վի:

 Պատ.՝   Կիջ նի 2,5 սմ-ով:

144. Լո ղա նը պատ րա ստ ված է այն պի սի փայ տից, ո րի խտու թյու նը եր կու 

ան գամ փո քր է ջրի խտու թյու նի ց։ Ի՞նչ դի րք կգ րա վի լո ղա նը ջրում։ Պատ-

կե րեք հա մա պա տաս խան նկա րը: 

 Պատ.՝   Կի սով չափ ընկղմ ված  է ջրում:

145. Ի՞նչն է օ դում ա վե լի ծա նր կշռում՝ 1 տոն նա փա՞յ տը, թե՞ 1 տոն նա 

եր կա թը։ Ին չո ՞ւ։

 Պատ.՝ Եր կա թը:

146. Ա ղյու սի և եր կա թի կտո րի զա նգ ված նե րը նույնն են։ Այդ մար մին նե-

րից ո՞ր մե կն է ջրում ձեռ քով պա հե լն ա վե լի հե շտ։ Ին չո ՞ւ։

 Պատ.՝  Ա ղյու սը:

147. Ո րո շեք 1,6 մ3 ծա վալ ու նե ցող քա րի վրա ազ դող ար քի մե դյան ու ժը ։

 Պատ.՝   16 կՆ:

148. Ին չի՞ է հա վա սար բա ժա կում ջրի մեջ գտն վող 1 սմ3 ծա վալ ու նե ցող 

եր կա թի կտո րի վրա ազ դող ար քի մե դյան ու ժը ։

 Պատ.՝   0,01 Ն:

149. Ջրի մա կեր ևույ թին լո ղում է 0,6 մ3 ծա վա լով մար մի նը։ Ին չի՞ է հա-

վա սար այդ մա րմ նի՝ ջրի մա կեր ևույ թից դուրս գտն վող մա սի ծա վա լը, 

ե թե նրա վրա ազ դող ար քի մե դյան ու ժը հա վա սար է 5 կՆ։

 Պատ.՝   0,1 մ3:
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150. Ջրի մա կեր ևույ թին լո ղում է 0,4 մ3  ծա վալ ու նե ցող մար մի նը։ Ին չի՞ 

է հա վա սար նրա վրա ազ դող ար քի մե դյան ու ժը, ե թե այդ մա րմ նի 0,1 մ3-ը 

գտն վում է ջրի մա կեր ևույ թից դուրս։

 Պատ.՝   3 կՆ:

151. Ջրում ինչ քա ՞ն է կշռում 0,002 մ3  ծա վալ ու նե ցող չու գու նե մար զա-

գուն դը։ Չու գու նի խտու թյու նը հա վա սար է 7000 կգ/մ3։

  Պատ.՝   120 Ն:

152. Սն դի կի մեջ ինչ քա ՞ն է 193 գ զա նգ ված ու նե ցող ոս կե ա ռար կայի 

կշի ռը։ 

 Պատ.՝  0,57 Ն:

153. Մար մի նն ու նի 130 կգ զա նգ ված և 0,2 մ3 ծա վա լ։ Կլո ղա՞ արդյոք այդ 

մար մի նը ջրում։ 

 Պատ.՝   Այո:

154. Մար մի նն ու նի 80 կգ զա նգ ված և 0,1 մ3 ծա վա լ։ Կլո ղա՞ արդյոք այդ 

մար մի նը ջրում։ 

 Պատ.՝   Այո:

155. Խցա նի կտո րը լո ղում է կե րո սի նով լց ված տա կա ռի մե ջ։ Խցա նի 

ծա վա լի ո՞ր մա սն է սուզ ված կե րո սի նի մե ջ։

 Պատ.՝   0,3:

156. Ա ծու խի կտո րը ջրում կշռում է 10 Ն, իսկ կե րո սի նում՝ 12,5 Ն։ Այս 

տվյալ նե րով ո րո շեք ա ծու խի խտու թյու նը ։

 Պատ.՝   1800 կգ/մ3:

