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ԹԵՄԱ 7. ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ: ԲՆՈՒԹՅԱՆ 

ՈՒԺԵՐ (17 ժամ) 

 

ԴԱՍ 74. ՄԱՐՄՆԻ ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱ։ ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ։ ՀՈՒԿԻ ՕՐԵՆՔԸ 

 

74.1. Դասագրքային նյութ 

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, § 29 (էջ 94-97): 

 

74.2. Էլեկտրոնային նյութեր 

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24690 

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24691 

https://phet.colorado.edu/sims/html/hookes-law/latest/hookes-law_en.html  

 

4.3. Միջառարկայական կապեր 

 

ԻՆՉՈ՞Ւ ՈՐՈՇ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑՈՂՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՈՍԿՈՐՆԵՐԸ  ՍՆԱՄԵՋ ԵՆ  

 

Հարցին պատասխանելու համար նախ դիտարկենք համասեռ ձողի համեմատաբար 

փոքր ճկման դեֆորմացիան: Ձողը ծռելիս նրա ուռուցիկ մասը երկարում է, իսկ գոգավոր 

մասը` սեղմվում: Ձողի միջին մասը (այսպես կոչված` չեզոք շերտը) գործնականում չի փոխում 

իր չափերը: Հետևաբար` չեզոք շերտի առկայությունը փաստորեն չի խոչընդոտում դեֆորմաց-

ումը, ուստի այն հեռացնելիս ձողի առաձգական հատկությունները չեն վատանում. 

փոխարենը ձողը զգալիորեն թեթևանում է: Այս հանգամանքը լայնորեն կիրառվում է տեխ-

նիկայում, որտեղ հոծ ձողերի փոխարեն օգտագործում են սնամեջ խողովակներ և հեծաններ: 

Նույն կառուցվածքն ունեն նաև որոշ հացազգիների և մի շարք այլ բույսերի (եղեգն, բամ-

բուկ) ցողունները, որոնք, ունենալով բավարար ամրություն, քիչ նյութ են օգտագործում, ինչի 

շնորհիվ հասցնում են կարճ ժամանակում աճել և զարգանալ:  

Նմանատիպ կառուցվածք ունեն նաև կենդանիների ոսկորները: Այդպիսի կառուցվածքը չի 

ազդում ճկման դեֆորմացիայի նկատմամբ ոսկորի ամրության վրա, սակայն էապես փոք-

րացնում է կմախքի զանգվածը: Օրինակ՝ սրաթև որորի թևերի բացվածքը մոտ 2 մ է, մինչդեռ 

նրա կմախքի զանգվածն ընդամենը 110 գ է: 

Մնում է զարմանալ, թե ինչպես է բնությունն էվոլյուցիայի և բնական ընտրության արդ-

յունքում հանգել կառուցվածքային այդպիսի նպատակահարմար տարբերակի:  

 

74.4. Դասագրքային նյութը լրացնող օժանդակ նյութեր 

 

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24690
http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24691
https://phet.colorado.edu/sims/html/hookes-law/latest/hookes-law_en.html
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ՀՈՒԿԻ ԵՎ ՆՅՈՒՏՈՆԻ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Անգլիացի ֆիզիկոս Հուկը միշտ հակամարտության մեջ էր Նյուտոնի հետ: Երբ Նյուտո-

նը Լոնդոնի թագավորական ընկերությանն ուղարկում է լույսի բնույթի մասին իր հետա-

զոտության արդյունքները, նիստի ժամանակ Հուկը հայտարարում է, որ Նյուտոնի աշխա-

տության մեջ բերված գաղափարները վաղուց առկա են իր հրատարակած  «Միկրոգրաֆիա» 

գրքում: 

Մասնավոր զրույցներում նա Նյուտոնին մեղադրում էր գրագողության մեջ: Այդ պահից 

սկսած մինչև Հուկի մահը Նյուտոնն այլևս օպտիկային վերաբերող ոչ մի աշխատանք չի 

հրատարակում: Նա, ամենից վրդովված, գրում է. «Ես համոզվեցի, որ որևէ նոր բան չպետք է 

հաղորդել, քանի որ հարկ է լինում բոլոր ուժերդ ծախսել՝ պաշտպանելու սեփական հայտ-

նագործությունը»: 

