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ԹԵՄԱ 9.  ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ։ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ ՄԵԽԱՆԻԿԱՅՈՒՄ (18 ԺԱՄ) 

 

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

 

Թեմայի նպատակին հասնելու համար սովորողը պետք է կարողանա. 

1. Մեկնաբանել մարմնի վրա ազդող հաստատուն ուժի կատարած աշխատանքի 

մեծության կախվածությունն այդ ուժի և դրա ազդեցությամբ մարմնի 

կատարած տեղափոխության վեկտորների կազմած անկյունից: 

2. Կիրառել աշխատանքի արտահայտության երկրաչափական 

մեկնաբանությունը գծային օրենքով փոփոխվող ուժի աշխատանքը հաշվելիս: 

3. Որոշել ծանրության և առաձգականության ուժերի կատարած աշխատանքը: 

4. Տարբերակել պոտենցիալային և ոչ պոտենցիալային ուժերը, բերել օրինակներ: 

5. Ցույց տալ, որ պոտենցիալային ուժերի աշխատանքը կախված չէ ուժի 

կիրառման կետի հետագծի ձևից: 

6. Տարբերել միջին և ակնթարթային հզորությունները, ներկայացնել հզորության 

հիմնական և արտահամակարգային միավորները: 

7. Ներկայացնել հզորության, ուժի և արագության միջև կապը, բերել օրինակներ: 

8. Օգտագործել մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը տարբեր 

պրոցեսներ վերլուծելիս։ 

 

ԽԱՉՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Կայունություն և փոփոխություն 

 Պատճառ և հետևանք  

 Համակարգեր և համակարգերի մոդելներ 

 

ԴԱՍ 104. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ  

 

104.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ դպրոցի 

10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար: 

Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 50 (էջ 156-158): 

 

ԴԱՍ 105. ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 

 

105.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 
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Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ դպրոցի 

10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար: 

Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 51 (էջ 160-161): 

 

ԴԱՍ 106. ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 

 

106.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ դպրոցի 

10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար: 

Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 52 (էջ 162-163): 

 

ԴԱՍ 107. ՊՈՏԵՆՑԻԱԼԱՅԻՆ ՈՒԺԵՐ։ ՇՓՄԱՆ ՈՒԺԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 

 

107.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ դպրոցի 

10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար: 

Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 53 (էջ 165-166): 

 

ԴԱՍ 108. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ 

 

108.1. Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ 

Ալավերդյան Ռ., Մելիքյան Գ., Նինոյան Ժ., Պետրոսյան Ա., Ֆիզիկա. պետական ավարտական 

և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1- 3։ Երևան, «Էդիթ 

Պրինտ», 2019: 

 

ԴԱՍ 109. ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

109.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ դպրոցի 

10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար: 

Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 54 (էջ 167-168): 

 

109.2. Միջառարկայական կապեր: 

 

1. Գնահատե՛ք քայլելիս մարդու կատարած աշխատանքը և այդ ընթացքում նրա զար-

գացրած հզորությունը: 
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Ենթադրենք 𝑚 զանգվածով մարդը քայլում է հաստատուն v արագությամբ: Յուրա-

քանչյուր քայլի ժամանակ նրա ծանրության կենտրոնը բարձրանում և իջնում է ∆ℎ–ով: Մեկ 

քայլի ընթացքում մարդու ծանրության կենտրոնը ∆ℎ–ով բարձրացնելու համար մարդը 

կատարում է 𝑚𝑔∆ℎ աշխատանք: 𝑠 ճանապարհ անցնելիս կատարած քայլերի թիվը 𝑠/𝑙0 է, 

որտեղ 𝑙0 –ն մեկ քայլի երկարությունն է: Ամբողջ ճանապարհին կատարված աշխատանքը՝  

𝐴 =
𝑚𝑔∆ℎ𝑠

𝑙0
: 

𝑠 ճանապարհ անցնելու ժամանակը՝ 𝑡 = s/v, հետևաբար մարդու զարգացրած հզորությունը՝  

𝑁 =
𝐴

𝑡
=

𝑚gv∆ℎ

𝑙0
: 

