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Кіріспе 

 

  Ұсынылып отырған дәрістер жинағында 5В074600 – «Ғарыштық 

техника және технологиялар» мамандығы үшін «Физика 1» курсы бойынша 

оқылатын дәрістердің қысқаша мазмұны берілген. 

  «Физика 1» - материялық денелердің механикалық қозғалысы мен сол 

қозғалыс салдарынан туатын ӛз ара әсерді (күшті), қозғалыс мӛлшерінің 

сақталу заңдарынан, бірдей уақыт аралығында қайталанып отыратын үрдістер 

мен тербелістің кез келген ортада шекті жылдамдықпен таралуы жайлы және 

әртүрлі заттың физикалық қасиеттерін оның құрылысы мен молекулаларының 

жылулық қозғалысының сипаты арқылы зерттейтін физиканың саласы. 

  «Физика 1» курсы студенттерде классикалық және заманауи физиканың 

нақты физикалық және әлемдік кӛзқарастағы байланысы туралы түсінігін, 

сондай-ақ, ғылыми және техникалық жаңа технологияны қолдануда ӛзінің 

санасында жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырады.  

  «Физика 1» курсын оқып үйрену жоғары техникалық оқу орнының 

түлектерінің инженерлік-техникалық білімінің, дағдысы мен машықтарының 

негізін құрайды. Олардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырады. 

  Курстың негізгі мақсаттары: 

 - классикалық және қазіргі физиканың теорияларын, заңдарын 

олардың ішкі ӛзара байланыстарын, бір тұтастығын т.б. кӛріністерінің негізгі 

мән мағынасымен таныстыру, сондай-ақ болашақ инженерлер үшін 

физикалық ұғымдар мен құбылыстарды және олардың заңдарын игеріп, 

белгілі жағдайда тиімді пайдалана білудің қаншалықты маңызды екендігіне 

кӛз жеткізу;  

 - студенттерді кәсіби мәселелерді шешудің негізі болып табылатын 

физика пәнінің әртүрлі салаларына қатысты мәселелерді (теориялық және 

эксперименталдық оқу мәселесі) шешуге үйрету.  

 - студенттерді эксперименталдық немесе теориялық зерттеу әдістері 

арқылы алынған нәтижелердің дұрыстығының дәрежесін анықтауға 

дағдыландыру;  

 - студенттердің физикалық құбылыстардың моделін компьютер 

арқылы жасау, табиғи құбылыстарды ӛз бетімен танып білу, шығармашылық 

ойлау жүйесін дамытуға жол ашу;   

 - студенттерді қазіргі ӛлшеу аспаптарымен таныстыру, 

эксперименталдық зерттеулерді жүргізу, нәтижелерді ӛңдеу дағдысы мен 

іскерліктерін жетілдіру, болашақ мамандығына байланысты қолданбалы 

мәселелердің нақты физикалық мағынасын танып білуге үйрету.  

  Студенттердің «Физика 1» курсын оқып үйренуде алған білімдері мен 

біліктіліктері «Физика 2», «Электротехниканың теориялық негіздері», 

«Механика», «Метрология, стандарттау және сертификаттау» сияқты 

техникалық пәндерді оқуда негіз бола алады. 
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  1-дәріс. Кіріспе. Материялық нүктенің және қатты дененің 

кинематикасы  

  

  Дәрістің мақсаты: механикалық қозғалысты және оларды сипаттайтын 

физикалық параметрлермен танысу. 

 

  1 Кіріспе. Физика материяның қарапайым қозғалыстарын және осы 

қозғалыстарға сәйкес табиғаттың жалпы заңдарын зерттейтін ғылым. 

  2 Физикалық зерттеулердің әдістері. 

  3 Механикалық қозғалыс. Кеңістік және уақыт. Санақ жүйесі. 

  4 Материялық нүкте қозғалысының кинематикалық сипаттамалары. 

  5 Жылдамдық және үдеу. 

  6 Айналмалы қозғалыстың кинематикалық элементтері. Бұрыштық 

жылдамдық. Бұрыштық үдеу. 

  

  Физика-табиғат құбылыстарының қарапайым, сонымен бірге жалпы 

заңдылықтарын және материяның қасиеті мен құрылысын, оның қозғалыс 

заңдарын зерттейтін ғылым.  

  Бірақ, осы заманғы прогрессивті даму сатысында физиканы тек қана 

табиғат құбылыстарын зерттейтін ғылым деп айта алмаймыз, ӛйткені физика 

және онымен шектес пәндердің айырмасы шартты түрде болып қалды да, 

шекаралық ғылым – пәндер пайда болды. Олар: астрофизика, геофизика, 

металдар физикасы, қатты денелер физикасы, агрофизика, электрофизика, 

гелиофизика, биофизика т.б. Сондықтан да барлық табиғи және қолданбалы 

ғылымдардың дамуының негізгі фундаменті физика деген қорытынды жасауға 

болады. 

  Физика техникамен тығыз байланысты, физика мен инженерлік 

білгірлік ұштасып жатады. Физика курсы жоғары математика және теориялық 

механика курстарымен бірге инженерлерді дайындаудың теориялық негізін 

қалайды және де кез келген порфиль бойынша жоғары техникалық оқу орнын 

бітіруші мамандардың инженер-техникалық қызметінің негізгі базалық 

міндетін атқарады. 

  Физика пәні толық дербес пән. Демокрит, Аристотель, Архимед тәрізді 

ерте дүниедегі ұлы ойшылдардың ғылымға қосқан теңдесі жоқ мол үлесі 

халықтың ғасырлар бойына жинақталған тәжірибелерімен ұштаса келіп, 

физиканың іргетасы болып саналатын классикалық механиканың тууына 

себеп болды. Бұл тәжірибелерді қорытып, математикалық жүйеге келтірген И. 

Ньютон мен Г. Галилей еді. 

  Қазіргі физиканың ең басты мәселелерінің бірі болып саналатын 

термоядролық реакциялар – болашақтағы энергияның сарқылмас кӛзі болмақ. 

  Физика – материялық дүниенің жалпы қасиеттерін зерттейтін ғылым.  

  Физика зерттеулерінің әдістері мыналар болып табылады: бақылау, 

тәжірибе, ӛлшеулер, гипотеза (болжам), моделін құру, принциптер, заңдар, 

теориясын құру. 



5 
 

  Физикалық зерттеулерге - макродүние, микродүние, құбылыстар, дене 

мен заттың қасиеттері жатады. 

  Физиканың негізгі тапсырмасы – бізді қоршап тұрған материяны және 

онда ӛнетін үрдістерді сипаттайды. 

  Физика 1 курсында механика, молекулалық физика, электростатика 

бӛлімдерін қаратырылады. 

  Механикалық қозғалыс заңдары физиканың бірінші бӛлімі механикада 

қарастырылады. 

  Механикаға жатқызуға болатын физикалық дүниенің негізгі модельдері 

мыналар: ньютондық немесе классикалық механика, арнайы релятивистік 

механика, кванттық немесе толқындық механика. 

  Механика – материялық денелердің механикалық қозғалысы мен сол 

қозғалыс салдарынан туатын ӛзара әсерді (күшті) зерттейтін физиканың 

бӛлімі. Механика тәжірибелік деректер нәтижесінде физикада қалыптасқан 

қағидаларға сүйене отырып, механикалық қозғалыс пен ӛзара әсерді 

байланыстыратын жалпы заңдылықтарды қарастырады. Материялық 

денелердің қай түрінің қозғалысын зерттеуіне байланысты мынадай салаларға 

бӛлінеді: материялық нүкте механикасы,  материялық нүктелер жүйесінің 

механикасы, абсолют қатты дене механикасы және тұтас ортаның 

механикасы. 

  Тұтас орта механикасы ӛз алдына серпімділік теориясы, 

гидроэромеханика т.б. салаларға бӛлінеді. Механиканың кӛп тараған заңдары 

мен негізгі тәсілдерін материялық нүкте,  материялық нүктелер жүйесі және 

абсолют қатты дене қозғалысына қолданатын бір бӛлімі теориялық механика 

деп аталады. Механика денелер қозғалысын, сол қозғалысты тудыратын 

себептермен бірге немесе әрқайсысын ӛз алдына бӛлек қарастыруына 

байланысты кинематика, статика, динамика болып бӛлінеді. Классикалық 

механикада жылдамдықтарды вакуумдағы жарық жылдамдығынан әлдеқайда 

аз денелер қозғалысы қарастырылады. Жылдамдықтары жарық 

жылдамдығымен шамалас денелер қозғалысы салыстырмалық теориясында, 

ал микробӛлшектердің ӛзіндік ерекше қозғалысы кванттық механикада 

зерттеледі. 

  Кинематика – дене қозғалысының геометриялық қасиеттерін оның 

массасы мен оған әсер етуші күштерден бӛліп алып, ӛз алдына қарастыратын 

механиканың бӛлімі. 

  Кинематиканың негізгі зерттейтін мәселелері: 

1) Нүктенің немесе дененің қозғалысын математикалық теңдеулер 

арқылы берілген санау жүйесінде ӛрнектеу (кез келген уақыт кезеңіндегі 

орнын кӛрсету). 

2) Нүкте мен дене қозғалыстарының кинематикалық сипаттамаларын 

анықтау. 

   Механикалық қозғалыс – дененің уақыт ӛзгерісіне сай, басқа 

денелермен салыстырғанда кеңістіктегі орын ауыстыруы. Денелердің 
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механикалық қозғалысы негізінен ілгерілемелі және айнымалы 

қозғалыстардан тұрады.  

  Материяның кез келген ӛзгерісін оның қозғалысы деп атайды, олай  

болса ол үнемі қозғалыста болады және қозғалыс материяның басты 

сипаттаушы қасиеті. Материяның ақиқаттығының және қозғалатындығының 

бірден-бір ӛлшемі - кеңістік пен уақыт. 

  Дененің кеңістікте орын ауыстыруын басқа бір денемен немесе денелер 

жүйесімен салыстырып анықтауға болады. Ондай денені немесе денелер 

жүйесін кеңістіктік санақ жүйесі деп атайды. 

  Санақ жүйесі нүктелерінің орналасу жағдайын әртүрлі тәсілдермен 

сипаттауға болады, соған сәйкес, нүктенің қозғалысын да түсіндіруге 

мүмкіндік туады. 

  Дененің кеңістіктегі орнын анықтау үшін декарттық координаттар 

жүйесін алады.  

  Материялық нүкте деп геометриялық мәні бойынша математикалық 

нүктеге эквивалентті, бірақ массасы бар физикалық нысанды айтады. 

Материялық нүктенің кеңістіктегі орны r радиус-векторымен немесе оның 

х,у,z ӛcтеріндегі проекцияларымен анықталады: 

 

                                                    zkxir  уj ,                                                (1.1) 

222 у zxr  , 

xrx  ,  

уу r , 

zrz  , 

  мұндағы i, j, k – x, y, z ӛстеріне сәйкес бірлік векторлар. 

  Материялық нүкте қозғалысының траекториясы – деп нүктенің 

кеңістікте жүріп ӛткен сызығы (геометриялық нүктелер жиынтығы) айтылады. 

Траекторияның пішініне байланысты қозғалыс түзу сызықты және қисық 

сызықты (шеңбер бойымен, парабола бойынша, кез келген қисық сызық 

бойынша қозғалысы) болып бӛлінеді. 

  Орташа жылдамдық векторы ор



  екі нүкте арасындағы орын ауыстыру 

кезінде вектор ретінде анықталады: 

                                                   
t

r
tttор









, .                                               (1.2) 

 Лездік жылдамдық: 

                                                     
dt

rd

t

r
Iimt
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0
  .                                           (1.3) 

 Декарттық координаттар жүйесінде: 

                                              
dt

dz
k

dt

d
j

dt

dx
i

dt

rd 





у

  ,                                      (1.4) 

  мұндағы i, j, k – координаттар ӛстеріндегі бірлік векторлар. 

  Лездік жылдамдық траекторияға жанама бойымен бағытталған: 
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 ,                                                   (1.5) 

  мұндағы 


 - траекторияға жанама бірлік вектор. 

  Үдеу – уақыт бойынша жылдамдық векторы бірінші туындысына тең 

немесе радиус-векторының уақыт бойынша алынған екінші туындысына тең 

векторлық шама. 

  t  уақыт бойынша орташа үдеу мынаған тең: 

                                              
t

tttа ор







 

, .                                                 (1.6) 

  t 0 кезде алынатын үдеу: 

                                                   
dt

d

t
Iimа
t















0
.                                            (1.7)  

  Декарттық координаттар жүйесінде: 

                                         
2

2

2

2

2

2 у

dt

zd
k

dt

d
j

dt

xd
iа



 .                                         (1.8)  

  Толық үдеу ӛзара перпендикуляр екі вектордан: 







 а
dt

d
)(  тангенциаль үдеуден және 



 nа
R

n
2

нормаль үдеуден құралады: 

                                                   











dt

d

R
nа




 2

.                                           (1.9) 

  Толық үдеудің модулі: 

                                            
2

2
2

2





















dt

d

R
аа


.                                   (1.10) 

  Дененің айналу бұрышының уақыт бойынша бірінші туындысына тең 

векторлық шама бұрыштық жылдамдық деп аталады, яғни: 

                                                     
dt

d

t
Iim
t
















0
 .                                            (1.11) 

  Егер ω=const болса, онда айналмалы қозғалыс бірқалыпты деп аталады. 

φ бұрышы dφ-дан алынған интегралға тең, яғни 

                                                     

1

0

tdtd   .                                         (1.12) 

  Бірқалыпты айналмалы қозғалысты айналу периоды арқылы сипаттауға 

болады. Толық бір айналуға (φ=2π) кеткен уақытты айналу периоды Т деп 

атайды. Жоғарыдағы (1.12) ӛрнегінен (t=Т) болған жағдайда,  

                                      
Т




2
       немесе      n 2 ,                                      (1.13) 

  мұндағы 
Т

1
n  - дененің шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысының 

уақыт бірлігі ішінде жасайтын толық айналу саны, бұл шаманы айналу жиілігі 

деп атайды. 

  Дененің бірқалыпты емес айналу кезінде бұрыштық жылдамдықтың 

ӛзгеруін бұрыштық үдеу арқылы сипаттауға болады. Егер шексіз аз ∆t уақыт 
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ішінде дененің бұрыштық жылдамдығы ∆ω шамаға ӛзгерсе, онда бұрыштық 

үдеу 

                                               
2

2

0 dt

d

dt

d

t
Iim
t














 .                                        (1.14) 

 

  

  2-дәріс. Материялық нүктенің және қатты дененің динамикасы 

 

  Дәрістің мақсаты: динамика заңдарымен танысу. 

 

  1 Күштер. Ньютон заңдары. Масса. 

  2 Механикадағы күштердің түрлері. Гравитациялық күштер. 

Бүкіләлемдік тартылыс заңы. Серпімділік күштері. Гук заңы. 

3 Инерциялық санақ жүйелері. Салыстырмалылық принципі. 

Галилейдің түрлендірулері. 

  4 Абсолют қатты дене түсінігі. Қатты дененің айналмалы қозғалысының 

динамикасы. 

 

  Күш – материялық денелердің механикалық ӛз ара әсерлерінің ӛлшеуіші 

болатын физикалық шама. Денелерге әсер ететін күш, векторлық шама 

ретінде, берілген уақыт кезеңіндегі модулімен (сан мәнімен), кеңістіктегі 

бағытымен және түзу нүктесімен сипатталады. Күш бағытталған түзу оның 

әсер ету сызығы деп аталады. Күштерді қосу заңы статикада, ал денелердің 

сол күштер әсерінен қозғалу заңдылықтары динамикада қарастырылады. 

 Ньютон заңдары – Ньютон тұжырымдаған классикалық механиканың 

негізгі үш заңы.   

  Ньютонның бірінші заңы - инерция заңы. Егер денеге басқа бір дене 

әсер етпесе, онда ол тыныштық күйін немесе түзу сызықты бір қалыпты 

қозғалыстағы күйін сақтайды. Инерция (латынның) - әрекетсіздік деген 

сӛзінен алынған.   

Ньютонның екінші заңы - дененің үдеуі мен оған әсер ететін күштің 

байланысын тағайындайтын заң. Инерциялық санақ жүйелерінде дененің үдеуі 

оған әсер ететін күшке тура пропорционал және бағыты күштің 

бағытымен бағыттас, ал дененің массасына кері пропорционал:  

                                                
m

F
a  .                                                          (2.1)  

Ньютонның үшінші заңы - әсер және қарсы әсер заңы. Инерциялық 

санақ жүйесінде екі дене біріне-бірі түзу бойымен, модулі бойынша тең және 

бағыты жөнінен қарама-қарсы бағытталған, табиғаттары бірдей 

күштермен әсер етеді:  

                                                 2112



 FF .                                                     (2.2)

 Масса (m, кг) – дененің инерттілігінің ӛлшемі.  
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  Инерттілік барлық денелерге тән қасиет; ӛзара әсер нәтижесінде екі 

дененің қайсысының жылдамдығы аз ӛзгерсе, сол дене инерттірек делінеді, 

яғни, массасы үлкен дене үлкен инерттілікке ие болады. 

  Масса, эксперименттер нәтижелері кӛрсеткендей, үдеу бағыты бойынша 

күшпен сай келеді. Бір күш әртүрлі денелерге әртүрлі үдеу береді. Әр келкі 

күштер бір ғана денеге әртүрлі үдеу береді. Алайда, күштің үдеуге қатынасы 

қашанда бір ғана шамаға тең: 

                                                        mconst
a

F
 .                                               (2.3) 

  Гравитациялық (тартылу) күші – бұл күш екі материалдық нүктелер 

арасында әсер етеді. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы бойынша тартылатын екі 

дененің массаларына тура пропорционал, олардың ара қашықтықтарының 

квадратына кері пропорционал және осы денелер арқылы ӛтетін түзудің 

бойымен бағытталған: 

                                                    
2

21

r

mm
GF  ,                                                   (2.4)  

  мұндағы G-гравитациялық тұрақтылық,  

                          G = 6,67·10
-11

 Н·м
2
/кг

2
. 