Նյուտոնի հետ Հուկի մյուս վեճը կապված է տիեզերական ձգողության օրենքի հետ: 1666 

թ. Հուկն այն եզրակացությանն է հանգում, որ մոլորակների շարժումը Արեգակի ձգողության 

արդյունքն է, սակայն մաթեմատիկորեն չի կարողանում դա ձևակերպել և Նյուտոնին 

առաջարկում է համագործակցել այդ խնդրի լուծման համար: Նա նաև ենթադրում է, որ Արե-

գակի ձգողության ուժը հակադարձ համեմատական է հեռավորության քառակուսուն: Նյու-

տոնը պատասխանում է, որ նախկինում ինքը զբաղվել է այդ խնդրով և ներկայուս դրանով չի 

հետաքրքրվում: Հետագայում Հուկը չի կարողանում կառուցել մոլորակների շարժման տեսու-

թյունը, իսկ Նյուտոնը, վերադառնալով այդ խնդրին, լուծում է այն:  

Հուկը պահանջում է Նյուտոնից ճանաչելու իր առաջնային դերը տիեզերական ձգողու-

թյան օրենքի հայտնագործման գործում, սակայն վերջինս հրաժարվում է դա անել: 

Նշենք, որ Հուկը նման վեճերի մեջ էր նաև իր ժամանակի մի շարք այլ գիտնականների, 

օրինակ, Բոյլի, Հյույգենսի հետ: 

 

ԴԱՍ 75. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 8 

 

75.1. ԶՍՊԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ԵՎ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Աշխատանքի նպատակը: Փորձով ստուգել զսպանակների հաջորդական և զուգահեռ միա-

ցումից առաջացած  համակարգերի կոշտության հաշվարկման բանաձևերը (նկ. 87): 

Անհրաժեշտ սարքավորումներ: Հաջորդաբար և զուգահեռ միացված երկու հայտնի 

կոշտություններով զսպանակների համակարգեր, բեռներ, չափաքանոն,  ամրակալան:  
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Համառոտ տեսական տեղեկություններ: Զուգահեռ միացման ժամանակ (նկ. 70) զսպանակները 

երկարում են միևնույն չափով՝ 𝑥1 = 𝑥2 = 𝑥: Նրանցում առաջացած առաձգականության 

ուժերը՝ 𝐹1 = 𝑘1𝑥, 𝐹2 = 𝑘2𝑥 : Քանի որ 𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2, ուստի՝ 

𝑘𝑥 = 𝑘1𝑥 + 𝑘2𝑥, որտեղից` 𝑘 = 𝑘1 + 𝑘2: 

Հաջորդական միացման դեպքում համակարգի ընդ-

հանուր երկարացումը՝ 𝑥 = 𝑥1 + 𝑥2, իսկ զսպանակ-

ներում առաջացած առաձգականության ուժերը, համա-

ձայն Նյուտոնի 3–րդ օրենքի, հավասար են` ՝ 𝐹1 = 𝐹2 =

𝐹: Քանի որ 𝑥1 = 𝐹/𝑘1, 𝑥2 = 𝐹/𝑘2, ապա F/k =F/𝑘1 + 𝐹/𝑘2, 

որտեղից՝ 𝑘 =
𝑘1𝑘2

𝑘1+𝑘2
: 

Փորձի ընթացքը:  
1. Սկզբում ամրակալանին ամրացրե՛ք 𝑘1 և 𝑘2 հայտնի կոշտություններով հաջորդական 

միացված զսպանակների համակարգը (նկ. 71)  առանց բեռի և չափեք զսպանակների 

սկզբնական 𝑙1 երկարությունը:  

2. Ուժաչափով որոշե՛ք բեռի 𝑝 կշիռը: 

3. Համակարգից կախե՛ք բեռը և նորից չափե՛ք զսպանակների ընդհանուր 𝑙2 երկարու-

թյունը:  

4. Ստացված տվյալներով որոշե՛ք համակարգի 𝑥 = 𝑙2 − 𝑙1 երկարացումը:   

5. Փորձը կրկնե՛ք 3 անգամ և որոշե՛ք երկարացման �̅�  միջին արժեքը: 

6. Ստացված տվյալները գրանցե՛ք աղյուսակում: 

7. �̅� = 𝑝/�̅� բանաձևով հաշվե՛ք համակարգի կոշտությունը և արդյունքը համեմատե՛ք  𝑘 =
𝑘1𝑘2

𝑘1+𝑘2
   բբբբբբբբ բբբբբբբ բբբբբբ բբբ: 

Հաջորդական միացում 

N 𝑙1 𝑙2 𝑥 �̅� �̅� 𝑘 

1       

2    

3    

Զուգահեռ միացում 

Նկ. 71 Նկ. 72 

Նկ. 70 
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8. Այժմ ամրակալանին ամրացրե՛ք զուգահեռ միացված զսպանակների համակարգը (նկ. 