Այժմ գնահատենք ստացված մեծությունների թվային արժեքները: Եթե ընդունենք, որ 𝑚 = 80 

կգ, 𝑙0 = 0,5 մ, ∆ℎ = 5 սմ, ապա քայլելով 1 կմ ճանապարհ անցնող մարդու կատարած 

աշխատանքը՝ 𝐴 = 8 ∙ 104 Ջ: Հաշվի առնելով, որ սովորական քայլքի ժամանակ մարդը 

շարժվում է մոտավորապես 4 կմ/ժ արագությամբ, նրա զարգացրած հզորության համար 

կստանանք՝ 𝑁 = 90 Վտ:  

 

2. Գնահատե՛ք ձեր զարգացրած հզորությունը աստիճաններով երկրորդ հարկ բարձ-

րանալիս: 

 

Դրա համար կարելի է չափել 𝑛 թվով աստիճան բարձրանալու 𝑡 ժամանակը: Այդ դեպքում 

կատարված աշխատանքը՝ 𝐴 = 𝑚𝑔ℎ = 𝑚𝑔𝑛∆ℎ, որտեղ ∆ℎ –ը մեկ աստիճանի բարձրությունն է: 

Զարգացրած հզորությունը կլինի՝ 𝑁 =
𝑚𝑔𝑛∆ℎ

𝑡
: Օրինակ, եթե ձեր զանգվածը 50 կգ է և 15 

աստիճանը բարձրանում եք 5 վ-ում, իսկ մեկ աստիճանի բարձրությունը 20 սմ է, ապա 𝑁 ≈ 300 

Վտ: 

 

3. Ինչո՞ւ ծղրիդի հետևի ոտքերը շատ երկար են: Ի՞նչ դեր են կատարում դրանք: 

Մոտավորապես ի՞նչ հզորություն է զարգացնում ծղրիդը գետնից թռչելիս: 

Ծղրիդը թռիչքի համար անհրաժեշտ կինետիկ էներգիան ձեռք է բերում հրվելիս գետնի 

կողմից նրա վրա ազդող ուժի ազդեցությամբ: Որքան երկար ճանապարհի վրա է ազդում այդ 

ուժը (որքան երկար են ծղրիդի ոտքերը), այնքան մեծ է նրա ձեռք բերած կինետիկ էներգիան: 

Ենթադրենք ծղրիդը թռչում է ուղղաձիգ դեպի վեր: Գետնից պոկվելու պահին նրա կինետիկ 

էներգիան՝ 𝐸 = mv0
2/2, որտեղ m–ը ծղրիդի զանգվածն է, v0-ն՝ ոտքերն ուղղելու արդյունքում 

նրա ձեռք բերած արագությունը: Այդ ընթացքում նրա զարգացրած հզորությունը՝ 𝑁 = 𝑚v0
2/2t: 

Հաշվի առնելով, որ 𝑣0 = √2𝑔𝐻, որտեղ 𝐻–ը թռիչքի բարձրությունն է, իսկ 𝑡 ≈ 𝑙/vմմմ = 2𝑙/v0, 

որտեղ 𝑙–ը ծղրիդի հետևի ոտքերի երկարությունն է, կստանանք՝  

𝑁 =
𝑚(2𝑔𝐻)3/2

4𝑙
: 
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Ընդունելով 𝐻 = 1 մ, 𝑙 = 3 սմ, 𝑚 = 3 գ, 𝑔 = 9,8 մ/վ2, կստանանք 𝑁 = 2 Վտ: Այս արժեքի դեպ-

քում գետնից պոկվելու  ժամանակը կլինի՝ 𝑡 = 2𝑙/√2𝑔𝐻 ≈ 10−2 վ: Նման եղանակով կարելի է 

դիտարկել նաև այն դեպքը, երբ ծղրիդը թռչում է հորիզոնի նկատմամբ որևէ անկյան տակ: 

 

ԴԱՍ 110. ՕԳՏԱԿԱՐ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑ 

 

ԴԱՍ 111. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ 

 

111.1. Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ 

Ալավերդյան Ռ., Մելիքյան Գ., Նինոյան Ժ., Պետրոսյան Ա., Ֆիզիկա. պետական ավարտական 

և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1- 3։ Երևան, «Էդիթ 

Պրինտ», 2019: 

 

ԴԱՍ 112. ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

112.1. Կատարել կախվածությունների վերլուծություն 

 

Վերլուծությունը պետք է կատարել հետևյալ քայլերով. 