Күштердің әсерінен дене деформацияланады, яғни оның ӛлшемі мен 

формасы ӛзгереді. Егер күштердің әсері тоқталғаннан кейін дене алғашқы 

ӛлшемі мен формасына қайтып келетін болса, онда деформация серпімді 

деформация деп аталады. 

Дененің серпімді деформациялануынан пайда болатын күштерді 

серпімділік күші деп атайды. Ол дене бӛлшектерінің ығысуына пропорционал 

және оған қарама-қарсы бағытталған күш:  

                                                      kxF  ,                                                       (2.5) 

 мұндағы k – серіппенің қатаңдық коэффициенті. 

Минус таңбасы серпімділік күшінің деформациясы азаю жағына 

бағытталғанын кӛрсетеді.  

  Инерциялық санақ жүйелері. 

  Тартылыс ӛрісі тым аздау деп топшылансын. Координаталардың мұндай 

жүйелері инерциялық деп аталады, ӛйткені оларда Ньютонның инерция заңы 

әділетті боп есептеледі. 

  Сыртқы әсерлер компенсацияланған кезде, дене бірқалыпты түзу 

сызықты қозғалатын санақ жүйелері инерциялы санақ жүйелері деп аталады. 

  Бір-біріне қатысты, тұрақты υ0 жылдамдықпен қозғалған екі санақ 

жүйесін қарастырайық (2.1 сурет). 
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2.1 сурет – Бір-біріне қатысты, бірқалыпты түзу сызықты қозғалатын санақ 

жүйелері 

 

  Қатты дененің ең қарапайым қозғалысы – оның ілгерілемелі бірқалыпты 

түзу бағыттағы қозғалысы. Осыған сәйкес, санақ жүйелерінің ең қарапайым 

салыстырмалы түрдегі қозғалысы болып ілгерілемелі бірқалыпты түзу 

бағыттағы қозғалысы саналады.  

Галилей түрлендірулері:                  tхх  0 , 

уу , 

                                                         zz , 

                                                         tt .                                                       (2.6) 

  Бір инерциялық санақ жүйесінен екіншісіне көшкенде динамика теңдеуі 

өзгермейді, яғни басқаша айтқандан, бір инерциялық санақ жүйесінен 

екіншісіне көшуге сәйкес келетін координаталар түрлендіруге қатысты 

инвариантты болады. 

  Галилейдің салыстырмалылық принципі - әртүрлі инерциялық санақ 

жүйелеріндегі механикалық құбылыстардың барлығы бірдей ӛтеді, осының 

салдарынан ешбір механикалық тәжірибелер арқылы берілген санақ 

системасы тыныштықта тұр ма, жоқ әлде түзу сызықты және бір қалыпты 

қозғалып бара жатыр ма, оны анықтауға мүмкін емес екен. 

  Абсолют қатты дене – іс жүзінде, қозғалыс кезінде мӛлшері мен 

формасы аз ӛзгеретін нақтылы қатты денелер абсолют қатты дене ретінде 

алынады. 

  Қатты дене қозғалысының екі түрі болады: ілгерілемелі және айналмалы. 

Айналмалы қозғалыс кезінде қатты дененің барлық нүктелері шеңбер 

бойымен қозғалады, олардың центрлері айналу ӛсі деп аталатын бір түзудің 

бойында жатады (2.2 сурет).                                               .  

                                                        
 

2.2 сурет - Қатты дененің айналмалы қозғалысы 
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Бӛлшектің О – айналу нүктесіне қатысты импульс моменті деп 

векторына тең шаманы айтады, 

      ][
0

prL


 ,                                                       (2.7) 

мұндағы r


 – берілген уақыт мезетіндегі бӛлшектің радиус-векторы; 

                 p


 – оның импульсі ( vmp


 ). 

Импульс моментінің векторы r


және p


 векторлары жатқан жазықтыққа 

перпендикуляр болады (2.3 сурет). 

2.3 сурет - Айналу нүктесіне                    2.4 сурет - Айналу нүктесіне қатысты        

  қатысты  импульс моменті                                        күш моменті                                              

 

Бӛлшектер жүйесінің импульс моменті жүйенің барлық бӛлшектерінің 

импульс моменттерінің векторлық қосындысына тең  

 

                                          iLL 0


 немесе (  ipp


).                                        (2.8) 

 

О айналу нүктесіне қатысты күш моменті деп тең 0M


 векторын айтады 

 

                                                  ][
0

FrM


 ,                                                           (2.9) 

мұндағы r


 –  F


 күш түсірілген нүктеге жүргізілген радиус–вектор. 

Күш моменті күштің денені нүктеге қатысты айналдыру қабілетін 

сипаттайды.  О нүктесіне бекітілген дене F


 күштің әсерінен M


 моменттің 

бағытымен сәйкес келетін ӛсті айналады (2.4 сурет). 

  Дене қимасы әртүрлі формадағы жіңішке ұзын білік болып келген. 

Білікке перпендикуляр және оның қақ ортасы арқылы ӛтетін ӛске қатысты 

инерция моменті (2.5 сурет). 

 

 

 

 

 

 

2.5 сурет - Білікке қатысты инерция моменті 

O 

α 

0M


r


F


l 

O m 

α 

0L


r


P
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                                              2

12

1
mJ                                                          (2.10)  

  Дискі немесе цилиндр үшін цилиндрдің геометриялық ӛсімен дәл 

келетін ӛске қатысты инерция моменті (2.6 сурет). 

 

 

  

 

   

 

 

 

2.6 сурет - Дискі немесе цилиндрге қатысты инерция моменті 

 

                                                              2

2

1
mRJ                                                  (2.11) 

     Дене  - жұқа диск. Дискінің диаметрі дәл келетін ӛске қатысты 

инерция моменті (2.7 сурет).   

                                                              2

4

1
mRJ                                                 (2.12) 

 

 
 

2.7 сурет - Дискінің ӛсіне қатысты инерция моменті 

 

  Шардың инерция моменті                                                                                   

                                                                                 .                                          (2.13) 

 

  Штейнер теоремасы                      2maJJ  .                                        (2.14)  

  Бекітілген ӛсті айнала қозғалатын, қатты дененің кинетикалық энергия -

сы  

 

                                                                                                                           (2.15) 

  Айналу ӛсіне қатысты дененің инерция моменті деп жүйенің 

материалдық нүктелерінің массаларының айналу ӛсіне дейінгі 

қашықтықтарының квадратына кӛбейтіндісінің алгебралық қосындысына тең 

шаманы айтады. 

  Күш моменті дегеніміз модулі күш модулі мен оның иінінің 

кӛбейтіндісіне тең векторлық М шаманы айтады. 

.
J

dmrE  
22

1 2
22 



2

5

2
mRJ 
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  Гюйгенс-Штейнер теоремасы: Кез келген ӛске қатысты дененің 

инерция моменті осы ӛске параллель және дененің масса центрі арқылы ӛтетін 

ӛске қатысты дененің инерция моментін осы ӛстер ара қашықтықтарының 

квадратына дене массасына кӛбейтіп қосқанға тең. 

 

3-дәріс. Сақталу заңдары 

  

Дәрістің мақсаты: қатты дене қозғалысының динамикасы және 

механикалық жұмыс, энергия ұғымдарымен танысу.  

 

1 Сақталу заңдары. 

2 Материялық нүктелер жүйесі. Сыртқы және ішкі күштер. 

3 Механикалық жүйенің массалар центрі және оның қозғалыс заңы. 

4 Импульстің сақталу заңы. Импульс моментінің сақталу заңы. 

5 Күш жұмысы. Механикалық жүйенің кинетикалық энергиясы және 

оның жүйеге әсер ететін күштердің жұмысымен байланысы. 

6 Сыртқы күш ӛрісінде материялдық нүктенің потенциалдық энергиясы 

және оның күшпен байланысы. Консервативті және консервативті емес 

күштер. 

 

Импульстің, импульс моментінің және энергияның сақталу заңдары 

басқа заңдардан   ерекшеленеді.  Бұл табиғаттың негізгі заңдары тек 

классикалық механикада ғана емес, релятивистік физика мен кванттық 

механикада да орындалады.  

Барлық сақталу заңдары алғашында бірнеше эксперименттік фактілерді 

жалпылау ретінде тәжірибелік жолмен ашылған. Кейін олардың сақталу 

заңдарының терең ӛзара байланысы түсіндірілді және қандай шарттар 

орындалғанда олар ӛзінің формасын ӛзгерте алатынын кӛрсетуге болады.  

Материялық нүктелер жүйесі деп олардың соңғы сандарының 

жиынтығын айтады. Жүйенің бұл нүктелерінің әрқайсысына шығуы екі текті 

күштер әсер етеді: біріншіден, бастау кӛзі жүйеден сырт жатқан күштер, олар 

сыртқы күштер деп аталады; екіншіден, ішкі күштер деп аталатын, жүйенің 

басқа нүктелері жағынан келетін күштер. 

Материялық нүктелер жүйесіне әсер етуші күш жүйе нүктелерінің ӛзара 

әсерлесу күштерін қоса алғанда, жүйенің нүктелеріне әсер етуші барлық 

күштердің қосындысы ретінде анықталады: 

                                                    



i

iFF ,                                               (3.1)  

мұндағы  





ij

jii FFF
/

 жүйенің i индексімен белгіленген материялық 

нүктесіне әсер етуші күш болып табылады.  
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Ол осы нүктеге әсер етуші  


F i

/
 сыртқы күштен және жүйенің басқа 

нүктелерімен әсерлесу нәтижесінде нүктеге әсер етуші 




ij
jiF  ішкі күштен 

құралады. 

Ньютонның үшінші заңы материялық нүктелер жүйесіне әсер етуші күш 

үшін (3.1) ұйғарымын қарапайым түрге енгізуге кӛмектеседі: 

                                               


 FF i
i

i
F

/
,                                         (3.2) 

яғни, материялық нүктелер жүйесіне әсер етуші күш, жүйе нүктелеріне әсер 

етуші сыртқы күштердің қосындысына тең. Сондықтан (3.1) – де 


F i
 - деп тек 

сыртқы күштерді түсінуге болады. 

Радиус-вектор 

                                                            


 rm iim
R

0

1
 ,                                          (3.3)  

жүйе массаларының центрі деп аталатын жорамал нүктені анықтайды.     




V
dt

Rd
 шамасы – осы жорамал нүктенің қозғалыс жылдамдығы.  

Ендеше 

                                                           





 Vm
dt

Rd
mР .                                           (3.4) 

  Осы ұйғарымды ескерсек, қозғалыс теңдеуі мынадай түрге енеді: 




 F
dt

Rd
, 

яғни, ол бүкіл массасы массалар центрінде шоғырланған, ал жүйенің 

нүктелеріне әсер етуші барлық сыртқы күштер оның массалар центріне 

түсірілген материялық нүкте қозғалысының теңдеуіне эквивалентті. 

  Импульстің  сақталу заңы негізінде кеңістіктің барлық нүктелерінде 

қасиеттері бірдей болатын кеңістіктің біртектілігі қасиеті бар, табиғаттың 

жалпы заңы.  

 Сыртқы күштер (ӛзара әсерлесуші денелердің жиынтығы) әсер етпейтін 

жүйе  оқшауланған жүйе деп аталады.. 

Материалдық нүктелердің (денелердің) оқшауланған жүйесінің толық 

импульс уақыт бойынша ӛзгермейді 

   constрр
dt

рd N

i
i
 

1

,0



.                                   (3.5) 

Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі заңын қорытқан кезде біз 

қатты денені материалдық нүктелер жиынтығы деп қарастырып, мынадай 

қорытындыға келдік  

    M
dt

Ld 


 ,                       (3.6) 
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мұндағы   iLL


–жүйенің импульс моменті; 

                M


– жүйеге әсер ететін сыртқы күштердің қорытқы моменті. 

Ішкі күштердің моменттерінің қосындысы кез келген жүйе үшін нӛлге тең.  

Егер сыртқы күштер болмаса (оқшауланған жүйеде), онда 0
dt

Ld


,                         

сондықтан, constL 


.               

                                             constLL
i



                                            (3.7) 

материялық нүктелер (денелер) оқшауланған жүйесінің импульс моменті 

тұрақты болып қалады.  

 Егер дене қозғалмайтын осьті айналып қозғалса, 0zM , онда constL
z
 .                       

IL
z
  екенін ескерсек  

                                           constIL ii

N

i

z 



1

 .                                              (3.8) 

  Импульс моментінің сақталу заңы да импульстің сақталу заңы  сияқты 

табиғаттың негізгі заңы болып табылады. Оның негізінде кеңістіктің 

изотроптылық қасиеті жатыр, тұйық жүйенің бұрылуы оның механикалық 

қасиеттеріне әсер етпейді.  

 Материалдық нүктелердің тұйық жүйесінің импульс моменті тұрақты 

болып қалады, яғни 

                                                   0
dt

Ld


,  constIL 


 .                                       (3.9) 

 Қатты дененің қозғалысы денеге әсер ететін күштер және осы күштердің 

моменттері арқылы анықталады: 

                                               


 N

i
cc Fam

1

,         





N

i
cMI

1

 .                              (3.10) 

 Қатты дене тепе-теңдік күйде болуы үшін мына шарттардың орындалуы 

қажет: 

1) Денеге түсірілген барлық сыртқы күштердің векторлық қосындысы 

нӛлге тең болуы тиіс. 

                                                           0
1




 N

i
iFF .                                            (3.11) 

2) Кез келген қозғалмайтын ӛске қатысты сыртқы күштердің моменті 

нӛлге тең болуы тиіс: 

                                                    0
1




N

i
iM .                                                (3.12) 

F


 күші әсер еткен дене қандай да бір 1 – 2 траекторияның бойымен 

қозғала отырып, S жол жүріп ӛтсе, онда механикалық жұмысты былай 

анықтауға болады. 

Мысалы, массасы m қандай да бір бӛлшекті қарастырайық. Оған F


 

күшпен әсер етейік. Осы бӛлшек үшін Ньютонның екінші заңының теңдеуі  

    F
dt

vd
m



  .                                                                 (3.13) 
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 (3.13) теңдеуін бӛлшектің шексіз аз rd


 орын ауыстыру векторына 

кӛбейтсек  ( rd


= dtv


 екенін ескереміз)  

 rdFdt
dt

vd
vm












.                                                                  (3.14) 

3.1 суреттен  vdv


 скаляр кӛбейтіндісі  

                                       









2
cos

2v
dvdvvdvvdvvvd





               

тең болады. 

 

 

 
3.1 сурет – rd


 элементар орын ауыстыру 

 

       Сонда,   

    rdF
v

d











2

2

.                                                                (3.15) 

 (3.15) – тің оң жағындағы шама F


 күштің dA жұмысы деп аталады.  

     cosFdrrdFdA 


,                                                        (3.16) 

мұндағы α – F


 күш пен rd


 орын ауыстырудың арасындағы бұрыш.   

(3.16) формуласы  F


 күштің элементар жұмысын сипаттайды. Денені 

шекті қашықтыққа  орын ауыстырғанда атқарылатын толық жұмыс қозғалыс 

траекториясы бойынша алынған қисық сызықты интеграл бойынша 

анықталады.  

                
l

l

l

dlFrdFdAA

2

1

12


.                                                     (3.17)  

 

  

4 -дәріс. Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері 

 

Дәрістің мақсаты: релятивистік механиканың салыстырмалылық 

принципімен танысу; сұйықтың механикасымен танысу. 

 

1 Эйнштейн постулаттары. Лоренц түрлендірулері. Жылдамдықтарды 

қосудың релятивистік заңдары. Релятивтік динамика. 

2 Тұтас орталар механикасының элементтері. Сұйықтар мен газдардың 

жалпы қасиеттері. Идеал сұйық. Бернулли теңдеуі. 
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3 Сұйықтың ламинарлық және турбуленттік ағыны. Стокс, Пуазейль 

теңдеулері. 

4 Серпімді кернеу. Серпімді деформацияланған дененің энергиясы.  

 

Арнайы салыстырмалылық теориясының негізін осы заманғы физиканы 

жасаушылардың бірі – А. Эйнштейн қалады. Бұл кеңістік пен уақыт жӛніндегі 

осы заманғы физикалық теория. Ньютон механикасы сияқты бұл да уақытты 

біртекті деп қарастырады. Арнайы салыстырмалылық теориясын релятивистік 

теория деп те атайды. 

 Эйнштейннің арнайы салыстырмалылық теориясы негізін екі 

постулаттан тұрады: салыстырмалылықтың жалпылама принципі және 

вакуумдағы жарық жылдамдығының тұрақтылық принципі:  

- барлық физикалық құбылыстар инерциалдық санақ жүйелерінде бірдей 

ӛтеді;  

 - вакуумдегі жарық жылдамдығы барлық инерциалдық санақ 

жүйелерінде бірдей және ол жарық кӛздері мен қабылдағыштардың 

қозғалыстарына тәуелсіз, универсал тұрақты болады.  

 Эйнштейннің негізгі постулаттарының салдарлары: 

 - уақыт әртүрлі санақ жүйелерінде әртүрлі ӛтеді. Оқиғаның қай санақ 

жүйесіне қатысты екені кӛрсетілгенде ғана екі оқиғаның арасындағы белгілі 

уақыт аралығы болады деп айтуға болады. Қандай да бір санақ жүйесінде бір 

мезгілде ӛтетін оқиғалар басқа санақ жүйелерінде басқаша ӛтеді. 