72) և վերը նշված հաջորդականությամբ նույն քայլերը կատարեք այս դեպքի համար: 

 

75.3. Էլեկտրոնային նյութեր 

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24697 

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24698 

 

ԴԱՍ 76. ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ։ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՁԳՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

 

76.1. Դասագրքային նյութ 

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, § 31 (էջ 97-100): 

 

76.2. Դասագրքային նյութը լրացնող օժանդակ նյութեր 

 

ԽՆՁՈՐԻ ՄԱՍԻՆ ԼԵԳԵՆԴԸ 

 

Կա լեգենդ այն մասին, որ Նյուտոնը տիեզերական ձգո-

ղության օրենքը հայտնագործել է՝ ծառի ճյուղից ընկնող խնձո-

րին նայելով: Առաջին անգամ այդ մասին հիշատակել է նրա 

կենսագիր Վիլյամ Սթյուքլին 1752 թ. հրատարակած իր «Հուշեր 

Նյուտոնի կյանքի մասին» գրքում, որտեղ գրում է. «Ճաշից հետո 

տաք եղանակ էր, մենք դուրս եկանք այգի և թեյ էինք խմում 

խնձորենիների ստվերում: Նյուտոնն ինձ ասաց, որ գրավիտա-

ցիայի մասին միտքն իր գլխում ծագել է, երբ ճիշտ այդպես 

նստած է եղել ծառի տակ: Տեսնելով ծառից հանկարծակի ընկնող 

խնձորը՝ նա մտածում է, թե ինչու են խնձորները միշտ ընկնում Երկրին ուղղահայաց»: 

 

ՀԵՆՐԻ ԿԱՎԵՆԴԻՇ 

1       

2    

3    

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24697
http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24698
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Անգլիացի ազնվական ընտանիքից սերված այս հարուստ անձնավորությունն աչքի էր 

ընկնում մարդկային զարմանալի որակներով: Հենրի Կավենդիշը գիտությամբ զբաղվում էր 

հաճույքի համար, չէր սիրում հրապարակել իր աշխատությունները, ինչի հետևանքով նրա 

շատ հայտնագործություններ անհայտ մնացին մարդկությանը, մինչև որ նրա մահից 50 տարի 

անց անգլիացի ֆիզիկոս Ջեյմս Մաքսվելը հրատարակեց դրանց մի մասը: 

Դա է պատճառը, որ Կավենդիշի հայտնաբերած մի շարք օրենքներ ներկայումս կոչվում 

են այլոց անուններով: Նրա կատարած փորձերը մի ամբողջ հարյուրամյակ առաջ էին իր ժա-

մանակներից: Կավենդիշը գիտության մեջ առավել հայտնի է իր ոլորակշեռքի օգնությամբ 

կատարած փորձերով, որի արդյունքում նա կարողացավ ճշգրիտ չափել երկու կապարե 

գնդերի գրավիտացիոն փոխազդեցության ուժը, որոշել գրավիտացիոն հաստատունի արժեքը 

և հաշվել Երկրի միջին խտությունը:   

Նրան են պատկանում էլեկտրականությանը վերաբերող մի շարք հայտնագործու-

թյուններ, մասնավորապես հոսանքի ուժի և պոտենցիալների տարբերության կապի բա-

ցահայտումը, որը ներկայումս հայտնի է «Օհմի օրենք» անվամբ, էլեկտրական լիցքերի 

փոխազդեցության ուժի՝ հեռավորության քառակուսուն հակադարձ համեմատականությունը, 

որը ներկայումս հայտնի է «Կուլոնի օրենք» անվամբ:  

Կավենդիշի մասին ասում են. «Նա հարուստների մեջ ամենից գիտնականն էր, իսկ 

գիտնականների մեջ՝ ամենահարուստը»  

 

ՏԻԵԶՐԱԿԱՆ ՁԳՈՂՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
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𝑟 