ա) Կախվածության բանաձևի ներկայացում: 

բ) Կախվածության անալիտիկ (բանաձևային) վերլուծություն: 

գ) Կախվածության գրաֆիկական վերլուծություն: 

 

1. Ավտոմեքենայի հզորության կախումը քարշի ուժից` հաստատուն արագության դեպքում: 

2. Ավտոմեքենայի հզորության կախումը արագությունից` հաստատուն քարշի ուժի 

դեպքում: 

3. Ավտոմեքենայի արագության կախումը հզորությունից` հաստատուն քարշի ուժի 

դեպքում: 

4. Մեխանիզմի ՕԳԳ-ի կախումը լրիվ աշխատանքից` հաստատուն օգտակար աշխատանքի 

դեպքում: 

5. Կինետիկ էներգիայի կախումը արագությունից` հաստատուն զանգվածի դեպքում: 

6. Կինետիկ էներգիայի կախումը զանգվածից` հաստատուն արագության դեպքում: 

7. Ծանրության ուժով պայմանավորված պոտենցիալ էներգիայի կախումը զրոյական 

մակարդակից ունեցած բարձրությունից` հաստատուն զանգվածի դեպքում: 

8. Ծանրության ուժով պայմանավորված պոտենցիալ էներգիայի կախումը մարմնի 

զանգվածից` զրոյական մակարդակից ունեցած հաստատուն բարձրության դեպքում: 

9. Առաձգականության ուժով պայմանավորված պոտենցիալ էներգիայի կախումը 

զսպանակի կոշտությունից` հաստատուն երկարացման դեպքում: 
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10. Առաձգականության ուժով պայմանավորված պոտենցիալ էներգիայի կախումը երկա-

րացումից` հաստատուն կոշտության դեպքում: 

 

112.2. Ձևավորող գնահատման թեստ 

 

Տարբերակ 1 

 

Հաշվարկներում ընդունել 𝒈 = 𝟏𝟎 մ/վ2: 

 

1. Հորիզոնի հետ ∝ անկյուն կազմող թեք հարթությամբ դեպի վեր m զանգվածով մարմինն 

անցնում է L ճանապարհ: Որքա՞ն է ծանրության ուժի աշխատանքը: 

 

 

 

2. Մարմինը շարժվում է հորիզոնական մակերևույթի վրայով` 

հորիզոնի նկատմամբ 300 անկյուն կազմող 50 Ն ուժի ազդեցությամբ 

(տե՛ս նկարը): Որոշել այդ ուժի կատարած աշխատանքը 2 մ 

տեղափոխության ժամանակ: 

 

 

 

 

3. 2 կգ զանգվածով մարմինն ուղղաձիգ դեպի վեր 10 մ-ով բարձրացնելիս կատարվել է 240 Ջ 

աշխատանք: Որոշել այն արագացումը, որով մարմինը շարժվել է բարձրացնելիս:  
 

 

 

 

4. 40 Ն ուժի համար նախատեսված ուժաչափի զսպանակի կոշտությունը 500 Ն/մ է: Ի՞նչ 

աշխատանք պետք է կատարվի՝ այդ զսպանակը սանդղակի կենտրոնից մինչև վերջին 

բաժանումը ձգելու համար: 

 

 

 

 

 

5. 10 մ/վ արագությամբ շարժվող 2 տ զանգվածով ավտոմեքենան կանգ առավ արգելակելուց 5 

վ անց: Որոշել այդ ընթացքում շփման ուժի կատարած աշխատանքը, եթե շփման գործակիցը 

0,2 է: 
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6. Էլեկտրաշարժիչի օգնությամբ 5 կգ զանգվածով բեռը կարելի է 2 վ-ում հավասարաչափ 

բարձրացնել 0,6 մ: Որքա՞ն է շարժիչի մեխանիկական հզորությունը: 

 

 

 

7. 100 կգ զանգվածով բեռը ճախարակի օգնությամբ բարձրացվում է 1,6 մ բարձրության վրա: 

Ի՞նչ աշխատանք է կատարում բանվորն այդ վերելքի ժամանակ, եթե ճախարակի ՕԳԳ-ն 80% 

է: 

 

 