 К және К
/
 санақ жүйелеріндегі бір оқиғаның уақыт аралықтарының 

салыстырмалылығы  

  

    .                               (4.1) 

 

Объектімен бірге қозғалған сағат бойынша есептелген уақыт осы 

объектінің 
0

  меншікті уақыты деп аталады.  

                                    (4.2) 

 

 .           

Арнайы салыстырмалылық теориясында кеңістік пен уақыттың 

қасиеттерін бейнелеуші координата мен уақытты релятивистік түрлендіру 

Лоренц түрлендірулері деп аталады. Осы түрлендіруге сәйкес, К
/
 жүйеден К 

жүйеге ӛту (4.3) формуласы арқылы, ал К жүйеден К
/
 жүйеге ӛту (4.4) 

формуласы арқылы жүзеге асады.  

 

2

2

2

2
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1

,,,

1
c

v

c

vx
t

tzzyy

c

v

tvx
x











 ,                          (4.3) 
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                                                                                                     (4.4)         

                          

  

 

 Координат пен уақыт түрлендірулері негізінде салыстырмалылық 

принципінің тағы бір тұжырымын беруге болады: физикалық заңдар Лоренц 

түрлендірулеріне қатысты инвариантты болады.  

 Лоренц түрлендірулерінен мынадай қорытынды шығады: 

1) Соңғы формуладан уақыттың да басқа  координаттар сияқты 

түрленетіндігін кӛреміз. Ал ол уақыттың салыстырмалы екендігін, 

уақыттың санақ жүйесіне ғана емес, сонымен бірге кординатқа тәуелділігін 

дәлелдейді. 

2) Бұл формуладан уақыт төртінші координаттың ролін атқаруда, 

олай болса жаңа теория бойынша кеңістік пен уақыттың бір-бірінсіз 

қарастырылмайтындығын көреміз.  

Релятивистік механикадағы жылдамдықтарды қосудың формуласы: 
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                          (4.5) 

 

с  болған жағдайда (4.5) арақатынастары классикалық 

механикадағы жылдамдықтарды қосудың формуласына айналады.  

Қозғалыстың релятивистік теңдеуі: 

 

                                           

.F
V

dt

d

c

m 




























2

2

0

1 

                                            (4.6) 

 

Бұл теңдеу Ньютонның қозғалыс теңдеуінің жинақтау қорытындысы. 

Оны неғұрлым ыңғайлы былай жазуға болады: 

 

       




 F
dt

pd
,           



 Vmp ,         
.m

c

m

2

2

0

1 


                      (4.7) 

 

 Материялық нүкте механикасы мен қатты дене механикасынан басқа 

тұтас орталар механикасы да бар. Бұл ғылым затты үздіксіз орта ретінде 

қарастыратын гидродинамика, газ динамикасы, серпімділік теориясы және 

басқа да бірқатар пәндерді қамтиды. Гидродинамика аясында сығылмайтын 
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сұйықтар қозғалысы және сығылмайтын сұйықтар мен қатты денелердің 

әсерлесуі зерттелетін тұтас орта механикасының бір бӛлімін құрайды.  

 Сұйықтар мен газдарды түтас орталар деп атайды, ӛйткені олар ӛздері 

орналасқан ыдыстың, кеңістіктің бӛлігін толық толтырып тұрады. 

 Сұйықтардың қозғалысы ағыс, ал сұйық бӛлшектеріні жиынтығының 

қозғалысы ағын деп аталады.  

 Егер де сұйық сығылмайтын болған болса (яғни оның тығыздығы 

барлық жерде бірдей және ӛзгере алмайтын болса), онда S1 және S2  (4.1 сурет) 

қималарының арасындағы сұйық мӛлшері ӛзгеріссіз қала береді. Бұдан 

шығатыны, бір уақыт бірлігі ішінде S1 және S2  қималары арқылы ӛтетін 

сұйықтың кӛлемдері бірдей болулары керек: 

                                                      S1 υ = const                                                                        (4.8) 

Алынған нәтиже ағынның үзіліссіздігі туралы теореманың мазмұнын 

білдіреді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 сурет – Стационар ағатын идеал сұйық 

 

Сұйықтың қозғалысын қарастыра отырып кӛп жағдайда, сұйықтың кей 

бӛлшектерінің басқаларға қатысты орын ауыстыруы үйкеліс күшінің тууымен 

байланыссыз деп есептеуге болады. Ішкі үйкелісі (тұтқырлығы) толығымен 

жоқ боп келетін сұйық – идеалды деп аталады. 

Кез келген ағын сызығының бойымен стационарлы ағыстағы 

сығылмайтын идеалды сұйық үшін мына шарт орындалады: 

 

                                     constpgh  


2

2

,                                             (4.9) 

 

мұндағы  
2

2

  - динамикалық қысым, gh - инвелирлік қысым,  

                  p - статикалық қысым. 

Бұл формула Бернулли теңдеуі деп аталады. 

Әртүрлі жылдамдықпен бір-біріне паралелльді қозғалушы сұйықтың екі 

кӛршілес қабаттарының арасындағы үйкеліс күші Ньютонның тұтқырлық 

үйкеліс заңы бойынша анықталады: 



20 
 

 

                                                  S
dу

du
F йк


8

,                                           (4.10) 

мұндағы S – сұйық қабатының ауданы, 
dу

du  - сұйық қабаттары 

арасындағы жылдамдық градиенті, η – сұйықтың динамикалық тұтқырлығы. 

Сұйықтың (немесе газдың) ағысының екі түрін бақылауға болады. 

Біреуінде сұйық, бір біріне қарасты, араласпастан сырғитын қабаттарға 

бӛлінетін сияқты. Мұндай ағыс ламинарлы (қабатты) деп аталады. 

Жылдамдық немесе ағынның кӛлденең мӛлшері артқанда ағын сипаты 

елеулі түрде ӛзгереді. Мұндай ағыс турбулентті деп аталады.  

Ағылшын оқымыстысы Рейнольдс ағыс сипатының мӛлшерсіз шаманың 

мәніне тәуелді екендігін анықтаған: 

                                             



Re ,                                                    (4.11) 

мұндағы ρ – сұйықтың (немесе газдың) тығыздығы,  

                υ – ағынның орташа жылдамдығы, 

                η – сұйықтың тұтқырлық коэффициенті, 

                ℓ - сипаттық мӛлшер. 

Бұл шама Рейнольдс саны деп аталады. Рейнольдс санының аз мәндері 

тұсында ламинарлық ағын байқалады. Re –ң қайсібір белгілі мәнінен бастап, 

ол кризистік деп аталады, ағын турбулентті сипатқа кӛшеді. 

Стокс формуласы. Аздау Re кезінде, яғни қозғалыстың баяу 

жылдамдығы тұсында (және аздау ℓ), ортаның қарсылығы іс жүзінде тек 

үйкеліс күштерінің негізінде ғана болады. Стокс бұл жағдайда қарсылық күші 

динамикалық тұтқырлық коэффициентіне η, дене қозғалысының υ 

жылдамдығына және денеге тән мӛлшерге ℓ: F ~ ηℓυ  пропорционал екенін 

анықтады. Мысалы, шар үшін, егер ℓ орнына шардың r радиусын алар болсақ, 

пропорционалдық коэффициенті 6π – ге тең болып шығады. 

Ендеше  

                                                F = 6 π η r υ.                                                (4.12)  

 

Бұл формула Стокс формуласы деп аталады. 

Пуазейль формуласы. Сұйықтың дӛңгелек құбыр ішіндегі қозғалысы 

кезінде жылдамдық құбыр қабырғасында нӛлге тең және құбырдың ӛсінде 

максималды болады. Ағынды ламинарлы десек, құбыр ӛсінен r қашықтықтағы 

жылдамдық ӛзгерісі заңын табуға болады: 
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1 ,                                       (4.13) 

мұндағы υ0 – құбыр ӛсіндегі жылдамдықтың мәні, 

              R – құбырдың радиусы. 

Кӛріп отырғанымыздай, ламинарлық ағыс кезінде жылдамдық құбыр 

ӛсінен қашықтығына қарай параболалық заңға сәйкес ӛзгереді. 
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Ағыс ламинарлы деп шамалай отырып, Q сұйықтың ағынын, яғни бірлік 

уақыттың ішінде құбырдың кӛлденең қимасы арқылы ӛтетін сұйықтың 

кӛлемін есептеп шығуға болады. Ағынға арналған формуланы аламыз: 

                                       

 




8

4

21 Rpp
Q


 ,                                        (4.14) 

 

мұндағы 


рр
21


 - құбырдың бірлік ұзындығындағы қысымның түсуі. 

 

Бұл формула Пуазейль формуласы деп аталады. Осы формула бойынша, 

сұйық ағыны құбырдың бірлік үзындығындағы қысымның түсуіне 

пропорционалды, құбыр радиусының тӛртінші дәрежесіне пропорционалды 

және сұйықтың тұтқырлық коэффициентіне кері пропорционалды. 

 

 

5-дәріс. Тербелістер мен толқындар 

  

Дәрістің мақсаты: тербелістер және оларды сипаттайтын физикалық 

шамаларды оқып үйрену. 

 

1 Тербелістердің жалпы сипаттамалары. Гармониялық тербелістер. 

Гармониялық осциллятор. Тербелістерді қосу.  

2 Ӛшетін тербелістер. Ӛшу коэффициенті. Ӛшудің логарифмдік 

декременті. Резонанс. Автотербелістер. 

3 Толқындық қозғалыстардың негізгі сипаттамалары. Толқын теңдеуі. 

Қума және тұрғын толқындар. Фазалық жылдамдық. 

    4 Допплер эффектісі. Дыбыс. Ультрадыбыс. 

 

Тербелістер деп белгілі уақыт аралығында дәлме-дәл немесе қайталанып 

отыратын қозғалыстарды айтады.  

Тербеліс кезінде ӛзгеретін физикалық шамалардың мәні бірдей уақыт 

ӛткенде қайталанып отыратын болса, ондай тербелісті периодты деп атайды.  

Физикалық шаманың синус (не косинус) заңы бойынша уақытқа тәуелді 

болатын периодты ӛзгерістері гармоникалық тербелістер деп аталады. 

x=A cos (ωt+φ0), 

                                                  у=A sin (ωt+φ0).                                             (5.1) 

Еркін және меншікті тербелістер деп, жүйе тепе-теңдік қалпынан 

шығарылғаннан кейін ішкі күштер әсерінен болатын тербелістерді айтады. 

Материалдық нүктенің тепе-теңдік күйден ауытқуы ығысу деп, ал ең 

үлкен ығысу амплитуда деп аталады. 

Нүкте қозғалысы толығымен қайталанып отыратын ең аз уақыт аралығы 

тербелістер периоды деп аталады. T=t/n. 
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Уақыт бірлігі ішінде жасалатын толық тербелістер санын тербелістер 

жилігі деп атайды.  

 Ал 2π секунд ішінде жасалатын тербелістер санын циклдік (дөңгелектік) 

жилік деп атайды. 

                                     
Tt

n

0

0

1
 ,    .

T 0

0

2
2


  

                        (5.2) 

Әрбір уақыт мезетінде тербелістегі нүктенің координаты фазамен 

сипатталады: 

                               .
t

t
T
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                                             (5.3) 

Гармоникалық тербелмелі қозғалыстың дифференциалдық теңдеуі: 

                                           .xx 0
2

0




                                                      (5.4) 

Гармоникалық осциллятор. 

Осциллятор деп еркін тербеле алатын түрлі жүйелерді айтады.  

1) Механикалық осциллятор ретінде серпімді дененің тербелісін алуға 

болады. 

2) Механикалық осциллятордың тағы бір түрі физикалық маятник. 

Сызықтық гармоникалық осциллятор деп, массасы m бӛлшек х осі 

бойында бӛлшектің тепе–теңдік қалыптан ауытқуына тура пропорционал. 

Физикалық маятник деп ауырлық күші әсерінен оның инерция (массалар) 

центріне (с) дәл келмейтін қозғалмайтын (о) нүкте маңында тербеліс жасай 

алатын қатты денені айтады.  

                                                .
mg

J
Т







2

2
                                     (5.5) 

 Математикалық маятник деп салмақсыз және созылмайтын жіпке ілінген 

материалдық нүктені айтады. 

                                                    .
g

Т


2                                             (5.6)  

Тербелістердің қосылуы. Соғулар. Бір бағытта екі қосылушы 

гармониялық тербеліс жиілігі бойынша бір бірінен аса айырмашылығы бола 

қоймайтын ерекше қызығушылық тудырады. Мұндай жағдайда қорытқы 

қозғалысты соғышы амплитудасы бар гармониялық тербеліс ретінде 

қарастыруға болады. Мұндай тербелістер соғулар деп аталады.   

Сызықтық осциллятордың ӛз тербелістері сыртқы күштер жоқ кезде 

ӛтеді. Сыртқы күш боп саналатын үйкеліс кезінде сызықтық осциллятордың 

тербеліс энергиясы азаяды, ал ендеше, тербеліс амплитудасы да тӛмендейді. 

Үйкеліс бар кездегі тербілістер өшетін бола бастайды. Үйкеліс күші 

жылдамдыққа қарсы әрекет етеді.  

 Бір-бірінен периодқа сәйкес уақытқа ажыратылатын амплитудалар 

қатынасының логарифмі логарифмдік декремент деп аталады: 
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                      (5.7) 

Ӛшудің логарифмдік декременті шама жағынан амплитуда е есе кемитін 

уақыт ішінде жасалатын тербеліс санына кері шама. 

Тербелістің ӛшуі 
m

r

2
    коэффициентіне тәуелді. Ӛшу коэффициенті 

ӛскен сайын тербеліс периоды артады. 

Тербелетін жүйенің сапалылығы:  

                         




2
Q             немесе            .eQ  




                 (5.8) 

Сапалылық немесе беріктік деп амплитуда е есе кемитін τ уақыт ішінде 

жасалатын Nе тербеліс санына пропорционал болады. τ уақыт аралығы өшуші 

тербелістер уақыты деп аталады. 

Егер тепе-теңдік жағдай біраз уақытқа бұзылса, бұл уақытты релаксация 

уақыты деп атайды. Релаксация уақыты неғұрлым аз болса, жүйе соғұрлым 

тепе-теңдік жағдайда тұр деп есептелінеді. Релаксация уақыты ешқашан нӛлге 

тең емес.  

Серпімді ортада тербелістің таралуын механикалық толқын деп атайды. 

Орта бӛлшектерінің тербеліс бағыты толқынның таралу бағытымен 

бағыттас болса, онда толқындарды қума, ал толқынның таралу бағытына 

перпендикуляр бағытталған болса, кӛлденең толқындар деп аталады. 

Толқын фронты (немесе толқындық бет) деп, бірдей фазаларда тербелетін 

нүктелердің геометриялық орнын айтамыз. 

Толқын фронтының түріне байланысты толқындар жазық және сфералық 

болып бӛлінеді.  

Бірдей фазада тербеліп тұрған екі жақын жатқан нүктенің ара 

қашықтығын толқын ұзындығы деп атайды, ол 

                                             .
2








                                           (5.9) 

 Толқын теңдеуін және оның шешімін мына түрде жазуға болады: 

                                                ;
2

2

2

2

хt

уу









                                              (5.10) 

                                       у (х, t) = Acos [ω (t-x/υ) + φ0 ].                              (5.11) 

 

 Толқын энергиясының тығыздығы ортаның тығыздығына және жиілік 

пен амплитуданың квадратына пропорционал болады: 

                                           .
2
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V

u                                           (5.12) 

 Қандай да болсын бет арқылы бірлік уақыт ішінде толқын 

тасымалдайтын энергия (энергия ағыны) ағынның тығыздығы деп аталады. 
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                                                    (5.13) 

Ортаның әрбір нүктесіндегі жеке толқындардан пайда болған 

тербелістердің фазалар айырмалары тұрақты болған жағдайда, толқындар 

когерентті деп аталады. Жиліктері бірдей толқындар ғана когерентті бола 

алады. 

Когерентті толқындар қосылғанда, бір нүктелерде тербелістер күшейіп, 

ал екінші бір нүктелерде әлсірейтін интерференция құбылысы пайда болады. 

Тұрғын толқындар дегеніміз амплитудалары бірдей қарама-қарсы 

тұрған екі жазық толқын интерференциясының нәтижесі. 

Фазалық жылдамдық. Синусоидалық толқынның ν таралу жылдамдығы 

фазалық жылдамдық деп аталады. Ол синусоидалды толқын фазасының кез 

келген кесімді мәніне сәйкес келетін кеңістікте орын ауыстырған бет 

нүктелерінің жылдамдығына тең. Мысалы, жазық синусоидалды толқынға 

байланысты ωt – kx = const шартынан шығатыны:  

                                                  у
kdt

dx



,                                         (5.14) 

мұндағы k – толқындық сан: 
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Егер қабылдағыш толқын кӛзі не олардың екеуі де ортамен 

салыстырғанда қозғалатын болса, онда қабылдағыш қабылдайтын ν жилік ν0  

жиліктен ӛзгеше болуы да мүмкін (тербелістер санының ӛзгеруі). 

Бұл құбылыс Допплер эффектісі деп аталады.  

Жиілігі 20-дан 20000 Гц аралығындағы тербелістер – дыбыс немесе 

акустикалық тербеліс деп аталады. 20000 Гц-тен асатын серпімді 

тербелістерді ультрадыбыс деп, ал 20 Гц-тен кем серпімді тербеліс 

инфрадыбыстар деп аталады.  

