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Iтарау

1. МЕХАНИКА

1.1 Кинематика

I. /. /  Бірқалыпты түзу сызьіқты қозгалыс.
1. Материялық нүктенің кеңістіктегі күйі г  радиус-векторымен беріледі

Г=іх +  ІУ +  kz,

мүндағы %},к- бағытталған бірлік векторлар; x,y,z -  нүктенің 
координаттары.

Қозғалыстың кинематикалық теңдеулері
* =  М О  >У =  f z (О  -г  =  / з (£)■

Материялық нүктенің х осі бойынша бірқалыпты қозғалысының 
кинематикалық теңдеуі

х=х 0 +  ӘТ ,
мүндағы х 0-бастапқы координата; t- уақыт; гі - жылдамдық.
2. Орташа жылдамдық

< §  > = — ,

мүндағы As- нүктенің М - уақыт аралығында жүрген барлық жолы.

Есеп шығару мысалы.
Бір-бірінен 50 м қашықтықта орналасқан А жэне В нүктелерден екі 

дене бір уақытта және бір бағытта қозғала бастады (1.1 суретті қара). А 
нүктесінен қозғалатын дененің жылдамдығы 10 м/с, ал В нүктесінен 
қозғалатын дененің жылдамдығы 5 м/с. Бірінші дене екінші денені қанша 
уақыттан кейін қуып жетеді? Әр дененің орын ауыстыруы қандай?

Шешуі:
Қозғалыс басталғанға дейін А нүктесі X осінің басында 

( \ оі =  0), ал В нүктесі координат басынан 50 м
Берілгені: 
% 2=50 м 

қашық-
щ  = 1 0  м /с  

қозғалыс
t?2 =  5 .м/с

тықта болады (1.1 суретті қара). Демек денелердің

теңдеулері мынадай болады:
х, = v , t  , хт =  0:;

+  ih t.
( 1)
(2)
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1.1 сурет 1.2 сурет

Бірінші дене екінші денені куып жеткен С нүктесінде =  у 2 шарты 
орындалады. Ендеше (1) жэне (2) тендеулерінен

-d-j =  xQ2 + v 2t  , (3)
аламыз. Ал (З)-тендеуден денелердің кездескенге дейінгі қозғалу уақытын 
табамыз,

t l  =  - ^ 2- =  i 0 e .

Олай болса, денелердің орын ауыстырулары мынадай:
5} =  -  х.зі =  і:’гі  =  1 0 0 м,
S2 =  X; — х02= v2t  =  50 ді.

Есептің сызба түріндегі шешу тэсілі. Денелер қозғалысының (1) жэне (2) 
тецдеулеріне уақыт мэндерін қойып j .  мен Хг шамаларын есептейміз (1 
кесіепі қара). Масштабқа сәйкес абсцисса осіне қозғалыс уақытын t, ал 
ординат осіне денелердің Хі жэне %2 координаттарын саламыз ( 1.2 суретті 
қара).

1 кесте
Сонда координаттардың уақытқа тәуелділігі 

сэйкес 1 жэне 2 түзулерімен көрсетіледі (1.2 
суретті қара) . Олардың қиылысу С нүктесінің 
координаттарын табамыз:

t  =  1 0 с ; Жі =  2г2= Ю 0м .
Сонымен бірінші дене екінші денені 10 с 

кейін координат басынан 100 м аралықта қуып 
жетеді.

Есептер.
1.1 Аңшы 15 м/с жылдамдықпен түзу бағытта үшып келе жатқан 

қүсты бытырамен атты. Егер мылтық атылған мезетте қүс 30 м, яғни 
аңшыға ең жақын аралықта болса, онда аңшы қүстың алдын ала қанша 
аралыққа көздеп атуы керек? Бытыра оқтың жылдамдығы 375 м/с.

1.2 Дененің қозғалыс тендеулері: j  =  у = y0 -t-vv t, мүндағы
«г=25 см/с; у0 =  ОДм; уу =  1,0 .м/с. Дененің қозғагшс траекториясының 
тендеуін жазып, оның сызбасын сызып көрсетіңіздер.

t, с J Z,M

0 0 50
2 20 60
4 40 70
6 6 80
8 80 90
10 100 100
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1.3 Автокөліктің жүрген жолының үштен бірін 18 км/сағ, екінші 
үштен бір белігін 36 км/сағ, ал қалған жолды 72 км/сағ жылдамдықиеп 
жүрді. Автокөліктің орташа жолдық жылдамдығын <  v >  анықтау керек.

1.4 Велосипедші А ауылынан Б ауылына жол тартты. Ол барлық 
жолдың жартысын 12 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Содан кейін қалған 
уақыттың жартысына тең уақыт ішінде 6 км/сағ жылдамдықпен, ал одан 
қалған жолды 4 км/сағ жылдамдықпен жаяу жүрді. Велосипедшінің барлык 
жолдажүрген орташа жылдамдығы неге тең?

1.5 Бірінші велосипедші барлық жолдың жартысын іү 16 км/сағ 
жылдамдықпен, ал екінші жарты бөлігін их=12 км/сағ жылдамдықпен жүріп 
етті. Екінші велосипедші өзінің осы жолға жұмсаған барлық уақытының 
жартысын і?2 =  16 км/ саі жылдамдыкпен, ал екінші жартысын 
v 2 — 12 Оі/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Әр велосипедшінің орташа 
жылдамдығын табу керек.

1.6 Дене жолдың бірінші жартысын Тг =2 с уақытта, ал екінші 
жартысын f ,  =  8с уақытта өтті. Жолдың үзындығы s=20 м болса.онда 
дененің <  v >  орташа жолдық жылдамдығы неге тең?

1.7 Велосипедпен жарысатын айналмалы жолда жарыс өткізген кезде, 
велосипедші алғашқы 10 шеңберді 20 км/сағ жылдамдықпен, ал кейінгі 5 
шеңберді 40 км/сағ жылдамдықпен жүріп отеді. Велосипедші қозғалысының 
орташа жылдамдығы мен орын ауыстыруын табу керек.

1.8 Бір-бірінен I =  120 км қашықтықта орналасқан А жэне В 
ауылдарынан бір мезгілде біріне-бірі қарама-қарсы бағытта екі автомобиль 
қозғала бастады. Бірінші автокөліктің жылдамдығы н£=70 км/сағ, екіншінікі 
v2 =  50 Kitfcas. Қанша уақыттан кейін жэне А ауылынан кандай 
қашықтықта олардың кездесетінін табу керек. Кездескенге дейін бірінші 
автокөлік екінші автокөлікпен байланысқан координатгар жүйесінде қандай 
қашықтықты жүріп өтеді?

1.9 Бір-бірінен 1 қашықтықтағы А жэне В ауылынан жэне v2 
жылдамдықгіен екі дене бір бағытта қозғалып келеді. В ауылынан шыққан 
дене қозғалысын А ауылынан шыққан денеден t 0 уақыт өткеннен кейін 
бастады. Денелер қанша уақыттан кейін кездеседі?

1.10 Велосипедші А ауылынан ts=25 км/сағ жылдамдықпен шықты. 
Одан t 0 =  6 мин уақыттан кейін А ауылынан I =  10 км қашықтықта 
орналасқан В ауылынан жаяу адам жолға шықты. f2=50 с уақыт ішінде 
жаяу адам велосипедшінің Гг=10 с ішінде жүріп өткен жолын өтті. Жаяу 
адам мен велосипедші қай жерде кездеседі?

1.11 Екі автокәлік өзара перпендикуляр жолдармен қозғалып келеді. 
Біріншінің жылдамдығы 20 м/с, екіншісінікі 15 м/с. Олардың салыстырмалы 
жылдамдықтары қандай?
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1.12 Өзеннің ағыс жылдамдығы 3 км/сағ, ал қайықтың сумен 
салыстырғандағы жылдамдығы 6 км/сағ. Қайык өзенді тік бағытта жүзіп өтуі 
үшін, ол жағамен қандай бүрыш жасап қозғалуы керек?

1.13 ¥зын дуалды бойлай жүгіріп келе жатқан бала допты лактырып, 
доп дуалға соғылғаннан кейін оны үстап алды. Доп дуалға қандай бүрыш 
жасап үшады? Баланың жылдамдығы у0, доптың баламен салыстырғандағы 
жылдамдьіғы vcwr

1.14 Трамвай жолын бойлай жүріп келе жатқан адамды эр 7 мин. 
сайын бір трамвай қуып жетеді, ал эр 5 мин. сайын трамвай адамның 
алдынан шығады. Трамвайлар қозғалысының уақыт интервалы неге тең?

1.15 Поезд платформамен салыстырғанда 45 км/сағ жылдамдықпен 
қозғалады. Вагонның ішінде поезд қозғалатын жакка қарай, поезбен 
салыстырғанда жылдамдығы 3 м/с жолаушы жүріп келеді. Платформаның 
бойында жүріп келе жатқан адаммен салыстырғанда поездың жылдамдыгы:
а) 18 м/с; б) 13 м/с болса, онда осы екі жағдай үшін, платформаның бойымен 
жүріп келе жатқан адамның (платформамен салыстырғанда) жылдамдығын 
есептеу керек.

1.16 Адам жылжымалы 
нысананы дәлдеген кезде 
АО сызығына қатысты 
қандай /? бұрышпен оқ 
атуы керек (1.5 суретті қара)?
Ол, нысана В нүктесінде 
тұрған мезетте оны көздеп 1.3 сурет
оқ атады.
а=<ВАО. Оқжылдамдығы и, , нысана жылдамдығы іь , АО=(.
1.17 Катер өзеннің ағысы бағытымен қозғала отырып, салды А 

пунктінде қуып жетеді де, ары қарай 60 мин жүргеннен кейін, бүрылып кері 
бағытта жүреді де, салмен А пунктінен 6 км қашықтықта кездеседі. 
Катердің сумен салыстырғандағы жылдамдығы екі бағытта да бірдей деп 
есептеп, өзен ағысының жылдамдығын табу керек.

1.18 Велосипедші мен жаяу адам бір жаққа қарай жүргенде, эр 1 
минут сайын жаяу адам велосипедшіден 210 м қальш отырады, ал олар 
жылдамдықтарын өзгертпей қарама-қарсы бағытта жүретін болса, онда эр 2 
минут сайын олардың ара қашықтығы 780 м азайып отырады. Велосипедші 
мен жаяу адамның жылдамдықтарын табыңыздар.

1.19 Моторлы қайық өзеннің ағысына қарсы жүзіп келіп, өзенмен 
ағып келе жатқан салмен А пунктінде кездесті. Әрі қарай 30 мин жүзгеннен 
кейін ол кері қарай жүзіп салды В пунктінде куып жетеді. Егер өзеннің ағыс 
жылдамдығы 3,5 км/сағ, ап қайықтың сумен салыстырғандағы жылдамдығы 
түракды болса , онда А жэне В пунктерінің ара кашықтығы неге тең?

1.20 Екі жүзуші бір жағадағы А нүктесінен қарама-қарсы жағадағы В 
нүктесіне жетулері керек. Ол ұшін біреуі өзенді АВ түзуі бағытында жүзіп 
өтпекші болды да, ал екінщісі ағысқа перпендикуляр бағытта жүзіп өтіп,

0  %
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ағыс ағызып кеткен арапықты v  жылдамдықпен жаяу жүрмекші болды. Егер 
ағыс жылдамдығы 2,0 км/сағ, ар жүзушінің сумен салыстьфғандағы
жылдамдыгы v '  =  2,5 км/сағ болса, онда V -  жылдамдықтың қандай мәнінде 
В нүктесіне екеуі бір уақытта жетеді?

1.21 Қайықтың сумен салыстырғандағы жылдамдығы өзен ағысының 
жылдамдығынан екі есе аз (п=2). Ағыс неғұрлым аз ағызып кетуі үшін, 
қайық ағыс бағытына қандай бүрыш жасап қозғалуы қажет?

1.22 Екі үшақ бір уақытта, бір пунктген бағытгарының арасындағы 
бүрышы а  = 60° болып үшып шығады, біреуінің жылдамдыгы ілбОО

км/сағ, екіншісінікі і?2 =900 км/сағ. Уақыт өткен сайын үшақтардыц 
ара қашықтығы қалай артады? Бірінші үшақ s=950 км жолды үшып өткенде, 
бүл ара қашықтық неге тең болады? Үшақтардың бір-бірінен алыстау 
жылдамдыгы неге тең екенін есептеп табыңыздар.

1.23 Катер екі ауылдың аралығын ағыс бойымен t,=5 car, ал ағысқа 
қарама-қарсы бағытта t2=12 car жүреді. Осы ауылдардың аралығын жэне 
катердің сумен салыстырғандағы жылдамдыгы v* = 19 км/сағ болса, онда 
өзен ағысының жылдамдыгын табу керек?

1.24 Ара қашықтығы Іо=10 м болатын А жэне В нүктелерінен (1.4 
суретті қара) бір мезгілде, АВ сызығына біреуі а= 90в, ал екіншісі /?=30э 
бүрышпен, жылдамдықтары и4=1,5 м/с , v2 =4 м/с екі материялық нүкте 
қозғала бастайды. Екі нүктенің бір-біріне жақындауының ең аз аралығын 
есептеңіз.

1.25 Екі бөлшек О қиылысу нүктесіне қарай, өзара перпендикуляр екі 
түзу бойымен V, және v2 түрақты жылдамдықпен қозғалып келеді. t=0 уақыт 
мезетінде бөлшектер О нүктесінен жэне і02 аралықта болса , онда 
қозғалыс басталганнан қанша уақыттан кейін бөлшектердің аралыгы ең кіші 
мәніне жетеді? Ол неге тең?

1.1.2 Бірқалыпты үдемелі қозгалыс.
Түзу сызықты қозғалыс. Айналмалы қозғалыс.
1. Лездік жылдамдық

^ = = w x +Tvy +  Uv3,
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мүндағы v t  =  щ =  ̂ ;ггг =  ~  - у жылдамдықтың сэйкес координат

осьтеріндегі проекциялары.
Жылдамдықтың модулі

v = v і'г ;Г т ^ :! у |.

2 . Үдеу
a =

мұндағы a* =  a y =  7^ ;  a ,  =  ^  - а  үдеудің сэйкес координат

осьтеріндегі проекциялары 
Үдеудің модулі

п =  -f-

3. Қисық сызықты қозғалыстың толық үдеуі
а = а^ 4-a t ,

Бүл үдеудің модулі
A dv t   -а к =  —; a , =  — ; а= у а ‘ +  а ; ;s ’ ■ dt v -

мүндағы — трмтъ үде$\ щ  -  тангенциал үдеу;
R - траекторияның берілген нүктесіндегі қисықтық радиусы.
4. Бірқалыпты айнымалы қозғалыстың (a=const) х осі бойымен 

бағытталған кинематикалық тендеуі

X =  Ха +  Щхі  +  - 7- ;  

бүл жерде і’а-бастапкы жылдамдық; t-уақьгг.
I Іуктенін бірқалыпты айнымалы қозғалыс кезіндегі лездік

жылдамдығы
v — и0 4- at.

5. Қатты дененің күйі (айналу осі берілген кезде) <р айналу бүрышымен 
(немесе бүрыштың ф орын ауыстырумен) анықталады.

Айналмалы қозғалыстың кинематикалық теңдеуі

5. Оргаша бүрыштық жылдамдық
■ч ы > =  —At

мүндағы Л(Д-бұрыштыц М  уақыт аралығындағы өзгеруі.
Лездік бүрыштық жылдамдық

d<pСл) =  — . 
dt

6. Бұрыштық үдеу



aid
£ = = d t

7. Бірқалыпты айналмалы қозғалыстың кинематикалық теңдеуі
<Р = <pQ +  &>t,

Бірқалыпты айналмалы қозғалыс кезінде
t«=const жэне ғ =  <3.

Айналу жиілігі
if іп = — ; немесе п — t  ' т'

мұндағы N- дененің t уақыт аралығында айналым саны; Т-айналу 
периоды (бір толық айналым уақыты)

9.Бір қалыпты үдемелі айналмалы қозғалыстың кинематикалық теңдеуі
(і£ =  COnSt)

+  іД01 + —  ,

мұндағы ол0- бастапқы бұрыштық жылдамдық; t-уақыт.
Бірқалыпты үдемелі айналмалы козғалыстың лездік бүрыштық 

жылдамдығы
іаУ — ■+■ Et.

'10. Материялық нүктенің айналмалы қозғалысын сипаттайтын 
сызықтық және бүрыштық шамалардьщ арасындағы байланыс

S =  <pR;
мүндағы 5-нүктенің радиусы R шеңбердің доғасы бойымен жүріп

өткен
жолының үзындығы; <р - бүрылу бүрышы.

8  =  ыЕ; 8 =  [cdR\ 
мүндағы 8  жэпв oj -сызықтық және бүрыштық жылдамдықтар, сондай- 

ақ,сәйкес үдеулер үшін
ar =  sR; Щ =  [gffj; а„ =  m2R\ Щ.г =  —ы 2Е.

Есеп шығару мысалы.
Дене көкжиекпен 3 0 ’ бұрыш жасап,і?а =  15 .м/с бастапқы 

жылдамдықпен лақтырылды. Ауаның кедергісін ескермей, дененің 
қозғалысы басталғаннан t= lc  уақыт өткеннен кейінгі жылдамдығын, 
сонымен қатар нормаль жэне тангенциал үдеулерін табу керек. Осы 
уақыттың ішінде дене қандай қашықтыкка үшып жэне қандай биіктікке 
көтеріледі?

Берілгені: Шешуі:
й=д Лақтырылған денеге тек ауырлық күші эсер
8 0 - -1 5  м /с  етеді, демек ол түрақты а=д  үдеумен қозғалады.
а  =  3 0 ’ Дене берілген t уақытта М нүктесіне жетеді делік
t=l с (1.5 суретті қара). ОХ жэне ОУ координат осьтерін енгізіп
8 —7 а —7 а_—? алғашқы уақыт мезеті үшін координаттар басын
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S -? H -? денемен қосамыз. Дененің жылдамдыгы мен орын ауыстыруы 
векторлық тендеулермен анықталатыны белгілі

в^Щ +  a t  (1)

AS =  v jf  + ~  (2)

( 1) жэне (2) тендеулерге енетін барлық векторларды координат осіне 
проекциялап, қосындыларының проекциясы олардың проекция 
қосындыларына тең екенін ескерсек, онда мына теңдеулер жазылады:

и* =  Vox + axt,

Д v =  i W + —  ,ш. г ,

«>• =  +  a-xt,

&y =  S0yt + ^ f .
Ьұл есеп үшін:

а х =  0 ; а у =  - д ;  $ 0s=@0casa ; d0y=$© sinar; &х — х;
Ду =  у

$}:=30 cos a; (3)
x=t?c, te a s  a ;  (4)

tS¥=5q sin a  — g t  (5)

y=i50 t s m a  — —  (6 )

M нүктесінің t= lc  уақыттағы шамалары S=x, h=y.
S=x=i<J0 tcos a  =  13

h= y=i?01 sin a  ~ ~ =2,6 м.

M нүктесіндегі s9 жылдамдықты (3) жэне (5) теңдеулермен 
анықталатын проекциялары арқылы табамыз:

■&= )*'{( +  $? = ^v%cos2a  + (g t  — vcsm a )2 . (7)

Сан мэндерін қойып, & — 13,2 м/с екенін есептейміз.
Нормаль жэне тангенциал үдеулерді анықтау үшін, Жердің тарту күші 

өрісінде қозгалатын дененің толық удеуі §  екенін ескереміз. д  векторын
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траекторияның М нүктесінде жанама және нормаль бағыттар бойынша 
жіктесек (1.7 суретті қара), онда

а к =  & sin @ = ^ '>  а т =  д < т р - ^ ,  (8)
мұндагы 0  -берілген М нүктесіне жүргізілген жанама мен вертикаль 

арасындағы бүрыш. Нормаль мен тангенциал үдеулер, (8)-і теңдеуге #*{3), 
#у(5) және Ә (7) мэндері қойылғанда, келесі өрнектермен анықталады, яғни:

gv,3ces<z______ _ suza :
.̂’1 :c-57 a-+(jc}t- 7- j иq s' naii2

Сан мэнін қойсақ, онда келесі шамалар анықталады: 
а„ =  9,6 4w/cz a.r =  1,71 м /с2.

Тангенциал а г үдеудің оң шамаға ие болуы біздің болжам бойынша 
дененің траекториядағы орнының дүрыс екенін дэлелдейді.Егер а х теріс 
болса, онда дене жылдамдығы төмен бағытталады да, дененің параболаның 
жоғары көтерілетін бүтағында (1.7-суреттегі N нүктесінде) болатындығын 
көрсетеді.

Есептер.
1.26 Дене 18 м қашықтықты 1 м /с 2 үдеумен жүрсін, одан соң 20 с 

уақыт бірқалыпты жүрген, ал қалған 30 м аралықты бірқалыпты кемімелі 
жүріп барып тоқтаған. Бірқалыпты қозғалған кездегі дененің жылдамдығы 
мен жолын, кемімелі қозғалғандағы үдеуін және уақытын табу керек. 
Жылдамдықтың сызбасын салып көрсетіңіздер.

1.27 Координаттың уақытқа тәуелділігі х = xQ +  A t2 — B t3 теңдеуімен 
берілген, бүл жерде А=1,5 м/с2 м, В=0,25 м/с3 түрақты шамалар. Жылдамдық 
пен үдеудің уақытқа байланысын тауып, сызбасын сызып көрсетіңіздер. 
Қозғалыс басталғаннан кейін 2 с кейін, дененің жылдамдығы 2 м/с болса, 
онда дененің 3 с кейінгі орын ауыстыруы неге тең болатынын анықгаңыздар.

1.28 Материялық нүктенің түзу сызықты қозғалысының теңдеуі 
х =  А -Е B t +  C t2, мүндағы А=2 м, В=2 м/с, С=-0.5 м /с2. Нүктенің 
жылдамдығы Ө = 0 болатын уақыт мезетін табу керек. Осы мезетте нүкте- 
нің х координатасы мен үдеуі неге тең? Үдеудің уақытқа байланысты 
сызбасын сызып көрсетіңіздер.

1.29 Бөлшек түзуді бойлай х  =  A +  B t -f C t3 заңы (бүл жерде А= Зм, 
В = 2,5 м/с, С = 0,25 м/с*) бойынша қозғалады. t-t= lc  f 2 = 6с дейінгі 
уақыт ішіндегі жылдамдык пен үдеудің орташа мәндерін табу керек. 
Жылдамдық пен үдеудің уақытқа байланысты сызбасын сызып көрсетіңіздер.

1.30 Материялық нүктенің өзара перпендикуляр екі бағыттағы 
қозғалысы келесі теңдеулермен берілген: х = (5  +  £2)м ; }’ =  З г :м. Орын 
ауыстыру, жылдамдық жэне үдеудің уақытқа байланысты өрнегін анықтау 
керек. Дене қандай траектория бойымен қозғалады?
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1.31 Материялық нұктенің тұзу смзықты қозғалысы х =  G,5t3 — 8 f 2 
заңымсн орындалады. Нүктенің экстремальді мэнін есептеп табыңыздар. 
Қозғалыс басталғаннан кейін ол мэні қандай уақыт мезетіне сэйкес келеді? 
Уақы п ын қаидай і 2 мезетіиде нукте жылдамдығы t?2=0 болады?

1.32 Қозғалыстағы бөлшектің радиус векторы г  =  3 f : i+4f2j+7fe 
теңдеуімен анықталады. Қозталыстың алғаиіқы 10 с, бөлшектің Д? орын 
ауыстыруын жэне осы орыи ауыстырудың f&rf модулін анықтау керек.

1.33 Ьөлшектің бастапқы жылдамдығы -дг =  11+3/+5&,соңғы
жылдамдьны ■Ә, =  2І+4/+ 6А'. Жылдамдықтың &3 өсімшесін, жылдамдық

өсімшесінің \М  j модулін, жылдамдықтың модулінің өсімшесін && 
і абыңыздар.

1.34 Автокелік бір қалыпты үдемелі қозғалып, қозғалыс басталғаннан 
t= 10 с ксйін жылдамдығын -Ө — 10 м/с дейін жеткізді. Автокөлік қандай 
үдеумен қозғалады? 10 с ішінде ол қандай жол жүреді? Соңты 10- секундта 
жүрген жолы неі е тең?

1.35 Қозғалыс басталғаннан кейін 8 секундта s=30 м жол жүрген дене 
қандай үдеумен қозғалды? Ол 15 секундта қанша жол жүрді?

1.36 Екі дене бір мезгілде, бір нүктеден, біріншісі тік жоғары қарай, 
екіншісі көкжиекке қарай а ■■= 60° бүрыш жасап лақтырылды. Әр дененің 
бастапқы жылдамдығы і%=25 м/с. Ауа кедергісін ескермей, t—1,7 с уақыт 
өгкеннен кейінгі екі дененің ара қашьтқгығьга табу керек.

1.37 Вертолеттен бастапқы жылдамдықсыз екі жүк түсірілді. Екінші 
жүк біріншіден т =1 с кейін жіберілді. Бірінші жүктің қозғалысынан бастап 
15=2 с ! 4г уақыттан кейінгі жүктердің ара қашықтығын аньщтау керек.

1.38 Үшу алыстығы ең жоғары көтерілу биіктігінен 4 есе артық болуы 
үшіи, денені көкжиекке қандай бүрышпен лақтыру керек?

1.39 Тас А нүкгеден Ө — 10 м/с жылдамдықпен тік жоғары 
лақтырьищы. Жылдамдық модулі тура сондай, В нүктесінен көкжиекке 45® 
жасап лақтырылган екінші тас бірінші тасқа тию үшін қанша уақыттан кейін 
лақтырылуы тиіс. А жэне В нүктелері бір горизонтальда орналасқан, екеуінің 
аралыты I =4 м.

1.40 Тас = 20 м/с жылдамдықпен көкжиекке а  =  60° бүрышпен 
лақтырылған. Оның а) ең жоғарғы нүктеде; б) жерге түскен уақыт мезетінде 
траекгориясының кисықтық радиусын анықтаңыздар.

1.41 Материялық нүктенің ХУ жазықтығындағы қозғалысы 
х =  3 sin cat, у  = 3 costijt теңдеулермен сипатталады. Нүкте қозғалысы 
гаректориясыньщ теңдеуін жазыңыздар. t=0 болғанда, s=0 екенін ескеріп 
нүктенің жүрген жолының уакытка байланысын табу керек.

1.42 Материялық нукте ХУ жазықтығында қозғалады. Нүкте 
қозғалысы мына тендеулермен .r =  3sin&>£, y  =  2cos£at берілген. Нүкте 
'фаекториясын аныкдаңыздар.
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1.43 Дене қозғалысты, радиусы R=30 м шеңбер бойымен, модулі 
бойынша түрақты тангенциалдық үдеумен ( cu =  5 м /с 2) бастайды. Қозғалыс 
басталғаннан г  =3 с кейінгі дененің толық үдеуін анықтаңыздар.

1.44 Нүктенің радиусы R=2 м шеңбер бойымен жүрген жолы 
s = a t2 -f b t  теңдеуімен берілген. Мұндагы а=3 м /с2, һ= 1 м/с. Қозгалыс 
басталғаннан t=0,5 с уақьптан кейін нүктенің нормаль, тангенциал жэне 
толық үдеулерін табу керек.

1.45 Доңғалақ түрақты £ = 3 р ад /с2 бұрыштық үдеумен айналады. 
Қозғалыс басталғаннан t=l с кейің, доңғалақтың толық үдеуі а =  7,5м /с2 
болса, онда доңғалақ радиусы неге тең?

1.46 Жылдамдыгы § = 5 4  км/саг автомобиль қисықтық радиусы 
R=375 м жол айналмасынан етеді. Бұрылыста жүргізуші машинаны 
тежеп а т =  0,5 м /с2 үдеу береді. Автокөліктің бүрылыстағы нормаль жэне 
толық үдеуінің модулін жэне олардың бағыттары арасындагы бұрышты табу 
керек.

1.47 Қатты дене бекітілген осьті айнала <р = a t  — b t2 заңы бойынша 
қозғалады, мүндағы а =3рад/с, в = 2р зд /с 3. a) t=0 мезеттен тоқтағанга 
дейінгі уақыт аралығындағы бүрыштық жылдамдық пен бүрыштық үдеудің 
орташа мәндерін; б) дене тоқтаған мезеттегі бүрыштық үдеуді табу керек.

1.48 Маховиктің айналу жиілігі п0 =1 ай н /с  мэнінен п=5 ай н /с  
мәніне бірқалыпты артқан уақыт аралығында ол N=20 толық айналым 
жасады. Маховиктің бүрыштық үдеуін табыңыздар.

1.49 Радиусы R=10 см білікке (валға) оралған жіптің екінші үшына жүк 
ілінген. Жүк бірқалыпты үдемелі қозғала отырып, қозғалыс басталғаннан 
г =20 с өткеннен кейін һ=2 м аралыққа төмен түсті. Осы уақыт мезетіндегі 
валдың бұрыштық жылдамдыгы мен бүрыштық үдеуін табьщыздар.

1.50 Қатты дене й? =  A ti + B t2)  бүрыштық жылдамдықпен айналады, 
мұндағы А= 0,5 р а д /с 2, В=0,06 р а д /с 3. Уақыттың t=10 с мезеті үшін а) 
бүрыштық жылдамдық пен бүрыштык үдеудің модульдерін; б) бұрыштық 
жылдамдық пен бүрыштық үдеу векторлары арасындағы бүрышты табу 
керек.

1.2 Материялық нүкте мен дененің ілгерілемелі 
қозғалысының динамикасы

1.2.1 Ньютон заңдары.
Материялық нүктенің қозғалыс теңдеуі (Ньютонның екінші заңы)

d P /d t  =  S f l-X
немесе

м  = S'jLiK,
мүндағы l]f=i —материялық нүктеге эсер ететін күштердің 

геометриялық қосындысы; m-нүктенің массасы;"а —үдеу; Р =  таі?-нүктенің
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импульсі; N-нүктеге эсер ететін күштердің саны. Координат осьтеріндегі 
проекциялары

тах. — 2  Ғх, , тау  =  2  Fv& пт хг = 2
немесе

А- ^ ' V' (п р ^ ** г̂ 1 р
m 1 7  =  2 Ғт , m —  =  Е Ғ у!: = 1  Ғ * ■

Мұнда қосынды астында сәйкес координат осьтеріндегі куш 
проекциялары жазылған.

Есеп шығару мысалы.
Массасы т =10 кг дене көлбеу жазықтықтың бойымен қозғалады. 

Денеге жазықтықтың бетіне а  =  30° бұрыш жасап, жоғары қарай 
бағытталған Ғ=Ю0 Н куш эсер етеді.Үйкеліс коэффициенті и =  0,1. 
Жазықтықтың көлбеулік бұрышы fi =  30°. Дене қандай үдеумен 
қозғал аты ны н аны қтаңыздар.

Берілгені: Шешуі:
m -10 кг Денеге төрт күш эсер етеді. Олар:Ғ -сыртқы

Ғ=Ю0 Н күш, тд -ауырлық күші; 'Ү-тіреудің реакция күші

а  =  30° Ғуйк -үйкеліс күші. Абсцисса х осін жазықтықтың
Р = 30° бойымен бағыттап, ал у осін оған перпендикуляр
pt — 0,1 бағыттайық (1.6- суретті қара). Дененің ілгерілемелі
а-? қозғалыс динамикасының негізгі заңы бойынша:

ma= m g+ N + F ^  +.Ғ. (1)
Күштерді суретте белгілеп, олардың сәйкес бағыттарын саламыз. 

Үйкеліс күші әрқашан дене қозгалысының бағытына қарама-қарсы 
бағытталатынын ескеріп, үйкеліс күшінің бағытын керсетеміз.

X және У координат осьтеріне проекцияланғанда (1) теңдеу мына түрде 
жазылады.
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X осіне:
ma =Ғ cos a  — —m g  sin ft,

у осіне:
0=F sin a  -f N — m g  cos 

Ғуй* =  ңЯ
болғандықтан, (3) теңдеуден:

N =  m g  cos /? — Fsina.
Сонда (2) тендеу мына түрге келеді:

ma =Ғ cos a — д іт д  cos /? — Fsina) — m g sin 8.
Қортындысында

a =  ~  (cos a +  ii sin a)-g(p cos£  +  sin ,#)= 3,3 ̂ .

Есептер.
1.51 Массасы m=3 ісг дене қайбір кұштің 

эсерімен, х =  2 f3 — 3 t 2 + 5 t +  4 тендеуімен сипатталатын түзу сызықты 
қозғалыс жасайды. Уақыт t  =  5 с мезетіңде денеге эсер ететін ісүш неге тең?

1.52 Массасы т=0,5  кг дене түзу сызьщты қозғалады. Дененің х 
координатының уақытқа байланыстылыгы х = 4 t 2 — S t 3 теңдеуімен 
берілген, мұндагы А=5 м /с 2; В=1 м /с 2. Қозғалыс басталғаннан кейін, 
бірінші секундтың соңында денеге эсер ететін күшті табу керек.

1.53 Бірдей, эрі түрақгы күштердің әсерімен екі дене түзу сызыкты 
қозғалады да, олардың координатының уақытқа байланыстылыгы 
х1 =  A t2, х2 — ЗЛ і2 тендеулерімен сипатталады. Осы денелер 
массаларының қатынасын табу керек.

1.54 Уақыттың t  — Q мезетінде, массасы m=0,2 кг белшек, 
координаттары хс = у0 =  0 нүктесінде болды. Оның бүл нүктедегі 
жылдамдығы щ  =  Ві еді, мүндагы В=2 м/с. Осы уақыт мезетінде бөлшекке 
Ғ =  Aj күші эсер ете бастайды, мүндағы А =  ЗН. Белшектің t  =  Зс уақыт 
мезетіндегі х, у координаттарын анықтаңыздар.

1.55 Горизонталь бағытта а=2м/с3 үдеумен түзу сызықты қозғалып 
келе жатқан вагонның ішінде массасы т=0 ,2  кг жүк жіпке ілулі түр. Жіптің 
тартылу күшін жэне оның вертикальдан ауытқу бүрышын табу кереқ.

1.56 Арбаша табанындағы бүрышы а  — 30° тегіс көлбеу жазықтықпен 
һ=245 см биіктікке көтеріледі. Оның бастапқы жылдамдығы неге тең 
болған?

1.57 Жылдамдығы -д =  10 м/с автомобиль көлбеу жолмен жоғары қарай 
жүріп барады. Егер үйкеліс коэффициенті р. =0,5 болса, көлбеулік бүрышы 
а  — 10° болса, онда автомобильдің тоқтағанға дейінгі жүрген жолын жэне 
қозғалған уақытын табыңыздар.

(2)
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1.58 1.7-суретте жылжымайтын блокка асылған жеңіл жіптің 
ұштарына байланған массалары эртүрлі (гггг >  т 2)  жүктер жүйесі 
көрсетілген. Жіп пен блокты салмақсыз деп жэне блок осіндегі үйкелісті 
ескермей: 1) жүктердің қозғалыс үдеуін; 2) жіптің тартылу күшін; 3) блок 
осіне эсер ететін күшті табу керек.

1.59 1,8-суреттегі т г жүгі т2 жүгінен п есе (п=2) ауыр. Егер та.* 
жүгін /1,-30 см биіктікке көтергенде, онда т 2 жүгі еденге тиіп түрады, 
Жүйені өз еркіне жіберген соң жүгі еденге соғылған мезетте т 2 жүгі 
еденнен қандай биіктікте болады?

1.60 1.8-суретте көрсетілген жүйедегі, массалары т г жэне от, 
денелердің а ; жэне а , үдеулерін, жіптердің керілу күштерін табу керек. Блок 
пен жіп массалары жэне үйкеліс ескерілмейді.

1.61 Блокка асыра ілінген созылмайтын жіптің екі үшына массасы m, 
жэне т.2 жүктер байланған (1.9 суретті қара). Мүндағы m t >  mz . Блокты 
Жермен салыстырганда а£< үдеумен жоғары қарай кетере бастады. Жіп 
блокпен үйкеліссіз сырғанайды деп есептеп. т 1 жүктің Жермен 
салыстырғандағы а үдеуін табу керек.

1.62 Көлбеу жазықтықтың көкжиекпен жасайтын бүрышы а = 206 , 
денелер массалары та* =  200 г, т 2 =  150 г (1.10 суретті қара). Жіп пен 
блок салмақсыз деп есептеп, үйкеліс күшін ескермей, т 2 дене томен 
түскенде, кандай үдеумен қозғапатынын табу керек.

1.7 сурет 1.8 сурет 1.9 сурет

т 2

1.10 сурет 1.11 сурет



1.63 Массалары тп, =  0,8 кг жэне т2 =  1.5 кг, екі дене салмақсыз 
блокка асылған, созылмайтын жеңіл жіптің үштарына байланып,көкжиекпен 
а  =  15°,/? =  3 0 е бүрыш жасайтын келбеу жазықтықтарда орналаскан (1.11 
суретті қара). Денелермен жазықтық арасындағы ұйкеліс коэффициентгері 
бірдей жэне и =0,1. Денелердің қандай үдеумен қозғалатынын жэне жіптің 
керілу күшін табу керек.

1.64 Шамалы дене көкжиекпен а  15° бүрыш жасай орналасқан 
көлбеу жазықтық бойымен төменнен жоғары қарай жіберілді. Егер дененің 
жоғары көтерілу уақыты, оның төмен түскен уақытынан щ =  2 есе аз болса, 
онда үйкеліс коэффициенті неге тең болғаны?

1.65 1.10 суреттегі қондырғыда келбеу жазықтықгың квкжиекпен 
жасайтын а  бүрышы, көлбеу жазықтықпен пен массасы т 1 дене арасындағы 
үйкеліс коэффициенті ft белгілі. Блок пен жіптің массалары ескерілмейтіндей 
аз, блокта үйкеліс жоқ. Алғашында екі дене қозғалыссыз деп есептеп, 
массасы т 2 дененің; а) темен түсе бастайтын; б)жоғары көтеріле бастайтын;
в) тыныштық күиде қалатын жағдаилары үшін массалардың —  қатынасын 

табыңыздар.
1.66 Келбеу жазықтық кекжиекпен а  = 30° бүрыш жасап орналасқан 

(1.10 суретті қара). Дене массаларының қатынасы —  =  ^ =  2/3. Массасыm.L

?7?.дене мен жазықтық арасындағы үйкеліс коэффициент! ft =0,1. Блок пен 
жіптің массалары ескермеуге болатындай аз. Егер жүйе тыныштық калпынан 
қозғала бастаған болса, онда т 2 дененің үдеу бағытын жэне оның модулін 
табу керек.

1.67 1.12 суретте көрсетілген жүйедегі денелердің массалары
тй, т 1,т 2. Егер үйкеліс жоқ , блок массалары ескерілмейтіндей аз болса, 
онда тцдененщ үдеуін табу керек.

1

А
2

1.12 сурет
/ / / / / УУ7У/ / / / / / / 7 7 7

1.13 сурет

1.68 1.13 суреттегі 1 жэне 2 денелер А білеушесімен салыстырганда 
қозғалмауы үшін білеушені горизонталь багытта кандай ең аз үдеумен 
қозғалту қажет? Денелердің массалары бірдей, білеуше мен денелер



арасындағы үйкеліс коэффициента и. Блок пен жіптің массалары ескермеуге 
болатындай аз, блокта үйкеліс жоқ.

1.69 Үшақ §  =  360 км/сағ жылдамдықпен радиусы R=500 м «өлі 
түзағын» жасайды. Массасы m=70 кг ұшқыштың түзақтың төменгі, жоғаргы, 
орта нүктелеріндегі салмағын табу керек.

1.70 Автокөлік дөңгелегі табаны мен асфальт арасындагы үйкеліс 
коэффициенті fi =0,6 болса, онда радиусы R=100 м жол айналмасымен 
жүрген автокөліктің жылдамдығының ең үлкен мэні неге тең болады?

1.71 Массасы 1 кг бөлшек, радиусы 1 м шеңбер бойымен қозғалады. 
Бөлшек жүрген жолдың уақытқа байланысты теңцеуі: S= (2 t2 + f  +  l )  м 
түрінде берілген. Белшекке эсер ететін күш уақытқа байланысты қандай 
заңмен өзгереді? Бәлшек бірінші рет шеңбердің жартысын өте берген 
мезетінде бүл күш неге тең?

1.72 Үзындығы I =  0,5 м жіпке байланған жүк, тік (вертикаль) 
жазыктықта бірқалыпты айналады. Жіпке жүктің он еселік ауырлық күшіне 
тең куш эсер еткенде ол үзіледі. Онда айналу жиілігі қандай болғанда жіптің 
үзілетіндігін есептеп табыңыздар.

1.73 Мотоциклші горизонталь бетте қисықтық радиусы R=80 м доға 
бойымен бүрылады. Дөңгелек пен жолдың арасындагы үйкеліс коэффициенті 
it =0,4. Онда: а) осы бүрылысты мотоциклдың жүре алатын ең үлкен 
жылдамдығын; б) мотоцикл қүламас үшін бір жагына қарай қисаятын 
бұрышты есептеп табыңыздар.

1.74 Автоколік горизонталь бетте аг = 0,62 м /с2 тұракты тангенциал 
үдеумен радиусы R=40 м шеңбер жасап қозгалып келеді. Автокелік 
деңгелектері мен беттің арасындагы сырғанау үйкеліс коэффициент! д = 0,2. 
Бастапқы уақыт мезетінде жылдамдығы нөлге тең болса, онда автокелік 
жолмен тайғанамай қанша жол жүреді?

1.75 Автокөлік пішіні синусоида тэрізді y=bsin горизонталь

жолмен бірқалыпты жүріп келеді, мүндагы а мен b-түрақтылар. Жол мен 
дөңгелектердің арасындагы үйкеліс коэффициент! р. Қандай ең үлкен 
жылдамдыкта автокәлік әлі де сырғанамай жүре алады?

1.2.2 Энергия мен импулъстің сацталу зацы.
Жүмыс лен куат.
1. Импульстің сақталу заңы

2?=! Р, =  const, немесе 2 f=i щ  Ң* =  const,

мүндағы N-жуйеге енетін материялық нүктелердің (немесе денелердің)
саны.

2 . Түрақты күштің жүмысы
ДА =  ҒДг немесе ДА =  ҒДг cos гг,
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мундагы cr-кұш Ғ  пен А? орын ауыстыру векторларының арасындағы 
бүрыш.

3. Айнымалы күштің жүмысы
А =  f  F (r) cos a  dr,

мүндағы I - берілген траектория бойы.
4. At уақыт аралығындағы орташа қуат

<  м  > =
м

5. Лездікқуат
dAN=̂ — немесе Дг = F v cos a ,
dt

мұндағы dA-отс аз At уақытта істелінген элементар жұмыс.
6. Материялық нүктенің (немесе ілгерілемелі қозғалатын дененің) 

кинетикалық энергиясы
Т=  немесе Т=—-2 2т

7. Дененің потенциалдық энергиясы мен ерістің берілген нүктесінде 
денеге эсер ететін күш арасындағы байланыс

й Лй й , .*30 , г*#ГҚ.Ғ = —£  r a d ii  немесе Ғ =  ( і  Ь ?  к —),' ду dz
мүндағы I, ], Д-бірлік векторлар (орттар). Егер күштер өрісі сфералық 

симметриялы болса, онда
F =  -  —.дг

8. Механикада энергияның сақталу заңы тек консервативтік күштер 
әсері ғана бар түйықталған жүйеде ғана орындалады да, мына түрде 
жазылады:

T+n=const.
9. Энергия мен импульстің сакталу зандарын шарлардың тура, 

орталық соққыларына қолданып, абсолют серпінді емес соққыдан кейінгі 
шарлардың жылдамдығының формуласын аламыз:

ОиіУі-иДіРгЗ.

жэне абсолют серпінді соққыдан кейінгі шарлардың жьшдамдығының 
формуласы:

Oiimt-mzirtmzib s;2 )-s-2:m,, v,Ы*. ”  9 li'2 j
? n 1  + - r a 2

бүл жерде m , жэне т .г-шарлардың массалары; t \  және ??2-олардың соққыга 
дейінгі жылдамдықтары.

Есеп шығару мысалы.
Массасы m кішкене шар 0  жылдамдықпен ұшып келіп тегіс столдың 

үстіндегі массасы М призмаға соғылады да, соққыдан кейін тік жоғары 
қозгалады (1.14 суретті кара). Соққыны абсолют серпінді деп есептеп, шар 
мен призманың соккыдан кейінгі жылдамдықтарын табу керек. Үйкеліс 
ескерілмейді.
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Берілгені Ш еш уі:
m Шар мен призманың стол бетімен салыстырғандағы
М қозғалысын қарастырамыз. Координат осьтерін 1.14-
■0 суретте көрсетілгендей аламыз.

Импульстің сақталу заңына щ  —1 it2 —? сәйкес:
ші? = Мщ +

Бұл жүйе импульсінің х осіндегі проекциясы:
ті> =  М и ,

бүдан
(1)
(2)

н; -призманың соққыдан кейінгі жылдамдығы. Есеп шарты бойынша үйкеліс 
ескерілмегендіктен, призма-шар жүйесі үшін механикалық энергияның 
сақталу заңын қолдануға болады:

жVs А?-„, 7 ^  ^

мүндағы іі’2-шардың соққыдан кейінгі жылдамдығы. (2) жэне (3) 
теңдеуден шығаратынымыз:

- 0 .

Соққы абсолют серпінді болғандықтан үйкеліс болмайды деуге болады, 
демек шар импульсінің көлбеу жазықтықтағы проекциясы соққының 
әсерінен езгермейді. Келбеу жазықтықтағы проекцияда

&  c o s  a  =  г і ,  s i n  a  , t g  <x =  Д —

Демек, шарды жоғары қарай тік үшыратын соққы,а бүрышының 
табылған мэнінде ғана мүмкін. Егер призма қозғалмаса, яғни М-» so болса, 
онда tg a  -»1.

Бүдан a  =  45°.
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Есептер.
1.76 Массасы m=4,65‘ 10~гв кг молекула, ыдыс қабырғасына қарай 

нормаль бағытта ■& = 600 м/с жылдамдықпен ұшып келіп, қабырғаға 
соғылады да, одан серпінді тұрде ыршиды. Соқтыгысу уақыты ішінде 
қабырғаға берілген күш импульсін табу керек.

1.77 Массасы m кішкене шар s?* жылдамдықпен тік қабырғаға нормаль 
бағытта еоғылады да, қарама-карсы бағытқа <' '$і ) жылдамдықпен
қайтты. Соққы үзактығы At болса, онда қабырғаға соғылу күшінің оргаша 
мэнін анықтаңыздар.

1.78 Теннис добы столдың бетімен а  бүрыш жасап түседі де, одан соң 
сондай бүрышпен серпінді ыршиды. Ол т уақыт өткеннен кейін столға, 
бірінші соққы болған нүктеден I қашыктықта соғылады. Столдың бір 
соққыдан алған күш импульсін табу керек.

1.79 Зеңбіректен кокжиекке а  =  40° бүрышпеғі ядро атылды.Ддроның 
массасы m=10 кг, бастапқы жылдамдығы &0 =  200 м/с. Массасы М=500 кг 
зеңбіректі кері шегіндірегін,тебіліс жылдамдығы қандай болады?Үйкеліс 
ескерілмейді.

1.80 Массасы М -300 г дене, Н=10 м биіктіктен еркін түседі. Н/2 
биіктікте оған массасы m=10 г, Ә0 =  400 м/с жылдамдықпен горизонталь 
үшып келе жатқан оқ тиіп, оның ішінде түрып қалады. Дененің 
соқтығысқаннан кейінгі уақыт мезетіндегі жылдамдығын жэне жылдамдық 
векторы мен горизонталь арасындагы бүрышты табу керек.

1.81 Снаряд траекторияның жоғарғы нүктесінде Н=15,9 м биіктікте 
бірдей екі жарықшаққа бөлінеді. Жарылыстан кейін t=3 с уақыт өткен соң, 
снарядтың бір жарықшағы жерге, жарылыс болған нүктенің дэл астына тік 
түседі. Егер, бірінші жарықшақ снаряд атылған (зеңбіректен) жерден I =636 
м қашықтыққа түссе, онда екінші жарықшақ жарылыстан кейін қандай 
жылдамдықпен және көкжиекке қандай бүрышпен қозғалған? Ауаның 
кедергісі ескерілмейді

1.82 Массасы m=60 кг адам қайықтың алдыңғы жағынан (түмсығынан) 
артқы жағына етті. Егер қайықтың массасы М=120 кг, үзындығы I =3 м 
болса қайық жағамен салыстырғанда қандай s аралыққа орын ауыстырады?

1.83 Зецбіректіц оқпаны көкжиекке Ө =  4 5 е жасап бағытталған. 
Зеңбіректің дөңгелекгері бекітілген жағдайда (снарядтың массасы 
зеңбіректің массасынан ц =  50 есе аз) снарядтың жылдамдығы і90 =  180 м/с. 
Зеңбіректің деңгелектері бос болған кездегі, зеңбіректің тебілуінің бастапқы 
жылдамдығын табыңыздар.

1.84 Массасы М зеңбірек, кокжиекке а  бүрыш жасайтын тегіс колбеу 
жазықтық бойымен томен қарай еркін сырғанай бастады. Зеңбірек I жол 
жүрген снаряд атылады да, соның нәтижесінде снаряд горизонталь бағытта р 
импульсімен үшып шықты, ал зеңбірек тоқтады. Зеңбірек массасымен 
салыстыргандагы снаряд массасын ескермей, атыстың ұзақтығын табу керек



1.85 Кедір-бұдыр горизонталь бетпен сырганаған 1 шайба тыныштық 
күйде тұрған 2 шайбаға келіп соғылады. Соғылғаннан кейін 1 шайба 
бастапқы қозғалыс бағытына гік бүрыш жасап қозғалады да, тоқтағанға дейін 
з г = 1,5 м жол, ал екінші шайба s2 =  4,0 м жол жүрді. 1 шайбаның массасы 
2 шайбаның массасынан ц =1,5 есе аз, үйкеліс коэффициент! д=0,17 болса 
онда I -і шайбаның еоғылганға дейінгі жылдамдыгын табу керек.

1.86 Массасы 10 кг жүкті, көлбеулік бүрьтшы 45®, көлбеу 
жазықтықпен 2 м аралыққа көтерген кезде, кетеру уақыты 2 с, үйкеліс 
коэффициент! д 0,1 болса, онда қандай жүмыс істелгенін табыңыздар.

1.87 Массасы m дене түрақты күштің эсерімен түзу сызықты 
қозгалады. Дененің х координатыныц уақытқа байланысты тендеуі 
х = В +  Ct -ь D tz бойынша анықталады, мүндағы B,C,D  түрақты сандар. 0- 
ден £., уақьп аралығында күштің істейгін жұмысын табу керек.

1.88 Массасы m дене, көкжиекке а  бүрыш жасайтын көлбеу жазықтық 
бойымен жогары қарай жіберілді. Дененің алғашқы жылдамдыгы үйкеліс 
коэффициент! и болса, онда а) тоқтағанга дейінгі дененің жүрген жолын; б) 
осы жолда үйкеліс күштің істеген жүмысын табу керек

1.89 Массасы m кішкене дене эр нүктедегі бағыты траекторияға 
жанама бойымен бағытталған (1.15 суретті қара). Ғ күшімен тебешік үстіне 
жайлап сүйреп шыгарылды. Тебешіктің биіктігі һ, табанының үзындыгы !, ал 
үйкеліс коэффициент! ц болса ,онда осы күштің істеген жүмысын табу керек.

1.90 Массасы 2 кг материялық нүкте түрақты тарту күшінің әсерінен 
х =  Bt +  C t1 4  D t3 (мүндағы В=-2 м/с; С=1 м/с2; D —■ —0,2м /с3) теңдеуіне 
сэйкес гүзу сызықпен қозғалды. Уақыттың t ,  =  2сж эне t z = 5 с мезеттерінде 
нүкге қозгалысы нэтижесінде өндірілетін қуатты табу керек.

1.91 Массасы 1 кг дене Жер бетінен кокжиекке 30° бүрыш жасап 8 м/с 
бастапқы жылдамдықпен лақтырылды. 5 с уақыт мезетіндегі ауырлық күштің 
қуагын табыңыздар. Осы күштің жұмысы 5 с уақытта неге тең? Ауа кедергісі 
ескерілмейді.

1.92 Массасы m дене, кокжиекке а  бүрыш жасап $0 бастапқы 
жылдамдықпен лақіырылды. Дене қозғалысына кеткен барлық уақыт ішінде 
ауырлық күші ондірген орташа қуатты жэне осы күштің уақытқа байланысты 
лездік куагын табыцыздар

1.15 сурет 1.16 сурет



1.93 Биіктігі 20 м мүнарадан горизонталь бағытта $0=Ю м/с бастапқы 
жылдамдықпен массасы 400 г тас лақтырылды. Ауа кедергісін ескермей 
қозғалыс басталғаннан кейін t=l с уақыт мезеті үшін: а) тастың кинегикалық 
энергиясын; б)потенциалдық энергиясын анықтау керек.

1.94 Массасы 0,5 кг дене кокжиекке а =  30° бұрыш жасап «?е=10 м/с 
бастапқы жылдамдықпен лактырылды. Ауа кедергісін ескермей дененің 
кинетикалық Т, потенциалдық П жэне толық Е энергиясын: 1) қозғалыс 
басталғаннан t=0,4 с уақыттан кейін; 2) траекторияның жоғарғы нүктесінде 
табу керек.

1.95 Дене тік жоғары қарай $ о=20 м/с бастапқы жылдамдықпен 
лақтырылды. Лактыру нүктесінен қандай һ биіктікте дененің кинетикалық 
энергиясы оның потенциалдық энергиясына тең болады?

1.96 Массасы m , =  0,2 кг жэне т 2 =  0,8 кг екі шар, үзындықтары 2 м 
екі параллель жіптерге ілініп, бір-біріне тиіп түр. Кішірек шарды алғашқы 
жағдайдан 9 0 е ауытқытып апарып босатылып жіберілді. 1) Сокдығыс 
серпінді болса, онда соқтығысқаннан кейін шарлардың жылдамдықтарын 
табу керек. 2) Соқтығыс абсолют серпінсіз болған жағдайда, соқтыгысқаннан 
кейін шарлардың жылдамдығы неге тең? Энергияның қандай бөлігі 
шарларды жылжытуға кетеді?

1.97 Массасы m шайба радиусы R  түзаққа айналатын науамен (1.16 
суретгі қара) үйкеліссіз сырғанайды. 1) тіреудің а  бүрышымен анықгалатын 
нүктесіне шайбаның түсіретін Ғ қысым күшін; 2) шайбаның науадан 
ажырауынан сәйкес келетін а  бүрышты анықгау керек.

1.98 Өте тегіс сфераның төбесінен жүк сырғанай бастады. Төбеден 
бастап есептегенде жүк қандай һ биіктікте сферадан бөлініп қүлайды?

1.99 Массалары бірдей М екі қозғалмалы сына горизонталь 
жазықтыққа бір қалыпты ауысады (1.17 суретті қара). Сол жақтағы сынадан 
массасы ш шайба һ биіктіктен сырғиды, оң сынадағы шайбаның ең жоғарғы 
биіктігін һтвх табу керек. Үйкеліс ескерілмейді.

1.100 Қозғалып келе жатқан массасы т ., дене қозғалмай түрған 
массасы т 2 денеге согылады. Соққыны серпінді жэне центрлік деп есептеп, 
соғылған кезде бірінші дене бастапқы кинетикалық энергиясының қандай
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бөлігін екінші денеге беретінін табу керек. Есегггі жалпы түрде шығарғаннан 
соң мына: a) m 1 = m ; ; б) m t =  9m 2 жағдайларды қарастырыңыздар.

1.3 Қатты денелер механикасы

1.3.1 Айналмалы қозгапыс динамикасы.
1 Қатты дененің қозгалмайтын осьпен салыстырғандағы айналмалы 

қозгалыс динамикасының негізгі теңдеуі:
M dt =  d (/&>),

М - денеге d t  уақыт мезетінде эсер ететін күш моменті; J -  денепіц 
инерция моменті; га — бүрыштық жылдамдық; Jrn — импульс моменті.

Егер күш моменті мен инерция моменті тұрақты болса, онда теңдеу 
мына түрде жазылады:

м ае  = jaoj.
Инерция моменті түрақты болған жағдайда

M=Je,
бүл жерде в — бүрыштық үдеу.
1. Денеге эсер ететін F күштің айналу осіне қатысты моменті

М = F J,
г» г-
-  - күштің айналу осіне перпендикуляр жазықтықтагы проекциясы; 1 -  

күш иіні (айналу осінен күштің эсер ету сызығына дейінгі ең қысқа аралық).

2. Материялық нүктенің инерция моменті
J=mr2,

m - нүкте массасы; г -  нүктенің айналу осінен қашықтығы.
а) Қатты дененің инерция моменті

/  =  X f= i^ m iri2,
г -  массасы Am элементтің айналу осінен арақашықтығы.
Интегралдау арқылы

/  =  j  r 2dm.
б) Егер дененің массасы біркелкі бөлінген, яғни оның тыгыздығы бүкіл 

көлемі бойынша бірдей болса, онда
dm=pdV,

жэне / =  р  /  r"dV,
V -  дене көлемі.
3. Геометриялық пішіні дүрыс денелердің инерция моменттері
Кесте 2

Дене Инерция моменті 
анықталатын 
салыстырмалы ось

Инерция моментінің 
формуласы

Массасы m, үзындығы 
1 біртекті стержень 
(шыбық)

ауырлық центрі 
арқылы стерженьге 
перпендикуляр етеді

—ml212
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стержень ұшынан 
стерженьге рп і2
перпендикуляр өтеді

Жүка сақина, шеңбер, центрі арқылы табан
радиусы R, массасы т жазықтығына

mR2түтік, m массасы перпендикуляр өтеді
тоғынына таралған 
дөңгелек (маховик)

Радиусы R, массасы m диск центрі арқылы
біртекті дөңгелек диск табан жазықтығына ~  nr>R2
(цилиндр) перпендикуляр өтеді

Массасы m, радиусы шар центрі арқылы — mR2
R біртекті шар өтеді 5

4. Штейнер теоремасы: дененің кез-келген осі арқылы өтетін инерция 
моменті

J=/0 + т а 2,
мұндағы /0 — берілген оське параллель жэне дененің ауырлық центрі 

арқылы өтетін оське қатысты инерция моменті; а -  осы екі осьтің 
арақашықтығы; m -  дене массасы.

Есеп шығару мысалы.
Горизонталь оське радиусы R шкив кигізілген. Шкивке оралған жіптің 

екінші үшына массасы m жүкше ілінген (1.18 суретті қара). Шкив массасы М 
тоғын бойымен біркелкі таралған деп есептеп, жүкшенің қандай үдеумен 
түсетінін, жіптің Т керілу күшін жэне шкивтің оське түсіретін қысым күшін

Шешуі: шкивтің инерция центрінің үдеуі і.-О  жэне 
шкив тек қана айналмалы қозғалыс жасайды. Олай болса 
қатты дененің инерция центрінің қозғалысы үшін 
Ньютонның екінші заңы:

І Ғ  = т а с
және қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі 
2  М, =  ] е  мына түрде жазылады:

іЖ  = 0; (1а)
Е  м , = /€ .  (іб)

анықтау керек.

Берілгені: 
R, m, М 

а-? 
Т-? N-?
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ІІІкивке Mjf ауырлық, Т — жіптің керілу жэне осьтің N реакция күштері 
эсер етеді. Соңғы күш, ньютонның үшінші заңы бойынша шкивтің оське 
түсіретін қысым күшінің ізделініп отырған мэніне тең. N  күш тік жоғары 
қарай бағытталған, себебі тек осы жағдайда (la) орындалады. Демек, үш 
вектордың үшеуі де бір түзуге параллель болгапдықтан (1а) тендеуін скаляр 
гүрінде былай жазута болады:

Mg+T-N=0. (2)

Шкив тек Г күш моментінің әсерімен айналады. Демек (16) тендеуінен: 

Т - R = ] s  . (3)

Шкивтің инерция моментін, оның массасы тоғын бойымен 
таралгандыктан мына формуламен табамыз:

J=MR2 (4)
Шкив қозғалысын сипаттайтын (2) жэне (3) теңдеулерде үш белгісіз 

бар: Т, N жэне Жетіспейтін бір теңдеуді жүкшенің ілгерілемелі қозғалысы 
ұшін Ньютонның екінші заңын колданып жазамыз:

Mg-T=ma. (5)
Жіп іцкивтен сырғанамай тарқатылатыидықтан, жүк үдеуі шкив 

гоғынындагы нүктелердің сызықтық үдеуіне тең, сонда
i:a /R . (6)

(3), (4) жэне (6) тендеулерін қойып, (2), (3), (5) жүйесінен үш 
белгісіздің үшеуін де габамыз:

_  mg ү _ Migg у  __
М+га1 M-*-w

Есепгер.
1.101 Радиусы R, массасы ш түтас шардың центрі арқылы өтетін оське 

қатысты инерция моментінің формуласын қорытып шығару керек.
1.102 Қуыс шардыц центрі арқылы өтетін оське қатысты инерция 

момснтінің формуласын қорытып беріңіздер. Шардыц массасы m, ішкі 
радиусы г, сыртқы радиусы R.

1.103 Массасы m=360 г, үзындығы 1=50 см жіңішке біртекті 
стерженьнің, стерженьге перпендикуляр жэне 1) стержень үшынан; 2) 
стерженьнің бір үшынан үзындығының 1/6 бөлігіне тең кашықтыктағы нүкте 
арқылы өтетін оське қатысты .1 инерция моменттерін есептеп табьщыздар.

1.104 Массасы ш=0,6 кг жүқа біркелкі пластинаның пішіні тең бүйірлі 
тік бүрышты үшбүрыш. Пластинаның үзындығы а=200 мм катетімен сэйкес 
оське қатысты инерция моментін табу керек.