8. 8 կգ զանգվածով հորիզոնական AB հարթակի վրա C կետում ամրացված է 12 կգ զանգվածով 

փոքրիկ առարկա (տե՛ս նկարը): Հարթակի B ծայրը բարձրացնում են այնքան, որ առարկան 

հայտնվի 1,5 մ բարձրության վրա: Որոշել այդ դեպքում կատարված աշխատանքը, եթե 𝐴𝐶 = 6 

մ, իսկ 𝐶𝐵 = 2 մ: 

 
 

 

Տարբերակ 2 

Հաշվարկներում ընդունել 𝒈 = 𝟏𝟎 մ/վ2: 

 

1. l երկարությամբ թելին ամրացված mզանգվածով գնդիկը պտտում են ուղղաձիգ հարթության 

մեջ: Որքա՞ն է ծանրության ուժի աշխատանքը այն ընթացքում, երբ գնդիկը ամենաստորին 

դիրքից հասնում է ամենավերին դիրքին: 

 

 

 

2. Մարմինը շարժվում է հորիզոնական մակերևույթի վրայով` 

հորիզոնի նկատմամբ 300 անկյուն կազմող F ուժի ազդեցության 

տակ (տե՛ս նկարը): Որոշել F ուժը, եթե այն 0,5 մ ճանապարհի վրա 

կատարում է 20 Ջ աշխատանք: 

 

 

 

3. Ի՞նչ աշխատանք պետք է կատարել 5 կգ զանգվածով բեռը 4 մ երկարությամբ և հորիզոնի 

հետ 300 անկյուն կազմող թեք հարթության գագաթը հավասարաչափ բարձրացնելու համար: 

Շփումը բացակայում է: 
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4. Զսպանակը 0,4 սմ-ով ձգելու համար անհրաժեշտ է կատարել 0,02 Ջ աշխատանք: Ի՞նչ 

աշխատանք պետք է կատարել՝ նույն զսպանակը 4 սմ-ով ձգելու համար: 

 

 

 

 

5. 5 մ/վ2 արագացումով շարժվող 20 տ զանգվածով ինքնաթիռի արագությունը ինչ-որ 

ժամանակի ընթացքում աճեց 20 մ/վ-ից մինչև 50 մ/վ: Որոշել այդ ընթացքում շփման ուժի 

կատարած աշխատանքը, եթե շփման գործակիցը 0,02 է: 

 

 

 

 

6. Վերամբարձ կռունկը, որի շարժիչի մեխանիկական հզորությունը 8 ∙ 103 Վտ է, բեռը 

բարձրացնում է 0,1 մ/վ հաստատուն արագությամբ: Որքա՞ն է բեռի զանգվածը: Օդի 

դիմադրությունն անտեսել: 

 

 

 

 

7. 60% ՕԳԳ ունեցող շարժական ճախարակի օգնությամբ 75 կգ զանգվածով բեռը պետք է 

բարձրացվի 10 մ բարձրության վրա: Որոշել դրա համար անհրաժեշտ լրիվ աշխատանքը: 

 

 

 

 

8. 5 կգ զանգվածով հորիզոնական AB հարթակի վրա C կետում ամրացված է 10 կգ զանգվածով 

փոքրիկ առարկա (տե՛ս նկարը): Հարթակի A ծայրը բարձրացնում են այնքան, որ առարկան 

հայտնվի 1 մ բարձրության վրա: Որոշել այդ դեպքում կատարված աշխատանքը, եթե 𝐴𝐶 = 4,5 

մ, իսկ 𝐶𝐵 = 1,5 մ: 

 
 

 

ԴԱՍ 113. ԷՆԵՐԳԻԱ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ։ ԿԻՆԵՏԻԿ ԷՆԵՐԳԻԱ։ ԿԻՆԵՏԻԿ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ 

ԹԵՈՐԵՄԸ 

 

113.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 



8 
 
 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ դպրոցի 

10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար: 

Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 55 (էջ 169-171): 

 

113.2. Միջառարկայական կապեր: 

 

Տղան 1,5 մ բարձրությունից ուղղաձիգ դիրքով ցատկեց կոշտ հատակին: Նա որոշեց 

գետնին հարվածելիս ոտքերը չծալել: Գնահատե՛ք այդ դեպքում հատակի կողմից տղայի 

վրա ազդող միջին ուժը:  