𝐹Ԧ12 𝐹Ԧ21 𝑚2 𝑚1 

1667 թ., Իսահակ 

Նյուտոն

Աստղագիտական 

դիտումներ

Զանգվածով օժտված մարմինները 

ձգում են իրար գրավիտացիոն կոչվող 

ուժերով  

Գրավիտացիոն ուժ 

Որքան մեծ են փոխազդող 

մարմինների զանգվածները, 

այնքան մեծ է դրանց 

փողազդեցության ուժը: 

 

Փոխազդեցության ուժը 

հակադարձ համեմատական է                                 

մարմինների հեռավորության 

քառակուսուն: 

 

 

൜
𝐹~𝑚1

𝐹~𝑚2
,  𝐹~𝑚1𝑚2 

 

 

𝐹~1/𝑟2 

 

 

 

 

 

 

 

𝐹~𝑚1𝑚2/𝑟2 

 

Տիեզերական ձգողության օրենքը 

Երկու նյութական կետեր իրար ձգում են մի ուժով, որի մոդուլն ուղիղ 

համեմատական է նրանց զանգվածների արտադրյալին, հակադարձ համեմատական 

է նրանց միջև հեռավորության քառակուսուն: Այդ ուժերն իրար հակադիր են և 

ուղղված են նյութական կետերը միացնող ուղղով:  

𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

Տիեզերական ձգողության հաստատունը 

Տիեզերական ձգողության օրենքը կարելի է 

կիրառել՝ 

G = 6,67 ∙ 10−11բբ2/բբ2 

Թվապես հավասար է այն ուժին, որով իրար ձգում են 1 մ հեռավորության վրա 

գտնվող 1 կգ զանգվածներով նյութական կետերը: 

- նյութական կետերի համար 

- գնդերի կամ գնդոլորտների համար, եթե նրանցում զանգվածի 

բաշխվածությունն ունի գնդային համաչափություն: 
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77. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ 

77.1. Փոքրիկ հետազոտություն 

Արդյոք հետաքրքրվել եք, թե ինչպես են գիտնականները տեղեկություններ ստանում մեզանից 

շատ հեռու գտնվող, անմիջականորեն հետազոտության չենթարկվող մարմինների, օրինակ՝ 

Արեգակի մասին: Դրանում մեզ օգնում են ֆիզիկայի օրենքները: Օրինակ՝ իմանալով, որ Երկրի 

հեռավորությունը Արեգակից մոտավորապես 𝑟 = 150 մլն կմ է, և Երկրից Արեգակի 

անկյունային բացվածքը՝ 𝛥𝜑 = 0,530, դուք կարող եք որոշել Արեգակի շառավիղը, զանգվածը, 

ազատ անկման արագացումը նրա մակերևույթին, միջին խտությունը, ճնշումն ու ջերմաս-

տիճանը նրա կենտրոնում: Դա ցույց է տալիս, թե որքան կարևոր է ֆիզիկայի օրենքների 

իմացությունը բնության օբյեկտների անհայտ պարամետրերը որոշելու, ոչ երկրային երևույթ-

ները ճանաչելու գործում: Հասկանալի պատճառներով նշված անհայտ մեծություններից ոչ 

մեկն անմիջականորեն չափել հնարավոր չէ: Սակայն, ինչպես կտեսնեք, միայն տեսական 

դատողությունների օգնությամբ հնարավոր է մոտավոր պատկերացում կազմել մեզ հետա-

քրքրող բոլոր պարամետրերի թվային արժեքների մասին: 

Արեգակի շուրջը Երկրի ուղեծիրն էլիպս է, որի կիզակետերից մեկում գտնվում է Եր-

կիրը: Սակայն որոշ մոտավորությամբ այն կարող ենք ընդունել 𝑟⊙ շառավղով շրջանագիծ: 

1. Նախ որոշենք Արեգակի 𝑅 շառավիղը: Քանի որ ռադիաններով արտահայտված 

 𝛥𝜑 = 0,530𝜋/1800 = 0,093 << 1, ապա 𝛥𝜑 = 2𝑅/𝑟⊙, որտեղից՝ 

𝑅 =
𝛥𝜑𝑟⊙

2
≈ 6,97 ⋅ 108մ:  

2. Այժմ որոշենք Արեգակի զանգվածը: Արեգակի կողմից Երկրի վրա ազդող տիեզերական 

ձգողության ուժը Երկրին հաղորդում է aբբ = ω2𝑟⊙ = (2𝜋/𝑇)2𝑟⊙ կենտրոնաձիգ արագացում, 

որտեղ 𝑇 = 365 օր-ը Արեգակի շուրջ Երկրի պտտման պարբերությունն է: Համաձայն Նյուտոնի 