1.105 Мына: а) қалыңдыгы b=2,0 мм, радиусы R=100 мм мыстан 
жасал/ан біртекті дискінің жазықгығына перпендикуляр симметрия осіне 
қатысты; б) массасы m, табаныныц радиусы R түтас конустың симметрия 
осіне қатысты инерция моменттерін табу керек.
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1.106 Радиусы R=0,1 м қалындығы b= 10"3 м мыстан жасалған 
дискінің эрқайсысының радиусы г=0,02 м болатын 6 ойығы бар. Ойықтардың 
центрлері диск центрінен жүргізілген радиусы г,=0,06 м шеңбер бойында 
жэне бір-бірінен бірдей қашықтықта орналасқан (1.19 суретті қара). Дискінің 
жазықтығына перпендикуляр жэне оның центрі арқылы өтетін оське қатысты 
инерция моментін анықтау керек.

1.107 Радиусы R, массасы ш жазық жуқа сақинаның J t, Д, Д негізгі 
инерция моменттерін табу керек.

1.108 Қабырғасының үзындығы а=0,3 м, тең қабырғалы сымды 
үшбұрыштың: а) үшбүрыш жазықтығында жатқан жэне осы үшбүрыштың 
төбесінен осы төбеге кареы қабырғаға параллель өтетін оське қатысты; б) 
үшбұрыштың бір қабырғасына дэл келетін оське қатысты инерция 
моменттерін табу керек. (1.20 суретті қара). Үшбүрыштың ш=54 г массасы 
сымның үзындығы бойымен біркелкі таралған.

1.109 Қалыңдығы d= 0,1 см қабырғаларының үзындықтары а= 10 см, Ь= 
20 см тік төртбүрышты пластинаның қысқа қабырғасына параллель жэне 
пластинаның масса центрі арқылы өтетін оське қатысты инерция моментін 
табу керек.

1.110 Массасы m, радиусы R біртекті түтас шардың а) симметрия осіне;
б) диаметр үшынан, оған перпендикуляр өтетін оське қатысты инерция 
моментін табу керек.

1.111 ¥зындығы 1= 1 м жіңішке біртекті стержень өзінің бойындағы О 
нүктесі арқылы отетін горизонталь осьті еркін айнала алады (1.21 суретті 
қара). Стержень ветикальдан а бүрышқа бүрып апарылып босатып жіберілді. 
Уақыттың бастапқы мезеті үшін стержень бойындағы В нүктесінен £ 
бүрыштық жэне ат тангенциалды үдеулерін табыңыздар. Есептеулерді мына 
жағдайлар үшін жүргізу керек:

А ) Б )
о о
/  \ /о

1.19 сурет 1.20 сурет

1) а  =  0 ; b =  - 1; а  = - ;3 2
2) а = b = І; а = 7 ; 3) а = Ь3 3 ' 4

3а  — -я.
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1.21 сурет

1.112 Үзындыгы 1=50 см массасы m= 400 г жіңішке біртекті стержень 
оган перпендикуляр жэне оның ортасынан өтегін осьпен е=3 рад/с2 
бұрыштық үдеумен айналады. М айналдырушы моментін анықтау керек.

1.113 Массасы m = 100 кг, радиусы R= 5 см вал (білік) п= 8 с' 1 
жиілікгіен айналыл тұр. Валдыц цилиндр бетіне тежегіш қалыпты Ғ= 40 Н 
күишен қысқанда вал t = 1 0 с  кейін тоқтады. Вал беті мен қалыптың 
арасындагы р сырғанау үйкеліс коэффициентін анықтау керек.

1.114 Радиус-векторы координаттар басымен сапыстырғанда 
f  =  ал + Ь) тец нүктеге Ғ= A? + B] күші түсірілген. A, В, a, b — түрақты 
сандар. F күштің О нүктесіне қатысты 1 иінін жэне М моментін табыңыздар.

1.115 Радиус-векторы Ү -  4 T+2J+3A: нүктеге Ғ =  3? + 4]+5А' күш
'і

туеірілген. а) координаттар басына қатысты М күш моментін; б) М 
вектордың модулін; в) z осіне қатысты Mz күш моментін табу керек,

1.116 Радиус-векторы тГ =  аг нүктеге Ft =  Aj күш ал Щ =  в] нүктеге 
Ғ2 =  ВІ күш түсірілген. Радиус-вектордың екеуі де координаттар басына (О 
нүкте) қатысты анықталган. Мұндағы a, b , А, В — түрақты сандар. Тең әсерлі 
күштіц О нүктесіне қатысты иінін табу керек.

1.117 Радиусы 10 см массасы 5 кг шар симметрия осін 
=  А + B t2 +  C t3 теңдеуі бойынша айналады (В = 2 рад/с2, С = -0,5 рад/с3).

Уақыттың t = 3 c  мезетіндегі М күш моментін табу керек.
1.118 Жеадеткіш n  = 600 айн/мин жиілікпен айналады. Тоқтан 

айырған соң ол бірқалыпты баяу айналып N = 500 айналым жасап барып 
тоқтады. Тежеу күші жұмысы А = 31,4 Дж болса, онда: а) тежеуші күш 
моментін; б) желдеткіштің инерция моментін табу керек.

1.119 Инерция моменті 1,5 кг-м2 түтас диск пішінді маховик тежелген 
кезде бірқалыпты айналып 1 минут ішінде айналу жиілігін п0 = 240 айн/мин- 
тан п, = 120 айн/мин-қа дейін азайтты. 1) маховиктің бүрыштық үдеуін; 2) 
тежеу күштіц моментін; 3) тежеу жүмысын анықтау керек.

1.120 Массасы ш = 0,2 кг қозғалмайтын блокқа асылған жіптің 
үштарына массалары Ші= 0,3 кг, ш2= 0,5 кг жүктер ілінген. Егер блок 
массасы тоғын бойынша біркелкі таралған болса, онда жүктердің козғалысы 
кезінде блоктың екі жағындағы жіптің Т! жэне Т2 тартылуын табыңыздар.



1.121 Радиусы R = 0,2 м біртекті дискінің тоғынына жанама бойымен 
тұрақты Ғ=98,1 Н күш түсірілді. Айналу кезінде дискіге үйкеліс күштің М =
4,9 Н м эсер етеді. Егер дискі е =100 рад/с2 түрақты бүрыштық үдеумен 
айналса, онда оның массасы неге тең?

1.122 Радиусы R=0,5 м, массасы m=50 кг диск тэрізді деңгелектің 
тоғынына жанама бойымен бағытталған F=98,l Н күш түсірілді. Дөңгелектің 
бұрыштық үдеуін табыңыздар. Күш эсер еткеннен қанша уақыттан кейін 
деңгелектің жылдамдық мэні п=100 айн/с жиілігіне сәйкес болады?

1.123 Массасы М, радиусы R (1.22 суретті қара) біртекті цилиндр оган 
оралган жеңіл жіпке байланган жүктіц эсерімен горизонталь осьті үйкеліссіз 
айналады. Жүктің массасы rn. Егер t=0 уақыт мезетіндегі бүрыш ф0 0 болса, 
онда цилиндрдің ф айналу бүрышының уақытқа байланыстылығын 
анықтаңыздар.

1.124 Массасы m= 10 кг, радиусы R=20 см шар өзінің центрі арқылы 
ететін осьті <р — A +  B t2 +  C t3 заңы бойынша айналады, мүндағы В = 4 
рад/с2, С = -1 рад/с3. Шарга эсер ететін күш моментінің өзгеру заңын табу 
керек. Уақыттың t: 2 с мезетіне сэйкес келетін М күш моментінің мэнін 
есептеп табыңыздар.

1.125 Радиустары R=0,2 м, г=0,1 м сатылы білікке қарама-қарсы 
бағытта (1.23 суретті қара). Біліктің симметрия осіне қатысты инерция 
моменті j  =  2 ■ 1Q'2 кг-м2. Жіптің массасы мен блок өсіндегі үйкеліс 
ескерілмейді. Осы 1 жэне 2 жүктердің үдеулерін табыңыздар.

1.3.2 Импульс моментінің сақталу зацы.
1. Дененің айналу осімен салыстыргандағы импульс моменті

L =  jca
2. Импульс моментінің сақталу заңы

^  L, = const
і=1

мүндағы L ;-  жүйе қүрамындағы і нөмерлі денеиің импульс моменті.
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бүл жерде h J z ^ n ^  " денелердің эсерлскенге дейінгі сэйкес 
инерция моменті мен бұрышық жылдамдықтары. 2 - олардың
эсерлескеннен кейінгі мәндері.

Инерция моменті езгеретін бір дененің импульс моментнің сақталу
заңы:

/• =  }ж°һ,
мүидагы .І]Жоне J2 - бастапқы жэне соңғы инерция моменттері; 

с^ж эне as2 дененің бастапқы жэне соңғы бүрыштық жылдамдықтары.

Есеп шығару мысалы.
Адам, Жуковский орындығының ортасына түрып, инерциясы бойынша 

орындықпен бірге айналып түр. Айналу жиілігі Пі=0,5 с '1. Адам денесінің 
айналу осімен салысгырғандағы инерция моменті Jo=l ,6кг-м2 тең. Адамньщ 
екі жаққа созылған қолдарында эрқайсысының массасы 2 кг гирьлері бар. 
Гирьлердің ара-кашықтығы 1=0,4 м тең болған кезде, орындьщ пен адамның 
п2 айналу жиілігін аиықтау қажет.

Өзара әсерлесетін екі дене үшін импульс моментінің сақталу заңы

Верілген: Шешуі:
п)=0,5с‘1 Қолында гирлер бар адам мен орындық тұйык
J o= 1 ,6 ki -m2 механикалық жүйе болғандықтан бүл жүйенің
т = 2кг импульс моменті түрақты шама болуы керек.
Ь=1,6м Демек, берілген жағдай үшін /і<Уі = / 2^ 3,
12=4м мұндагы /2 - жүйенің бастапқы инерция моменті;
п2-? oj, - жүйенің бастапқы бүрыштык жылдамдығы.

/ 2 жәке шг- жуйенің екінші жағдайдағы (адам қолын жинап, гирлерді иығына 
экелгендегі) инерция моменті мен бүрышгық жылдамдығы. Осыдан:

=  — Ы, .
һ

Бүл тецдеудегі ы,. және ш2 бүрыштық жылдамдықтарды айналу жиілігі 
Пі жэне n2 (ш =  2пп) арқылы өрнектеп жэне кыскаргулар жасап, келесі 
теңдеуді аламыз:

П-;: =  — П..
“ һ

Есепте карастыратмн жүйенің инерция моменті адам денесінің инерция 
моменгі мен адам қолындағы гирьлердің инерция моментінің қосындысына 
тең. Себебі гирь өлшемдері олардың айналу осінен қашықтығымен 
салыстырғапда аз, онда гирьлердің инеріщя моменті материялық нүктенің 
инерция моментінің формуласы арқылы анықтауға болады, яғни /  =  ш г 2. 
Демек, адам денесінің инерция моментін түрақты деп есептейміз. Сонымен,
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Л=/о +  2m g ) 2; / 3=/B + 2 m g J
бүл жерде m -  эр гирьдің массасы; 1і жэне 12 -  гирьлердің арасындағы 

бастапқы жэне соңғы қашықтық. Бұл J, жэне J2 өрнектерін (2) —і теңцеуіне 
қойып табатынымыз:

1.126 Массасы 1 кг дене радиус-векоры г =  2] нүктеден вертикаль 
бағытта v0=l 0 м/с бастапқы жылдамдықпен жоғары қарай лақтырылды. Дене 
ұшыи жүрген уақыты ішінде (алғашқы нүктесіне қайтқанға дейін), импульс 
моментінің координаттар басына қатысты ДІ -  өсімшесін табу керек. Z осі 
жоғары бағытталған. Ауа кедергісі ескерілмейді.

1.127 Массасы 0,1 кг дене, белгілі бір биіктіктен горизонталь бағытта, 
v0=20 м/с жылдамдықпен лақтырылды. Алғашқы г =  5с уақыттағы дененің 
импульс моментінің лақтыру нүктесіне қатысты өсімшесінің модулін табу 
керек. Ауа кедергісі ескерілмейді.

1.128 Массасы ш дене, бастапкы v0 жылдамдықпен кокжиекке а  
бұрыш жасап лақтырылды. Траекторияның жоғары нүктесіне жеткен уақыт 
мезеті үшін дененің лақтыру нүктесіне қатысты L импульс моментін табу 
керек. Ауа кедергісі ескерілмейді.

1.129 Массасы m денеге кокжиекке а  бүрыш жасап багытталган v0 
жылдамдық берілді. Бөлшектің үшу траекториясы ху жызықтығында жатыр. 
Ауаның кедергісін ескермей, лақтыру нүктесімен салыстырғанда: а) 
бөлшекке эсер ететін күштің М моментінің; б) болщектің L импульс 
моментінің уақытқа байланысты формуласын табу керек.

1.130 Екі болшек қарама-қарсы бағыттарда, ара-қашықтығы 1 параллель 
түзулерді бойлай қозғалып келеді. Болшек траекториялары орналасқан 
жазықтыққа жүргізілген п нормаль сызбаның сыртына қарай бағьпталған. 
Бөлшек импульстары модулі бойынша эр түрлі болса, онда белшектердің Оі 
жэне 0 2 нүктелерімен салыстыргандагы L! жэне L2 импульс моменттерінің 
қосындысын табу керек.

1.131 Бөлшектердің импульс модульдері Рі=Р2 тең болған жағдай үшін 
1.130-есепті шығарыңыздар.

1.132 Массасы ш материялық нүкте келбеу жызықтықтьщ тебесінен 
бастап үйкеліссіз сырғанайды. Мүнда п әрпімен сызбаның сыртына қарай 
бағытталған нормаль белгіленген. О нүктесімен салыстырғанда а) денеге эсер 
ететін қорытқы М күштің моментін; б) дененің импульс моментін L табу 
керек.

1.133 Қандай жағдайларда айналатын дененің L импульс моменті мен 
бүрыштық со жылдамдығы коллинеарлы?

1.134 Жуковский орындығында түрған адам қолына, орындықтың 
айналу осін гік бойлай орналасқан, массасы 8 кг, үзындығы 2,5 м стержень

Есептер.
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үетап тұр. Бұл жүйенің ( орындық жэне адам) инерция моменті 10 кг м2, 
айналу жиілігі ііі=12 мин'1 . Стерженьд горизонталь күйге бүрған кездегі 
жүйенің п2 айналу жиілігін табу керек.

1.135 Массасы m=0,2 кг, үзындыгы 1=1 м біртекті жіңішке стержень О 
нүктесі арқылы өтетін горизонталь Z осін еркін айнала алады. Стерженьдегі 
Л нүктесіне v=10 м/с жылдамдықпен горизонталь бағытта (Z осіне 
перпендикуляр) үшып келе жатқан пластилин шар тиіп, стерженьге жабысыи 
калады. Шардың массасы 10 г. Стерженьнің баетапқы уақыт мезетіндегі со 
бүрыштмқ жылдамдыгы мен н сызықтық жылдамдығын анықтау керек. 
Псептеулерді мына: 1) 2) 3)^ А жэне О нүктелерінің арасындағы

2 3  4

қашықтықтың мәндері үшін жүргізіңдер.
1.136 Массасы М=10 кг, үзындығы 1=1,5 м біртекті стержень, оның 

жогаргы ұшы арқылы өтетін қозгалмайтын осьті айнала алады. Стерженьнің 
ортасына, горизонталь, эрі айналу осіне перпендикуляр бағытта үшып келе 
жагқан, массасы m=10 г, жылдамдыгы о=500 м/с оқ келіп тиеді. Соққыны 
абсолют серпінсіз деп есептеп, соққыдан кейін стержень қандай бүрышқа 
ауытқитынын табу керек.

1.137 Массасы пі|=0,2 кг, радиусы R=20 см біртекті дискі, диск 
жазықгыгына перпендикуляр жэне С нүктесі арқылы өтетін Z осін еркін 
айнала алады. Дискі жасаушысындағы А нүктесіне, п=10 м/с жылдамдықпен 
горизонталь (Z осіне перпендикуляр) үшып келе жаткан пластилин шар тиіп, 
оның бетіне жабысып қалады. Кішкене шардың массасы m2= l0 г. Бастапқы 
уақыт мезетінде дискінің со бүрыштық жылдамдығын жэне дискідегі 
нүктенің u сызықтык жылдамдыгын анықтау керек. Есептеулерді а жэне в 
шамаларьшыц келесі: 1) a=b=R; 2) a=R/2; Ь К мәндері үшін жүргізу керек.

1.138 Жуковский орындығында түрған адам п=20 м/с жылдамдықпен 
горизонталь бағытта үшып келе жатқан массасы m=0,4 кг допты үстайды. 
Допгыц іраекториясы орындықтың вертикаль айналу осінен г=0,8 м 
қашықтықта отеді. Егер адам мен орындықтың инерция моментінің J 
қосындысы 6 кг-м2 тең болса, онда доп үстап апған адамы бар орындық 
қандай бұрыштық жылдамдықпен айналады?

1.139 Қозгалмайгын Жуковский орындығының үстінде қозғалмай 
түрган адам, массасы m=250 г, \)=36 м/с жылдамдықпен горизонталь бағытта, 
орындықтыц вертикаль айналу осіне 1=70 см қашықтықта үшып келе жатқан 
допты үстайды. Осыдан кейін орындық со=0,9 рад/с бүрыштық 
жылдамдықпен айнала бастады. Адам мен орындықтың инерция моментін 
табу керек.

1.140 Жуковский орындыгында отырып адам созылған қолдарына эр 
қайсысы 10 кг гирь үстан тұр. Эр гирь мен орындықгың айналу осіне дейінгі 
аралыгы 1|=50 см. Орындық п1=1с'1 жиілікпен айналады. Егер адам қолдарын, 
әр гирьдің оське дейінгі аралыгы 12=20 см дейін қысқарганша жинаса, онда 
орындықтын айналу жиілігі қалай өзгереді? Адам мен орындықтың айналу 
осімен салыстырғандағы инерция моментінің қосындысы Jo=2,5 кг*м . 
Айналу осі адам мен орындықтың массалары центрі арқылы өтеді.

1.141 Массасы 80 кг, радиусы 1 м біртекті дөңгелек дискі пішінді 
горизонталь платформа П!=20 айн/мин жиілікпен айналды. Платформаның

32



ортаеьщца, екі жаққа жазып жіберген қолдарында гирьлері бар адам тур. Егер 
адам қолдарын түсіргенде, езінің инерция моментін J г'2,94 кгм2 мэнінен 
J2~0,48 к г м 2 — мэніне дейін азайтса, онда платформа қандай жиілікпен 
айналады?

1.142 Біртекті, түтас дискі пішінді платформа қозғалмайтын вертикаль 
ось айшілысыпда, оз инерциясымен айнала алады. Платформаның шетінде, 
массасы платформа массасынан 3 есе кем адам тур. Егер адам центрге карай, 
платформа радиусынынң жартысына тең қашықтыкка жақындаса, онда 
платформаның айналуының бүрыштық жылдамдығы қалай жэне неше есе 
өзгеретінін табу керек.

1.143 Радиусы R=l,5 м, массасы mi=180 кг дискі пішінді платформа, 
вертикаль осьті п=10 мин' 1 жиілікпен инерция бойынша айналады. 
Платформаныц ортасында массасы т 2=60 кг адам тур. Егер адам платформа 
шетіне өтсе, онда оның Жер бетімен салыстырғандагы сызықтық 
жылдамдығы қандай болады?

1.144 Радиусы R 2 м дискі тәріздес платформаныц үстінде, массасы 
Ш|=80 кг адам түр. Платорманың массасы m2=240 кг. Платформа, өзінің 
центрі арқылы өтетін вертикаль осьті айналады. Адам платформамен 
салыстырғанда, оның шетін бойлай, т>=2 м/с жылдамдықпен жүрсе, 
платформа қандай ю бұрыштық жылдамдықпен айналады.

1.145 Массасы Ші=240 кг дискі тэріздес платформа вертикаль осьті 
айналады. Платформаныц шетінде массасы m2=60 кг адам тур. Егер адам 
платформаныц шетімен жүріп, оны бір рет айналып алғашқы нүктесіне 
қайтып келсе, онда платформа қандай ф бүрышқа бүрылады? Адамныц J 
инерция моментін материялық нүктенің инерция моментіндей есептеп 
табыңыздар.

1.146 Радиусы R-1 м диск тэріздес платформа инерция бойынша Пі=6 
мин'1 жиілікпен айналып түр. Платформаныц шетінде массасы m=80 кг адам 
түр. Адам, платформаның ортасына өтсе, онда платформа қандай жиілікпен 
айналады? ГІяатформаның инерция моменті J=120 кг м2 тең. Адамды 
материялық нүкте деп есептеуге болады.

1.147 Жуковский орындығында түрған адамның қолында, орындықтың 
айналу осін бойлай вертикаль орналасқан стержень бар. Бүл стержень, оның 
жоғарғы үшында орналасқан дөңгелектің айналу осі болып табылады. 
Орындық қозгалмайды, ал дөңгелек n ^ lO 'V 1 жиілікпен айналады. 
Дөңгелектің радиусы R=20 см, массасы ш=3 кг. Адам стерженьді 180° бүрса, 
онда орындықтың п2 айналу жиілігі неге тең болады? Адам мен орындықтың 
инерция моментгерінің қосындысы 6 кгм2. Дөңгелек массасын тогыны 
бойымен біркелкі таралган деп есептеуге болады.

1.148 Жуковский орындығында түрған адам қолына горизонталь 
жазықтықта айналып түрған велосипед деңгелегінің вертикаль осін үстап 
түр. Дөңгелек осі орындық айналу осімен дэл келеді. Дөңгелектің бүрыштық 
жылдамдығы со!=12 рад/с, ал осы осьпен салыстыргандағы, оның инерция 
моменті J0=3,2. Деңгелекті а=180° бүрса, онда орындық қандай бүрыштық 
жылдамдықпен айналады?
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1.149 Дискі тәріздес, радиусы R=40 см, массасы mi=48 кг маховик 
горизонталь осьті айнала алады. Оның цилиндр бегіне созылмайтын жіп 
байланып, жіптің екінші ушына массасы ш2=0,2 кг жүк ілінген. Жук 
көтеріліп, қайта түсірілді. һ=2 м биіктікте, еркін тускен жүк, жіпі тартқан 
кезде маховик айнала бастады. Осы жағдайда, жук маховикке қандай 
бүрыштық жыддамдық берген?

1.150 Маятник біртекті шар мен оған қозғалмайтындай болып 
қоеылган узындыгы шар радиусына тең стерженьнен турады. Ол стержень 
ушы арқылы ететін горизонталь осьтің айналасында тербеле алады. Шарға 
массасы m=l() г, н=800 м/с жылдамдықпен горизонталь бағытта ұшып келе 
жа ікаи ок тиіп, шарда гурып қалады. Шар массасы М=10 кг, радиусы R=15 
см. Оқ тиген кезде маятник кандай а бұрышқа бурылады? Стержень массасы 
еекерілмейді.

1.3.3 Механикальщ жүмыс. Энергия. Куат.
1. Айиалатын денеге эсер ететін М күш моментінің жумысы,

А=Мф,
<р- дененің бұрылу бурышы.
2. Дене айналган кездегі лездік қуат

N=Mco.
3. Айналып тұрган дененің кинетикалық энергиясы

Т = - .1 а 2 .
2

4. Жазықтықга сырғанамай домалайтын дененің кинетикалық 
энергиясы

Т =  ^тӨ2 +^jcd2,

бул жерде дененің ілгерілемелі қозғалысының кинетикалық

эпергиясы; іЭ - дененің инерция центрінің жылдамдыгы; і;]ы2 - инерция
арқылы өтетін осьті айналатын дененің айналмалы қозгалысының 
кинетикалық энергиясы.

5. Дене айналган кездегі жумыс пен кинетикалық энергияның
озгерісі былай байланысады.

A=.kd22-.l6J12.
Keen шьн ару мысалы.
Ұзындығы I жіңішке біртекті стержень, оның ұшы арқылы өтетін 

горизонталь осьті айнала алады. Стержень гепе-тендік күйден 90° -қа 
ауытқып жідерілді. Тепе-тендік күйден өткен мезеттегі, стерженнің төменгі 
ұшының г> жылдамдығын анықтау керек.

Шешуі: стержень ауырлық күші моментінің әсерімен
осьті айналады. Стержень томен тускен кезде 
бул момент азаяды да, стерженнің айналуы 
бірқалыпты айнымалы болмайды, сондықтан 
айналмалы қозғалысы динамикасының 
негізгі теңдеуін бул жерде қолдануға 
болмайды.

Берілгені: 
I ;
a  = 90"
H .  7
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Энергияның сақталу заңын колданамыз. Берілген жағдайда уйкеліс 
күші жоқ болған себепті, қозғалған кезде стержень энергиясы өзгермейді, 
сондықтан:

W,=Wn,
мүндагы Щ - көтерілген стерженнің потенциалдық энергиясы; W, } - 

стерженнің айналмалы козгалысыньщ кинетикалық энергиясы, егер 
биіктіктің нелдік деңгейі ОО' (1.24 суретгі қара) стерженнің ауырлық центрі 
арқылы өтетін болса, онда

mgl
2 ’
Jet)2 

2
( 1) мен

теңестіріп жэне стержень үшы арқылы өтетін 
инерция моменті үшін

W, ( 1)

(2)

(2)-нің оң жақтарын 
осімен салыстыргандағы

mg

1 .24 сурет

J  -  —m l2 
3

Сонымен қатар и = оЛ екенін ескеріп:

^ -  = -т Ігт2 —► v = Jbgi аламыз.
2 6 v

Есептер.
1.151 Маховик іp = A + Bt + C t2 заңы бойынша айналады, мүндағы, А=2 

рад; В=32 рад/с; С=-4 рад/с. Маховиктің инерция моменті J=100 к г -м 2 
болса, онда маховик тоқтағанға дейін оған эсер ететін күштердің орташа 
қуатын табу керек.

1.152 Маховик ip = А + Bt + C t2 теңцеуімен сипатталатын заң бойынша 
айналалды, мұндағы А=2 рад; В=16 рад/с. Дөңгелектің инерция моменті 
J=50 кг.м2- Айналдырушы М моменті жэне N  куат қандай заң бойынша 
өзгереді? t =3 с уақыт мезетінде қуат неге тең?

1.153 Мотор якорі N=1500 мин1 жиілікпен айналады. Мотор қуаты 
N=500 Вт болса, онда М айналдырушы момент неге тец?

1.154 Масссасы 10э кг, радиусы 1 м дискі пішінді түрақтандырушы 
гироскоптың бүрыштық жылдамдыгын 1 мин ішінде а> -31 рад/с дейін 
жеткізетіндей қозғалысқа келтіру үшін, мотордың куаты қандай болуы 
керек?
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1.155 Массасы да, =280 кг, радиусы 1 м диск пішінді платформаньщ 
шетінде массасы т2 = 60 кг адам тур. 30 секунд ішінде платформа 
жылдамдығын 1,2 айн/с жиілікке сәйкес жылдамдыққа жеткізсе, онда 
платформами қозғалтатын двигательдің пайдалы куаты қандай болуы керек?

1.156 Массасы 100 кг, радиусы 0,4 м диск пішіиді, тыныштық кұйде 
тұрган маховиктің айналу жиілігін 10 айн/с жеткізу үшін қандай жүмыс 
істелінуі керек?

1.157 Массасы 50 кг, радиусы 0,3 м маховик 20 айн/с жиілікпен 
айналып түр. Оны 20 с ішінде гоқтату ұшін қажет тежеуші момешті табу 
керек. Маховик массасы тоғыны бойымен таралған деп есептелінеді. 
Тежеуші моменттің жүмысы неге тең?

1.158 Дискі пішінді массасы m=80 кг, радиусы R=30 см маховик 
тыныштық күйде түр. Маховиктің айналу жиілігі ы = 10с_1 болуы үшін 
қандай А, жүмыс істелуі қажег? Егер дискі массасы өзгермей, қалыңдығы 
жүқарын, ал радиусы екі есе өскен болса, онда қандай А2 жұмысы істелінуі
'ГИІС?

1.159 Массасы 10 г оқ, п :800 м/с жылдамдықпен ез осін п=3000 сг1 
жиілікпен айналып, үшады. Оқты диаметрі d=8 мм цилиндр деп есептеп, 
оныц Г толық кинетикалық энергиясын аныктау керек.

1.160 Массасы т =  4 кг түтас цилиндр горизонталь бетпен сырганамай 
домалайды. Цилиндр осінің сызықтық жылдамдығы и=1 м/с. Цилиндрдін 
толық кинетикалық энергиясын анықтау керек.

1.161 Массалары m=2 кг шеңбер (обруч) жэне түгас цилиндр, 
сырганамай, бірдей d=5 м/с жылдамдықпен домалайды. Осы денелердің Г, 
жэне т2 кинетикапық энергияларын табу керек.

1.162 Шар сырганамай, горизонталь бетпен домалап келеді. Шардың Т 
голық знергиясы 14-Дж-ға тең. Шардың ілгерілемелі жэне айналмалы 
козгалысыныц Т\ жэне Т2 кинетикалық энергиясын анықтау керек.

1.163 Биіктігі Һ=1 колбеу жазықтыктан сырганамай, домалап түскен 
шар цешрінің и сызыкгьщ жылдамдығын анықтау керек.

1.164 Бір материалдан дайындалған, массасалары бірлей шар мен түтас 
цилиндр бірдей жылдамдықпен сырганамай домалайды. Шардьщ 
кинетикалық энергиясы түтас цилиндрдің кинетикалық энергиясынан қанша 
есе аз екенін табу керек.

1.165 Горизонталь бетпен домалайтын дискінің толық энергиясы Т=24 
Дж. Дискіиің ілгерілемелі Г, жэне айналмалы Т2 қозғалысының 
кинетикалық энергиясын анықтау керек.

1.166 Массасы 10 кг, оське кигізілген біртекті түтас дискінің тоғынына 
жанама бойымен бағытталган 30 Н күш түсірілген. Күш эсер еткен мезеттен 
басгап 1=4 с еткеннеи кейін, дискінің кинетикалық энергиясын табу керек.

1.167 Массасы М, радиусы R біртекті түтас цилиндрге, екінші үшына 
массасы m жүк ілінген, жеңіл жіп тығыз етіліп оралған (1.25 суретті қара). 
Уақытгың 1=0 мезетінде жиі қозғала бастады. Цилиндр осіндегі үйкелісті 
ескермей:
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а) цилиндрдің бұрыштық жылдамдығының модулінің; б) жүйенің 
кинетикалық энергиясының уақытқа байланыстылығын табу керек.

1.168 Массасы 2 кг, горизонталь бет бойымен 2 м/с салыстырмалы 
жылдамдықпен сырғанамай домалайтын дискінің кинетикалық энергиясын 
табу керек.

1.169 Моховик тыныштық күйден, туракты 0,4 рад/с2 бұрыштық 
үдеумен айнала бастады. Қозғалыс басталған уақыттан t t= 10 секунд 
өткеннен кейін, моховиктін импульс моменті L ,=60 кг-м2/с болса, онда 
f z=25 с өткеннен кейінгі оның кинетикалық энергиясын табу керек.

1.170 Массасы 25 кг, радиусы 0,8 м горизонталь орналасқан платформа 
н г=18 мин_і жиілікпен айналады. Ортасында екі жаққа созылған қолдарына 
гирлер үстаған адам түр. платформаны диск деп есептеп, адам қолдарын 
томен түсіріп, инерция моментін / а=3,5 кг- м 2 мэнінен /2=1 кг -м 2 дейін 
азайтқан жағдайдағы, платформаның айналу жиілігін табу керек.

1.171 Массалары бірдей шеңбер (обруч) мен дискі бірдей сызықтық 
жылдамдықпен сырғанамай домалайды. Шеңбердің кинетикалық энергиясы 
Тш= 39,2 Дж. Дискінің кинетикалық энергиясын табу керек.

1.172 Шар горизонталь жазықтықгың бетімен домалайды. Шардың 
толық кинетикалық энергиясының қандай бөлігі оның ілгерілемелі қозғалыс 
энергиясына келеді?

1.173 Көлбеу жазықтықтың бір деңгейінен бір мезгілде радиустары 
бірдей тұтас цилиндр мен шар домалай бастайды. а) берілген деңгейде қай 
дененің жылдамдыгы көп жэне неше есе кеп болады? б) берілген уақыт 
мезетіндегі бір дененің жылдамдыгы екінші дененің жылдамдығынан қанша 
көп болады?

1.174 ¥зындығы 1 жіңішке түтас стержень, бір үшы арқылы өтетін 
горизонталь оське ілінген. Стерженьді вертикальдан а=90° бұрьпцқа бүру 
үшін қажет алғашқы бүрыштық жылдамдықты табу керек.

1.175 Радиусы R=15 c m  түтас цилиндр кокжиекке к=30° бүрыш 
жасайтын көлбеу жазықтыққа айналатын горизонталь жазықтықпен 
сырғанамай домалайды. Цилиндр көлбеу жазықгыққа секіріссіз өтуі үшін 
максималь і90 жылдамдық кандай болуы керек?
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II тарау

2. МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА ЖЭНЕ ЖЫЛУ ҚУБЫЛЫСТАРЫ

2.1 Молекулалық физика

2.1.1 Молекулалыц физика. Идеал газ зацдары.
1. Идеал газ күйінің теңдеу (Клапейрон — Менделеев теңдеуі):

pV  =  немесе, pV  = vRT.

Мүндагы m — газдың массасы; М — мольдік массасы; R — мольдік газ 
Iүрақтыеы; і'=~ - зат мөлшері; Т -  термодинамикалық температура.

2. Дальтон заңы:
Р = Рг +  Р-2 +  Рз +  -  Ptv 

мұндагы р — газдар қоспасының қысымы; р, -  қоспаның і — ші 
компанентініц нарциал қысымы; п -  қоепа компаненттерінің еаны.

3. Газдар қоспасының мольдік маесасы:

(пц +  гщ +  ...+  т к)
’ ( г -  з- г>2 +  ... +  i ’fc)

мүндагы т к - қоспаның k — гаі компанентінің массасы; — қоспаның 
k — ші компанентінің зат мөлшері; k — қоспа компаненттерінің саны.

4. Газ қоспасыньщ і -  ші компанентінің сыбағалық массасы:
>г:.

Ш =  —  ,
мұндағы т ,  - қоспаның і -  ші компанентінің массасы; m -  қоспа 

массасы.

Есеп шыгару мысалы.
1 Ауыр поршені бар, тік орналасқан цилиндр массасы m=10 г оттегімен 

толтырылған. Температураны ДТ = 50А' — ге арттырып қыздырғанда, 
поршень һ=7 см биіктікке көтерілді. Поршен үстіндегі газды қысымы 
р0 =  О.ІМПа болса, онда поршеннің М массасын табыңыздар. ГІоршеннің 
аудапы 5 =  ІООсм2.

Берілгені: Шешуі: қыздырғанға дейінгі газ күйінің теңцеуі
ш = 10г=0,01 кг pV =  RT ( 1)

ДТ =  50К Ал қыздырганнан кейін колем (V + Sh)
р = 0.032кг/м оль температура Т+ДТ болғандықтан, күйтеңдеуі 
һ=7ем=0,07м p(V+Sh)=-/fC7’ +  aT), (2)

р 0 =  О.ІМПа 
S =  ІООсм2 = 0 ,0 1м*
М=?
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(2) өрнегінен (1)- ді мүшелеп алып және +  M g/S  екенін ескеріп,

(p 0 + ^ ) s f t  =  = R A r ,

бұдан M=mRAT/mgh -peS /g  =  85 кг.

Есептер.
2.1 Температурасы 77"С және қысымы 0,20 МПа оттегінің көлемі 10 л. 

Оттегінің массасы неге тең?
2.2 Ыдыстағы газдың біраз бөлігін шыгарғанда оның қысымы 40%- кс, 

ал абсолют температурасы 10%-ке кеміді. Газдың қандай бөлігі ыдыстан 
шығарылды.

2.3 2.1-суретте бірдей газ массасы үшін екі изотерма бейнеленген. 
Егер екеуі де бір газ үшін сығылған изотермалар болса, онда газ күйлерінің 
айырмашылыгы неде? Егер газдың гемпературалары бірдей болған жағдайда, 
онда олардың айырмашылыгы неде?

2.4 2.2-суретте түйық цикл көрсетілген осы диаграмманы р, Т жэне V, 
Т координаттары бойынша сызып көрсетіңіз.

2.5 2.3-суретте көрсетілген циклды V, Т жэне р, V координаттары 
бойынша көрсетіңіз.

2.6 Компрессор (үрлегіш) атмосферадан эр секунд сайын 4,0 л ауаны 
сорып алып, оны көлемі 120 л баллонға айдайды. Қанша уақыттан кейін 
баллондағы қысым атмосфералық қысымнан 9 есе артық болады?

2.7 Іштеріндегі газдың температурасы 290 К бірдей екі ыдыс диаметрі 
4,0 мм жэне дэл ортасында сынап тамшысы бар горизонталь түтікшемен 
қосылған. р 0 ьщыстың (түтікті қоса есептегендегі) көлемі 0,40 л. Егер бір 
ыдыстағы газдың температурасын ДТ=1 К арттырып, ал екінші ыдыстагы 
ауанытемпературасын соншаға кеміткенде түтіктегі сынап тамшысы қанша 
аралыққа орын ауыстырады?

2.8 Көлемі 1 л ыдыс ішінде массасы т0 =  2,0 г оттегі жэне т а =4,0 г 
азот бар. Температура Т=273 К болғанда қоспаның қысымы неге тең?

2.9 Жабық ыдыс ішінде ауа жэне массасы 1,0 г су тамшысы бар. Ыдыс 
көлемі V=75 л, ондағы қысым 12 кПа жэне температура 290 К. Су тамшысы 
кепкеннен кейін ыдыстагы кысым неге тен болады?

2.10 Оттегіні қалыпты атмосфералық қысымда қанша температураға 
қыздырғанда, оның тыгыздығы қалыпты жағдайдағы азоттың тығыздығына 
тең болады?
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2.11 Газы бар баллондағы манометр температурасы 17°С бөлмеде, 350 
кТІа қысым көрсетеді. Ал осы манометрдің даладағы көрсетуі 300 кПа қысым 
көрсетеді. Егер атмосфералық қысым қалыпты болса, ондағы сырттағы 
ауаның температурасы қандай болганы?

2.12 Массасы 1 кг көмір қышқыл газының зат мөлшерін жэне 
молекулалар санын тап.

2.13 Көлемі 0,2 л суда қанша молекула бар?
2.14 Ғ.кі табаны да жабық тік цилиндрдің ішіндегі поршеньнің екі 

жагына да 1 моль ауа бар. Ауаның температурасы 300 К жағдайда, поршень 
тепе-тецдік күйде түрган кезде цилиндрдің жоғары бөлігінің келемі 
төмендегіден п=4 есе коп. Температура қандай болғанда бұл көлемдердің 
қатыпасы п ’ =  3 болады?

2.15 Массасы 10 г оттегінің температурасы 10°С, қысымы 3' Ю3Па. 
Оттегін түракты қысымда қыздырғанда оның көлемі 10 л болды. Газдың 
ұлғайганға дейінгі көлемін жэне үлғайғаннан кейінгі температурасын 
табыңыздар.

2.16 Автомобиль двигателінің цилиндрінде сығылу тактысының 
соңында температура 50'С - тан 250°С-қа кетеріліп, ал көлемі 0,75 л-дан 0,12 
л-re дейін кеміді. Бастапқы қысым 80 кПа. Циллиндрде қандай кыеым 
орнығады?

2.17 Көлемі түрақты ыдыста қандай да болмасын бір газдың алдымен m 
грамы қыздырылды, ал артынша осы газдың 2ш грамы қыздырылды. Осы екі 
жағдай үшін қысымның гемгіератураға тәуелділігі қисығын сызыңдар. 
Қисықтардың орналасуындагы өзгешеліктерді түсіндіріңіздер.

2.18 Еркін қозғала алатын поршеньмен жабылған цилиндр ішінде бір 
рет мольдік массасы ц  газ, ал екіші рет массасы 2 it газ қыздырылды. Екі 
жағдайда да газ массалары бірдей. Сондай-ақ, поршеньге түсірілген жүктің 
қысымы да екі жағдайда бірдей осы екі жағдай үшін көлемнің температураға 
тоуелділіггі графигі бірдей бола ма?

2.19 Үзындығы 80 см екі үшы ашық жіңішке цилиндр тәрізді түтікше 
ортасына дейін сынапқа батырылып, оның жоғары үшын бармақпен басып 
түрып сынаптан суырып алғанда, түтікше ішінде 22 см сынап бағанасы 
қалды. Агмосфералық қысым неге гең?

2.20 Баллон ішінде температурасы t a =  100°С газ бар. Газ қандай t 2 
тсмпературага дейін қыздырғанда оның қысымы екі есе артады?

2.21 Идеал газды тұрақты қысымда ДТ =1 К- ге қыздырганда оның 
көлемі басгапқы колемінің 1/350 белігіне артты. Газдың бастапқы Тг 
температурасын табыңыздар.

2.22 Келемі V= 25 л баллонда температурасы Т=290 К сутегі бар. 
Сутегінің біразы пайдаланылганнан кейін баллондағы қысым Ар =  0.4 МПа- 
і а төмендеді. Пайдаланылған сутегінің массасын табыңыздар.

2.23 Газ термометрі горизонталь шыны түтікше дәнекерленген қуыс 
шардан қүрады. Түтікше ішіндегі сынап тамшысы шар колемін сыртқы 
кеңістіктен беліп түр (2.4 суретті қара). Түтікшенің көлденең қимасының 
аудаиы 0,1 см2. Температура Г, = 2 7 3 К болғанда, тамшы шар бетінен 30 см 
қашықтықта, ал температура Тг=278 К- де l t . — 50 см қашықтықта орналасты. 
Шардың колемін табыңыздар.
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2.4 сурет

2.24 Көлемдері бірдей екі ыдыста оттегі бар. Бірінші ыдыстағы қысым 
Рі=2 кПа жэне температура Tf =  800 К, екіншідегі сәйкес р . —2.5 МПа, 
Тг=200 К. Ыдыстарды түтікшемен қосып, олардағы оттегін Т=200 К дейін 
суытты. Ыдыстарда орныккан р қысымды табыңыздар.

2.25 Көлемі 22,4 л баллонға қалыпты жағдайда сутегі толтырылған. 
Баллонға қосымша біраз гелий енгізілген соң қысым р=0.25 МПа болып, ал 
температура өзгерген жоқ. Баллонға енгізілген гелийдің массасын тап.

2.26 Қазіргі вакуумдық (насостар) ауа сорғыштар қысымды р=Ю " 10 
Па мэніне дейін төмендете алады. Осы қысымда және t=48°C температурада 
газ молекулалары концентрациясы неге тең?

2.27. Сутегінің белгілі бір массасының температурасы Ті =200 К жэне 
қысьшы р :1=0,4 кПа. Газ Т3= 10000 К температураға дейін қыздырылды. Бұл 
температурада сутегі молекуласы атомдарға толық ыдырайтыны белгілі. Егер 
газдың көлемі мен массасы өзгеріссіз қалған болса, онда оның р 2 қысымы 
неге тең болады?

2.1.2 Газдардыц мопекула-кинетикалық теориясы.
1. Зат мөлшері

v =  —, немесе v  — N/NA,

мундағы, N — жүйенің құрылымдык элементтерінің (молекулалар, 
атомдар, иондар жэне т.б.) саны; NA - Авагадро тұрақгысы.

2. Заттардьщ мольдік массасы
р, = m jv.

3. Біртекті жүйенің бөлшектерінің (молекулалардың, атомдардың жэне 
т.б,) концентрация

N
П = у =  N& ' P f a

>
мұндағы, V -  жүйенің көлемі; р - заттың тығыздығы.
4. Газдардың молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі

Р = < £„ >

мүндағы, <  £п >  - молекулалардың ілгерілемелі қозгалысының орташа 
кинетикалық энергиясы .



5. Молкулалардьщ бір еркіндік дәрежесіне келетін, орташа 
кинетикаллық энергиясы

1
<  £г > -  — КТ

6. Молекуланың толық (барлық еркіндік дәрежелеріне келетін) 
энергиясы

<  £„ > =  ^  к Т

мүндагы к — Больцман түрактысы; Т-термодинамикалық температура.
7. Молкуланың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық 

энергиясы
3

<  £ілг > = ' -К Т

8. Газдың қысымының, оның молекулалар концентрациясы мен 
температураға тэуелділігі

р nkT.
9. Молекулалардың жылдамдықтары:
орташа арифметтикалық

Орташа квадратгық

.  л івкТ „ „  іакт <  г7 > =  f ; <  & > =  j .
к ш г -у л и

ІЗ.Ч.Т _ л w i2RT
> =  }— ,

ең ықтималдық
„ „ (г»т л (гкт<£ > =  (--------<  і? > =  *—
'  ^  « ч  ’ ^  * ’

мұндағы т< - бір молекуланың массасы.

Рхеп шығару мысалы.
Температурасы t=27°C гелий жэне азот молекулаларының ілгерілемелі 

қозгалысының орташа квадрраттық жылдамдығын, орташа кинетикалық 
энергиясын жэне орташа толық кинетикалық энергииясынсондай-ақ, эр 
газдың 100 грамының толық энергиясын есептеп табыңыздар.
Берілгені: Шешуі: газ молекулаларының орташа квадраттық
t=27°C жылдамдығы, молекуланың массасына байланысты,

?SxT=  4 • І 0 ~3 кг/моль яғни <  -Вы > =  алайда kNA =  R жэне т$МА =  ^

и2 =  28 ■ І 0~3кг/моль екенін ескеріп <  t?xs > =  аламыз. Кез келген

т г ' 100 г газдың бір молекуласының ілгерілемелі
т 2 =  100 г қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы
<  >=•? оның температурасы арқылы бірмәнді анықталады,
<  £lnt >=? яғни <  £ілг > =  дкТ, мұндаі ы к =  1.38- ІО -23 Дж/К-
<  £ >=? Больцман тұрақтысы.
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Орташа толық энергия тек температураға ғана емес, сонымен қатар 
молекулалардың күрылымына да- олардьщ еркіндік дэрежелері санына -  
байланысты

<  £ > =  ^к Т  
2

Барлық молекулалардың толық кинетикалық энергиясы идеал газдың 
ішкі энергииясына тең болуы себепті, бір молекуланын, толық кинетикалық 
энергиясын N молекулалар санына көбейткенге тең.

W  =  U =  s - N
Әлбетге

т
N  =  Na  ■ -  

И J
мүндағы ш-барлық газ массасы.
Сонымен (1) өрнек бойынша геллий ұшін <  $кв >=13.7- IG2 м/с, азот 

үшін <  -SKS >=5.7- ІО2 м/с (2) өрннектен молекуланың ілгерілемелі 
қозғалысының кинетикалық энергиясын табамыз.

<  £ыг > =  “ КТ=6.2- Ш~21 Дж.

Молекуланың толық орташа энергиясын табу үшін, молекуланың 
еркіндік дэрежесі санын білу қажет. Гелий- бір атомды газ болғандықтан і=3, 
ендеше

< £ > =  ^кТ=6.2-1Ө~21 Дж.

Азот — екі атомды газ, ол үшін і=5, олай болса
<  £ > =  ^кТ=10.4- 1G_Z1 Дж.

Барлық молекулалардың толық энергиясы
1 т  і т.

W =  —кТ  —  А/д =  -  — RT
2 ц А 2 ц

Гелий үшін W=93.5 кДж; азот үшін W=22.3 кДж.

Есептер.
2.28. Егер қабырғалары р=5 МПа қысымды үстай алатын болса, онда 

температурасы t=27£!C массасы m=6 кг отгегі сақталатын ең аз көлемі 
неге тең болады?

2.29. Баллонда температурасы 17°С қысымы р =1.8- ІО5 Па, массасы 
та, = 8  г сутегі мен массасы m,2 = 12 г азоттың қоспасы бар. Қоспаның 
мольдік массасын және балонның көлемін табыңыздар.

2.30 Ыдыста массалары m-. =3.2- 1G~30 кг оттегі жэне m 2 =2.8- Ю -10 
кг азот бар. Қоспаның температурасы Т=300 К, ыдыстағы кысым р=0.15 
МПа. Ыдыстың V көлемін жэне қоспа молекулаларрьгаьщ п
концентрациясын табьщыздар.
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2.31 Көлемі 5 л ыдыс ішінде оттегінің 2- 10іа, азоттың 8- ІО1'" 
молекулалары және ІО -9 кг аргон бар. Қоспаның температурасы 17°С болса, 
онда оның қысымы неге тең?

2.32 Ыдыстағы массалары 2 г сутегі мен 12 г азоттың температурасы 
17°С жэне қысымы 0.18 МПа. Қоспадагы сутегі 17°С молекулаларрының п 
концентрациясын табыңыздар.

2.33 Температурасы 17'С ауаның орташа квадраттық <. і?;ЧЕ > 
жылдамдыгын табыңыздар. Ауа идеал газ деп есептелсін.

2.34 Газ молекулалларының орташа квадраттық жылдамдыгын 450 
м/с, кысымы р=25 кПа. Газдыц осы күйдегі меншікті көлемін табыңыздар.

2.35 Сутегі жэне оттегі молекулаларының температурасы бірдей болған 
жагдайлардагы орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасын 
табыцыздар.

2.36 Температурасы Т=300 К куйдегі гелий атомының орташа 
квадраттық жылдамдыгы мен орташа энергиясын табыңыздар.

2.37 Сыйымдылығы 2.24 л ыдыс ішінде қалыпты жағдайда оттегі бар. 
Отгегінің зат молшерін жэне массасын, содай-ак, оның молекулалларының 
ыдыс ішіндегі концемтрациясын табыңыздар.

2.38 Колемі V=30 л баллонда температурасы Т 300 К жэне қысымы 
р-5 MI 1а газдың қанша молекуласы бар.

2.39 Сыйымдылығы V=1 00 см3 колбада температурасы Т=300 К  газ 
бар. Колбадан N 10 ‘ молекула шығып кететін болса, онда колбадағы 
қысым қанпіа төмендейді?

2.40 Орташа ессптегенде, азот молекуласының бір еркіндік дэрежесіне 
келегін £кяі, кинетикапық энергияны, молекуланың ілгерілемелі 
қозгалысының < >  энергиясын, молекуланың айналмалы қозғалысының
<  Еайн >  орташа кинетикалық энергиясын жэне толық кинетиклық 
энергиясының ор гаша мэнін < Е >  анықтаңыздар.

2.41 Сутегі молекулаларының орташа квадраттық <  $кз > , орташа 
арифметикалық <  д >  жэне < > жылдамдықтарын табыңыз. Есептеуді 
температурані.ің: а) 'Г=20 К; б) Т=300 К; в) Т=5 К мәндері үшін жүргізу 
керск.

2.42 Сыйымдылықтары V=4 л колба ішінде массасы m-=0.6 г, қысымы 
р -200 кііа газ бар. Газ молекулаларының < d SB>  орташа квадраттық 
жы лдам ды гы 11 таб ы ңы здар.

2.43 Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдыгын 
- I км/с болса, онда олардың < Э >  орташа арифметикалық

жылдамдыгы неге тец?
2.44 Температурасы Т=400 К еутегі молекулаларының ең ыкдималды

<  і9ьмд >  жылдамдыгын есеп геп табыңыздар.
2.45 Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдыгы 500 м/с, 

тыгыздыгы р  =  1.3 5 ^  болса, онда азоттың қысымы неге тең?

44



2.46 Көлемі 5 л ыдыстың ішінде гелийдің 6- 1022 атомы бар. Эр 
атомның орташа кинетикалық энергиясы қандай? Ыдыстағы газ қысымы 
2- ІО5 ІІа.

2.47 Идеал газ молекулаларының концетрациясы қандай болғанда, 
оның температурасы 23 °С, ал қысымы қалыпты болады?

2.48 Қалыпты атмосфералық қысымдағы тығыздығы 1 г/л газ 
молекулаларының ең ықгимаалды, орташа арифметикалық және квадраттық 
жылдамдықтарын табыңыздар.

2.481 Жабық ыдыс идеал газбен толтырылған. Оның молекулаларының 
орташа квадратгық жылдамдығы 20%- ке артатын болса, онда оның қысымы 
қалай өзгереді?

2.49 Көлемі V=15 л ыдыста қысымы р=0.5 МПа газдың N=1.8-1024 
молекуласы бар. Оның температурасы неге тең?

2.50 Көлемі =1 л ыдыстағы газдың N=1.62-1023 молекуласының 
температурасы t=183£>C. Егер ыдыстың көлемін түракты температурада п=5 
есе арттырса, онда оның р 2 қысымы қандай болады? Қалыпты жағдайда, 
ыдыстыңкөлем бірлігіндегі молекулалар саны щ  =  2.7 ■ 102Sm~3.

2.51 Цилиндр ішінде, поршень астында, қысымы р. =0.5МПа, 
температурасы Ц = 27°С ауа бар. Ауаны Гг = 50°С-ге дейін қыздырғаннан 
кейін, оның көлемі бастапқыдай болуы үшін, поршень үстіне қойылатын 
жүктің m массасы қандай болуы керек? Поршеньнің ауданы S=30 см3.

2.52 Идеал газ заңдарын пайдалана отырып көлемдік үлғаюдың а 
температуралық коэффициенті мен қысымньщ р температуралық 
коэффициенттерінің тең екендігін дэллелдеңіздер.

2.53 Баллондағы массасы ■щ1 =  7 г, температурсы тг =  27°С газдың 
қысымы р , =  50 кПа. Осы баллондағы массасы т 2 =4 г, температурасы 
t 2 =  60 СС сутегінің қысымы р 2 =444 кПа. Белгісіз газдың ц, мольдік 
массасы неге тең екенін анықтаңыздар.

2.54 Резеңке шар қысымы р, =  0.105 МПа жэне температурасы 
t 1 = 27°C  газбен толтырылған. Шарды қысымы р 0 =0.08 МПа биікке 
көтергенде, оның көлемі п=5% артып, ал қысым атмосфералық қысымнан 
Ар —5 кПа айырмашылықта болды. Шар ішіндегі газдың осы биіктіктегі 
температурасын табыңыздар.

2.2 Статистикалық физика элементтері

1. Больцман бөлінуі (бөлшектердің күш өрісінде белінуі)
п =  п0е~и/1-хГ),

мүндағы п-бөлшектер концентрациясы; U- олардың потенциалдық 
энергиясы; щ -  потенциалдық энегия U=0 нүктелердегі бөлшектер 
концентрациясы; к- Больцмен түрақтысы.
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2. Барометрлік формула (қысымның ауырлык, күшінің біртекті 
өрісіндегі болінуі)

р=р0е~,п®г , немесе р=рве ~ ^ г ^ яГ>,
мұндагы p-газ қысымы; m-бөлшектің массасы; р- мольдік масса; Z- 

ноль регінде қабылдангам деңгеймен салыстырғандағы координата і
(биіктік); р0- осы деңгейдегі қысым; g- еркін түсу үдеуі; R- универсал газ 
түракгысы.

3. Молекуланың сипаттамасы болып табылатын физикалық х 
шамсының х және x+dx мэндері интервалы ішінде болу ықтималдығы '

dW(x)=f(x)dx,
мұндагы f(x)- молекулалардың берілген физикалық х шамасы 

бойынша боліну функциясы (ықтимал тығызздығы).
4. Физикалық шама х арқылы сигіатталатын молекулалардың х жэне 

x+dx ипгервалыішіне кіретін саны
dN=NdW(x)=Nf(x)dx.

5. Максвелл бөлінуі (молекулалардың жылдамдыққа қарай бөлінуі) екі ! 
түрлі орнектеледі:

а) жылдамдіііқіары д жэне ■§ + d-д мэндері интервалы ішінде жататын 
молекулалар саны

dN(d)  = 2як>
Мұндағы / ( # ) -  молекула жылдамдыгы $ жэне 5  +  d§  интервалы 

ішінде болу ықтималдыгының ішіне кііретін молекулалар санының үлесін f
орнектейтін, молекулалардьщ жылдамдыктарыиыц абсолют мэніне қарай 
бөліну функциясы; N- молекулалардың жалпы саны; m-молекуланың 
массасы;

б ) салыстырмалы жылдамдықтары и жэне u+du аралығында жататын, 
молекулалар саны

dN(u)  =  Nf( i i )du  = - ^ N e ^ 2 u2du,V ЛГ
+>' -

мүндагы u —  - салыстырмалы жылдамдық, ол іі берілген

жылдамдықтыц ең ықтимал жылдамдыққа қатынасына тең; /(ы )-

салыстырмалы жылдамдыққа қарай беліну функциясы. ,
6. Молекулалардың импульстарына қарай болінуі. Импульстары 

мэндері р жоне p+dp аралығында жататын молекулалар саны,

dN(p)  =  Nf ( p ) d p  =  4  nN(^ ^ ^ _ ) 5il2e~p2l,':ZmkT-p2dp,

мұидағы / (p.) — импульстарына қарай бөліну функциясы. j

j
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7. Молекулалардың энергияларына қарай бөлінуі. Энергиялары е жэне 
£ +  (Іе аралығында жататын молекулалар саны,

dN( s )  — N f i z j d z  =  -= N -^ -^ £ l!'2d£,
^  (ІсТІЗ

мұндағы / ( e) — энергияларына қарай беліну функциясы,

Есеп шыгару мысалы.
1. Температурасы Т=273 К оттегі молекулаларының қандай үлесі 

г \  =100 м/с жэне 110 м/с жылдамдықгар интервалы ішінде жатады? 
Молекулалар жылдамдығының ең ықтималды жылдамдығын табыңыздар.

Берілгені:
Т=273К 
(S, =100 м/с 
&2 =110 м/с

Я •
анықталады, мүндагы молекулаллардың жалпы саны; f i P ) -  газ 
молекулаларының жылдамдықтарына қарай беліну функциясы (Максвелл 
бөлінуі функциясы), ол

f(p)cW  = 4ж & 3''2е-**г# г с№, ( 1)

мүндағы a =m/(2kT) (ш-молекула массасы).

Бұдан,
dN (d ) =  N 4 « ( ^ 2e - ^ - d 2d$. (2)

(2) өрнегін г?,-ден i?2-re дейін интефалдау арқылы, жылдамдықтары 
мэні берілген интервал ішінде жататын AN молекулалар санын табамыз:

а
AN =  N 4 n (-)3/2 е - * 3 i92d$

Жылдамдықгары көрсетілген интервал ішінде жататын 
молекулалардың салыстырмалы саны,

—  =  4зг(-)э/г f f : e ~3t?2 Ө2 d-d.
Я  'зт

Газ молекулаларыньщ ең ықтимал жылдамдығы (1) бөліну
функциясының максимум мэніне сәйкес келеді. Енді осы функцияның 
экстремум мэніне зерттеу жургізейік. Ол үшін оның жылдамдық бойынша
алынған туындысын нөлге теңестіреміз, яғни

з

—І  =  4тг f - V  ( - 2 аӨ3 -+- 2Ә)е~а^  =  0 
dd

Шешуі: физикалық жүйені қүрайтын идеал газ болып 
табылатын оттегі молекулалары. Жылдамдықтарының 
шамасы з? жэне д +  аі?интервалы ішінде болатын 

молекулалардың dN саны dN( p)  =  Nf(d)d t i  өрнегімен
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иемесе 2 $(1  — at?2) =  0 бұдан Зш;т =  , / 1 / a  =  %/2 кТ /т  =  J 2КТ/ц  мүндағы 
кіҮд =  R - унивесал газ тұрақтысы; тп ■ NA =  pt- мольдік масса. (2) және (3) 
формулаларға сан мэндерін қойып, ^  =  0.43%; =  373.5 м/с аламыз.

Есептер.
2.55 Массалары m = 10~12 г бірдей бөлшектердің әрқайсысы 

кернеулігі £ =  0.2 мкН/кг біртекті гравитациялық өрісте бөлінген. Бір- 
біріиен AZ = 10 м эквипотенциал деңгейлерде орналасқан бөлшектердің 
п 1/ п2 концентрациялары қатынасын анықтаңыз. Барлық қабаттардағы 
температура бірдей және 290 К деп есептелсін.

2.56 Бақылаушы Жер бетінен һ—100 м биіктікке көтерілгенде р=100 
кМа атмоефералық қысым қаншаға кемиді? Ауаның 290 К температурасы 
озгермейді.

2.57 Мына жагдайлар үшін: а) температура Т, =  290 К, қысым р , =100 
кПа, Жер бетіне жақын; б) температура Т2 =  220 К, қысым р , =25 кПа, Жер 
бетінен қандай да болмасын бір биіктікке Др =  100 Па қысымның өзгерісіне 
сәйкес кслетін биіктіктің Аһ өзгерісін табыңыздар.

2.58 Идеал газдың берілген молекуласының жылдамдыгы 1/2йь,,т
мәнінен 1% тең артық емес айырмашылықта болу ықтималдығын 
табыцыздар.

2.59 Молекулалардың жылдамдық мәндеріне қарай бөліну
функциясынан <  і%;2. >  орташа квадраттық жылдамдықты табыңыздар.

2.60 Сугегінің қалыпты жагдайдағы көлемі V=1 см 3. Осы келемдегі 
молскулалардың жылдамдыгы дтах. =  1 м/с мэнінен кем болатын N санын 
анықтаңыздар.

2.61 Энергиясы сол темперагурада молекулалардың ілгерілемелі 
қозгалысының <  £г тг >  орташа энергиясынан 1% артық емес идеал газдың ш 
үлесін табыңыздар.

2.62 Энергиялары £г =  0 , £ 2 =0 01 кТ аралықта жататын молекулалар 
үлесін табыңыздар.

2.63 Молекулалардың энергия бойынша бөліну функциясын
пайдаланып энергияның ең ықтималды £ы>іт. мэнін анықтаңыздар.