ℎ բարձրությունից թռչելիս, գետնին հարվածելու պահին տղայի արագությունը՝ v = √2gh: 

Հարվածի ընթացքում հատակի կողմից ազդող 𝐹 ուժի ազդեցությամբ նրա արագությունը 

փոխվում է v –ից մինչև 0 արժեքը: Դա տեղի է ունենում 𝜏 ժամանակամիջոցում,  ∆𝑥 ճանա-

պարհի վրա, որը հավասար է կոշիկի ներբանների, ոտքի թաթերի և ողնաշարի ընդհանուր 

դեֆորմացիայի մեծությանը: Համաձայն կինետիկ էներգիայի թեորեմի՝  
𝑚𝑣2

2
= 𝐹∆𝑥, որտեղից 

հարվածի միջին ուժը՝  

𝐹 =
𝑚𝑣2

2∆𝑥
=

𝑚𝑔ℎ

∆𝑥
: 

Ընդունելով, որ տղայի զանգվածը՝ 𝑚 = 50 կգ, ∆𝑥 = 2 սմ, ℎ = 1,5 մ, կստանանք՝ 𝐹 ≈ 4 ∙ 104 Ն: 

Կարելի է գնահատել նաև հարվածի տևողությունը: Ընդունելով, որ հարվածի ընթացքում 

մարմնի շարժման միջին արագությունը v/2 է, կստանաք  

𝜏 =
2∆𝑥

𝑣
=

2∆𝑥

√2𝑔ℎ
≈ 0,01 վ:  

Չփորձեք երբեք ցատկել նշված եղանակով: Հատակի կողմից ազդող այդ հսկայական ուժը, 

չնայած կարճ ժամանակին, փոխանցվում է ողնաշարին և կարող է մեծ վնասներ պատճառել: 

Նշված բարձրությունից ցատկը կարելի է մեղմել և անվնաս դարձնել՝ ցատկելով ավազի վրա, 

հագնելով փափուկ ներբաններով կոշիկներ և հարվածի ընթացքում աստիճանաբար 

կքանստելով: Նշված դեպքերում մեծանում է ∆𝑥-ը, ինչի շնորհիվ փոքրանում է հարվածի միջին 

ուժը: Օրինակ, կքանստելիս, երբ մարմնի ծանրության կենտրոնը իջնում է ∆𝑥 = 0,5 մ, 

հարվածի միջին ուժը փոքրանում է մոտավորապես 25 անգամ: 

Օգտվելով ստացված առնչություններից՝ գնահատե՛ք նաև, թե ինչ ուժով է ֆուտբոլիստը 

հարվածում գնդակին: Ընդունեք, որ գնդակի արագությունը 15 մ/վ է, զանգվածը՝ 0,5 կգ, 

հարվածի տևողությունը՝ 0,02 վ: 

 

ԴԱՍ 114. ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԷՆԵՐԳԻԱ։ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԹԵՈՐԵՄԸ 

 

114.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 
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Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ դպրոցի 

10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար: 

Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 56 (էջ 171-174): 

 

114.2. Միջառարկայական կապեր: 

 

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը, սովորողներին ներկայացնելով բարձրացատկի ոճերը, նշեց, որ 

նախկինում կիրառվող «մկրատ» ոճի փոխարեն, ներկայումս մարզիկները գերադասում են  

«ֆոսբերի» ոճը (նկ. 2): Ինչո՞ւ:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Միևնույն բարձրությունը հաղթահարելիս «մկրատ» ոճի դեպքում մարզիկի ծան-

րության կենտրոնը ավելի շատ է բարձրանում, քան «ֆոսբերի» ոճի դեպքում, հետևաբար 

առաջին դեպքում մարզիկը ստիպված է լինում կատարել ավելի մեծ աշխատանք: 

 

ԴԱՍ 115. ԼՐԻՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ։ ԼՐԻՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ  

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

115.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա՛ ավագ դպրոցի 

10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար: 

Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 58 (էջ 177-180): 

 

115.2. Միջառարկայական կապեր: 

 

Մարզիկները պտտաձողով վարժություններ կատարելիս պտտվում են ուղղաձիգ հար-

թության մեջ: Ստորին դիրքով անցնելիս ի՞նչ ուժով է մարզիկն ազդում պտտաձողին: 