երկրորդ օրենքի՝  

𝐺
𝑚𝑀

𝑟⊙
2 = 𝑚 (

2𝜋

𝑇
)

2

𝑟⊙, 

որտեղից կգտնենք Արեգակի զանգվածը՝ 
32

30

2

4
1,99 10M

G T

r
    կգ: 

3. Արեգակի մակերևույթին ազատ անկման արագացումը՝ 

𝑔⊙ = 𝐺M/(R2)= 274 մ/վ2, 

որը մոտավորապես 30 անգամ մեծ է Երկրի համար ստացված 9,8 մ/վ2 արժեքից: 

4. Արեգակի միջին խտությունը՝ 

𝜌 =
𝑀

𝑉
=

3𝑀

4𝜋𝑅3 = 1,41 ⋅ 103 կգ/մ3: 

Այն մոտ չորս անգամ փոքր է Երկրի միջին խտությունից: Դրա պատճառներից մեկն այն է, որ 

Արեգակը հիմնականում կազմված է բնության ամենաթեթև տարրից ջրածնից, և ունի բարձր 

ջերմաստիճան: 
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5. Այժմ գնահատենք ճնշման արժեքը Արեգակի կենտրոնում: Այն հավասար է 𝑅 բարձրությամբ 

նյութի սյան հիդրոստատիկ ճնշմանը՝ 𝑝 = 𝜌�̄�⊙𝑅, որտեղ �̄�⊙-ն ազատ անկման արագացման 

միջին արժեքն է: Ակնհայտ է, որ տեղափոխվելով դեպի կենտրոն, ազատ անկման 

արագացումը փոքրանում է և կենտրոնում հավասարվում է զրոյի: Այդ պատճառով նրա միջին 

արժեքը կարող ենք ընդունել �̄�⊙ =
274

2
բ/բ2 = 137 բ/բ2: Տեղադրելով թվային արժեքները, 

կստանանք՝ 𝑝 = 1,3 ⋅ 1014 Պա: 

6. Եթե հայտնի է ճնշումը, ապա ջերմաստիճանը կարելի է որոշել 𝑝 = 𝑛𝑘𝑇 բանաձևով (այդ 

մասին դուք կիմանաք 11-րդ դասարանում), որտեղ 𝑛-ը Արեգակը կազմող մասնիկների 

կոնցենտրացիան է, k=1,38 . 10-23 Ջ/Կ-ը հաստատուն մեծություն է (Բոլցմանի հաստատուն): 

Քանի որ Արեգակը հիմնականում կազմված է ջրածնից, որի զանգվածը շատ մոտ է պրոտանի 

𝑚𝑝 զանգվածին, ապա մասնիկների կոնցենտրացիան՝ 𝑛 = 𝜌/𝑚𝑝, հետևաբար  

𝑇 =
𝑝𝑚𝑝

𝑘𝜌
≈ 107 Կ: 

 

77.2. Էլեկտրոնային աղբյուրներ 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_en.html  

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab-basics/latest/gravity-force-lab-basics_en.html  

 

ԴԱՍ 78. ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ։ 

 

78.1. 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, § 33 (էջ 104-105): 

 

ԴԱՍ 79. ՄԱՐՄՆԻ ԿՇԻՌ։ ԱՆԿՇՌԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 

 

79.1. 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, § 34 (էջ 106-108): 

 

79.2. Էլեկտրոնային նյութեր 

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24677 

 

79.3. Լրացուցիչ նյութ 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_en.html
http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24677
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Հայտնի է, որ երբ մարմնի խտությունը հավասար է հեղուկի խտությանը, ապա այն 

կախված վիճակում գտնվում է հեղուկի ներսում, քանի որ արքիմեդյան ուժը հավասա-

րակշռում է ծանրության ուժին: Կարելի՞ է պնդել, որ այդ դեպքում մարմինը գտնվում է 

անկշռության վիճակում: 

Ո՛չ: Անկշռության վիճակում մարմնի ներսում ներքին լարումները բացակայում են, նրա 

առանձին մասերը չեն ազդում միմյանց վրա: Հեղուկում գտնվող մարմնի տարբեր մասերի վրա 

ազդող ծանրության ուժերի շնորհիվ ներքին լարման ուժերը չեն անհետանում, ավելին, 

մարմինը ճնշում է հեղուկին, որն այդ դեպքում նրա համար հենարան է հանդիսանում: 