157. Եր կա թե շղ թան դի մա նում է 85 կՆ բե ռն վա ծու թյա նը։ Կա րե լի՞ է այդ 

շղ թայով կախ ված պա հել 4 մ3 ծա վալ ու նե ցող գրա նի տե սա լը. ա) օ դում, 

բ) ջրի տա կ։ Գրա նի տի խտու թյու նը 3000 կգ/մ3 է:

 Պատ.՝  ա) ոչ, բ) այո:

158. Օ դա պա րի կը 1600 մ3 ծա վալ ու նի։ Ի՞նչ վե րամ բարձ ուժ է ազ դում 

օ դա պա րի կի վրա 1,2 կգ/մ3 խտու թյուն ու նե ցող օ դում (օդն այդ պի սի խտու-

թյուն ու նի 200 մե տր բարձ րու թյան վրա), ե թե օ դա պա րի կի ծան րու թյան 

ու ժը հա վա սար է 4500 Ն։

 Պատ.՝   14700 Ն:

159. Ո րո շեք 10 կմ բարձ րու թյան հա սած օ դա պա րիկ զոն դի վրա ազ դող 

վե րամ բարձ ու ժը, ե թե նրա վրա ազ դող ծան րու թյան ու ժը հա վա սար է 

20 Ն։ Օ դի խտու թյու նը տվյալ բարձ րու թյան վրա հա վա սար է 0, 41 կգ/մ3։ 

Օ դա պա րիկ զոն դի գն դի ծա վա լը 20 մ3 է:

 Պատ.՝   62 Ն:

160. 20 մ3 ծա վա լով օ դա պա րի կի մեջ լց ված է ջրա ծին: Ի՞նչ կշռով բեռ 

կա րող է այն բարձ րաց նել, ե թե օ դա պա րի կի կշի ռը 22 Ն է:

 Պատ.՝   218 Ն:
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Ո րոշ պի նդ նյու թե րի խտու թյուն նե րը 1

Պի նդ նյութ
ρ, 

կգ/մ3

ρ, 
գ/սմ3

Պի նդ նյութ
ρ, 

կգ/մ3

ρ, 
գ/սմ3

Օս մի ում 22600 22,6 Մար մա ր 2700 2,7

Ի րի դի ում 22400 22,4 Գ րա նիտ 2600 2,6

Պ լա տի ն 21500 21,5 Ա պա կի (պա տու հա նի) 2500 2,5

Ոս կի 19300 19,3 Ճե նա պա կի 2300 2,3

Կա պա ր 11300 11,3 Բե տո ն 2300 2,3

Ար ծա թ 10500 10,5 Ա ղյուս 1800 1,8

Պ ղի նձ 8900 8,9 Շա քար (ռա ֆի նադ) 1600 1,6

Ա րույր 8500 8,5 Օր գա պա կի 1200 1,2

Եր կաթ, 

 պող պա տ
7800 7,8 Կապ րո ն 1100 1,1

Ա նա գ 7300 7,3 Պո լի է թի լե ն 920 0,92

Ցի նկ 7100 7,1 Պա րա ֆին 900 0,90

Չու գուն 7000 7,0 Սա ռույց 900 0,90

Կո րունդ 4000 4,0 Կաղ նե փայտ (չոր) 700 0,70

Ալ մա ստ 3510 3.51 Սո ճու փայտ (չոր) 400 0,40

Ա լյու մի ն 2700 2,7 Խ ցա նա ծա ռի փայտ 240 0,24

1 Աղյուսակում նշված նյութերի խտությունները հաշվարկված են նորմալ 
մթնոլորտային ճնշման դեպքում՝ գազերի համար 0°C ջերմաստիճանում, իսկ 
հեղուկների և պինդ նյութերի համար՝ 20 °C-ի ջերմաստիճանում։
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 Ո րոշ հե ղուկ նե րի խտու թյուն նե րը 