Պտտման ընթացքում մարզիկի կինետիկ էներգիան պարբերաբար փոխակերպվում է 

պոտենցիալ էներգիայի և հակառակը: Այդ ընթացքում մարզիկի տարբեր մասերը շարժվում են 

տարբեր արագություններով, ինչը բարդացնում է նրա լրիվ կինետիկ էներգիայի հաշվարկը: 

Նկ. 2 
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Կարելի է ընդունել, որ ստորին դիրքով անցնելիս նրա կինետիկ էներգիան որոշվում է 𝐸 =

mv2/2 բանաձևով, որտեղ v–ն մարզիկի ծանրության կենտրոնի արագությունն է: Պտույտի 

ընթացքում նրա ծանրության կենտրոնը բարձրանում է 2𝑙–ով, որտեղ 𝑙–ը կախման կետից 

մինչև նրա ծանրության կենտրոնը եղած հեռավորությունն է: Համաձայն էներգիայի 

պահպանման օրենքի՝  
mv2

2
= mg ∙ 2𝑙:               (1) 

Ստորին դիրքով անցնելիս մարզիկին կենտրոնաձիգ արագացում է հաղորդում ծանրության 

𝑚�⃗� և պտտաձողի կողմից ազդող �⃗� ուժերի համազորը, ուստի համաձայն Նյուտոնի 2-րդ 

օրենքի՝ 

𝐹 −𝑚𝑔 =
mv2

𝑙
 :      (2)  

Համատեղ լուծելով  (1) և (2) հավասարումները, կստանանք 𝐹 = 5𝑚𝑔: 

Այսպիսով, ստորին դիրքով անցնելիս մարզիկի վրա պտտաձողն ազդում է ծանրության 

ուժի հնգապատիկին հավասար ուժով: Եթե մարզիկի զանգվածը 60 կգ է, ապա այդ ուժը կլինի 

մոտ 3000 Ն: Այդ ուժի մեծ արժեքի պատճառով է, որ մարզումների ժամանակ մարզիկները 

հատուկ գոտիներով ձեռքերն ամրացնում են պտտաձողին:  

 

ԴԱՍ 116. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 12 

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ 

 

116.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ դպրոցի 

10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար: 

Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 59 (էջ 180-181): 

 

 

116.2. Ատվուդի մեքենա:  

Դասարան- 10-րդ 

1. Փորձի նպատակը. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________ 

2. Անհրաժեշտ սարքեր, պարագաներ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

__________________ 

3. Համառոտ նկարագրեք փորձի կատարման ընթացքը և ստացված տվյալները լրացրեք 

աղյուսակում. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____ 

Փ
ո
ր
ձ
ի

 

հ
ա
մ
ա
ր
ը

 

Ձախ բեռի 

զանգվածը 

/ կգ / 

Աջ բեռի 

զանգվածը/կգ/ 

Բեռների 

տեղափոխությունը 

/մ/ 

Շարժման 

ժամանակը 

/վ/ 

Շարժման 

ժամանակի 

քառակուսին 

/վ2/ 

      

      

      

      

 

4. Կառուցեք ժամանակի քառակուսուց տեղափոխության կախվածության գրաֆիկը, 

կատարեք եզրակացություն շարժման բնույթի վերաբերյալ և հաշվեք արագացումը: 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  



12 
 
 

                                  

                                  

                                  

 

5. Որոշել բեռների վերջնական արագությունը. 

 

 

6. Հաշվել բեռների կինետիկ էներգիաների գումարը, ինչպես նաև նրանց գումարային 

պոտենցիալ էներգիայի փոփոխությունը և գրանցել աղյուսակում. 

 

Փորձ Բեռների կինետիկ 

էներգիաների գումարը 

Բեռների պոտենցիալ 

էներգիայի 

փոփոխությունը 

 

1    

2    

3    

4    

 

7. Հաշվել բեռների գումարային պոտենցիալ էներգիայի փոփոխության և դրանց 

գումարային կինետիկ էներգիաների տարբերությունը և գրանցել աղյուսակի վերջին 

սյունակում: 

 

 

8. Եզրակացություն անել մեխանիկական էներգիայի պահպանման վերաբերյալ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