Ультрадыбыс тудыру үшін кӛбінесе пьезоэлектрлік эффект деген 

құбылыс пайдаланылады.  

Адамның дыбыс толқындарының таралу бағытын ажырата алуы онда 

қос есту мүшесінің (бинауральдық эффект) болуына байланысты.  Дыбыс 

толқындары бағытының сезілуі ми орталықтарының құлаққа жеткен 

толқындар фазасының айырмашылығын ажырата алу қабілетіне байланысты 

болады. Жоғары жиілікті дыбыс кезінде дыбыстың бағытын ажырату екі 

құлақты дыбыс амплитудасының айырмасын сезу нәтижесінде пайда болады. 

Дыбысты субъективтік жолмен қабылдаған кезде біз оның мынадай үш 

сипатын: биіктігін; тембрін; қаттылығын ажыратамыз.  

Дыбыстың биіктігі оның жиілігіне байланысты: тербеліс жиілігі 

неғұрлым кӛп болса, дыбыс солғұрлым биік болады. 

Дыбыс тембрі тербелістің түріне байланысты болады.  
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 Дыбыстың объективті қаттылығы, яғни дыбыстың күші, таралған 

дыбыс толқыны ӛзінің таралу бағытына перпендикуляр аудан бірлігінен уақыт 

бірлігі ішінде алып ӛтетін энергиясының мӛлшерімен анықталады.   

 

 

   

  6-дәріс. Статистикалық физика және термодинамика 

 

  Дәрістің мақсаты: газ күйлерін сипаттайтын заңдылықтармен танысу 

және оқып үйрену. 

 

 1 Молекула-кинетикалық теорияның негіздері.  

    2 Температура. 

    3 Системаның күйі. Процесс. Системаның тішкі энергиясы. 

    4 Идеал газ күйінің теңдеуі. 

    5 Газдардың кинетикалық теориясының қысым үшін теңдеуі.  

 

 Молекулалық физика дегеніміз физиканың, заттың құрылысымен 

қасиеттерін молекула-кинетикалық деп аталатын тұрғыдан зерттейтін 

физиканың бӛлімі болып табылады. Бұл тұрғыдан алғанда, қатты, сұйық және 

газ күйінде кездесетін кез келген дене ӛте кішкентай дербес бӛлшектердің – 

молекулалардың үлкен жиынтығынан тұрады. 

 Сансыз кӛп атомдар мен молекулалардан тұратын денелердегі 

макроскопиялық процестерді зерттейтін физиканың бӛлімі – молекулалық 

физика және термодинамика деп аталады. 

 Бұл процестерді зертеу үшін бір-бірінен сапалық айырмашылығы бар, 

бірақ бір-бірін толықтыратын статистикалық және термодинамикалық екі 

әдісті қолданады.  

 Жүйелерді құрайтын микробӛлшектердің қозғалысы сипаттамаларының 

орташаланған мәндері негізінде макраскопиялық жүйелердің қасиеттерін 

зерттеу әдісі, молекула-кинетикалық (статистикалық) әдіс деп аталады. 

 Сансыз кӛп молекулалардың қалпы (тыныштық немесе қозғалыс  күйі) 

статистикалық әдіспен зерттеледі. 

 Бұл әдіс бойынша макроскопиялық жүйенің қасиеті сол жүйені 

құрайтын бӛлшектердің қасиеті мен қозғалысының ерекшеліктері, 

жылдамдық, энергия тағы басқа шамаларының орташа мәндерімен 

анықталады.  

 Молекула-кинетикалық теория тікелей тәжірибеде заттардың 

бақыланатын қасиеттерін (қысымын, температурасын және т.б.) 

молекулалардың қосынды әсерінің нәтижесі деп түсіндіруді мақсат етеді. 

  Бұл үшін ол статистикалық әдісті пайдаланады, яғни жеке 

молекулалардың қозғалысына назар аудармай, тек бӛлшектердің орасан зор 

жиынтығының қозғалысын сипаттайтын орташа шамаларды ғана 

пайдаланады.  
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 Жүйелерде жүретін энергияның алмасу заңдарына сүйене отырып, 

макраскопиялық жүйелердің қасиеттерін зерттеу әдісі термодинамикалық деп 

аталады.  

 Термодинамиканың негізінде кӛптеген тәжірибелік деректердің 

жинағын жалпылау арқылы тағайындалған бірнеше негізгі заңдар жатыр 

(оларды термодинамикалық бастамалар деп атайды). Осы себептен 

термодинамиканың қорытындылары ӛте жалпы сипатта болады. 

 Температура ұғымының анықтамасына тӛмендегідей пікірлер арқылы 

келуге болады. Егер бір-біріне жанасқан бірнеше дене жылулық тепе-тең 

күйде тұрған болса, яғни жылу беру арқылы энергиямен алмаспаса, онда 

мұндай денелердің темпратурасы бірдей болады деп есептейміз. денелер 

арасындағы жылу контактісін орнатқан кезде, олардың біреуі жылу берілу 

арқылы, екіншісіне энергиясын берсе, онда бірінші дененің температурасы 

екіншісінен жоғары болып есептеледі. денелердің кӛлемі, электр кедергісі 

және т.с.с. бірқатар қасиеттері температураға тәуелді болады. Осы 

қасиеттердің кез келгенін температураның сандық анықтамасын жасауға 

пайдалануға болады. 

   Абсолюттік шкаланы анықтауымызға сәйкес, абсолют температура мен 

Цельсий бойынша анықталған t
0
 температураның арасында мынадай қатынас 

болады:  

                                      .15,273
1 00  ttT


                              (6.1) 

 Денелер системасы немесе жай жүйе деп біз қарастырып отырған 

денелердің жиынтығын айтады. Сұйық және онымен тепе-тең қалыптағы бу 

жүйенің мысалы бола алады. Атап айтқанда, жүйе бір денеден де құралады.  

    Кез келген жүйе температура, қысым, кӛлем және т.с.с. мәндер арқылы 

айырылатын әртүрлі күйде бола алады. Жүйенің күйін сипаттайтын осындай 

шамалар күй параметрлері деп аталады.  

Қандай да бір параметрдің барлық уақытта анықталған мәні бола 

бермейді. Мәселен, дененің әртүрлі нүктелерінде температура бірдей болмаса, 

онда дененің белгілі бір Т параметрі бар деп айта алмаймыз. Бұл жағдайда күй 

тепе-тең емес күй деп аталады. Егер осы денені басқа денелерден оңашалап 

және ӛз бетіне қалдыратын болсақ, онда температура қалыптасып, дененің 

барлық нүктелері үшін Т мәнін қабылдайды, дене тепе-тең күйге ауысады. Т 

мәні дене сыртқы әсердің нәтижесінде тепе-тең күйден ауысқанға дейін 

ӛзгермей қалады.  

 Басқа параметрлер үшін де, мәселен, р қысым үшін де осылай 

орындалады.  

    Сонымен, жүйенің тепе-тең күйі деп жүйенің барлық параметрлері, 

сыртқы жағдайлар ӛзгермей қалған кезде жеткілікті уақыт бойы тұрақты 

болып қалатын белгілі мәндерін сақтайтын күйін айтамыз. 

    Тепе-тең күйлердің үздіксіз тізбегінен құрылған процесс тепе-тең 

процесс деп аталады. 
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 Тепе-тең күй және тепе-тең процесс ұғымы термодинамикада үлкен 

роль атқарады. Термодинамиканың барлық сандақ қорытындылары тек тепе-

тең процестер үшін нақты орындалады. 

 Жүйенің бір күйден екінші күйге ӛтуін процесс деп атайды. 

    Қандай да бір дененің толық энергиясынан тұтастай қозғалысының 

кинетикалық энергиясы мен сыртқы күш ӛрісіндегі потенциялық энергиясын 

шығарып тастағанда қалған энергия оның ішкі энергиясы деп аталады. 

    Денелер системасының ішкі энергиясы әрбір жеке денелердің ішкі 

энергиялары мен денелер жанасатын жұқа қабаттағы молекулалардың 

арасындағы ӛз ара әсерлесу энергиясы болып табылатын, денелердің ӛз ара 

әсерлесу энергиясының қосындысына тең болады.  

    Ішкі энергия система күйінің функциясы болып табылады. Бұл система 

берілген күйде тұрған кезде, оның ішкі энергиясы дәл осы күйге тән келетін, 

системаның бұдан бұрынғы күйіне тәуелсіз болатын мән қабылдайды деген 

сӛз. 

  Молекула-кинетикалық теория заттардың құрылысын, қасиеттерін, 

агрегат күйінің ӛзгеруін тәжірибе жүзінде дәлелденген мына қағидалар 

негізінде түсіндіреді: 

 - зат құрылысы дискрентті, яғни ол бӛлшектерден (молекулалардан, 

атомдардан) тұрады; 

 - бӛлшектер үздіксіз, ретсіз жылулық қозғалыста болады; 

 - бӛлшектер арасында ӛзара әсер күші болады. 

    Идеал газ деп молекулаларын материалдық нүкте деп қарастыруға 

болатын және олардың арасындағы өзара әсер елеусіз аз газдарды айтады. 

  Газ массасының күйі үш параметрдің: р қысымның, V кӛлемнің және t 

температураның мәндері арқылы анықталады. Бұл параметрлердің бірінің 

ӛзгерісі, қалғандарын ӛзгертетін заңдылық арқылы байланысқан.  

Кӛрсетілген байланыс аналитикалық 

                                                     F(p,V,t
0
)=0                                                        (6.2) 

функциясы түрінде жазылуы мүмкін.  

    Қандай да бір дененің параметрлерінің арасындағы байланысты беретін 

қатыс осы дененің күй теңдеуі делінеді. Демек, (6.2) газдың берілген 

массасының күй теңдеуі болып табылады. 

 Егер де (6.2) теңдеуді қандай да бір параметрге, мысалы, р-ға қатысты 

шешетін болсақ, онда күй теңдеуі  

                                                      p=f(V,t
0
)                                                           (6.3) 

түрінде жазылады. 

 Бойль-Мариотт және Гей-Люссак заңдары, параметрлерінің бірі тұрақты 

болғанда күй теңдеулерін беретіні белгілі. 

         Мысалы, Бойль-Мариотт заңы температура тұрақты болғанда газдың 

берілген массасының қысымы оның кӛлеміне кері пропорционал ӛзгеретінін 

кӛрсетеді. Аналитикалық тұрғыдан оны былай жазуға болады: 

                                     PV=const;                  (T=const).                                 (6.4) 
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         Тұрақты температура кезінде газдың бір күйден екінші күйге ӛту процесі 

изотермалық процесс деп аталады. 

  Гей-Люссак заңы, тұрақты қысым кезінде газдың берілген массасының 

кӛлемі температурамен сызықты тәуелділікте ӛзгеретінін айтады. 

                                      V=V0 (1 + αt
0
 ),                      (p=const).                         (6.5) 

     Тұрақты қысым кезінде ӛтетін процесс изобаралық процесс деп аталады, 

немесе                                           .const
T

V
                                                 (6.6) 

     Тұрақты кӛлем кезінде ӛтетін процесс изохоралық процесс деп аталады 

                                 p = p0 (1 + αt
0
 ),                      (V=const)                         (6.7) 

немесе 

                                                 .const
T

Р
                                                  (6.8) 

     Бойль-Мариотт және Гей-Люссак теңдеулерін біріктіріп, идеал газдың 

күй теңдеуін табуға болады. Газдың кез келген массасы үшін идеал газдың 

күй теңдеуі мына түрде жазылады: 

                                                   .RT
m

pV


                                                 (6.9) 

     Идеал газ күйінің теңдеуі Менделеев-Клапейрон теңдеуі деп аталады, ал 

мұндағы: M-мольдік масса, 

                R-газдың универсаль тұрақтысы 

            R = 8,31 Дж / К  моль 

     Газдың ең қарапайым молекула-кинетикалық моделі тӛмендегідей 

болады. Газ дегеніміз бірдей, хаосты қозғалыстағы, ӛзара жанасқанша бір-

бірімен әрекеттеспейтін молекулалардың жиынтығы. Молекулалардың 

жиынтығы ӛте аз, сондықтан да олардың қорытқы кӛлемін, ыдыстың 

кӛлемімен салыстырғанда, ескермеуге болады. Молекулалардың әрқайсысы 

кейде бір-біріне немесе ыдыстың қабырғасына серпімді соқтығысқаны 

болмаса, уақытының басым кӛпшілігін еркін қозғалыста ӛткізеді.  

     Бұл айтылып отырған моделіміз идеал газдың моделі. Нақты газдың 

молекулаларының шектік ӛлшемдері бар және олар бір-бірінен ӛзара 

алыстаған кезде тез әлсірейтін күшпен әрекеттесіп отырады. Бірақ тығыздық 

азайған сайын молекулалардың меншікті кӛлемі газдың алып тұрған 

кӛлемінен азая түседі, ал молекулалардың орташа қашықтықтарының 

ұлғаятыны соншалықты, олардың арасындағы ӛзара әрекеттесу күштерін 

ескермеуге де болады. Демек, кез келген газ идеал газға жақын болатын 

жағдайда жоғарыда сипатталған моделдің негізінде біздің ойларымыз дұрыс 

болады екен. 

     Молекула ыдыстың қабырғасына соққан кезде, ол оған сан мәні ӛз 

импульсының ӛзгерісіне тең импульс береді. Қабырға бетінің әрбір ∆S 

элементіне кӛп мӛлшерде молекулалар үздіксіз соғылады да, осының 

арқасында ол ∆t уақытта ∆S-ке нормаль бойынша бағытталған қорытқы ∆K 

импульс алады. Механикадан білетініміздей, ∆K-нің ∆t-ге қатынасы ∆S-ке 

әсер ететін күшті, ал осы күштің ∆S-ке қатысы р қысымды береді. Сонымен 
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∆K импульстың ∆t уақытқа қатынасын алып, ∆S-ке әсер етуші күшті табамыз. 

Ақыры, табылған күштің ∆S ауданға қатынасын алып, ыдыстың қабырғасына 

түсірілген газдың қысымын табамыз. Демек, 

                                         
2

3

1
nm

tS
p 




                                    (6.10) 

2

2


m
  шамасының молекуланың ілгерілемелі қозғалысының 

кинетикалық энергиясы екенін ескере отырып, қысымның ӛрнегін 

тӛмендегідей түрге келтіруге болады: 

                                                   np
3

2
                                                 (6.11) 

немесе бұл формуланы мына түрде жазуға болады: 

                                .
23

2

3

2 2








m

nnp                                          (6.12) 

     Бұл ӛрнектің (6.10) ӛрнектен айырмашылығы мұнда барлық 

молекулаларға ортақ ε энергияның орнына орташа 


 энергия кіреді. 

Сондықтан да, (6.12) – теңдеу газдардың кинетикалық теориясының негізгі 

теңдеуі болып табылады. Бұл теңдеу бойынша қысым бірлік көлемдегі 

молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының кинетикалық энергиясының 

үштен екісіне тең болады. 

     (6.12) теңдеуінен n тұрақты болғанда (яғни газ массасының кӛлемі 

ӛзгермеген кезде), қысымының молекуланың ε ілгерілемелі қозғалысының 

орташа кинетикалық энергиясына пропорционал болатындығы шығады. 

Сонымен қатар, идеал газ шкаласында Т температура тұрақты кӛлем кезіндегі 

идеал газдың қысымына пропорционал шама ретінде анықталады. Осыдан Т 

температура 


  шамасына пропорционал болатындығы шығады: 

                                                  ,
2

3
kT



                                                  (6.13) 

  мұндағы, k Больцман тұрақтысы  

     Сӛйтіп, біз аса маңызды қорытындыға келіп тірелдік: абсолют 

температура дегеніміз жеке молекуланың қозғалысының орташа 

энергиясына пропорционал шама. 

    Бұл қорытынды тек газдар үшін ғана емес, кез келген күйдегі зат үшін 

де орындалады. 

      Идеал газ күйінің теңдеуіндегі R-ді NА·k арқылы алмастырып және 

NА/VКМ екенін ескеріп, ӛте маңызды формуланы аламыз: 

                                                     р=nkT.                                                       (6.14) 

     Егер де бірнеше газдардың қоспасын алсақ, онда массалары әртүрлі 

газдардың молекулаларының орташа жылдамдығы әртүрлі болады, бірақ 

молекулалардың орташа энергиясы бірдей болады. Бұл жағдайдағы қысым 

мынаған тең болады: 

                                           р=nkT= (n1 + n2 +…)kT.                                     (6.15) 
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     Қоспаға кіретін молекулалардың қайсыбір сортының дәл сол 

қоспадағыдай мӛлшерде ыдыста жалғыз ӛздері қалған кездегі қысымы, газ 

қоспасының сол компонентінің парциал қысымы деп аталады.  

                                           p = p1 + p2 + ... = ∑pi.                                          (6.16) 

     Сӛйтіп, біз идеал газ қоспасының қысымы, сол қоспаны құрайтын 

газдардың парциал қысымдарының қосындысына тең деп аталатын Дальтон 

заңына келдік. 

 

   

  7-дәріс. Статистикалық таралулар 

 

  Дәрістің мақсаты: статистикалық және термодинамикалық зерттеу 

әдістерінің маңыздылығына кӛз жеткізу; классикалық статистикалық 

физиканың негізгі заңдарын оқып үйрену. 

 

 1 Газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша таралуы. 

 2 Максвелдің жылдамдықтардың таралуы жӛніндегі заңы. 

 3 Барометрлік формула. Больцман таралуы. 

     4 Энергияның еркіндік дәрежесі бойынша біркелкі таралуы. 

     5 Идеал газдың ішкі энергиясы және жылу сыйымдылығы. 