 

ԴԱՍ  80. ԵՐԿՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿՆԵՐ: ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ  

                 ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ 

 

80.1. 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, § 35 (էջ 108-110): 

 

80.2. Էլեկտրոնային աղբյուրներ 

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_en.html   

 

ԴԱՍ 81. ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

ԴԱՍ 82. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ 

 

82.1. 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: 

 

82.2. Խնդիրների լուծման օրինակներ 

 

1. Տղան ֆիզկուլտուրայի դասաժամին կանգնեց կշեռքին և փորձեց պարզել իր կշիռը: Նա 

նայեց կշեռքի ցուցմունքին և ասաց. «Իմ կշիռը 50 կգ է»: Դասընկերն ուղղեց նրան՝ 

ասելով, որ դա նրա կշիռը չէ, այլ զանգվածն է: Նրանցից ո՞վ էր ճիշտ:  

Դա նրա զանգվածն է: Տղայի կշիռը՝ 𝑝 = 𝑚𝑔 = 490 Ն է: 

 

2. Ուժաչափը, որից կախված է բեռը, սկսում է ընկնել ինչ-որ բարձրությունից: Այդ ընթաց-

քում ուժաչափի ցուցմունքը զրո է: Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ զրոյի է հավասար բեռի 

ա) կշիռը,   բ) ծանրության ուժը, գ) զանգվածը: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_en.html
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Կշիռն՝ այո, ծանրության ուժն ու զանգվածը՝ ոչ: 

 

3. Երկու մարմիններ, որոնց զանգվածները 𝑚 և 𝑀 են (𝑀 > 𝑚) սկսում են ընկնել միևնույն 

բարձրությունից: Միաժամանա՞կ կհասնեն նրանք գետնին, եթե նրանց վրա ազդող 

դիմադրության ուժը նույնն է: 

Մարմնի շարժումը նկարագրող հավասարումն ունի հետևյալ տեսքը 𝑚𝑔 − 𝐹բ = 𝑚𝑎 կամ 

𝑎 = 𝑔 − 𝐹բ/𝑚: 

Այստեղից հետևում է, որ որքան մեծ է մարմնի զանգվածը, այնքան մեծ է նրա արագացումը, 

հետևաբար մեծ զանգվածով մարմինն ավելի շուտ կհասնի գետնին: 

 

4. Որոշել մոլորակի նյութի միջին խտությունը, եթե հայտնի է, որ այն սեփական առանցքի 

շուրջը պտտվում է 404 վ պարբերությամբ, իսկ ցանկացած մարմին այդ մոլորակի հա-

սարակածում 2 անգամ ավելի փոքր կշիռ ունի, քան բևեռում: 

Մոլորակի մակերևույթին գտնվող մարմնի վրա ազդում 

են մոլորակի ձգողության 𝐹 = 𝐺
𝑚𝑀

𝑅2  և մակերևույթի 

հակազդեցության 𝑁 ուժերը  (նկ. 73): Հասարակածում 

մարմինը մոլորակի հետ պտտվում է 𝑂1𝑂2 առանցքի շուրջը, հետևաբար 

նշված ուժերի համազորն ուղղված է դեպի մոլորակի կենտրոնը և 

մարմնին հաղորդում է 𝑎բբ =
4𝜋2

𝑇2
R կենտրոնաձիգ արագացում: Համա-

ձայն Նյուտոնի 2-րդ օրենքի՝ 

𝐺
𝑚𝑀

𝑅2 − 𝑁1 = 𝑚
4𝜋2

𝑇2 𝑅:              (1) 

Բևեռում մարմինը չի պտտվում, ուստի՝  

𝐺
𝑚𝑀

𝑅2 = 𝑁2:                                (2) 

Մոլորակի զանգվածն արտահայտենք  նրա ծավալով և խտությամբ՝  

𝑀 = 𝜌𝑉 =
4

3
𝜋𝑅3𝜌:                     (3) 

Հաշվի առնելով, որ մարմնի կշիռը մոդուլով հավասար է հակազդեցության ուժին՝ (1). (2) և (3) 

հավասարումներից կստանանք  𝜌 =
6𝜋

𝐺𝑇2 ≈ 2825 կգ/մ3: 