116.3. Մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենք 

Հորիզոնական հարթության վրա գտնվող բեռներով սայլակը անշարժ ճախարակի վրա 

գցված թելով ամրացվում է ուղղաձգ կախված բեռին: Բաց թողնելով սայլակը՝ նրա 

տեղափոխության 5 տարբեր արժեքների դեպքում աշակերտը գրանցում է շարժման 

ժամանակը (օգտագործել ֆոտոդարպասներ, բացակայության դեպքում օգտվել հեռախոսի 

հնարավորություններից): Գրաֆիկը ճիշտ կառուցելու դեպքում աշակերտները համոզվում են, 

որ կախվածությունը գծային է, հետևաբար շարժումը հավասարաչափ արագացող է, և 

արագացումը գտնում են որպես ուղղի անկյունային գործակցի քառակուսի: Արդյունքները 

գրանցվում են ստորև ներկայացված ձևաթղթում: 

1. Փորձի նպատակը. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________ 

2. Անհրաժեշտ սարքեր, պարագաներ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Համառոտ նկարագրեք փորձի կատարման ընթացքը և ստացված տվյալները լրացրեք 

աղյուսակում. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Փ
ո
ր
ձ
ի

 

հ
ա
մ
ա
ր
ը

 

Սայլակի և բեռների 

զանգվածը / կգ / 

Կախոցի 

զանգվածը/կգ/ 

Սայլակի 

տեղափո-

խությունը /մ/ 

Շարժման 

ժամանակը /վ/ 

Շարժման 

ժամանակի 

քառակուսին /վ2/ 

      

      

      

      

      

 

4. Կառուցեք ժամանակի քառակուսուց տեղափոխության կախվածության գրաֆիկը, 

արեք եզրակացություն շարժման բնույթի վերաբերյալ և հաշվեք արագացումը: 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

5. Որոշեք սայլակի վերջնական արագությունը. 

Փորձի համարը Սայլակի վերջնական արագությունը 
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6. Հաշվեք սայլակի և կախոցի կինետիկ էներգիաների գումարը, ինչպես նաև կախոցի 

պոտենցիալ էներգիայի փոփոխությունը և գրանցեք աղյուսակում. 

Փորձ Կախոցի պոտենցիալ 

էներգիայի 

փոփոխությունը  

Սայլակի և կախոցի 

կինետիկ էներգիաների 

գումարը 

 

1    

2    

3    

4    

5    

7. Հաշվեք կախոցի պոտենցիալ էներգիայի և սայլակի ու կախոցի կինետիկ 

էներգիաների գումարի փոփոխության տարբերությունը և գրանցեք աղյուսակի 

վերջին սյունակում: 

 

 

8. Պոտենցիալ էներգիայի ո՞ր տոկոսն է փոխակերպվել էներգիայի այլ տեսակի: 

 

9. Վերլուծեք ստացված արդյունքները և կարարեք եզրակացություն մեխանիկական 

էներգիայի պահպանման վերաբերյալ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

ԴԱՍ 117. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ 

 

117.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ դպրոցի 

10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար: 

Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, էջ 181-182: 

 

117.2. Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ 

Ալավերդյան Ռ., Մելիքյան Գ., Նինոյան Ժ., Պետրոսյան Ա., Ֆիզիկա. պետական ավարտական 

և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1- 3։ Երևան, «Էդիթ 

Պրինտ», 2019: 

 

ԴԱՍ 118. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ 

 

118.1. Դասագրքային նյութը լրացնող օժանդակ նյութեր 

Ալավերդյան Ռ., Մելիքյան Գ., Նինոյան Ժ., Պետրոսյան Ա., Ֆիզիկա. պետական ավարտական 

և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1- 3։ Երևան, «Էդիթ 

Պրինտ», 2019: 

 

118.2. Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ 

Ալավերդյան Ռ., Մելիքյան Գ., Նինոյան Ժ., Պետրոսյան Ա., Ֆիզիկա. պետական ավարտական 

և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1- 3։ Երևան, «Էդիթ 

Պրինտ», 2019: 
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ԴԱՍ 119. ԹԵՄԱՅԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

119.1. Թեմայի յուրացումը ստուգող ամփոփիչ հարցեր և առաջադրանքներ 

 

1. Սահմանեք մեխանիկական աշխատանքը: 

2. Ի՞նչ միավորով է արտահայտվում աշխատանքը միավորների ՄՀ-ում: Ո՞րն է դրա 

ֆիզիկական իմաստը: Արտահայտել աշխատանքի միավորը ՄՀ-ի հիմնական 

միավորներով: 