 

  Газ молекулалары әртүрлі жылдамдықтармен қозғалыста болады, әрбір 

жеке-жеке алынған молекула жылдамдығының шамасы да, бағыты да 

соқтығысулардың әсерінен үздіксіз ӛзгеріп отырады. 

     Қозғалыстың барлық бағыттары тең ықтималды болғандықтан, 

молекулалардың бағыттар бойынша таралуы бір қалыпты болады: белгілі бір 

аралықта қалай болса, солай бағытталған, бірақ шамасы тұрақты ΔΏ денелік 

бұрышта әрбір уақыт мерзімінде молекулалардың орташа есеппен ΔΝ , φ 

болатын бірдей санының қозғалыс бағыттары жатады. 

       Ықтималдылық деп кӛптеген уақиғалардың ішіндегі қажетті оқиғаның 

орналасуын айтамыз. Мысалы, тиын лақтырсақ герб суреті шығу 

ықтималдығы ½-ге тең. Ал келесі жағының шығу ықтималдығы да ½-ге тең.  

     Белгілі бір жылдамдық молекулалар арасында ең кӛп кезігуі мүмкін, ол 

жылдамдықты ықтимал жылдамдық деп атайды. 

     Жылдамдықтардың таралып бӛлінуі жӛніндегі заңды бірінші рет 

Максвелл қорытып шығарды.  

     Макввелл заңының тұжырымдамасын жеңілдету үшін салыстырмалы 

жылдамдық деген ұғым енгізіледі: 

                                                        ,
Ы

u



                                              (7.1) 

  мұндағы u-салыстырмалы жылдамдық;  

                         υ-берілген жылдамдық; 

        υы - берілген газ молекулаларының берілген температурадағы 

ең ықтимал жылдамдығы. 
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     Максвелл заңы бойынша салыстырмалы жылдамдықтары u мен u+Δu 

салыстырмалы жылдамдықтардың аралығында болатын молекулалардың Δn 

саны мынаған тең: 

                                     .
4 22

uuenn u  


                                    (7.2) 

     Максвелл есептеуі бойынша ең ықтимал жылдамдық мынаған тең болуы 

керек: 

                                          



RT

Ы

2
                                                      (7.3)    

 

немесе R=kN, ал µ=mN  болғандақтан, ең ықтимал жылдамдықты былай да 

ӛрнектеп жазуға болады: 

                                              .
2

m

kT
Ы                                                    (7.4) 

     Максвелше жылдамдықтардың таралу қисығы арифметикалық орташа 

жылдамдықты табуға мүмкіндік берді.  

                              
M

RT

m

kT
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     Квадраттық орташа жылдамдық 

                                      .
3
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0
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m

kT
dvvFvv                                      (7.6) 

  Соңғы (7.6) теңдеуден мынаны аламыз: 

                                     .
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kT
квор                                        (7.7) 

     Күй теңдеуін (6.9) пайдаланып, газдың тығыздығын қысым мен 

температура арқылы ӛрнектеуге болады. Осы теңдеуді m / V-ге қатысты 

шешіп, ρ тығыздықты табамыз.   

                                                   
RT

Mp

V

m
                                            (7.8) 

ρ-ға арналған ӛрнекті dp = - ρgdh теңдеуіне қойып мынаны аламыз: 

               dh
RT

Mpg
dp  ,     осыдан      .dh

RT

Mg

p

dp
                         (7.9) 

  Температура тұрақты болғанда (7.9) –ды интегралдасақ, мынаны 

аламыз: 

,lnln C
RT

Mgh
p                   

  мұндағы С-тұрақты (интегралдау тұрақтысын lnC арқылы ӛрнектеген 

ыңғайлы болады). Алынған ӛрнекті потенцирлей отырып, мынаны табамыз: 
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)exp(
RT

Mgh
Cp  , 

осыдан, h=0 болса, онда С= р0 ендеше 

             )exp(0
RT

Mgh
pp     немесе     .0

RT

gh

epp


                         (7.10)   

  Бұл формула барометрлік формула деп аталады. 

  Бұдан, газ неғұрлым ауырласа (µ артса) және температура тӛмендесе, 

қысымның биіктеген сайын тезірек азаятындығы шығады.  

  (7.10) – дағы р қысымды nkT арқылы алмастырып, бірлік кӛлемдегі 

молекулалар санының биіктік бойынша ӛзгеру заңын анықтаймыз:   

)exp(0
kT

mgh
kTnnkT   

 немесе                                        .0
kT

mgh

enn


                                              (7.11) 

  (7.11) формуланы тӛмендегідей жазуға болады: 

                                        .0
kT
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                                                      (7.12) 

     Больцман (7.12) таралудың одан шығатын  

kT

ЕЕ Рр

enn
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формуланың да тек жердің тартылыс күшінің потенциялық ӛріс жағдайында 

ғана емес, кез келген күштің потенциялық ӛрісінде хаосты жылулық қозғалыс 

күйінде болатын кез келген бірдей бӛлшектер жиынтығы үшін де 

орындалатындығын дәлелдеді. Осыған сәйкес (7.12) таралу Больцманның 

таралу заңы деп аталады. 

     Газдың молекулалары тәртіпсіз қозғалыста болады; молекулалардың 

ілгерлемелі қозғалысының Т температурадағы орташа кинетикалық энергиясы  

                                                         kT
i

W
2

                                               (7.13) 

бұл ілгерлемелі қозғалыстың энергиясын ғана есептейді. Алайда ілгерлемелі 

қозғалыспен қатар молекулалардың айналуы және молекуланың қозғалыс 

құрамына кіретін атомдардың тербелуі де мүмкін. Қозғалыстың бұл екі түрі 

қандай да бір энергия қорымен байланысты болады, ал бұл энергияны 

анықтауға статистикалық физика тағайындайтын энергияның молекуланың 

еркіндік дәрежелері бойынша біркелкі таралуы жӛніндегі қағида мүмкіндік 

береді. Ол үшін молекулалар қозғалысының әр түріне тиісті энергияны 

есептеу үшін еркіндік дәрежелер саны жӛнінде ұғым енгізу керек. 

      Механикалық жүйенің еркіндік дәрежелері деп жүйенің орнын 

анықтауда мүмкіндік беретін тәуелсіз шамалардың жиынтығын айтады. 

     Яғни, дененің еркіндік дәрежелер саны оның (дененің) кеңістіктегі 

орнын анықтау үшін қажет болатын тәуелсіз координаталар санын. 

     Молекуланың еркіндік дәрежелерін анықтаған кезде атомдарды 

материялық нүкте деп есептеуге болады. Материялық нүктенің кеңістіктегі 
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орны оның үш координаталарының (мәселен, x, y, z декарт 

координаталарының немесе ,,r т.б. сфералық координаталардың) 

берілген мәндерімен анықталады. Осыған сәйкес материялық нүктенің үш 

еркіндік дәрежесі болады. Демек, бір атомды молекуланың үш ілгерлемелі 

(i=3), екі атомды молекуланың үш ілгерлемелі (i=3) және екі айналмалы (i =2) 

(қатаң байланыста) еркіндік дәрежесі болады. 

      Молекуланың еркіндік дәрежелерінің саны қанша болмасын, оның 

үшеуі міндетті түрде – ілгерілемелі болатынын ескерелік.  Молекуланың 

ілгерілемелі еркіндік дәрежесінің қай-қайсысының да басқаларынан ешбір 

айырмашылығы болмайтындықтан, олардың әрқайсысына орташа есеппен 

(6.13) мәнінң үштен біріне, яғни  kT/2-ге тең бірдей энергия келуі керек. 

Қозғалыстың қай түрінің де бір-бірінен артықшылығы жоқ деп ұйғару табиғи 

нәрсе, демек, кез келген еркіндік дәрежесіне – ілгерілемелі, айналмалы және 

тербелмелі – орта есеппен kT/2-ге тең бірдей энергия (дәлірек айтсақ, 

кинетикалық) келуі тиіс. Осы айтылған тұжырым энергияның еркіндік 

дәрежелері бойынша біркелкі таралу жайлы ереженің мазмұны болып 

табылады. 

     Біркелкі таралу жайлы ереже бойынша бір молекуласының 

энергиясының 


  орташа мәні (бірдей температура кезінде), неғұрлым 

молекула күрделірек, неғұрлым оның еркіндік дәрежесі кӛп болған сайын, 

соғұрлым үлкен болады. 

     Молекуланың үш еркіндік дәрежесі бар ілгерлемелі қозғалысында 

энергия мынаған тең:  

- бір атомды болса                                          ;
2

3
kT



  

- екі атомды                                                   ;
2

5
kT



  

- үш немесе одан да кӛп атомды болса            .
2

6
kT



  

  мұндағы i-еркіндік дәрежелер саны.  

i =iіл + iай + 2iтер. 

   i – ілгерлемелі, айналмалы және екі еселенген тербелмелі еркіндік 

дәрежелер сандарының қосындысы. 

     Атомдардың арасында қатаң байланысы бар молекула үшін i 

молекуланың еркіндік дәрежелерінің санына тең болады.     

     Идеал газ деп молекулаларын материалдық нүкте деп қарастыруға 

болатын және олардың арасындағы ӛзара әсер елеусіз аз газдарды айтады. 

     Идеал газ молекуласының ілгерлемелі қозғалысының орташа 

кинетикалық энергиясы абсолют температураға тура пропорционал және 

энергияның шамасы тек температура мәніне тәуелді, температурасы тұрақты 

барлық газдардың кинетикалық энергиясы ӛзара тең. 

     Идеал газдың молекулалары қашықтықтан әрекеттеспейтін 

болғандықтан, мұндай газдың ішкі энергиясы жеке молекулалардың 
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энергияларының қосындысынан тұрады. Демек, идеал газдың бір киломолінің 

ішкі энергиясы Авогадро санын бір молекуланың орташа энергиясына 

кӛбейткенге тең болады: 

                                   .
22

RT
i

kTN
i

NU AAкм 


                         (7.14) 

     Массасы m газдың ішкі энергиясы газдың бір молінің энергиясын m 

массадағы киломольдердің санына кӛбейткенге тең болады: 

                                             RT
im

U
m

U км
2



                               (7.15) 

 Қандай да бір дененің жылу сыйымдылығы деп оның температурасын 

бір градусқа көтеру үшін керекті жылу мөлшеріне тең шаманы айтады. 

   Жылу сыйымдылығы екі түрлі болып анықталады: 

 1) Молярлық жылу сыйымдылық. 

 2) Меншікті жылу сыйымдылық. 

   Жылу сыйымдылығы деп термодинамикалық жүйені қыздыруға кеткен 

жылудың (dQ) температура өзгерісіне  (dT) қатынасын айтады, яғни 

                                                .
dT

dQ
Cдене                                                     (7.16) 

     Осы жылу сыйымдылық молярлық жылу сыйымдылық деп аталады. 

Егер осы сыйымдылықты газдың массасына бӛлсек, меншікті жылу  

сыйымдылық шығады: 

                                                        .


C
с                                                        (7.17) 

     Меншікті жылу сыйымдылық 1 кг массасы бар газды бір Кельвинге 

қыздыру үшін кететін жылу мӛлшерін кӛрсетеді. 

     Жылу сыйымдылығының шамасы денені қыздыру шарттарына тәуелді 

болады. Қыздыруды кӛлем немесе қысым тұрақты болған жағдайда 

жүргізгендегі жылу сыйымдылықтың айырықша маңызы бар. Бірінші 

жағдайда жылу сыйымдылық – тұрақты кӛлем кезіндегі жылу сыйымдылық 

(СV деп аталады), екінші жағдайда – тұрақты қысым кезіндегі жылу 

сыйымдылық (Ср деп белгіленеді) деп аталады. 

 

 

  8-дәріс. Термодинамика негіздері 

 

  Дәрістің мақсаты: термодинамиканың заңдарын (бастамаларын) оқып 

үйрену; Карно циклымен танысу. 

 

  1 Термодинамика туралы түсінік. 

  2 Термодинамиканың бірінші бастамасы. 

  3 Қайтымды және қайтымсыз процестер. 

  4 Карно циклі. Қайтымды және қайтымсыз машиналардың пайдалы әсер 

коэффициенті. 
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  5 Жылудың келтірілген мӛлшері. Клаузиус теңсіздігі. 

  6 Энтропия. Энтропияның қасиеттері. 

  7 Термодинамиканың екінші бастамасы. 

 

     Термодинамика алғашқыда жылудың жұмысқа айналуы жӛніндегі 

ғылым ретінде пайда болды. Алайда, термодинамика негіздерінде жатқан 

заңдардың жалпы сипаты сонша, қазіргі кезде  термодинамикалық тәсілдер 

зор табыспен кӛптеген физикалық және химиялық процестерді зерттеуге және 

зат пен сәуле шығару қасиеттерін тексеруге қолданылады. 

     Термодинамика негіздеріне оның алғашқы екі бастамасы жатады. 

Бірінші бастама энергияның бір түрден басқа түрлеріне айналғанда 

байқалатын сандық қатынастарды тағайындайды. Екінші бастама осы энергия 

айналымдары қай жағдайларда жүзеге асатынын анықтайды, яғни 

процестердің қай бағытта ӛтуі мүмкін екенін анықтайды. 

     Бір денеден екінші денеге берілетін энергия мӛлшерінің дененің бір-

біріне істейтін А жұмысы арқылы анықталатын тәрізді, бір денеден екінші 

денеге жылу берілу арқылы берілетін энергия мӛлшері, дененің алатын Q 

жылу мӛлшері арқылы анықталады. Сонымен, системаның ішкі энергиясының 

ӛсімшесі системаға істелген А
/
 жұмыс пен системаға берілген жылудың 

қосындысына тең болуы тиіс: 

                                             ,/

12 AQUU                                           (8.1) 

   мұндағы U1 және U2 – системаның ішкі энергиясының бастапқы және 

ақырғы мәндері. 

     Әдетте, сыртқы денелердің системаға істеген А жұмысының орнына 

системаның сыртқы денелерге істеген А (-А
/
 жұмысқа тең) жұмысын алады. 

А
/
 орнына –А-ны қойып және де (8.1) – теңдеуді Q-ға қатысты шешіп, 

                                         AUUQ  12                                                   (8.2) 

түрге келтіруге болады. 

     (8.2) теңдеуі энергияның сақталу заңын ӛрнектейді, әрі 

термодинамиканың бірінші заңы (бастамасы) болып табылады. 

     Термодинамиканың бірінші бастамасы –жүйеге берілген жылу мөлшері 

жүйенің ішкі энергиясының өсімшесіне және жүйенің сыртқы денелерде 

атқаратын жұмысына жұмсалады. 

     Егер термодинамиканың бірінші бастамасы энергияның бір түрден 

екінші түрге ӛзгергенінде байқалатын сандық қатынастарды кӛрсетсе, екінші 

бастамасы осы энергияның ӛзгерістері қандай жағдайларда жүзеге асатынын 

анықтайды, яғни процестердің қандай бағытта ӛтуі мүмкін екенін кӛрсетеді. 

Сонымен қатар термодинамикада тепе-тең күй ұғымы сияқты, қайтымды 

процестер ұғымының да ролі зор. 

     Жүйе бір күйден (V1, P1, T1 ) екінші күйге (V2, P2, T2 ) ӛтіп және кері 

бағытта 2-күйден 1-күйге қайтып келген кезде жүйенің ӛзінде де және оны 

қоршаған ортада да ешқандай ӛзгеріс болмаса, онда мұндай процесті 

қайтымды процесс деп атайды. Сӛйтіп қайтымды процеске тек тепе-тең 

процестер жатады. Сонда қайтымды процесс әуелі бір бағытта, содан соң кері 
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бағытта бірінен соң бірі болып отыратын тепе-тең күйлердің үздіксіз 

тізбегінен құрылуы, сӛйтіп жүйені қоршаған денелерде ешқандай ӛзгеріс 

болмауы тиіс. 

     Ал, егер де жүйе 2-күйден 1-күйге ӛткенде не жүйенің ӛзінде, не оны 

қоршаған ортада ӛзгеріс болмаса, онда мұндай процесті қайтымсыз процесс 

деп атайды. Яғни, тепе-тең емес процестер әрқашанда қайтымсыз процес, 

дәлірек айтқанда нақты процестер қайтымсыз процестер болады. Олар 

мейілінше баяу ӛте отырып, қайтымды процестерге тек жуықтай алады. 

     Дӛңгелек (немесе тұйық) процесс (цикл) деп жүйе бірсыпыра 

ӛзгерістерге ұшырағаннан кейін алғашқы күйіне қайтып келетін процесті 

айтады. Дӛңгелек процесс кезінде орындалатын жұмыс сан жағынан қисықпен 

қоршалған ауданға тең болады. Демек, тұтас цикл ішіндегі жұмыс сан 

жағынан қисықпен қоршалған ауданға тең болады да, тура бағыттағы циклде 

(яғни сағат тілі бағытында орындалатын циклде) оң, ал оған кері бағытта теріс 

болады.  

     Циклді орындағаннан кейін система алғашқы күйіне қайта келеді. 

Сондықтан күйдің кез келген функциясының, атап айтқанда, ішкі энергияның 

мәндері циклдің басында және соңында бірдей болады. 

     Термодинамиканың екінші бастамасына сүйене отырып, Карно 

мынандай теорема қорытып шығарды: барлық периодты түрде жұмыс істейтін 

жылу машиналарының ішіндегі ең тиімдісі – қыздырғыш пен суытқыштың 

температуралары бірдей және ПӘК жоғары қайтымды машиналар. Олардың 

ПӘК машинаның конструкциясына тәуелді емес. Карно зерттеген циклдер ӛте 

тиімді, әрі үнемді тұйық процесс болып есептелінеді. Бұл цикл екі изотерма 

мен екі адиабатадан құралатын қайтымды тұйық процесс. Циклді жүзеге 

асыру үшін, жұмыстық дене термиялық түрде ұлғайғанда оған тиісті 

мӛлшерде жылу беріп тұратын қыздырғыш және жұмыстық дене изотермалық 

түрде сығылғанда оған тиісті мӛлшерде жылу алатын суытқыш болу керек. 