 

5. Պատկերացրեք մի հոր, որը փորված է ուղղաձիգ մինչև Երկրի 

կենտրոնը: Այդ կենտրոնից 100 կմ հեռավորության վրա գտնվող 

մարմնի վրա ազդում է դեպի Երկրի կենտրոնն ուղղված 9 Ն 

ձգողության ուժ: Ի՞նչ ուժ կազդի այդ մարմնի վրա, եթե այն 

գտնվի նույն հորում՝ Երկրի կենտրոնից 300 կմ  հետավորության 

վրա: Ընդունել, որ այդ հեռավորությունների վրա Երկրի նյութի 

խտությունն անփոփոխ է: 

Երկրի ներսում, նրա կենտրոնից 𝑟 հեռավորության վրա գտնվող 𝑚 

զանգվածով մարմնի (նյութական կետի) վրա ազդող գրավիտացիոն 

ուժը  որոշվում է 𝐹 = 𝐺
𝑚𝑀𝑟

𝑟2  բանաձևով, որտեղ 𝑀𝑟–ը 𝑟  շառավղով գնդի 

𝑇 = 104 վ 

𝑝
2

= 2𝑝
1
  

ρ−? 
𝐹 

𝐹 𝑁1 

𝑁2 

𝑂1 

𝑂2 

Նկ. 73 

Նկ. 74  

𝑚 
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զանգվածն է (նկ. 74-ում այն ստվարագծված է): Դրանից դուրս գտնվող գնդային օղակի 

ազդեցությունը մարմնի վրա հավասար է զրոյի: Հաշվի առնելով, որ 𝑀𝑟 = 𝜌𝑉, որտեղ 𝜌–ն Երկրի 

միջին խտությունն է, իսկ 𝑉𝑟 =
4

3
𝜋𝑟3–ը 𝑟 շառավղով գնդի ծավալը (հորի ծավալն անտեսում ենք) 

կստանանք 𝐹 =
4

3
𝜋𝐺𝜌𝑚𝑟: Այս հավասարումը գրելով 𝑟1 և 𝑟2 հեռավորությունների դեպքում և 

բաժանելով իրար վրա՝ կստանանք 𝐹2 =
𝑟2

𝑟1
𝐹1 = 27 Ն:  

 

6. 𝑅 շառավղով կապարե գնդում արված է գնդա-

յին խոռոչ այնպես, որ այն շոշափում է գունդն 

ու անցնում դրա կենտրոնով (նկ. 75): Հոծ գնդի 

զանգվածը 𝑀 է: Ի՞նչ ուժով է այդ գունդը ձգում   

𝑚 զանգվածով գնդիկին, որը գտնվում է գնդի 

կենտրոնից 𝑑 հեռավորության վրա՝ գնդի և 

խոռոչի կենտրոնները միացնող ուղղի շարու-

նակության վրա:  

 Գնդի վրա ազդող ուժը կարելի է ներկայաց-

նել ամբողջ հոծ գնդի և նրանից հեռացված 

մասի կողմից ազդող ուժերի տարբերության 

տեսքով՝  

𝐹 = 𝐺
𝑚𝑀

𝑑2
− 𝐺

𝑚𝑀1

(𝑑−
𝑅

2
)2

: 

Վերջինս հետևում է դաշտերի վերադրման սկզբունքից, որը ճիշտ է նաև գրավիտացիոն դաշտի 

համար: Հաշվի առնելով, որ հեռացված մասի զանգվածը՝ 

  𝑀1 = 𝜌𝑉1 = 𝜌 ∙
4

3
𝜋 (

𝑅

2
)

3
=

𝑀

8
 , 

Կստանանք՝   

𝐹 = 𝐺𝑚𝑀 [
1

𝑑2 −
1

8(𝑑−
𝑅

2
)2

]: 

 
 

ԴԱՍ 83.  ՇՓՄԱՆ ՈՒԺԵՐ։ ԴԱԴԱՐԻ ՇՓՄԱՆ ՈՒԺ։ ՍԱՀՔԻ ՇՓՈՒՄ 

 

83.1. 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, § 36 (էջ 111-113): 

 

83.2. Դասագրքային նյութը լրացնող օժանդակ նյութեր 

𝑅 

M 

𝑚 

𝑑 

F −? 