2.64 Кинетикалық энергиялары нөлден ().01гі;ІТ аралықтағы (£ы>т- 
молекулалардың кинетикалық энергиясының ең ықтималды мэні) идеал газ 
молекулаларының со салыстырмалы санын табыңыздар.

2.65 Жер бетіне жақын аймақтарда ауадағы оттегі (О ,) мен азоттың 
(N2) көлемдік концентрацияларының қатынасы п0 = 20.96:78.08 =  0.268. 
Атмосфера температурасы биіктікке карай өзгермейді жэне ол 0°С деп 
есептеп, осы қатынастың һ=10 км биіктіктегі мэнін табыңыздар.

2.66 Ауаның температурасы және еркін түсу үдеуі биіктікке
байланысты емес деп есептеп, геңіз деңгейінен қандай һ биіктікте ауаның

48



тығыздығы теңіз деңгейіндегі мәнінен екі есе кем болатынын анықтаңыздар. 
Ауа температурасы 0°С деп алынсын.

2.67 Гелий температураларының: a) Tj =  300 К; б) Т; =  600 К мәндері 
үшін жылдамдықтары = 990 м/с-тен $2 = 1010 м/с аралықтагы 
молекулаларыньщ Ап/п  салыстырмалы санын есептеп табыңыздар.

2.68 Гелийдің жылдамдықтары t?, =  2000 м/с-тен >9, =  2010 м/с 
аралықгағы молекулалар санының жылдамдықтары = 1000 м/с-тен 
д2 =  1010 м/с аралықтағы молекулалар санына қатынасын п табыңыздар. 
Гелий температурасы Т=600 К.

2.69 Газдың молекулаларының жылдамдықтары: а) ең ықтималды 
жылдамдық; б) орташа арифметикалык жылдамдық; в) орташа квадраттық 
жылдамдық мәндерінен айырмашылығы 0.01 артық болмайтын 
салыстырмалы — сандарын табыңыздар.П

2.70 Ауаньщ қысымы қандай биіктікте теңіз деңгейіндегі қысымның 
80%- не тең болады? Ауаның температурасы тұрақты жэне 7°С- қа тең.

2.71 Тікұшақтың кабинасындағы барометр р г =  86 кТТа қысым 
көрсетеді. Егер Жер бетіндегі қысым р , =  0.10 МПа болса, онда тікұшақ
қандай биіктікте ұшып барады? Ауа температурасы түракты жэне Т=280 К.

2.72 Оттегі мен көмір қышқыл газының температуралары мен 
қысымдары бірдей. Бүл газдар молекулаларының эффективті диаметрлері 
сэйкес 0.35 нм және 0.40 нм. Осы газдар үшін а) диффузия коэффициенттері 
D./Do; б) ішкі үйкеліс коэффициенттері т}1/і}г  қатынастарын табыңыздар.

2.73 Сутегінің қалыпты жағдайдағы келемі 1 см3. Осы көлемдегі 
жылдамдыгы Әтах =  1 м/с мәнінен кем болатын N санын анықтаңыздар.

2.74 Идеал газ молекулалары импульсының <  Рд, >  қүраушысының 
орташа мәнін анықтайтын формуланы қорытып беріңіздер.

2.75 Идеал газдың температурасы бір пайызға өзгергенде оның 
молекулаларының р импульсының ең ықтимал мэні неше пайыз өзгереді?

2.76 Молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының <  £Ur >  орташа 
кинетикалық энергиясы өрнегін тап. Молекулалардьщ энергиясы бойынша 
бөліну функциясы белгілі деп есептелсін.

2.77 Энергиялары нөлмен қандай да болмасын бір е арлығында 
жататын молекулалар санының 0.1%. Энергияньщ е  шамасын Т үлесімен 
анықтаңыздар.

2.78 Молекулалардың кинетикалық энергиялар бойынша і{г)й г  бөліну 
функциясын ЦӨ')ііӨ молекулалардьщ салыстырмалы кинетикалық 
энергиялары бойынша бөліну функциясына түрлеидіріціздер (мүндағы 
Ө =  -— , - молекулалардьщ кинетикалык энергияларының ең ьщтималды

мэні).
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2.79 Егер газдың Т температурасы екі есе артса, онда идеал газ 
молекулаларының энергия бойынша бөліну функциянын Г(с) максимум мэні 
неше реі өзгереді? Есептің шешуін графикпен көрсетіп түсіндіріңіздер.

2.3 Ж ылу құбмлы старм

1. Затгың жылу сыйымдылығы:
QС ~  

Д Т
2. Мольдік (С р) жэне меншікті жылу сыйымдылықтардың арасындағы 

байланыс
Cfi =  с ■ и,

мұндағы, p .- мольдік масса.
3. Түрақты келемдегі жэне түракты кысымдағы сәйкес меншікті жылу 

сыйымдылықіар:
1 R і 9- .2 R 

С у = - - ~ :  Ср = — -------
2 р 2 ft

4. Р. Майер теңдеуі:
Ср -  CV=R.

5. Адиабата көрсеткіші:
Г*» / (і л* 27 <у =  , немесе у  =  /j-

6. Идеал газдың ішкі энергиясы
IJ=N <e> немесе U=i>CvT, 

мұндагы, <г> - молекуланың орташа кинетикалық энергиясы; N -  газ 
молекулалаарының саны; т> -  зат молшері.

7. Газ колемінің өзгерісіне байланысты істелінетін жүмыс жалпы 
жағдайда мына формуламен есептеледі

А j p d V ,

мұндагы, Vj -  газдың бастапқы көлемі; vj -  оның соңғы көлемі.
8. Жүйеге берілген (немесе алынған) жылу мөлшерінің есептелу 

формуласы
Q=CpmAT.

9. Меншікті балку жылуы

Я - « .

10. Меншікті булану жылуы
Q
rri

Есеп шыгару мысалы.



1. Неон жэне сутегі қоспасының меншікті жылу сыйымдылығын
есептеп табыңыз. Газдардың масса үлестсрі ш,=0,8 жэне оъ=0,2. Неонның 
түрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылығы cvl=624 Дж/(кг-К), тұрақты 
қьгсымдағы меншікті жылу сыйымдылығы cpl-J ,0 4  кДж/(кг К), зл сутегінікі 
сәйкес evr 4  0,4 Дж/(кг К) және ср:і— 14,6 кДж/(кг-К).

Берілгені:
Ш[=0,8,
(»2=0,2,
cvl=624 Дж/(кг-К), 
срі=1,0 кДж/(кг-К), 
Cv2=10,4 Дж/(кг-К), 
сР2=14,6 кДж/(кг-К),
Cv = ? Ср= ?

Шешуі:
Газ қоспасының тұракты көлемдегі cv жылу 
сыйьмдылығын табу ушін, қоспаның темпе- 
ратурасын AT — ға арттыруға қажет жылу 
мелшерін екі өрнек арқылы жазамыз, яғни

Q= cv’(m,+ тД-АТ, (1)
мұндағы, cv -  қоспаның меншікті жылу сыйым- 

дылығы, mi -  неонның массасы, m2 — сутегінің 
массасы, жэне

Q=(cvim!+ cv2m2)-AT, _ (2)
мүндағы, cvl жэне Cy2 -  неон мен сутегінің сәйкес меншікті жылу 

сыйымдылықтары.
( 1) жэне (2) өрнектердің оң жақтарын теңестіріп және оның екі жағын 

да АТ -  ға бөліп,
M m , 4  ГП2)—СуіПІі-̂- Су2ПІ2

аламыз. Бұдан
т, пь.

С„ =  С ,„ -------- 5 4- С.
т , +  т?і2 " гщ +  т.2

——— = &>, жэне ——— = <са-> қатынастары неон мен сутегінің сэйкес-"'.г * г-і г -і-т2 ~
масса үлестері болып табылады. Осы белгілеулерді ескере отырып, соңғы 
формуланы мына түрде жазамыз

Осы формулаға кіретін шамалардың сан мәндерін қойып cv=2,58 
кДж/(кгК).

Есепті дэл осылай талкылай отырып, газ қоспасының тұракты 
қысымдағы меншікті жылу сыйымдылығын есептеуге арналған формуланы 
аламыз

Ср=Сріа),+сР2(02-
Бул формула бойынша есептеулер жүргізу арқылы ср=3,73 кДж/(кг-К), 

табамыз.

Есептер.
2.80 Қандай да болмасын бір газдың меншікті жылу сыйымдылықтары- 

ның Cp-Cv айырымы 260 Дж/(кг-К). Газдың р  мольдік массасын және оның су 
жэне ср меншікті жылу сыйымдылықтарын табыңыздар.

2.81 Газ қоспасы қалыпты жагдайда, келемдері бірдей хлор мен 
криптоннан тұрады. Қоспаның ср меншікті жылу сыйымдылығын 
табыңыздар.

2.82 Массасы Ш| =10 г гелийден жэне массасы m2 =4 г сутегіден 
түратын газдар қоспасы үшін адиабата көрсеткішін табыңыздар.
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2.83 Егер сутегі мен неонның массалық үлестері бірдей жэне о=0,5 
болса, онда осы газдар қоспасының адиабата көрсеткішін табьщыздар.

2.84 Оттегі мен аргон қоспасындағы екі газдың да зат мөлшерлері и 
бірдей болса, онда осы газ қоспасының у  адиабата көрсеткіші неге тең?

2.85 Қыздырылған металл дене суйык бар ыдысқа салынды.

Дене мен сұйыі ы бар ыдыстың температурасының уақытқа байланыс
ты графигі 6.1- суретте көрсетілген. Металл дене мен сүйығы бар ыдыстың 
жылу сыйымдылыктары бір -  бірінен неше есе айымашылықта екенін 
табыңыздар.

2.86 Массасы mI=0,12 кг, температурасы ti=15 °С шыны стаканга 
массасы т 2=0,20 кг, температурасы t2= 100 °С су қүйылды. Стаканда қандай 
температура орныгады?

2.87 Жалпы жылу сыйымдылыгы с=1,5 кДж/К, температурасы ti=20°C 
суы бар ыдыс ішіне массасы Ш!=56 г, температурасы ti=-8°C муз салынды. 
Ыдыста қандай температура орнықты?

2.88 Массасы m y l 00 г мыс калориметрдің ішінде массасы m2=50 г, 
температурасы t]=5°C су бар еді. Оның ішіне температурасы ti=30°C, 
массасы m3=300 г муз салынды. Калориметрде қандай температура 
орнығатынын анықтаңыздар.

2.89 Спиртшаммен массасы tn^lOO г су ti=16°C -  тан ti=71°C — қа 
дейін қыздырылды. Бүл ұшін массасы m2=I5 г спирт жандырылды. 
Құрылғының пайдалы эсер коэффициентін табьщыздар.

2.90 Температурасы Б=0°С -  тагы ш,=5,0 кг муздан жэне ш2=15 кг 
судан түратын қоспаны температурасы t2=100 °С су буымен ti=80 °С 
температураға дейін қыздыру қажет. Бұл үшін қанша су буы жүмсалатынын 
есептеп шығарыңыздар.

2.91 Массасы m ^O O  г алюминий кастрюльдегі көлемі V=2,0 л суды 
Б=Т50С-тан t2=75°C-Ka дейін қыздыру үшін массасы пі2=30 г газ 
жандырылады. Ыдысты қыздыруға кеткен жылуды пайдалы жылу деп 
есептеп, газ плитасының пайдалы эсер коэффициентін табьщыздар. Тек суды 
қыздыруға кеткен жылуды пайдалы десек, онда есептің шешуі қалай болады?

2.92 Массалары 5,0 г екі мұз кесегін бір-біріне үйкеу арқылы еріту 
үшін қанша жүмыс істеу керек? Мүз температурасы 0°С.

t
2.5 сурет
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2.93 Жылдамдыгы Vi= 500 м/с қорғасын огы қабырганы тесіп өтті. 
Қабырғадан шыққан оқтың жылдамдыгы v2 400 м/с болса, онда оқ қанша 
градусқа қызды? Оқтың қызуына барлық бөлінген жылудың 50%-ы 
жүмсалады.

2.94 Отгегі изотермдік үлғайганда А=20 Дж жұмыс істелді. Бұл 
жагдайда газ қандай жылу мөлшерін алды?

2.95 Бөгетке соқтығысқанда толық балқып кетуі үшін қорғасын оқ 
қандай жылдамдықпен ұшуы керек? Оқтың бастапқы температурасы 27°С. 
Белінген жылудың бәрі де окты қыздыруға жүмеалды деп есептеңіздер.

2.96 Массасы m=10 г оқ карабин үңгысынан v=700 м/с жылдамдықпен 
үшыгі шығуы үшін қанша оқ-дэрі (порох) жануы керек? Карабиннің ПӨК-і 
т|=38%.

2.97 Автокөлік S=1,0 км аралықты v=72 км/сағ жылдамдықпен жүріп, 
оған ш=80 г бензин жағады. Автомобиль и ,-90 км/сағ жылдамдықпен 
жүргендегі бензин шығыны қандай? Бүл кезде оның қуаты неге тең болады? 
Кедергі күші жылдамдыққа пропорционал. Двигательдің ПӘК-і г|=28%.

2.98 100°С дейін қыздырылған дененің температурасы 10 °С суға 
салғанда белгілі уақыттан кейін температура (орныққан) 40 °С болды. Егер 
бірінші денені судан шығармай ыдысқа тагыда сол 100 °С дейін 
қыздырылған денені салсақ, онда судың темпераурасы қандай болады?

2.99 Температурасы 20 “С болып келген 2,8 л суы бар ыдысқа массасы 
3 кг, температурасы t2=460 °С дейін қыздырылған бір кесек болат салынды. 
Бүдан кейін су 60 °С дейін ысыды, ал оның бір белігі буға айналды. Буға 
айналган бу массасын табыңыздар. Ыдыстың жылу сыйымдылығы 
ескерілмейді.

2.100 ti=-10 °С температурадағы 200 кг қарды 20°С суға айналдыру 
үшін ТТӘК-і тү=40 % пешке қанша ағаш жағу керек?

2.101 Қалайының меншікті балқу жылуын анықтау үшін ішінде 330 г 
суы бар, температурасы 6=7 °С калориметрге катаю температрасындағы 350 г 
балқыған қалайы қүйылды. Осыдан кейін жылу сыйымдылығы 100 Дж/кг 
калориметрдегі температура t2=32°C болды. Тәжірибенің мэліметтері 
бойынша X меншікті балку жылуының мәнін анықтаңыздар.

2.102 Массасы 300 г алюминий калориметрге мұз кесегі салынды. 
Калориметр мен мүздың температурасы -15°С . Осыдан кейін калориметр 
арқылы 100°С су буы жіберілді. Қоспаның температурасы 25°С болғаннан 
кейін оның массасын өлшегенде, қоспаның массасы 500 г болыпты. Будың 
қанша мөлшері конденсацияланған және тәжірибенің басында калориметрге 
қанша мүз салынған.

2.103 Атмосфера қысымы р (̂ 983 кПа -дан 1003 кПа-ға дейін өзгереді. 
Көлемі 50 мэ белмедегі ауаның ішкі энергиясы қаншага өседі? Болмедегі ауа 
температурасы өзгермейді деп есептелсін.

2.3.1 Термодинамиканың бірінші зацы.
1. Жалпы жағдайда термодинамиканың бірінші бастамасының 

жазылуы
Q=AU+A,

мүндағы, Q -  жылу мөлшері; AU — ішкі энергияның өзгерісі; A — 
газдың сыртқы күштерге қарсы істейтін жүмысы.
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2. Изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы
Q=AL' + PAV,

изохоралық процесс үшін (А=0) Q=AU,
изотермдік процесс үшін (AU=0) Q=A,
адиабаттық процесс үшін (Q=0) A=-AU.
3. Газдың істейтін жұмысы:
1) изохоралық процесте A=p(V2-V!),
2) изотермдік процесте A=(m/M) RT ln(V2/Vi),
3) адиабаттық процесте A=m/M-Cv(T rT 2).

Есеп шығару мысалы.
1. Қысымы Рі=3-105 Па, көлемі Vi=4 л екі атомды идеал газдың 

үлғаюы нәтижесінде оның көлемі V2=6 л болып еді, қысымы Р2=105 Па дейін 
төмендеді. Бастапқыда езгеріс адиабаттық түрде, сонан соц изохоралық түрдс 
өтті. Газдың қысым күшінің жүмысын, ішкі энергиясының өзгерісін жэне 
осы озгеріс кездеріндегі алынған жылуды анықтаңыздар.

Берілгені: Шешуі: есептің шарты бойынша газ екі
Pi =3■ 105 Па, процеске қатысады: 1) адиабаггық үлғая

отырып 1 күйден көлемі V2, кысымы белгісіз 
2 күйге өтеді; 2) аралық 2’ күйден 
изохоралық түрде 2 күйге өтеді.
Изохоралық процестің бағытын табу үшін 

яғни, процесс қыздыру арқылы ма, жок элде суыту нәтижесінде жүре ме, 
соны анықтау үшін, аралық күйдің Р2 кысымьгн табу қажет (2.6 суретті қара). 
Адиабата теңдеуі бойынша

Р ,і

Р2=103 Па, 
Ү г-блб-К Г 1 м1
А=? AU=? Q=?

2.6 сурет

§ = С П А У Г-

Газ екі атомды, ендеше
і +  1 

у  =  —-— =  1,4.

Сонымен Pj =  3 • ІО2 - ( - ) 1'4 >  Р2 =  105.3 ’
Соңғы теңсіздік, 2 ’ күйден 2 күйге изохоралық түрге өткенде газдың 

қысымының кемитіндігін көрсетеді, ондай болса 2 ’-2 процесі изохоралық суу 
болып табылады.



1 күйден 2 күйге откепдегі А жүмысты және жүйенің алған жылу 
мөлшерін табу үшін, берілген процестердің әрқайсысын жеке- жеке 
қарастыру керек, яғни,

А і2=А[2’+А2'2, Ql2=Ql2’+Q2'2-
Ішкі энергияның өзгерісі аралық күйлерге тэуелді емес кез келген 

жағдайда
AUnKi^j^m/rt-RCTj-T,). (2)

1-2’- аралығында берілетін жылу мөлшері Qi2=0. Ал 2 ’-2 аралығында 
газдың жұмысы А2'2=0, ал жұтылатын жылу мөлшері

Q2.2=(m/p)-Cv(T2-T,). (3)
Сонымен, адиабаттық процесс кезінде газдың істейтін жүмысы 

A i2 = -A U l2 = (i/2 )-(n i/p )-R (T 2- T i ’).
1 жэне 2 ’ күйлер үшін Клапейрон -  Менделеев теңцеуін пайдалынып, 

A12.=(i/2)'(P,Vr P2V2).
( 1) адиабата теңдеуінен

Р2! =  рг • (Қ /Ғ 2()г =  1,7- Ю 5Па,
Олай болса, А)2-=450 Дж. А2-2=0 екенін ескерсек

А і2” А і2’—450 Дж.
Изохоралық процесс кезінде мольдік сыйымдылық CV=~R. Осы өрнекті

(3) теңдеуге қойып жэне Клапейрон -  Менделеев теңдеуін 2’ жэне 2 күйлері 
үшін қолдану арқылы

Q2 2=(i/2)-(P2V2-P2 V2)=-1050 Дж, 
аламыз. Qi2 =0 болғандықтан, жалпы жылу мөлшері Qi2=-1050 Дж. Мүндағы 
минус таңбасы газ жылуды қоршаған ортаға бергеиін керсетеді. Ішкі 
энергияның өзгерісі

AU(i,2)=i-(P2V2-P,'V,)/2=-l 500 Дж.

Есептер.
2.104 Баллон ішіндегі массасы m=40 г гелийді АТ=20 К қыздыру үшін 

оған қанша жылу мөлшерін беру керек? Гелийдің меншікті жылу 
сыйымдылығы неге тең?

2.105 Көлемі V=20 л жабық ыдыстыц ішінде қалыпты жағдайда түрған 
неон АТ=91 К суытылды. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін жэне оның 
берген жылу мөлшерін табыңыздар.

2.106 Көлемі 20 дм3 жабық ыдыстың ішінде тығыздығы 0,20 кг/м3 бір 
атомды газ бар. Осы жағдайда газды АТ=80 К қыздыру үшін қажет жылу 
мелшері 997 Дж. Осы газдың мольдік массасын табыңыз.

2.107 Көлемі 5 дм3 жабық баллонда қысымы 0,2 МПа екі атомды газы 
бар. Газды қыздырғаннан кейін баллондағы қысым 4 есе артты. Газға 
берілген жылу мөлшерін табыңыздар.

2.108 Келемі V=20 л баллон ішінде температурасы Т=300 К, кысымы 
Р=0,4 МПа сутегі бар. Егер газға Q=6 кДж жылу мелшері берілетін болса, 
онда Т , температура жэне Pj қысым неге тең болады?
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2.109 Көлемі V=50 л оттегіні изохоралық тұрде қыздырғанда, оның 
қысымы Др=0,5 МПа өзгереді. Газға берілген жылу мөлшерін табыңыздар.

2.110 Оттегі түрақты 80 кПа қысымда қыздырылды. Оның көлемі V ,=! 
м3—тан V2=3 м3-к е  дейін арігы. 1) Оттегінің AU ішкі энергиясының 
өзгерісін; 2) Оның ұлғаю кезінде істеген А жүмысын; 3) газға берілген Q 
жылу мөлшерін табыңыз.

2.111 Гүракты қысымда қыздырған азотқа Q 2 і кДж жылу мелшері 
берілді. I 'ачдың үлі аіо жүмысын жэне ішкі энергиясының өзгерісін табыңыз.

2.112 Массасы 10 г аргон тұрақты қысымда ДТ=100 К кыздьірылды. 
Газға берілген Q жылу молшерін, ішкі энергиясының өзгерісін жэне А 
газдың үлғаю жүмысын табыңыз.

2.113 Егер газ: 1) бір атомды; 2) екі атомды; 3) уш атомда болған 
жағдайлары үшін изобаралық процесте газға берілген жылу мөлшерінің 
қанша бәлігі газ ұлғайғандағы істелген жүмыска кетеді?

2.114 Қысымы 0,3 МПа бір атомды газ изобаралық түрде 2 дм3—тен 7 
дм3 көлемге дейін үлғайды. Газдың үлғаю жүмысын жэне ішкі энергияның 
езгерісін табыңыз.

2.115 Массасы m=l г гелий түрақты қысымда ДТ=100 К қыздырылды. 
Газға берілген жылу мелшерін, ішкі энергияның өзгерісін жэне жүмысты 
табыңыз.

2.116 Көлемі V= 12 л, қысымы Р=100 кПа газ Ті=300К-нен Т2=400К — 
ге дейін қыздырылды. Ұлғаю жүмысын табыңыз.

2.117 Массасы m=2 кг оттегінің келемі Vi=l м3 болғандағы қысымы 
Р]=0,2 МГІа. Газ алдымен түрақты қысымда V2=3 м3 дейін, артынан түрақгы 
келемде Р2=0,5 МПа қысымға дейін қыздырылды. Ішкі энергияның өзгерісін, 
істелген жүмысты жэне газға берілген жылу мөлшерін табыңыздар.

2.118 3 л оттегінің қысымы р=0,15 МПа: а) қысымды тұрақты 
келемде 2 есе арттыру үшін; б) көлемді түрақты қысымда 2 есе арттыру үшін 
оттегіне қанша жылу мөлшерін беру керек?

2.119 Массасы 5 г азот t 1=20°C бастап р=150 кПа түрақты қысымда 
қыздырылды. Қыздырудан кейін газдың көлемі V=12 л болды. Газға берілген 
жылу мелшерін, істелген жүмысты жэне энергияның өзгерісін табыңыз.

2.120 Газдың 100 молі изобаралық түрде Tj-ден Т2-ге дейін 
қыздырылды. Бүл жағдайда газ Q-0,28 МДж жылу мөлшерін алды да, А=80

С „/
кДж жүмыс істеді. a) AU; б) у  =  j £  в) ДТ=Т2-Ті шамаларын табыңьіздар.

2.121 Массасы ш=0,32 кг оттегіне Q=30 кДж жылу мелшерін беріп, 
оны ДТ--100 К қыздырды. Ішкі энергияның өзгерісін, істелген жүмысты 
табьсңыздар.

2.122 1 моль газды t]=17°C температурада изотермдік түрде үлғайту 
нәтижесінде істелген жүмыс А=2,4 кДж болса, онда газдың қысымы неше есе 
езгерген?
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2.123 Екі атомды газдың 1 молі V і=22 л —ден V j O. 11 м3 келемге дейін 
адиабаттгық түрде үлгайды. Газдың бастапқы температурасы 290 К. Газдың 
ішкі энергия өзгерісін және ұ.чғайгандагы істелген жүмысты табыңыз.

2.124 Бір атомды газдың біраз мөлшері Р=105 Па қысымда изобаралық 
түрде көлемін V|=10 л-ден V2=20 л-ге дейін езгертілді. Ішкі энергияның 
өзгерісін үлғаю жүмысын және газға берілген жылу мөлшерін табыңыз.

2.125 Идеал газ (у = 1,4) изотермдік түрде келемін Vi=0,1 м3—ден 
V,=0,3 м3-ке дейін өзгертті. Газдың соңғы қысымы Р2 -2-105 ТТа. Газдың алған 
жылуын, ішкі энергиясының өзгерісін жэне ұлгаю жұмысын есептеп 
табыңыз.

2.126 Идеал газдың 1 молі изобаралық турде 0°С-қа қыздырылғанда 
Q=335 кДж жылу мөлшерін алды. а) адиабата көрсеткіш мәнін; б) ішкі 
энергияның өзгерісін жэне жұмысты табыңыз.

2.127 Екі атомды газ белгілі бір бастапқы күйден сығыла отырып, 
көлемін 5 есе кемітті. Процесс бір рет изотермдік түрде, ал екінші рет 
адиабаталық түрде болды. . а) қай процесте сығылуға жүмсалған жүмыс көп 
және неше рет көп?; б) қай процесте жэне неше рет ішкі энергия өседі?

2.128 Массасы 531 г азоттың қайтымды изотермдік процеспен үлғаюы 
(Т=300К) нәтижесінде газдың қысымы Р=20-105 Па-дан Р=2-103 Па—ға дейін 
кеміді. ¥лғаю жүмысын және газдың алган жылу мөлшерін табыңыз.

2.3.2 Жылу қоззалтцьіштары және суытцыш аппараттар. 
Энтропия.

1. Жылу машинасының пайдалы эсер коэффициент! (ПЭК — і)
Qi -  Qz 

П Qi '
мұндағы, Qi- жүмыстық дененің қыздырғыштан алған жылу мөлшері; 

Q2 -  жүмыстық дененің суытқышқа берген жылу мөлшері.
2. Карно циклының ПӘК — і

Т, - Г ,

’ - п Г '
мүндағы, Т, -  қыздырғыштың температурасы, Т2 -  суытқыштың 

температурасы.
3. Суытқыш машинаның суыту коэффициент!:

<?'
f  A ’

мүндағы, Qr - суыйтын денеден бір цикл ішінде алынған жылу 
мөлшері; А -  бір цикл ішінде газбен істелінген жүмыс.

4. Жүйе 1 -күйден 2 -  күйге өткенде энтропияның өсімшесі (өзгеруі)

f  dQ
&S =  S2 - S 1 =  j - у .

5. Термодинамикалық ықтималдық Q (санақнамалық салмақ) пен S 
энтропияны байланыстыратын ернек:

S=klnQ.
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Есеп шығару мысалы.
1. Суытқыш машина Карноньщ қайтымды циклы бойынша 270° С жэне 

-3°С температуралар аралығында жұмыс істейді. Массасы m=0,2 кг азот 
жумысі ык дене болып табылады. Егер жүмыстық дененің максимал 
көлемінің оның минимал көлеміне қатынасы п=5 болса, онда бір цикл ішінде 
суыйтын денеден алынатын жылу мөлшерін жэне сыртқы күштердің 
жұмысын табыңыздар.

Шешуі:
Суытқыш машина дегеніміз — сыртқы куштердің 
жүмысы есебінен суыйтын денеден жылуды 
алып, оның одан температурасы жоғары қоршаған 
ортаға беріп отыратын машина. Егер суытқыш 
машинасы Карно циклы бойынша жумыс 
істейтін болса, онда жұмыстық дененің 

изотермдік сығылуы Т] жоғары температурада іске асады (2.7 суретті қара). 
Бұл жагдайда, термостат рөлін атқаратын қоршаған ортаға жүмыстық дене Ql 
жылу мөлшерін береді (әлбетте Qi=lQ12l)-

Берілгені:
і, 27'С. 
t2= - 31,С, 
т = 0,2 кг, 
ц=28 1(Г3кг/моль, 
п=5,
Q - ? А* - ?

3-4 аралығында, төмендегі Т2 температурада, жұмыстык дененің 
изотермдік үлғаюы орын алады да, суыйтын денеден Q2“ Qm жылу мөлшері 
алынады. Карноның қайтымды циклы үшін эрқашан

(?; Q: > (Т .-Т з )

Qi т.
қатынасы орындалады. Бұдап

  £г
Q± Тг ( ! )

Термодинамиканың бірінші бастамасына сай, бір циклы істелген 
жұмыс осы цикл ішінде алынған жэне берілген толық жылу мелшеріне тең 
болады, ягни

A=-Qi-Q2.
Суреттегі сызбадан, процестің берілген бағыты бойынша, бір циклда 

істелген жұмыс теріс болатынына оңай коз жеткізуге болады. Бір циклдагы 
сыртқы куштердің жүмысы

A*=-A=Q1- Q 2. (2)
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Сонымен ізделініп отырған жылу мөлшері Q2=Q34. Идеал газдың 
изотермдік үлғаюы нәтижесінде

г?зФ =  ^ 4 =  - - Д Т 2 -г п ^ . (3)
М "з

Суреттен, цикл ішіндегі максимал көлем V4, ал минимал көлем V4 екені 
корінеді, ендеше

V4/V3=n.
Екінші жэне үшінші күйлер Т, және Т2 температуралар аралығында 

жүргізілген адиабата сызығында жатыр, демек
~ , немесе ^  =  ф ) г/(г~ . (5)
*.L V %

(4) жэне (5) теңдіктерін мүшелеп (езара) көбейгіп,
^  =  ц .ф ^ С г - і } ; (6)
уз /і

аламыз. Бүл өрнекті (3) өрнегіне қойыгі

0 ,4  =  <?2 =  -  ■ ВТ2 - ( to n  +  — Ц  Іп Щ ,р. \  у - 1  ( j /
аламыз. Азот үшін адиабаа керсеткіші ү =  1,4. Олай болса, есептеу нәтижесі 
Q2=21,6 к Д ж .

Бір цикл ішіндегі жүмысты табу үшін (1) ернектен Qj тауып, оны (2) 
тендеуге апарып қоямыз да

/Т, \  Г, -  Т-
А’ = Q2 — 1J =  —~ = 2,40кДж аламыз.

2. Массасы ш=10 г сутегінің: а) колемі V ]=210'2 м3, қысымы рі=1,5 Г7а 
күйден колемі V2=6-10"2 м3, қысымы р2= 1,0 Па күйге өткендегі; б) ti=50°C 
температурадан t2=150°C температураға дейін изохоралық түрде 
қыздырғандағы энтропияның AS есімшесін табыңыздар. Газ идеал деп 
есептелсін.

Берілгені: 
ш=10 г,
V,=2-10'2m3,
V2=6-10'2m3,
Рі=1,5 Па, 
р2=1,0 Па, 
t,=50°C, 
t2=150°C 
AS! - ? AS2 - ?

Олай болса,
} — С ,Ж + -рйУ

1
Клапейрон -  Менделеев теңдеуінен: р — — ■ — . Ендеше

и v
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Шешуі: физикалық жүйе идеал газ -  азот болып отыр. 
Энтропияныц AS өсімшесі 

Л5 -
формуласымен анықталады. Мүндағы, dQ — жүйеге T 
температурада берілген жылу мөлшері. 
Термодинамиканыц бірінші бастамасы 

5Q=dU+5A,
мүндағы, dU — газдың ішкі энергиясының озгерісі, ол 
d,U =  — - C,.dT; 6А — газдың істелген жүмысы, ол

8A=pdV тең.
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AS,=
(а) жағдай. 

118,2 Дж/К.
(б) жағдай.

Энтропияның өсімшесі (2) формуламен есептелінеді;

Ьу.т жағдайда изохоралық қыздыру болғандықган, 
энтропияның өсіміиссі (1) формуладан, тек екінші косылғыш нөлге тең 
екендіі ін еекеріп, іабылады, яғни

т  Т- Дж
М  =  —  С Л п ^ - ;  &S =  1 1 4 ,1 — . 

ft " т,/ К
Есептер
2.129 Идеал жылу двигателі Карно циклы бойынша жұмыс істейді. 

Мүнда бір цикл ішінде двигатель А=1,2 кДж жүмыс істеп, қыздырғыштан 
алган жылу молшерінің 82% суытқышқа береді. а) ПӘК-ін; б) бір цикл ішінде 
двиг агельдің қыздырғыштан алатын жылу молшерін табу керек.

2.130 Бу турбинасы буды К = 510 К температурада ондіріп, Т2=300 К 
гемперагурамен конденсаторға береді. Жылу шығыны Q=10 кДж болғанда 
теория жүзінде іегелуі мүмкін А жүмысты есептеп табыңыз.

2.13 і Г аз Карно циклын жасайды. Қыздырғыштың абсолют 
температурасы суытқыштыкінен 3 есе жоғары. Егер қыздырғыштан Q=9 
МДж жылу мөлшерін алатын болса, онда газдың істейтін жүмысы неге тең?

2.132 Температуралары Т, жэне Т2 (Tj> Т2) екі изотермадан жэне 
көлемдері V, жэне V, (У,> V2) екі изохорадан тұратын циклдың ПӘК-ін 
табыңыз.

2.133 2.8 суретте Карноның екі түрлі циклының диаграммалары 
берілген, 1-2-3-4-1 жзне 1’-2’-3-4-Г. Осы циклдардың қайсысында 
машинанын 1 ІӘК-і коп болады?

2.134 2.9 суретте Карноның екі циклы берілген. Осы циклдардың 
кайсысында машинаның ГІӘК -і коп болады?

2.8 сурет 2.9 сурет

2.135 Карно циклы бойьгнша жұмыс іетейтін жылу машинасының 
қыздырғышыиың температурасы 427°С, ал суытқышыныкі 127°С. 
Машинаның НӘК-і үш есе арту үшін қыздырғыштың температурасын неше 
есе арт тыру керек?



2.136 Екі изохора жане екі изобарадан түратын циклдың ІЮК-ін 
табыңыз. Цикл шекгерінде көлемі мен қысымның максимал мәндері олардың 
минимал мэндерінен екі есе коп. Газ екі атомды жэне идеал деп есептелсін.

2.137 2.10 суреіте екі дөңгелек процестің V-Т диафаммасы 
көрсегілген 1-2-3-1 жэне 1-3-4-1. Олардың қайеысында газ коп жүмые 
жасайды?

5
- л

Г  /

/  /
2 3

Aj— M  Ро ] 4

' /
1
I

2.10 сурет
Vo 2Vo
2.11 сурет

I

Vi~ V2 V
2.12 сурет

2.138 Бу машинасының ПӘК-і Карно циклы бойынша жұмыс істейтін 
жылу (идеал) машинасының ПӘК-інің 50% тең (темгіературалар аралығы 
бірдей). Қазаннан бу машинасына берілетін будың температурасы 227°С, 
конденсатордағы температура 77°С. Бу машинасы 1 сағатта меншікті жану 
жылуы 31 МДж/кг болатын 200 кг көмір жағатын болса, онда оның қуаты 
неге тең болғаны?

2.139 2.11 суретте бір атомды идеал газбен жүргізілген екі түйық
термодинамикалық цикл көрсетілген: 1-2-3-4-1 жэне 1-5-6-4-1. Қай циклдың 
ПӘК-і көп жэне неше рет көп?

2.140 1 моль идеал газ екі изохора жэне екі изобарадан түратьгп Карно 
циклын жасайды (2.12 суретті қара). 1 жэне 3 нүктелдерде газ 
температуралары сэйкес Т, жэне Т3. Егер 2 жэне 4 нүктелері бір изотермада 
жататын болса, онда газдың бір цикл ішінде істелген жүмысы неге тең?

2.141 Карно кері циклы бойынша жүмыс істейтін идеал суытқыш 
машина бір цикл ішінде А=20 кДж жүмыс істейді. Машина темнературасы 
Т2=260 К денеден Q2 жылу мелшерін Тг=295 К денеге береді. Табу керек: а) 
ПӘК-ін (ц); б) бір цикл ішінде суыйтын денеден алынатын Q2 жылу 
мөлшерін; в) бір цикл ішінде ыстық денеге берілетін Qi жылу мөлшерін.

2.142 Карноның кері циклы бойынша істейтін идеал суытқыш 
машинада жылу температурасы t2=-20°C денеден температурасы t1=10°C суга 
тасымалданады. Егер берілген суытқыш машина 202 -  107°С гемпературалар 
аралығында істейтін жэне эр цикл сайын суытқышқа 504 кДж жылу беретін 
жылу машинасы көмегімен іске қосылатыны белгілі болса, онда бір циклда 
суыйтын денеден қанша жылу мөлшері алынады?

2.143 Қуаты Р суытқыш т уақыт ішінде бастапқы температурасы t°C 
болған п литр суды мүзға айналдырды. Болмеде осы уақыт ішінде қанша 
жылу мөлшері бөлінеді?

2.144 Массасы m=0,28 кг азот Т=7 °С-дан 100 °С-ге дейін түрақты 
қысымда қыздырылды. Азоттың энтропиясы өзгерісін табыңыз.
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2.145 Массасы 123 г гелий көлемі 40 л қыеымы р,=100 кПа күйден 
келемі 160 л. қысымы р2=80 кПа күйге еткендегі AS энтропияның өсімшесін 
есептеп табыңыз.

2.146 Массасы m=8 г аргонды қыздырғанда, оның абсолют темпера
турасы 2 есе өсті. Аргонды: 1) изохоралық; 2) изобаралық қыздырғандағы 
энтропияның өсімшесін табыңыз.

2 .147 1 моль гелий изобаралық үлғаю нәтижесінде өзінің көлемін 4 есе 
өсірді. Осы ұлғаю кезіндегі энтропияның өзгерісін есептеп табыңыз.

2.148 Бастапқыда температурасы да, қысымы да бірдей болған газдың 
бірдей екі көлемі V-дан V/2—ге дейін бір рет изотермдік, ал екінші рет 
адиабаттық түрде сығылды. Қай жағдайда газдың соңғы температурасы көп 
болады? Екі процесте де энтропияныц өзгерісі байқала ма?

2.149 Массалары бірдей оттегі мен сутегі изотермдік түрде бірдей 
сыгылды. Қандай газ үшін энтропияның өсімшесі кеп жэне неше рет кеп 
болады?

2.150 3 моль идеал газ кысымын р,=100 кПа-дан р2=25 кПа—ға дейін 
езгертіп, изотермдік үлғайғандағы энтропияныц AS өсімшесін табыңыз.

2.151 Идеал газ екі қайтымды процеске қатысты. Олар 1 -2-3 және 1-4-3. 
Газға эр процесте берілетін жылу мелшері эртүрлі екені белгілі, ал 
энтропияныц өзгерісі де бірдей болатынын дэлелдеп көрсету керек (2.13 
суреггі қара).

р

1 2

4
t
!

j

j

Vi V?

2.13 сурет

2.152 Екі атомды идеал газдың 1 молі политроптық процесс жасайды. 
Политропа көрсеткіші п=3. Процестің журу нэтижесінде газдың 
температурасы 2 есе өсгі. Газдың AS энтропия өзгерісін есептеп табыңыз.

2.153 Термодинамикалық жүйенің белгілі бір жағдайда (күйде) 
энтропиясы 3,18 мДж/К. Жүйенің бүл күйінің статистикалық салмағы неге 
тең?

2.4 Газдардағы тасымалдану қүбылыстары

1. Газ молекулаларыныц еркін жолының орташа үзындығы:
1

<  Я > =  —= --------- ,
\ '2 я  'd -n
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мұндағы, d -  молекулалардың эффективті диаметрі; п -  
молекулалардың конценграциясы.

2. Бір молекуланын уақыт бірлігіндегі соқтыгысуының орташа саны:
<  z > =  d zn <  p  >.

3. Колем бірлігіндегі барлық молекулалардың уақыт бірлігіндсгі 
соқтығысуының жалпы саны:

1 
z  =  — <  Z >  п.

4. Газ ішінде орналасқан бірлік ауданшаға уақыт бірлігінде 
соқтығысатын молекулалар саны:

гг. <  v  >

5. Газдың белгілі бір қүраушысының (компонентінің), X осіне 
перпендикуляр орналасқын dS ауданшаға dt уақыт ішінде диффузияланатын 
dm массасы:

dp  
dm  =  —D — ds ■ dt, 

dx
мүндағы, D -  диффузия коэффициенту - тығыздық градиенті.

Минус тацбасы масса тығыздықтың кему бағытына қарай тасымалданатынын 
көрсетеді.

6. Диффузия коэффициенті:
1

D =  -  <  v  >  <  Я >.

7. Аудандары dS, эр түрлі жылдамдықпен козғалатын екі қабаттың 
арасындағы бҒішкі үйкеліс күші:

d v  
dF  = —ц —  - ds. 

ax
мүндағы, г) — динамикалық түтқырлық, -—  газ ағының dS ауданшаға

dx
перпендикуляр багыттағы жылдамдығының градиенті. Минус таңбасы 
тезірек қозғалатын қабатқа эсер ететін үйкеліс күші, осы қабаттың 
жылдамдығына қарсы бағытталғанын көрсетеді.

8. Динамикалық түтқырлық:
3 

ц =  — <  і? > <  Д >  р.

9. X осіне перпендикуляр орналасқан dS ауданша арқылы dT уақыт 
ішінде тасымалданатын жылу мелшері:

dT 
dQ =  ~~Z~T~ds • dt, 

“ ax
. siY' .Мүндагы, у — жылуөткізгіштік,1—  температураның градиенті. Минус

dx
таңбасы ішкі энергияның температураның кемуі бағытында 
тасымалданатынын керсетеді.

10.Жылуоткізгіштік
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X =  l <  v  > <  Д > p - c v,
мүндағы, Cv -  газдың түрақты көлемдегі меншікті жылусыйымдылығы,

Есеп шығару мысалы.
1. Үзындықтары 1=10 см екі коаксиалды жұқа цилиндр өзара ортақ Z 

осін еркін айнала алады. Үлкен цилиндрдің радиусы R=5 см. Цилиндрлер 
беті арасындағы ауа қабатының қалыңдығы d=2 мм. Ауа қалыпты 
жагдайдагы күйде түр. Ііпкі цилиндр Пі=20 с '1 түрақты жиілікпен айналып 
тұр, ал сыртқы цилиндр тежегішпен босатылғаннан кейін қанша At уақыт 
өткен соң оның айналу жиілігі п2=1с'1 болады? Есептеулер кезінде 
цилиндрлердіц салыстырмалы жылдамдыгы озгерісі ескермесін. Сыртқы 
цилидрдің массасы 100 г.

Верілгені: 
1=10 см, 
R=5 см,
d=2 мм, 
n , =20 с 1, 
п2==1 с"1, 
m= 100 г 
At - ?

Шешуі:
Тшкі цилиндр айрылған кезде оған жақын 
орналасқан ауа қабаттары оған ілесе айнала 
бастайды. Ең жақын ауа қабаты белгілі бір уақытган 
кейін іс жүзінде цилиндрдің жылдамдығына 
жақын жылдамдық алады, яғни оның сызықтық 
жылдамдыгы цилиндр бетіндегі нүкгелердікіндей 
болады, V=27fri[(R-d).

d « R  болғандықтан, жуықтап алғанда V~2irn,R. Ішкі үйкелістің болуы 
нэижесінде импульс моменті газдың көршілес қабатгарына беріледі де, 
біртіндеп екінші цилиндрге жеггеді. Сыртқы цилиндр At уақыт аралығында 
I,=p R импульс моментін алады, мұндағы, р- сыртқы цилиндрдің At уақыттан 
кейінгі импульсы, ол р  =  L/R.

Екінші жағынан
f d v \  - *

мүндағы, ті -  динамикалық тұтқырлық коэффициенті; — — жылдамдық

градиенті; S — цилиндрдің бүйір бетінің ауданы (S=2jt-R.-1).
(2) жэне (3) орнектерінің оң жақтарын теңестіріп ізделініп 

отырған At уақьп аралығын табамыз
I

М  =  - n /dV ' 
П ■ •5

Бүл формула арқылы кіретін шамаларды табайық, олар: L, S. 

Импульс моменті L =  / - &>2, мүндағы, Т -  цилиндрдің инерция моменті 
(/ =  ш й 3); m -  оның массасы; w2=2rc-n2 -  бүрыштық жылдамдыгы.

Сонымен, L=m R2-27c n2=2n m R2 n2.
Жылдамдық градиенті

d v  v  v
QL7Z Z d
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Цилиндрдің ауданы S=2n-Rl.
Осы анықгалған шамаларды (4) өрнекке койып

т  • d • п ,A* _  ~___
(2тг -щ -R  - {- ?гг ,‘

Сан мәндерін қойып жане есептеулер жүргізіп, At 18,5 с.

Есептер.
2.154 Қысымы р=0Д Па температурасы Т=100 К сутегінің молекула- 

ларының <1> еркін жолының орташа үзындыгын табьщыздар.
2.155 Диаметрі d=20 см колбадағы азоттың қысымы 100 мкПа, 

температурасы 1=280 К. Ьүл күйді жоғары дәрежелі вакуум деуге бола ма?
2.156 Қалыпты жағдайдагы оттегі молекуласының t= 1 с ішіндегі <Z> 

соқтыгысу саныньщ орташа мэнін табыңыз.
2.157 Газ разрядты түтікше ішінде температурасы Т=300 К, қысымы 

р=1 ГІа неон бар. Ауданы S=1 cm3 дискі (дөңгелек) пішінді катодқа 1 с ішінде 
келіп соқтығысатын неон атомының N санын табьщыздар.

2.158 Гелий атомдарының орташа арақашықтығы 4 нм болса, онда бұл 
атомдардың <А> еркін жолының орташа ұзындығы неге тең?

2.159 Температурасы Т=250 К жэне қысымы р=10 Па оттегі молекула- 
ларының еркін жолын жүруінің орташа уақытын есептеп табьщыздар.

2.160 Қандай да болмасын бір газ молекуласының орташа квадраттық 
жылдамдыгы 900 м/с, ал бүл жағдайдағы молекуланьщ еркін жолының 
үзындығы 4,0 мкм. Осы газ молекулаларыньщ 1 с ішіндегі соқтығысуының 
<Z> орташа мэнін табыңыздар.

2.161 Сутегі молекулаларыньщ белгілі бір қысымда жэне 21 °С 
температурадағы еркін жолы үзындығы 90 нм. Изотермдік процесс 
нәтижесінде газдың қысымы үш есе артты. Процесс соңында сутегі 
молекулаларыньщ 1с ішіндегі соқтығусыларының орташа саньш табьщыздар.

2.162 Оттегі молекулаларыньщ белгілі бір қысымда жэне 47 °С 
температурадағы еркін жолы үзындығы 40 нм. Изотермдік сығылу 
нәтижесінде газдың көлемі екі есе кеміді. Сыгылу соңында оттегі 
молекулаларыньщ 1 с ішіндегі соқтыгысуының орташа санын табыңыздар.

2.163 Егер сутегі молекулаларыньщ орташа арақашықтығы олардың 
еркін жолы ұзындыгынан 100 есе кем болса, онда бұл газдың п 
концентрациясы неге тең? Сутегі молекулаларыньщ эффективті диаметрі сі,ф 
=0,23 нм.

2.164 Мына: а) изохоралық; б) изотермдік процестер үшін идеал газ 
молекулаларыньщ 1 с ішіндегі соқтығысуының <7>орташа санын, қысымға 
тэуелділігін табу керек. Бұл тәуелділіктің сызбасын сызыңыздар.

2.165 Қалыпты жағдайдағы гелий атомдарының еркін жолының орташа 
үзындығы 180 нм. Гелийдің D диффузия коэффициентін есептеп тбыңыздар.

2.166 Азоттың: а) қалыпты жағдайдағы; б) қысым р=100 Па жэне 
температура Т=300 К болғандағы D диффузия коэффициентін табыңыздар.

2.167 Мына: а) изобаралық; б) изохоралық процестер үшін D диффузия 
коэффицентінің температураға тәуелділігін анықтап табыңыздар.
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2.168 Оттегінің қалыпты жағдайдағы D диффузия коэффициент! 14,1 
мм2/с. Егер газды қыздыру турақты көлемде орындалатын болса, онда темпе
ратура t -50 °С кезінде, D диффузия коэффициент! қандай болады?

2.169 Қалыпты жағдайда көмірқышқыл газының диффузия коэффи
циент! D=I0 мм2/с. Көмірқышқыл газының осы жағдайдағы динамикалық 
тұтқырлығын табу керек.

2.170 Азоттың динамикалық түтқырлығы ту=17 мкПа- с болатын күйіне 
сэйкес оның молекулаларының еркін жолының орташа үзындығын табыңыз.

2.171 Мына: а) изотермдік; б) изохоралық процестер үшін ц 
динамикалық түтқырлықтың қысымға тэуелділігін анықтаңыз. Осы 
тэуелділіктің еызбасын сызып көрсетіңіз.

2.172 Оттегі мен көмірқышқыл газдың қысыма да, температурасы да 
бірдей. Ал осы газдардың эффективті диаметрлері сәйкес 0,35 нм және 0,40 
нм. Бұл газдар үшін: а) диффузия коэффициентгерінің Di/D2; б) ішкі үйкеліс 
коэффициенттерінің тр/ г\2 катынастарын табыңыз.

2.173 Бір бірінен 1=2 мм аралықта орналасқын екі пластинаның 
арасында қалыпты жағдайда ауа бар. Пластиналар арасындагы 
температуралар айырмасы АТ=20 К. Әр пластинаның ауданы S=3 50 см2. Бір 
пластинадан екінші пластинаға т=0,5 сағ ішінде берілетін жылу мөлшерін 
табу керек. Ауа молекуласының эффективті диаметрі сІЭф=0,30 нм.

2.174 Радиустары 5 см және 5,5 см екі коаксиалды цилиндрлер арасы 
температурасы 0 "С-дағы оттегімен толтырылған. Қандай қысымнан жоғары 
қарай оттегінің динамикалық түтқырлығы қысымға тәуелді болмайды.

2.175 Дьюар ыдысының қабырғалар арасы 1=10 мм. Ыдыстың 
қабырғалар арасындагы ауаны сыртқа айдау кезінде қандай қысымнан бастап 
ауаныц жылу өткізгіштігі кеми бастайтынын есептеңіздер. Ауаның темпера
турасы 20 °С, молекуласының эффективті диаметрі сі,ф=0,30 нм.

2.176 Хлор үшін белгілі бір күйдегі оның динамикальщ түтқырлығы
12,9 мкПас болса, онда осы жағдай үшін оның жылу өткізгіштік коэф
фициент! неге тең?

2.177 Үш атомды газдың жылу еткізгіштігі 1,45 Вт/м К, ал осы жағдай 
үшін диффузия коэффициент! 10 мкм2/с. Осы күйде түрған көлемі 1,0 м3 газ 
молекулаларының санын табыңыз.

2.178 Дьюар ыдысының қбырғалары арасындагы ауаныц жылу 
еткізгішігі қысымға тәуелді бола бастайтын қысымның шекті мәнін табыңыз. 
Қабырғалар арасы 1= 6,0 мм, ауа молекулалары диаметрі бэф= 0,30 нм. Газ 
температурасы 17 °С.

2.179 Келесі: а) изобаралық; б) изохоралық процестер үшін X жылу 
өткізгіштіктің Т температураға тәуелділігін тауып, осы тәуелділіктің 
сызбасын сызып көрсетіңіз.

2.180 Арақашықтыгы 5 мм өзара параллель үлкен екі пластинаның 
арасы гелиймен толтырылған. Бір пластинанаң температурасы Ті=290 К, ал 
екіншісінікі Т2=310 К. (q) жылу ағыны тығыздығын табыңыз. Есептеулер 
қысымның а) 0,1 МПа; б) 1 МТІа мэндері үшін орындалсын.
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3. ЭЛЕКТРСТАТИКА. Т¥РАҚТЫ ТОК

3.1 Элекгрстатика

3.I .1 Кулон заңы. Электр өрісінің кернеулігі. Гаусс теоремасы.
1. Кулон заңы

F 1 чГчі 
4ж „ Е * г г

мундагы Ғ- нүктелік qi жэне q2 екі зарядтардың өзара әсерлесу кұші; г - 
зарядтардьщ ара қашықтығы; е -ортаның салыстырмалы диалектрлік 
отімділігі, ауа ұшін f  = 1; е0 - электр і үрақтысы, SI-де

f  = 8.85*10~12 Ф /м .
2. Электр өрісінің кернеулігі:

3. Нүктелік заряд орісінің кернеулігі

£ = —-----
4 ж и £* г

4. Элекгр өрістерінің суперпозиция принципі
Е = Ег + Е2 + .... + Еп.

Еі жөне Е2 электр өрісі жагдайыпда кернеулік векторларының мэні 
Е = + Е\ + 2Е1 ■ Е2 ■ cos a  ,

мүндағы а  - вектор Е| жэне E2 арасындағы бүрыш.
5. Электр өрісінің Е кернеулігі векторының кез келген S бет арқылы 

ететін ағыны
Ф= \En*ds,

S
мүндағы£„ -E co sa -E  векторының беті элементінің п нормальдағы 

проекция сы.
6. Гаусс георемасы (интегралдық түрдегі)

J «ж» ы
1. Гаусс теоремасы (дифференциалдык түрдегі)

VE = d m  = — р ,£Еа

мүндағы J] Чі'  тұйық бет ішіндегі зарядтардың алгебралық
/=1

қосындысы; р - зарядтардың көлемдік тығыздығы.
8. Шексіз үзын, зарядталған қылдың немесе цилиндрдің осінен а 

қашықтықтағы электр орісі кернеулігі
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4ma s.a
мұндағы т — dqtdl зарядтың сызықтық тығыздығы.
9. Шексіз ұзын, зарядталған жазықтықтың электр өрісі кернеулігі

£ = — ,
2ее0

мүндағы о =dqlds- зарядгың беттік тығыздығы.
10. Радиусы R, зарядты q метал сфераның центрінен г қашықтықтағы 

шектр орісі кернеулігі:
сфера ішінде /r<R/ Е=0;

сфера бетінде /r=R/ Е = —---- <і~ ;
4 Е* R

сфера еыртында /r>R/ Е = —5-----.
4жи е * г

Rcen шығару мыеалдары.
1. Ү іындыгы жіңішке металл шыбық сызықтық тығыздығы болып 

зарядгалған. Шыбықтан, оньщ ортасынан қашыктықта заряд орналасқан. 
Нүкгелік заряд пен зарядталған шыбықтын өзара әсерлесу күшін табыңыздар 
(3.1 суретті қара).

Берілгені 
1=30 см = 0.3 м 
т= 1 ■ 10'6 Кл/м 
q ,=  1 • 10"8 Кл/м 
r0 = 0.20 м 
с=  1 
Ғ  =  ?

Шешуі: Кулон заңы нүктелік зарядтардың өзара әсерлесу күшін 
ееептсуге мүмкіндік береді. Шыбықтың заряды нүктелік заряд емес. Алайда, 
шыбықган үзындығы dl бөлік бөліп алсақ, онда ондагы dq=rdl зарядты
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нүктелік заряд деуге болады да, qi жэне dq зарядтарының арасындагы өз ара 
әсерлесу күштерін

dF . 1 q,*r*dt 
4 ж ,  4 ж 0 * г г

деп жазуға болады, мұндағы г - бөліп алынған dl элементтен qj зарядқа
дейінгі кашықтық. Суреттен

ra rda q,*r*daг = —2— dl = ------ жэне dF = —------- Г
cosa cosa  4яг0 * г

болатынын оңай байқауға болады. F-вектор болғацдықтан, өрнекті 
интегралдаудан бүрын оны екі құраушыға жіктеу керек, яғни

dF=dF!+dF2 жэне суреттен dFj—dFcosa, dF2"*dFsina, 
qi зарядына эсер ететін күш Ғ=Ғі+Ғ2олай болса,

+р______ -д*
Қ = jdF, =  ] q'TC0&ada = jcosarfa-

-Р 4®V0 Jfl 4яе0г0 
qi зарядтьщ щыбыққа қатысты симметриялы болуы себепті, екінші 

қүраушының интегралы нөлге тең болады, яғни

Ғ2 = (dF2 = Г — COSada = — 2^—cosa ^ - ^ - ( c o s / S - c o s / 0 )  = 0.
J *жага 4ле„г„ _■*, 4ws0r0

Сонымен зарядқа эсер ететін күш Ғ  = Ғ,= ч'т sin р .4 ЛЕ,л
Суреттен sin p = - jJ J 1 = ,—L  , ендеше p  = S £ .—  1 = 0.54

л/̂ о + / /4 4m:or0f i ^ 7 p
(мН).

2. Екі qi=2-10'7 Кл жэне q2=-410~7 Кл нүктелік зарядтар бір-бірінен 
d=10 см аралықта орналасқан. Бірінші зарядтан ij=20 см, ал екінші зарядтан 
г2=15 cm қашықтықгағы нүктедегі электр өрісі кернеулігін анықтау керек (3.2 
суретті қара).

Берілгені
qi =2'10‘7Кл, q2=-410‘7 Кл
Г!=0.2 м
г2=0.15 м
d = 0.1 м
£„ =  8.85 • 1 12 Ф /м

Е= 1

Ед = ?
Шешуі: суперпозиция принципі бойынша А нүктесіндегі электр 

өрісініңтолық кернеулігі Е а=Е1+Е2 мұндағы E t жэне Е2-нүктелік  q, жэне 
q2 зарядтардың A нүктесіндегі кернеуліктері Косинустар теоремасы бойынша 
Е векторының мэні Е = ̂ е[+ Е 2 + 2ЕХЕ2 cosa, мұнда а бүрышты қабырғалары d,

d 1- r 2- r 2г, жэне г2 үшбүрыштан табылады, яғни, cosa = ------ !---- 2_.
2 г,*г2
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Ej жэне E2 мәндері сэикес 1 №
4ж-„ е  * г} ’

1 N
4лея е * г,2

тең. Онда

4жа \( г;
Яі_+ Яг_

гі гі
icosa , осы өрнекке q b q2, г(, r2, cos а сан мәндерін

қойып, Еа—6.2-10 В/м аламыз.

3.2 сурет 3.3 сурет 3.4 сурет

3. q = 4 1 0 “ Кл заряды радиусы R 5 см, беттік тығыздығы с =0177 
мкКл/м2 зарядпен зарядталған сфераның центріне орналасқан. Сфераның 
центрінсн 3 см жоне 10 см қапшыктыктағы нүктелердегі электр ерісінің 
кернеулігі нсге тең?

Берілгені
q = 410'4 Кл
R 0.05 м
г, = 0.03 м
г2 = 0.10 м
а  = 0.177-10'6 Кл/м2
Е,=? Ғ,2=?
Шешуі: нүктелік заряд q меи зарядталған сфера тудыратын электр өрісі 

сфсралық симмегриялы болады. Сондықтан есепті шығару үшін Гаусс 
теорсмасын қолданамыз (3.3 суретті қара).

Радиусы сфералық S бет жүргізейік.

Бүл бе г үшін Гаусс теоремасы мына түрде жазылады 17-.' * ds -  —,
S 6"о

мүндагы q -  сфера ішінде /r<R/ нүктелік заряды. Сфера бетінің барлық

нүктелері үшін En=Ej=const, ендеіие Е*4щ2 = — бүдан Е, = —-—Дг£„ 4жп к

Сан мэндерін қойып, есептейміз =______________  -  = 4 o f"
4*3.14*8.85*10 *(0.03)* V м

Сфера центрінен г2=0.1 м нүктелердегі Е2 кернеулігін анықтау үшін 
радиусы г2 гаустық бет саламыз да, осы жағдайға сәйкес Г аусс теоремасын
қолданамыз f/-.'/£ мүндағы qt = гт4ж!Е — сфераның заряды

Е, = const. Осыдан Ег * 4та-l = 

Бүдан

q + 4xR2<t
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Есептер.
Зарядтардыд өз ара эсерлееуі. Кулон заңы.
3.1 Эр қайсысының массасы 0,5 г бірдей зарядталған кішкене екі шар 

бір нүктеге, ұзындығы 1 м жіпке ілінгенде, олар бір-бірінен 4 см алшақтады. 
Әр шардагы заряд неге тең болганы?

3.2 Бор теориясы бойынша сутегі атомының электроны ядросын 
радиусы г=0,53*10'10 м дөңгелек орбита бойымен айналып жүреді. 
Электронный айналу жылдамдыгын табу керек.

3.3 Екі нүктелік заряд вакуумде бір-бірінен 20 см қашыктықта 
қандай да болмасын бір күшпен өзара эсерлеседі. Оларды майдың ішіне 
(е=2) орналастырганда, олар дал бастапқыдай күшпен әсерлесуі үшін 
олардың ара қашықтығы қандай болуы керек?

3.4 Бірдей зарядталған, бірдей екі кішкене шар бір нүктеге 
үзындықтары бірдей жігіке ілінген. Нетижесінде олар а  бүрышқа 
алшақтады. Кішкене шарлар тығыздыгы /j=8-102 кг/м3 майга 
батырылғанда олардың алшақгау бүрышы өзгермеген болса, онда майдың 
диэлектрлік өтімділігі неге тең болғаны? Шарлар затының тығыздығы 
/7=1.6-103 кг/м3

3.5 Екі нүктелік зарядтардың арасыңдағы өз ара эсерлесу 
күштерінің олардың ара қашықгығына байланысты графигін эр 2 см сайын, 
2<г<10 см интервалда салыңыздар. Нүктелік зарядтар сөйкес qi=2,10'*foi 
жэне q2=3-10'8K.i деп алынсын.