Жұмыстық заттың ұлғайғанда ӛндіретін жұмысы оң (А>0), ал сығылғанда 

ӛндіретін жұмысы теріс (А<0) болады.  

     Термодинамиканың екінші бастамасына сүйене отырып, қыздырғышы 

мен суытқыштары бірдей қайтымды машиналардың бірінің 

п.ә.коэффициенттерінің мәні бірдей болатынын дәлелдеуге болады. 

Дәлелдеуді кері ұйғару арқылы жүргізейік. Кез келген қандай да болсын К 

және N екі қайтымды жылу машинасын алайық та, машиналардың біреуінің 

мысалы К-ның, ПӘК екіншісінен үлкен деп ұйғарайық.  

     Пайымдауымызды жеңілдету үшін машинаның екеуі де циклдің ішінде 

қыздырғыштан бірдей жылу мӛлшерін алады деп ұйғарайық, ол жылуды 

қысқартып, Q1 арқылы белгілейік: 

                                                      Q1K = Q1N – Q1.                                                (8.3) 

     Ұйғаруымыз бойынша ηК > ηN , яғни 

                                             ,
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2
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QQ NK 
                                (8.4) 
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  мұндағы Q
/
2K  мен Q

/
2N циклі ішінде К және N машиналардың 

суытқышқа беретін жылу мӛлшерлері. 

     Жоғарыдағы ұйғарымымыз бойынша сӛз жоқ, К машина цикл ішінде N 

машинадан кӛбірек жұмыс атқаруы керек, сонымен қоса 

                       AK – AN = (Q1 – Q
/
2K) – (Q1 – Q

/
2N) = Q

/
2N – Q

/
2K.                         (8.5) 

   N машинаны суытқыш машина режімінде істейтіндей етіп, кері бағытта 

жүргізіп жіберуге мәжбүр етейік. Бұл жағдайда машина қайтымды 

болғандықтан, цикл ішінде тура бағытта қандай жылу мӛлшерін алған болса, 

суытқыштан сондай Q
/
2N  жылу мӛлшерін талады да, қыздырғышқа Q1 жылу 

мӛлшерін беретін болады. Сонымен бірге, цикл ішінде машинаны жүргізіп АN  

жұмыс ӛндіру керек. Бұл жұмысты орындау үшін К машинаны пайдалануға 

болады, ол үшін К машина N машинаны жүргізетіндей етіп, екі машинаны 

бір-біріне тіркестіруіміз керек. Осылай тіркестірілген екі машина біртұтас 

қайтымды жылу машинасына айналады. 

     Демек, екі машинаны жоғарыда айтылған жолмен құрастыра отырып, 

бізге жалғыз-ақ нәтижесі бар денеден (суытқыштан) жылудың бір Q мӛлшерін 

алып, сол жылуды тұтасымен жұмысқа айналдыруға мүмкіншілік беретін бір 

процесті жүзеге асыруға болар еді, алайда бұл термодинамиканың екінші 

бастамасы бойынша мүмкін емес. Сонымен ηК < ηN болады деген 

ұйғарымымыз дұрыс емес. 

     Сол сияқты ηК > ηN дейтін ұйғарым да термодинамиканың екінші 

бастамасына қайшы келеді. 

     Сӛйтіп, К және N екі машинаның ПӘК бірдей болуға тиіс. 

  К және N машиналардың ерекшеліктері жӛнінде, олардың қайтымды 

машиналар екендігінен басқа, біз ешқандай ұйғарым жасаған жоқпыз. 

Ендеше, соңғы шыққан нәтижені, олардың констукциясына және жұмыстық 

затына байланыссыз қайтымды машиналардың барлығының ПӘКбірдей 

болуға тиіс дейтін қорытындыға келдік. Демек, қайтымды машинаның ПӘК 

тек қана суытқыш пен қыздырғыштың температурасына байланысты бола 

алады. 

     Кез келген жылу машинасы бір циклді әлденеше рет қайталайтын бір 

денелер жүйесі болып табылады. Барлық қайтымды машиналардың ПӘК 

бірдей болады, ал қайтымсыз машиналардың ПӘК қайтымдінікінен әрқашан 

аз болады. Бұл айтылғанды аналитикалық түрде былай жазуымызға болады: 
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                                        (8.6) 

     Сол жақта кез келген машинаға жарайтын ПӘКанықтамасы тұр, ал оң 

жақта қайтымды машинаның ПӘК ӛрнегі тұр. Теңдік белгісі қайтымды 

машинаға, ал теңсіздік белгісі қайтымсыз машинаға сәйкес келеді. 

   (8.6) қатыс, сӛз жоқ, бұл цикл неше дүркін қайталанатынына 

қарамастан, яғни алынған жүйенің жылу машина ретінде қолданылатынына 

немесе қолданылмайтынына қарамастан, әрі қайтымды цикл жасайтын кез 

келген денелер жүйесіне жарайды. Бұдан былайғы жерде (8.6) сияқты 
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қатыстарды қарастырғанда біз бір денелер жүйесі орындайтын циклмен істес 

боламыз.  

   (8.6) қатыстан мынау шығады: 

                                                       .
1

2

1

2
/

T
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Q

Q
                                                    (8.7) 

     Оң шамаға 
2

1

Т

Q
 қатынасты кӛбейте отырып, мынаны аламыз: 

                                                    .
1
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T
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Q
                                                      (8.8) 

     Ақырында, бұл қатыстың сол жағы мен оң жағын 
2

2
/

Т

Q
 қатысын ала 

отырып, мына ӛрнекке келеміз: 

                                                       .0
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                                            (8.9) 

     Соңғы (8.9) ӛрнекке жүйенің алатын жылуы (Q1) және оның беретін 

жылуы (Q2) қатысады. Бұдан былайғы ӛзіміз қарастырғалы отырған 

жалпылаулар мақсатында, (8.9) ӛрнекті оған тек жүйенің басқа денелерден 

алатын жылу мӛлшері Q1 кіретіндей етіп түрлендіргеніміз қолайлы; сонда бұл 

жылуларды біз алгебралық шамалар деп қарастыратын боламыз; егер 

алынатын Q оң болса, жылу кез келген сыртқы денеден жүйеге беріледі, егер 

де Q теріс болса, жылу жүйеден сыртқы денеге беріледі. Сонымен, 

температурасы Т2 денеге берілетін Q
/
2 жылудың орнына, сол денеден 

алынатын және Q2-ге тең –Q
/
2 жылуды кірістіреміз. Сонда (8.9) ӛрнегі ең 

соңында мына түрге айналады: 

                                                     .0
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     Бұл қатыс Клаузиус теңсіздігі деп аталады. 

     Жүйенің әйтеуір бір денеден алатын жылу мӛлшерінің сол дененің 

температурасына қатынасын Клаузиус келтірілген жылу мөлшері деп атаған. 

     Келтірілген жылу мӛлшерінің қосындысын тек цикл үшін ғана емес, 

сонымен қатар қалаған дӛңгелек емес процесс үшін де құрастыруымызға 

болады. Онда бір күйден екінші күйге қайтымды ауысулар үшін бұл 

қосындының тамаша қасиеті бар екенін қазір анықтайтын боламыз.  

  Келтірілген жылу мӛлшерінің бүтін цикл бойынша (цикл қайтымды!) 

алынған қосындысы нӛлге тең: 

                                                         .0
/





 T

Q
                                            (8.11) 

     Бұл (8.11) қосындыға кіретін қосылғыштардың бәрін, олардың бір тобы 

I тармаққа жататындай етіп, ал екінші тобын II тармаққа жататындай етіп, екі 

топқа бӛлуге болады. Сонда (8.11) ӛрнекті былай жазуымызға болады: 

                                          .0
12

/

21

/








 T

Q

T

Q
                                       (8.12) 
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  Бірінші қосынды I тармақ бойымен 1 күйден 2 күйге ауысуға сәйкес 

келеді, екінші қосынды II тармақ бойымен 2 күйден 1 күйге ауысқанға сәйкес 

келеді. 

     Энтропия деп макроскопиялық жүйенің бейберекетсіздігін, 

тәртіпсіздігін кӛрсететін шаманы айтады. Энтропия салыстырмалы түрде 

ӛлшенеді, яғни энтропия айырмасын ӛлшеген тиімді. Термодинамикалық 

жүйенің энтропиясы ӛсіп отыратындықтан, әлемдегі, табиғаттағы барлық 

процестердің энтропиясы ӛсіп отырады. Энтропия азаятын бірақ процесс бар, 

ол жаңа жұлдыздың пайда болуы. Энтропияны S деп белгілейміз. Энтропияны 

дәл ӛлшеу ӛте қиын, сондықтан энтропияның айырмасын есептеп, ӛлшеу ӛте 

ыңғайлы.  

     Сӛйтіп,  

                                                          .
T

Q
dS


                                                (8.13) 

     Егер цикл қайтымсыз болса, онда  

                                                            .
T

Q
dS


                                              (8.14) 

     Егер жүйе тұйық болса, яғни қоршаған ортамен жылу алмаспайтын 

болса, онда  

                                                            dS ≥ 0                                                       (8.15) 

немесе  

                                                         S2-S1≥0.                                                       (8.16) 

     Сонымен, изоляцияланған системаның энтропиясы тек арта алады 

(егер системада қайтымсыз процесс ӛтетін болса), не тек тұрақты боп қала 

алады (егер системада қайтымды процесс ӛтетін болса). Изоляцияланған 

системаның энтропиясы ешуақытта кеми алмайды. 

     Термодинамиканың екінші бастамасы – табиғатта болып жатқан 

процестер бағыты мен жылу процестері қайтымсыз. Бұл заңды сипаттайтын 

бірнеше анықтама бар: 

  1) Суық денеден ыстық денеге ешқашан жылу берілмейді (Клаузиус 

анықтамасы). 

  2) Қыздырғышты суыту нәтижесінде алынған жылу мӛлшерін түгелімен 

жұмысқа айналдыру мүмкін емес.  

 

  9-дәріс. Тасымалдау құбылысы 

  

  Дәрістің мақсаты: тасымалдау құбылысымен танысу; тасымалдау 

құбылысының ортақ заңдылықтарын оқып үйрену. 

 

  1 Тасымалдау құбылысының жалпы сипаттамасы. 

  2 Еркін жүру жолының орташа ұзындығы. 

  3 Газдардағы тасымалдау құбылыстары. 

     Термодинамиалық тепе-теңдік жағдайында күй параметрлері (Т 

температура, р қысым, n молекулалр концентрациясы және т.б.) жүйенің 
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барлық нүктелерінде бірдей болады. Бұл жағдайда жүйеде қандай да бір 

макропроцесс ӛтуі мүмкін емес. 

     Тепе-теңдік бұзылған жағдайда жүйе физикалық біртексіз болады, осы 

жүйені сипаттайтын күй параметрлері жүйенің әртүрлі бӛліктерінде әртүрлі 

болады. Егер осы жүйенің ӛзін ғана қарастырсақ, онда ол ӛздігінен ең 

ықтимал күй –тепе-теңдік күйіне қайтып келеді. 

     Жүйені сипаттайтын макроскопиялық параметрлердің кеңістіктік теңелу 

процесі жүйе ішінде бір нүктеден екінші нүктеге осы макроскопиялық 

параметрлердің тасымалдануынан және жылулық қозғалыс салдарынан 

болады. 

     Газ тепе-тең күйден ауытқыған кездегі құбылыстарды қарастырамыз, 

мұндай құбылыстар тасымалдау құбылыстары деп аталады. 

     Біз осы құбылыстардың үшеуін, ішкі үйкеліс немесе тұтқырлықты, 

жылу өткізгіштікті және диффузияны қарастырамыз.  

     Тасымал құбылыстары жүйені тепе-теңдікке әкелетін процестермен ғана 

емес, шексіз уақытта жүйені тепе-теңдікте ұстап тұратын сыртқы әсерлерге де 

байланысты. Мұндай жағдайда олар стационар болып табылады. 

     Статистикалық физика тек денелердің тепе-тең күйлерін ғана 

қарастырады 

     Тепе-тең күйден ауытқыған кезде пайда болатын құбылыстарды 

зерттейтін ғылым физикалық кинетика деп аталады. 

     Тасымал процестерінің интенсивтілігі сәйкес шаманың ағынымен 

сипатталады.  

     Қандай да бір шаманың ағыны деп бірлік уақыт ішінде қандай да бір бет 

арқылы ӛтетін осы шаманың мӛлшерін айтады (мысалы, масса ағыны 

dt

dQ
M  , импульс ағыны  

dt

dP
K    және т.б.).  

     Ағын - скаляр алгебралық шама, оның таңбасы ағын оң болып 

саналатын бағытты таңдау арқылы анықталады. 

     Газдың молекулалары тәртіпсіз түрде үздіксіз қозғалып жүретіндіктен 

бірімен-бірі үнемі соқтығысып отырады. Соқтығысқанша олар бір λ жолды 

еркін жүреді. Тетелес екі соқтығысудың арасындағы осы жолдың ұзындығы 

әртүрлі болады; бірақ молекулалардың саны ӛте кӛп және олардың 

қозғалысында ешбір тәртіп болмайтындықтан, молекулалардың еркін 

жолының орташа ұзындығы жӛнінде айтуға болады. 

     Газ молекулалары ӛте үлкен жылдамдықпен қозғалады. Мысалы: 0
0
С 

температурадағы сутегінің молекуласы 1700 м/с жылдамдықпен қозғалады. 

Молекула ӛз қозғалысында басқа молекулалармен соқтығысып, бағытын n рет 

ӛзгерткен болса, онда еркін жолының орташа ұзындығы мынаған тең:  

                                    .321

n

llll n


 
                                       (9.1) 

Бұл орташа еркін жүру жолы деп аталады. Енді 


 анықтау үшін бірлік уақыт 

ішінде белгіленген молекуланың басқа молекулалармен соқтығысу санын табу 
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керек. Молекуланың бір соқтығысуынан кейін түзу сызық бойымен 

қозғалысының орташа жылдамдығы 


u болсын делік. Егер 1 секунд ішінде ол 


z  рет соқтығысқан болса, онда орташа еркін жұру жолының шамасы: 

                     .







z

u
                                                    (9.2) 

     Соқтығысулардың орташа санын (


z ) табу үшін, қарастырылып 

отырған молекуладан басқа молекулалардың барлығы ӛз орындарында 

қозғалмайды деп есептейік. Соқтығысудың нәтижесінде молекула ӛзінің ұшу 

бағытын ӛзгертіп, радиусы d цилиндрдің ішінде орналасқан басқа 

молекуламен кездескенше түзу сызықты қозғалады. Қозғалыстағы 

молекуланың 1 секунд ішінде қозғалмай тұрған молекулалармен 

соқтығысуларының орташа саны мынаған тең:  

                                                      ,2 0

2 nudz


                                            (9.3) 

  мұндағы, d-соқтығысу кезінде екі молекула центрлерінің арасындағы ең 

аз қашықтықтағы молекуланың эффективті диаметрі деп аталады. 

Молекулалардың жылдамдықтары температура жоғарлағанда артып, 

эффективті диаметр шамамен молекуланың эффективті қимасы σ-ға тең 

болады. 

  Молекуланың эффективтік қимасы деп мына шаманы айтады: 

σ=πd
2
. 

     Қорыта келгенде молекуланың еркін жүру жолының орташа мәні 

мынаған тең болады: 

                                                 .
2

1

0n







                                             (9.4) 

     Сонымен еркін жүру жолының орташа мәні газдың абсолют 

температурасына тәуелді емес, себебі Т артқан сайын, газ молекулаларының 

орташа жылдамдықтарымен қатар оның соқтығысу саны да артып отырады. 

     Газ молекулалары тәртіпсіз қозғалып тұратындықтан олар ӛне бойы 

араласып отырады, осыдан барып тиісіп тұрған әр текті екі газ бірінің ішіне 

бірі кіріп араласады – диффузияланады. Газдардағы ішкі үйкеліс және жылу 

ӛткізгіштік құбылыстарының механизмі де газ молекулаларының бір орыннан 

екінші орынға кӛшіп тұруына байланысты. Молекулалардың қозғалысына 

байланысты болатын осы құбылыстардың барлығы да кӛшу құбылысы немесе 

тасымалдау құбылысы деп аталады.  

     Тасымалдау құбылыстарының жалпы теңдеуі молекула-кинетикалық 

теория негізінде алынады.  

     Егер тасымалдау тек х-ӛсі бойымен ӛтетін болса, онда 

                           
 

,
3

1
tS

x

n
N 







                              (9.5) 

  мұндағы φ-газдың тасымалданатын физикалық сипаттамасы; 
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                        N-тасымалдау кезінде Δt уақыт ішіндегі х-ӛсі бағытына 

перпендикуляр орналасқан ΔЅ аудан арқылы ӛтетін молекулалар саны; 

                 
 

x

n



 
 қатынасы nφ – шамасының градиенті. 

     Кӛшіру құбылысын қарастыруды біз газдың ішкі үйкелісі немесе 

тұтқырлығынан бастаймыз. 

 Газдың ішкі үйкелісі (тұтқырлығы). 

     Газдың қабаттары әртүрлі жылдамдықпен қозғалғанда олардың 

арасында күш пайда болады: жылдамырақ қозғалтатын қабат жайырақ 

қозғалатын қабатты ӛзімен ілестіріп шапшаңдатады және, керісінше, жайырақ 

қозғалатын қабат жылдам қозғалатын қабатқа бӛгет жасайды. Осында пайда 

болатын ішкі үйкеліс күштері f газ қабатына жанама бағытпен әсер етеді. 