Հե ղուկ
ρ, 

կգ/մ3

ρ, 
գ/սմ3

Հե ղուկ
ρ, 

կգ/մ3

ρ, 
գ/սմ3

Սն դի կ 13600 13,60 Կե րո սի ն 800 0,80

Ծծմ բա կան թթու 1800 1,80 Ս պի րտ 800 0,80

Մե ղր 1350 1,35 Նա վթ 800 0,80

Ջուր (ծո վի) 1030 1,03 Ա ցե տո ն 790 0,79

Կա թ 1030 1,03 Ե թե ր 710 0,71

Ջուր (մա քուր) 1000 1,00 Բեն զի ն 710 0,71

Ձե թ

(ար ևա ծաղ կի)
930 0,93

Հե ղուկ ա նա գ

(t = 400°C) 
6800 6,80

Յուղ (մե քե նայի) 900 0,9
Հե ղուկ օդ

(t = –194°C)
860 0,86

 Ո րոշ գա զե րի խտու թյուն նե րը 

Գազ
ρ, 

կգ/մ3

ρ, 
գ/սմ3

Գազ
ρ, 

կգ/մ3

ρ, 
գ/սմ3

Ք լո ր 3,210 0,00321
Ած խած նի եր կօք-

սիդ (շ մոլ գազ)
1,250 0,00125

Ած խած նի

(IV) օք սիդ 

(ած խաթ թու գազ)

1,980 0,00198 Բ նա կան գա զ 0,800 0,0008

Թթ վա ծի ն 1,430 0,00143
Ջ րի գո լոր շի 

(t = 100°C)
0,590 0,00059

Օդ (0°C) 1,290 0,00129 Հե լի ում 0,180 0,00018

Ա զո տ 1,250 0,00125 Ջ րա ծի ն 0,090 0,00009
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 Ֆիզիկական մեծությունների աղյուսակ

Հ/հ Ֆի զի կա կան մե ծու թյու նը

Ն շա նա-

կու մը կամ 

բանաձևը

Մի ա վո րը    

ՄՀ-ում

1 Եր կա րու թյուն a, b,..L, l մ

2 Մա կե րես S = ab մ2

3 Ծա վալ V = Sh մ3

4 Ժա մա նակ t վ

5 Ճա նա պա րհ S մ

6 Ա րա գու թյուն
     S

υ = −−−
     t

մ/վ

7 Զա նգ ված m, M կգ

8 Խ տու թյուն ρ կգ/մ3

9 Ուժ F Ն, նյու տո ն

10 Ծան րու թյան ուժ F
ծ

Ն

11 Կ շիռ P Ն

12 Ճնշ ման ուժ P Ն

13 Ճն շում p Պա, պաս կա լ

14 Ա զատ ան կման ա րա գա ցում g Ն/կգ

15 Ա ռաձ գա կա նու թյան ուժ F
առ

Ն

16 Կոշ տու թյուն k Ն/մ

17 Շփ ման ուժ F
շփ

Ն
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18 Դա դա րի շփ ման ուժ F
դ

Ն

19
Դա դա րի շփ ման ու ժի ա ռա-

վե լա գույն ար ժեք F
դmax

Ն

20 Սահ քի շփ ման ուժ F
ս

Ն

21 Աշ խա տանք A Ջ, ջոուլ

22 Հ զո րու թյուն N Վտ, վա տտ

23 Ու ժի բա զուկ l մ

24 Ու ժի մո մե նտ M Ն · մ

25 Օգ տա կար աշ խա տանք A
օգ

Ջ

26 Լ րիվ աշ խա տանք A
լր

Ջ

27
Օգ տա կար գոր ծո ղու թյան 

գոր ծա կից
ՕԳԳ, η -, %

28 Ար քի մե դյան ուժ F
Ա

Ն
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