3.6 Массасы m= 100 мг жэне заряды q=16.7-l О"9 Кл кішкене шар жіпке 
ілулі тұр. Жіптің тартылу күші екі есе кему үшін оның астына кандай 
аралыққа сондай аттас зарядты жақындату керек?

3.7 Күн мең жерге олардың т к жөне т ж, массаларына пропорционал 
қандай qK жэне q*. зарядтар бергенде, олардың кулондық өз ара эсерлесу 
күші олардың гравитациялық өз ара эсерлесу күшіне гең болады?

3.8 Әр кайсысы 9 нКл үш теріс заряд тең қабырғалы үшбүрыштың 
гөбелерінде орналасқан. Үшбүрыштың центріне қандай заряд қойганда осы 
жүйе тепе-тендікте болады?

3.9 Кабырғасы а=9.8 см квадраттың төбелерінде q, -- 7.5нКл, 
д2 = 4.7нКл, qb =-1.ЪнКл жэне д4 = 3.9кКл нүктелік зарядтар орналаскан. q4 
зарядка эсер ететін F күшті есептеп табьщыздар.

3.10 Тыныштық күйде түрган д„ - кг’ Кл нүктелік зарядты, 
тартылыс күшінің әсертмен теріс зарядталган кішкене шар бірқалыпты 
айналып жүр. Егер айналу орбитасының радиусы R=2 см, ал айналудың 
бүрыштық жылдамдыгы со =3 рад/с болса, онда шар зарядының оның 
массасына қатынасы q/m неге тең?

3.11 Үзындығы 1=10 см жіңішке шыбықтың зарядының сызықгық 
тығыздығы т= 1 мкКл/м. Шыбықтың созындысының бойында, жакын



ұшынан а=20 см аралықга q=100 нКл нүктелік заряд түр. Зарядталған 
шыбық пен нүктелік зарядтьщ өз ара эсерлесу кушін анықтаңыздар.

3.12 Үзындыгы 1=20 см жіңішке қылдың зарядыньщ сызыктык 
гыі ыздыты г =10 нКл/м. Қылдың ортасынан а=10 см аралықта q=l нКл заряд 
орналасқан. Осы нүктелік зарядка зарядталған қыл тарапынаи эсер ететін 
күшті табьщыздар.

3.13 Радиусы R=10 см жұқа сақинаға q=0.1 мкКл заряд біркелкі 
таралган. Сақина жазықтыгының ортасынан түсірілтен перпенди-
кулярдың бойында, центрден 1=20 см қашықтықта qi=10 нКл нүктелік 
заряд гүр. Зарядталган сақиңа тарапынан qt нүктелік зарядқа эсер ететін 
күінті ееептеп табьщыздар.

3.14 Нүктелік заряд (q =9 нКл), зарядының беттік тығыздығы а =  58 
мкКл/м' шексіз үлкен жазықтықтан 1=4.5 см аралықта орналасқан. Осы 
зарядқа эсер ететін F күшті табьщыздар.

3.15 Зарядының беттік тыгыздығы <т=91 мкКл/м2 шексіз үлкен 
жазықгық горизонталь орналасқан, Оньщ үстіңгі жағында заряды q -4  мкКл 
мысган жасалған кішкене шар бар. Кішкене шар жазықтықтың 
үстінде тепе-теңдік қүйде түруы үшін, оньщ г радиусы неге тең болуы керек?

3.16 Бір валенгті ионнан 210~1ом қашықтықтаты электр өрісі 
кернеулігін табьщыздар.

3.17 Нүктелік qj=8 нКл және q2=-6 нКл. зарядтардың дәл ортасыңда 
жаіқан нүктедегі электр өріеі кернеулігін табьщыздар. Зарядтардың ара 
қашықтығы d=10 см.

3.18' ІІүктелік q ,=210‘7 Кл жэне q2=410'7 Кл екі заряд бір-бірінен 
d=6.5 см аралықта гүр. Зарядтарды қосатын түзу бойыңдағы қай нүктеде 
электр орісінің кернеулігі 0-ге тең болады? Егер q2 -4'10‘7Кл болса, онда бүл 
нүкте қайда болар еді?

3.19 Қабыргасы а=0.5 м тең қабыргалы үшбүрыштың екі төбесінде 
бірдей qi=q2=10‘6 Кл оң заряд түр. Үшбүрыштың үшінніі төбесіндегі (А 
нүктесінде, 3.5 суретті қара) электр өрісі кернеулігін жэне зарядтардың 
ортасындагы (В нүктесінде) нүктедегі кернеулікті табьщыздар.

3.20 Қабыргасы а=10 см квадраттың тебелерінде терт заряд 
орналасқан. Егер q=10'8 Кл болса, онда квадраттың центрінде кернеулік 
векторының мэні мен бағыты қандай болады?

/.

3.5 сурет 3.6 сурет

3.21 Элекрлік моменті р=5 Ю'10 Кл-м, иіні 1=5 см дипольдің центріне 
жүргізілген периеңцикулярдың бойында d=0.5'M қашықтагы нүктедегі 
электр ерісі кернеулігі неге тең?
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3.22 Жіңішке шексіз үзын кыл сызықтык гығыздығы т=5.55 нКл/м 
зарядпен біркелкі зарядталған. Қылдан а=0.5 аралықтағы электр өрісі 
кернеулігін табыңыздар.

3.23¥зындығы 1=0.1 м жіңішке металл шыбықтың ұзындык бойына 
q=40 нКл заряд біркелкі бөлінген. ІИыбыктың бір ұшына түсірілген 
перпендикулярдағы, d=8 см аралыктағы нүктедегі электр өрісі кернеулігін 
табыңыздар.

3.24 Үзындығы 1=0.1 м тузу, жіңішке өткізгіш кесіндісінде q=310"7 
Кл заряд біркелкі болып болінген. Өткізгіштің осі бойында, өткізгіштің бір 
ұшынан (жақын жағындағы) 1=0.1 м қашықтықтағы нүктедегі Е epic 
кернеулігін табыңыздар.

3.25 Екі шексіз үзын, жеңішке, бір-біріне параллель орналасқан 
сымдардың ара қашықтығы 16 см. Сымдар сызықтық тығыздығы т =150 
мкКл/м, эр аттас зарядтармен зарядталған. Әр сымнан бірдей а=!0 см 
қашықтықтағы нүктедегі Е өріс кернеулігі неге тең?

3.26 Электр өрісін тік бүрылпен иілген, қабырғалары 1[=12 см, 
12=16 см, ал зарядының сызықтық тығыздығы г= 410 '7 Кл/м жіңішке, 
біркелкі зарядталған сым тудырады. А нүктесіндегі Е өріс кернеулігі мен D 
электр ығысуын табыңыздар.

3.27 Радиусы R=8 см жіңішке сақина сызықтық тығыздығы х =10 нКл/м

зарядпен біркелкі зарядталған. Жіңішке сакиңаның барлық нүктелерінен 

бірдей г=10 см қашықтықтағы нүктедегі Е epic кернеулігі неге тең?

3.28 Радиусы R=10 см жіңішке сақинаның біркелкі таралған заряды 
q=6.28-10'sKn. Сақина центріндегі Е өріс кернеулігі неге тең?

3.29 Біркелкі зарядталған жарты сфераның зарядының беттік тығызды- 
ғы а =4 нКл/м2. Жарты сфераның центріндегі Е өріс кернеулігін табыңыз.

3.30 Радиусы R=0.1 м сфераның заряды q=4-10~9 Кл. 1) Сфераның 
центрінен г=0.08 м қашықтықтагы; 2) сфера бетіңдегі; 3) сфера центрінен 
г=0.15 м қашықтыктагы электр өрісінің кернеулігін табыңыздар. Е мен г - 
дің байланыстылыгы графигін күрыңыздар.

3.31 Ток өткізгіш шардың зарядының бетгік тыгыздығы 3.2-10"7Кл/м2. 
Шар бетінен шардың үш радиусыңа тең қашықтықтағы нүктедегі электр ерісі 
кернеулігін есептеп табыңыздар.

3.32 Радиусы R дөңгелек (диск), беттік тығыздығы <т зарядпен 
зарядталған. Дөңгелектің осіндегі Е epic кернеулігін дөңгелек 
жазықтығынан х аралықтың фунциясы ретінде анықтаңыздар. 
Зарядталган дөңгелектің өрісі шекгелген жағдайларда: 1) шексіз үлкен 
жазықтықтың (x<R); 2) нүктелік зарядтың (x>R) электр өрісіне өтетінін 
көрсетіңіздер.

3.33 Электр өрісін зарядтардың беттік тығыздығы ст^ІО'9 Кл/м2 және 
<т2 3-10"9 Кл/м2 біркелкі зарядталган, шексіз үлкен, өзара параллель екі 
пластина тудырады. 1) ГГластиналар арасындағы; 2) пластиналар 
сыртындағы электр өрісі кернеулігін есептеп табыңыздар. Пластина-
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ларга перпендикуляр сызық бойында кернеуліктің озгеру графигін кұрыңыз,
3.34 Қабырғалары а жене b тік бүрышты металл палстинаға +q заряды 

берілді. Осы гшастинаның ортасына жақын нүктелердегі электр өрісі 
кернеулігін табыңыздар.

3.35 Жазық конденсатордың астары ауданы S=50 см2, ал заряды q=3.2 
нКл болса, онда пластиналар бір-біріпе қандай Ғ күшпен тартылады?

3.36 Радиусы R=5 10'2m түтас эбонит шардың біркелкі таралған 
зарядының көлемдік тығыздыты о-= 10'9Кл/м3. 1) Шар центрінен Гі=3-10"2 м 
қашықтыктагы; 2) r=R шар бетіндегі; 3) Шар центрінен г3=0.1 м 
қашмқтмқтагм нүктелердегі элекір өрісі кернеулігін есептеп табыңыздар. 
Керпсулік пен ара қашьгқтықтагы байланыс графигін салыңыздар.

3.37 Іші куыс шыны шарда біркелкі тарап бөлінген көлемдік 
тығыздыгы р - 10‘7 Кл/м’ заряд бар. Шардьщ ішкі радиусы R|=0.05 м, ал 
сыртқы радиусы R2=0.1 м. Шардьщ цетрінен: 1) г ,-0.03 м; 2) г2=0.06 м; 3) 
Г; (>.!2 м қашмқгықгшъі нүктелердегі электр өрісінің Е кернеуліктерін 
есептеп шыгарыңыздар. Е (г) байланыстылыгы графигін сызыңыздар.

3.38 Радиусы R=2 см, үзын парафин цилиндрдің көлеміне біркелкі 
болып таралғап зарядының көлемдік тығыздығы р = 10'8 Кл/м3. Цилиндр 
осінен: 1) ^=1 см; 2) г2=3 см қашықтықтаға нүктелердегі электр өрісі 
кернеулігін. Е(г) байланысы графигін сызыңыздар.

3.39 Радиусы R=20 см сфераның центрінде нүктелік q=10 нКл заряды 
орналасқан. Дуданы 8=20 см2, сфералық беттің бір бөлігі арқылы өтетін 
электр өрісі кернеуліі інің Фв агыпын анықтаңыздар.

3.40 Кабыргалары а=3 см жэне Ь=2 см тік бүрышты жазық ауданша 
q=! мкКл нүкгелік зарядтаи R=1 м аралықта орналасқан. Ауданша 
жазықтығы кернеулік сызыктарымен ^=30° бүрыш жасайды. Аудан арқылы 
ететін кернеулік векторының ФЕ ағынын есептен табыңыздар.

3.41 Қабырғасы а=10 см квадрат жазық пластина, шексіз үлкен, беттік 
тыі ыздыгы <7=1 мкКл/м2 зарядгіен біркелкі зарядталған жазықтықтан бір 
аралмқта орналасқан. Пластина жазықтығы мен кернеулік сызықгарының 
араеындагы бүрыш </.=30°. Пластинадан өтетін кернеулік векторының ФЕ 
атынын есептеп таббыңыздар.

3.42 Электр өрісін q=0.1 мкКл нүктелік заряд тудырады. Радиусы R=30 
см дөңгелек ауданіпа арқылы өтетін кернеулік векторының агынын есептеп
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табыңыздар. Заряд дөңгелектің шетгерінен бірдей, оның
I центрінен а=40 см, қашықтықта жатыр.

3.43 Электр өрісінің кернеулігі тек х жэне у координаттарына 
байланысты мына: Е=а(хі+уі)/(х2+у') заңы бойынша өзгереді, мандаты а- 
түрақты сан; і жене j -сәйкес х жэне у осьтерінің ортгары. Центрі коорди-

( наттар басыңца жататын, радиусы R сфера арқылы өтетін Е векторының
ағынын табыңыздар.

3.44 Шексіз үлкен жазықтықтың зарядының беттік тығыздығы а , х 
осі жазықтыққа перпендикуляр және санақ басы олардың қиылысу

< нүктесінде орналасқан. Гуасс теоремасын қолдана отырып координат х
нүктесінде болатын Ех. үшін орнекті табыңыздар.

3.45 Зарядының сызықтық тығыздығы т шексіз үзын жіңішке қыл 
берілген. Гаусс теоремасын қолданып, ерістің қылдан г қашыктықтағы 
нүктесіндегі Е кернеулік модулін табыңыз.

3.46 Вакуумде, радиусы R0=2 см үзын цилиндр пішінді денеде зарядтар 
шоғыры пайда болған еқен (3.7 суреггі қара). Зарядтардың көлемдік

; тығыздығы түрақты жэне р=2 мкКл/м3. Цилиндр осінен г(=1 см жэне г2=3
см қашықтықтағы нүктелердегі электр ерісі кернеуліктерін табыңыздар.

1 3.47 Дифференциалдық түрдегі Гаусс теоремасын пайдаланып,
калындығы 2а, біркелкі зарядының келемдік тығыздығы Р , 
пластинаның ішіндегі жэне сыртындағы электр орісі кернеулігін есептеп 
табыңыздар.

1 3.48 Дифференциадық түрдегі Гаусс теоремасын пайдаланып,
радиусы R, зарядының көлемдік тығыздығы Р , шардың ішіндегі және 
сыртындағы электр өрісі кернеулігі векторын табыңыздар.

3.49 а векторының өріс дивергенциясын сипаттайтын f(r) 
функциясы белгілі, яғни diva=f(r) Радиусы R, центрі координаттар басында 
орналасқан сфера арқылы ететін а векторының Фа ағынын анықтайтын 
өрнекті жазыңыздар.

3.50 Қандай да болмасын бір а вектордың өрісі берілген. 1) Осы 
өрістің diva дивергенциясын; 2) кез келген түйық бет арқылы өтетін а 
векторының Ф;і ағынын анықтаңыздар.

3.1.2 Потенциал. Электр зарядтары жүйесінің энергиясы. Электр 
өрісі жұмысы.

1. Электр өрісінің потенциалы:
Wp Aу = —  немесе (р = —,
Ч Я

мүндағы Wp- ерістің берілген нүктесіндегі потенциалдық энергиясы;
А - шексіздіктен өрістің берілген нүктесіне q зарядты орын 

ауыстырғанда істелген жүмыс.
2. Нүктелік q зарядының потенциалы:

4 ЯЕ0£Г
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мұыдағы г - нүктелік зарядтан қарастырылып отырған нүктеге дейіңгі 
аралық.

3. Нүктелік q; q: ..., qn зарядтар жүйесініи берілген нүктедегі өрісі 
потенциалы:

ft

t=i
4. Потенциалы <p өріске орналасқан q зарядының энергиясы:

= q<? .
5. Нүктелік q, q2..., qnзарядтар жүйесінің энергиясы:

wr
6. Электр өрісінің потенциалы мен кернеулігінің байланысы

Е = -gradcp.
а) Біртекті өріс / жазық конденсатор өрісі / үшін:

4>,~4>г
d

мүңдағы d-потенциавдары (э, жэне <р2 бетгердің ең кысқа ара 
қашықтыгы.

7. Нүктелік q зарядын өрістің 1 нүктесінен 2 нүктесіне тасымалдағанда 
істелетін жүмыс:

А]2 = q(ipt -<р2) немесе Д, = qx J A dl .
8. Электростатикалық өрістің потенциал екендігінің жеткілікті жэне 

қажетті шаргы: Е өрісінің тұйык контур бойынша циркуляциясы нелге тең; 
ягни

рЫ / =0.

Есеп шығару мысалдары.
I. Сызықтық тығыздығы г -  300 нКл/м заряды бар жіңішке мегалл 

шыбық радиусы R=10 см сақина болып иілген. Сақинаньщ өрісінде оның 
центрінен 20 см арақашықтағы С нүктесіндегі электр ерісінің кернеулігі мен 
потенциалын табыңыздар.

Берілгені:
а I

Һ = 0.2.м
т  = 3 * 10“ ' К л І  м

R -= ОДл*

3.8 сурет



Шешуі: электр өрісінің кернеулігі Е мен потенциалын есептеу үшін 
суперпозиция принцинін пайдаламыз. Сақина үзындығы dl элеменгар 
бөліктерге бөлеміз (белшектектейміз). Ьұл бөліктердің әр қайсысын dq=f dl 
нүктелік заряд деп алуға болады. Осы бөліктің өзінен г қашықтықтағы

потенциалы d<p = ■—  . Өрістің толық потенциалын бул өрнекті сақинаның 
4лs„r

бүкіл узындағы бойымен ингегралдау арқылы і абамыз, яғни р = J dq 
4® '/ '

= vft2 I /г болғандықтан, үшін

К л в 0( ч г + һ 2) П 4ж 0(« 2+/г2),/2

Мұндагы \dq = а , ендеше ф, = ------, - --------- = ------rljck— _ y 5$Kg
*  ! 4*E0{R 2 + h i) 4 ж 0(й2 + /г2У

Кернеулік пен потенциалдың байланысты өрнегінен

s  t a x  3 y J 8z
Заряд біртекті болып бөлінгендіктен, симметриялы болу себепті Е 

векторы OZ осі бойымен бағытталған, яғни е х = е г = 0, £ = А\,А: .
Е векторының өсіне проекциясы:

E = Ez = ^ -  = -------7— — W  = ----- Т, 1т Һ .• = 3 .Q 8304g / ^ .
йг 4 ж 0 (д2 + А2) 4ж-0 (й2 + һ 1)

2. Өрістің 1 нүктесінен 2 нүктесіне q—10 нКл зарядты орын 
ауыстырғанда өрістің істейтін А жумысын тап. Бүл нүктелер ара қашықтығы 
3 см зарядының, беттік тығыздығы a =0,4 мКл/м2 өз ара параллель шексіз 
үлкен екі пластинаның арасында жатыр.

Берілгені. 
q = \0~" Кп, 
а  = 0 ,4 * 1 0 ^А л /л (2 
I -  О.ОЗж

^ =? -  -  - \ j -  -  -  ~ r  ■

3.9 сурет

ПІешуі: есепті екі тәсілмен шығаруға боладыЛ-тэсіл. Өрістіц q зарядын 
потенциалы <ps болатын 1 нүктесінен потенциалы <рг 2 нүктесіне орын 
ауыстырғанда істейтін жумыс мына формуламен анықталады: A = cj{<p) - р 2) 1 
және 2 нүктелері потенцаилдардың мәнін анықтау үшін, бул нүктелер
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арқылы эквипотенциал бсттер жүрі іземіз, біздің есебіміз де олар берілген 
жазықтықтармен сәйкес. келеді. Өзара параллель біртекті зарядталған 
жазықтардың арасындағы элекір еріеі біртекті болады. Мұндай ерістер үшін 
мына өрнектерді жазуға болады.

Е ■ I, мүндағы е = — (жазық конденсатордың орісі),

Олай болса А = = 13.6мқДжг,
2-тәеіл. Электр орісі біртекті болгандықтан, q зарядына эсер ететін F 

күші де түрақгы болады, сондықган Л = F-Ar-  cosa ,

мұндағы F = qE = q— \ Л т-co.sa = V.
еп '

Олай болса А = = и.ЬмқЦж .

3. Электр орісін радиусы R=1 cm зарядыньщ сызықтық тығыздығы 
т 20 нКл/м біркелкі зарядталған цилиндр тудырады. Цилиндрдің орта 
беліііндс, оның центрінен а^О.5 см жэне а2=2 см қашықтықтағы 
нүктелердегі потенциалдар айырмасын табу керек.

Берілгені:
я = о.оы
г = 2*1(Г8/хл/.«

а2 = 2 * 1 (Г‘ м

Шешуі: есепті шыіару үшін E = -grad<p өрнегін пайдаланамыз. 
Зарядталған цилиндр тудыратын электр өрісі цилиндрдің өсіне қатысты 
симметриялы, сондықтан жоғарыдагы орнекті қолдануға болады, яғни Е = - 
~  немесс dtp— Edr, мүндағы dtp- потенциалдың dr- аралығындағы өзгерісі.

Соңғы өрнекті интегралдау арқылы, цилиндрдің центрінен г4 және г2 
аралықтағы нүктелердіц потенциалдар айырмасын табамыз.

— ср, =  — J ' г Edr.

Цилиндр өрісі үшін Е = —п -— өрнегін паидаланып,

| 'Гг xdr х f 1'1 d r  т ГГг т  п
ф _ ф  = - 1  ----------= ----------  —  -  -   -l n r  I = -  In  —

Jr 2n£0r 2416(5 Л- r 2nse Jr  2гш0 rt

r. R -a, жэнет,т;К l a , , болтандықтан <p- — Фі = r~~  fa  ̂ = 25OS.* .w _ R+G,±
4. Протондардын жіңішке шоғы осінің астарларынан бірдей қашық- 

тықта болатындай болып, жазық конденсатор ішіне Ө0 = 9 .5 « 104м /с 
жылдамдықпен енеді. Астарлар арасындағы кернеу U= 14 В болған кездегі 
нротопдар шоғы бастапкы бағытынан бүрылып экранның С нүктесіне келіп 
түседі. Егер асгарлар арасы d=2.4 см, үзындығы Ь=6.2 см, ал конденсатордан 
экранға дсйін L=45 см болса, онда протондардың ОС ығысуын табу керек. 
Ауырлық күшініц әсері ескерілмейді жэне ё=1
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Берілгені: 
U -  14В 
d = 2 .4 1 0 'aM 
Ь=6.210"2м 
L=0.45m 
«=9.5-104 м/с 
nij, =  1.67 « 10

е=і.6-104 ,Кл
h=OC=?

3.10 сурет

3.10 суреттен h= ОС ығысуының h = У ^ '>'2 екендігін байқау қиын 
емес, мұндағы Уі- протондардың конденсатор ішіндегі ығысуы, ол F=qE 
күшінің эсерімен болады; У~- протонның өріс сыртында инерция бойынша 
қозғалғандағы ығысуы. болғандықтан ®о*=®о өзгермей түрақты болып

t i  = —
қалады. Ендеше, протонның конденсатор ішіндегі қозгалыс уақыты * е°.

Вертикаль бағытта F күшінің эсерімен, біркалыпты үдемелі қозғалыс
3t* _  еЕ

t ,  ________      Уіүақытка созылады, яғни 
үдеуі.

и 21
Е=й және q=+e екенін ескеріп у = “ 
Протонның жылдамдығының

мүндагы а= ?

U e b 2

■“Р _ протонның

0.012

конденсатордан шыға бергендегі мэні 
үшырамайды.

S., =  a t.
вертикаль

м аламыз. 
қүраушысының

Сондықтан " 
Сонымен

&у • t 2 t?
мүнда

у 2 =  % t z — a t, • ■
Ueb2

% ол енді ешқандаи езгеріске

0.172м

Ендеше һ = ^  +  У* =  ° '148м
5. Альфа- бөлшек 0=1.6107 м/с жылдамдықгіеп тыныштық күйде 

түрған уран ядросына қарай бағытталған. Ол уран ядросына қандай аралыққа 
дейін жақындай алады? Прогон мен нейтрон массаларының өзгешелігі 
ескерілмесін.
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Берілгені: 6=1.6-107 м/с qa =  3-2е

Чи=+92е 
Шр =  1.67 * 10

Е = 1
R = ?2Vmm

Шешуі: электр өрісін тудыратын уран ядросынан шексіз алыс
нүктедегі а.э.фа болніектіц гютсішиа.ілык энергиясын нөлге тең дейік. Уран 
ядросына жақындаған сайып оның кинетикалық энергиясы кеми береді де 
оның есссіне потенциалдьщ энергиясы арта береді. Бөлшектердің 
жакындайтын ең аз rrojn аралыққа альфа-бөлшегінің кинетикалық 

эпергиясының гугелдей потенциалдық энергияга өтуіне сэйкес келеді, яғни

3.51 Нүктелік q=4 10'9 Кл заряды берілген. Зарядтан г=20 см 
қашыктықтагы оріс потенциалын табу керек.

3.52 Нүктелік q=10~6 Кл зарядынан А нуктесі(3.13 суретті қара) 
г\ =  2м,ал В нуктесі г2 =  Зм қашықтықта жатыр. А жэне В нүктелерінің 
потенциалдар айырмасы неге тең? Ол qA жэне qB түзулерінің арасындағы 
бұрышқа қалайша тэуелді?

3.53 Екі тең қабырғалы үшбүрыштан тұратын ромбының сүйір 
бүрышты тобелерінде q , =  q 2 =  2.5нКя зарядтар, ал догал бүрышты 
төбелерінің бірінде q 3 =  - S  нКл заряд орналасқан (3.11 суретті қара). О 
жэне А нүкгелерінің потенциалын, сондай ақ q 4 =  —2 нКл зарядты А 
нүктесінен О нүкгесіне орын ауыстырғанда істелетін жүмысын тап.

3.54 Радиусы 8 см жүқа сақинада біркелкі болып бөлінген 
сызықтық тығыздығы т=  6 мкК/м заряд бар. 1) сақинаның центріндегі; 2) 
сақинаның осінде, центрден 6 см қашыктықтағы нүктедегі потенциал 
неге гең ?

3.55 Бірдей екі заряд q , =  q 2 =  10 6Кл бір-бірінен г=10 см
аралықта орналасқан. Осы зарядтарды қосатын түзудің ортасындағы 
нүктедегі элек гр өрісінің Е кернеулігі мен ф потенциалы неге тең?

3.56 Берілген V көлемде көлемдік тығыздыгы р=р(г) заряд бөлінген. 
Өрістің У радиус векторымен анықгалатын нүктесіндегі ф потенциял мен Е 
кернеуліктің өрнегін жазыңыздар.

S • 1 0 -14м.

Есептің берілгендерін қойып,

Есептер.
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3.57 Радиусы R=0.G4m шардың көлемінде q=2 ■ 10 3 Кл заряд біркелкі 
болып бөлінген. Шардың центріндегі ф потенциал мен Е кернеуліктің мәнін 
табьщыздар.

3.58 Жіңішке тузу откізгіш кесіндінің зарядының сызықтық тығыздығы 
т=2.5 нЮі/м біркелкі болып бөлінген А жэне В нүктелерінің потенциалдар 
айырмасын табьщыздар.

В

3.12 сурет

В I

3.13 сурет

3.59 Радиусы R=10 см дискідегі біркелкі болып белінген зарядтың 
беттік тығыздыгы <т=10-9Кл/м. 1) Дискінің центріндегі ф0; 2)дискінің 
осінде, оның жазықтығынан һ=8 см аралықта жатқан нүктедегі ф
потенциалдар ды табыңыздар.

3.60 Радиусы R=5 см металл шардың заряды q -10_9Кл. Шардың 
центірінен: 1) г.=3 см; 2) г2 = бсм; 3) г3 =  9см  аралықтағы потенциал мен 
кернеулікті есептеп табьщыздар.

3.61 Сынаптың ф=20 В потенциалга дейін зарядталған 100 тамшысы 
бір үлкен тамшы болып бірікті. Пайда болған тамшының <р2 потенциалы 
қандай болады?

3.62 Радиусы R=10 см түтас парафин шар кәлемдік тыгыздығы р=1 
мкКл/м3 зарядпен зарядталған. Шардың центріндегі жэне бетіндегі ф 
потенциалды анықгаңыздар. ф(г) тэуелділігі графигін қүрыңыздар.

3.63 Электростатикалық өрістің түрі £'• ЕД • Ғ. j  -Е3Аг,
мұндағы Е1; Е ,, Е3-түрақтылар. 1) Бүл epic біртекті өріске жата ма? 2) 

Осы ерістің ф потенциалының өрнегін жазьщыздар.
3.64 Электростатикалық өрістің түрі Е =^ег, мүндағы а- түрақты шама.

Бүл өріс біртекті өріс бола ма? Өрістің ф потенциалын табьщыздар.
3.65 Қандай да болмасын бір зарядтар жүйесінің потенциалының түрі 

ф-а(л " ~ >.’ -) - bz “. мүндағы а жэне b оң таңбалы түрақтылар. Өрістің Е 
кернеулігі мен оның модулін табыңыз.

3.66 Электр өрісін оң таңбалы нүктелік заряд туғызады. Зарядтан г=12 
см аралықтағы нүктедегі потенциал 24 В. Осы нүктедегі потенциал 
градиентінің мәні мен бағытын анықтаңыздар. ,.а

3.67 Қандай да болмасын бір өрістің түрі ф=ау(— +  х 2), мүндағы а- 

түрақты шама. Электр ерісі кернеулігінің және оның модулін табыңыздар .
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3.68 Зарядталған шар ішіндегі өріс потенциалының центіріне дейінгі г 
қашыктыққа байланысты мына заңмен ф= ат2 +  b анықталады, мүндашы a 
жане Ь -  тұрақты шамалар. Шар зарядының р көлемдік тығыздығын 
табыцыздар.

3.69 Шексіз үлкен жазықгык бегтік тығыздығы а =  4 * ІО “9Кл/м 
зарядпен біркелкі болып зарядталған. Осы жазықтык тудыратын элекгр өрісі 
потенциал і радиенгінің мэні мен багытын анықіаңыздар.

3.70 Шексіз ұзын, қылдың зарядының біркелкі болып белінген 
сызықтмқ тығыздығы т= 1 нКл/м. Қылдың г=10 см қашықтықтағы нүктенің 
оріс потснциалып і радиенті мен бағытын табыңыз.

3.71 Бір-бірінен с1=Юсм аралықга түрған q 2 =  10~7Кл жэне 
^2 =  10~3 Кл екі зарядтар жүйесінің гютенциалдық энергиясын есептеп 
шығарыңыз.

3.72 Қабырғалары ұзындығы а = 10 см квадраттың төбелерінде 
орналасқан. q , 10 нКл, q • =20 нКл жзне q 3 =-30 нКл зарядтар жүйесінің 
потенциалдық энергиясын табыңыздар.

3.73 Қабырға үзындығы а=10 см квадраттың төбелерінде орналасқан 
іөрт нүкхелік зарядтар жүйесінің нотенциалдық энергиясын табыңыздар. 
Зарядтар модулі бойынша бірдей, q= 10 ііКл жэне екеуі оң да, ал екеуі теріс 
таңбалы. Атгас зарядтар квадратының қарама- қарсы төбелерінде 
орналасқан.

3.74 Қабыргасы а=10 см квадраттың төбелерінде орналасқан терт 
нүктелік зарядтар жүйесінің потенциалдық энергиясын табыңыз. Модулдері 
бірдей зарядтың екеуі оң да, ал екеуі теріс жэне q=10 нКл. Қарсы төбелердегі 
зарядтардың таңбасы қарама -  қарсы.

3.75 Зарядтары q,=6.666 нКл жэне q , =13.33 нКл екі кішкене шардың 
арасы гг =40 см. Олардыц г2 =  25 см аралыққа жақындату үшін қандай 
жұмыс істету қажет?

3.76 Нүктелік q=20 нКл зарядты шексіздіктен радиусы R=1 см, 
зарядының бетгік тыгыздығы а=10 мкКл/м2 шар бетінен г=1см аралықта 
жатқан иүктеге экелу үшін қандай жүмыс істеу керек?

3.77 Зарядыныц сызықгық тығыздығы т= 0.6 мкКл/м шексіз үзын 
зарядталған қылдан r t =4 см қашықтықга q=0.6 нКл заряд орналасқан. 
Орісгін эеерімен заряд қылға г2 = 2 см аралыққа жақындады. Нэтижесінде 
қандай жұмые істеледі?

3.78 =0.1 мкКл жоне q 2=lMKK.i зарядіар бір- бірінен г, =0.1 м
аралықга орналасқан. Егер q заряды екінші зарядтан тебілу нәтижесінде 1) 
і". :: 10 м; 2) г, =оо аралыққа апшақтаған болса, онда epic күштері қандай 
жүмыс істеген ?

3.79 Радиусы R=10 см зарядталган сфера өрісінде, радиусты бойлай 
сфераның центрінен 12 см жэне 15 см нуктелер арасында электрон қозғалыс 
жасады. Осының нэтижесінде электронный жылдамдыгы 2 105 м/с-тан 2106 
м/с өзгереді. Сфера зарядының бегтік тығыздығын табыңыздар.
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3.80 Өрісті нүктелік q=1.2-10' Кл заряды тудырады. Аттас 
о =  1 ^ * 1 П”**541 Кл зарядты q зарядынан 2 м кашыктықта А нүктесінен 0.5 м
қашықтықгағы В нүктесіне орьгн ауыстыру үшін 1) 1 жолымен; 2) 11 
жолымен апарғандағы жүмысты табыңыздар (3.13 суретті қара).

3.81 Жіңішке шыбық жарты сақина болып иілген де, сызықтық тығыз- 
дығы т=ІЗЗ нКл/м зарядпен зарядталған. Жарты сақинаның центрінен q=6.7 
нКл зарядты шексіздікке апару үшін қандай А жүмысын істеу керек?

3.82 Потенциалы ср=1 кВ өткізгіш шар өрісінің 1 нүктесінен 2 нүктесіне 
q= lQ_6j^n зарядты орын ауыстырғанда өріс күштерінің істейтін А жүмысын 
анықтаңыздар.

У I-

г— —с------- f
— Ь — }

3.14 сурет 3.15 сурет
At X,

3.16 сурет 3.17 сурет

3.83 Радиусы R=2.3 см, зарядының бетгік тығыздығы сг=4.3-! 0“п Кл/м2 
шар бетінен а=1 м қашықтықтағы q=4.310'w Кл зарядты шар бетінен b=1.5 м 
қашықтыққа апару үшін істелетін А жүмысты табыңыз.

3.84 Біртекті электр өрісіне түскен электрон 1014 см/с2 үдеу алады. 1) 
электр ерісінің кернеулігін; 2) tlJlO"6 с ішінде электр өрісінің істеген 
жүмысын; 3) электронның өткен потенциалдар айырмасын табыңдар.

3.85 Шексіз ұзын, түзу қылдың біркелкі болып бөлінген зарядының 
сызықтық тығыздығы т=0.1 мкКл/м.(3.15 суретгі қара). Өрістің 1 нүктесінен 
2 нүктесіне q=50 нКл зарядты орын ауыстырғанда epic күштерінің A 
жүмысын табыңыздар.

3.86 Шексіз ұзын зарядталған жазықтықтың өрісі әсерімен нүктелік 
q=7.4 Ю'10 Кл заряды күш сызықтар бойымен 3,2 см ауыстырды. 
Нәтижесінде істелген жүмыс А=6.1 мкДж болса, онда жазыктық зарядының о 
беттік тығыздығы неге тең болады?

3.87 Электр өрісін бір келкі зарядталған (т=300 нКл/м) сақина 
тудырады. Нүктелік q=5 нКл зарядты сақинаның центрінен, оның осінде, 
сақина жазықтығынан L=20 см қашықтықта жатқан нүктеге кешіру үшін 
қандай жүмыс істеу керек?

3.88 Электр ерісі былай Е=ах2 і+ by2j берілген. Е векторының 
циркуляциясын 3.16 -суретте берілген контурды бойлай есептеп, бүл ерістің 
потенциалды болатынын анықтаңыздар.

3.89 3.17 суретте пунктирмен керсетілген контур бойымен Е 
векторының циркуляциясын есептеңіздер.
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3.90 Е=-а(у-х) өріс үшін, ХУ өсінде жатқан радиусы в шеңбер бойымен 
болатын циркуляциясын ееентеңдер. Айналым бағыты z осімен оң бұранда 
жүйес құрайды.

3.91 Массасы 4 Ю"10кг, заряды q=10'16 Клтозаң, 10 см/с жылдамдықпен 
заряды 10'19 Кл кішкене шарға қарай бағытгалады. Ол атгас зарядтар бір- 
біріне қапдай аралыққа дсйін жақындай алады?

3.92 I) электронға; 2) протонга қандай U потенциалдар айырмасын 
бергеиде, жылдамдықб =30 Мм/с болады?

3.93 Массасы m=l ш . бес электронның заряды бар тозаң U=3 мВ 
нотснңиалдар айырмасында үдетіледі. Тозаңның кинетикалық энергиясы 
неге гец? Ол қандай жылдамдық алады?

3.94 Бір-бірінсн 1 см аралықта ориаласқан екі вертикаль пласгинаның 
арасында жіңішкс жіпке массасы 0.1 г зарядталган моншақтың кішкене шары 
ілішен. Мластиналарга 1000 В потенциалдар айырмасы берілгеннен ксйін, 
шар жіпнсн біргс 10° бүрышқа бұрылды. Кішкене шардың зарядын табыңыз.

3.95 Ара қашықтығы d=5 мм, потенциалдар айырмасы 300 В екі 
пластиналар арасында, олардың бірінен екіншісіне қарай электрон қозғалады.
1) электрон пластиката қандай жылдамдықпен келіп тиеді? 2) электронның 
ко м англе уақытын; 3) пласгиналардагы зарядтың беттік тыгыздығын 
есептеңіздср.

3.96 Бастапқы жылдамдыгы 2 1 0 ;ікм/с электрон жазық конденсатордың 
біртекті орісі бойымен қозғалады. Егер электрон S= 1.5 см жол жүргеннен 
кейін тоқтаған болса, онда конденсатор астарлары арасындағы потенциалдар 
айырмасы неге гең болганы? Астарлар арасы d=5 см. Электрон токтағанга 
дейін қанша уақыт қозгалады?

3.97 Бастапқы жылдамдыгы 100 км/с протон, біртекті электр өрісіне 
(Е=300 В/см) кернеулік сызықтарымен бағыттас болыгі үшып кірді. Өріс 
сызыгы бойымен қанша жол жүргенде, протонның жылдамдыгы екіесе 
артады?

3.98 Шексіз үлкеи жазықтық беттік тығыздыіы іт=35.4 нКл/м2 теріс 
зарядпен зарядталган. Жазықтық өрісінің күш сызықтары бағытында 
электрон үшьтп келеді. Егер жазыктықтан £0=5 см аралықта электронның 
энергиясы 80 эВ болган болса, онда ол жазықгыққа қандай Lmin жақындай 
алады?

3.99 Электрон біртекті электр өрісінде 1024 см/с1 үдеу алады. 1)Электр 
өрісінің кернеулігін; 2) бастапкы жылдамдыгы нөлге тең электронный 10“ь с 
уақыт ішінде алатын жылдамдыгын; 3) осы уақыт ішінде істелген электр 
өрісініц жүмысын; 4) электронның әткен потенциалдар айырмасын есептеп 
табьщыздар.

3.100 Кернеулігі Е=1 кВ/м біртекті электр орісі күш сызыктарының 
бойымен //. I Мм/с жылдамдықпен электрон қозғальш келеді. Электронның 
жылдамдыгы екі есе кемитін нүктеге дейінгі жүрген жолын табьщыздар.

3.101 Электрон жазық конденсатор арасына, оның астарларына 
параллель багытталган 3 =  10 'м/с жылдамдықпен ұшып кірді.
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Конденсатордан шыға берген мезетте оның жылдамдық багыты бастапқы 
жылдамдық бағытымен 35® бүрыш жасады. Егер астарлар үзындыгы 10 см, 
олардың арасы 2 см болса, онда пластиналардың потенциалдар айырмасын 
табу керек.

3.102 Электрондық шамның катоды мен анодынық ара қашықтығы г=1 
мм, ал олардың потенциалдар айырмасы 90 В. Электрон анодтан катодка 
қандай үдеумен қозғалады? Анодқа тие бергенде электронның жылдамдығы 
қандай? Катодпен анодқа дейінгі аралықгы электрон қанша уақытта ұшады? 
Өріс біртекті деп есептелсін.

3.103 Бір бөлігінің жылдамдығы =  Ш7 м/с, ал екінші бөлігініқ 
жылдамдығы г92=10* м/с протондыр шоғы кернеулігі Е=9 кВ/м біртекті 
электр өрісіне перпендикуляр келіп түседі. Протондар өріске кіретін жерден 
(нұктеден) L=20 см аралықта орналасқан жарқылдайтын экранда екі дақ 
пайда болады. Осы дақтардың ара қашықтығын табыңыздар. Протондар 
массасының жылдамдыққа байланысты өзгерісі ескерілмесін.

3.104 Бастапқы жылдамдығы (% альфа-бөлшек жазық конденсатор 
астарларының дэл ортасына, оларға параллель бағытта ұшып кірді. 
Пластиналарға U=300 В потенциалдар айырмасы берілген. Астарлар 
үзыидьчы L=10 см, ара қашықтығы d=2 cm. Альфа-бөлшегі астарлар 
арасынан ұшып шығып кетпес үшін, оның шекті t% бастапқы жылдамдығы 
неге тең болуы керек?

3.1.3 Электр өрісіндегі өткізгіштер мен диэлектриктер.
1. Дипольдіц электр моменті

P=\qiL,
мүндағы q-дипольдің заряды; L —дипольдің иіні.

2. Нүктелік дипоь өрісінің кернеулігі мен потенциалы
р  <-------------------------- —

Е =  - у і  +  3cos*a, ш =  — :— - cosa.4іі££ г г2 4-rr Sq гг*
Мүндағы р — дипольдің электр моменті; г  — дипольдың центрінен 

кернеулік Е жэне потенциал <р анықталатын нүктеге жүргізілген радиус- 
вектор; а   г жэне Р векторларыныц арасындагы бүрыш.

3. Кернеулігі Е біртекті электр өрісінде дипольға эсер етуші М күш 
моменті

М =  [Р£ ] немесе М=РЕ sin a  ,

мүндағы а  — Р жэне Е векторларынын арасындагы бүрыш.
4. Біртекті емес электр өрісінде дипольға, М күш моментімен қатар, 

оның орнын ауыстыруға тырысатын F күш те эсер етеді, OX осімен 
салыстырғанда симметриялы электр өрісі үшін бүл күш

Fr — P — cosa,
х дХ
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мұндағы — - OX осі бойындағы өрістің біртексіздігін сипатгайды.■&Х
a  = ~ болған жағдайда Ғх >  0, демек бұл күштің әсерімен диполь күшті өріс 
аймаққа қарай орын ауыстырады.

5. Диэлектриктің Р  поляризациялану векторы немесе оның полярлануы,
~+ V 8і
Р =  Ііт — ,

мүндағы Рі —і-ші дипольдың (немесе молекуланың) электр моменті; п- 
диэлектриктің V көлемі ішіндегі дипольдар (молекулалар) саны.

6. Диэлектрик ішіндегі электр өрісі кернеулігі,
Е = Ей +  Е ,

мұндағы Ее-бөгде q зарядтар өрісінің кернеулігі; Е ! - байланған q 
зарядтары өрісінің кернеулігі.

7. Диэлектриктердің полярлануы мен электр ерісі кернеулігінің 
арасындағы тәуелділік,

Р =  г сМ ,
мұндағы К — заттардың электрлік өткірлігі.

8. Поляризация векторының (полярланудың) нормаль бағыттағы 
күраушысы байланған зарядтардың беттік тығыздығына те ң , яғни

Д  =  £Г . '
9. Электр ығысу векторы

D =  г вЕ + Р -  £0(1 +  Х)Ё,
г  = 1 +  Н екенін ескерсек , —*

D =  г у Е  .
мүндағы ғ- ортаның диэлектрлік өтімділігі. Нүктелік q заряды өрісі үшін

D =  г.
10. Диэлектрик ішіндегі электр өрісі үшін Гаусс теоремасы

ф Dds ------- Z
11. Өткізгіш бетіндегі электр өріс кернеулігі модулі;

Е  =  — .

Мүндағы а — өткізгіш зарядтарының беттік тығыздығы.

Есеп шығару мысалдары
1. Нүктелік q9 ~ —2 *  Ю -10 Кл заряды электр моменгі 

р =  1.5 + 1 0 ~ іо Кл*м дипольдың центрінен, оның осінің созындысы 
бойында, дипольдың оң зарядына жақын жакта г=10 см аралықта орналасқан. 
Осы зарядты дипольдың екінші жағындағы, осы нүктеге симметриялы 
нүктеге ауыстыру үшін қандай А жүмыс істеу керек? Дипольдың иіні L « r  
деп есептелсін.

Берілгені: Шешуі: электр өрісінде q зарядты орын
qQ =  —2 * 1U • *' Кл ауыстырғанда сыртқы күшттердің
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р =  1.5 l Q iS> Кл*м істейтін жүмысы А’ карама-
r=0.1 м қарсы таңбамен алынған осы өрістің
Е=1 жұмысына тең, яғни
А' • ?
А" =
Электр өрісінің жұмысы

A =  Wvi -  Wp2 = ?о(? і ~  Фг)
ғ

мандаты (pi =  ”■■■— , cos° =  1 , 

ш-. — ------ со s i  8 0 е =  -4/тгсг

б р а н  А6 =  —А =  =  5.4 * I О-8 Дж.47Г £С.Г
2. Элекір моменті P=2 нКл-м диполь кернеулігі Е=30 кВ/м біртекті—э

электр өрісіне орналасқан. Р векторы өрістің кұш сызықтары бағытымен 
■= 60° буры in жасайды. Дипольды Д == 30° бүрышқа буру ушін сыртқы 

күштердің істейтін А' жумысын есептеңіздер.

Берілгені: Шешуі: Дипольді d a  бұрышка буруға қажет
Р=2*10"5Кл*м элементар жумыс dA =  И da  =  PE-sin order ,
E=3*104 В/м ал аг0-ден ar бурышқа дейін буруға жумсалатын
а 0 =  60° толық жумыс.
/? =  30°
A — (а PE sin ada  = РЕ Iе sin ada — -PEt'cas <p — cos a0)aO 4
A*-?
Бастапқы орнынан дипольді Д = 30°= ~ бурышқа екі тәсілмен буруға 

болады:
1-тәсіл. а г = £ % -/?  =  ~ - j  =  j  бурышқа дейін сағат тілімен

бағыттас. Бул жағдайда диполь өріс күштерінің әсерінен бурылады. 
Сондықтан сыртқы күштердің жумысы теріс, яғни А  <  0 болады:

А. =  P E (c o sa  — cosffj) =  —21.9мкДж.
2-тэсіл. Сағат тіліне қарсы =  +  0  =  ~ бурышқа дейін. Бурылыс 

сыртқы күштердің әсерімен болады, сондыктан А2 >  0 болады, яғни
А2 =  FE(cosa0 — cas2)  =  ЗОмкДж.

3. Ауданы S=0.1 м2 конденсатор астарларының біреуіне q=10~sKa 
заряд берілді, ал бастапқыда зарядталмаған екіншісі жермен қосылған (3.18 
суретгі қара). Астарлар арсына қалыңдығы сІг =  0,1 см жазық шыны 
пластинка /г, = 6/ жэне қалыңдығы d2 =  0.1 см жазық парафин пластинка 
/г , =  2 / орналастырды. Эр қабаттағы электр өрісінің кернеулігін жэне
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кернеуді соіщай-ақ штстинкалардағы байданған зарядтардың <т% және а2 
беттік тығыздмқгарын табу керек.

Берілгені: Шешуі: берілген жүйе астарларында беттік
S=0.1 м 2 тығыздықтары == ~ электр әрісін тудыратын

q=10"8 Кл бөгде зарядтар жэне тығыздықтары а г жэне аг
гг, = 6 байланған зарядтар пайда болатын екі
d , =  0,1 см диэлектрик плаетинкалары бар конденсатордан

=  2 тұрады. Тек бөгде зарядтар гана
d 7 =  0.1 см берілгендіктен, 1 -пластинканы қамтитын түйык бет
E ,--? E ,..? арқылы отетін D электр ығысуы векторы ағыны үшін
LP-? U2- t  оү-? a2- l  Гаусс теоремасын қолданамыз:

§>- DdS==Slisi Qi D сызықтары пластинка бетіне перпендикуля

болгандықтан 2D, &S ---= a  AS; DT — -  =  Электр өрісін екі пластинка да 

тудырады,сондықтан D=2DX =

3.18 сурет

Дизлектриктер біртекті, изотропты ендеше D жэне Ё батыттары дэл 
кследі, ягни D=j?f:0£. Диэлектрлік өтімділіктері г. және e2 орталар үшін

Е, =  ~£ ~ =  -2 -  =  1.8 * 10*8/м,

Е-, =  —  = —̂ —=5.65*103 B in ,

U, =  Е, d, =  - 2 -  * d t =  1.8 В,

'/ .  =  E2d2 = =  5 .6 5 B.
S'C&2S

Конденсатордың зарядталған астарлар арасына орналасқан 
дизлектриктер полярланады, онда Ри полярлану векторынын, нормаль 
қүраушысы байланган зарядгардьщ а ’ беттік тығыздығына тең, яғни

і' = оү ; = а2.
Сонымен катар Р2п =  ейК%Е1щ, Р2п — £o&zE2k , % ■= 1 +  К ;

£2=1+К2,£ і„  =• Е~, Ez„ =  Е-,, 
болғандықтан сғ’, =  =  8,3 * 10~8Kji/M2;£r~ =  ----- ---- =  5 * 10~4Кл/м2

£г s -  *2S

аламыз.
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4. Ток өткізгіш жермен қосылған қабырғадан а=ЗТО"“м кашыктыкта 
q= 2T 0“® Кл нүктелік заряд орналаскан. Табу керек: 1) кабырғада 
индукцияланатын зарядтың беттік тығыздығыньщ берілген зарядқа жақын 
жэне одан Ь=5-10~гм қашықтықтағы нүктелердегі мәндерін; 2) қабырғада 
индукцияланатын зарядты.

Берілгені:
q=2TG~8 Кл 
а=3-10_2м
Ь=5Т 0 ”2м
Еі  «  %, +  s t
<7 =? q=? 

Мүндағы

Шешуі: 1) берілген зарядқа жакын 1 нүктеде 
өрісті осы нүктелік заряд жэне қабырғада 
индукцияланган беттік заряд тудырады,

3.19 сурет

Өткізгіш (қабырға) ішіндегі өріс 0-ге тең, яғни 4ЖЕвОІг 0 бүдан

а, — -3 .5Т 06 Кл/м2, ал 2 нүктедегі ерістің нормаль қүраушысы

; COS Ct,'■ 4лгаЬ1
мүндағы cos a  -- .

2-нүктедегі индукцияланатын заряд өрісінің кернеулігі Eq2r, = ~%z
теңдігінен a 2 =  — ■ =  —0.76* 2О-6 К л /м ‘ табамыз.

2) қабырғадан бөліп алынған г жэне dr болатын ds элементар 
ауданшаның заряды;

dq  =  a d s  -  — * 2 я г  dr o a r dr

b* =  / ( g2 t  fes) 3 болғандықтан (a2 +-bs }8 ''S:
Қабырғада индукцияланатын толық заряд :

г dr q'Q.
q t = —ga j.. =4

Индукцияланган заряд модулі бойынша q зарядына тең де, таңбасы 
жағынан оған қарама-қарсы болады.
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Есептер
3.105 Электр моменті р=  6.2 * Кл-м дипольдьщ ортасынан г=30 

см қашықтықтағы: 1) дипольдьщ созындысы бойындагы; 2) дипольга 
перпендикуляр нүктедегі Е өріс кернеулігін есептеп табьщыздар.

3.106 Дипольдьщ q=±3.2 нКл зарядтарыньщ ара қашықтығы L=12 см. 
Дипольдьщ зарядтарыньщ бірдей г=8 см қашықтығы нүктедегі Е epic 
кернеулігі мен ізотенциальш табыкыз.

3.107 Электр моменті р 5.5 «■ Ю ~га Кл-м дипольдьщ центрінен, оның 
электрлік моменті векторымен а  = 32° бүрыш жасайтын бағытта 
г 2 .3 1 0 " ьм қашықтықтағы электр өрісінің Е кернеулігі мен 
<р п отен аи алкн  тап.

3.108 Электрлік моменттері Р, = ІпкК л » м және Р2 = 2п кК л*м  екі 
нүктелік диполь бір-бірінен г 2 см аралықта орналасқан. Егер дипольдердің 
осьтері бір тузудің бойында жататын болса, онда олардың өзара эсерлесу 
күші неге тең? Электрлік моменті р = 5 .1 * 1 0 ~ ?ч Кл-м белшек біркелкі 
зарядталған үзын өткізгіштен (т =  72нК л/м) г=10 см қашықтықта 
орналасқан. ЕгерР векторы өткізгішке нормаль бағытта бағытгалған болса, 
онда бөлшекке эсер ететін күштің модулін есептеп шығар.

3.109 Электрлік моменттері бір түзудің бойында орналасқан екі су 
молекуласының өзара эсерлесу күшін тап. Молекулалар бір-бірінен г=10 нм 
қашықтықта орналасқан. Су молекуласының электр моменті 
р=  6.2 *• 10-ІОКл-м.

3.110 Электрлік моменттері Р, =  20 пкКл * м және Р2 =  8пкК я * м 
екі нүктелік дипольдың осьтері бір түзудің бойында бір-бірінен г=10 см 
қашыктықта жатыр. Дипольдердің орнықгы тепе-тендігіне сәйкес келетін 
өзара потенциалдық энергиясын есептеп шығар.

3.111 Электрлік моменті р=20-І0-9 Кл * м диполь кернеулігі Е=50 кВ/м 
біртекті электр өрісіне орналасқан. Электрлік моменті векторы өріс күш 
сызықтарымен а =  60" бұрыш жасайды. Дипольдьщ потенциалдық 
энергиясы неге тең?

3.112 Электр моменті р=3 * 10-5ОК л/м  диполь кернеулігі Е=1500 
В/см біртекті электр өрісінде еркін орналасты. Дипольды 180° бұру үшін 
қандай жұмыс істеу керек?

3.113 Нүктелік q=6.210_s Кл электр өрісінде одан г=3.6 см 
қашықтықта электрлік моменті р=2.6-10- ' 4 Кл-м диполь орналасқан. 
Дипольды осы орыннан шексіздікке көшіру үшін істелетін жүмысты есептеп 
тап. Дипольдьщ иіні зарядқа дейінгі қашықтыктан өте аз деп ескерілсін.

3.114 Электрлік моменті Р=12 пкКл-м диполь иініне перпендикуляр 
Е=300 кВ/м біртекті электр өрісі қоздырылған. Өріс күштерінің әсерімен 
диполь өзінің центрі арқылы өтетін оське қатысты айнала бастайды. 
Дипольдьщ тепе-теңдік қалыптан өте бергенде &) бұрыштык жылдамдыгын
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тап. Дипольдың иініне перпендикуляр жэне оның центрінен өтетін оське 
катысты инерция моменті .1-2* 10 к г м 1.

3.115 Диполь (электрлік моменті р=20 пкКлм) біртекті электр 
өрісінде орналаскан. Өрістің біртексіздігінің дэрежесі дипольдьщ осі 
бойымен багытталған — = ІМ В /м  шамасымен сипатталады. Осы багытга
диполые эсер етуші күшті есептеп тап.

3.116 Электрлік моменті р=5,10 -27Кл-м нүктелік диполь q=1.0~7Kn 
нүктелік заряд өрісінде одан r=0.1 м қашықтыкта еркін орнықты. Осы нүкте 
үшін күш сызықтары багытындагы өрістің біртексіздігін сипаттайтын dE/dx 
шамасын жэне дипольге эсер ететін күшті тап.

3.117 Екі электродты лампының (диодтың) электродтарының 
пішіндері радиусы а=0.1 мм кыл (катод) жэне онымен коаксиалды радиусы 
в=2.72 мм (анод) цилиндр тэрізді. Электродтарға U=100 В кернеу берілген. 
Катодтан г=1 мм қашықтықтағы нүктедегі су молекуласына эсер ететін 
күштің модулін анықга. Су молекуласының электрлік моменті 
р=  6.2 * 19~заКл-м.

3.118 Бір-бірінен L 10 нм кашықтықта түрган су молекулаларының 
электрлік моменттері бір түзудің брйымен бағдарланған болса, онда олардың 
озара эсерлесу күші неге тең? Су молекуласының электрлік моменті 
р=  6.2 * 10~2ДСл-м.

3.119 Кернеуі 400 В жазық конденсатор астарларының изоляторы 
қызметін атқаратын қалындығы 0.2 мм слюда пластинкасының бетіндегі сг' 
байланған зарядтар тығыздығын анықтаңыздар.

3.120 Қалыпты жағдайда гелийдің диэлектрлік етімділігі 1.000074. 1) 
Гелий атомының §  полярлануын; 2) Гелий атомының кернеулігі Е=100 В/см 
біртекті электр әрісінің Р дииольдык моментін табыңыздар.

3.121 Қалыпты жағдайлардағы аргонның диэлектрлік өтімділігі 
1.000536. Аргон атомының /7 полярлануын табыңыздар.

3.122 Егер қатты күйдегі гелийдің атомының полярлануы 
Д =  2.5 « 1 0 ”2ms, тығыздыгы р  =  2 1 0 К Г /М 2 болса, онда оның X 
диэлектрлік еткірлігі неге тең болғаны?

3.123 Диэлектрлік отімділігі £ = 3 кристалл пластинкаға нормаль 
багытталған сыртқы электр өрісінің кернеулігі Е=1МВ/м болса, онда оның 
полярлануы неге тең?

3.124 Диэлектрлік өтімділігі е  =  2 қандай да болмасын нүктедегі бір 
изотропты диэлектриктің электр ығысуы D=0.88 нКл/м2. Осы нүктедегі 
полярлану неге тең?

3.125 Кернеулігі Е=100 В/м біртекті электр ерісінде диэлектрлік 
отімділігі £ =  2 біртекті жэне изотропты диэлектриктен жасалған шексіз 
үлкен жазық параллель пластинка орналасқан. Е пластинкаға перпендикуляр. 
1) пластинка ішіндегі Е оріс кернеулігі мен D электр ығысуын; 2) 
диэлектриктің полярлануын; 3) байланган зарядтардың а'! беттік тыгыздыгын 
табу керек.
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3.126 Диэлектрлік өтімділігі е =  5 біртекті изотропты диэлектриктен 
жасалған шардьщ ішінде кернеулігі Е=100 В/м біртекті электр өрісі бар. 
Байланған зарядтардың максимал беттік тығыздығын жэне бір таңбалы 
байланған зарядтың толық мэнін тап. Шардьщ радиусы R=3 см.

3.127 Диэлектрлік өтімділігі s z — 6  шыны пластинка кернеулігІ 
Ег ----- 10 В/м біртекті электр өрісіне, пластинкаға жүргізілген нормаль мен 
сыртқы өрістің арасындағы бұрыш а  = 3 0 е болатындай болып орналасқан. 
Пластинкадағьт Е2 кернеулікті, осы кернеуліктің пластинка нормалімен 
жасайтын а ,  бұрышын, сондай-ақ пластинка бетінде пайда болатын 
байланған зарядтар тығыздығын (<?') табу керек. Пластинкадан тыс гү = 1.

3.128 Өтімділігі s =  40 диэлектриктен жасалған куб пішінді дене 
көлемдік тығыздыгы р  ----- 10~8 Кл/см3 зарядпен зарядталған. Кубтың 
қабырғасы 10 см. Кубтың центрінен 3 см аралыктағы электр өрісі кернеулігін 
табу керек.

3.129 Заряды q=210 нКл, радиусы R=-5 см кішкене шар өтімділігі г — 7 
диэлектриктің ішіне орналасқан. 1) Диэлектриктің ішінде, зарядталған 
кішкене шардың бетінде пайда болатын және өзінің өрісімен зарядтың 
әсерін жабатын (қалқалайтын немесе экрандайтын) поляризацияланған q 
зарядтың модулі мен таңбасын; 2) поляризацияланған (байланған) зарядтың 
ег бөліну тығыздығын табу керек.

3.130 I ; 400 В кернеуге дейін зарядталған жазық конденсатордың 
асгарлары арасына диэлектрлік өтімділігі £ =  5, қалыңдығы һ=1.2 см 
диэлектрик пластинка қойылған. 1) конденсатор астарларындағы еркін 
(бөгде) а  зарядтардың беттік тығыздығын; 2) пластинкадағы байланған 
(поляризацияланған) зарядтардың <? ’ беттік тығыздығын табу керек.

3.131 Радиусы R=3 cm кішкене шардың ішінде q=0.4 мкКл заряд 
колем бойынша біркелкі бөлінтен. Шардың затының диэлектрлік өтімділігі 
£ =  5. Шардың центрінен тг =  2ем жэне г2 — 4см аралықтардағы Е epic 
кернеулігін, D электр ығысуын жэне ср потенциалын табу керек.

3.132 /?j = Зсм жзне R2 == 5 см радиустарымен шектелген сфералық 
қабат кәлемдік тығыздығы р = 3 мкКл/м3 зарядпен зарядталған. Қабатгың 
диэлектрлік өтімділігі е, =  5, ал қоршаған ортанікі ег =  2,5. Электр 
өрісінің Е кернеулігі мен D ығысуын: 1) қабаттың центрінде; 2) центрден г=4 
см қашықтықта, қабат беттерінің арасында; 3) қабат сыртында, сыртқы 
беттен L=4 см қашықтықта аныктау керек.