Ішкі үйкеліс күшінің шамасы: бұл жағдайда тасымалданатын шама – молекула 

импульсі φ=m0u. 

                                              .S
dх

du
f                                                  (9.6) 

  Бұл теңдеу ішкі үйкеліс теңдеуі немесе Ньютон заңы деп аталады.  

  мұндағы η – тұтқырлық коэффициенті немесе ішкі үйкеліс 

коэффициенті; 

           du ∕ dz – жылдамдықтың градиенті немесе қабаттарды бӛліп 

тұратын бетке перпендикуляр z бағытында газдың қозғалыс жылдамдығы u–

дың қаншалықты тез ӛзгеретіндігін кӛрсететін шама;  

            S – күш түсірілген беттің шамасы. 

  Тұтқырлық коэффициенті η–ның ӛрнегі мынаған тең: 

                                                  
3

1
                                              (9.7) 

сонда 

                                         .
3

1
S

dх

du
f                                          (9.8) 

     Қалыпты жағдайларда газдардағы ішкі үйкеліс сұйықтардағыдан 

әлдеқайда аз болады.   

  Жылу өткізгіштік құбылысы. 

 Макроскопиялық тұрғыдан қарағанда жылу ӛткізгіштік құбылысы Q 

жылу мӛлшерінің жылырақ қабаттан суығырақ қабатқа ауысуы болып 

табылады. 

 Газдың жылу өткізгіштігі: қайсы бір ортада кез келген z бағытында 

температура тұрақты болып қалмайтын болса, онда осы бағытта, шамасы: 

                                            S
dх

dT
q                                                     (9.9) 

формуламен анықталатын жылу ағынының пайда болатынын тәжірибе 

анықтаған. Ал, «–» таңбасы температураның артатын бағыты мен 

жылудың өтетін бағытының қарама-қарсы бағытын көрсетеді. 



43 
 

 мұндағы q – z осіне перпендикуляр орналасқан S ауданнан бірлік 

уақытта ӛтетін жылу мӛлшері; 

               dT ∕dz – температура градиенті; 

                 χ – ортаның қасиеттеріне тәуелді болатын және жылу 

өткізгіштік коэффициенті деп аталатын пропорционалдық коэффициент. 

  Жылу өткізгіштік коэффициенті үшін мынадай ӛрнек аламыз: 

                                            χ=1/3 ρ «υ» λ Сv                                                                     (9.10) 

сонда 

                             .
3

1
S

dz

dT
Сq V                                       (9.11) 

     (9.8) формула газ молекулаларының жылу түрінде тасымалданатын 

энергиясын сипаттайды да, француз физигі Фурьенің жылу өткізгіштік заңы 

деп аталады. 

  Диффузия құбылысы. 

     Бақылауларға қарағанда диффузия кезінде бір кішкене ΔЅ ауданы 

арқылы ӛтетін (тасымалданатын) газдың ΔМ массасы, осы ΔЅ аудан неғұрлым 

үлкен болса, диффузияны бақылау уақыты Δt неғұрлым ұзақ болса және 

диффузияланатын газдың ρ парциалық тығыздығы ΔЅ ауданға перпендикуляр 

бағыт бойынша неғұрлым тезірек ӛзгерсе, соғұрлым кӛп болады.  

     ΔS аудан арқылы бір секунт ішінде ӛтетін массаның ΔМ шамасы 

мынаған тең:  

                    ,tS
dх

dc
D  1

                               (9.12) 

 

  мұндағы D – диффузия коэффициенті деп аталатын пропорционалдық 

коэффициент;  

                 dс1 ∕ dх – S ауданды ойша орналастырған қимадағы абсолют 

концентрацияның градиенті. 

       Бұл теңдеу диффузия теңдеуі немесе Фик заңы деп аталады. 

  

. 

 Диффузия коэффициентінің тӛмендегідей газдың кинетикалық 

теориясына байланысты ӛрнегі бар: 

                                                      D=1/3 «υ» λ                                              (9.13) 

сонда 

                                     S
dz

dc1

3

1
                                    (9.14) 

«–» таңбасы массаның газ концентрациясының кемитін бағытында 

тасымалданатындығын көрсетеді. 

  Диффузия кезінде масса,  Жылу өткізгіштік кезінде энергия, Ішкі 

үйкеліс кезінде қозғалыс мӛлшері тасымалданады. 
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  10-дәріс. Нақты газдар 

 

  Дәрістің мақсаты: үлкен тығыздықтағы газдардың ӛзгерісін дұрыс 

сипаттайтын теңдеулердің нені ескеруі тиіс екендігін оқып үйрену; заттың 

фазалық күйлеріне сәйкес келетін изотермалармен танысу. 

 

  1 Нақты газдар. Фазалық түзілу түсінігі. 

  2 Газдардың идеалдықтан ауытқуы. Ван-дер-Ваальс теңдеуі. 

  3 Эксперименттік изотермалар. Зат күйінің фазалық ӛзгерістері. 

  4 Нақты газдардың ішкі энергиясы. 

 

     Қасиеті молекулалардың әсерлесуіне тәуелді газды немесе идеалдық 

шарттарға бағынбайтын газды нақты газ деп атайды 

     Жоғары қысымдағы немесе төмен температурадағы газды идеал деуге 

болмайды, себебі газ молекулалары бір-біріне ӛте жақын орналасады да 

олардың ӛлшемдерін және ӛзара әсерлесуін ескеруге тура келеді. Бұл 

жағдайда газдың күйін Менделеев-Клапейрон теңдеуі кӛмегімен сипаттауға 

болмайды. 

     Кез келген зат қатты, сұйық және газ түріндегі үш түрлі агрегаттық 

күйде болады. Заттың бұл күйлерін фазалар деп атайды. 

     Фаза деп бір-бірінен физикалық қасиеті жағынан айырмашылығы бар 

бір заттың түрлі термодинамикалық тепе-теңдіктегі күйін айтады. 

     Заттың қандай фазада болатындығы затты құрайтын бӛлшектердің 

(молекула, атом, ион) орташа кинетикалық және орташа потенциалдық 

энергияларының қатынасына байланысты. Ал кинетикалық және 

потенциалдық энергиялары орташа температура мен қысымына тәуелді.  

     Жоғары температура және тӛменгі қысымда зат газ күйінде болады, 

керісінше температура тӛмен, қысым жоғары болса қатты күйде, ал қысым 

тӛмен температура мәндері max және min шамалардың аралығында болса, зат 

сұйық күйде болады.  

  Олай болса заттың фазалық түрленуі температура мен қысымның 

өзгерісіне тәуелді деген қорытынды жасаймыз. 

     Заттың температурасы арқылы оның энергиясы анықталатындықтан, 

әртүрлі агрегаттық күйде болуды энергия шамалары арқылы сипаттауға 

болады. 

     Егер, Wp min « Wk зат газ күйінде, Wp min » Wk зат қатты күйде, Wp 

min ≈ Wk зат сұйық күйде болады. 

      Кез келген дене температураға байланысты газ, сұйық және қатты 

күйлерде бола алады. Берілген дене үшін, оның бір күйден екінші күйге ӛту 

температурасы потенциалдық энергияның мәніне тәуелді болады. 

         Газдардың кинетикалық теориясын қарастырған кезде, молекула-

кинетикалық моделінде газ тәртіпсіз қозғалып жүрген серпімді шарлар сияқты 

молекулалардан құралған деп түсініледі. Молекулалардың арасындағы 

күштер соғылысу кезінде ғана әсер етеді, мұнымен қатар бұл күштер серпімді 
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тебілу күштері деп саналады. Молекулалардың ӛлшемдері олардың орташа 

ара қашықтығына қарағанда соншалықты кішкене, оларды ескермеуге де 

болады деп ұйғарылды. Бұл модель идеал газдарға, яғни Бойль-Мариотт және 

Гей-Люссак заңдарына дәл бағынатын газдарға сәйкес келеді. Алайда нақты 

газдар, жоғарыда айтылғандай, бұл заңдарға жуық түрде бағынады. Үлкен 

қысымдарда газдардың барлығы да Бойль-Мариотт заңынан ауытқиды. 

 Сонымен нақты газдар қасиеттерінің идеал газдың қасиеттерінен ӛзгеше 

болуы мынадай екі себептен болуға тиіс: біріншіден, молекулалардың 

ӛздерінің ӛлшемдері болады, екіншіден, молекулалардың арасындағы ӛзара 

әсер күшінің сипаты серпімді шарлардың ӛзара әсер күшінен күрделірек 

болады.    

 Бұл екі себептің екеуін де Ван-дер-Ваальс есепке алған. Идеал газдың 

Менделеев-Клапейрон теңдеуі нақты газдарға қолданылмайды, оны қолдану 

үшін, оған түзетулер енгізу қажет. Сол түзетуді алғаш рет 1873 ж. енгізген 

голландия физигі Ван-дер-Ваальс болды. 

 Бірінші түзетуі – ол молекулалардың өздерінің көлемі газды қысқанда ол 

қысымға кері пропорционал кемитін барлық кӛлем емес, молекулалар 

арасындағы бос кеңістіктің кӛлемі болғандықтан, Менделеев-Клапейрон 

формуласындағы V кӛлем орнына (V–в) шамасын енгізеді. Мұндағы, в газдың 

қысылмаған бӛлігінің кӛлемі, яғни молекулалардың кӛлемі, ол Ван-дер-

Ваальстің есептеуінше барлық молекулалардың 4 еселенген кӛлеміне тең 

(4V0), ӛйткені қанша қыссақ та, молекулалардың арасында қуыс қалып қояды. 

  Нақты газ молекулаларының арасындағы тартылыс күші қосымша 

қысым немесе ішкі қысым туғызады. Бұл Ван-дер-Ваальстің енгізген екінші 

түзетуін Р
/
 арқылы белгілейік. Молекулалардың бір-біріне тартылыс күші 

газды қысу үшін сыртқы қысым күшімен қосылады. Олай болса Менделеев-

Клапейрон формуласындағы сыртқы қысым Р орнына екі қысымның 

қосындысын жазамыз: (Р+ Р
/
), мұндағы Р

/
-ішкі немесе молекулалық қысым, ол 

Ван-дер-Ваальстің есептеуінше газ кӛлемінің квадратына кері пропорционал, 

яғни  

                                                                Р
/
 = а / V

2
,                                            (10.1) 

 мұндағы а-газдың табиғатына байланысты Ван-дер-Ваальс тұрақтысы.  

    Осыдан келіп: 

 (Р + Р
/
) (V – в) = RT     немесе      (Р + а / V

2
) (V – в) = RT.                     (10.2) 

 Бұл 1 моль газ үшін шығарылған нақты газ күйінің теңдеуі немесе Ван-

дер-Ваальс теңдеуі. 

     Изотерманы тәжірибе жүзінде шығарып алу үшін затты газ күйінде алу 

керек те, оны жылжымалы поршені бар ыдысқа орналастыру керек. Содан 

кейін заттың температурасы тұрақты болуын қадағалай отырып және қысымы 

мен кӛлемінің екеуін бірдей ӛлшей отырып, затты жайлап сығу керек. 

Осындай тәжірибелердің кризистік температурадан тӛменгі температура 

жағдайындағы нәтижесі келтірілген. Алғашында кӛлемнің азаюына 

байланысты газдың қысымы ұлғаяды, бұл жағдайдағы изотерманың барысы 

Ван-дер-Ваальс теңдеуімен бір шама жақсы сипатталады. Алайда қайсібір Vr 
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кӛлемнің мәнінен бастап эксперименттік изотерма газдың киломоліне сәйкес 

келетін теңдеуге (Р + а
/
 / V

2
) (V – в

/
) = zRT бағынуды қояды. Кӛлемнің осы 

мәнінен бастап ыдыстағы қысымның ӛзгерісі тоқталады да, заттың ӛзі біртекті 

болудан қалады: газдың бір үлесі конденсацияға үшырап сұйыққа айналады. 

Былайша айтқанда, заттың екі фазаға, сұйық пен газға жіктелуі пайда болады. 

Кӛлемді одан ары азайтқан сайын заттың бұрынғыдан да кӛп үлесі сұйық 

фазаға ауысатын болады және бұл ауысу суретте рқан.б  арқылы белгіленген 

тұрақты қысымда жүзеге асады.  

     Сонымен, Ван-дер-Ваальс теңдеуі заттың газ күйін ғана сипаттап қана 

қоймай, әрі сұйық күйге ауысу процесі мен сұйықты сығу процесін де 

қамтиды екен. 

       Заттардың газ тәрізді және сұйық күйлерін түсіндіргенде мынадай 

қорытындыларды айтқан жӛн.  

1) Кризистік Тк температурадан жоғары температураларда зат тек газ 

күйінде ғана болады. Газдың температурасы кризистік температура жоғары 

болғанда оны қанша сықса да сұйық күйге айнала алмайды. Кризистік 

температурадан тӛмен температурада Т < Тк зат қысымға байланысты не газ 

тәрізді күйінде не сұйық күйінде немесе қатарынан екі фазада – сұйық және 

қаныққан бу түрінде бола алады. 

 2) Қаныққан будың қысымы осы заттың кризистік қысымынан артық 

бола алмайды (ρ < ρк). 

3) Заттың сұйық күйіндегі кӛлемі сол мӛлшерде алынған осы заттың 

кризистік кӛлемінен артық болмайды (V<Vк). Кризистік нүктеде (К) сұйық 

пен будың арасындағы айырмашылықтардың барлығы да жойылады. 

Ван-дер-Ваальс теңдеуін (7.2) қарастыра отырып, ТК – кризистік температура, 

рК – кризистік қысым, VК  - кризистік кӛлем, а,b және R –дің арасындағы 

тәуелділікті анықтауға болады. 

Ван-дер-Ваальс теңдеуі сияқты 

       bVK 3  ,     227 b

a
pK


        ,        

 Rb

a
TK




27

8
                (10.3) 

 

(10.3) ӛрнектер де нақты газдар үшін немесе газдың сұйыққа айналу процесін 

сипаттайтын жуықталған теңдеулер болып есептелінеді. 

     Ӛзінің физикалық қасиеттері жағынан басқа тепе-тең күйлерде болатын 

заттардан мүлдем ӛзгеше, термодинамиканың тепе-тең күйіндегі затты фаза 

деп атаймыз. Әдетте фаза деген ұғымды, заттардың агрегатты күйін 

сипаттайды деп атайды, бірақ оның физикалық мәні тереңірек. Мысалы, бір 

зат бір агрегатты күйде ӛзінің қасиеттерінің ӛзгешелігі, құрамы мен құрылысы 

жӛнінен әртүрлі фазада бола алады. Сонымен, заттың бір фазадан екінші 

түріне фазалық ауысуы, сол заттың қасиетінің сапалық ӛзгеруімен 

байланысты.  

     Фазалық ауысудың екі түрі бар. Бірінші текті фазалық ауысу (мысалы, 

балқу, кристалдану, т.б.) жылудың фазалық ауысуы деп аталатын белгілі бір 

мӛлшердегі жылудың жұтылуымен немесе бӛлінуімен жүреді. Бірінші текті 
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фазалық ауысу температураның тұрақтылығымен және энтропия мен 

кӛлемнің ӛзгерістерімен сипатталады.  

     Екінші текті фазалық ауысу деп, жылудың жұтылуына немесе бӛлінуіне 

және кӛлемнің ӛзгеруіне байланыссыз болатын фазалық ауысуды айтамыз. 

Осы фазалық ауысу кӛлем және энтропияның тұрақтылығымен және жылу 

сыйымдылықтың секірмелі ӛзгерісімен сипатталады. 

     Нақты газ молекулаларының арасындағы ӛз ара әсерлердің нәтижесінде 

олардың ӛз ара потенциялық энергиясы ЕР пайда болады да, бұл энергия газ 

молекулаларының ЕК қозғалыс кинетикалық энергиясымен қатар газдың ішкі 

энергиясы құрамына кіреді: 

                                                      U = Ek + Ep.                                              (10.4) 

  Молекулалардың ӛзара әсерлесуінің потенциялық энергиясы олардың 

бір-бірінен орташа ара қашықтығына байланысты, сондықтан потенциялық 

энергия газдың кӛлеміне тәуелді болады. 

     Молекулалар арасындағы тартылыс күштеріне қарсы істелген жұмыс 

жүйенің потенциялық энергиясын арттыруға жұмсалады.  

 

dA = p
/
dV = dEP            

 

немесе ,   p
/ 
= а / V

2
   болғандықтан   

     




V

P
V

dV
adE

2
 

осыдан                                           ЕР= - а / V.                                                   (10.5) 

  Мұндағы минус таңбасы молекулалар арасындағы ішкі қысымды 

туғызатын теріс таңбалы тартылыс күштері екендігін білдіреді. Тұрақты 

кӛлемдегі нақты газдың меншікті жылу сыйымдылығы оның млоекулалары 

қозғалысының кинетикалық энергиясымен анықталады, яғни ЕК = сV Т. Сонда 

1 моль нақты газдың ішкі энергиясы: 

                                                 
V

a
TcU V  .                                           (10.6) 

  Сӛйтіп, нақты газдың ішкі энергиясы оның температурасының 

жоғарлауы мен кӛлемінің артуына сәйкес келеді.  

  Егер газ қоршаған ортамен жылу алмаспай-ақ және сыртқы жұмыс 

жасамай-ақ ұлғаятын, не сығылатын болса, онда оның ішкі энергиясы 

термодинамиканың бірінші бастамасына сәйкес тұрақты болып қалуға тиіс. 