3. Ո՞ր դեպքում է մարմնի վրա ազդող ուժի աշխատանքը` ա) դրական, բ) բացասական, գ) 

զրո: 

4. Որո՞նք են հաստատուն ուժի աշխատանքի հատկությունները: 

5. Ո՞րն է աշխատանքի բանաձևի երկրաչափական իմաստը: 

6. Կախվա՞ծ է արդյոք ուժի կատարած աշխատանքը հաշվարկման համակարգի 

ընտրությունից: 

7. Հնարավո՞ր է, որ դադարի շփման ուժի աշխատանքը լինի զրոյից տարբեր: Բերեք օրինակ: 

8. Բերեք օրինակ, երբ սահքի շփման ուժը կատարում է դրական աշխատանք: 

9. Ի՞նչ նշան ունի ծանրության ուժի կատարած աշխատանքը, երբ մարմինը` ա) բարձրանում 

է վերև, բ) իջնում է ներքև: Պատասխանը հիմնավորել: 

10. Ի՞նչ նշան ունի առաձգականության ուժի կատարած աշխատանքը չդեֆորմացված 

զսպանակի` ա) ձգման ժամանակ, բ) սեղմման ժամանակ: Պատասխանը հիմնավորել: 

11. Ո՞ր ուժերն են կոչվում պոտենցիալային: Բերեք օրինակներ: 

12. Ո՞ր ուժերն են կոչվում ոչ պոտենցիալային: Բերեք օրինակներ: 

13. Մարմինը հորիզոնական հարթության A կետից տեղափոխվել է B կետ: Ի՞նչ հետագծի 

դեպքում շփման ուժի կատարած աշխատանքի մոդուլը կլինի նվազագույնը: 

14. Ո՞ր մեծությունն են անվանում հզորություն: 

15. Ի՞նչ միավորով է արտահայտվում հզորությունը միավորների ՄՀ-ում: Ո՞րն է դրա 

ֆիզիկական իմաստը: Արտահայտել հզորության միավորը ՄՀ-ի հիմնական 

միավորներով: 

16. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում օգտակար գործողության գործակից: 

17. Ո՞ր էներգիան է կոչվում կինետիկ էներգիա և ի՞նչ բանաձևով է այն արտահայտվում: Ո՞րն 

է կինետիկ էներգիայի միավորը: Արտահայտել կինետիկ էներգիայի միավորը ՄՀ-ի 

հիմնական միավորներով: 

18. Ինչպե՞ս է փոխվում մարմնի կինետիկ էներգիան, եթե նրա վրա ազդող ուժերի համազորի 

աշխատանքը` ա) դրական է, բ) բացասական է, գ) զրո է: 

19. Ո՞ր էներգիան է կոչվում պոտենցիալ էներգիա: Ո՞րն է պոտենցիալ էներգիայի միավորը: 

Արտահայտել պոտենցիալ էներգիայի միավորը ՄՀ-ի հիմնական միավորներով: 

20. Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում մարմնի` ծանրության ուժով պայմանավորված պոտենցիալ 

էներգիան: 
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21. Ի՞նչ են հասկանում պոտենցիալ էներգիայի զրոյական մակարդակ ասելով: 

22. Կարո՞ղ է արդյոք պոտենցիալ էներգիան լինել բացասական: 

23. Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում առաձգականորեն դեֆորմացված զսպանակի պոտենցիալ 

էներգիան: 

24. Ինչպե՞ս է փոխվում զսպանակի պոտենցիալ էներգիան` ա) զսպանակը ձգելիս, բ) 

զսպանակը սեղմելիս: 

ԴԱՍ 120. ԹԵՄԱՏԻԿ ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 8 

 

ԴԱՍ 121. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Դասի ընթացքում ուսուցիչը վերլուծում է յուրաքանչյուր սովորողի կատարած աշխա-

տանքը, վեր է հանվում թույլ տրված սխալները, ներկայացնում է բոլոր խնդիրների ճիշտ լու-

ծումները, պատասխանում է սովորողների հարցերին, անհրաժեշտության դեպքում հիմնա-

վորում է իր նշանակած գնահատականների հավաստիությունը:  

 