3.133 Радиусы і?г =  2 см, заряды q=3-10"'sKn металл шар парафин 
қабатымен концентрлі металл қабыкшамен (Д2 =  4 см, £ =  2) жэне 
концентрлі металл кабыкшамен (Rt =  6см ,Нг = 8см) оралған (3.20 суретті 
қара): 1) шар потенциалы = 0 болған жағдай ушін қабықшаның q, 
зарядын; 2) табылған q2 мәні үшін D(r) және Е(г) графиктерін сызу керек.

92



3.134 Нүктелік заряд q=5-1 (Г'® К л мен одан L=20 см кашықтыктагы 
шексіз үлкен өткізгіш жазықтықтың арасындагы өзара эсерлесу күшін тап.

3.135 Жерге қосылған ток өткізгіш кабыргадан L= 5 см қашықтықта 
q=2 нКл нүктелік заряд орналасқан. Зарядтан да, қабырғадан да бірдей 
қашықтықтағы А нүктесіндегі epic кернеулігін есептеп табыңыздар (3.21 
суретті қара).

3.136 Заряды q=20 нКл кішкене шар жерге қосылған жазық металл 
қабырғадан 1=5 см кашықтықта ор натаскан. Олардың өзара эсерлесу күші 
неге тең?

3.137 Аудандары үлкен, бірдей үш пластина бір-бірінен d=l мм бірдей 
қашықтықта өзара параллель орналасқан. Пластинадағы біркелкі бөлінген 
зарядтардың беттік тыгыздықтары: оү = 2 * 10“* Кл/мг, и2 =  4  * 10 һ Кл/м2 
жэне Оз — -6 * 10“* Кл/м2. Пластиналар арасындағы потенциалдар 
айырмасын және соған сәйкес электр өрісі кернеуліктерін табыңыздар.

3.138 Ұзындық бірлігіне келетін заряды г жіңішке шексіз үзын қыл, 
ток өткізгіш, шексіз үлкен жазықтыққа параллель орналасқан. Қьш мен 
жазықтықтың ара қашықтығы г. Қылдың үзындық бірлігіне эсер ететін 
күштің модулін тап.

3.139 Вакуумде бір-біріне параллель орналасқан екі металл 
пластиналардың ара қашыктығы онша көп емес. 1-пластинаға q заряды 
берілді де, 2-пластина зарядсыз. Пластиналардың аудандары бірдей S болса, 
онда олардың екі жақтарындағы зарядтардың а  беттік тығыздықтарын 
есептеп табу керек.

3.140 Зарядталған өткізгіш металл шардың центрі q нүктелік зарядтан 
L аралыкта орналасқан. Шардың потенциалы неге тең?

3.141 Радиустары г=1 см екі кішкене металл шар накуумде бір-бірінен 
L=2 м қашықтыкта орналасқан. Әр шарға таңбалары эр аттас q=2 нКл заряд 
берілген болса, онда олардың арасындагы потенциалдар айырмасын 
табыңыздар.

3.142 Зарядтары q t =  5.4 нКл жэне q2 =  1.7 нКл екі металл пластина 
бір-бірінен d=l .5 мм аралықта өзара параллель орналаскан. Эр пластинаның 
ay даны S=1900 см2. Пластинаның сызықтык өлшемдері пластиналардың ара 
кашыктығы мен олардың қальщдыгына қарағанда өте үлкен деп есептеп: 1) 
пластиналар зарядтарының жэне беттік тығыздықтарын; 2)

3.20 сурет 3.21 сурет 3.22 сурет
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пластиналар арасындагы потенциалдар айырмасын табыңыздар (3.22 суретті 
қара).

3.143 Радиусы R, = 2 см металл шардың заряды q, =  1.33 * 10~3 Кл. 
Шар радиусы і?2 = 5 'см заряды  g2 =  —2 * 10~® Кл концентрлі металл 
қабықшамен қоршалған. Шар центрінен 1: =  Ісм, І2 =  4 см,13 — 6 см 
қашықтықтардағы epic кернеулігі мен потенциалдарын табыңыздар.

3.1.4 Электр сыйымдылығы. Электр өріеінің энергиясы.
1. Оқіпауланган өткізгіштің электр сыйымдылығы:

C=q /<р,
мұндағы q жэне ®- откізгіштегі заряд пен потенциал.
2. Конденсатордың еыйымдылығы:

С= -—
а) жазық конденсаторддың сыйымдылығы:

d 7
ә) цилиндрлік конденсатордың сыйымдылығы:

/Йа)
б) ефералық конденсатордың сыйымдылығы:

мүндағы S- астарлар ауданы; d- астарлар аралығы; L- цилиндрлік 
конденсатордың үзыіідыгы: і?а жэне R2 - цилиндрлер мен сфералық 
астарлардың радиуетары.

3. Радусы R оқшауланған шардың электр сыйымдылығы:
С = 4 яг:0 г і ? .

4. Зарвдталған конденсатордың энергиясы:

5. Электр орісі знергиясының көлемдік тығыздығы:

Есеп шығару мысалдары
1. Жазық конденсатордың астарлары арасы диэлектрлік етімділігі 

£ =• 6 слюдамен толтьтрылған. Астарлардың ара қашықтыгы d=2 мм, ал эр 
асгардың ауданы S=6.2-10_aM2 . Конденсатордың сыйымдылығын, оның 
аетарларьг арасындагы потенциалдар айырмасын, конденсатор ішіндегі epic 
кернсулігін жэне астарлардың езара эсерлесу күшін анықтаңыздар. Әр 
астардағы электр заряды q=40 нКл.

Берілгені: Шешуі: жазық конденсатордың
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S=6.2*i£T3M2 
Q =4*M a Кл 
d = 2 * i r ! M
C-?U-? E-? F-?

csrS е.е510'"ігф/к-6-&.2'15"'гт.;2 , , r лл_Л0 і. 1 s r
C = —f -   ---------------Г 7“ а------------------  1 .6 5 '  1 0  * °ф  =  165тгФ .

конденсатордың элекгр 
сыйымдылығы мына 
формуламен анықталады.

Потенциалдар айырмасы 
U= 2 4 2  В.

Өріс кернеулігі Е мен U кернеудің арасындағы байланыстан 
Е = -  -  =  1.21 • 10s S / m.

Конденсатордың бір асгарының екіншісін гартатын күші
F=q- Е \

мундағы £’г - бір астардың тудыратын өрісі кернеулігі. Конденсатор 
іітііндегі өріс, екі астардың тудыратын бірдей өрістердің қосындысы 
болғандықтан Е/ ------ Е/2 , ендеше

Q іі’ ' 1 С: " Кд' о'' ::- .

2. Сыйымдылықтары С=0.2 мкФ , С2
3.23 суреттегідей қосылған да кернеуі

=  2 , 4 2  ■ І С г 3#  =  2 .4 2 м Н .

С3 0.4 мкФ уш конденсатор

3.24 сурет

UA3 = 250 В ток көзіне тұйықталган. 1 ) q жалпы электр зарядын; 2) 
конденсатордагы потенциалдар айырмасын; 3) конденсаторлар батареясында 
жинақгалған энергия корын есептеп табьщыздар.

Берілгені: Шешуі: конденсатордағы жалпы
Cj =  0.2 мкФ = 0.2 * 10"* Ф заряд q=Cl/AS формуласымен
С, =  С3 =  0.4*10"* Ф анықталады, мұндағы С-конденсатор
U^P =  250 В батареясыныц сыйымдылыгы, ол

С *  =  0 .1 6 -1 0 -&(Ф) l)q-? 2) Ut и 2 - ?  U3 - ?  3)W-?■T'Cg С̂-*г2С'2
Берілген қосылыстарға сэйкес конденсаторлар зарядтары 

Я- =  41 Й2 -  Чз — Я/2  олай болса, батареяның жинақтаған заряды 
q = C V Ag= 4 - l tT '5 Кл. Жеке конденсаторлардағы потенциалдар айырмасы:
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*к = Чі(СІ ~ 4 • Ю _е70.2-10-й =  200 (5 );
U, =  и3 ■= £?г (С, =  е / 26. 4 -  10 s / (МЫ-ІО • == 50(B). 
Конденсаторлар батареясының энергиясы

= -Х-Д&- = 5 . ю -a д ж = 5 мд ж

3. Астарларының ауданы S=500 см2 жазық ауа конденсаторы ЭҚК-і 
I’ 300 В ток козіне қосылған. Конденсатор астарларын 
d l -  1 см кашыктыктан d 2 = 3 см қашықтыққа алшақтатқанда сыртқы 
күштердің істейгін жүмысын: 1) астарлар алшақгатар алдында ток козінен 
ажыратылған; 2) астарлар ток көзінен ажыратылмаған жағдайлар үшін 
есептеп табыңыздар.

Берілгеиі: ІІІешуі: 1- жагдай. Зарядталған жэне ток козінен
S s -іо  4 7  ажыратылған екі астарды оңашаланған жүйе деп
I , 300 В қарастыру керек,ал ондай жүйелер үшін энергияның
rfj = 2 * 1Q- j m сақталу заңы орындалады. Бүл жағдайда сыртқы күш-
d ,  = 3*  10 '-м тердің жүмысы жүйе энергияларының өзгерісіне тең,
1 )А; — ? 2)А2 —?

A =  &W =  Щ , Ид (1)
мүндағы ІФ' —бастапқы күйдегі (d ,) epic энергиясы; W2 —соңғы 

күйдегі (d 2) оріс энергиясы. Оңашаланган жүйеде зарядтың сақталу заңы 
орындалмагандықтан энергияны q заряд арқылы орнектеу қолайлы

fVt =  Щ =  т~ (2)

сыйымдылықтардың сәйкес өрнекгері

С, бастапқы сыйымдылық пен Е бойынша
Ч -V:. (4)

(2)-(4) өрнектерін (1)-ге қойып

* - т - а -  a -т? а  -  ъ
2-жағдай. Конденсатор аетарлары ток кезіне қосылып түрады, демек, екі
астарлар жүйесі оңашаланған жүйе болмайды, олар алшақтағанда олардағы 
заряд батарея қысқыштарына агады. Сондықтан,энергияның сақталу заңы 
орындалмайды да оны қолдануға болмайды. Бүл жағдайда,конденсатор 
астарларын алшақтатқанда,олардагы потенциалдар айырмасы өзгермейді 
(Б Iv consl); электр сыйымдылығы астарлардағы заряд (q=cu),

сондай-ақ, электр ерісінің кернеулігі (E =j) кемиді. Е және q шамалары

айпымалы болып шықты,ендеше жұмысты интегралдау арқылы ғана 
аны қтауга гиісиіз. Сонымен, астарларды dx аралыққа алшақтатқанда 
істелетін элеменгар dA жүмыс

dA=q£': d x , (5)
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мұңдагы, Е4-бір іишстшиіың тудыратын өріс кернеулігі. Ех жэне q 
шамаларын астарлар арасы аркылы ернектейік,яғни

уі О £ 6V. і і г \£ = -  =  — жэне q = =  —  s . (6)
-t ^

(6) өрнегін (5) ернегіне қойьш dA = ~-~^-dx, аламыз. Бұл теңдікті d, 

және d z шектерінде интегралдау арқылы ізделініп отырған жұмысты табамыз 
А=1.33 мкДж
4. Радиусы R=3 см металл шардың заряды q=20 нКл. Шар қалыңдығы 

d=2 см парафин қабатпен қоршалған. Диэлектрик қабатында жинақталған W 
электр өрісі энергиясын анықтаңыздар (3.24 суретті қара).

Берілгені: Шешуі: зарядталған шардың электр өрісі
q=2'10-8 Кл біртекті емес (арақашықтық артқан сайын
R=3 10~2 м кемиді), демек энергия біркелкі бөлінбеген.
d=2-10~2 м Алайда шар сферасының центрінен тең ара
W-? лықтарда жатқан барлық нүктелердегі

энергияның көлемдік тығыздығы бірдей болуы тиіс, өйткені шардың өрісі 
сфералық симметриялы болып табылады.

Сонымен көлемі dv диэлектриктің, қалыңдығы dr элементар 
Сфералық dw энергиясы dw=wch?, мұндағы ш - энергияның көлемдік 

тығыздығы.
Толық энергияның мәні мына интегралмен анықталады, яғни 

W = / tiidv =  4 nf**'" &rrz d r , 
мүндағы г- элементар сфералық қабаттың радиусы.
Энергияның көлемдік тығыздығы ш =  ?

Мұндағы £ =2-парафинньщ диэлектрлік өтімділігі. Осы жағдай үшін
„2

epic кернеулігі Е = ондай болса са =  ^үл өрнекті толық

энергияның формуласына қойып және тұрақты шамапарды интеграл 
таңбасының алдына шығарыпэнергияны есептейміз

£72 С -і? 4* СсТ 8 ® 1 7
W=='—:—  /„ “т  = —— (--- —)=12 мкДж.

Екі қабат диэлектриктен (қалыңдығы d- = 2 см фарфор және 
қалыңдығы d =  1 .5  м м  эбонит) түратын, астарлары ауданы S=100 д а 1 
жазық конденсатордың сыйымдылығын есептеп табыңыздар.

Берілгені: Шешуі: конденсатордың сыйымдылығы C=q/u, (1)
d j =  2 * 10~3м мүндагы q-конденсатор астарларындағы заряд; u-
d 2 =  1.5* 10“3м конденсатор астарларының потенциалдары айыр-
S=10”2m2 масы. Жалпы кернеу U диэлектрик қабаттардағы
С=? Кернеулердің Ut +  £/, қосындысына тең

болғандықтан (1) өрнек былай жазылады
С = - 5 - .
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Ннді q — a • S; Ut = Г. ■ d жэне U2 — E2 • dz = d2 екенія
•0 '

ескерсек онда
c=----

Мундагы аг -  астдрлардагы зарядтың беттік тығыздығы; Е* жэне Е,- 
бірінші жэне екінші диэлектрик кабапардаі ы электр өрісі кернеуліктері; D- 
диолектриктердегі электр ығысуы. D=<i екендігін ескеру нэтижесінде

3.144 Радиусы R± =  8 см кішкене шарға q. — 13 нКл, ал радиусы 
R-, =  18 см екінші кішкене шарға q2 = 18 нКл заряд берілген. Артынан ол 
екі заряд езара сыммен қосылды. Бір-бірінен алыс орналасқан екі кішкене 
шарлардын qt ’ жэне q2‘ зарядтары қандай болады? Өткізгіштің 
сы йы мдылыгы ескеріj і мейді.

3.145 Радиусы R=2 см оқшауланған металл шардың С электр 
сы й ымдылыгын табьщыздар.

3.146 Радиусы R=1 см металл сфера суға батырылған. Оньщ С электр 
сыйымдылығы қандай?

3.147 Диаметрлері d t = 0.1 мм жэне d 2 =  0.3 мм екі электр еткізгіш 
шар сыммен қосылган. Косылгаиг а дейін эр шарда сэйкес д, =■ 2 * 10-8 Кл 
жэне о , = 3 4 10 -3 Кл зарядтар болтан. Қосылғаннан кейін олардың 
потешщалдары қандай болады?

3.148 Сынаптың радиусы R i 0 " м тамшысындағы заряд q=0.7-10“13 
Кл. Осындай зарядталгаи он тамшы бір үлкен тамшыга бірікті. Осы 
тамшмның потенциалын есептеп табыңыздар.

3.149 Жазық конденсатордың араеында қалыңдығы 1 мм шыны 
пластина жэне қалыңдыты 2 мм слюда пластина тығыз орналасқан. 
Конденсатор астарларының эр қайсысының ауданы S=90 см2. 
Конденсатордыц электр сыйымдылытын табьщыздар.

3.150 Асгарлар ауданы S=100ci>i2, олардың ара қашықтығы d=0.1 мм 
жазық слюда конденсатордың электр сыйымдылытын табьщыздар.

3.151 Потенциалдар айырмасы U=600 В жазық конденсатор астарлары 
араеында қалыңдығы — 7 мм шыны жэне қалыңдығы d 2 — 3 мм эбонит 
пластиналары орналасқан. Эр пластинанын (астарлардьщ) ауданы S=200 смг.
1) конденсатордыц электр сыйымдылытын; 2) эр қабаттағы D электр 
ыгысуын, Е кернеулікті жэне А(р потенциалдар айырмасын табыцыздар.

3.152 Зарядтарыньщ шамасы бірдей , аудандары S 200 см2 екі жазық 
пластина керосин ішінде бір-біріне Ғ=2.5-10"4 Н кұшпен тартылады. 
ГІластиналар аралығы өте аз болса , онда олардаты заряд шамаларын есептеп

С = =  98.3 цф.

Нсентер.
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табыңыздар. Астарларының араеына шыны (d 1 = 10~'4) пластина 
орналасқан, екі жағынан қалыңцығы d 2 =  0 .2* 10-4 м парафин қабатымен 
қоршалған жазық конденсатордың сыйымдылығын табыңыздар. Конденсатор 
астарларының ауданы S=0.02 с м г .

3.153 Потенциалдар айырмасы U, =  100 В конденсатор астарларының 
арасында шыны пластинка тығыз орналасқан. Шыны пластинканы 
конденсатордан шығарып алғанда астарлардағы потенциалдар айырмасы U2 
қандай болады?

3.154 Коаксиалды электр кабелі езара диэлектрикпен (изоляция) 
бөлінген орталық тамырлық сымнан жэне цилиндр қабықшадан тұрады (3.24 
суретті қара). Егер тамырлық сымның радиусы г2 — 1.3 см, қабықшасының 
радиусы г, =3 см жэне изолятордың диэлектрлік етімділігі е —3.2 болса, осы 
кабельдің ұзындық бірлігінің сыйымдылығын (мкФ/м) есептеп табыңыздар.

3.155 Цилиндрлік конденсатор радиусы г=3 мм ішкі цилиндрден, екі 
қабат изолятордан және R=1 см сыртқы цилиндрден турады. Қалыңцығы 
й, =  3 мм бірінші қабат ішкі цилиндрге қабысып тұр. Осы қабаттардағы 
потенциалдар айырмаларының қатынасын табыңыздар.

3.156 Радиустары Rt =  10 см және Я2 =10.5 см екі концентрлі 
сфералардан конденсатордың сыйымдылығын табыңыздар. Сфералар арасы 
маймен толтырылған.

3.157 Сфералық конденсатордың ішкі сферасының радиусы R-. = 10 
см, ал сыртқысынікі -R? = 10.2 см. Сфералар арасы парафинмен 
толтырылып, ішкі сфераға q=5 мкКл заряд берілген. Сфералар арасындагы 
потенциалдар айырмасын есептеп табыңыздар.

с  [—
 ̂ |иммм«*

11 ■

3.25 сурет 3.26 сурет

3.158 Берілген конденсаторлар жүйесінің сыйымдылығын табыңыздар 
(3.25 суретті қара). Әр конденсатордың сыйымдылығы 0.5 мкФ.

3.159 Сыйымдылықтары С, =  1 мкФ. С~ =2 мкФ, Сг — 3 мкФ уш 
конденсатор тұрақты ток көзіне өзара параллель қосылған. Ток көзінің 
қысқыштарындағы кернеу U=6B. Конденсаторлардың зарядтарын 
табыңыздар.

3.160 Электр сыйымдылықтары С\ = 2  мкФ, Сг =2 
мкФ, Q  =  3 мкФ, С4 = 1 мкФ. 3.26 суреттегідей қосылган. Төртінші 
конденсатордың астарларының потенциалдар айырмасы U4 = 1 0 0  В. Эр 
конденсатордыц астарларындыгы заряд пен потенциалдар айырмасын,
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сондай-ақ, конденсаторлар батареясының жалпы заряды мен потенциалдар 
айырмасын есептеп табыңыздар.

3.161 Зарядының сызықгық тығыздығы т =  4.2 * 18~7 Кл/м шексіз 
ұзын қылдан г=2 см қашьтқтықтағы электр өрісі энергиясының 
<у тығыздығын /көлемдік/ табыңыздар.

3.162 Сутегі атомының элеюронының ядродан қашықтығының орташа 
мэні г=0.79-І0_го м. Электрон мен ядроның кулондық өзара эсерлесуінің 
энергиясын табыңыздар.

3.163 sp =500 В потенциалға дейін зарядталған радиусы 0,04 м 
сфераньщ W энергиясын есептеңіздер.

3.164 Заряд q= l * 1 0 '1е Кл радиусы R=1 см шар бетіне біркелкі болып 
бөлінген. Диэлектрлік етімділігі s  =  1. 1) шармен байланысқан өріс 
энергиясын; 2) барлық энергияның жартысы жинақталған сфераның 
радиусын табыңыздар.

3.165 Радиусы R=3 см шардың көлемінде q = l Кл заряд біркелкі 
болып бөлінген. 1) шармен байланысқан өріс энергиясын; 2) шар ішінде 
жинақталған энергияны; 3) шарды қоршаған кеңістіктегі энергияны 
табыңьгздар. Шардың ішіндегі және сыртындағы диэлектрлік етімділік 
£ — 1.

3.166 Бір-бірінен d=l см аралықта орналасқан жазық конденсатор 
астарларының потенциалдар айырмасы U=300 В. Астарлар арасына 
калындығы d, =  0.5 см жазық параллель парафин пластинка қойылған. Эр 
қабаттағы: 1) электр ерісінің Е, ,Е2 кернеуліктерін; 2) энергияның &>, жэне 
йЬ көлемдік тығыздықгарын табыңыздар.

3.167 Нукелік q=3 мкКл заряды, ішкі радиусы қ =  250 мм, ал сыртқы 
радиусы г, = 500 мм, біртекті жэне изотропты е  =  3 диэлектрик шар 
қабатының центріне орналасқан. Диэлектрик ішінде жинақталган энергияны 
есептеп табыңыздар.

3.168 Тұтас парафин шар (г=10 см) көлемдік тығыздығы 
р =  10 нК л/м 3 зарядпен біркелкі зарядталды. Диэлектрик қабаттағы 
жинақталған Щ\ жэне шардан тыс Wz энергияларды табыңыздар.

3.169 Электр сыйымдылыгы С=10 пкФ металл сфера (р =  3 кВ 
потенциалға дейін зарядталған. Берілген сфераға концентрлі, радиусы үш есе 
үлкен сферамен шектелген сфералық қабаттың өріс энергиясын табыңыздар.

3.170 Жазық конденсатордың ауданы S=300 см::, астарларының арасы 
d=l мм, ондагы потенциалдар айырмасы U=15 кВ. Конденсатор толық 
разрядталғанда қанша жылу мөлшері бөлініп шығады?

3.171 Астарларының ауданы S=500 ем2, ара қашықтығы d=5 см жазық 
ауа конденсаторы ЭҚК-і 2 кВ ток көзіне қосылган. Конденсатор ішіне 
астарларға параллель қалыңдығы h=l см металл пластинка енгізілген. Ток 
көзінің істеген жүмысы неге тең?
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3.172 Астарларының ара катықтығы d=2 см, ауданы S=0.2 ш 2 жазық 
ауа конденсаторын U=1.5 кВ кернеуге дейін зарядталган соц, оны ток 
көзінен айырып, астарлары ара қашықтығын екі есе арттырады.

1) астарларды алшақтату кезінде өріске қарсы істелген жұмысты;
2) конденсатордыц электр өрісі энергиясының бастапқы жэне соңғы 

күйдегі (алшақтатқаннан кейін) энергияның тығыздығын табьщыздар.
3.173 Әр астарының ауданы S=400 см:\  эр аттас зарядтары q=0.2 мкКл 

жазық ауа конденсаторының х астарлары арасын Ах ----- 0.2 мм арттыру үшін 
қажетті А жүмысын есептеп табьщыздар.

3.174 Алдын ала U=300 В кернеуге дейін зарядталган, сыйымдылығы 
С, = '1 мкФ, конденсаторга, сыйымдылығы С2 ■= 2 мкФ зарядталмаган 
конденсатор параллель қосылған. Осы жүйенің электр энергиясыныц 
өсімшесін есептеп табьщыздар.

3.175 Электр сыйымдылықтары Cs === 1 мкФ, Сг = 2 мкФ, С3 =  3 мкФ 
үш конденсатор кернеуі U = l.l кВ тізбекке қосылған. Конденсаторлар: 1) 
өзара параллель; 2) өзара тізбектеп қосылган жағдайларда эр 
конденсатордағы электр энергиясын табыңыздар.

3.176 Жазық ауа конденсаторының ара қашықтығы d=5 мм, аудандары 
S=12.5 см2 астарларындағы кернеу U=6 кВ. Конденсатор астарлары: 1) 
кернеу көзінен ажыратылмай; 2) кернеу көзінен ажыратылған соң бір-бірінен 
d 2 — 1 см аралыққа дейін алшақтатылады. Әр жағдай үшін: а) конденсатор 
сыйымдылығы өзгерісін; б) электр ерісі энергиясыныц көлемдік 
тығыздыгының өзгерісін табьщыздар.

3.177 q=5 мкКл зарядпен біркелкі болып зарядталган сфералық 
қабаттың центрінде q0 =  1.5 мкКл нүктелік заряд орналасқан. Сфералық 
қабаттың радиусын Лг = 50 мм-ден і?2 = 100 мм дейін ұлғайту үшін 
электр күштерінің істейтін жүмысын табьщыздар.

3.178 Диаметрі D=20 см металл шарға q=100 нКл заряд берілген 
болса, онда оның энергиясы неге тең?

3.179 Сыйымдылыгы С=3.3 нФ лейден банкасы Лф = 20 кВ 
потенциалдар айырмасына дейін зарядталган. Банка разрядталған кезде оның 
барлық энергиясыныц 10 % дыбыс жэне электромагниттік толқын түрінде 
жоғалады деп есептеп, қанша жылу мөлшері бөлінетіндігін анықтаңыздар.

3.180 Беттік тьгғыздығы а  =  Збм кК я/м 2 зарядпен зарядталган шексіз 
үлкен жазықтыққа жақын нүктедегі электр әрісі энергиясыныц тығыздығын 
табьщыздар.

3.181 Радиусы 3 см, заряды q=200 мкКл металл шар керосинге 
батырылган. Шар центрінен гг — 2 см жэне г2 = 4  см қашықтықтағы 
нүктелердегі өріс энергиясыныц тығыздықтарын табыңыздар.

3.182 Эбонит пластинаны кернеулігі Е=І0® В/м біртекті электр өрісіне, 
пластина беті күш сызықтарына перпендикуляр болатындай етіп 
орналастырады. Пластина бетіндегі байланған зарядтардың а' беттік
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тығыздығын жэне пластина ішіндегі энергияның т көлемдік тығыздығын 
табыңыздар.

3.183 Жазык ауа конденсаторлары астарлары арасына заряды 
q=3.2-10~18 Кл май тамшысы енгізілді. Егер астарлардың арасы d=6 мм, ал 
оларға U=360 В кернеу түсірілген болса,онда электр өрісінің тамшыға эсер 
ететін кушін жэне осы өрістің энергиясының oj көлемдік тығыздығын 
табыңыздар.

3.184 Керосинге батырылған шардың потенциалы р  — 4.5 кВ, 
зарядының бетгік тығыздығы & — 1.13 нКл/см2. Шардың W энергиясын 
табыцыздар.

3.185 Радиусы R=1 см зарядталған шар бетінен һ=2 см қашықтықтағы 
нүктедегі электрстатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздығын 
табыңыздар. Шар зарядының беттік тығыздығы ст =  16.5 м кК л/м 2 , ортаның 
диэлектрлік өтімділігі s = 2.

3.186 Сутегі атомының протоны мен электронын нүктелік зарядтар деп 
есептеп, олардың бір-бірінен г=5-10-9 см аралығының ортасындағы электр 
орісі энергиясының тығыздығын табыңыздар.

3.187 Радиусы 25 см шар 600 В потенциалға дейін зарядталған. Егер 
шарды мыс өткізгішпен жерге қосса, онда өткізгіште қандай жылу мөлшері 
белінеді?

3.188 U=500 В потенциалға дейін зарядталған, радиусы R=4 см сфера 
өрісі энергиясын табыңыздар.

3.189 Радиусы R=0.1 м металл шардың заряды q=10-7 Кл. Шар 
өрісінің энергиясын табыцыздар.

3.190 Радиусы R шардың көлемінде біркелкі болып бөлінген q заряд 
бар. Диэлектрик өтімділігі ,r =  1. а) шардыц W меншікті электр энергиясын;
б) шар ішіндегі W2 энергияның шарды қоршаған кеңістіктегі W2' энергияға 
қатынасын табыцыздар.

3.191 Нүктелік q=3 мкКл заряд өтімділігі £ =  3 біртекті диэлектрик 
щар қабатыиың центрінде орналасқан. Қабаттың ішкі радиусы R-L = 25 см, ал 
сыртқы радиусы Rz =  50 см. Берілген қабаттағы электр энергиясын 
табыцыздар.

3.192 Парафин шар колемі бойынша біркелкі зарядталған. Шардыц 
сыртындағы энергия,шардыц ішінде жинақталған энергиядан неше есе кем?

3.2 Түракты ток

3.2.1 Турацты ток зацдары.
1. Ток куші /  =• егер I =  con st болса, онда I = \

2. Ток күшінің тығыздығы



мүндағы ds ток тасымалдаушылар козғалысы багытына перпендикуляр 
орналасқан элементар ауданша.

3. Өткізгіштің кедергісі
R = p -  — —„

■S С  "•s

мүндагы р-өткізгіш затының (материалының) меншікті кедергісі; а- 
меншікті өткізгіштік; 1-еткізгіштің ұзындығы.

4. Меншікті кедергінің температураға тэуелділігі:
р  =  p 0 ( l  +  « t ) ,

мүндағы , р„-заттың 0 °  С-тағы меншікті кедергісі; а- кедергінің 
температуралық коэфиценті.

5. Өткізгіштердің қосылыстарының жалпы кедергісі:
Тізбектеп қосылғанда: R=Zf=s + ^2 +  +  >

Параллельқосылғанда: -  =  +  +  —+  •£-,

мүндағы і?,- і-ші өткізгіштің кедергісі; п- өткізгіштер саны.
6. Ом заңы:
Тізбектің біртексіз бөлігі (учаскесі) үшін I =

Тізбектің бір бөлігі үшін: / = ''9і >

Түйық тізбек үшін: / =  ү ,

мүндағы (ірг — <р2) -  тізбек бөлігінің үштарындағы потенциалдар 
айырмасы; Ғ,2-ток кезінің ЭҚК; U- тізбек белігінің кернеуі; R- тібектің 
(тізбек бөлігінің) кедергісі.

7. Кирхгоф ережелері. Бірінші ережесі: түйінде тоғысатын ток 
күштерінің алгебралық қосындысы нөлге тең,яғни

2Г=і *і = 0 .
Екінші ережесі:түйық контурдың барлық бөліктеріндегі кернеулердің 

алгебралық қосындысы, осы контурдағы ЭҚК-інің алгебралық қосындысына 
тең,яғни

мүндагы Rc  актив кедергі; і - актив кедергісі бар бөлік саны; к- ток 
көздері бар тізбек бөліктері саны.

8. Түрақты ток тізбегінде электростатикалық өрістердің жэне бегде 
күштердің істейтін жүмысы:

A=UIt.
9. Ток қуаты

P=UI.
10. Джоуль-Ленц заңы

Q=/2R f,
мүндағы Q- тізбек бөліктерінде t уақыт ішінде бөлінетін жылу 

мөлшері.
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Есеп шығару мысалдары
1. Ток күші 10 с ішінде нөлден 3 А дейін бірқалыпты өскен болса, онда 

қанша электр молшері тасымалданады?
Берілгені: Шешуі: откізгіштегі ток өзгеріп отыратын зарядты
/, =  0 есентеу үшін q =  It формуласын қолдануға
1=3 А болмайды. Сондықтан зарядтың дифференциалын
dq =  id t  алып, оны интегралдау керек, яғни

q =  J id t . (1)
Берілген жағдайда, ток күші q=? бірқалыпты өседі, яғни

i=kt. (2)
Олай болса, dq=ktdt ендеше

q =  /  k td t  = ^кт2 .

к коэффициент! мэнін (2) өрнегінен (г =  10с;г =  ЗА;к,
(?)

0 ,3 А/с )

тауып, (3) орнекке қойып, q=15 К.
2. Кедергісі R=100 Ом потенциометр ЭҚК ғ: 150 В, ішкі кедергісі r=50 

Ом ток көзіне қосылган. 1) ІІотеішиометрдін дэл ортасына қойылған 
қозғалмалы (контактқа) тиекке қосылған, келергісі й },=500 Ом вольтметрдің 
көрсетуін. 2) Вольтмегрді айырып тастаған жагдай үшін сол нүктелердің 
арасывдағы потенциалдар айырмасын анықтаңыздар (3.27 суретті қара).

В

Беріліені: 
R=100 Ом 
е~-150В 
г=50 Ом 
Ry=500 Ом

Шешуі: А жэне В нүктелеріне косылган вольтметрдің корсетуін (3.27 
суретті қара) мына формуладан

LH/і Яі (1)
габамыз. Мүндаты ^-тізбектің тармақталмаған бөлігіндегі ток күші; Яг- 
параллель қосылған вольтметр мен потенциометрдің кедергісі.
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It ток кұшін толық тізбек үіігін Ом заңынан табамыз, яғни
/, = -JL

іг+г
мұндағы R-сыртқы кедергі, ол 

R =  -  +  R<

Ал - + --г;; бүдан Й, 45.5 Ом. Ақырында /.

(3)
ондай

(2)

йі ЙІІ
болса В.

Вольтметр айырылған жағдайда А жэне В нүктелерінің арасындагы 
потенциалдар айырымы

U, = іг й /2 .
Г

мұндағы /2-вольтметрсіз тізбектегі ток күші, ол І2 сонымен

U, * -  =50 В.

3. Қысқаштарындағы потенциалдар айырмасы 00=10’ В ток көзінен 
1=5 км қашықтыққа Р=5Х 103 кВт куатты жеткізу керек. Сымдарда болатын 
кернеу «шығынының» рүқсат етілген мэні п=1%. Осы мақсат үшін 
қолданатын мыс сымның көлденең қимасы ауданының минимал мәнін 
есептеп табыцыздар.

Берілгені:
Lic=105B 
Р=5Х 103кВт 
1=5км 
п=1%
р = 1.7х 10”6 Ом х  м 
S=?

U„ и JR.

3.28 сурет

Шешуі: ток көзінен шығатын U0 кереудің біразы Ua = ?iUs сымдарда, 
ал енді біразы Us тұтынушыға түседі, яғни U0 =  nU0 +  UR.

Жүктеме мен сымдар тізбектеліп қосылған себепті (3.28 суретті қара) 
олардағы ток күші бірдей болады да, оны мына өрнектен табуға болады.

Р=Ш0; 1= ( 1)
Сымдардагы кернеу «шыгынын» тізбек бөлігі үшін Ом заңынан 

ІІЖ = ІКЖ анықтаймыз, мүндағы К„-сымдардың кедергісі. Есептің шарты 
бойынша Ug =  nU0 ендеше

nU0 =  IRC (2)
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Екінші жағыиаи сымдардың кедергісІ 1 ұзыидық пен S келденең қима 
ауданы арқылы

=  (3)
(21 болуы себебі қуатты I қашықгыққа жеткізу үшін екі сым қолданылады).

Р 2\(3) жэне (1) өрнектерін (2)-ге қойып ?г110 =  — р — аламыз. Бүдан 8=  —дү 

=8.5-10“*мг.

Есептер.
3.194 Ток күші 20 с ішінде 0-ден 5 А-ге дейін бірқалыпты өседі. Бұл 

уақыт ішінде қанша заряд тасымалданған?
3.195 Әр 0.01 с сайын екі есе кеми отырып, ток күші 18 А-ден 0-ге 

дейін озгерсе, онда қанша электр мөлшері (заряд) тасымалданған?
3.196 Өткізгіштегі ток күші t уақыт бойынша I=4+2t теңдеуіне сэйкес 

езгереді, мұндаты I ампермен берілген. Өткізгішпен = ZcTaH t, =  бс-қа 
дейін қандай электр молшері тасылады?

3.197 Қалыңдыгы 0,2 мм жэне 3 мм никелин лентасынан кедергісі 2,5 
Ом реостат дайыидау қажет. Егер осы никелин үшін ток күші тығыздығының 
шекті мэні і -0.2 А/мм~ болса, онда үзындығы қанша лента керек жэне оган 
берілетін кернеудің максимал мэні қандай болуы керек?

3.198 ¥зындығы 1=10 м темір өткізгіштің үштарындагы кернеу U=6 В 
болса, онда онымен жүретін ток күші тығыздығы неге тең?

3.199 Электр станциясынан шығатын кернеу U=6,6 кВт. Түтынушы 
одан 1=10 км қашықтыққа орналасқан. Егер 1 ток күшінің мәні 20А жэне 
сымдардағы кернеудің шығыны 3% аспау үшін, алынған жеткізуші екі 
сымды жетектің мыс сымының көлденең қимасы ауданын қандай етіп алу 
керек?

3.200 Катушка мыс сымнан жасалған N=1000 орамнан түрады. 
Орамның диаметрінің орташа мэні d=6 см. Егер ток күші тығыздыгының 
шекті мэні j=2 А /м м 2 болса, онда катушка үштарына қанша кернеу беруге 
болар еді?

3.201 Диаметрі 1 мм нихром сымнан неше орамды радиусы 2,5 см 
фарфор цилиндрге ораганда, кедергісі 40 Ом электр пеші жасалады?

3.202 Элекгр лампысының вольфрам қылының t=20 °С кедергісі 
Rt =35,8 Ом. Егер кернеуі 120 В электр желісіне қосылғанда лампымен 0,33 
А ток жүретін болса, онда оның қылының температурасы қандай болады?

3.203 Катушканың мыс сымнан жасалған орамасының t=14 °С 
температурадағы кедергісі /?; 10 Ом. Орамамен ток жүргендегі оның 
кедергісі і?2=12,2 Ом болды. Орама қандай температураға дейін қызған?

3.204 Өткізгішпен тізбектеліп косылтан амперметр 1=5 А, ал өткізгіш 
үштарьша параллель қосылған V вольтметр U=100 В көрсетеді. Вольтметрдің 
ішкі кедергісі г=2500 Ом. Өткізгіштің R кедергісін г табыңыздар. 
Өткізгіштің кедергісін анықтауда Е вольтметрдің кедергісін ескермеген 
жатдайда қандай қателік кетеді?
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3.205 Шунтталған амперметр 10 А дейін ток күштерін елшей алады. 
Егер амперметрдің кедергісі Rk =0,02 Ом, ал шунттың кедергісі йщ=0,005 Ом 
болса, онда амперметр шунтсыз кандай ток күшін өлшей алады?

3.206 Сыртқы /{, = 10 Ом кедергіге тұйықталған гальваникалық 
элементтер батареясы /,=3 А ток береді. Егер R1 кедергінің орнына і?2=20 
Ом кедергі қосылса, ток күші /3=1.6 А болады. Батареяның ЭҚК-ін жэне ішкі 
кедергісін табьщыздар.

3.207 ЭҚК £=1.1 В жэне ішкі кедергісі г=1 Ом элемент R=9 Ом сыртқы 
кедергіге түйықталған. 1) тізбектегі ток күшін; 2) сыртқы тізбектегі 
потенциалдың (кернеудің) түсуін; 3) элемент ішіндегі потенциалдың түсуін; 
4) элементтің ПӘК-ін табыңыздар.

3.208 Егер t=5 мин уақыт ішінде кедергісі R=10 Ом өткізгіш арқылы 
q= 120 Кл заряд өткен болса, онда өткізгіштегі кернеудің түсуі неге тең 
болғаны?

3.209 Электр желісіне кедергілері R|=50 Ом, R2=30 Ом, R3=0.1 Ом, 
сэйкес плитка, реостат жэне амперметр тізбектеліп қосылған. Егер тізбектегі 
ток күші 1=4 А болса, онда плиткадагы, реостаттагы жэне амперметрдегі 
жеке-жеке кернеулерді есептеп табьщыздар.

3.210 Кернеуді U=120 В желіге әрқайсысыньщ кедергісі R=200 Ом екі 
электр лампысы қосылған. Олар параллель жэне тізбектеліп қосылған 
жагдайларда эр лампымен қандай ток күші жүреді?

3.211 3.29 суретгегі тізбектегі амперметрдің көрсетуі 1=0.04 А, 
вольтметрдің көрсетуі U=20 В, ал Ri=1000 Ом. Вольтметрдің кедергісін 
табьщыздар.

3.212 ЭҚК-і £= 30 В батарея тізбегіндегі ток күші 1=3 А. Батарея 
қысқаштарының кернеуі U=18 В. Тізбектің R сыртқы кедергісін жэне 
батареяның г ішкі кедергісін табьщыздар.

3.213 Кедергісі R2=30 Ом радиолампының қыздыру қылы реостат 
арқылы ЭҚК £ =2.5В жэне ішкі кедергісі г=0.1 Ом батарея тізбегіне қосылған 
(3.30 суретті қара). Егер реостаттьщ кедергісі Ri=8.4 Ом болса, онда қыздыру 
I тогы неге тең болғаны?
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3.30 сурет
3.214 Радиолампының қылын қоректендіру ұшін U=4 В кернеу мен 1=1 

А гок күші қажет. Егер батареяның ЭҚК е =12 В, ішкі кедергісі г=0.6 Ом 
болса, опда қыздыру қылының тізбегіне қосылуға тиіс қосымша 
кедергінің мәні неге тең?

3.215 Кедергісі R2 10 Ом ламгіының қысқаштарындағы кернеу U2=l В 
болса, онда гок жеткізуші сымдардың кедергісі мен олардағы кернеудің Uj 
гүсуін табыцыздар. Ток козінің ЭҚК е=12.5В жэне ішкі кедергісі г=0.4Ом.

3.216 ЭҚК g =1.5 В гок көзіне кедергісі R=0.1 Ом катушка қосылған. 
Амперметр /-.=0.5 А ток күшін көрсетті. Ток көзіне алғашқыға тізбектеп, 
ОҚК сондай екінші гок көзі тізбектеп қосылғанда катушкадағы ток күші 
12=0.4 А болады? Ток коздерінің г, жэне г2 ішкі кедергілерін табыцыздар.

3.217 Өзара гізбектеліп қосылған үш элементтің екі тобы параллель 
қосылып, R=1.5 Ом сыртқы кедергіге түйықталған. Әр элементтің ЭҚК-і 
g =1.2 В, ішкі кедергісі 1=0.2 Ом. Сыртқы тізбектегі I ток күшін табыңыз.

3.218 Көлденең қимасының ауданы S=0.17 мм2 мыс сыммен 1=0.15 А 
ток күші жүріп тұр. Әр еркін электронға электр өрісі тарапынан эсер ететін F 
күпггі табыцыздар.

3.219 Қуаты 10 кВт токты мыс сым арқылы 500 м аралыққа 200 В 
кернеумен жегкізу керек. Егер түтынушының кернеуі аталған кернеуден 5% 
кем, ал ток жеткізу жетегіндегі (линиядағы) кернеудің шығыны 10%-тен 
аспауы керек болса, онда осыган қажет сымньщ келденең қимасын, жегектің 
бас жағындағы кернеуді жэне жеткізу сымдарындағы жоғалатын қуатты 
табыңыздар.

3.220 Түрақты токтың генераторы Е, =150В ЭҚК өндіріп, сыртқы 
гізбекке 30 А гок береді. Генератор өндіретін қуатты, ток көзі ішіндегі 
жоғалған куатты, іүтынушының куатын, ток кезінің ПӘК-ін (оның ішкі 
кедергісі 0.6 Ом) табыцыздар.

3.221 Қоргасын қоргагыш, көлденең қимасының ауданы S=5mm2 мыс 
сымның температурасы Ді=10°С артқанда балкуы үшін, оның көлденең 
қимасын қандай етіп алу керек? Бастапқы температура 1ү=20°С. Қоршаган 
ортаға берілетін жылу мөлшері ескерілмейді.

3.222 Электр шәйнегінің екі орамасы бар. Олардың біреуін қосқанда 
шәйнектегі су 0=15 минугга, ал екіншісін қосқанда су t 2=30 минутта 
қайнайды. Егер екі ораманы бірден 1) параллель; 2) тізбектеп қосқанда 
шәйнектегі су қанша уақытта қайнайды?
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3.223 ЭҚК £ =2.15 В қорғасын аккумуляторға қосылған сыртқы R=0.25 
Ом кедергідегі ток күші 1=5 А болса, онда бұл аккумулятор қандай ПӘК-пен 
жұмыс істейді? Аккумулятор қандай пайдалы максимал қуатқа арнапган?

3.224 Магистральдан (бас желіден) үйге жүргізілген жеткізуші 
сымдардың кедергісі R0=0.5 Ом. Магистральдағы кернеу түрақгы жэне 
U0=127 В. Егер желіге қосылатын елшегіш кұралдардагы кернеу U=120 В 
кем болмауы үшін, үйде тұгынылатын куаттың максимал мәні қандай 
болады?

3.225 Магистральдан түтынушыға ток жеткізетін мыс сымның барлық 
үзындығы 1=49 м, көлденең кимасының ауданы S=2,5 мм2 магистральдағы 
кернеу Уо=120 В. Тұтынушы - қуаты 600 Вт пеш. Пештің кедергісі неге тең?

3.226 Шәйнектегі 1 л су 5 минутта қайнайтын болса, онда оның 
ішіндегі қыздыру сымы (спираль) қандай куат түтынады? Егер электр 
желісіндегі кернеу 120 В болса, онда қыздырғыштың R кедергісі қандай? 
Судың бастапқы температурасы t=13.5 °С. Жылу мөлшерінің шығыны 
ескерілмейді.

3.227 Бөлмені жылыту үшін кернеуі 120 В желіге қосылған электр 
пеші қолданылады. Бөлме тэулік ішінде 20 800 ккал жылу жоғалтады. 
Бөлменің температурасын өзгеріссіз үстау керек. Бүл үшін: 1) пештің 
кедергісі; 2) мүндай пештің орамасы үшін диаметрі 1 мм сымның үзындығы; 
3) пештің қуаты қандай болуы керек?

3.228 Кедергісі R=100 Ом еткізгіштегі ток күші t=30 с ішінде 1о=0-ден 
ІП5ах-1 0  А-ге дейін бірқалыпты езгереді. Осы уақыт ішінде өткізгіште 
белінетін Q жылу мелшерін табьщыздар.

3.229 Кедергісі R=12 Ом өткізгіштегі ток күші t=10 с ішінде І0=5 А- 
ден І=0-ге дейін бірқалыпты кемиді. Осы уақыт аралығында еткізгіште қанша 
жылу мөлшері Q белінеді?

3.2.2 Металдардагы, сүйыцтардагы жэне газдардагы электр тогы.
1. Металдардагы электр тогының тыгыздығы

f  — а  * Е немесе /  =  е * п <  3 >  ,
' я»г . . . . . .  . . .мүндағы о = -—  -металдың меншікті еткізпштіп; п-метал ішіндегіШТ

электрондар концентрациясы; х- еркін жолды жүретін уақыт; е, ш- 
электронның заряды мен массасы; <в>- электрондардың реттелген 
қозғалысының (дрейфтік жылдамдық) орташа жылдамдыгы.

2. Термоэлектрондық эмиссия кезіндегі қанығу тогының тығыздығы:
}к =  ВТ2е~А-кТ,

мүндағы, В-эмиссия түрақтысы; А-шығу жүмысы; Т-катод 
температурасы.

3. Электролиз үшін Фарадей заңы:
ім  

m =— Q,
F Z

мүндағы ш-электродта бөлініп шыққан заттың массасы; М-берілген 
заттың иондарының мольдік массасы; q-электролит аркылы еткен электр 
мөлшері; Ғ=96.5 кК л/м оль - Фарадей саны.
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4. Сұйықтардағы ток күшінің тығыздығы: /  =  {n+q+b+ + n_q_b_)E. 
Мұндағы гц-иондардың /оң және теріс/ концентрациясы; q^-

иондардың заряды; Ь..-иондардын қозғалғыштығы.
5. Ионизатор үздіксіз эсер еткенде, тепе-теңдік жағдайда, газдағы 

иондар жұбының саны

■«>»

\ '
мүндағы, N-көлем бірлігінде эр секунд сайын пайда болатын иондар 

жұбының саны; а-рекомбинация коэффициенті.
6. Ток тасымалдаушылар концентрациясы түрақты, қанығудан алые ток 

мәндеріндегі жағдайлардағы газдагы ток тығыздығы
/ = n0q{b+ +  Ь_)Ё.

7. Қанығу тогы тығыздығы
j=qn9d,

мұндагы d - конденсатор астарларының ара қашықтығы.

Есеп шығару мысалдары.
1. Келденең қимасының диаметрі d=0.6 мм темір өткізгіш арқылы 16 А 

ток жүреді. Өткізгіштегі еркін электрондардың и концентрациясы 
атомдардың концентрациясына тең деп есептеп, электрондардың реттелген 
қозгалысының орташа жылдамдығын анықтаңыздар.

Берілгені: Шешуі: электрондардың реттелген қозғаласының
й=0.6мм=6-10"4м орташа жылдамдығын мына формуламен
п=п <У>= 1 табамыз. Мұндағы t-еркін электрондар,

I — 16А' үзындыгы 1 өткізгіш кесіндісіне орын ауыстыра
отырып, q=eN зарядты тасымалдап

<V>-?

( о
ток тудыратын уақыт. ¥зындығы 1 кесіндідегі еркін электрондар саны 

N=nV=nls, (2)
мүндағы s - өткізгіш қимасының ауданы. Есеп шарты бойынша n=n', 

ендеше
n = n '= ^  =  I f  =  2 ^ ,  (3 )

мүндағы /і-темірдің мольдік массасы; р-  темірдің тығыздығы; Қ„- 

мольдік колем. (З)-ті (2)-ге және (2)-ні (1)-ге қойып, 1=-^-^— бүдан
U'H тг У'І . _I =  —  аламыз, сонымен <V>=-— ----- =4.2мм/с

п о



2. Ту ; қышқылының еудагы ерітіндісі арқылы 2 минут 1=0.5 А ток 
жүреді. Нәтижесінде пайда болатын күркіреуік (гремучий) газдың массаеын 
табыңыздар.
Берілгені: Шешуі: күркіреуік газдың массасы қышқыятылған
1=0.5А судың электролиз! кезінде бөлінетін Н2 сутегі мен 0 2
t= 120с оттегінің массаларының қосындысыиа тең, ягни,
гп=? т?=т1 + т г (1)

Электролиз натижесінде пайда болатын заттың массасын Фарадей 
формуласынан табамыз:

т ,  =  - —  (2 )
Ғ Zi ’ ‘  ғ  z 2 '  '

мүндағы, М и  Ма-сутегі мен оттегінің, сэйкес мольдік массалары; Z t - 1, 
Z2 =2- олардың валенттіліктері. (2-ні (1))-ге қойып,

т  = "  =5.8- 10_6кгғ  чг, z2 /
3. Әр астарының ауданы s=2.5-10~2m2 конденсатор ішінде көлемі 

V =  3.75 * 10~4м3 сутегі бар. Газ иондарының п концентрациясы 
5.3Т0?см_3. Конденсатор астарларына қандай U кернеу бергенде онымен 2 
мкА ток жүреді? Оң иондардың қозғалғыштығы Ь* =  5 .4см 2/В * с , теріс 
иондардікі Ь_ = 7 .4см 2/В  * с
Берілгені: Шешуі: конденсатор астарларындағы U кернеу мен
Е s=2.5-10-2m2 электр өрісінін кернеулігі d астарлар ара қашықтығы
V = 3.75 * 10~4м3 арасындагы байланыс U= Ed. Электр өрісі кернеулігін
j=  <?n(b+ +  b_)£ , п=5.3-1013м_3 мына формуладан табамыз.
E =  Газ орналасқан, астарлар арасындағы көлем,

1=2-1G~6A
V — s d бүдан d== V/s ,  олай болса, U =  ——— —— =  1 JOBQV.Л.Ъ+ *Һ_>5

b+ =  5 .4см 2:/В  * с
b_ =  7 .4см 2/В  * с
U=7

Есептер.
3.230 Темір өткізгішпен жүріп түрған ток күші тығыздыгы j= 1 0 4A/M2 

металдың эр атомына бір еркін электрон келеді деп есептеп, а) 
электрондардың реттелген қозғалысының орташа жылдамдығын; б) кәлем 
бірлігіндегі электрондардың механикалық импульсін табыңыздар.

3.231 Көлденең қимасының ауданы s=l мм2, бойынан 1=10 А ток жүріп 
түрған мыс өткізгіштің электрондарының реттелген қозғаласының <V> 
орташа жылдамдығын табыңыздар. Мыстың эр атомына екі өткізгіштік 
электроны келеді деп есепгелсін.

3.232 Үзындығы 1=2 м, көлденең қимасының ауданы s=0.4 мм2 мыс 
сыммен ток жүріп түр. Бұл жағдайда тізбекте бөлінетін қуат Р=0.35 Вт.
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Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 1 с ішінде өтетін электрондар санын 
жэне электр өрісінің Е кернеулігін табьщыздар.

3.233 Мыс сымдағы ток күшінің j тығыздығы 3 А /м м 2. Өткізгіштегі 
электр өрісінің кернеулігін табьщыздар.

3.234 Екі электродты лампыдағы қанығу тогы Ік =  6.3 мА болып, 1 
сағат жүмыс істеу нәтижесінде 63 Дж энергия бөлінеді. Жылу тек қана 
олектрондардың кинетиқалық энергиясы есебінен белінеді деп есептеп: а) 
анодқа согылагьш электрондардыц жылдамдыгын; б) 1 с ішінде катодган 
үшын шыгатын электрондар санын анықтаңыздар.

3.236 Көлемі V=6 см' мыс сыммен тұрақты ток жүріп тұру 
нотижесінде t=60 с ішінде Q=216 Дж жылу мөлшері белінді. Өткізгіінтегі 
электр еріеі кериеулігін табьщыздар.

3.237 Вольфрам катоды бар электрондық лампының қыздыру қылының 
үзындыгы 1=30 мм, диаметрі d=0.1 мм, қыздыру қылы температурасы 
I 2700 К. Вольфрам үшін эмиссия түрақтыеы В=60А/см2 * К2. Қанығу 

тогын Ік табьщыздар.
3.238 Висмут-гсмір термопарасының іұракгысы С =92Т0_6В/с, 

кедергісі R=5 м. Ол ішкі кедергісі г=110 Ом гальванометрге қосылған. Егер 
термонараның бір ұшы қалыпты қайнап жатқан су буына, ал екінші ұшы еріп 
жатқан мүзда ұстшіып гүреа, онда гальванометр қандай ток көрсетеді?

3.239 ІІеш температурасыи анықтау үшін, оның ішіне, ішкі кедергісі 
R=2000 Ом, сезгіштігі 10-J? А/бөлік гальванометрге қосылған никель-хром 
тсрмопарасы орналастырылды. Термопараның тұрақтысы ('=5• 10“4 в/ °С 
Термопараның екінші үшының температурасы t2 =  15°С болғанда 
т альванометрдің көрсетуі п=25 бөлік болса, онда пеш ішіндегі температура Т, 
қандай болады?

3.240 Кедергісі R-. =  4 Ом термопарадан жэне ішкі кедергісі г=80 Ом 
гальваномегрдеи гүратын тізбекте, термопара үштарындағы температура 
айырмасы At=50°C болганда 1=26 мкА ток жүреді. Термопара түрақтысын 
(С) табьщыздар.

3.241 Висмут-теллур термопарасын ішкі кедергісі г=100 Ом жэне 
ссзгіштігі 310 " А/болік гальванометрге қосқанда, өлшеуге мүмкін 
температураның айырмысы ЛТ=2Т0_3 °С болады. Осы термопараның С 
түрақтысы неге тең?

3.242 Гальвани элементері (ЭҚК-і Е=0.9 В, ішкі кедергісі г=0.6 Ом) 
батарсясы бірдей үш топпен параллель қосылған үш тармақтан түратын 30 
элементтеп гүрады. Кедергісі R=205 Ом жүктемеге қосылған батарея 5 минут 
жүмыс ісгегенде катодта қанша мыс бөлініп шыгады? Мыстың 
салыстырмалы агомдық массасы 63.57.

3.243 Электролит ваннасында t=5 минут бойы 1=2 А ток жүрген болса, 
онда катодта бөлініп шыгатын екі валентті металдың N атомдар саны мен v 
зат мөлшерін табыңыздар.

3.244 Ерітінді электролизі кезінде 1 сағатта тотияйынның (мыс 
купоросы) 4.77 г мөлшері ыдырайды. Катодта болінетін (эр секунд сайын) 
мыс иондарының санын анықтаңыздар. Әр ионның заряды неге тең?
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3.245 Екі электролит ваннаеы өзара тізбектеліп қосылған. Бірінші 
ваннада массасы m , 3.9 г мырыш (цинк), ал екінші ваннада діл сондай 
уақытга массасы т г=2,24 г темір бөлінді. Мырыштың валенттілігі 2. 
Темірдің валенттілігін табыцыздар.

3.246 Бір ерітіндінің ішіндегі жэне Се" иондарының қозғалғыш- 
тықтары сэйкес Ь+ =4.5-10-2 смг/(В  * с) жэне Ь_ =6.77-10-2 см2/(В  * с). 
Осы мэліметтерді пайдаланып ас тұзыньщ (NaCl) балама о ө т к і з г іш т і г ін  
табыцыздар. Температура 18°С.

3.247 Егер ток тығыздығы j—80 А /м 2 болса, онда мыс купоросыныц 
электролизі 5 сағат ішінде бөлінген мыстың һ қалыңдығын табыцыздар.

3.248 Мыс купоросы ерітіндісі бар электролит ваннасы арқылы 
жұретін ток күші At=20 с ішінде І0 =0-ден 1=2 А-ге дейін бірқалыпты өседі. 
Осы уақыт ішінде ваннаның катодында бөлінген мыстың m массасын 
табыцыздар.

3.249 Ток күшінің тығыздығы j=10 А /м ’ болса, онда t=5 минутта 1 см2 
электрод бетінде екі металдың қанша атомы бөлінеді?

3.250 Күкірт қышқылы ерітіндісінің электролизі үшін Р=37 Вт қуат 
шығындалды. Егер 500 минут ішінде 0.3 г сутегі бөлінген болса, онда 
электролит кедергісі неге тең болғаны?

3.251 Бір-бірінен d=2 см аралықта орналасқан параллель екі 
пластиналар арасындагы ауа рентген сәулелерімен иондалады. Әр пласти- 
наның ауданы s=500 см2. Егер пластиналар арасындагы кернеу U=100 В 
болса, онда жүретін ток күші 1=3 мкА. Бүл - қанығу тогынан көп кем. 
Ауаның иондарының козғалғыштығы fa+ =1.37см2/(В  * с) жэне 
b_ =1.91 см2/(В  * с). Оң иондардьщ концентрациясын табьщыздар.

3.252 Азот рентген сэулелерімен иондалады. Егер газдың эр куб 
сантиметрінде тепе-тендік жағдайда по=107 жүп ион болса, онда азоттың 
өткізгіштігі неге тең? Оң иондардьщ қозғалғыштыгы b+ =  1.27см2/(В  * с), 
ал теріс иондардікі b_ =  1.81см2/(В  *-с}.

3.253 Өзара жақын орналасқан екі пластинаның арасындагы ауа 
ультракүлгін сэулелермен бір қалыпты иондалады. Көлемі V=500 см3 
ауадағы байқалған ток күшінің қанығу мэні Ік =  0.48 мкА. а) көлем 
бірлігінде, бір секундта пайда болатын иондар жүбы санын; б) егер ауадағы 
иондардьщ рекомбинация коэфициенті 1,67-10- в см3/ с  болса, онда иондар 
жүбының тепе-тендікке сэйкес санын табыцыздар.

3.254 Жазық электродтарының d ара қашықтығы 5 см тең 
ионизациялық камерада тығыздығы )к =  16м кА /м 2 қанығу тогы жүріп түр. 
Камераның эр куб сантиметрінде 1 с ішінде пайда болатын иондар жүбын 
табьщыздар.

3.255 Рентген сәулелері ауаны иондауы нэтижесінде эр секунд сайын 
1 см3 көлемде 1 0 ' жүп иондар пайда болады. Рекомбинация коэфициенті 
І0 ~ 5см3с_ і . Ионның заряды электрон зарядына тең. Тепе-тендік жағдайда 
иондалған ауаның меншікті электр өткізгіштігі неге тең?
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IV тарау

4. ЭЛЕКТР ЖЭНЕ МАГНЕТИЗМ

4.1 Туракты токтыц магнит өрісі

4. /. 1 Био-Савар-Лаплас заңы.
1. Био-Савар-Лаплас зацы бойынша, бойынан I ток жүріп тұрған 

өткізгіштің dl элементі кеңістіктің қандай да болмасын А нүктесінде 
индукциясы dB магнит өрісін тудырады

4  rr г 3

Мұндағы, р-ортаның магнит өтімділігі, вакуум үшін р=1; р0-магнит 

түрақтысы, ол ро=4-я-10- ' Гн/м ; d l -модул і өткізгіштің үзындыгына тең, 

токтың бағытымен бағыттас вектор, өткізгіш элементі; J-өткізгіштегі ток 

күші; г-элемент df-ден анықталатын нүктеге жүргізілген радиус-вектор. dB 

векторының модулі мына формуламен

dB

өрнектеледі. Мүндағы, а - радиус-вектор г  мен d l  арасындағы бүрыш.

Кеңістіктің берілген нүктесіндегі тогы бар өткізгіштің тудыратын 
магнит өрісінің индукциясы мына интегралмен анықталады

s  =  f d S
і

Мүндағы d S -тогы бар өткізгіштің сәйкес элементінің магнит өрісі 

индукциясы, ал I белгісі интегралдау өткізгіштің бүкіл үзындығы бойынша 
орындалатынын көрсетеді.

2. Тогы бар түзу өткізгіш тудыратын магнит өрісі индукциясы

В =  —  (cos — cos <p7).ZtS w

Мұндағы tpt және ерг - өткізгіштің шеткі нүктелері үшін бүрыш 

мәндері.