Мұндай жағдайда энергиясы (10.6) формуласы бойынша анықталатын газ 

үшін мына шарт сақталуы тиіс: 

                 ,0
2

 КМ

КМ

VКМ dV
V

a
dTcdU                                       (10.7) 

  бұдан dT мен dVКМ таңбалары қарама-қарсы екені шығады.  

     Демек, бұл сияқты жағдайларда газ ұлғайған кезде әрқашан сууға тиіс, 

ал сығылса – қызуға тиіс.  
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 11-дәріс. Электростатика 

 

Дәрістің мақсаты: электростатикалық ӛрістің қасиеттері мен 

сипаттамаларын оқып үйрену; диэлектриктердегі поляризация құбылысын 

және заттардағы электростатикалық ӛріс үшін Гаусс теоремасын пайдалану. 

 

1 Электр заряды. 

2 Электростатикалық ӛріс. Электростатикалық ӛрістің қасиеттері. 

3 Электростатиканың негізгі есептері. 

4 Вакуумдегі  электростатиканың негізгі теоремалары. 

5 Диэлектриктер. Диэлектриктердің үйектелуі. 

6 Үйектеліну. Кӛлемді және беттік байланысқан зарядтар.  

7 Электр ығысу векторы. Диэлектриктердегі электростатикалық ӛріс 

үшін Гаусс теоремасы. 

8 Екі диэлектрик шекарасындағы шарттар.  

9 Зарядтар жүйесінің әсерлесу энергиясы. 

10 Оқшауланған ӛткізгіш пен конденсатор энергиясы. 

11 Электростатикалық ӛріс энергиясы. 

12 Тұрақты электр тогы. Электр тогының жалпы сипаттамалары және 

бар болу шарттары.  

 

Зарядталған бӛлшектер мен денелер бір-бірімен ӛріс арқылы әсерлеседі. 

Қозғалмайтын электр зарядтарының электр ӛрісі электростатикалық өріс деп 

аталады. Зарядталған бӛлшектерге электростатикалық ӛріс тарапынан әсер 

ететін күш электростатикалық күш деп аталады. Электростатикада 

қолданылатын модель - нүктелік заряд деп аталады. Нүктелік заряд - ӛлшемі 

басқа зарядталған денеге дейінгі қашықтықпен салыстырғанда ескермеуге 

болатын зарядталған дене.  

Берілген нүктедегі электростатикалық өрістің кернеулігі берілген 

нүктедегі бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен анықталатын физикалық шама:  

q

F
E



 .                            (11.1) 

Электростатикалық ӛрістің кернеулік векторының бағыты сыншы оң 

зарядқа әсер ететін күштің бағытымен сәйкес келеді.  

 Тәжірибе кӛрсеткендей кулондық күштерге механикадағы күш 

әсерлерінің тәуелсіздік принципі қолданылады. Сонымен, ӛрістің кез келген 

нүктесіндегі q0 сыншы зарядқа әсер етуші қорытқы күш оған түсірілген 

жүйедегі әрбір q i зарядтардың әсер күштерінің векторлық қосындысына тең.  





n

i
i

FF
1


.                  (11.2) 

Берілген зарядтар жүйесіндегі қорытқы E


 ӛріс кернеулігі үшін (11.1) 

ӛрнегін ескеріп, тӛмендегі ӛрнекті жазуға болады.  
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n

i
i

EE
1


.                  (11.3) 

Бұл формула электр ӛрістерінің суперпозиция принципін ӛрнектейді.   

 Қозғалмайтын q зарядтың электростатикалық ӛрісінде q0 нүктелік 

сыншы заряд 1 нүктеден 2- нүктеге орын ауыстырғанда ӛріс тарапынан әсер 

ететін күш жұмысы 

     
2

1

2

1

12
cosFdlldFA


,                          (11.4) 

мұндағы_ – F


  күш векторымен  ld


-орын ауыстыру арасындағы 

бұрыш. 

Электростатикалық өрістің потенциалы ӛрістің берілген нүктесіндегі 

сыншы нүктелік зардтың Wр потенциалдық энергияның сол q0 зарядқа 

қатынасына тең (немесе ӛрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң нүктелік 

зарядтың потенциалдық энергиясына тең): 

         
0

q

W
p

 .                                     (11.5) 

Ӛріс күшінің потенциалы 1  1 нүктеден потенциалы 2  2 нүктеге q0 

зарядтың орнын ауыстыруға жасайтын жұмысы  

    21012   qA                                       (11.6) 

ӛрнегімен анықталады. 

Элетростатиканың негізгі есебі ӛрістің негізгі сипаттамалары: E  ӛріс 

кернеулігін және   потенциалын берілген шамалар бойынша табу және 

кеңістікте зарядтардың таралуын анықтау. Бұл есепті екі жолмен шешуге 

болады. Олар: суперпозиция принципі және Гаусс теоремасы.  

Электр ӛрісінің S  бет арқылы ӛтетін кернеулік векторының ағынын  

            
S S S

dSnEEdSSdE cosФ


,          (11.7) 

мұндағы nE – E


 векторының dS  элементар бетке түсірілген n

 нормаль 

бағытындағы проекциясы. 

 Бұл шама ӛрістің конфигурациясына ғана емес S бетке түсірілген n

 

нормаль бағытының таңдауына байланысты. Тұйықталған бет үшін 

нормальдың оң бағыты ретінде осы бетпен қамтылған сыртқы аймаққа қарай 

бағыт алынған. Тұйықталған бет арқылы ӛтетін E


 векторының ағыны осы бет 

ішіндегі зарядтардың  алгебралық қосындысына ғана тәуелді  

      
i

i

S

qSdE
0

1




.         (11.8) 

Бұл формула вакуумдегі электростатикалық ӛріс үшін Гаусс 

теоремасын ӛрнектейді. Гаусс теоремасы былай тұжырымдалады: 

тұйықталған бет арқылы өтетін E


 векторының ағыны осы бет ішіндегі 

зарядтардың  алгебралық қосындысын 0 электр тұрақтысына бөлгенге тең.  
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E


 векторының циркуляциясы туралы теорема. Электростатикалық ӛріс 

қозғалмайтын зарядтар ӛрісі. Бұл ӛріс күшінің жұмысы зарядтың 

траекториясына тәуелсіз, тек оның бастапқы және соңғы орындарымен ғана 

анықталады, яғни ӛріс күші консервативті күш болып саналады. Егер сыншы 

заряд ретінде бірлік оң заряд алатын болсақ, оның орнын 1-ші орыннан 2-ші 

орынға ауыстыруға күштің жасайтын жұмысы мынаған тең  
2

1

ldE


 . 

Егер жұмыс тұйықталған жол бойымен жасалатын болса, онда жұмыс 

нӛлге тең болады  

 
L

ldE 0


.         (11.9) 


L

ldE


 - E


 векторының циркуляциясы деп аталады. Сонымен кез келген 

тұйық контур бойындағы электростатикалық өрістің циркуляция векторы 

нөлге тең. Бұл тұжырымдама E


 векторының циркуляция теоремасы деп 

аталады. E


 векторының циркуляциясының нӛлге тең болуы 

электростатикалық ӛріс кернеулік сызықтары тұйықталған болуы мүмкін емес 

екенін кӛрсетеді.  

Диэлектриктер қалыпты жағдайда электр тогын ӛткізбейтін заттар.  

Классикалық тұрғыдан қарағанда диэлектриктер ӛткізгіштерден электр 

ӛрісі әсерінен реттелген қозғалыс тудырып, электр тогын пайда қылатын еркін 

зарядтардың болмауымен ерекшеленеді. Диэлектриктердің атомдарындағы 

электрондар ядроларымен қатты байланысқан. Бұл байланысты бұзу үшін 

күшті сыртқы факторлар қажет.  

Диэлектриктердің молекулалары электрлі нейтралды, ол қорытқы 

заряды нӛлге тең жүйе сияқты. Осыған қарамастан молекулалардың электрлік 

қасиеті бар және ол молекулаларды электрлік диполь ретінде қарастыруға 

болады.  

Диэлектриктерді сыртқы электр ӛрісіне енгізсе сыртқы ӛріс әсерінен 

диэлектрикте нӛлден ӛзгеше электр моменті пайда болады, яғни диэлектрик 

үйектелінеді.   

Сыртқы электр ӛрісі әсерінен дипольдердің ӛріс бағытына сәйкес 

бағдарлану процесін диэлектриктердің үйектелуі деп атайды. Нәтижесінде 

диэлектриктің қандай да бір кӛлеміндегі электр моменті нӛлден ӛзгеше 

болады.   

Диэлектриктер үш топқа бӛлінеді: полярлы, полярлы емес және  

кристалды. Диэлектриктердің  бұл үш тобы үйектелудің үш түрімен 

ерекшелінеді: полярлы емес диэлектриктерде электронды (деформациялы), 

полярлы  диэлектриктерде бағдарланушы (дипольды), ионды кристалдық 

торлы диэлектриктерде  ионды. 

Диэлектриктердегі үйектелудің сандық мӛлшері P


 үйектелу 

векторымен сипатталады. Үйектелу векторы диэлектриктің шексіз аз 
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кӛлемінің электрлік диполдік моментінің сол кӛлемге қатынасымен 

анықталады 

    



i

i
p

V
P

 1 ,                                   (11.10) 

мұндағы ip


– бір молекуланың дипольдік моменті. 

Изотропты диэлектриктерде үйектелудің кез келген түрі сол нүктедегі 

ӛріс кернеулігімен тӛмендегідей қарапайым байланыста  

    ,0 ЕхР


                   (11.11) 

мұндағы х  – диэлектриктің диэлектрлік қабылдағыштығы деп аталатын 

ӛлшемсіз шама.  

Ӛрісті есептеуді кӛп жағдайда қосымша шаманы енгізумен 

жеңілдетіледі. Ол шаманың кӛзі тек еркін зарядтар болып табылады және 

электр ығысуы немесе электр индукциясы деп аталады.  

    PED



0

  .                         (11.12) 

Ығысу векторы  D


 екі түрлі физикалық шамалардың қосындысынан 

тұрады: E


0  және P


, сондықтан ол кӛмекші вектор, оның қандай да бір 

физикалық мағынасы жоқ,  кӛп жағдайда диэлектриктердегі электр ӛрісін 

оқып үйренуге жеңілдік жасайды.  

Тұйықталған бет арқылы өтетін D


 электр ығысу векторы осы бет 

ішіндегі еркін зарядтардың алгебралық қосындысына тең,  

        

 
S i

iqSdD


.                 (11.13) 

Бұл D


 векторы үшін Гаусс теоремасы. (11.11) ӛрнектегі P


 мәнін  

(11.12) ӛрнегіне қойып алатынымыз 

    ExExED


)1(
000

   

немесе 

     ED



0

 ,                (11.14) 

мұндағы х1  –диэлектриктің негізгі электрлік сипаттамасы болып 

табылатын заттың диэлектрлік ӛтімділігі. 

Бӛлшектер жүйесінің әсерлесу энергияларының ӛзгерісі нәтижесінде  

осы бӛлшектердің ӛзара орын ауыстыру жұмыстары жасалынады. Ол 

бӛлшектердің ӛзара әсерлесу заңдылықтарына және орналасуларына тәуелді. 

Сан жағынан бұл энергия әсерлесу күштерінің жүйедегі барлық бӛлшектерді 

бір-бірінен шексіздікке орнын ауыстыруға жұмсалған жұмысына тең. Егер 

бӛлшектер жүйесіндегі әрқайсысының ӛрістегі энергиялары W12 және W21 

болса, онда олар ӛзара тең W12=W21=Wр, сондықтан екі бӛлшектің әсерлесу 

энергиясы  тӛмендегідей жазылады  

).(
2

1
2112

WWWp              

Сәйкесінше жүйедегі барлық әсерлесуші бӛлшектер жүйесі үшін  
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n

i
рip

WW
1

,
2

1
            

деп жазуға болады, мұндағы piW – i-ші бӛлшектің жүйедегі қалған барлық 

бӛлшектердің ӛрісіндегі потенциалды энергиясы. 

Ӛткізгіштің q заряды мен   потенциалы болсын. Ӛткізгіштің беті 

эквипотенциал болғандықтан   потенциалды интегралдың сыртына шығаруға 

болады. Сонымен, зарядталған ӛткізгіш энергиясы   

222

22  C

С

qq
W

р
                (11.15) 

түрінде жазылады. 

Зарядталған конденсатор үшін келесі ӛрнек алынған  

 .
222

22 qUCU

c

q
Wp                 (11.16) 

Зарядталған жазық конденсаторды қарастырамыз. Оның энергиясы  

(11.16) формуласымен, ал электр сыйымдылығы  

d

S
C

 0                  (11.17) 

ӛрнегімен анықталады. 

 Егер конденсатор астарларының d  ара қашықтығы оның ӛлшемдерінен 

айтарлықтай аз болса, онда конденсатор энергиясын біртекті деп қарастыруға 

болады. Сонда dEU  , осы  және  (11.17) ӛрнектерін  (11.16) формуласына 

қойып, алатынымыз: 

,
22

2

0

2

0 V
E

dS
E

W
р


               (11.18) 

мұндағы  dSV  жазық конденсатордағы ӛрістің алып тұрған  кӛлемі.  

Электростатикалық ӛріс энергиясының кӛлемдік тығыздығын (11.18) 

ӛрнегін пайдаланып мына түрде алуға болады: 

222
0

22

0
ЕDDE

V

Wp
w 




.              (11.19) 

Изотропты диэлектриктерде Е  және D  векторларының бағыттары 

бағыттас, сондықтан (11.19) формуласындағы D -ны PED


 0  -ге 

алмастырып, алатынымыз: 

222

)(

2

2

00
PЕЕPEЕDE

w 







.                       (11.20) 

Бірінші қосынды вакуумдегі, екіншісі диэлектрикті үйектеуге кеткен 

ӛріс энергия тығыздығын сипаттайды.  

Әрбір нүктедегі ӛріс энергиясының тығыздығын білсек, тӛмендегі 

интеграл кӛмегімен бүкіл V кӛлемдегі энергияны табуға болады.  
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V

dV
E

dVwW
2

2

0
  .                        (11.21) 

Бұл біртекті және біртекті емес электростатикалық ӛрісті, сонымен 

қатар айнымалы потенциалды емес ӛрісті есептеуге пайдалынатын әмбебап 

формула.  

Электр тогының сандық сипаттамасы – I ток күші. Ток күші– бірлік 

уақытта қарастырылған бет арқылы ӛтетін зарядтармен анықталатын скаляр 

физикалық шама: 

dt

dq
I  .                  (11.22) 

Ток күші және оның бағыты уақытқа байланысты ӛзгермесе, ондай ток 

тұрақты ток деп аталады және  
t

q
I  . 

Электр тогы тұрақты болуы үшін ток ӛтетін ӛткізгіштің барлық 

нүктесіндегі электр ӛрісінің кернеулігі ӛзгермеуі қажет. Яғни осы ӛткізгіште 

зарядтар бір жерінде азайып, бір жерінде жиналып қалмауы қажет. Бұл шарт 

тұрақты ток тізбегі тұйықталған және тізбектің барлық кӛлденең қимасындағы 

ток күші бірдей болуы керек екенін білдіреді. 

Қарастырылған беттің әртүрлі нүктесіндегі электр тогының бағыты 

және оның таралуы ток тығыздығының векторы деп аталатын физикалық 

шамымен сипатталады.  

Ток тығыздығы - ток бағытына перпендикуляр беттің бірлік аудан 

арқылы ӛтетін ток күшімен анықталады 




dS

dI
j  .                 (11.23)  

Бұл ӛрнектен S  беттен ӛтетін ток күші осы беттен ӛткен ток 

тығыздығының векторының ағынына тең екені шығады  

 


S

SdjI


.                 (11.24) 

 Ток тығыздығын ӛткізгіштегі зарядтардың реттелген қозғалысының 




жылдамдығы, ток тасымалдаушылардың n  концентрациясы және  

тасымалдаушылардың q  элементар заряды арқылы тӛмендегідей ӛрнектеуге 

болады:  


nqj . 
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П І К І Р 

  

Дәрістер жинағы «Физика 1» пәнінің теориялары мен оның негізгі 

заңдарын, сондай-ақ физикалық зерттеулер әдістерін қолану арқылы 

студенттердің біліктіліктері мен дағдыларын, олардың шығармашылық ой-

танымы мен ғылыми дүниетанымын, ӛзіндік танымдық іс-әрекеттерін және 

физикалық құбылыстарды модельдеу біліктілігін  қалыптастыру мақсатында 

жазылған. Дәрістер жинағы нақты физикалық оқу материалының мазмұнын 

шынайы ашқан. 

Дәрістер жинағы физиканы жоғары техникалық оқу орнында оқытуда 

студенттердің физикалық, физикалық-техникалық ойын дамытуды, 

физикалық білімдері мен іскерліктерін қалыптастыруды және инженерлік 

мамандыққа қызығушылығын тәрбиелеуді жүзеге асыру мақсаттарына сәйкес 

міндеттерді шешкен. 

Дәрістер жинағын жазу кезінде авторлар оны жазудың мына 

принциптерін басшылыққа алған:  

1) дәрістер жинағы физикалық білім берудің барлық компоненттерін 

жүзеге асыру; 

2) оқу материалын игерудің аппаратын қамту;  

3) жазба мәтіндерді қабылдау заңдылықтарын есепке алу; 

4) оқу бағдарламасын құрудың логикасын ескеру.  

Дәрістер жинағы «Физика 1» пәнін оқып үйренудегі оқу жұмыс 

бағдарламасы мен силлабусқа сәйкес жазылған.. 

Сондықтан берілген дәрістер жинағының баспадан шығуын құптаймын. 

 

 

 

 

 