Նկ. 75 

𝑚 

𝑑 
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ԴԱՍ 84. ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ 

 

84.1. 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, § 36 (էջ 113): 

 

84.2. Նյութի ընկալմանն աջակցող հարցեր: 

- Արագընթաց կենդանիները և, նրանց նմանությամբ՝ արագընթաց մեքենաներն ու 

ինքնաթիռները,  ունեն շրջհոսելի տեսք: Ինչու՞: 

 

    

       

- Հրացանից 600 մ/վ արագությամբ դեպի վեր արձակված փամփուշտը օդի բացակա-

յության դեպքում կհասներ մոտ 18000 մ բարձրության, այնինչ իրականում բարձրանում 

է ընդամենը 2-3 կմ, իսկ գետնին ընկնում է 50-60 մ/վ արագությամբ: Բացատրե՛ք, թե 

ինչու: 

- Ինչպե՞ս բացատրել, որ գոտկատեղից բարձր ջրում ավելի հեշտ է լողալ, քան վազել: 

- Բավականաչափ մեծ խորությամբ ջրում ընկնող գնդիկը ինչ-որ պահից սկսած շարժ-

վում է հավասարաչափ: Բացատրեք՝ ինչու՞: 

- Շարժվող մեքենայի պատուհանից հանված ձեռքի բաց ափը հորիզոնակա՞ն, թե՞ 

ուղղաձիգ դիրքով է հեշտ պահել: 

- Ո՞ր դեպքերում և ինչպե՞ս կարելի է փոքրացնել  դիմադրության ուժը: 

- Ո՞ր դեպքերում և ինչպե՞ս կարելի է մեծացնել  դիմադրության ուժը: 

 

ԴԱՍ 85. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 9  

ՍԱՀՔԻ ՇՓՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
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85.1. 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, § 37(էջ 114): 

 

85.2. Դասագրքային նյութը լրացնող օժանդակ նյութեր 

 

Որպես դասագրքում ներկայացված լաբորատոր աշխատանքի այլըտրանք առաջարկվում է. 

 

1. Իրականացնել վիրտուալ լաբորատոր աշխատանք հետևյալ հղմամբ. 

       https://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/ForceFriction/ 

2. Կատարել հետևյալ փորձը: 

Հորիզոնական փայտե նեղ տախտակի (մոտ 50 սմ երկարությամբ) վրա տեղադրել չորսուն, 

այնուհետև տախտակի մի ծայրը բարձրացնել՝ մինչև չորսուն սահի: Այդ դիրքում չափելով 

տախտակի բարձրացված ծայրի h բարձրությունը սեղանից, ինչպես նաև սեղանի մակերև-

ույթին  այդ ծայրի պրոյեկցիայի b հեռավորությունը տախտակի մյուս ծայրից՝ հեշտությամբ 

գտնում ենք դադարի շփման գործակիցը.  

𝜇 =
ℎ

𝑏
: 

Բավականաչափ մեծ ճշտությամբ կարող ենք պնդել, որ սահքի շփման գործակիցը նույնպես 

ունի ստացված մեծությունը: 

 

ԴԱՍ 86. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ: ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԹԵՔ ՀԱՐԹՈՒԹՅԱՄԲ 

 

86.1. 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, § 39 (էջ 120-122): 

 

86.2. 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: 

 

86.3. Դասագրքային նյութը լրացնող օժանդակ նյութեր 

          https://ophysics.com/f2.html 

 

ԴԱՍ 87. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ: ԿԱՊՎԱԾ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄԸ 

 

https://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/ForceFriction/
https://ophysics.com/f2.html
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87.1.  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, § 39 (էջ 129-132): 

 

87.2. Դասագրքային նյութը լրացնող օժանդակ նյութեր 

Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, 

մաս 3.  78; 80; 81; 96; 97 խնդիրները։ 

  

ԴԱՍ 88. ԹԵՄԱՅԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

ԴԱՍ 89. ԹԵՄԱՏԻԿ ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 6 

 

ԴԱՍ 90.  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎԱԾ 

ԹԵՄԱՅԻՆ, ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ԽԱՉՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 

 

90.1. Լրացրե՛ք աղյուսակը: 

 

Խաչվող հասկացություն Համապատասխանող 

նյութը տվյալ թեմայում  

Համապատասխան օրինակներ 

այլ առարկաներից 

Օրինաչափություններ   

Պատճառ և հետևանք   

Սանդղակ, համամասնու-

թյուն և քանակ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