Егер өткізгіш шексіз үзын болса, онда <рг =  0, <р2 = п .  Онда

„  т а  2 /
4гг г0 _
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3. Дөңгедек токтың центріндегі магнит индукциясы
„  m  1 £> ””  _  _

2 Я,

мұндагы R-тогы бар дөңгелек контурдың радиусы.
4. ¥зын соленоидтың орта бөлігіндегі (немесе тороидтың осіндегі) 

магнит өрісі индукдиясы
В =

мұндағы, п- соленоидтың узындық бірлігіне келетін орам саны.
5. Магнит өрістерінің суперпозиция принципі: бірнеше токтың

тудыратын магнит өрісінің индукциясы, эр токтың жеке-жеке
индукцияларының векторлық қосындысына тең:■—> .

в,■Z'
Екі өріс беттескен жағдайда

В = В^ 4  В 2
ал векторының модулі

В=%/В, + В2 + 2 • Вг ■ В2 ■ cos a, 
мұндағы a  - берілген Д. жэне В2 векторлар арасындағы бұрыш.
6. Изотропты орта үшін магнит индукциясы В мен магнит өрісінің 

кернеулігі арасындагы байланыс В =

Есеп шығару мысалдары.
1. Жұка сақинамен 1=16 А ток жүріп тұр. Сақинаның радиусы R=0,1 м. 

Сақинаның барлық нүктелерінен бірдей қашықтықта жатқан А нүктесіндегі 
магнит индукциясын табу керек (4.1 суретті қара)

Берілгені: Шешуі: магнит өрісінің В индукциясын табу
1=16А үшін сақинадан элемент беліп алайық.
R=0,1 м Био-Савар-Лаплас заңы бойынша бүл тогы бар

dB =  элементтің индукциясы dB векторының

г=0,2м бағыты бүргы ережесі бойынша анықталады.
В-? Ал А нүктесіндегі магит индукциясы

суперпозиция приниипі бойынша В =  j  dB  интегралымен анықгалады.
-г . —4>

Интегралдау сақинаның барлық d l элементтері бойынша жүргізіледі. dB 
векторын екі құраушыға жіктейміз, олар: сШх-сақина жазықтығына
перпендикуляр, жэне dB r  сақина жазықтығына параллель бағытталған, яғни

dB  — dB 4 dB;;:.
Ондай болса, симметрия салдарынан /  dB% = 0 ,  ал әр элементтердің 

тудыратын dBL векторлары багыттас болады, сондықган векторлық
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қосындыны скалярлық қосындыға ауыстырамыз, В =  j  dBx яғни мүндағы 

dB± =  dB - cos jg жэне dB =  f^sin a  =  I„cos —f j  

Сонымен,

В =/

B=

в

jrr* 4-гг г3 г  ̂ 2'Г2
гіземіз де,

= 12,56- 10~6Тл.

[  d £  =  j  dB± +  j  dB:l

СИ жүйесіне келтіріп, есептеулер жүргіземіз де.

:-Со.2Р

4.1 сурет

2. Бойынан бірдей және бір жаққа бағытталған 1=60 А ток жүріп 
тұрған, өзара параллель екі шексіз үзын сым еткізгіш бір-бірінен d=10 см 
қашықтықта орналасқан. Бір өткізгіштен га =5 см, ал екіншіден г2 =  12 см 
қашықтықтагы нүктедегі магнит индукциясын табу керек.

Берілгені:
в  = в 1 ^ 3 2
1 = 60А  

г2 = 0Д2м 
Вд-?

Шешуі: А нүктесіндегі (4.2 суретті қара) магнит 
индукциясы мүндағы, В1 жэне В2 эр токтыц А б=0.1м 
нүктесіндегі тудыратын жеке-жеке магнит іү =  0,05м 
индукциясы. В векторының модулін косинустар 
теоремасы бойынша табамыз, ягни

В=,/ + В2 + 2 ■ Вг - В2 ' cos а.
Тогы бар шексіз үзын, түзу өткізгіш магнит индукциясы формуласынан 

в і = 5 г '  S 2 =  ^ - .  А ленді co sa  мэнін ДАС ұшбүрышынан табамыз.

Косинустар теоремасы боыйнша сИ =  г? +  г | 
формулаға мэндерін қойып В=286 мкТл аламыз.

2 • г г • r 2 cos ct бүдан, (3)
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в

Есептер.
4.1 Бойынан 1=50 А ток жүріп тұрған шексіз ұзын тузу өткізгіштен 5 см 

қашықтықтағы нүктедегі магнит өрісінің индукциясын табьщыздар.
4.2 Ток күші 1=1 А болып жүріп түрган, радиусы R=1 см жүқа 

сақинаның центріндегі магнит ерісінің кернеулігін табьщыздар.
4.3 Егер бойынан жүріп түрған ток күші 1=20 А болса, онда қабырғасы 

а=10 см квадраттың центріндегі магнит өрісі индукциясы неге тең болады?
4.4 Өзара параллель, шексіз үзын екі өткізгіштің ара қашықгығы 10 см, 

ал олармен қарама-қарсы бағытта жүріп түрган ток күші бірдей жэне 1=30 А. 
Өткізгіштердің дәл ортасындағы нүктедегі магнит индукциясын есептеп 
табьщыздар.

4.5 Тік бүрышқа иілген шексіз үзын еткізгіш пен 1=10 А ток жүріп түр. 
Бүрыштың биссектрисасында жэне төбесінен 20 см қашықтықга жатқан А 
нүктесіндегі әріс индукциясын табыцыздар (4.3 суретті қара).

4.6 Шексіз үзын өткізгіш тік бүрышқа иілген (4.4 суретті қара). 
Өткізгішпен 1=20 А ток жүреді. Егер г=5 см болса, онда А нүктесіндегі 
магнит индукциясы неге тец?

4.3 сурет 4.4 сурет 4.5 сурет

4.7 Шексіз үзын, түзу өткізгіш 4.5-суретте көрсетілгендей болып 
иілген. Онымен 1=100 А ток жүріп түр. Егер R=10 см болса, онда О 
нүктесіндегі магнит индукциясын табыцыздар.

4.8 Шексіз үзын, түзу екі өткізгіш тік бүрышпен айқасқан (4.6 суретті 
қара). Ара қашықгығы d=10 см өткізгіштермен !, =  80  А жэне І2 =  60 А ток
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жүреді. Екі өткізгіштен бірдей қашықтағы А нүктесівдегі магнит 
индукциясын табьщыздар.

А  4 І ! 4

1  f

1
-------------- — ® — — Ф — — © —

А В с

1 1

4.6 сурет 4.7 сурет 4.8 сурет
4.9 4.7-суретте тогы бар, 15=12=1, ал І3 =21 , шексіз ү.зын, түзу үш 

откізгіштің қимасы көрсетілген. Егер АВ= ВС болса, онда AC кесіндісінің 
бойынан токтарының тудыратын магнит өрісі нөлге тең болатын нүктені 
табыңыз

4.10 Шексіз үзын, түзу өткізгіштің радиусы R=80 см (4.8 суретті қара) 
дөңгелек түзағы бар. Егер А нүктесіндегі магнит индукциясы В=12,5 мкТл 
болса, онда өткізгіштегі ток күші неге тең?

4.11 Қабырғасы үзындығы 1=0,2 м дүрыс алтыбүрыштың центріндегі 
магнит индукциясы В=10 мкТл болса, онда оның периметрін бойлап жүретін 
ток күші неге тең болғаны?

4.12 Түзу өткізгіштің АВ кесіндісінің ортасынан 5 см қашықтықтағы С 
нүктесіндегі магнит өрісі кернеулігін табыңыздар. С нүктесінен 60° 
бүрышпен көрінетін АВ кесіндісімен 1=20 А ток жүреді.

4.13 Жіңішке сым сақинамен ток жүріп түр. Ток күшінің мэнін 
өзгертпей, оған квадрат тэрізді пішін берілді. Контурдың центріндегі магнит 
индукциясы неше рет өзгереді?

4.14 Шексіз үзын, параллель екі өткізгішпен жүретін ток күштері 
бірдей іі=12=2,5 А. Токтар бір жаққа бағытталған. Ара қашыктығы 50 см екі 
өткізгіштің біреуінен 40 см, ал екіншісінен 30 см қашықтықтағы нүктедегі 
магнит индукциясын есептеп табыңыздар.

4.15 Қабырғасы а болып квадрат рамка тәрізді иілген жіңішке 
өткізгішпен I ток жүреді. Квадраттың төбелерінен бірдей, оның қабырғасына 
тең қашықтықтағы нүктедегі магнит өрісі индукциясын табыңыздар.

4.16 Түзу, үзын өткізгіштің бір аралығы радиусы R жарты шеңбер 
болып табылады (4.9 суретті қара). Өткізгішпен I ток жүріп тұр. Жарты 
шеңбер центріндегі магнит өрісі индукциясын табыңыздар.

I
 £--------------

4.9 сурет 4.10сурет
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4.17 Дөңгелек контурдың радиусы R=4 см, онымен жүретін ток күші 
1=2 А. Контурдьщ осінде, оньвд жазыктыгынан 3 см кашықтықтағы нүктедегі 
магнит өрісі кернеулігін есептеп табыцыздар.

4.18 Өте қысқа катушканьщ радиусы R=16 см, ал оның орамасымен 
жүретін ток күші 1=5 А. Катушканьщ центріндегі магнит өрісі индукциясы 
800 А/м болса, онда орамасыныц орам саны неге тец?

4.19 Радиусы R=10 см жіңішке еткізгіш сақинамен 1=80 А ток жүріп 
түр. Сақинаның барлық нүктелерінен бірдей қашықтықта жатқан нүктедегі В 
магнит индукциясын табыцыздар. Ол қашықтық r=20 см.

4.20 Ұзындығы 1=20 см катушканьщ орам саны N=100. Катушка 
орамасымен 1=5 А ток жүріп тұр. Катушканьщ диаметрі d=20 см. 
Катушканьщ осінде, оның бір үшынан 10 см қашықтықтагы нүктедегі магнит 
индукциясын табыцыздар.

4.21 Диаметрі d=10 см дөңгелек ораммен 1=10 А ток жүріп түр. 
Орамның осіндегі нүктелердің Н магнит ерісі кернеулігін тауып оны кестеге 
жазындар. 0<х<10 см интервалында, эр 2 см аралықта Н магнит өрісі 
кернеулігінің х-ке байланысты сызбасын сызыңыздар.

4.22 ¥зындығы 1=200 мм катушканьщ орам саны N=200. Диаметрі 
d=200 мм катушкамен 1=5 А ток жүреді. Катушканьщ центріндегі В магнит 
индукциясын табыцыздар.

4.23 Келденең қимасының ауданы S=1,0 мм2 мыс сымнан жасалган 
сақинамен жүріп түрған 1=20 А ток, оның центрінде Н=178 А/м магнит өрісі 
кернеу лігін тудырады. Сақина жасалган сымның ұштарына қандай 
потенциалдар айырмасы түсірілген?

4.24 Ұзындыгы 1=30 см катушканьщ орам саны N=1000. Катушкамен 
1=2 А ток жүретін болса, онда оның ішіндегі магнит өрісі кернеулігін есептеп 
табьщыздар. Катушканьщ диаметрі, оның үзындығымен салыстырғанда өте 
аз деп есептелсін.

4.25 Диаметрі d=0,8 мм сымнан жасалган катушка орамасыныц 
орамдары бір-біріне тығыз жанасып орналасқан. Ток күші 1=1 А болганда, 
катушканы өте ұзын деп есептеп, оның ішіндегі магнит өрісінің Н 
кернеулігін есептеп табыцыздар.

4.26 Тец қабырғалы үшбүрыш пішінді контурмен 1=40 А ток жүріп түр. 
Үшбүрыштың қабырғасының үзындығы а=30 см. Үшбүрыш биіктіктерінің 
қиылысу нүктесіндегі В магнит индукциясын табыцыздар.

4.27 Диаметрі d=10 см катушка орамасы бір-біріне тығыз етіп оралған 
жіңішке сымнан жасалган. Егер үзындық бірлігіне келетін орам саны дэл 
осындай болатын үзын соленоидтың магнит индукциясынан айырмашылығы 
0,5% аспайтын болса, онда осы катушканьщ минимал /гаіп үзындығы кандай 
болуы керек?

4.28 Қозбаған сутегі атомының электроны ядроны айнала радиусы 
R=53 пм шеңбер бойымен қозғалады. Баламалық (эквиваленттік) дөңгелек 
ток күшін жэне шеңбер центріндегі өріс кернеулігін табыцыздар.
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4.29 Электрон түзу бойымен tt 10 Мм/с жылдамдықпен қозғалады. 
Оның қозғалыс сызығынан (траекториясы) г=1 нм қашықтықта жатқан 
нүктедегі магнит өрісінің максимал индукциясын табыңыздар.

4.30 Түзу сызық бойымен қозғалып бара жатқан электронның 
траекториясынан 10 нм қашықтықтағы магнит индукциясының максимал 
мэні Вт=160 мкТл. Электронның жылдамдығын табыңыздар.

4.31 Радиусы R=50 см, диэлектрик дискідегі біркелкі болып бөлінген 
заряд q=5 Кл. Дискі езінің осін айнала о)=10 рад/с бұрыштық жылдамдықпен 
айналып і үр. Өрістің дискі центріндегі магнит индукциясын табыңыздар.

4.32 Дүрыс алтыбурыш сым рамкамен 1=2 А ток жүріп түр. 
Нәтижссінде оиың центрінде кернеулігі Н=33 А/м магнит ерісі пайда болады. 
Рамка жасалған сымныц үзындығын табыңыздар.

4.33 Өзексіз тороидтың орта сызығының радиусы R, ал оның көлденең 
қимасы радиусы г дөцгелек болып табылады. Тороидтың орамасының орам 
саны N. Егер орамдагы ток күші I болса, онда тороидтағы өрістің магнит 
индукциясыиың Bmi„ және Bmax мэндерін табыңыздар.

4.34 Тік төртбұрыш болып иілген жіңішке сыммен 1=60 А ток жүреді. 
Тік тортбүрыш қабырғаларының ұзындықтары, сәйкес а=30 см жэне в=40 см. 
Диагональдардың қиылысу нүктесіндегі В магнит индукциясын табыңыздар.

4.35 Жіңішке өткізгіш контурмен жүретін ток күші 1=100 А. Осы 
гоктың А нүктесіндегі В магнит индукциясын табыңыздар (4.8 суретті қара). 
Контурдың иілген бөлігінің радиусы R=20 см.

4.1.2 Зарядталган бөлилектердіц магнит өрісіндегі қозгалысы.
1. Магнит индукциясы В өрісте о  жылдамдықпен қозғалып келе жатқан 

заряды q болшекке эсер ететін магниттік күш F
F =  q - [ Щ  немесе FJ q l a  ■ В ■ sin *

мүндагы ц-векторлар 0 мен В арасындағы бүрыш.
2. Бір мезгілдегі магнит жэне электр орістерінде зарядталган болшекке 

эсер ететін күш (Лоренц күші):
Ғл =  q • Е +  qf дЩ.

3. Шексіз үзын, түзу өткізгішке параллель қозғалатын зарядталган 
болшекке эсер етегін магниттік күщтің модулі

b=q-o-B=q-a-;------ ,4т: rG
мұндағы г0"3арядтан өткізгішке дейінгі қашықтық.

Ессп шығару мысалдары.
1. Электрон индукциясы В=3,14-10'2Тл біртекті магнит өрісіне оған 30° 

бұрыпшен, 8-106 м/с жылдамдықнен үшып кірді. Электронный магнит 
орісінде қозгалатын бүранда тэрізді сызыгының радиусы мен адымы мәнін 
габу керек. Сондай-ақ, электронный магнит орісінде айналу жиілігін 
табыңыздар.
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Берілгені:
В=3,1410'2Тл 
ст=8-102 м/с 
а=30°
R-?, h-?, п-?
Шешуі: магнит өрісіне ушып кірген электронға В магнит индукциясы 

мен жылдамдық векторларына перпендикуляр багытталган Лоренц күші 
эсер етеді. FHef - а  ■ 8  ■ sin а  Бұл күш электронға нормаль бағытталған ұдеу 
беріп жэне оны В сызықтарына перпендикуляр жазықтықтағы шеңбер 
бойымен о х = o  s in «  жылдамдықпен қозғауға мэжбүр етеді. В векторы
бағытында электронға ешқандай күш эсер етпейді де, ол =  о  ■ cos a
жылдамдықпен epic бойымен бірқалыпты қозғалады. Осы екі қозғалыстың 
қосылуы нәтижесінде электрон радиусы R, адымы һ бұрандалы сызықпен 
қозғалады (4.11 суретті қара). Электрон айнала қозғалатын шеңбердің 
радиусын келесі шарттан табамыз, F=Fy немесе \е\ о хВ =  — , бұдан

m -sx ro -s -s in a  _ _R=T—  =  -  . . -  0,0 /  м. Бұрандалы сызықтың адымы электронның a t

жылдамдықпен, оның бір айналым жасауға кеткен уақыты ішінде жүрген
. rrv ~  2-aRжолына тен, яғни һ=о8Т мұндағы, электронның айналу периоды 1=^—,

г-тг-К-а 2-?t*R‘0 'C osa  _ _  . _л
ендеше һ= =------ ; =2TrR*ctgft=0,79 м.

<Sji a  sib ct
— w , I • 1 О С л 4 л уу £  ^Электронның айналу жшлш п=^ — — ■— ■— =  9Д * 10 с \

2. Альфа-белшек, U=104 В үдетуші потенциалдар айырмаынан 
өткеннен кейін, бір-бірімен тік бүрыш жасайтын электр (Е=10 кВ/м) жэне 
магнит (В=0,1 Тл) әрісіне перпендикуляр үшып кірді. Егер бөлшек өзінің
түзу сызықты қозғалыс бағытынан ешбір өзгермей қозғалып өткен болса,
онда осы альфа-бөлшектің заряды мен массасының қатынасы неге тең 
болғаны?

Берілгені: Шешуі: үдетуші потенциалдарын өткенде альфа
U=104B бөлшегі кинетикалық энергияга ие болады,

Е=1 ОкВ/м яғни, q U = ^ — бүдан

Ч..9 Ч = » £ .  (])
т т аи

4.11 сурет
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Өзара перпендикуляр электр жэне магнит өрістерінде бөлшекке екі 
куш эсер етеді, олар:

Fv = qhfE] жэне Е, =qE.
Егер Fv+F,,=0 немесе qaB-qE=0 болса, онда альфа-белшек багытын 

өзгертпейді, будан

(2) өрнекті (1) өрнскке қойып,

кі 2 US з-іал-іа.і)' =4,8-І07 Кл/кг.

Есентер.
4.36 Индукциясы В=15 мТл магнит өрісіне <3=2 Мм/с жылдамдықпен 

ұшып кірі ен протомның жасайтын шеңберінің радиусын табьщыздар.
4.37 Вакуумде, кернеулігі Н=5,56Т0 кАУм магнит ерісінде қозгалған 

электрондар шогының траекториясы радиусы R=3 см шеңбер болып 
табылады. Электрондардың қозғалыс жылдамдыгын жэне энергиясын, 
сондай-ақ, олардыц айналу периоды мен L импульс моментін табьщыздар.

4.38 Электрон U=300 В потенциалдар айырмасында үдетілгеннен кейін 
түзу, шексіз үзын откізгішке параллель бағытта, одан d=4 мм қашықтыққа 
қозгалады. Егер өткізгішпен 1=5 А ток жіберілген болса, онда электронға 
қандай күш эсер етеді?

4.39 Екі per иондалған гелий атомы (а-белшек) кернеулігі Н=100 кА/м 
біртекті магнит өрісінде, радиусы R=100 см шеңбермен қозғалады. а- 
болшектіц жылдамдыгын табу керек.

4.40 Электрон 3=4-10'7 м/с жылдамдықпен индукциясы В=1 мТл 
біргскті магнит орісіне перпендикуляр бағытта үшып кірді. Электронный
магнит өрісіндегі қозғалысының а>г тангенциал жэне нормаль
үдеулерін табьщыздар.

4.41 Заряды бір элементар зарядқа тец ион индукциясы В=0,015 Тл 
біртекті магнит өрісінде R=10 см шецбер бойымен қозғалады. Ионның 
импульсін табьщыздар.

4.42 Электрон индукциясы В =210'3 Гл магнит орісінде радиусы R=2 
см, адымы h=5 см бұрандалы сызықпен қозғалады. Электрон магнит өрісіне 
қандай жылдамдықгіен ушып кірген?

4.43 Индукциясы В=1 Гл магнит орісінде, радиусы R=60 см шецбер 
догасы бойымен козғалатын протонный кинетикалык энергиясы (электрон- 
вольт арқылы) табыцыздар.

4.44 Протон индукциясы В=0,5 Тл біртекті магнит ерісіне ушып кірді. 
Егер протонныц осы магнит орісіндегі қозғалыс траекгориясы радиусы R=0,1 
см шецбер болса, онда оньщ L импульс моменті неге тең болганы?

4.45 Электрон кернеулігі Н=101 кА/м біртекті магнит орісінде шеңбер 
бойымен қозгалады. Электронный айналу периодын табьщыздар.

4.46 Индукциясы В=0,2 Тл магнит өрісінде децгелек орбитамен 
қозгалатын электронның айналу жиілігін табьщыздар.
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4.47 Электрон мен протон бірдей жылдамдықпен біртекті магнит 
өрісіне перпендикуляр бағытта ұшын кіреді. Протонның қозғалыс 
траекториясыиың қисықтық Rp радиусы, электронның R, қисықтық 
радиусынан неше есе көп?

4.48 Потенциалдар айырмасы U=2 кВ электр өрісінде үдетілген 
зарядталган бөлшек индукциясы В==І 5,1 мТл магнит өрісінде радиусы R = 1 cm 
шеңбер бойымен қозғалады. Бөлшек зарядының оның массасына q/m 
қатынасын және бөлшектің қозғалыс жылдамдығын табыңыздар.

4.49 Потенциалдар айырмасы U=1 MB электр ерісінде ұдетілген а- 
бөлшектер(гелий атомының ядролары) ағыны кернеулігі Н=1,2 кА/м біртекті 
магнит өрісіне ұшып кіреді. Әр жылдамдық бағыты магнит ерісі багытына 
перпендикуляр болса, онда олардың әрқайсысына эсер ететін күшті есептеп 
табыңыздар.

4.50 Вакуумде, 9=106 м/с жылдамдықпен қозғалған электрон 
индукциясы В=1,2 мТл біртекті магнит орісіне, оның күш сызықтарына сг=30° 
бүрышпен үшып кірді. Электрон қозғалатын бұрандалы сызықтың R радиусы 
мен һ адымы үзындығын табыңыздар.

4.51 Электрон индукциясы В=0,2 Тл магнит ерісіне үшып кіргеннен 
кейін, радиусы R=5 см шеңбер бойымен қозғалады. Электронның қозғалысы 
нәтижесінде пайда болатын баламалық (эквиваленттік) доңгелек токтың Pm 
магнит моментін анықтаңыздар.

4.52 Индукциясы В=2 Тл біртекті магнит ерісінде қозғалған протонның 
траекториясы радиусы R=10 см жэне адымы үзындығы һ=60 см бүрандалы 
сызык болса, онда протонньщ кинетикалық энергиясы неге тец болганы?

4.53 Жылдамдыгы 0=8 Мм/с электрон, кернеулігі Н=16 кА/м біртекті 
магнит өрісіне, оның күш сызықтарына 60° бүрышпен үшып кірді. Магнит 
өрісінде электрон сызатын бүрандалы сызықтың радиусы мен адымы 
үзындығын аньщтаңыздар.

4.54 Электронның Вильсон камерасында алынған фотосуретіндегі 
траекториясы радиусы R=10 см шеңбер доғасы болып шықты. Егер электрон 
қозғалған магнит орісінің индукциясы В=10 мТл болса, онда оныц энергиясы 
(электрон-вольтпен) неге тец екен?

4.55 Циклотронная үшып шығатын а -  болшектердің жылдамдыгы 
мен Wk кинетикапық энергиясын есептеп табыцыздар. а -  белшектер 
индукциясы В=1,7 Тл циклотронныц шыга бергенде, радиусы R=50 см 
шецбер бойымен қозғалған еді.

4.56 Протон циклотрон ішінде эр айналым жасаган сайын 
потенциалдар айырмасы 30 кВ дуанттар айырмасын отетін болса, онда ол 
циклотронныц магнит орісінде W=10 МэВ энергия алу үшін, неше айналым 
жасауға тиіс?

4.57 300 В потенциалдар айырмасымен үдетілген электрондар шогы
біртекті магнит өрісіне тік келіп түседі. 4.12-суретте магнит өрісі сызбадан 
бізге қарай бағытталған. Магнит өрісінің аумағының ені 2,5 см. Магнит 
полюсы шетінен 5 см қашықтықта орналасқан жарқырауық (флуорес- 
ценциялық) экранда, электрондар шогы магнит өрісі жоқ жағдайда, А 
нүктесінде, ал магнит орісін косқанда В нүктесінде жарық дақ қалдырады.
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Егер магнит өрісі индукциясы В=14,6 мкТл болса, онда жарық дақтың АВ 
ыгыеуын табыцыздар.

4.58 Кернсулігі Е=100 В/см электр өрісі индукциясы В=0,02 Тл 
біртекті магнит орісіне перпендикуляр багытталган. Электрон осы өріске 
перпендикуляр багытта үшып кіреді. Электронның бастапқы жылдамдыгы 
қандай болганда, ол осы өрісте түзу сызық бойымен қозғалады? Бұл өрісте 
протон кандай жылдамдықпен қозғалғанда, оның траекториясы түзу сызық 
болады?

4.59 Жылдамдыгы и=10 км/с протон кеңістіктіц бір электр өрісі 
кернеулігі Е=210 В/м, магнит орісі индукциясы В=3,3 мТл аймагына ұшып 
кірді. Электр өрісі кернеулігі Е мен магнит индукциясы бағыттас. Егер 
нротонныц ц жылдамдыгының багыты бастапқы мезетге: а) Е жэне В 
векгорлар бағытына бағытгас; б) бүл ерістерге перпендикуляр багытталган 
болса, онда оныц қозғалыс үдеуін табьщыздар.

4.1.3 Магнит өрісіиде тогы бар өткізгішке эсер ететін куш.
Магнит орісіне орнапащан тогы бар контур.
Е Ампер зацы. Магнит орісінде тогы бар, түзу өткізгішке эсер ететін

күш
Ғ = [1В]І,

мүндагы I — ток күші; 1 -  модулі бойынша өткізгіштің 1 үзындығына 
тец, ал багыгы бойынша ток күшімен бағыттас, вектор; В -  ерістің магнит 
индукциясы. F векторының модулі

F = Bllsina,
мүндағы, a -  екі 1 жэне В вектордың арасындагы бүрыш.
Өткізгіш қисық сызықты болған жағдайда

dF = [dlB]I,
мүндағы dF — магнит орісінде dl ток элементіне эсер ететін күш, ол

dF = Ibdlsina.
2. Иіексіз үзын, түзу жэне пареллель, сондай-ақ бойларынан І| жэне Һ 

ток жүріп түрған екі өткізгіштің өзара эсерлесу күші:

2" d ’
мүндағы 1 -  откізгіштің берілген бөлігінің үзындығы; d -  олардың ара 

қашықтыгы.
3. 'Гогы бар тұйық контурдың магнигтік моменті

P„, =  I S ,
мүнда S -  контурдың ауданы.

124



4. Магнит өрісінде тоғы бар тұйық контурға, сондай-ақ магнит 
тілшесіне, эсер сіегін қос күштің айналдырушы моменті

М = [РтВ] немесе М = PJBsinot.
Мұндагы а  -  магнит индукциясының В векторы мен контурга 

түсірілген п нормальдыц арасындагы (немесе магнит тілшесі осі арасындагы) 
бұрыш.

5. Магнит диполіне эсер ететін күш: F  = Pm.
6. Индукциясы В магнит өрісіне орналасқан жэне Pm магнит моменті 

бар магнит тшшесінің немесе тогы бар контурдың тербеліс периоды

Т = 2ж I— ,

мұндағы J — тілшенщ немесе контурдың іліну нуктесіне қатысты 
инерция моменті.

Есеп шығару мысалдары.
1. Жарты сакина пішінді радиусы 10 см сым өткізгіш индукциясы 50 

мТл біртекті магнит өрісіне орналасқан. Өткізгіштегі ток күші 10 А. Егер 
сақина жазықтыгы индукция сызықгарына перпендикуляр, ал жетекші 
сымдар epic сыртында жатқан болса, онда жарты сақинаға эсер ететін F 
күшті табьщыздар.

Берілгені:
R= 10 см
В = 50 м'Гл
1 = 10 А
a  = 0°
F-?
Шешуі: магнит өрісінде Idl ток элементіне dF = I[dlB] немесе dF = 

IBdlsina эсер етеді. Берілген жағдай үшін а=я/2 болгандықтан dF = IBdl. 
Өткізгіштің эр элементіне эсер ететін күштер жарты сақинаның радиусын 
бойлай багытгалып, бэрі бір жазықтықга жатыр (4.13 суретгі қара).

х,у координаталар жүйесін таңцап алып, күштердің осьтердегі 
проекция ларын табамыз.

dFx = dFsina; dFy = dFcosa; dF = idFx+jdFy 
жарты сакинаның барлық элеменгтеріне эсер ететін күштердің тең эсерлі 
күші,

F = /  dF =  і S (ІҒХ + j  f dFy = j  !  dFy,
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мандаты i f  сЩ. =  0 екендігі, жартылай сақинаның симметриясы 
салдарынан. Олай болса,

Ғ = Fy = f  dFcosa — /  IBdFcosadz, 
мұндағы dx = xda/я , ал бүрыш +іс/2 мен -п/2 аралығында өзгереді. 

Сонымен F = ІВт/зі/ cosa d a  =  =  1.27 * ІСГ3 H.

Егер жарты сақинаны түзу сымға тузейтін болсақ, онда өткізгіштің эр 
элементіне эсер ететін күштер өз ара параллель болады да, бүкіл өткізгішке 
эсер ететін күш F = j  IB dr. =  I Вт =  2 *

2. Қабырғасының үзындығы / = 2 см жіңішке сымнан оралған квадрат 
рамканыц орам саны N = 100. Рамка, бүралу түрактысы С =10мкН м/град, 
серпінді сымға ілінген. Рамка жазықтығы сыртқы магнит ерісі индукциясы В 
багытында орналасқан. Рамкамен I -  1 Л ток жүргенде ол 60° бүрышқа 
бүрылған болса, онда сырткы магнит индукциясы В неге тең?

Берілгені:
I = 2 см 
N = 100
С = 10 мкН м/град 
1= 1А

4.14 сурет

Шешуі: сыргқы магнит өрісінің В индукциясын, рамканың өрістегі 
тепе-теңдік күйде болу шартынан табуға болады, яғни берілген жағдайда 
рамкаға эсер ететін екі күш моменті бар, олар: М -- рамкаға сыртқы магнит 
өрісі тарапынан эсер ететін күш моменті, жэне М -  рамка ілінген сым 
бүралғанда пайда болатын серпінді күштің моменті (4.14 суретті қара). 
Ендеше

£ м  = 0

яғни Міг + М2 = 0 
немесе PmBsina -  С(р = 0
немесе М моментінің таңбасының минус болуы, себебі оның бағыты 
моментінің айналдыру бағытына қарама -  қарсы болғандықтан. Рга = ISN = 
Ia2N екенін ескеріп Ia2Nsina — Сф = 0 аламыз. Бүдан В = C<p/la2Nsintt = 30
мТл.
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Ecerrrep.
4.60 Электромагнит полюстары арасында индукциясы В 0,1 біртекті 

магнит өрісі пайда болды. Магнит орісіне перпендикуляр орналаскан, 
үзындығы 1 = 70 см түзу еткізгішпен I = 70 А ток жүреді. Өткізгішке эсер 
ететін F күшті табу керек.

4.61 Үзындықтары / = 10 м қос сымды желінің параллель скі өткізгіш 
сымымен жүретін ток күші I = 500 А. Токтардың бағыттары қарама — қарсы 
бағытталған. Егер сымдардың ара қашықтығы 25 см болса, онда олар өзара 
қандай күшпен әсерлеседі?

4.62 Бойынан I = 20 А ток жүріп түрған, ұзындығы I = 10 см түзу 
өткізгішке индукциясы В = 0,01 Тл магнит өрісінде эсер ететін күш 10 мН 
болса, онда В векторы мен токтың бағытының арасындагы а бүрышы неге 
тец?

4.63 Бойынан 8 А ток жүріп түрған (4.15 суретті қара) жіңішке 
өткізгіштің үзындық бірлігіне эсер ететін күштің О нүктедегі модулі мен 
багытын табу керек, мүндағы R = 10 см.

4.16 сурет

4.64 Егер I = 20 см болса, онда бойынан 8 А ток жүріп түрған 
өткізгіштің үзындық бірлігіне О нүктесінде эсер ететін күшті табыцыздар 
(4.16 суретті қара).

4.65 Квадрат пішінді сым рамка үзын, түзу өткізгішке екі қабырғасы 
параллель болып, бір жазықтыққа орналасқан. Рамкамен жэне сым 
откізгішпен бірдей 1 = 1  кА ток жүреді. Рамканың сым еткізгішке жақын 
қабырғасы мен арасы, оның үзындыгына тец болса, онда рамкаға эсер ететін 
F күшті табыцыздар.

4.66 Бойынан I = 20А ток жүріп түрган шексіз ұзын түзу өткізгіш 
өрісіне бір қабырғасының үзындығы 1 = 10 см, I = 1А тоғы бар квадрат рамка 
орналасқан. Өткізгіш пен рамка, рамканың екі қабырғасы откізгішке 
перпендикуляр болып, бір жазықтықта жатыр. Өткізгіштен рамканың жақын 
қабырғасына дейінгі қашықтық 5 см. Рамкаға эсер ететін F күшті табыңыз.

4.67 Жарты сақина пішінді радиусы R = 20 см сым өткізгіш, 
индукциясы В = 50 мТл біртекті магнит өрісіне орналасты. Өткізгіштегі ток 
күші I = 10А. Егер жарты сақина жазықтығы индукция сызықтарына 
перпендикуляр, ал жеткізуші сымдар оріс сыртында жатқан болса, онда 
жарты сақинаға эсер ететін F күшті табыцыздар.

4.68 Радиусы R =20 жіңішке сым сақина, индукциясы В = 20 мТл 
біртекті магнит өрісіне орналасқан. Сақинадағы ток күші 1 = 100 А, ал 
индукция күщ сызықтары сақина жазықтығына перпендикуляр болса, онда 
сақинаны созатын күшті табыцыздар.
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4.69 Op қайсысындағы ток куші I = 1 А, узын, взара параллель екі 
өткізгіш арасын 2 есе арттырды. Ампер күші өткізгіштің үзындық бірлігіне 
келетін кандай жүмые істеген?

4.70 Генератордың жегкізуші өткізгіш сымдары, бір-бірінен 10 см 
қашықтықга жатқан, үзындығы I = 2 м параллель мыс таспалар (полосы) 
болып габылады. Қысқаша түйықгалу нәтижесінде, олардан I = 20 кА ток 
жүрген жагдай үшін, олардың өзара тебілу күшін табыңыздар.

4.71 Үзындығы / = 5 м, өзара параллель түзу екі өткізгіштің ара 
кашықтыгы 0,1 м, ал олардағы ток күштері бірдей жэне 1 кА. Өткізгіштердің 
өзара эсерлесу күшін табыңыздар.

4.72 Бір-бірінен арақашықтығы 0,3 м екі рельстің үстінде көлденең 
жатқан мыс іиыбықпен I = 50 А ток жүріп түр. Рельспен сырғанау үйкелісінің 
коэффициент! 0,6. Өткізгіш рельс бетімен сырганай бастау үшін қажет 
магнит өрісі индукциясының ең аз мэнін табьщыздар.

4.73 Бірдей екі жазық, квадраттың бір қабырғасының үзындығы / = 10 
см, ал олардың ток күші I = 10 А. Егер квадрат контурлардың арасы 0,1 см 
болса, онда олардың озара эсерлесу күшін табьщыздар.

4.74 Радиустары R = 20 см, бірдей жэне жіңішке екі сақинамен, бірдей I 
= 10А ток жүріп түр. Егер сақиналар жататын жазықтықтар өзара параллель, 

ал олардьщ арақашықтыгы 1 мм болса, онда сақиналардың эсерлесу күші 
неге тең болтаны?

4.75 Тогы бар жіңішке дөңгелек орамның радиусы R = 0,1 м, ал оыың 
тудыратып магнит өріеі индукцияның орам центріндегі мэні В = 6 мкТл 
болса, онда осы орамның маг нит моменті неге тең?

4.76 Радиусы R = 0,05 м орамдағы ток күші I = 5 А. Дөңгелек токтың 
магнит момептін табьщыздар.

4.77 Қысқа катушкаға оралған жіңішке сымның орам саны N = 500. 
Катушканың келденең қимасы — қабыргасы үзындыгы / = 0,1 м квадрат. 
Катушкамен жүріп түрған гок күші I = 2 А болса, онда оның магнит моментін 
табьщыздар.

4.78 Дөңгелек орам центріндегі магнит өрісі кернеулігі Н = 200 А/м. 
Орамның магнит моменті 1 А.м2 . Орамдағы ток күшін жэне оның радиусын 
табьщыздар.

4.79 Диаметрі d = 0,1 м орамның магнит моменті 6,28Т0'2 А.м2. 
Орамдағы ток күшін табьщыздар.

4.80 Сутегінің қозбаған атомының электроны радиусы R = 53 гш 
шеңбер бойымен ядроны айналып жүр. Балам алы к дөңгелек токтың магнит 
моментін жэне индукциясы В = 0,1 Тл магнит өрісіне электрон орбитасы 
жазықгығы күш сызықтарына параллель болып орналасқан жағдайда, 
дөңгелек токка эсер ететін М механикалық моментін табьщыздар.

4.81 Массасы m = 12 г, үзындығы I = 0,2 м стерженьге q = 120 нКл 
заряд біркелкі болып бөлінген. Жіңішке стержень, оның ортасынан өтетін, 
оган перпендикуляр осьті 10 рад/с түрақты бүрыштық жылдамдықпен 
айналып түр. 1) зарядталган стержень айналғанда пайда болатын, магнит 
моментін; 2) магнит моментінің импульс моментіне қатынасын табьщыздар.
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4.82 Радиусы R = 0,1 м жэне массасы ш = 10 г жіңішке еақинадағы 
заряд q = 10 Кл. Сақина, өзіне перпендикуляр жэне дентрінен әтетін осьті 10 
с"1 жиілікпен бірқалыпты айналып тур. 1) зарядталган еақина айналғанда 
пайда болатын дөңгелек токтың магнит моментін; 2) магнит моментінің 
импульс моментіне қатынасын табыңыздар.

4.83 Үзындығы / = 10 см, диаметрі d = 4 см соленоидтың орамдары 
саны N = 20, (мүпдагы 1 = 1 см үзындыкка келетін орам саны п). 
Соленоидгагы ток күші I = 2 А болса, онда оның магнит моментін 
анықтаңыз.

4.84 Радиусы R жұқа. ток өткізбейтін дискінің бір бетінде беттік 
тығыздыгы <т заряд бар. Дискі ез осінен ш бұрыштық жылдамдықпен 
айналып түр.1) дискінің центріндегі магнит индукциясын; 2) дискінің магнит 
моментін табыңыздар.

4.85 Зарядының беттік тығыздығы ст = 10 мкКл/м2, радиусы R = 50 мм 
өткізбейтін сфера, өзінің центрінен өтетін осьті ю = 70 рад/с бүрыштық 
жылдамдықпен айналып тұр. Сфераның центріндегі магнит индукцияны 
табыңыздар.

4.86 Үзындыгы / = 0,2 м, екі сымнан квадрат және дөңгелек контур 
жасалады. Олардағы ток күші I = 2 А, эр контурдың epic багытымен 
жасайтын бүрышы ф = 45° болса, онда индукциясы В = 0,5 Тл еріске 
орналасқан контурларға эсер ететін Мі жэне М2 айналдырушы моменттерді 
табыңыздар.

4.87 Рамка аудандары S = 20 см2, N = 50 орамнан түрады. Бойынан 
жүретін ток күші I =  5 А рамканы, индукциясы В = 0,5 Тл магнит өрісіне 
рамкага нормаль багыты п мен В индукция векторының арасындағы бүрыш а 
= 30° болатындай болып орналастырғанда, оған қандай айналдырушы момент 
эсер ететінін табыцыздар.

4.88 Узындыгы а = 3 см, ені в = 2 см тіктөртбүрышты қаңкага оралған 
N = 400 орам, жіңішке сымнан түратын гальванометр катушкасы индукциясы 
В = 0,1 Тл магнит ерісіне жіппен ілінген. Катушкамен I = 0,1 А ток жүреді. 
Егер катушканың жазықтыгы: 1) магнит ерісі багытына параллель; 2) магнит 
ерісі багытымен ср = 60° бүрышпен орналасса, онда гальванометр
катушкасына эсер ететін М айналдырушы моментті табыцыздар.

4.89 Радиусы R = 10 см сым орам кернеулігі Н = 2 кА/м, біртекті 
магнит өрісіне орналасқан. Орам жазықтығы мен epic багытының 
арасындагы бүрыш ср = 60°. Ораммен жүретін ток күші I = 4 А. Орамга эсер 
ететін М механикалық моментті анықтаңыздар.

4.90 Үзындығы а=4 см, ені в=Т,5 см гальванометр катушкасының 
жіңішке сымнан жасалған орам саны N = 200. Рамка жазықтығы, индукциясы 
В = 0,1 Тл магнит өрісіне параллель орналасқан. 1) ораммен I = 1 мА ток 
жүрген кездегі рамкага эсер ететін М механикалық моментті; 2) осы жагдай 
үшін рамканыц Рт магнит моментін табу керек.

4.91 Сақина пішінді, массасы m = 3 г өткізгіш серпінсіз жіп арқылы 
біртекті магнит ерісінде ілулі түр. Әткізгішпен жүретін ток күші I = 2 А. 
Вертикаль оське қатысты болатын аз айналмалы тербеліс периоды Т = 1,2 с. 
Өрістің магнит индукциясын анықтаңыздар.
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4.92 Компасгын магнит тілшесі Жердің магнит өрісінде тербеліс 
жасайды. Тілшенің массасы m = 3 г, ұзындығы / = 6 см, ал магнит моменті 
Р„, = 3,14 А-м2. Егер жердің магнит өрісі индукциясыньщ горизонталь 
қүраушысы В0 = 20 мкТл болса, онда тілшенің тербеліс периодын 
анықтаңыздар.

4.93 Егер нүктелік магнит диполіне эсер етегін куштің Fm максимал 
мәні 10 мН болса, онда магнит орісінің біртексіздік dB/dx дэрежесін 
анықтаңыз. Нүктелік магнит диполінің магнит моменті Рт  = 2 м А-м'\

4.94 Орамдар саны N = 40, жазық катушкамен I = 3,5 А ток жүргенде, 
оныц магнит моменті Pm = 1,33 А-м2 болды. Катушканьщ радиусын 
табыцыздар.

4.1.4 Толық ток зацы. Магнит ағ.ыны. Магнит өрісінің жумысы.
1. Өткізгіштік тогы үшін толык ток заңы: токтарды камтитын гұйык 

контур бойынша алынған В магнит индукция векторының циркуляциясының 
формуласы

ф в а і=  ц а£ і .
2. Ауданы жазық контур арқылы өтетін магнит ағыны: біртекті epic

үшін
Ф = BScosa,

мүндағы, a -  магнит индукциясыньщ В векторы мен контур 
жазыктыгына жүргізілген нормаль арасындагы бұрыш; біртексіз өріс үшін

Ф = #_, BdS.
3. Соленоидтыц немесе тороидтың барлық орамдарымен ілініскен 

голық магнит агыны
V = N®,

мүндагы N -  орам саны; Ф -  бір орам арқылы өтетін магниг ағыны.
4. Тогы бар гүйық контур өрісінде орын ауыстырғанда істелетін жүмыс

А = 1М>,
мүндагы ДФ — контур бетінен отетін магнит ағынының өзгерісі.

Іісеп шығару мысалдары.
1. Бойынан 1 = 5 А ток жүріп түрған түзу, шексіз үзын сым өткізгішпен 

бір жазықтықта орналасқан рамкадан өтетін магнит ағынын есептеп 
табыцыздар. Үзындығы I = 65 см үлкен қабырғалары сымға параллель жэне 
сым өгкізгіштен осы екі қабырғаның жақын орналасқанына дейінгі 
қашықтық рамканыц еніне тең.

Берілгені
1 = 5 А
/ = 0,65 см
Ф - ?
Шешуі: шекеіз үзын, түзу өткізгіштің В магнит индукциясы,

В = роІ/2ях. (1)
Мүндагы, х - еткізгіштен В магнит индукциясы анықталатын нүктеге 

дейінгі қашықтық. Рамка бетінен өтетін магнит ағыны
Ф  =  4  BdS. (2)
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В векторы рамка жазықтығына перпендикуляр, сондықтан В„ = В. (!) 
өрнегіне сайкес В индукциясы х қашықтыққа байланысты, ендеше рвмканьщ 
ауданын, ұзындығы I, ені dx жіңішке элементар ауданшаларға бөліктейміз, 
сонда ол ds = /dx болады. Осы ауданшаның ішінде В индукцияның мэнін 
тұрақты деп есептеуге болады. Ондай болса, ол ауданша арқылы өтетін 
элементар магнит ағыны

d<& = B(x)dS = (p„I/2xX)*l*dX (3)
Бүл (3) өрнекті Х[=а-дан х2=2а — ға дейінгі шекте интегралдап, Ф = 

(х'3 * ] 2в — =  * m 2 = 45 мкВб аламыз.>'хі 2гг х 2-зт
2. Индукциясы В=810‘3 Тл магнит өрісінде I = 10 А тогы бар, диаметрі

d = 10 см орам еркін орнықты. Орамның диаметрімен дәл келетін оське
қатысты, орамды я/2 бүрыіпқа бүру үшін қандай жұмыс істеу керек?

Берілгені:
В = 8-10"3 Тл
I = 10 А
d = 0,1 м
A - ?
Шешуі: орамды айналдырғанда сыртқы күштердің істейтін жүмысы 

модулі бойынша, epic күштерінің жүмысына тең, ал таңбасы жағынан қарама 
— қарсы: A = І(Ф! — Ф2).

Бастапқы орында орам жазықтығы epic бағытына перпендикуляр, яғни 
бүл жазықгыққа түсірілген п нормаль мен В векторының бағыты дәл келеді 
(а =0) де, cosa = 1 ендеше Ф] = BS, яғни магнит ағыны мэні максимал. 
Орамды a  = я/2 бүрышқа айналдырғанда, бүдан cosa = 0, ендеше Ф2 = 0. 
Олай болса, А = ІФ = TBS = 0,62 мДж.

Есептер
4.95 Бір бағытта ағатын 1, = 15A, І2 = 5 А жэне оған қарама қарсы 

бағытта ағатын І3 = 10 А токтарды қамтитын контурды бойлай алынатын 
магнит индукциясы векторының ф Bdi циркуляциясын есептеңіздер.

4.96 Өткізгіштің көлденең қимасында ток j = 4 МА/м2 тығыздықпен 
біркелкі бөлінген. Өткізгіштің ішінде, жазықтығы ток тығыздығы векто- 
рымен a  = 30° бүрыш жасайтын, радиусы R = 5 мм шеңбер бойымен 
алынатын кернеулік векторының § H d l циркуляциясын табьщыздар.

4.97 Өзекшесіз тороидтың орта сызығының диаметрі d=0,3 м. 
Тороидтың қимасы -  радиусы R = 0,05 м дөңгелек. Орамдары саны N = 1000 
тороид орамасымен I = 5 А ток жүреді. Тороидтагы В магнит индук- 
циясының максимал жэне минимал мэндерін табьщыздар.

4.98 Кернеулігі Н = 79,6 кА/м біртекті магнит өрісінде, жазықтығы 
epic бағытымен 45° бұрыш жасайтын, бір қабырғасының үзындыгы / = 4 см 
квадрат рамка орналасқан. Рамканы қиып өтетін магнит ағынын табьщыздар.



4.99 Ауданы S = 25 см2 жазық контур, индукциясы В = 0,04 Тл 
біргекті магнит өрісіне орналасқан. Егер контурдың жазықтығы индукция 
еызықтарымен а  = 30° бурыш жасайтын болса, онда оны қиып өтетін Ф 
магнит агыны неге тец болганы?

4.100 Индукциясы В = 0,05 Тл магнит өрісінде үзындығы 1 = 1 м 
стержень айналып тұр. Стерженьнің бір үшынан өтетін айналу осі магнит 
орісі багытына параллель бағытталған. Эр айналым сайын стержень қиятын 
магнит агынын анықтаңыздар.

4.101 Кернеулігі Н = 7 ,95Т 03 А/м біртекті магнит өрісіне орам саны N 
= 10, бір қабырғасының ұзындыгы I = 0,04 м квадрат рамка орналасқан. 
Рамканың жазықтьны мен өріс багытының арасындагы бұрыш а  = 30°. 
Рамканы қиып отегін магнит ағынын анықтаңыздар.

4.102 Солсноидтыц қимасының ауданы S = 20 см2, бір сантиметрге 
келетін орам саны 10 болып, ал онымен жүретін ток күші I = 10 А болса, 
онда оның тудыратын магнит агыны неге тец?

4.103 Үзындыгы / = 2м, қимасының ауданы S 16 см2 соленоидтыц 
орам саны N = 2000. Соленоидпен 1 = 10 А ток жүретін болса, толық магнит 
агыны \|/ қандай болады?

4.104 Ауданы S =16 см2 рамка біртекті магнит өрісінде 2 с '1 
жиілікпен айналып тур. Рамка жазықтығында жатқан айналу осі магнит өрісі 
багытына перпендикуляр орналасқан. Магнит өрісі кернеулігі Н = 79,6 кА/м. 
Рамканы қиятын магнит ағынының уақытқа байланыстылығын жэне магнит 
агыныныц ец үлкен мәнін табыцыздар.

4.105 Индукциясы В = 1,2 Тл біртекті магнит ерісінде, тогы бар 
еткізгіш күпі еызықтарына перпендикуляр бағытта 0,25 м аралыққа орын 
ауыстырды. Өткізгіштің үзындығы / = 0,4 м, ондагы ток күші I = 21 А болса, 
онда істелген жұмысы неге тец?

4.106 Индукциясы 0,5 Тл магнит өрісінде, epic багытына 30° бүрыш 
жасап орналасқан, үзындығы / = 0,5 м откізгіш 2 м аралыққа орын 
ауыстырғанда қандай жүмыс істеледі? Өткізгіштегі ток күші I = 20 А. Ол ток 
багытына жэне магнит индукциясы багытына перпендикуляр бағытта орын 
ауыстырады.

4.107 Индукциясы В = 50 мТл біртекті магнит өрісіне, радиусы R = 20 
мм доцгелек контур, жазықтыгы epic сызықтарына перпендикуляр болып 
орналасқан.Контурмен 1 = 2 А түрақгы ток жүреді. Контурдың диаметрі 
арқылы ететін осьгі айнала, оны 90° бүрышқа бүрғанда қандай жүмыс 
істеледі?

4.108 Квадрат болып иілген, қабыргасы а=10 см квадрат сыммен I = 20 
А ток жүреді. Квадратгың жазықтығы, индукциясы В = 0,1 Тл біртекті 
магнит орісімен 20° бүрыш жасайды. Өткізгішті кеңістіктің оріс жоқ орнына 
анару үшін қажет А жүмысты есептеп табыцыздар.

4.109 Бойынан 1 = 30 А ток жүріп түрған түзу, үзын өткізгіштің 
жанында ток күші І2 = 20 А квадрат рамка орналасқан. Рамка мен откізгіш бір 
жазықтықта жатыр. Қарсы жатқан қабыргаларының ортасы арқылы өтетін 
рамка оеі сым әткізгішке параллель және одан 3 см қашьщтықта, ал
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рамканың кабыргасы 2 см. Рамканы берілген осіыен 180° бүрышқа оұру ұшін 
істелетін жұмысты табыцыздар.

4.110 Бойынан I = 10 А ток жүріп турган орам, индукциясы В = 0,016 
Тл магнит өрісінде еркін орнықты. Орам диаметрі d = 10 см. Контурдың 
диаметрімен дал келетін айналу осі арқылы я/2 бұрышка айналдырғанда 
істелетін жүмысіы анықтаңыздар.

4.111 Магнит өрісінде 25 орамнан тұратын рамкамен Ф,=0,12 Вб 
сыртқы магнит ағыны етеді. Орамдармен Т = 8.4 А ток жібергенде рамка 
бұрылады да, онымен Ф2 = 0,077 Вб сыртқы магнит ағыны өтетін болды. 
Рамка бүрылганда істелген жұмысты анықтаңыздар.

4.112 Соленоидгіен (өзекшесіз) 1 = 6,3 А ток жүріп түрса, онда оның 
ішіндегі Ф магнит агынын жэне \|/ толық магнит ағынын табыцыздар. 
Соленоидтың үзындығы I = 1,6 м, радиусы R = 4,8 см жэне оның орамдар 
саны N = 1400.

4.113 Бойынан I = 21 А ток жүріп тұрған, үзындығы I = 0,4 м еткізгіш, 
индукциясы В = 1,2 Тл магнит өрісінде (өріс біртекті), индукция 
сызықтарына перпендикуляр багытта 0,25 м орын ауыстырып қандай жүмыс 
істейді?

4.114 Ток күші I = 100 А сым өткізгішті магниттің полюсімен екі рет 
айналганда А = 1 мДж жұмыс істелді. Полюс тудыратын магнит ағыны неге 
тең болғаны?

4.115 Қимасы тік төртбұрыш болып келген тороидта N = 500 орам бар. 
Тороидтың сыртқы диаметрі D = 20 см, ал ішкі диаметрі d =10 см, ораммен 
жүретін ток күші I = 2,5 A. 1) тороидтағы В магнит индукциясыньщ 
максимал жэне минимал мэнін; 2) тороидтың осьтік қимасыныц жартысынан 
өтетін магнит агынын табу керек.

4.116 Шексіз үзын түзу, қуыс цилиндрмен оның осіне параллель 
багытта I = 30 А ток жүріп түр. Ол доңгелек цилиндрдің бетімен біркелкі 
болып белінген. 1) цилиндрдің ішіндегі кез келген нүктеде; 2) цилиндрдің 
сыртында, оның осінен 20 см қашықтықгағы нүктедегі В магнит индукциясы 
мәндерін табыцыздар.

4.117 В векторыныц циркуляциясы туралы теореманы пайдаланып, 
үзын цилиндрдің ішіндегі магнит индукциясын есептеу формуласын 
қорытып беріңіздер,

4.118 В векторыныц циркуляциясы туралы теореманы пайдаланып, 
радиусы R тороидтыц В магнит индукциясыньщ есептеу формуласын 
қорытып беріңіздер.

4.119 Шексіз үзын, түзу өткізгішпен I = 5 А ток жүріп түр. В 
векторыныц циркуляциясы туралы теореманы пайдаланып, өткізгіштен d = 5 
см қашықтықтағы нүктедегі магнит индукциясыньщ мәнін есептеп 
табьщыздар.

4.1.5 Зат ішіндегі магнит өрісі.
1. Затгың магниттелінуі магнит ерісінің кернеулігімен мына 

формуламен байланыста болады
J = XH,

мүндагы 1  — заттардың магниттік кабылдағышы (магнетиктер үшін).
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2. Магнит иңдукциясы В мен магнит орісінің кернеулігі Н арасындағы 
байланыс

В = р0рН немесе В = р0(1+ yj Н.
3. Магниттік қозғаушы күші

Оның елшеу бірлігі — ампер (СИ).
4. Магнит тізбектері үшін (түйық тізбек үшін Ом заңы сияқгы, I = 2^-), 

Гопкинсон формуласы ... %
2 '

мүндағы Ф,„ -  өзекше қимасы арқылы өтетін магнит агыны; 
2  г,п — магнит тізбегінің толық магнитгік кедергісі; гго -  магнитгік кедергі деп 
аталады, ол, үзындығы 1, қимасының ауданы S магнетик (немесе сацылау) 
үшін

і
rm = — г-

5. Өзекшелері, эр түрлі p f жэне р2 магнит өтімділіктерімен 
сипаггалатын, екі бөліктен гүратын тороидтың (түйыктаяған соленоидтың) 
магнит өрісі:

а) тороидтың осьтік еызыгындағы магнит индукциясы

IN
В = -п— в-;

б) өзекшенің бірінші және екінші бөлігіндегі өріс кернеулігі

Hi = В/рорі , Н2 = В/рор2;
в) тороидтың өзекшесіндегі магнит агыны

ф  = — = -j.-----

Есеп шығару мысалдары.
1. Орта еызығы бойынша үзындығы 100 см, магниттелмеген темір 

өзекшесі бар тороидта ені 3,14 мм ауа саңылауы бар (4.17 суретті қара).

4.17 сурет 
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Орамамен жүрген токты айырып тастаған соң, саңылаудағы қалдык 
индукция 4,2 Тл болды, Өзекшедегі магнит ерісінің Н кернеу лігін және 
өзекшенің қалдык магнитгелінуін аныктаңыздар.

Берілгені:
/] = ІООсм
/2 = 3,14 мм,
В = 4,2 мТл
Н і - ? ] - ?
Шешуі: тороид ормасымен жүретін ток, оньщ ішінде, куш сызықтары 

тұйықталған, магнит өрісін туғызады. R « d  екенін ескере отырып, 
тороидтың бүкіл қимасындағы нүктелердің бәрінде В = const деп есептеуге, 
жэне ауа саңылауы жіңішке (1 і« Ь ) болғандықтан, В сызықтарыньщ сейілуін 
ескермеуге болады. Екі ортаның бөлік шекарасынан еткенде магнит 
индукциясы векторыныц нормаль қүраушысы өзгермейді, яғни

В )п = B2n = В = const , Hln = H2„ (1)
Магнит орісінің кернеулігін анықтау үшін интегралдау контуры 

ретінде тороидтыц орта сызығын алып, Н векторыныц циркуляциясы туралы 
теореманы қолданамыз:

§H di =Н ,і + Н2Һ = Е / ,
мұндағы Н, жэне Н2 -  өзекшедегі жэне саңылаудағы сэйкес epic 

кернеуліктері; I -  орамдагы ток күші.
Токты ажыратқан соң, H J + Н212 = 0 бүдан HL = -H2li/12 (2)
Саңылаудағы Н2 кернеулік пен өрістің магнит индукциясы арасындағы 

байланыс Hj = В/ро өрнегімен орындалады( саңылау үшін р=1). Б.ұл өрнекті
(2)-ге қойып H] = -ВІі/ціЬ , аламыз. Сондай-ақ, Н= -В/ро -  І болғандықтан , 
J = В/ро + В1|/цо12 екенін аламыз. Сан мәндерін қойып Н = -10,5 А/м ; 1 = 
3,34-103 А/м.

Есептер.
4.120 Шексіз үзан соленоидты, магниттік етімділігі ц біртекті 

изотропты магнетикпен толтырғанда, оның өрісі қандай өзгеріске 
үшырайды?

4.121 Пластинаны кернеулігі Н=1 кА/м магнит өрісіне енгізгендегі J 
магниттелуін анықтаңыздар. Бүл пластинаның магниттік қабылдағыштығы 
Х=3,6Т0'4 (парамагнетик).

4.122 Темір езекше кернеулігі Н=1 кА/м біртекті магнит ерісіне 
орналасқан. Өзекшедегі магнит өрісінің В индукциясын жэне темірдің р 
магниттік өтімділігін анықтаңыздар.

4.123 Кернеулігі Н=5 103 А/м магнит ерісіне хлорлы темір (х=0,0025) 
енгізсе, онда оның индукциясы қалай болады?

4.124 Радиусы R = 10 см деңгелек контурмен I = 10 А ток жүріп түр. 
Контур сүйық оттегіге (jf=l,9T0'6, парамагнетик) батырылды. Контурдьщ 
центріндегі J магниттелінуді табьщыздар.

4.125 Темір сакинаға бір қабат етіп N= 500 орам саны оратылған. 
Сақинаның орта сызығының диаметрі d = 25 см. Орамадағы ток күші 1 = 2,5 
А болса, онда темір ішіндегі В магнит индукциясын табьщыздар.
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4.126 Егер эр атомньщ магнит момент! бір Бор магнетонына тең, ал 
атомдардыц концентрациясы 6-1028 м"3 болса, онда дененің қаныққан куйдегі 
магнитгелуін табыцыздар.

4.127 Болат өзекшесі бар тороидтың ұзындығының бір сантиметріне п 
= 10 орамнан келеді. Онымен жүріп түрган ток күші I = 2 А. Қимасының 
ауданы S = 4 см2 өзекгаедегі магнит ағынын есептеп табьщыздар.

4.128 Техникалық таза гемір үшін сызылған В(Н) байланысы графигін 
пайдаланып, магнит өтімділігінің II өріс кернеулігіне тәуелділігі р(Н) 
графигін салыңыздар.

4.129 Соленоид, қимасының ауданы S = 5 см2 шойын сақинаға 
оралган. 'Гок күші 1 = 1 А болғанда, осы магнит ағыны 250 мкВб. Сақинаның 
орта сызығы бойымен 1 см үзындыққа келетін орамдар санын анықтаңыздар.

4.130 4.18-суреттегі В(Н) графигін пайдаланып, магнит өрісі 
кернеулігі II = 1400 А/м үшін, темірдің магниттелінуін анықтаңыздар.

4.131 Егер тороидтың орта бөлігінің үзындығы 1 = 120 см болса, онда 
опың темір 0,3 мВб магнит агынын алу үшін қажет Fm магнит қозғаушы 
күшін анықтаңыздар. Тороидтың көлденең қимасының ауданы S = 2,5 см2. 
4.132 Кернеулігі Н=1,3 кА/м магнит өрісінде техникалық таза темір өзекше 
орналасқан. 4.18-еуреттегі В(Н) графигін пайдаланып, магнит өтімділігін 
табыцыздар.

4.133 Үзындыгы / = 20 см тұрақты магнит материалы ішіндегі Не 
коэрцитивтік кернеулікті табу керек, егер магниттен тыс магнит өрісі,
бір келкі болып оралған N = 200 орамнан тұратын орамадагы ток I = I А 
болганда жоғалатын болса.

4.134 Үзындыгы / = 90 см және ауа саңылауы ені /2 = 5 мм темір 
озекшесі бар электромагнит ішінде индукциясы В = 1,4 Тл магнит өрісін 
тудыру үшін қажетті магнит қозғаушы күпіін анықтаңыздар. Ауа 
саңылауында магнит ағынының сейілуін ескермеңіздар.

В , Т л
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4.135 Ұзындыгы / = 40 см, орам саны 14 = 200 орама ішіне ферромагнит 
өзекше енгізілді. Орамдармен жүретін ток күші I = 1,2 А болганда өзекшедегі 
магнит индукциясы 1,4 Тл болды. Ферромагнетиктіц магниттік өтімділігін 
табыңыз.

4.136 Тороидтың орта сызығы бойымен ұзындығы / =1 м болат 
озекшесінде ені /0 = 4 мм ауа саңылауы бар. Тороидтың орамасының 1 см 
келетін орам саны N = 8, Ток күші кандай болғанда, саңылаудың индукция В 
= 1 Тл болады,

4.137 Сақина тзрізді соленоидтың (тороидтың) темір өзекшесінің 
диаметрі d=20 см, ал ондағы ауа саңылауының ені /0= 1 см. Соленоидтағы 
кернеулік 11 9200 А/м болғанда, саңылаудағы магнит индукциясы В=0,95 Тл 
болды. Егер темір сақина бітеу болса, онда өзекшедегі индукция неге тең 
болар еді?

4.138 Ұзындығы / = 15 см цилиндр пішінді түрақты Магнитке біркелкі 
етіп N=300 орам сым оралды. Онымен I = 3 А ток жүргенде магнит 
сыртындағы өріс жоғалып кетеді. Магнит материалының Нс коэрцитивтік 
күшін табыңыз.

4.139 Тороидтың темір өзекшесінің үзындығы I = 3,6 мм тар вакуум са- 
ңылауындагы магнит индукциясы В =1,4 Тл болған кездегі Fm магнитқоз- 
ғаушы күшін табыцыздар. Тороидтың орта сызығының ұзындығы / = 0,8 м.

4.2 Электрмагниттік индукция. Магнит өрісі энергиясы

1. Электромагниттік индукцияның негізгі заңы (Фарадей-Максвелл
заңы)

мүндағы, Ej -  магнит агыны Ф өзгергенде контурда пайда болатын 
индукция Э.Қ.К.-і. Егер контур N орамнан түратын болса, онда

Ej = . iV«  =  _ ^  
dt dt

мұндағы, \|/ = NO -  контурдың (катушканың) барлық орамдарынан 
өтетін толық ағын.

Магнит өрісінде, үзындығы / өткізгіш қозғалғанда, оның үштарында 
пайда болатын потенциалдар айырымы

U = B/vsina,
мүндағы, v -  өткізгіштің қозғалыс жылдамдыгы; a  -  жылдамдық 

бағыты мен В магнит индукциясы арасындағы бұрыш.
2. Контурдың толық магнит ағыны (потокосцепление)

Ч'=ІЛ,
мүндағы, L контурдың (катушканың) индуктивтілігі; I -  контурдағы 

ток күші. Соленоидтың(тороидтың) индуктивтігі
L = pnpn2V,

мүндағы, п -  соленоидгың үзындық бірлігіне келетін орам саны; V -  
соленоид колемі.

3. Өздік индукция заңы
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rf#  -  d lЬй — - —  =  —L—, 
e d t d t

мундагы ■ -  ток күшінің өзгеру жылдамдығы.

Ортақ өзекшесі бар, екі соленоидтың / катушканың/ өзара индуктивтігі
І.,,2 = pponin2V,

4 Кедергісі R, индуктивтігі L және ЭҚК-і Е ток көзінен тізбектегі ток 
күшініц лездік мәндері:

а) тізбекті ток көзінен ажыратқанда

мұндағы Іо -  уақыт t = 0 мезеттегі ток куші; t -  тізбек ажыратылмаған 
мезеттен бергі уақыт.

э) тізбекті ток көзінен қосқанда

5. Магнит өрісінің энергиясы
W = coV = ^ s S lv  =  F2 —  =  — V.2 2*ців 2

6. Тогы бар катушканьщ магнит энергиясы

7. Магнит өріеі энергиясының тығыздығы
_  5 Н  _  В 2 _

Есеп шыгару мысалдары.
1. Қабырғасының ұзындығы а  = 10 см жазық квадрат рамка 

индукциясы B=(a+pt2) заңы бойынша (мұндагы a=0,l Тл, р=0,01 Тл/с2) 
өзгеретін магнит өрісінде тур. Рамканың жазықтығы магнит өрісі 
индукциясы багытымен ср-30" бурыш жасайды. Рамканың кедергісі R = 10'2 
Ом, ал оның индуктивтігі мен сыйымдылыгы ескермеуге болатындай ете аз. 
Рамкада, бастапқы t = 2 с ішінде, бөлінетін жылу мөлшерін анықтаңыздар.

Берілгені:
а=0,1 м,
B=(a+pt2),
«=0,1 'Гл,
р=0,()1 Тл/с2,
Ф = 3 0 ° ,

t = 2с,
R = 10"2 Ом,
Q = ?
Шешуі: айнымалы магнит өрісі қуйынды электр өрісін тудырады, ал ол 

рамкада индукциялық токтың пайда болуына әкеледі. Рамкамен осы ток 
жүргенде, онда белінетін жылу мәлшері
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Q = j '“ i zR dt (I)
мұндағы 1 -  индукциялык ток, ол Ом заңы бойынша,

і = 5  Р)
Индукция ЭҚК-ін табу үшін Фарадей заңын қолданамыз
Е, = ^  ^  (8S€os(ns '}'} =  -^[{« p t z)S co s(^ — =  2 ft St simp. (3)

(3) өрнегін, жэне S = a2, sin30° = 7 мәндерін (2) өрнекке қойып,
^ a1 і 

1 Я ’

аламыз. Ьул (4) өрнекті (1) апарып қойып,
' f d t  ~ ■зя

формуласын табамыз. Сан мэндерін қойып, жылу мөлшерін есептейміз
а(іо~2)2(і

^  ~ 3-10-*
2. Орам саны N = 800 соленоидтьщ ток күші At = 0.15 с ішінде 2,5 А- 

ден 14,5 А-ге дейін өзгеріп еді, магнит агыны 2,4 мВб-ге артты. 1) 
соленоидтың индуктивтігін; 2) орташа ЭҚК-ін; 3) ток күші 5 А болған 
кездегі соленоидтағы магнит өрісі энергиясын есептеп табьщыздар.

Берілгені:
N = 800 
At = 0.15 с 
1, = 2,5 А 
12 = 14,5 А 
ЛФ = 2,4 мВб 
L - ? Ев - ? W - ?
Шешуі: соленоидтьщ орамдары арқылы өтетін толық магнит агыны

Т, = N®,=LIb *Р2 = МФ2=Ы2,
ондай болса

ХйФ S00*2.+«S0~a „ , ,  „
L = — =  = 0 ,16Гн.

І /  M .s-2.3
Өздік индукцияның орташа ЭҚК-і Фарадей заңы бойынша
<Ее> = J—— j =  L^- — 13B.

\ M i  k t
U2Магнит энергиясы келесі өрнекпен анықгалатындықган W = —  =  2Дж,
2

аламыз.

Есептер.
4.140 Диаметрі D = 10 см жэне N = 1000 сым орамнан түратын катуш

ка магнит өрісіне орналасқан. Бүл өрістің В магнит индукциясы t =0,1 с 
ішінде 0-ден 2 Тл-ға дейін өзгергенде, катушкада пайда болатын орташа 
ЭҚК-ін табьщыздар.
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4.141 Түйық контурды Ф=30 мВб магнит агыны қиып етеді. Магнит 
ағыны 2 мс ішінде 0-ге дейін кеміген болса, онда индукция ЭҚК-інің орташа 
мані неге тең болады?

4.142 Қабырғасы а квадрат рамка магнит өрісіне, оның нормалі өріс 
бағытымен а бүрыш жасайтындай болып орналасқан. Магнит өрісі 
индукциясының уақытқа байланысты өзгерісі B=B0cos(i)t берілген. Рамкадағы 
индукция ЭҚК-інің уақытқа байланысы функциясын табыцыздар.

4.143 Индукциясы В=0,8 Тл магнит өрісінде орналасқан рамка w=15 
рад/с бүрыштық жылдамдыкпен айналып тур. Рамканыц ауданы 150 см2 . 
Рамканың жазықтығынан өтетін айналу oci epic бағытымен а=30° бұрыш 
жасайды. Айналып түрған рамкадағы пайда болатын индукция ЭҚК-інің Ejra 
максимал мәнін табыцыздар.

4.144 Индукциясы В=0.1 Тл біртекті магнит өрісінде, үзындығы L=10 
см еткізгіш қозғалып барады. Өткізгіштің қозгалыс жылдамдыгы 15 м/с 
жэне ол магнит өрісінің багытына перпендикуляр бағытталған. Өткізгіште 
индукцияланатын ЭҚК-ін табыңыздар.

4.145 Ұзындығы 1 м шыбық (стержень) индукциясы В=0.05 Тл 
біртекті магнит ерісінде 20 рад/с бұрыштьгк жылдамдыпен айналып тур. 
Айналу осі шыбықтың бір ушынан өтеді жэне ол өріс багытына паралель. 
Шыбық уштарында пайда болатын Е, индукция ЭҚК -ін  табыцыздар?

4.146 Индукциясы В=0.5 Тл біртекті магнит өрісінде, N=1000 сым 
орамы бар. Рамка 10 айн/с жиілікпен бірқалыпты айналады. Рамканыц 
ауданы 150 см2 . Рамканыц 30° айналу бурышына сәйкес келетін индукция 
ЭҚК-інің лездік мәнін анықтандар.

4.147 Үшақтың жылдамдыгы v=950 км/сағ. Егер жердің магнит өрісі 
кернеулігінің тік қураушысының мані Н=40 А/м, ал ушақ қанатының 
узындығы 12.5 м болса, онда канат уштарында пайда болатын индукция 
ЭҚК-ін табыцыздар.

4.148 Екі полюсті генератордың полюстарының арасындағы магнит 
индукциясы В=0.8 Тл. Генератор роторы ауданы S=400 см2 болатын N=100 
орамнан турады. Егер Етах=200 В болса, онда якорьдің п айналу жиілігін 
анықтаңыздар.

4.149 Орам саны N=10, ауданы 5 см2 рамка, ішкі кедергісі Ri=58 Ом 
гальванометрге қосылып, электрмагнит полюстары арасына орналасқан. Егер 
рамканы 180° бурышқа бурғанда галванометр тізбегінен 30 мкКл заряд 
ететін болса, онда электрмагнит тудыратын өрістіц магнит индукциясын 
табыцыздар. Рамканыц кедергісі R2=2 Ом.

4.150 Г альванометрге қосылған сым сақина ішіне тузу магнит енгізіліп 
еді, тізбекпен q 10 мкКл заряд етті. Галванометр тізбегінің кедергісі 30 Ом 
болса, онда сақинаны қиған Ф магнит ағыны неге тең?

4.151 Радиусы 4 см, кедергісі 0,02 Ом сым сақина индукциясы 
В 0.04 Тл біртекті магнит әрісінде тур. Рамка жазықтығы мен epic бағыты 
арасындағы бурыш 30°. Егер магнит өрісі жоғалып кетсе, онда ораммен 
қанша электр мөлшері ағып өтеді?
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4.152 Магнит полюстері арасында, осы магнит орісі багытымен 
багыттас, кішілеу катушка орналаеқші, Катушканьщ көлденең қимасьшьщ 
ауданы 6 мм", ал ондагы орам саны 60, Катушканы диамет рі бойымен 180" 
бұрышқа бұрганда, катушкамен қоеыльш түргаи гальванометр аркылы 9 
мкКл заряд ағады. Егер электр тізбегінің толык кедергісі 60 Ом болса, онда 
магниттің полгостары арасындагы В магнит индукциясы неге тең екенін 
табыцыздар.

4.153 Орам саны 100 өткізгіш контурындағы магнит ағыны мына 
заңмен Ф (3+51) 1О2 Вб өзгереді. Контурдағы ЭҚК- і уақытқа байланьгсты 
қалай өзгереді? Егер кедергісі 2,5 Ом болса, онда тізбектегі ток камдай? 
Есептің жауабындағы оның таңбасының физикалық мағынасы қандай?

4.154 Магнит өрісінің индукциясы (5+5t2)T0'2 Тл заңымен өзгереді. 
Магнит ағынының жэне индукция ЭҚК- інің уақытқа байланыстылыгын 
табыцыздар. Ауданы 1T0'2 м2 контур магнит индукциясына перпендикуляр 
орналасқан. Бесінші секундтың соңындағы магнит агыны мен ЭҚК- інің 
яездік мәңцерін анықтаңыздар.

4.155 Массасы 1 кг жіңішке мыс сым квадрат болып иіліп, үнпары 
тұйықталган. Квадрат жазықтығы, индукциясы В=0.1 Тл біртекті маітшт 
өрісіне перпендикуляр орналасқан. Квадратты қарама қарсы төбелерінен 
тартып, түзуге айналдырғанда, онымен ағатын зарядтың мэнін
анықтаңыздар.

4.156 Қабырғалары ұзындықтары а=20 см жэне Ь=Т0 см, 
тіктөртбұрышты сым контурдың орам саны N=100. Ол индукциясы 
B(3+2t2)T0'2Tri заңымен өзгеретін магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан. 
Толық ағынның \j/(t) жэне ^(t) индукция ЭҚК- інің уақытта байланысын, 
сондай- ақ, 4/ жэне §  шамаларының оныншы секундының соңындагы 
мэндерін анықтаңыз.

4.157 ¥зын, тузу откізгішпен ток жүріп түр. Өткізгішке жақын 
аралықта , кедергісі 0.02 Ом жіңішке сымнан жасалган квадрат орналасқан. 
Сым рамка жазықтыгында, оның екі қабыргасына параллель және олардан 
Яі= 10 см, а2 = 20 см сәйкее қашықтықта жатыр. Егер өткізгіштегі токты 
өшіргенде, рамкамен 693 мкКл заряд ағатын болса, онда өткізгіштегі ток 
кұшін анықгаңыздар.

4.158 Ток күші І=(1-0.2і) заңымен өзгергенде тізбекте 2Т0'2 В өздік 
индукция ЭҚК- і пайда болады. Тізбектің индуктивтілігін анықтаңыздар.

4.159 Катушкамен жүретін ток күші 2 с ішінде 0-ден 5 А-ге дейін 
озгерсе, онда өздік индукция ЭҚК-і =2 В болды. Катушканьщ
индуктивтілігі неге тец болады?

4.160 Индуктивтілігі 0.06 мГн катушкамен 0.6 А ток жүреді. Ток 
көзін айырған соң 120 мкс -тан соң ток нөлге тец болады. Өздік индукция 
ЭҚК- інің орташа < мәнін анықтаңыздар.

4.161 Радиусы 2 см, орамдар саны 1000 катушкамен 5 А ток жүреді. 
Катушка ішіндегі магнит өрісі индукциясы В=12.5 мТл болса, онда үзын 
катушканьщ индуктивтілігі неге тец болганы?

4.162 Соленоидтың колденец қимасы S= 1 см2, N мыс орамнан 
тұрады. Соленоидтьщ үзындығы 25 см, кедергісі 0.2 Ом. Соленоидтыц L 
индуктивтілігін анықтаңыздар.
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4.163 Қимасының ауданы 4 см2 ұзьш болат өзекгаеге орам саны 1000 
соленоид оралган. Онымен 0.5 А ток жургенде, соленоид ішіндегі магнит 
орісі кернеулігі Н= 2 кА/м болса, онда соленоид индуктивтілігі неге тең ? 
В(Н) еызбасын пайдалаңыздар,

4.164 Үзындыгы L, = 10 м сымды. үзындығы L2=10 см темір шыбыққа 
орау арқылы жасалган соленоидтың индуктивтілігін табыцыздар. Темірдің 
мегиит отімділігі р 400.

4.165 Үзындығы 20 см, диаметрі 3 см катушканың орам саны 400. 
Катушкамен 2 А ток жүреді. Катушканың индуктивтілігін жэне оның 
кимасын қиятын Ф магнит ағынын табыцыздар.

4.166 Индуктивтілігі 25 мГн тізбектегі ток күші I=(3+4t)T0"1 (A) 
заңымен озгеретін болса, онда оның ЭҚК- інің лездік мэні неге тең болады?

4.167 Үзындыгы 1 м, ферромагнит емес қаңқаға бір қабат етіп оралған, 
соленоидтың индукгивтілігі L=1.6 мГн. Соленоид қимасы ауданы 20 см2 . 
Соленоид ұзындыгының бір сантиметріне келетін п орам санын табу керек.

4.168 Ортақ қаңқага екі катушка оралған. Егер бірінші катушкадағы 
1=5 А ток, екінші катушкада \|/=40 мВб толық магнит ағынын тудырса, онда 
катушкалардың І.Г2 озара индукция коэфициенті неге тец болады.

4.169 Екі катушкаға бір ортақ өзекше енгізілген. Бірінші катушканың 
индуктивтілігі І.і = 0.2 Гн, ал екіншінікі L2=l Гн . Екінші катушканың 
кедергісі R2=600 Ом. Егер бірінші катушкадағы ток күші t= 1 мкс ішінде
l)=0.3 А манінен нөлге дейін кемісе, онда екінші катушкада қандай І2 ток 
жүреді.

4.170 Бір катушкадағы ток күшінің өзгеріс жылдамдыгы 100 А/с 
болғанда, екінші катушкадагы индукцияланатын ЭҚК- і 0.2 В. Өзара 
индукция хоэфициентін табыцыздар.

4.171 Екі катушканың өзара индуктивтілігі І. )2 =5 мГн. Бірінші 
катушкадагы гок күші Ii=I0Sinwt заңымен өзгереді. Мүндағы I0= 1 0 A , w =  
2к/і және Т=0.02 с. Екінші катушкада индукцияланатын ЭҚК- інің уақытқа 
байланыстылығы ^ (t)  функциясы жэне осы ЭҚК- інің ең үлкен мәнін 
табыцыздар.

4.172 Ауданы 20 см2 рамка, индукциясы B=0.03(l+e'2t) заңымен 
өзгеретін магнит өрісіне орналасқанда, онда пайда болатын индукция ЭҚК- 
інің уақьттқа байланысты өрнегін табыцыздар. Рамка ауданы В индукция 
векторына перпендикуляр.

4.173 Катушканың индуктивтілігі 0,2 Гн, кедергісі 1.64 Ом. Ток көзін 
ажыратқаи соң 0.05 с еткенде катушкадагы ток күші неше есе кемиді?

4.174 Индуктивтілігі 0.144 Гн, катушканың кедергісі R=10 Ом. Ток 
көзіне коеылғаннан кейін қанша уақытта, тізбекте орнығатын токтың 
жартысына тец ток пайда болады?

4.175 Тізбекпен 50 А ток жүреді. Ток көзінен ажыратылғаннан кейін
0.01 с уақыт откен соң, тізбекгегі ток күші қандай болады? Тізбектегі 
индуктивтік 0.1 Гн, оның кедергісі 20 Ом.

4.176 Кедергісі 140 Ом және индуктивтігі 300 мГн катушканы 
гүракты гүрақты кернеу көзіне қосты. Қанша уақыттан кейін катушкадагы 
ток күші орнығатын токтың 50% - ына жетеді?
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4.177 Контурдың кедергісі 20 Ом жэне индуктивтігі 0.2 Гн. Ток 
кушінің уақытқа байланысты i{t) сызбасын, уақыттыц эр 0,1 с аралыіы 
бойынша 0<t<0.5 интервалында салыңыздар.

4.178 Индуктивтілігі L=2 мкГн жэне кедергісі R_ 1 Ом катушка 
гұрақты ток кезіе қосылған. Катушкаға параллель болып, кедергісі R0- 2  Ом 
өткізгіш жалғаңды. К кілтін айырғаннан кейін катушкада бөлінетін жылу 
молшерін табьщыздар. Ток көзіиің ішкі кедергісі ссксрілмейді,

4.179 Иңдуктивтілігі 95 мГн катушкаиын магнит өрісі энергиясы
0.19 Дж. Катушкамен жүріп тұрған ток күші неге тең?

4.180 Радиусы 2 см, ұзындығы 40 см картон цилиндрге оралған 400 
орамы бар катушкамен жүретін ток күші i=0 .2t  заңымен өзгереді. 1=10 с 
кезіндегі магнит өрісінің энергиясын жэне өздік индукция ЭҚК-ін 
табьщыздар.

4.181 Соленоид 1000 орамнан түрады. Оның орамасындағы ток күші 
1 А, ал оның көлденең кимасын қиып втетін магнит ағыны 0.1 мВб. 
Соленоидтың магнит өрісінің энергиясын есептеп табыңыздар.

4.182 Магнетик затган жасалған сақинаға 500 орам сым оралған. 
Сақинадағы ток күші 2 А болғанда, оның көлденең қимасынан отетін 
магнит ағыны 1 мВб болса, онда магнит өрісінің энергиясы неге тең?

4.183 Кедергісі 1 Ом индуктивтілігі 20 мГи соленоид орамасымен 5 А 
ток жүріп түр. Ток кезінен ажыратылғаннан кейін 1 мс откеннен кейін 
тізбектегі магнит өрісінің энергиясы неге тең?

4.184 Радиусы 2 см, үзындығы 50 см картон қаңкаға оралған 500 
орамнан түратын соленоидпен 5 А ток жүретін болса, онда магнит өрісінің 
энергиясын W есептеп табьщыздар.

4.185 Таза темір озекшесіне оралган 500 орамы бар тороидпен 2 А ток 
жүреді. Тороидтың көлденең қимасының ауданы 10 см', ал оныц орта 
сызыгыныц радиусы 30 см. Өзекшеде жинақталған магнит орісінің 
энергиясын табьщыздар. Есептеу үшін В(Н) сызбасын пайдалацыздар.

4.186 Темір сақинаға бір қабат болып, 200 орам сым оралған. Егер 
орамамен жүретін ток күші 205 А болғанда, темір ішіндегі магнит агыны
0.5 мВб болса, онда магнит өрісінің энергиясын есептеп табьщыздар.

4.187 Тороидтыц магнетик емес озекшесі бар орамасында 1 см 
үзындыққа келетін орам саны 10. Орамадагы ток күші 16 А болса, онда 
магнит өрісі энергиясыныц w тыгыздыгы неге тец?

4.188 Егер магниттеуші аріс кернеулігі Н= 1.2 кА/м болса, онда 
тұйықталған соленоидтың темір өзекшесіндегі магнит орісі энергиясыныц 
тығыздығы неге тең болады?

4.189 Вакуумдегі біртекті электр ерісінің Е кернеулігінің мэні қандай 
болғанда, оныц энергиясы тыгыздыгы индукциясы В=0.5 Тл магнит орісі 
энергиясыныц тыгыздыгына тец болады?

4.190 Радиусы 10 см, біркелкі зарядталган жұқа сақина оз осінен 
w=100 рад/с бүрыштық жылдамдықпен айналады. Сақинаның осінде, оның 
центрінен 10 см қашықтықта жатқан нүкте үшін, магнит энергиясыныц 
колемдік тығыздығының, электр өрісі энергиясы тыгыздыгына wMYw3 
қатынасын табьщыздар.
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4.191 Ток куші I болғанда, өзекшесіз соленоидтың магнит өрісі 
энергиясының тығыздығы w„=0.2 Дж/м3 болды. Егер соленоидқа темір 
өзекше енгізсе, онда сол ток күыіі мәнінде оның энергия тығыздьтғы неше рет 
артады.

4.192 Бір-бірінен һ~ 5 мм қашықтықга орналаскан, ені е=10 см екі 
жазық таспадан тұратын. екі сымды электр желісінің ұзындық бірлігінің 
индуктивтігін анықтаңыздар. Желі таспаларымен модульдері бірдей, 
багыттары қарама-қарсы ток жүреді.

4.193 Тізбек бір-бірімен өзара тізбектеліп қосылған, индуктивтіктері Li 
және L2 катушкадан түрады. Катушкалардың өзара индуктивтіліктері L )2 . 
Тізбектің индуктивтігі неге тең.

4.3 Максвелл теңдеулері

Дифферренциал түріндегі Максвелл теңдеулері:
1) Максвелл теңдеулершің бірініші жұбы

И = -2 - <*>
VB = 0 (2)

Максвелл тевдеулерінің екініші жұбы

(3)
VD =  р. (4)

Мұндагы, р- зарядтардьгң көлемдік тығыздығы.
2) Максвелл теңдеулер жүйесі , ортаның электрлік және магниттік 

қасиеттерін сипаттайтын теңдеулермен толықтырылады, олар:
0 = ^  (5)
ff=pp0#  (6)
/  =  аЁ  (7)

3) Математикалық теңдеулер арқылы (1)-(4) теңдеулерін интегралдық 
түрде жазуға болады, яғни

# М = —f f l f d l  (8)
d t  w

^ s  = 0  (9)

$H d l =  f ( ] + ^ ) d s  (10)

ф D df =  /  p d v  (11)

Есеп шығару мысалдары.
1. Бетатронда орбита ауданы бойынша магнит индукциясының өзгеру

жылдамдығының '■}— =60 Тл/с, орташа мәні тұракты болып есептелінеді. 1)
Радиусы r 0.5 м электрон орбитасындағы, күйынды электр өрісінің Е 
кернеулігін; 2) Электронға эсер ететін F күшті табьщыздар.

Берілгені: Шешуі: уақыт бойынша езгеріп отыратын магнит epic
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=60 Тл/с кеңістікте кұйынды злектр орісіи тудырады.St
г=0.5 м Оның Е кернеулік векторының тұйық кои гур
1) Е-? бойынша алынатын циркуляциясы,
2) Ғ осы контур шектейтін аудан арқылы өтетін магнит

ағынының өзгеру жылдамдығы арқылы аныкталады, ягни

Бетатронда, орбитаның барлық нүктелерінде Е векторының мәні 
тұрақты болып қалады, ендеше магнит ағының өзгерісі тек қана магнит 
индукциясының өзгерісімен түсіндіріледі. Әрине :>"s~ ~  ,.onst шартыdt
бойынша болады.

Сондықтан
Г й <  В >  f

§ d l  =  2кг ,m §  ds = я г 2
болғандықтан

«-1 t’d 3  5E= .2 dl
Формулаға кіретін шамалардың сан мэнін қойып,

Е=0.5/2-60=15 В/м. 
аламыз, ал электронға эсер ететін күш,

Ғ=еЕ=1.6- Ю'19-15=2.4-10 '19 Н.
2. Арасы диэлектрлік өтімділігі q жэне меншікті өткізгіштігі а, 

біртекті, изотропты және токты нашар өткізетін ортамен толтырылған, бірдей 
екі металл дискіден түратын жазық конденсатордың, дискілерінің ішкі 
беттерінің ара қашықтығы d. Онымен дискі ауданының арасында мынандай 
d2« S  шарт орындалады. Конденсатор астарлары арасында U=U0coswt 
айнымалы кернеу берілген. Конденсатордың шеткі аймақтарында болатын 
эффектерді ескермей, оның астарлары арасында, конденсатор осінен ара 
қашықтықтағы магнит өрісі кернеулігін табу керек.

Берілгені: Шешуі: айнымалы электр өрісі кеңістікте кернеулік
векторының тұйык контур бойынша алынған 

а, циркуляциясы, осы контур қамтитын токтардың
d, алгебралық қосындысына тең болатын магнит өрісін
U=U0coswt тудырады. Орта ток өткізетін болғандықтан,

■ 0 d !  =  f ( z  +  § ) d s  (1)

H(r)-?
Мүндагы J- өткізгіштік тогының тығыздығы; D -электр ыгысу векторы;

зЗ  -j—  =  /  - ығысу тогының тығыздыгы.
Н кернеулігін анықтау үшін центрі жуйенің осінде жататын радиусы г 

түрінде қандай- да болмасын бір контур аламыз. Мұндай контурдың барлық 
нүктелерінде кернеулік мэні түрақты, ал осы FI векторының бағыты
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контурдың барлық нүктелеріндегі шеңберге жүргізіяген жанама бағытымен 
сэйкес келеді. Сонымен қатар, контурдың S= зіг2 ауданы конденсатор осіне

-А
перпендикуляр жэне барлық нүктелерде /=  con st, =  const. Сондықтан (1)
теңдеуі контурды тандап алған жағдай үшін, мына түрде болады.

H(r)2nr=(i+~)niz (2)

Бұдан H(r}={j+ ^ )r /2  . (3)

Ом заңы бойынша
J = a E = a -  =  . (4)«з d

Ығысу тогының тыгыздыгы
, SD £Б 3'J

0-  - « 0  U°w C0SWt
(4) пен өрнегін (3)- ке қойып,

H(r)= —  (a  sin iot +  SQ cos cot).let-

аламыз. H векторының бағыты суретте көрсетілген.
Есептер.
4.194 Бетатрондағы электрон радиусы R=40 см орбитамен бір 

айналым жасағаннан кейін W= 20 эВ кинетикалық энергия алады. Түрақты 
болып есептелетін, орбита ауданы бойынша магнит индукциясыньщ эзгеру

ЭЛ .жылдамдығының — орташа мәнш табыңыздар.

4.195 Ұзын, түзу соленоидтың үзындық бірлігіне келетін орам саны n 
соленоидпен i= Jmsinwt айнымалы ток жүреді. Ығысу тогы тығыздығын 
соленоид осінен қашықтықтын функциясы ретінде анықтаңыздар. Соленоид 
қимасының радиусы R.

4.196 Нүктелік q заряды, / 0 « с /  жылдамдықпен қозғалып келеді. 
Зарядтан г қашықтықта; а) заряд траекториясымен дэл келетін; б) 
траекторияға перпендикуляр жэне заряд арқылы өтетін түзуде жатқан 
нүктедегі ығысу тогының J тығыздығын табыңыздар.

4.197 Егер түйық контурмен шектелген аудан аркылы ететін электр 
ығысу агыны 1 мкс ішінде нөлге дейін бірқалыпты кемігенде, контурда ІО'3
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Тл-м магнит өрісі индукциясы циркуляциясы пайда болатын болса, онда осы 
агын неге тец болтаны?

4.198 Конденсатор разрядталганда пайда болатын магнит еріоін 
тудыратын өткізгіштегі ток ғана емес, сонымен бірге, конденсатор астарлары 
арасындагы кеңістіктегі өзгермелі электр өрісі. Бұл өзгермелі электр тогының 
тудыратын магнит өрісі, конденсатор арасында, дэл откізгіштегі токтыц 
мәніндей ток жургенде пайда болатын магнит өрісіндей болады екен, Осыны 
дэлелдецдер.

4.199 Нүктелік q заряды v жылдамдықпен қозғалып келеді. Пунктир
■ •к

сызықты (4.19 суретті қара) шеңбер бойымен алынатын Н векторыныц 
циркуляциясы туралы теореманы пайдаланып, А нүктесіндегі магнит өрісінің 
Н кернеулігін радиус — вектор мен зарядтың жылдамдығының функциясы 
ретінде табьщыздар.

А

4.19 сурет

4.200 Максвелл теңдеулерінің көмегімен, уақыт бойынша айнымалы 
магнит өрісі, электр өрісін жасай алмайтынын дэлелдецдер.

4.201 Максвелл тендеулерінің көмегімен уақытқа байлынысты 
айнымалы opici бар кезде біртекті электр өрісі бола алмайтынын 
дэлелдеңіздер.

4.202 Астарларының радиусы 10 см жазық конденсатордың ішіндегі 
кернеулігі уақытқа байланыеты E=at заңымен сызықты түрде өседі, 
мүндағы a=9-10w В/м с. Конденсатор ішінде, оның осінен 5 см қашықтықта, 
магнит өрісі индукциясы неге тең?

4.203 Астарлары бір- біріне параллель болып қала отырып, бір-бірінен 
0 жылдамдықпен алшақтайтын жазық конденсатордың астарларына U кернеу 
берілген болса, онда оныц ішіндегі ығысу тогының тығыздығы неге тең 
болады? Конденсатор астарларының арасы, олардың (астарларының) 
өлшемдерінен эрқашан көп кіші болып отыратыны ескерілсін.

4.204 Ішіндегі электр ерісінің кернеулігі Е жазық конденсатор 0 
жылдамдықпен қозғалып келеді. ц векторы мен астарлар арасындагы бұрыш
а. Конденсатор ішіндегі магнит өрісі хернеулігін табыцыздар.

4.205 Металл бетіне параллель бағытга біркелкі зарядталған 
пластинканы \> жылдамдықпен қозғағанда индукциясы В магнит ерісі пайда 
болады. Пластина зарядының беттік тығыздығын табыцыздар.
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4.206 Максвелл тендеулершен электр ззрядының еақталу заны, яғни 

VJ =  -  ^  шығатының керсегіиіэдер.

4.207 Радиусы R=10 см цилиндр ішіндегі магнит өрісі индукциясы 
уакытқа байланысты B=at, (сг=10~3 Тл/с) сызықты түрде өзгереді. Цилиндр 
осінен г=20 см қашықтықтағы қүйынды электр өрісінің кернеулігі неге тең
болады?

4.208 Шексіз улкен, өзара параллель екі ждзықтықпен модульдері 
жағынан тең, баіыттары қарама-қарсы ток ағады. Бұл токгардьщ сызыкты 
тығыздықтары ,!=at заңымен өзгереді. Құйынды электр өрісінің 
жазықтықтар арасындағы бөлінулерін табьщыздар.

4.209 Радиусы 8 см цилиндр ішіндегі магнит өрісі индукциясы уакытқа 
байланысты B=at2 заңымен өзгереді. Магнит өрісінің бағыты цилиндр осін 
бойлай багытталган. Цилиндр осінен ОЛ м аралықта, Б=1 с уакьп мезетінде 
күйынды электр өрісінің кернеулігі неге тец болады? '4  с мезетінде ше? 
и 0.0001 Тл/с2

4.210 Бегатронда үдетілетін электрондардың өрістің орбита ауданы 
бойынша алынган орташа магнит индукциясьшыц өзгеру жылдамдагы 50 
Тл/с. Орбитаныц радиусы R= 0.4 м. Үдеп үшқан электронға эсер ететін күшті 
аныктаңыздар.

4.21 I Бетатрондағы орістің магнит индукциясы радиусы R=20 см 
орныкты орбитада т=1 мс уақыт ішінде, іс жүзінде тұракты жылдамдықпен 
нөлден 0.4 Тл дейін өзгереді. Электрон осы орбитамен бір айналым 
жасағанда алатын кинетикалық энергиясын табьщыздар.

4.212 Бетатронда үдейтін электрондар орбитасының радиусы 30 см . 
Электронның орбита ауданы бойынша алынған магнит индукциясының 
орташа мэні, сызықтық түрде әзгере отырып, нөлден 0.2 Тл дейін өседі. 
Электронның алған жылдамдыгын табьщыздар.

4.213 Электрон бетатрон ішінде радиусы R=0.4 м орбитамен қозғалып 
бір айналым жасау нәтижесінде Wk=0,02 кэВ кинетикалык энергияга ие 
болды. Орбита ауданы бойынша алынган магнит индукциясыныц орташа 

мәнініц езгеру жылдамдыгын есептеп табьщыздар. Бул мэні түрақты

деп есептелсін.
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5. ТЕРБЕЛІСТЕР МЕН ТОЛҚЫНДАР

1. Гармоникалық тербеліетердің тевдеуі
X =  A co$(w t +  <р0) ( 

мұндағы Х-тепе-теңдік қалыптан ьгғьгсу; t-уақыт; А-амплитуда; w- 
дөңгелектік (циклдік) жиілік; <ое-баетапқы фаза; (w t 4- <р0 }-тербеліс фазасы.

2. Тербелістердің циклдік жиілігі
w= 2 ttv немесе w= 2ж/Т.

3. Гармоникалық тербеліс жасайтын нүктенің жылдамдығы мен үдеуі

v= X/=-Aw sin (wt -f <p.5); a X "=  -A w 2 cos(wt 4- <p0).
4. Жиіліктері бірдей, бір жаққа бағытталған екі тербеліс қосылганда
а) қорытқы тербелістің А амплитудасы

A2 -  А ,2 4- А22 +  -  9>S1),
мүндағы А< жәнеА 2 —қосылатын тербелістер амплитудасы;

(рй1және <|г02-олардың бастапқы фазалары.
б) қорытқы тербелісінің <рй бастапқы фазасы

и CDS +^2СО£: ір-2
5. Өзара перпендикуляр екі тербеліске қатысатын нүктенің 

траекториясыньщ теңдеуі
х~/ A j2 +  у 2/А 22-2ху/А^А-г соз(<р2 — <р,) =  sin 2(tp2 — <рг}.

6. Гармоникалық тербелістердің дифференциялдық теңдеуі
шх//= -кх, немесе х/7 + wox=0, 

мүндағы m -нүктенің массасы, k- квазисерпінді күштің коэффициенті 
(k=mw2).

7. Гармоникалық тербеліс жасайтын материялық нүктенің толық 
энергиясы

, , .  г в А -г кА2 
W ------------- = ----- .

2 2

8. Серіппелі маятниктің периоды
^  І-7ПТ = 2п і~.

Ч *
мүндағы ш -  дененің массасы; k- серіппенің қатандығы.
9. Математикалық маятниктің периоды

IT
Т = 2Жү а

10. Физикалық маятниктің периоды

V тярау

Т = 2гт -  = 2ж р -  ,■уд -^тда
мұндағы J- дененің инерция моменті; а- маятниктің масса центрінен 

тербеліс осіне дейінгі қашықтық; L=J/ m а-физикалық маятниктің келтірілген 
үзындығы.
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11. Өшетін тербелістің дифференциялдық тендеуі:
m х11 = -kx — гх немесе xfl + 20х! +ш | х =0, 

мүндағы г- кедергі коэффиценті; /? =  r/(2m) - өшу коэффиценті; 
=  J m /r  -  тербеліетің меншікті доңгелектік жиілігі.

12. Ошетін тербелістің тендеуі:
x(t) = A(t) cos (ojt +  ф), 

мупдагі.і ы- өшетін тербеліетің доңгелектің жиілігі
=  \/ОІ£ — /?-,

A(t)- ошетін тербелістің t уақыт мезетіндегі амплитудасы;
A(t) = А6 ехр (—/?£), 

мүндагы Л:у  тербелістің t=0 уақыт мезетіндегі амплитудасы.
13. Ошудің логарифмдік декременті:

2 = 3n[.4(t).M(f 3- Ғ)]=ДҒ, 
мүндагы А(г)жөне A (t +  Т) тербелістің t уақыт мезетіндегі жэне Т тең 

гіериодтан кейінгі амнлитудалары.
14. Ерікеіз тербелістің дифференциалдық теңдеуі

// / // / 
mx = -kx — гх+Ғ0.cos іЖ ,немесе х+2/?х +  &>|x =  f a cos w t, 

мүндағы F0 cosojt- сыртқы периодтық куш, ал f0=F3/m.
15. Еріксіз тербелістің амплитудасы

А= ff) / i j  (<t>0 — <w2) 2 — 4/?2ш2.
16. Резонанстық жиілік жэне амплитуда

ajsra =  у й tg -  2/?2 жэне А = /д /{2 р уЩ  — j32).
17. Жазьщ толкын геңдеуі

? (А/О =  A  cos ы {t — &)= A cos<ti(t — к х \  
муидаты f  (X/t) -ортаньщ координаты х нүктесінің t уақыт мезетіндегі 

ығысуы; &- тербелістің ортада таралу (фазалық) жылдамдығы; k = 2п /л -  
толқындық сан; Я- голқын үзындығы.

18. Голқын үзындығы мен жиіліктің арасындағы байланыс:
2 =  іЗГ =  -5/v.

19. Толқындардың Ах жол айырмасының (ортаның екі нуктесінің ара 
қашықтығы) жэне осы нүктелердің тербелістерінің &<р фазалары айырмасы 
арасындагы байланыс

&<р — (2п/Х)&х.
20. Актив кедергісі жоқ тербелмелі контурдың меншікті тербеліс 

периоды (Томсон формуласы)
Т =  2 д у Іс ,

мүндағы L- контурдың индуктивтілігі; С- электр сыйымдылыгы.
21. Элекгромагниттік толқын үзыңдығы мен период Т жэне жиілік 

арасындагы байланыс
Я =  сТ жэне Я =  c /v  
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мұндағы с = 3-108 м/с -  вакуумдегі электромагниттік толқын 
жылдамдыгы.

22. Диэлектрлік өтімділігі е және магниттік өтімділігі ц ортада 
электромагниттік толкынның таралу жылдамдыгы.

■Ө =  с / т / і ^ ,
23. Толық кедергі (немесе импеданс) Z

Z +  (wZ. -  1 /ш с)2 , 
мұіідағы X. = ioh индуктивтік; Xc =  І/(«с)-сы й ы м ды лы қк едергі.
24. Айнымалы ток тізбегіндегі кернеудің жэне ток күшінің әсерлік 

мәндері Ом заңы арқылы былай байланысады:
I = U/Z .

25. Период ішіндегі қуаттың орташа мэні
Р = I-U cos <р,

мүндағы I =  !т/ \ ‘2 жэне U =  6Г?„/У 2 -  ток күші мен кернеудің 
эсерлік немесе эффектілік мәндері.

Есеп шығару мысалдары.
1. Материялық нүкте жиілігі v = SO Гц , амплитудасы А=0.2 см 

гармоникалық тербеліс жасайды. Нүктенің ең шеткі ығысуынан тепе-теңдік 
күйге дейін жүрген жолының орташа <  V >  жылдамдыгы мен <  а >  үдеуін 
табьщыздар.

Берілгені: 
v =  50 Гц 
А=0.2 см
<  V >  -?
< а >-?

Шешуі: жылдамдықпен үдеудің орташа
<  V > =  AL/At (1);
<  а > =  AV/At (2),

мэні мына өрнектерден анықталады, мүндағы AL- жүрілген жол,есптің 
шарты бойынша At =  T /4  уақыт ішінде М = А ;  АУ =  V — Va, мүндагы 
І/3 =  0, өйткеиі ең шеткі нүктеде материялық нүкте тыныштық күйден 
қозғала бастайды, ал V — ¥г,іах =  соА, өйткені нүкте тепе- теңдің күйден өтеді. 
Сонымен, х=  A * s in («  t  -f <p), V=x=Aros(6iit +  cp )̂, ал ендеше (1) өрнегінен
<  V > =  4А /Т  — А?? жэне (2) өрнегінен (&> =  2nv  екенін ескеріп)

<  а  > =  4А&*/Т =  8ягу2А аламыз, сан мәндерін қойып,
<  V > =  4 * 0,2 * 50 =  40см/с жэне <  а > =  8 * З Д 4 * 5 0 3 * 0,2 =  1,26 * 10* 
см/с3.

2. Тербеліс жиілігі v =  50 Гц дене үшін ошудің логарифмдік 
декременті 2=0,02. Тербеліс амплитудасы 10 per кемитін уақытты жэне осы 
уақыт ішіндегі тербеліс санын табу керек.
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Берілгені: 
v =  50 Гц
А=0.1 Ао 
t=? N=?
Шешуі: өшетін тербедістердің амплитудасы

А=А„е^' (1)
мүндаі і,і уақыт 1=0 мезеттегі тербеліс амплитудасы, өшу

кооффиценті. Өшудің логарифмдік декременті Я — ^  ~  P /v , будан @
* I. _ д — m —

екенш ескеріп, оны (1) өрнекке койып A 3 немесе t= *^  -А аламыз.

t уакыт ішіндегі тербеліс саны М=(/ІМг олай болса, t= OQ2'>s°lnlO=2.3c; 
N=2.3-50=115.

3. Тербелмелі контурдың сапалығы Q=5,0. Контурдың еркін 
тербелістерінің го жиілігі ,оның ю0 меншікті жиілігінен қанша пайызга 
айырмашылыкі а болады?

Берілгені: Шеніуі: тербелмелі контурдың сапалығы
Q=5,0 (І)өрнегімен

5 = =?
"е анықталады Я

0'Т 20 ~ І .2 *5" " 2 • uj ... — <лЬ~

f i t  ж эне Т =  2 я /и

ескерсек, онда. 
g  -т і (2),
<?г =  777777: =  ~  

осы (2) өрнегінен **)
Мұнда а  =  !j£,/ wo белгіленуі енгізілген. Бүдан алғашында а  мэнін 

тауып алып, артынша ізделініп отырған белгісізді есептеп табамыз, яғни 
5  =  1 - 2 »  5 /V l  +  4 *  5 2 =  0,5 * 10-2 . 5 =  0,5%

4. Вакуумде ауданы S=10 см2 бет арқылы, оган перпендикуляр бағытта 
1 минут шіінде жазық синусоидалық электрмагниттік толқын тасымалдайтын 
энергияны аныкгацыздар. Толқын ерісінің электрлік құраушысы Е0 =1 мВ/м,
толқынныц периоды 1

Берілгені: Шешуі: электромагниттік толқынның 1с ішінде
Т=1 мин=60с бірлік бет арқылы тасымалдайтын энергиясы
S=10cm2= 1 0 _2m2 Р Пойтинг векторы арқылы (Ej_H екенін
W=? ескерсек), онда оның модулі

Р=ЕН. (I)
Кеңістіктің эр нүктесінде Е жэне Н шамалары синус заңы бойынша 

синхронды езгеретін болғандыктан, (I) өрнекті мына түрде қайта жазамыз 
Р=ЕС sin eat * Н0 sin eat =  £ D/f.s sin2 tat (2)

(1) жэне (2) өрнектері P шамасының лездік мэнін береді, 
сондықтан оның анықтамасына сай Р = ~ 7  деп жазуға болады, бүдан (2) 
орнсгін ескере отырып, S арқылы dt уақыт ішінде тасымалданатын энергия
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dW = PSdt=£6ff5 sin2 (Attdt (3 )
£ sE2 •{• «Н2 I s-

Вакуумде s  =  ft = 1 жэне ^ — ара катынасынаи H =  E i—■* a. #<-3

тауып (3) ернегіне қоямыз. Сонда dW  — I— Ei sin2 cotdt • (4)
-y>c-

болады. Ал 5^ арқылы t уақыт ішіндегі тасымалданатын толық энергия

W= l ^ E i s f  sin2 ш М і=  & E g S ( - - ^ ^ ) .  (5)

Циклдік жиілік oj белгісіз. T « t  жэне со =  2п/т екенін ескере отырып 
(sin 2&il)/4<s> бөлшегін бағалау үшін

=  І_ т  sin (— ) <  -L
4 «  8ж  Г  '  8 je

аламыз, яғни бұл бәлшекті ескермеуге болады. Ендеше W = -  f^E^St.
2 \' PQ

сан мәндерін қойып W — 8,0 * 10-11 Дж аламыз.

5.1 Тербелістер

5 ./.!  Гармоиикалық тербелістер.
5.1 Болшек түзу сызықты гармоникалық тербеліс жасайды. Болшек 

тегіе- теңдік қалыптан х, =  2,6 см ығысқанда оның жылдамдыгы V=2.9 см/с, 
ал ығысуы х2 =  3.4 см болғында жылдамдық V2 — 1.9 см/с болды. Бол- 
шектің А тербеліс амплитудасын жэне тербелісінің со циклдік жиілігін тап.

5.2 Болшек х=0 тепе-теңцік қалыптың айналасында х осінің бойымен 
тербеліс жасайды. Болшектің жылдамдыгы V=18 cos(4 t 4-1.57) см/е зады- 
мен озгереді. Болшектің алғашқы t=10c ішіндегі жүрген S жолын табындар.

5.3 Материялық нүкте x=Asin&)t заңы бойьгаша тербеліс жасайды, 
мүндағы со =  1.57 рад/с. Нүктенің жылдамдық амплитудасы 
АР =  9.42 * 10~2 м/с. Мына гү = 0, t 2 =  Г /8  және f3 = Г /4  уақыт мезеттері 
үшін нүктенің X координаты, V жьищамдығы жэне а үдеуі мәндерін табу 
керек.г j =  t 2 — t, жэне тч =  t 3 — t2 уақыт аралықтарындағы жылдамдық 
пен үдеудің орташа мәндерін есептеп табңыздар.

5.4 Нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Тербеліс периоды 2 с, 
амплитудасы 50 мм, бастапқы фаза нелге тең. Нүктенің тепе-теңцік қалыптан 
ыгысуы 25 мм, болган мезеттегі жылдамдыгын тап.

5.5 Материялық нүкте \=А  sin ыг заңы бойынша тербеліс 

жасайды,мүндағы А=4 см. Егер: 1) х(0)=2см жэне :Г'(0> <  0; 2) х (0 )= -2у  2см 

жэне х '(0 )  <  0; 3) х(0)=2 см және х '(0 )  >  0; 4) х(0)=—2-у/З см жэне ж'(0)>0
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болса,онда <р бастапқы фаза неге тең? t=0 уақыт мезеті үшін векторлық 
диаграмманы сызыңыздар,

5.6 Нүкте х — A €Gs(ct>r +  <р) заңы бойынша тербеліс жасайды. Белгілі 
бір уақыт мезетіндегі нүктенің х, ығысуы 5 см болды. Тербеліс фазасы екі 
есе артқан соң х2 ығысу 8 см болды. Тербелістің А амплитудасын табу керек.

5.7 Гармоникалык тербелістің бастапқы фазасы нөлге тең. Периодтың 
кандай үлесіне тең уақыт ішінде, нүктенің жылдамдыгы оның максимал 
мэнінің жартысына тең болады?

5.8 Нүкте түзу сызықты гармоникалық тербелістер жасайды. 
Гербелістің циклдік жиілігі со =  4 рад/с, ал үдеудің амплитудасы Аа = 72 
см/с2. Ығысу мәні тепе-тендік қалыптан х=2.2 см болган мезеттегі V 
жылдамдықты табыңыздар.

5.9 Нүкте шеңбер бойымен сағат тіліне қарама-қарсы бағытта Т=6 с 
периодпен бірқалыпты козғалып келеді. Шеңбердің диаметрі d=20 см. 
Нүктенің шеңбер центрі арқылы ететін х осіндегі проекциясының қозғалысы 
теңдеуін жаз. Нүктенің бастапқы уақыт мезетіне сәйкес уақыттағы х осіндегі 
проекциясы 0-ге тең4=1 с уақыт мезетіндегі х ығысуын, V жылдамдыгын 
жэне а үдеуін табыцыздар.

5.10 Нүкте периоды Т=6 с, бастапқы фазасы нөлге тең гармоникалық 
тербеліс жасайды. Қозғала бастағаннан канша уакыттан кейін нүктенің тепе- 
теңдік қалыптан ығысуы амплитуданың жартысына тең болады?

5.11 Бір жаққа бағытталған және периодтары бірдей екі тербеліс 
қосылгандағы қорытқы гербелістің А амплитудасы мен if бастапқы фазасын 
табу керек. Ол тербелістер: х} =  A, sin cot жэне х3 =  А3 s in  &>(t +  т), мүндағы

=  j42 =  1 см; ea =  jtc-1 ; г = 0.5 с. Қорытқы тербелістің теңдеуін 
жазыңыздар.

5.12 Материялық нүкте бір мезгілде өзара перпендикуляр 
х  =  Л і cos (tit жэне у =  —А2 cos 2a>t тербелістерге қатысады. Мүндағы А,=2 
см, Л:. = 1 см. Траектория теңдеуін анықтап, оның сызбасын салу керек.

5.13 Бөлшек бір мезгілде бағыттары бірдей екі тербеліске қатысады. 
Олар: х, = 4 c o s 4 f  жэне х2 =  3 c o s (4 t+ jr )  (см). Бөлшектің қорытқы 
тербелісінің со циклдік жиілігін, А амплитудасын жэне а  бастапқы фазасын 
табу керек.

5.14 Нүкте бір мезгілде периодтары мен бастапқы фазалары бірдей екі 
тербеліске қатысады. Тербеліс амплитудалары А2 =  3 см жэне А2 =  4 см. 
Егер: 1) тербелістер бір жаққа бағытталған; 2) тербелістер езара 
перпендикуляр болса, онда қорытқы тербелістің амплитудасы неге тең?

5.15 Нүкте бір мезгілде өзара перпендикуляр екі тербеліске қатысады. 
Олар: 1) х =  A sin cot жэне у =  A cos cot.; 2) х =  A cos tot жэне у  =  A sin 2cot; 
3) х =  A sin 2<ot жэне y=*42 cosw t; 4) a := A 1 sin io t жэне y  =  A cosm t. 
Нүктенің қозғалыс траекториясын тауып,масштабты сақтай отырып оны сызу 
керек.А=2 см; А, =  3 см.
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d W = PSdt=£e/f0 sin2 ait d t  (3)

Вакуумде s =  ft =  1 жэне apu қаіынцсыпцн H =  E j—
2 2

[T~
тауып (3) өрнегіне қоямыз. Сонда dW  — f— £ |  s in 2 to td i (4)

болады. Ал 5_ арқылы t уақыт ішіндегі тасымалданатын голық энергия

W= feEZSS*sm*b>tdt** & E Z S £ - ^ ) .  (5)

Циклдік жиілік ы  белгісіз. T « t  жэне fa =  2зт/г екенін ескере отьтрып 
(sin 2Ш)14а> белшегін бағалау үшін

 =  — Т sin(— ) <  —
4 w  Sn Т " 8  л

аламыз, яғни бұл бөлшекті ескермеуге болады. Ендеіне М’ — ^ f^E yS t.2 \ | Мо
сан мэндерін қойып W =  8,0 *■ 10_гі Дж аламыз.

5.1 Тербелістер

5.1.1 Гармоникальщ тербелістер.
5.1 Бөлшек түзу сызықты гармоникалық тербеліс жасайды. Бөлшек 

тепе- теңдік қалыптан х, =  2,6 см ығысқанда оның жылдамдығы V=2.9 см/с, 
ал ығысуы х2 =  3.4 см болғында жылдамдық V2 — 1 .9  см/с болды. Бөл- 
шектің А тербеліс амплитудасын жэне тербелісінің ta циклдік жиілігін тап.

5.2 Белшек х=0 тепе-теңцік қалыптың айналасында х осінің бойымен 
тербеліс жасайды. Бөлшектің жылдамдығы V=18 cos(4 t Hr 1.57) см/с заңы- 
мен озгереді. Бөлшектің алгашқы t=10e ішіндегі жүрген S жолын табывдар.

5.3 Материялық нүкте \=А  sin ojt заңы бойынша тербеліс жасайды, 
мүндағы са =  1.S7 рад/с. Нүктенің жылдамдық амплитудасы 
Ае =  9.42 * 10~2 м/с. Мына t 1 = 0, f ,  =  Г /8  және t 3 = Т /4  уақыт мезеттері 
үшін нүктенің X координаты, V жылдамдығы және а үдеуі мәндерін табу 
керек.т, =  t 2 — t, жэне г, =  t 3 — t 2 уақыт аралықтарындағы жылдамдық 
пен үдеудің орташа мәндерін есептеп табңыздар.

5.4 Нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Тербеліс периоды 2 с, 
амплитудасы 50 мм, бастапқы фаза нөлге тең. Нүктенің тепе-тендік қалыптан 
ығысуы 25 мм, болтан мезеттегі жылдамдығын тап.

5.5 Материялық нүкте х=Л sin ca t заңы бойынша тербеліс 

жасайды,мүндағы А=4 см. Егер: 1) х(0)=2см жэне дг'(0) <  0; 2) х(0)=~2у2см 

және г '( 0 )  <  0; 3) х(0)=2 см және зс'(0) >  0; 4) х(0)=—2л/3 см және х'(0)>0
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болса,онда <р бастапқы фаза неге тең? t=0 уақыт мезеті үшін векторлық 
диаграмманы сызыңыздар.

5.6 Нүкте х  =  Асоз(Ш  +  <р) заңы бойынша тербеліс жасайды. Белгілі 
бір уақыт мезетіндегі нүктенің хг ығысуы 5 см болды. Тербеліс фазасы екі 
есе артқан соң х2 ығысу 8 см болды. Тербелістің А амплитудасын табу керек.

5.7 Гармоникалық тербелістің бастапкы фазасы нөлге тең. Периодтың 
қаидай үлесіне тең уақыт ішінде, нүктенің жылдамдыгы оның максимал 
мэнінің жартысына тең болады?

5.8 Нүкте түзу сызықты іармоникалык тербелістер жасайды. 
Тербелістіц циклдік жиілігі а> =  4  рад/с, ал үдеудің амплитудасы Аа =  72 
см/с2. Ығысу мэні тепе-тендік қалыптан х=2.2 см болған мезеттегі V 
жылдамдықты табыңыздар.

5.9 Нүкте шеңбер бойымен сағат тіліне қарама-қарсы бағытга Т=6 с 
периодпен бірқалыпты қозғалып келеді. Шеңбердің диаметрі d=20 см. 
Нүктенің інеңбер центрі арқылы өтетін х осіндегі проекциясының козғалысы 
теңдеуін жаз. Нүктенің бастапкы уакыт мезетіне сәйкес уақыттағы х осіндегі 
проекциясы 0-ге тен.г і с уақыт мезетіндегі х ығысуын, V жылдамдығын 
жэне а үдеуін табыцыздар.

5.10 Нүкте периоды Т=6 с, бастапқы фазасы нөлге тең гармоникалық 
тербеліс жасайды. Қозғала бастағаннан қанша уақыттан кейін нүктеніц тепе- 
геңдік қалыптан ығысуы амплитуданың жартысына тең болады?

5.11 Бір жаққа бағытталған жэне периодтары бірдей екі тербеліс 
қосылғандағы қорытқы тербелістің А амплитудасы мен ip бастапқы фазасын 
табу керек. Ол тербелістер: х5 =  А 2 sin (at жэне х3 =  А2 sin сo (t +  т), мүндағы

=  Л2 =  1. см; йі =  я с -1; т = 0.5 с. Қорытқы тербелістің тендеуін 
жазыңыздар.

5.12 Материя лық нүкте бір мезгілде өзара перпендикуляр 
х  = .4, cos (at жэне у  =  —Л2 cos 2оЯ тербелістерге қатысады. Мүндағы At - 2 
см, A2 = 1 см. Траектория теңдеуін анык гап. оньщ сызбасын салу керек.

5.13 Бөлшек бір мезгілде бағытгары бірдей екі тербеліске қатысады. 
Олар: x , = 4 c o s 4 t  жэне х2 =  3 cos(4f +  п) (см). Белшектің қорытқы 
тербелісінің еа циклдік жиілігін, А амплитудасын жэне а  бастапқы фазасын 
табу керек.

5.14 Нүкте бір мезгілде периодтары мен бастапқы фазалары бірдей екі 
тербеліске қатысады. Тербеліс амплитудалары А2 =  3 см жэне А2 = 4 см. 
Егер: 1) тербелістер бір жаққа бағытталған; 2) тербелістер өзара 
перпендикуляр болса, онда қорыткы тербелістің амплитудасы неге тең?

5.15 Нүкте бір мезгілде өзара перпендикуляр екі тербеліске қатысады. 
Олар: 1) х =  A sin ш  жэне у  =  A cos (at; 2) x =  A cos tat жэне у  =  A sin 2tot; 
3) x =  Asin2ft>t жэне y=A1cosw t; 4) x = A. sin cat жэне з' =  Асозйд£. 
Нүктенің қозгалыс траекториясын тауып,масштабты сақтай отырып оны сызу 
керек.А=2 см; А, =  3 см.
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5.16 Бір жаққа багытталган, жиіліктері іү  =  460  Гц және 
v2 =  461 Гц екі гармоникалық тербеліс косылды. Соғудьщ (биение) 
периодын табьщыздар.

5.17 Бір жаққа багытталган екі тербеліс қосылғандағы қорыгқы 
тербелістің теңдеуі х =  .4 cos 2Д * SGt. Соғудың Т периодын, сондай-ақ, 
қосылған тербелістердің щ  жэне циклдік жиіліктерін табьщыздар.

5.18 Амшштудалары Аг =  А г = А3 =  3 см, периодтары 
Тг =  Т2 =  Т3 =  2 с жэне бір жаққа багытталган үш гармоникалық тербеліс 
қосылды. Тербелістердің бастапқы фазалары срг — 0; <р2 =  j ; <р3 =  2 я /3 .
Амплитудалардың қосылуының векторлық диаграммасын сызу керек. 
Сызбадан қорытқы тербелістің амплитудасы мен бастапқы фазасын тауып, 
оның тендеуін анықтап жазыңдар.

5.19 Бір жаққа багытталган х} =  2 0 cos &>t (мм), х2 =  20 cos(<uf тг/З) 
(мм), х3 =  20 cos(c.i)t +  2jt/3 )  ( m m )  тербелістері қосылуы нәтижесінде пайда 
болатын тербелістің А амплитудасы мен а г, бастапқы фазасын табу керек. 
Қорытқы тербелістің x(t) теңдеуін жазыңыздар.

5.20 Материялық нүкте бір түзудің бойымен үш тербеліске 
қатысады,олар: х.

Қорытқы тербелістердің амплитудасы мен бастапқы фазасын тауып, 
оның тербелісі теңдеуін жазыңыздар.

5.21 Массасы m=0.1 г материялық нүктенің тербелісі x=A cosw t 
теңдеуі бойынша болады, мүндағы А=5 см, ы =  20 с_ і . Қайтарушы күш пен 
кинетикалық энергияның сэйкес Ғтах жэне Ттах мәндерін табьщыздар.

5.22 Материялық нүкте қозғалысы х=,4 cos cot тепдеуі бойынша 
тербеліс жасайды, мүндағы А=8 см, ш =  ,т/6 с~х. Қайтарушы күш F бірінші 
рет -5мН болған мезетте нүктенің Ер потенциалдық энергиясы 100 мкДж 
болды. Осы t уақыт мезетін және соған сәйкес tot фаза мэнін табыңыздар.

5.23 Спираль серіппеге кішкене жүк ілініп еді, ол 9 см созылды. 
Жүкшені аздап төмен тартып, артынша қоя бергенде болатын тербелістің Т 
периоды неге тең болады?

5.24 Массасы m=50 г, тутікшесінің диаметрі d=l см ареометр суда 
жүзіп жүр. Ареомегрді шамалы суға батырып, артынша қоя бергенде ол 
гармоникалық тербеліс жасайды. Осы тербелістің Т периодын табьщыздар.

5.25 Серіппеге ілінген жүк, ығысуының амплитудасы А=0.06 м 
өшпейтін тербеліс жасайды. Жүктің максимал кинетикалық энергиясы 
14?„,3V = 1.2 Дж. Серіппенің массасын ескермей отырып оның қатандығын 
табьщыздар.

5.26 Бастапқы уақьгг мезетінде тепе-теңдік қалыптан xQ =  8 * 1 0 ~ 2 м 
аралыққа созылып, артынша қоя берілген серіппеге ілінген жүктің 
тербелісінің толық механикалық энергиясын табьщыздар. Серіппеге 20 Н 
күш эсер еткенде, ол 10 мм аралыққа созылатыны белгілі. Серіппенің 
массасы ескерілмейді.
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5.27 Массасы m-50 г материялық нүкте x -A co sojt теңдеуі бойынша 
тербеліс жасайды,мүндағы А=10 см; oj =  5 рад/с. Мына жағдайяарда: 1) 
тербеліс фазасы ojt =  п /3  с уақыт мезетіндегі; 2) нүкгенің ең көп ығысу 
күйіндегі нүктеге эсер ететін күшті анықтаныздар.

5.28 Тербелісі х=Асоs to t заңы бойынша болатын материялық нүктенің 
t=1c уақыт мезетіндегі қайтарушы күшін және толық механикалық 
энергиясын табыңыздар, мүндағы А=20 см; &> =  2зг/3 с -1 . Магериялық 
нүктенің массасы 10 і .

5.29 Суда табан ауданы S=1 м2, биіктігі Н=50 см параллепипед пішінді 
мүз жүзіп жүр. Мүзды суға азгана х0 =  5 см тереңдікке батырып, артынша 
қоя бергснде і)л іербеліс жасайды. Судың кедергі күшін ескермей мұздың 
тербеліс периодын анықтаңыздар.

5.30 Ұзындығы 1=1 м математикалық маятник а=2.5 м/с2 үдеумен 
котсріліп бара жатқан лифтіде ілулі түр. Маятниктің Т тербеліс периодын 
апықтацыздар.

5.31 Үзындығы I, = 40 см математикалық маятник жэне ұзындығы 
12 — 60 см і үзу жіңішке стержень түріндегі физикалық маятник бір 
горизонталь осьтің айналасында синхронды тербеліс жасайды. Стерженьнің 
ауырлық (масса) центрінен айналу осіне дейінгі d қашықтықты 
анықтаңыздар.

5.32 Радиусы R=5.00 см шар ұзындығы l0 — 10.00 c m  жіпке ілінген. 
Маятниктіц периодын оның үзындығын 10 =  15.0 см математикалық маятник 
деп есептеп тапқандагы жіберілетін салыстырмалы қателікті табыңыздар.

5.33 Үзындығы /=30 см жіңішке стерженьнің екі үіиында бірдей екі 
жүкше орналасқан. Стержень мен жүктер стерженьнің бір үшынан <1=10 см 
кашыктықгағы нүктеден өтетін осьтің айналасында тербеледі. Осы жүйенің 
келтірілген үзындығын жэне периодын табыңыздар. Стерженьнің массасы 
ескерілмейді.

5.34 Радиусы R=24 см дискі бір радиусының ортасынан, дискі 
жазықтыгына перпендикуляр бағытталған горизонталь осьті айнала 
тербеледі. Осы маятниктің L келтірілген үзындығын жэне Т тербеліс 
периодын табыңыздар.

5.35 Қабыргаға тік қағылган шегеге ілінген қүрсау шеңбер (обручь) 
қабырғага паралель жазықтықта тербеліс жасайды. Шеңбердің радиусы 30 
см. Қүрсаудың Ттербеліс нериодын табыңыздар.

5.36 Физикалық маятник бір үшына диаметрі d=//2 жэне массасы т 2 
қүрсауға (обручка) бекітілген үзындығы 1=1 м жэне массасы 3 т г 
сгерженьнен түрады. Осы маятник айналатын горизонталь ось стерженьнің 
ортасынан оған перпендикуляр бағытта өтеді. Осындай маятниктің Т 
тербеліс периодын табыцыздар.

5.37 Үзындығы 1=1 м жэне массасы т 3 =  400 г жіңішке стерженьнің 
үштарына олшемдері кішкене, массалары m* =  200 г жэне m 2 =  300 г 
кішкентай шарлар бекітілген. Осы жүйе стерженьнің ортасынан және оған 
перпендикуляр осьгі айнала тербеледі. Жүйенің Т тербеліс периодын 
табыңыздар.
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5.38 Суда жатқандықган ісінген бөрене тік бағытга, жоғарғы ұшының 
аз ғана бөлігі (үзындығымен салыстырғанда) ғана судан шығып жүзіп жұр. 
Бөрененің келденең қимасы бірдей. Бөрененің тербеліс периоды Т=5 е болеа, 
онда оның 1 үзындыгы неге тен?

5.39 Ұзындығы 0.5 м математикалык маятник тепе-теңдік қалыптан 
шығарылғаннан кейін бірінші тербелісте 5 ем, ал екінші тербелісте 4 см 
ауытқыды. Релаксация (орнығу) уақытын, яғни амплитуда екі есе кемитін 
уақытгы табыңыздар.

5.1.2 Өіиетін және еріксіз тербелістер.
5.40 ¥зындығы 1=1 м маятниктің тербеліс амплитудасы t 10 мин 

ішінде 2 есе кемиді. Өшудің X логарифмдік декрементін табьщыздар.
5.41 Математиклық маятниктің ешетін тербелістерінің амплитудасы 

t=l мин ішінде 2 есе кемиді. Ол 2 минут ішінде неше есе кемиді?
5.42 Маятниктің өшетін тербелісінің амплитудасы t=8 минутта екі есе 

кемиді. Өшу коэффицентін {S табьщыздар.
5.43 Егер г =  100 с тербелгеннен кейін маятниктің толық механикалық 

энергиясы 10 рет кеміген болса, онда өшу коэффиценті мен өшудің 
логарифмдік декременті неге тең болғаны? Математикалық маятниктің 
үзындығы /=0.98 м.

5.44 Массасы ш=5 кг дене өшетін тербеліс жасайды. Дене t=500 с 
тербелгеннен кейін өзінің энергиясыныц 60% жоғалпы. Кедергі г 
коэффицентін табьщыздар.

5.45 Логарифмдік декременті Л = 0,01 жүйенің энергиясы п=2 есе 
кемуі ұшін болатын N тербеліс санын табьщыздар.

5.46 Бөлшек түзу бойымен периоды Т=4.5 с әшетін тербеліс жасайды. 
Тербелістің бастапқы амплитудасы А0 =  0.16 м, ал 20 толық тербеліс 
жасағаннан кейінгі амплитудасы А=0.01 м. Өшу коэффицентін $  жэне 
өшудің логарифмдік декрементін табу керек. Тербелістің бастапқы фазасын

— 0 деп алып, тербеліс тендеуін жазыңыздар.
5.47 Массасы 12 г дене жиілігі to =  3.14с_і өшетін тербеліс жасайды. 

Дене, =  60 с бойы тербелу нэтижесінде толық механикалық энергияеыньщ
0.9 бөлігін жогаптады. 1) {s өшу коэффицентін; 2) ортаның г кедергі 
коэффицентін; 3) тербелмелі жүйенің Q сапалығын (добротность) есептеп 
табьщыздар.

5.48 Қатаңдығы k=32.0 Н/м серіппеге ілінген массасы 0.500 кг жүкше 
өшетін тербеліс жасайды. 1) Nt =  88 толык тербеліс жасаған уақыт ішінде 
амплитуда п, =  2.00 есе кеміген; 2) N2 =  2 толық тербеліс жасаған уақыт 
ішінде амплитуда п2 =  20.00 есе кеміген жагдайлар үшін жүйенің тербеліс 
периодтарын табьщыздар.

5.49 Массасы rn=0.1 кг дене түзу сызықты еріксіз тербеліс жасайды. 
Мэжбүр етуші күштің амплитудалық мэні Ғ0 =  1.5 Н. Өшу коэффиценті

= 0.5с_ і . Дене жылдамдыгыньщ Av;max (амплитудалық) максимал мэнін 
табьщыздар.
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5.50 Тербелмелі жүйе жиілігі v  =  1000 Ғц өшетін тербсліс жасайды. 
Егер резонанс жиілігі =  998 I 'ц болса, онда жүйенің ц , меншікті жиілігі 
неге тең?

5.51 Мэжбүр етуші күштердің жиіліктері р ,= 1 0 0 Г ц  және р2 =  150 
Гц мәндерінде еріксіз тербелістердің ығысуыларының амплитудасы бірдей, 
яғни өзара тең. Ыгысулар резонансына сэйкес келетін v  жиілікті табу керек. 
Мәжбүр етуші күш гармоникалық заң бойынша өзгереді.

5.52 /3 =  4О0с_1 өшу коэффицентімен сипатталатын тербелмелі 
жүйенің резонанстық жиілігі оның v0 =  1 кГц меншікті жиілігінен қанша 
озгерісге болатынын анықтаңыздар.

5.53 Серігшелі маятниктің меншікті тербелістерінің периоды 
Те = 0.55 с. Түтқыр оргада сол маятниктің периоды Т=0.56 с болды. 
Гербелістің і’рез резонанстық жиілігін анықтаңыздар.

5.54 Ерікеіз тербелістердің жиілігінің өте аз мәндерінде (меншікті 
жиілікпен салыстырғанда) оның амплитудасы 0,10 см, ал өшудің 
логарифмдік декременті А= 0.010 болса, онда осы еріксіз тербелістердің Арез 
резонанстық амплитудасы неге тең?

5.55 Массасы m=0.2 кг дене қатаңдық коэффиценті k=50 Н/м 
салмақсыз серігшеге ілінген. Жиілігі col 120 рад/с вертикаль багытталған 
можбүр етуші күштің әсерімен дене амплитудасы Ак =20 мм орныққан еріксіз 
тербеліс жасайды.Бүл жагдайда дененің ығысуы фаза бойынша мәжбүр етуші
күштсн 3<т/4 қалып отырады. 1) өшудің логарифмдік декременгін (А); 2) бір 
тербеліс периоды ішіндегі мәжбүр етуші күштің А жүмысын табыцыздар.

5.56 Дсне кедергі коэффиценті г=1 г/с ортада еріксіз тербелістер 
жасайды. Егер резонансгық амплитуда As.„ =  0.5 см, ал меншікті тербеліс 
жиілігінің моиі t?ft = 10 Гц болса, онда өшу шамасы аз деп есептеп мәжбүр 
стуші күштің амплитудалық мэнін табьщыздар.

5.57 Қатапдыгы k=10 Н/м спираль серіппеге массасы m=10 г жүкше 
ілініп олар тұтқыр ортаға батырылды. Ортаның кедергі коэффиценті 
к=0.1 кг/с деп алып; 1) меншікті тербелістің щ  жиілігін; 2) резонанстық 
жиілікті; 3) егер мэжбүр етуші күш амплитудасы Ғ0 =  0.02 Н болатын 
гармоникальщ зац бойынша озгеретін болса, онда резонанстық 
амплитуданы; 4) резонанстық амгілитуданың Ғ0 күштің әсерімен болатын 
статистикалық ығысуға қатынаеын табыцыздар.

5.1.3 Электрмагниттік тербелістер. Айнымалы ток.
5.58 Сыйымдылығы С=16 пФ конденсатор U=320 В кернеуге дейін 

зарядталып, индуктивтілігі Г=1 мГн индуктивтік катушкаға түйықталған. 
ІТайда болған тербелмелі контурмен жүретін ток күшінің 1Мах мэнін 
табыцыздар. Контурдьщ актив кедергісі ескерілмесін.

5.59 ¥зындығы 50 см жэне көлденең қимасының ауданы S, =  Зсм2, 
орам саны = 1000 катушка (өзекшесіз) конденсатормен параллель 
қосылган. Конденсатордыц эр астарының ауданы S2 = 7 5 с м 2, астарлар ара
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кашықтыгы d z =5  мм. Диэлектрик-ауа. Контурдын актив кедергісін 
ескермей, оньщ Те периодын табьщыздар.

5.60 Егер конденсаторлар астарлары арасындағы максимал кернеу 
Umav =  100 В, ал катушкадагы максимал ток күші іМах =  50  мА болса, онда 
контурдың v & тербеліс жиілігін анықтаңыздар. Конденсатордың 
сыйымдылыгы С—0.5 мФ. Контурдың актив кедергісі ескерілмейді.

5.61 Сапалығы (добротность) Q=2500 тербелмелі контурдын ешетін 
тербелісінің жиілігі v  — 550 кГц. Бүл контурдагы ток күшінің амплитудасы 
торт есе кемитін уақыт аралығын табыцыздар.

5.62 Сапалығы Q=50 жэне меншікті жиілігі г?0 =  5.5 кГц контурда 
өшетін тербеліс қозады. Қанша уақыттан кейін контурдагы энергия қоры екі 
есе кемиді?

5.63 Тербелмелі контурдың гіараметрлері: С=4.00 мкФ, L=0.100 мГн 
R=1.00 Ом. 1) Контурдың сапалығы Q неге тец? 2) Егер сапалықты мына 
жуықтап есептеу Q=R^JL/C формуласымен есептейтін болсақ, онда қандай 
салыстырмалы қателік жібереміз?

5.64 Тербелмелі контурда N=5 толық тербеліс жасағанда оның 
энергиясы п=8 есе кемитін болса, онда өшудің логарифмдік декременті X неге 
тең?

5.65 Тербелмелі контур индуктивтігі L=100 мГн катушкадан жэне 
сыйымдылыгы С=100 нФ конденсатордан түрады. Конденсатор толық 
разрядталған уақыт мезетінен оның энергиясы катушкадагы энергиядан екі 
есе артық болған мезетке дейін қанша f  уақыт кететінін анықтаңыздар.

5.66 Жазық конденсатордан жэне актив кедергісі өте аз индуктивтік 
катушкадан түратын тербелмелі контурда энергиясы W тербелістер
жасалады. Конденсатордың астарларын ептеп алшақтатқанда тербеліс жиілігі 
п рет артты. Қандай жұмыс істелгенін анықтаңыздар.

5.67 Тербелмелі контурдың актив кедергісі 0.33 Ом. Контурда
өшпейтін гармоникалық тербеліс болып түруы үшін, контур қандай қуатты 
түтынуы керек?

5.68 Тербелмелі контур индуктивтілігі L=6 мкГн катушкадан,
сыйымдылыгы С=10 нФ конденсатордан жэне кедергісі R=10 Ом
резистордан ту рады. Ток күшінің максимумы жағдайына сэйкес катушканың 
магнит ерісі энергиясының электр энергиясына қатынасын анықтаңыздар.

5.69 Егер контурдагы еркін тербеліс жиілігі v  =  2.2 МГц, контурдың 
сапалыгы (добротность) Q=5000 болса, онда ток күші амплитудасы екі есе 
кемитін г уақыт аралыгын табыцыздар.

5.70 Тербелмелі контур индуктивтілігі L=10 мкГн катушкадан,
сыйымдылыгы С=0.1 мкФ конденсатордан жэне кедергісі R=20 Ом
резистордан тұрады. Қанша толық тербелістен кейін ток күшінің
амплитудасы е рет азаяды?

5.71 Өзара тізбектеліп қосылған конденсатордан жэне актив кедергісі 
бар катушкадан түратын тербелмелі контурға амплитудасын өзгертпей, 
жиілігін ғана өзгертуге болатын сыртқы айнымалы кернеу қосылды. Сыртқы
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кернеудің жиіліктері <и5 =  400 рад/с жэне =  600  рад/с мәндерінде 
тізбсктсгі ток күшінің амплитудалары бірдей болды. Токтың резонанстық 
жиімгін анықтаңыздар.

5.72 Резонанстық күйге келтірілген индуктивтілігі L=0.75 Гн контурда 
амплитудасы 200 В сыртқы синусоидалдық кернеудің әсерімен амплитудасы 
20 А айнымалы ток орнықты. Бұл токты ошетін тербеліс ретінде қарастырьш, 
қанша т  уақыт ішіндегі коптурдагы гербеліс амплитудасы е per кемитінін 
анықтаңыздар.

5.73 Резонанстық күйге келтірілген контурда амплитудасы 200 В 
сыртқы синусоидалдық кернеудің осерімен амплитудасы 16 А айнымалы ток 
ориықты. Контурдьщ актив кедергісін табыңыздар.

5.74 Үзындыгы /=50 см, көлденең қимасының ауданы S=10 см2 
катушка жиілігі v  =  50 Гц айнымалы ток желісіне қосылды. Катушканың 
орам саны N=3000. Кернеу мен токтың арасындағы фазалар ыгысуы 6 0 s 
болса, онда катушканъщ актив кедергісі неге тец?

5.75 Айнымалы ток гізбегі өзара тізбектеліп қосылған R=800 Ом актив 
кедергіден, Е=1.27 Гн индуктивтік катушкадан жэне сыйымдылыгы 
С= 1.5.9 мкФ конденсатордан турады. Тізбектің қысқыштарына эсерлік мэні 
[1=127 В, 50 периодты кернеу берілді. 1) тізбектегі ток күшінің әсерлік мәні; 
2) ток пен кернеудің арасындагы гр фаза ығысуын; 3) эр элемент 
қысқьгштарьшдағы Us , UL, Uc кернеулерінің әсерлік мәндерін; 4) тізбекке 
белінетін Р қуатты табьщыздар.

5.76 Сыйымдылықтары С- =  0.2 мкФ жэне С2 — 0.1 мкФ екі 
конденсатор кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіне тізбектеп 
қосылды. 1) тізбектегі ток үшін; 2) эр конденсатордагы кернеуді тан.

5.77 Үзындыгы /=25 см, радиуысы R=2 см орама көлденең қимасының 
ауданы S=1mm2 мыс сымның N=1000 орамынан түрады. Катушка жиілігі 
50 Гц айнымалы ток тізбегіне қосылған. Актив кедергі және индуктивтік 
кедергі катуіпканыц толық кедергісінің қанша бөлігіне тең болады?

5.78 Сыйымдылыгы С=20 мкФ конденсатор мен актив кедергісі 150 
Ом реостат жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіне тізбектеліп қосылған. 1) 
конденсатордағы; 2) реостаттағы кернеудің түсуі осы тізбек үштарындағы 
кернсудің қандай белігі болатынын анықтаңыздар.

5.79 Конденсатор мен электр лампысы езара тізбектеліп қосылып 
кернеуі 440 В, жиілігі 0.5 Гц айнымалы ток тізбегіне қосылған. Лампыдағы 
ток күші 0.5 А, лампы қысқыштарындағы кернеу 110 В болуы үшін 
конденсатордыц сыйымдылыгы қандай болуы керек?

5.80 Актив кедергісі 10 Ом, индуктивтілігі L катушка жиілігі 50 Гц 
жэпе кернеуі 127 В айнымалы ток тізбегіне қосылған. Егер катушканың 
тұтынатын қуаты 400 Вт жэне кернеу мен токтыц арасындагы фазаньщ 
ыгысуы ер =  60° екені белгілі болса, онда катушканың индуктивтілігі неге 
тец?

5.81 Кернеуі 220 В айнымалы ток тізбегіне С сыйымдылық, R актив 
кедергі жэне L индуктивтілік тізбектеліп қосылған. Егер конденсатордағы 
кернеудің гүсуі Uc =  2УД жэне индуктивтіліктегі кернеудің түсуі UL = 3f/R 
болса, онда актив кедергідегі UR кернеудің түсуін тап.



кашыктығы d-z =5 мм, Диэлектрик-ауа. Контурдын актив кедергісін 
ескермей, онын Тө периодын табыцыздар.

5.60 Егер конденсаторлар астарлары арасындагы максимал кернеу 
Ужа* =  1 0 0 ал катушкадағы максимал ток күші /VMV =  5G мА болса, онда 
контурдың щ  тербеліс жиілігін анықтаңыздар. Конденсатордың 
сыйымдылыгы С=0.5 мФ. Котпурдың актив кедергісі ескерілмейді.

5.61 Сапалығы (добротность) Q=2500 тербелмелі контурдың өшетін 
тербелісінің жиілігі v  — 550 кГц. Бұл контурдағы ток күшінің амплитудасы 
терт есе кемитін уақыт аралығын табыцыздар.

5.62 Сапалығы Q-50 жэне меншікті жиілігі щ  =  5.5 кГц контурда 
өшетін тербеліс қозады. Қанша уақыттан кейін контурдағы энергия қоры екі 
есе кемиді?

5.63 Тербелмелі контурдың параметрлері: С=4.00 мкФ, L=0.100 мГн 
R=1.00 Ом. 1) Контурдың сапалығы Q неге тең? 2) Егер сапалықгы мына 
жуықтап есептеу Q = R (i/C  формуласымен есептейтін болсақ, онда қандай 
салыстырмалы қателік жібереміз?

5.64 Тербелмелі контурда N=5 толы к тербеліс жасаганда оньщ 
энергиясы п=8 есе кемитін болса, онда өшудің логарифмдік декременті Л неге 
тең?

5.65 Тербелмелі контур индуктивтігі L=100 мГн катушкадан жэне 
сыйымдылыгы С=100 нФ конденсатордан түрады. Конденсатор толық 
разрядталған уақыт мезетінен оның энергиясы катушкадағы энергиядан екі 
есе артық болған мезетке дейін қанша Т  уақыт кететінін анықтаңыздар.

5.66 Жазық конденсатордан жэне актив кедергісі өте аз индуктивтік 
катушкадан түратын тербелмелі контурда энергиясы W тербелістер 
жасалады. Конденсатордың астарларын ептеп алшақтатқанда тербеліс жиілігі 
п рет артты. Қандай жүмыс істелгенін анықтаңыздар.

5.67 Тербелмелі контурдың актив кедергісі 0.33 Ом. Контурда
өшпейтін гармоңикалық тербеліс болып түруы үшін, контур қандай қуатты 
түтынуы керек?

5.68 Тербелмелі контур индуктивтілігі L=6 мкГн катушкадан,
сыйымдылыгы С=10 нФ конденсатордан жэне кедергісі R=10 Ом 
резистордан тұрады. Ток күшінің максимумы жағдайына сэйкес катушканьщ 
магнит өрісі энергиясының электр энергиясына қатынасын анықтаңыздар.

5.69 Егер контурдагы еркін тербеліс жиілігі г? =  2.2 МГц, контурдың 
сапалығы (добротность) Q=5000 болса, онда ток күші амплитудасы екі есе 
кемитін т уақыт аралығын табьщыздар.

5.70 Тербелмелі контур индуктивтілігі L=10 мкГн катушкадан,
сыйымдылығы С=0.1 мкФ конденсатордан және кедергісі R=20 Ом 
резистордан тұрады, Қанша голык тербелістен кейін ток күшінің 
амплитудасы е per азаяды?

5.71 Озара тізбектеліп қосылған конденсатордан жэне актив кедергісі 
бар катушкадан түратын тербелмелі контурға амплитудасын өзгертпей, 
жиілігін ғана езгертуге болатын сыртқы айнымалы кернеу қосылды. Сыртқы
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керлеудің жиіліктері — 400  рад/с жэне =  600  рад/с мәндерінде 
тізбектегі ток күшінің амплитудалары бірдей болды, Токтың резонанстық 
жиілігін аныктаңыздар.

5.72 Резонанстық күйге келтірілген индуктивтілігі L=0.75 Гн контурда 
амплитудасы 200 В сыртқы синусоидалдық кернеудің эсерімен амплитудасы 
20 А айнымалы ток орнықты. Бұл токты өшетін тербеліс ретінде қарастырьш, 
қанша т уақыт інгіпдегі контурдагы тербеліс амплитудасы е рет кемитінін 
анықтаңыздар.

5.73 Резонанстық күйге келтірілген контурда амплитудасы 200 В 
сыртқы синусоидалдық кернеудің эсерімен амплитудасы 16 А айнымалы ток 
орнықты. Контурдың актив кедергісін табыңыздар.

5.74 Үзындығы /=50 см, көлденең қимасының ауданы S=10 см2 
катушка жиілігі v  =  50 Гц айнымалы ток желісіне қосылды. Катушканың 
орам саны N=3000. Кернеу мен токтың арасындағы фазалар ығысуы 60 v' 
болса, онда катушканың актив кедергісі неге тең?

5.75 Айнымалы ток тізбегі езара тізбектеліп қосылған R=800 Ом актив 
кедсрііден, L=1.27 Гн индуктивтік катушкадан жэне сыйымдылыгы 
С=1.59 мкФ конденсатордан түрады. Тізбектің қысқыштарына әсерлік мэні 
I 127 В, 50 периодты кернеу берілді. 1) тізбектегі ток күшінің әсерлік мәні; 
2) ток пен кернеудің арасындағы <р фаза ыгысуын; 3) эр элемент 
қысқыштарындагы URj UL , Uc кернеулерінің эсерлік мәндерін; 4) тізбекке 
бөлінетің Р қуатты табыңыздар.

5.76 Сыйымдылыктары С. =  0.2 мкФ жэне С2 = 0.1 мкФ екі 
конденсатор кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіне тізбектеп 
қосылды. 1) тізбектегі ток үшін; 2) эр конденсатордағы кернеуді тап.

5.77 Үзындығы /=25 см, радиуысы R=2 см орама көлденең қимасының 
ауданы S = 1 m m 2 м ы с  с ы м н ы ң  N=1000 орамынан тұрады. Катушка жиілігі 
50 Гц айнымалы ток тізбегіне қосылған. Актив кедергі және индуктивтік 
кедергі катушканың толық кедергісінің қанша бөлігіне тең болады?

5.78 Сыйымдылыгы С=20 мкФ конденсатор мен актив кедергісі 150 
Ом реостат жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіне тізбектеліп қосылған. 1) 
конденсатордағы; 2) реостатгағы кернеудің түсуі осы тізбек үштарындағы 
кернсудің қандай белігі болатынын аныктаңыздар.

5.79 Конденсатор мен элекгр лампысы өзара тізбектеліп қосылып 
кернеуі 440 В, жиілігі 0.5 Гц айнымалы ток тізбегіне қосылган. Лампыдағы 
ток күші 0.5 А, ламиы қысқыштарындағьт кернеу 110 В болуы үшін 
конденсатордың сыйымдылыгы қандай болуы керек?

5.80 Актив кедергісі 10 Ом, индуктивтілігі L катушка жиілігі 50 Гц 
жэне кернеуі 127 В айнымалы ток тізбегіне қосылған. Егер катушканың 
түтынатын куаты 400 Вт жэне кернеу мен токтың арасындағы фазаның 
ығысуы ф = 60° екені белгілі болса, онда катушканың индуктивтілігі неге 
тсң?

5.81 Кернеуі 220 В айнымалы ток тізбегіне С сыйымдылық, R актив 
кедергі жэне L индуктивтілік тізбектеліп қосылған. Егер конденсатордағы 
кернеудің түсуі ІГС =  2УД жэне индуктивтіліктегі кернеудің түсуі UL =  3 Us  
болса, онда актив кедергідегі UR кернеудің түсуін тап.
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5.82 Сыйымдылыгы С=1 мкФ конденсатор жэне актив кедергісі 
R=3G00 Ом реостат жиілігі 50 Гц айньшады ток тізбегіне взара тізбектеліп 
қосылган. Реостаттың индуктивтілігі оте аз. Тізбектің толык кедергісін 
табыцыздар.

5.2 Толқындар

5.83 Жазық дыбыс толкынының периоды Т=3 мс, амплитудасы 
А=0.2 мм жэне толкын ұзындығы 2=1.2 м. Ортаның тербеліс кезінеп х=2 м
қашықтыктағы нүктелері үшін: 1) t=7 мс уақыт мезетіндегі ^ (x,t) ығысуды;
2) сол уақыт мезеті үшін нүктелердің 1 жылдамдығын және > үдеуін 
табыцыздар. Бастапқы фаза нөлге тең.

5.84 Толқын 50 м/с жылдамдықпен гаралатын түзу бойында бір- 
бірінен х=50 см қашықтыкта екі нүкте жатыр. Тербеліс периоды 0.05 с. Осы
нүктелердегі фазалар айырмасын табыцыздар.

5.85 Жиілігі 0.5 кГц жэне амплитудасы А=0.25 мм дыбыс толқындары 
серпінді ортада таралады. Тоқын үзындығы 2=0.7 м. 1) толқынның таралу
жылдамдығын; 2) орта бөлшектерінің '  максимал жылдамдығын 
табыцыздар.

5.86 Екі үшы да ашық түтік ішіндегі ауа бағанасының негізгі тонының 
і>г жиілігін табыцыздар.Түтіктің үзындығы 1=0.85 м. Серпінді толқындардың 
ауада таралу жылдамдығы V=340 м/с. Бүтін тон бір секундтағы тербелістің 
9/8 қатынасына сәйкес келеді.

5.87 Тербелістің көзінен 10 м жэне 16 м қашыктыкга жатқан 
нүктелердің фазалар айырмасы қандай болады? Тербеліс периоды 0.04 с жэне 
толқынның таралу жылдамдығы V=300 м/с.

5.88 Толқын серпінді ортада V=100 м/с жылдамдықпен таралады. 
Фазалары қарама-қарсы нүктелердің ец жақын аралығы Ах = 1  м. 
Тербелістің v  жиілігін табыцыздар.

5.89 Тербеліс кезінен 1=4 см қашықтықгағы нүктенің t=T/6 уақыт 
мезетіндегі тепе-теңдік қалыптан ығысуының мэні амплитуданың жартысына 
тең. Толқын үзындығын табыцыздар.

5.90 Егер екі атомды газдың қалыпты қысымдағы тығыздығы 
р  =  1.29 г/см 3 болса, онда бүл газ ішінде дыбыстың таралу жылдамдығын 
табу керек.

5.91 Бір киломоль азоттың молекуласының ілгерілімелі қозғалысының 
орташа кинетикалық энергиясы 3.4 Дж. Дыбыстың азотта таралу 
жылдамдығын табыцыздар.

5.92 Толқын тербеліс көзінен бір түзудің бойымен таралады. Тербеліс 
амплитудасы А=10 см. Тербеліс көзінен х=0.75 2 қашықгықгағы нүктенің 
тербелісі басталғаннан кейін t=0.9T уақыт өткендегі ығысуын тап.

5.93 Дыбыс козінен 1=800 м қашықгықтағы бақылаушы ауамен келген 
дыбысты еумен келген дыбыстан At =  1.78 с кеш естиді. Егер ауаның 
температурасы Т=350 К болса, онда дыбыстың судағы V жылдамдыгын 
табыцыздар.



5.94 Серпінді ортада толқындар көзімен одан х=2 м қашыктыктағы 
нүктенің фазалар айырмасын анықтаңыздар. Тербелістің жиілігі v  =5 Гц. 
Толқынның таралу жылдамдыгы V=40 м/с.

5.95 Жазық электрмагниттік толқын £ =  2 жэне fi =1 біртекті жэне 
изотропты ортада таралады. Толкынньщ электр өрісі кернеулігі амплитудасы 
£0 =12 В/м. 1) толқынның фазалық жылдамдыгын; 2) толқынның магнит 
өрісінің Н кернеулігін табу керек.

5.96 Вакуумде х осін бойлай электромагниттік толқын таралады. 
Толқынның магнит өрісі кернеулігінің амплитудасы 1 мА/м. Толқынның 
электр өрісі кернеулігі амплитудасын анықтаңыздар.

5.97 Вакуумде х осін бойлай таралып келе жатқан жазық 
электромагниттік толқынның интенсивтілігі, яғни уақыт бірлігі ішінде 
бетпен өтетін орташа энергия- 21.2 мкВт/м2 болады. Толқынның электр өрісі 
кернеулігінің амплитудасын анықтаңыздар.

5.98 Жиілігі г  =  100 МГц электромагниттік толқын вакуумнен сыну 
көрсеткіші п=2.45 магниттік емес ортаға өтеді. Толқын ұзындыгын тап.

5.99 Жазық электрмагниттік толқын вакуумде х осін бойлай таралып 
барады. Магнит өрісі кернеулігінің амплитудасы 5 мА/м. Толқынның 
интенсивтілігін, яғни уақыт бірлігі ішінде бетпен өтетін орташа энергияны 
есептеп табьщыздар.

5.100 Вакуумде х осін бойлай таралып келе жатқан жазық 
электромагниттік толқын нормаль бағытта оны толық тұтайтын дененің 
бетіне түседі. Толқынның электр өрісі кернеулігінің амплитудасы 2 В/м. 
Денеге толқын түсіретін қысымды табу керек.

5.101 Жазық электрмагниттік толқын х осін бойлай таралып барады. 
Электр өрісі кернеулігінің амплитудасы Е0 =  5 мВ/м, ол магнит ерісі 
кернеулігінің амплитудасы Н0 =  1 мА/м. Толқынның t=10 мин ішінде х осіне 
перпендикуляр орналасқан ауданы S= 15 см2 беттен өтетін энергияны 
есептеп табу керек. Толқынның периоды Т екені ескерілсін.

5.102 Жазық электромагниттік толқын Е — Е„,ахсоз(Ш  к г ) 
вакуумде таралып келеді. Осы толқынның <ГІ> Пойтинг векторының 
орташасын табу керек.

5.103 Радиолокатор Л= 20 см толқын үзындығына жүмыс істеп, бір 
секундта әр қайсының үзақтығы 0.02 мкс 2000 импульс шыгарады. Бір 
импульс ішіндегі N тербеліс санын жэне радиолокатор эсер етуінің / 
тереңдігін табу керек.

5.104 Сызықтык поляризацияланған жазық электрмагниттік толқын 
вакуумде таралады. Толқынның электр қүраушысының кернеулігі 
амплитудасы Етах. Бір тербеліс периоды ішіндегі энергия ағыны 
тыгыздыгы |<  Р >| орташасын табу керек.
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6. ОПТИКА. СӘУЛЕ ШЫҒАРУДЫҢ КВАНТТЬЩ ТАБИГАТЫ

1. Жарықтың сыну зацы

 Г “  П21 -

мұндағы а -  түсу бұрышы; 0 -  сыну бүрышы; п 21= п 2/щ -  екінші 
ортаның бірінші ортамен салыстырғандағы сыну көрсеткіші; щ  жэне п 2- 
сәйкес бірінші және екінші орталардың абсолют сыну көрсеткіштері.

2. Жүқа линзаның формуласы
1/Ғ=1/а+1/в,

мүндағы F-линзаньщ фокус аралығы; а-нэрседен линзаға дейінгі 
аралық; в- линзадан кескінге дейінгі аралық.

3. Жүқа линзаның оптикалық күші
D=l/F.

4. Беттің жарықталынуы.
E=<J>/S,

мүндағы Ф- жарық ағыны; S- жарықтың Ф ағыны түсетін беттің 
ауданы.

5. Жүрілген жолдың оптикалың үзындығы
L=n/,

мүндағы 1 -сыну көрсеткіші п орта ішіндегі жарық толқыны жолының 
геометриялық үзындығы.

6. Екі жарық толқыны жолының оптикалық айырымы
Д= һ2 -  L-. .

7. Ауада орналасқан жүқа қабыршақтағы жарықгың жүрген жолының 
оптикалық айырымы

&= 2 с/Уп2 — sin2 a  + 1 /2  , 
мүндағы d  —кабыршақ калындығы; - түсу бүрышы.
8. Тербелістердің Аір фазалар айырмасы мен жолдың А оптикалық 

айырымының байланысы өрнегі
&<р =  2п * Д/А.

9. Интерференция кезінде жарық интенсивтілігінің максимумдары болу 
шарты

Д= ±кЯ ,(к = ОД.2.3...).
Интерференция кезінде жарық интенсивтілігінің минимумдары болу 

шарты
А— (2 к 1 1 )1 /2 .

10. Бір саңылаудан пайда болған дифракция кезінде (сәулелер тік 
г түскенде) жарық интенсивтілігінің минимумдары болу шарты

а * sin <р =  ±к1, (к =  ОД ,2,3...),

L

VI тарау
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мұндагы а- саңылау еиі; tp- дифракция бұрышы; к- минимум намірі; А- 
толқын ұзындыгы.

11. Дифракциялық торда (сәулелер тік түскенде) пайда болған жарык 
интенсивтілігінің бас максимумдары болу шарты

d=sin ір =  ± к л , (к =  О Д Д З ...)•
мүндагы d-тор түрактысы (периоды), к- бае максимум немірі.
12. Брюстер заңы

tg « s = n 21 ,
мүндағы а Б- шағылган жарық толқыны толық полярланган болатын 

гүсу бүрышы.
13. Малюс заңы

I  =  / 0 COS2 9?,

мүндағы I — анализатордан өткен жазық полярланған жарық
интенсивгілігі; !0- анализаторға түсетін жазық полярланған жарық
интенсивтілігі; ср- анализатордың өткізу жазықтыгы мен Е векторыныц 
тербелістері жазықтығы арасындагы бүрыш.

14. Жарықгың полярлану дәрежесі
^ (Jinax ) / (Jmaz У '

мүндагы Ішах жэне /?гіг,-анализотардан өткен бөліктеп полярланган 
жарықтың сәйкес максимал жэне минимал интенсивтілігі.

Keen шыгару мысалдары.
1. Сыну көтскткіші пі =  1-5 жүқа қабыршақ бетіне нормаль бағытта 

толқын ұзындыгы А.=6.4-10'7 м параллель жарық шоғы түседі. Шағылған 
сэулелерде жарық интерференциясы байқалуы үшін қабыршақтың 
қалыцдығының минимал мэні қандай болуы керек?

Берілгені: 
п, = 1 .5

Х,=6.4-10 м
d  - 7

Шешуі: жарық қабыршақтың екі бетінен шағылғанда, оптикалық жол 
айырымы (суретті қараңыз): А= 2 * АВ * і г — AD * п  болатын (2) және (3) екі 
интерференцияланушы толқын пайда болады, мүндағы п , -қабыршақтыц 
сыну көрсеткіші; ал п2 -  (ауа үшін). Суреттен AB=d/cos/J жэне
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A D= AC* sin a  екен. Жарықтың сыну зацы бойынша am а /  sin/S =  я^/я; — 
бүдан sin а  = щ _ * 8 іп р . Олай болса бұдан А =  2 d (n f -  sin5 os)1''2 шығады. 
Жарық сәулссі (2) оптикалық тыгыздығы көп ортадан шағылғанда голқын 
фазасын тг-ге (жол айырымына Д/2, жарты толқын ұзындығын косу керек) 
өзгертетінш ескере отырып, интерференцияның максимумы болу тартын 
жазамыз:

Д= 2 d( nj  -  зтг а ) 1/2 +  А/2 =  2к * А /2 ,
мүндагы к-максимум реті (к =  0,1,2,3...),
к= 1(минимал ені) жэне a  =  0 (жарықтың нормаль түсуі) деп алып, 

d min =  Л /(4п<) = 6.4 * 10_7/(4  * 1.5) =  1 0 "7м-ге тең екенін көреміз.
2. Толқыи үзындығы /.=0,55 мкм монохромат жарық дифракциялық 

торға нормаль бағытга түседі. Дифракциялық сурет линзаның көмегімен, 
тордан L=1m қашықтықта орналасқан экранда бақыланды. Бірінші бас

J    -4 ̂
максимум ортлық бас максимумнан 1 * см аралыкіа екендігі байқалды.
Мына шамаларды: 1) дифракциялық тордың периодынын; 2) тордың 1 мм 
үзмндыіыны келетін сызықтыр санын; 3) пайда болатын максимумдардың 
жалпы санын; 4) соңіы максимумге сэйкес келетін бүрышты табу керек. 

Берілгені: Шешуі: дифракциялық тордың формуласынан (бас
/.=0.55 -1(Г7 м, максимум шартынан)
L = 1 m , с « з т а  =  к Я  (1)

К.Д
u 3.= 0.12m, т о р д ы ң  п е р и о д ы н таб а м ы з, яғни

„ о n sin © * tan <s =  —с- I n- / N -! мүндағы, г г , оте кішкене
__ kkl

бүрыштар үшін, ендеше ** .
Ал 1 мм келетін сызаттар саны: п=1/с.
Синустың ең үлкен мэні s k a  = 1 болғандықтан ктах мэне мен 

максимумдардың жалпы санын табуға болады, яғни N=2*к.,г.вх +  1.
Ең шеткі максимумге (1) ернек бойынша анықталатын дифракция 

бүрышы сәйкес келеді, яғни
sm = arc  srn .

Сан мэндерін қойып:
1) с=4.58 мкм; 2) п=218 ммч ; 3) а т — 73.9°.
3. Екі никольдің тербелістер жазықтыктары езара 60" жасайтын болып 

орналасқан. Әр никольдан жарық еткенде шағылуға жэне жүтылуға кететін 
шығын 5% болды. Жарық интенсивтігі бір никольден еткенде және екі 
никольден откенде неше есе кемитіндігін табу керек.

Берілгені: Шешуі: табиғи жарық бірінші никольден откенде
а  — 60°, қосарланып сынудың нәтижесінде, интенивтіктері
к=0.05, бірдей кэдімгі (обыкновенный) жэне ерекше
!0 /  /- -? (необыкновенный) сәуледен өткен жарықтың
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4  i h  J- интенсивті гі

Һ =  2 ~  к),
мүндағы, J0- түскен габиги жарықтың интенсивтілігі. 

Сонымен,жарықтың интенсивтілігінщ салыстырмалы кемуі
4  =  г  >  = 1 =  2.10.
һ  /— 0 .0 5

Ал екінші никольден өткеннен кейінгі 12 интенеивтікті табу үшін, осы 
екінші никольдағы жүтылуды ескере отырып, Малюс заңын пайдаланамыз, 
ягни

12 =  ^ /0(J — к.)2 cos2 а, бұдан 

-  =  f— г -   -------- \ ------ - =  8.86.
һ. {l—k y - c o s ^  а  ( 1 — 0 . 0 5 } “ '" '(0 -5 )2

6.1 Оптика

6. /. / Геометриялыц оптика.
6.1 Жарық сәулесі жазық параллель шыны пластинкага (п=1.6), 

« =  45" бұрышпен түседі. Егер пластинкадан шыққан сэуле түскен еәуле 
жалғаеымен салыстырғанда һ=2 см қашықтыққа ауытқыған болса, онда 
гілстинканың d қалыңдығын анықтаңыздар.

6.2 Ойыс айнаның f  фокус аралығы 15 см. Айна нәрсеннің 3 есе 
кііпірейтілген нақты кескінін береді. Нәрседен айнаға дейінгі а аралықты 
анықтаңыздар.

6.3 Жарық сәулесі екі орга белінуінің жазык, шекарасына түсіп, 
жартылай шағылады және жартылай сынады. Шағылған сәуле сынған 
сэулеге перпендикуляр болса, онда түсу бүрышы неге тең?

6.4 Дөңес айнаның қисықтық радиусы R=50 см. Биіктігі һ—15 см нәрсе 
айнадан а=1 м қашықта орналасқан. Кескіннен айнаға дейінгі в 
арақашықгығын және кескіннің Н биіктігін анықтаңыздар.

6.5 Шыны-сүйық шекарасындағы толық шағылудың шекті бүрышы 
— 60'®. Егер шынының сыну көрсеткіші п=1,5 болса, онда сүйықтың сыну

көрсеткі шін анықтаңыздар.
6.6 ІІІыны призманың сындыру бүрышы 8 =  30°. Жарық сәулесі 

призма қабырғасына перпендикуляр түсіп, призманьгң басқа қабырғасынан 
бастапқы багытынан 8 =  20° бүрышқа ауытқып ауаға шығады. Шынының п 
сыну корсеткішін анықтаңыздар.

6.7 Екі орта жазық параллель пластинкамен бөлінген. Бірінші 
ортаның, екінші ортаның және пластинканың сыну көрсеткіштері сәйкес п 2, 
?г: және п, сондай-ақ гРтг,. Жарық сэулесі бірінші ортадан пластинкага «  
бүрышпен түседі. Сәуленің пластинкадан шығатын ft бұрышын 
анықтаңыздар.
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6.8 Параллель сәулелер шоғы «  =  60° барышней калын шыны 
пластинкаға тусіп, онда сынып,шынының ішіне (п=1,5) отеді. Сәулелер 
шогының ауадагы eni а =10 см. Саулелер шоғының шыны ішіндегі d енін 
аныктаңыздар.

6.9 Беттері жазық параллель шыны пластинканың томенгі жағы 
күмістілген. Пластинка қалыңдыгы 1 см. шынының сыну көрсеткіші п=1,73. 
Сэуле пластинканың жоғарғы жагьша а  =  60° бүрышиен түседі де 
жарыктьің бір бөлігі шагылып, бір бөлігі сынып шыныға өтіп, пластинканың 
төменгі жағынан шағылады да екінші рет сынып бірінші шагылған сәулеге 
параллель бағытпен ауаға шығады. Сәулелердің арасындагы 1 арашықтығын 
анықтаңыздар.

6.10 Жинағыш линзаның ауадағы бас фокус аралығы 10 см. Егер 
п ш =  1.5; = 1,33 жэне пкя =  1,6 болса, онда оньщ: 1) суда; 2) корица
майында неге тең екенін анықтаңыздар.

6.11 Фокус аралығы 16 см линза дененің екі орыны үшін нәрсенің 
айқын кескінін береді. Орындардың арақашықтыгы 60 см. Денеден экранга 
дейінгі арақашыктықты табьщыздар.

6.12 Егер линзаның ауадагы фокус аралығы 20 см екені белгілі болса, 
онда линзаның судағы фокус аралығын табыцыздар ( ncy = 1,33).

6.13 Қос дөңес линзаның (п=1,5) беттерінің қисықтық радиустары 
бірдей жэне 10 см тең. Дененің осы линзадагы кескіні нәрседен 5 есе үлкен 
болып көрінеді. Денеден кескінге дейінгі арақашықты табыцыздар.

6.14 Диаметрі d=10 см жазық дөңес линзаның f  бас фокус аралыгын 
анықтаңыздар. Линзаның ортасы қалыңдығы Һ=1 см, шетгеріндегі қалыңдық 
0-ге гең деп алынсын.

6.15 Ауадағы жүқа оптикальщ линзаның күші D,=5 дптр, ал қандай да 
болмасын бір сүйық ішінде £>г=-0,48 дптр. Егер линза жасалған шыньшың 
сыну көрсеткіші п=1,5 болса, онда сұйыктың п2 сыну корсеткішін 
анықтаңыздар.

6.16 Қос деңес линза тэрізді лупа п=1.6 шыныдан жасалган. Линзаның 
беттерінің қисықтық радиустары бірдей және R=12 см. Линзаның Г 
үлкейтуін анықтаңыздар.

6.17 Лупа нәрсені Г, = 2 есе үлкейтеді. Оган оптикалық күші £>,=20 
дптр жинағыш линза тығыз түрде тиістіріліп қойылған. Осындай қүрама лупа 
қандай Г, үлкейту береді?

6.18 Кезілдіріксіз адам кітапты а=15.5 см арақашықтыққа қойып 
оқиды. Оған оптикалық күші қандай көзілдірік кию керек?

6.19 Ойыс сфералық айна нәрсенің нақты кескінін 3 есе үлкейтіп 
көрсетеді. Егер нэрседен кескінге дейінгі арақашықтық 20 см болса, онда 
айнаның фокус аралығы неге тең?

6.20 Деңес сфералық айнаның қисықгық радиусы 60 см. Айнадан 10 см 
арақашықтықта биіктігі 2 см дене қойылған. Кескіннің орыны мен биіктігін 
анықтаңыздар.
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6.21 Қуаты Р=75 Вт шам жарық сәулелері тік тускенде г=3 м 
арақашықтықта Е=8 лк жарықталыну береді. Шамның меншікті Р куатын 
(лм/Вт) анықтаңыздар.

6.22  Жарық күші 500 кд жарқыраған шар тврізді жарыктандырғыштьщ 
диаметрі 50 см. 1) жарықтандырғыш шығаратын толық Ф жарык, ағынын; 2) 
оның R жарқырауын; 3) жарықтандырғыш шығаратын жарық ағынының 
20%-ы түсетін экранның жарықталынуын, жаркырауын және Вг 
жарықтығын анықтаңыздар. Экранның ауданы 0.5 мг, беттің жарықты 
шағылдыру коэффиценті р  =  0,7.

6.23 Қағаздың жарықтығы В=1 кд/м2 болу үшін жарық күші 1=10 кд 
шамды ақ қағаздан қандай һ биіктікке ілу керек? Қағаздың шағылу 
коэффиценті 0,8.

6.24 Радиусы R=80 см дөңгелек столдың ортасында һ=60 см биіктікке 
жарық күші 1=100 кд шам ілулі тұр. 1) столдың центрінің £, 
жарықталынуын; 2) стол шетіндегі Е;  жарыкталынуды; 3) столға түсетін 
жарық ағынын; 4) столдың орташа <Е> жарықталынуын анықтаңыздар.

6.25 Күйе жағылған беттің Е жарықталынуы Е=150 лк, ал 
жарықтылығы барлық бағыттарда бірдей және В=1 кд/мг тең. Куйенің 
шағылу коэффицентін анықтаңыздар.

6.26 Нүктелік изотропты жарық кезі барлық бағыттарда Ф= 1257 лм 
жарық ағынын шығарады. Осы жарық көзінің I жарық күші неге тең?

6.27 Еденнен һ=3 м биіктікте оське симметриялы нүктелік жарық көзі 
ілініл түр. Оның жарық күші 0 < 8  <  тг/2 арлықта 1(8} =  la cosг Ө 
функциясымен сипатталады. Ө >  зг/2 болғанда 0-ге тең (Ій — константа,9- 
вертикальмен жарық сәулесі арасындағы бүрыш). Жарық көзінің астындағы 
еденнің жарықталынуы Е=100 лк. Жарық көзінен бөлінетін жарық ағынын 
аныктаңыздар.
6.28 Нүктелік изотропты жарық көзі дөңгелек столдың центрінің үстінде 
орналасқан. Жарық көзінен жарық күші 1=50 кд, стол радиусы R=0.5 м; 
жарық көзінің столдан биіктігі Һ=1 м. 1) стол беті жарықталынуының оның 
центрінен г қашықтығына тэуелділігін; 2) жарықталыну шамасының: а) 
центрдегі; б) стол шетіндегі мэндерін; 3) столға түсетін Ф жарық ағынын; 4) 
жарық көзінен бәлінетін толық жарық ағынының қандай г} үлесі столға 
түсетінін есептеп шығарыңыздар.

6.29 Біркелкі жарқыраған дисісінің радиусы R=10 см, оның жарықтығы 
1=/0 созб (/0-константа, ол 103 кд/м2 — қа тең, б-нормаль мен жарық сэулесі 
арасындағы бұрыш). Диск шығаратын жарықтыц Ф ағынын анықтаңыздар.

6.30 Біркелкі жарқыраған шар тәрізді жарықтандырғыштың радиусы 
R= 10 см, жарық күші 1=100 кд. Осы жарықтандырғыш үшін Фт жарық 
ағынын және R жарықтылықты анықтаңыздар.
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6 12 Тояқындьщ оптика.

Жарыц интерференциясы.
6.31 Луада таралып келе жатқан жарық толқынының жолына 

калыңдығы d=l мм шыны пластинка қойылған. Егер толқын пластинкаға: 1) 
тік бағыгта; 2) а  =  30° бұрышпен түссе, жолдың оптикалық ұзындыгы 
қаншаға өзгереді?

6.32 Юнг тэжірибесінде екі саңылау арасындағы арақашықгық d=l мм, 
ал саңылаулардан экранға дейінгі арақашықтық 1=3 м. Егер интерференция 
жолақтарының экрандағы ені в=1.5 ми екені белгілі болса, онда монохромат 
жарық көзінің шығаратын А толқын үзындығын анықтаңыздар.

6.33 Ауадағы сабын қабыршағына (п=1.3) ақ жарық шоғы тік келіп 
түседі. Қабыршақтың қандай ең кіші d қалыңцығында толқын үзыпдыгы 
А=0,55 мкм шағылған жарық интерференция нэтижесінде максимал 
күшейтілген болады?

6.34 Шыны сынаның беттері бір-бірімен а  ~  бүрышын жасайды. 
Сынаның бетіне тік бағытта толқын ұзындығы А=0,55 мкм монохромат 
жарық сәулелері шоғы түсіп түр. Интерференциялық жолақтың в енін 
анықтаңыздар.

6.35 Шағылған жарықтағы Ньютонның бірінші және екінші қараңғы 
сақиналарының арасындағы арақашықтық &ггл — 1 мм. Оныншы және 
тоғызыншы сақиналар арасындағы &r10iS арақашықтығын анықтаңыздар.

6.36 Оптикалық күші D=2 дггтр жазық дөңес линза жағымен шыны 
пластинкада жатыр. Өткен жарықтағы Ньютонның төртінші қараңғы 
сақинасының радиусы г4 =0,7  мм. Жарық толқыны үзындығын 
анықтаңыздар.

6.37 Ньютон сақиналарын бақылауға арналған қондырғы тік бағытта 
түсетін монохромат жарықпен жарықтандырылады. Линза мен шыны 
пластинканың аралығын мөлдір сүйықпен толтырғанда, шагылған 
жарықтағы қараңғы сақиналардың радиустары 1,21 есе кішірейді. Сүйықтың 
сыну көрсеткішін анықгаңыздар.

6.38 Экранда толқын үзындықтары 500 нм екі когарентті жарық көзі 
сәулелерінің беттесуі нэтижесінде пайда болған интерференциялық керініс 
байқалады. Сэулелердің біреуінің жолында оған перпендикуляр бағытта 
қалыңдығы d=5 мкм шыны пластина қойылған (п.  ̂ =  1,6). 
И нтс пфвре н ци я л ы қ көрініс неше жолаққа ығысатынын анықгаңыздар.

f  6 .3 9 -Шыны пластина мен оныц үстінде жатқан жазық дөңес шыны 
линзяңьщ араеында сыну көрсеткіші шыныныц сыну көрсеткішінен аз сүйық 
қүйылған. Байқау кезінде шағылған жарықтың (А=700 нм) Ньютонның
сегізінші қара сақинасының радиусы г® = 2 мм болды. Линзаның дәңес 
қисықтық радиусы R=1 м. Сүйықтың сыну көрсеткішін анықтаңыздар.

6.40 Шыны сынаға тік бағыгта монохромат жарық (А=5.82-10‘7 м) 
Й — ?{)түседі. Сына бүрышы . Егер шыныныц сыну көрсеткіші п=1.5 болса,
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онда сына ұзындыгы бірлігіне қанша интерференциялық қара жояақ сәйкес 
келеді?

Жарыц дифракциясы.
6.41 Дифракция нүктелік монохромат жарық көзінен 1 қашьщтыққа 

байқалады (2=0,5 мкм). Жарық кезі мен экран арасына диаметрі d=5 мм 
мөлдір емес дискі орналасқан. Егер диск Френеьдің орталық зоналарының 
біреуін ғана жапса, онда > арақашықтығын анықтаңыздар.

6.42 Тар саңылауға тік бағытта монохромат жарық түсіп түр. Оның

төртінші қараңғы жолаққа қарай бағыты ф —2 бұрыш жасайды. 
Саңылау еніне қанша толқын үзындығы сиятынын анықтаңыздар.

4.43 Жазық жарық толқыны (2=0,5 мкм) дөңгелек тесігінің диаметрі 
d- І  см диафрагмаға тік бағытта түсіп түр. 1) Френельдің бір зонасын; 2) 
Френельдің екі зонасын ашуы үшін бақылау нүктесі саңылаудан қандай 
қашықтықта орналасуы керек?

6.44 Егер монохромат жарықты (2=0,6 мкм) бақылағанда бесінші реттік

максимум ~ бүрышқа ауыткыған болса, онда дифракциялық тордың 
эр миллимегріне қанша сызық (штрих) сэйкес келеді?

6.45 Дифракциялық тордың 1 миллиметрінде п=200 сызық (штрих) бар. 
Торга тік бағытта монохромат жарық (2=0,6 мкм) түсіп түр. Осы тор қандай 
ең үлкен реттік максимум береді?

6.46 Ені а=0.1 см саңылауға тік бағытта монохромат (2=0,5 мкм) 
жарық тусіп түр. Саңылау артында фокаль жазықтығында экран орналасқан

жинағыш линза қойылған.Егер дифракция бұрышы: 1) 17 ; 2) ^  болса,онда 
экранда не байкалады?

6.47 1 миллиметріне п=400 сызық (штрих) сәйкес келетін
дифракциялык торга тік багытта монохромат жарық (2=0,6 мкм) түсіп түр. 
Осы тор беретін дифракциялық максимумдардың толық санын жэне соңғы 
максимум үшін дифракция бүрышын табыцыздар.

6.48 Дифракциялык тордың көмегімен калийдің екі спектр сызығын 
(Лд = 578 нм жэне Л, = 580 нм) ажырату үшін осы тордың ең кіші R
ажырату күші неге тең болуы керек? Екінші реттік спектрді ажырату үшін
тордың сызықтары санының ең кіші N мэні қанша болуы керек?

6.49 1 миллиметріне п=500 сызық (штрих) сэйкес келетін
дифракциялық торга толқын үзындыгы — 700 нм монохромат жарық тік 
бағытта түсіп түр. Тордың артында бас фокус аралығы Ғ=50 см жинағыш 
линза орналасқан. Осындай жүйенің екінші реттік максимумы үшін (лм/нм- 
мен) D, сызықгык дисперсияны анықтаңыздар.

6.50 Периоды с=10 мкм дифракциялық торга or = 30° бұрышпен 
Я. =  600 нм монохромат жарық түсіп гүр. Екінші бас максимумға сэйкес 
келетін <р дифракция бұрышын анықтацыздар.
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Жирық поляризациясы.
6.51 Табиғи жарық шогы сыну көрсеткіші п=1.73 шыныға түсіп түр. 

Шыныдан шйғылған жарық шоғы сыну бүрышы қандай болғанда толық 
полярланған болатыны анықтаңыздар.

6.52 Оптикалық оське перпендикуляр бағытпен кесіліп алынған 
қ ал ы ң д ы ғы  d = 2  м м  к в а р ц  п л а сти н к а  (к в а р ц ты ң  м ен ш ік т і ай н а л у ы  15 
град/мм) айқасқан екі николь арасына орналасқан. Никольдардагы жарықтың 
өшулерін ескермей осы жүйе арқылы өткен жарықтың интенсивтігі неше есе 
азаятынын аныктаңыздар.

6.53 Сұйық пен ауа шекарасындағы жарық шоғының толық 
шағылуының шекті бұрышы а ш =  43®. Сәуленің ауадан осы сүйықтың бетіне 
түсуі үшін қажет е% Брюстер бұрышын анықтаңыздар.

6.54 Поляризатор мен анализатордың өткізуші жазықтықтары 
арасындағы бүрыш 45°. Осы бұрышты 60° дейін үлкейткенде анализатор дан 
шығатын жарық интенсивтігі неше есе азаяды?

6.55 Егер никольдардың эрқайсысында оларға түсетін жарық 
инетнсивтігінің 10% өшетін болса, онда өткізуші жазықтықтары арасындагы 
бүрыш tp = 30° болатын никольдарда жарық интенсивтігі неше рет азаяды?

6.56 Жартылай поляризацияланған жарыктың полярлану дәрежесі 
Р=0.5. Анализатор арқылы өтетін жарықтың максимал интенсивтілігі 
минимал мәнінен қанша есе айырмашылықта болады?

6.57 Никольға жартылай полярланған жарық шогы түсіп түр. 
Никольдың белгілі бір орналасуында одан өткен жарықтың интенсивтілігі 
минимал болды. Николдың өткізу жазықтығын =  45° бүрышқа 
бүрғанда.жарық интенсивтілігі к=1.5 есе өсті. Жарықтың Р полярлану 
дәрежесін анықтаңыздар.

6.58 Шыны түтік ішіндегі массалық концентрациясы cs =  280 кг/и3 
глюкоза ерітіндісі арқылы ететін монохромат жарықтың поляризация 
жазыкдығын =  32° бүрышқа бүрады. Үзындығы осындай түтікшеге 
қүйылған басқа глюкоза ерітіндісі поляризация жазықтығын ipz =  24° 
бұрышқа бүратын болса,онда оның с2 массалық концентрациясы неге тең 
болғаны?

6.59 Жарық шыны ыдысқа (n=L.5) қүйылған сүйық арқылы етіп, ыдыс 
түбінен шағылады. Жарық ыдыс түбіне 41° бүрышпен түскенде,шагылған 
жарық жазық поляризацияланады. 1) сүйықтың сыну көрсеткішін; 2) толық 
шағылу байқалу үшін жарықтың ыдыс түбіне түсу бұрышын анықтаңыздар.

6.60 Толқын үзындығы 2=509 нм жарықтың поляризация 
жазықтығының б.үрылу бүрышы 180° болатын кварц пластинасының 
қалыңцығын анықтаңыздар. Берілген X үшін кварцтың айналдыру түрақтысы 
а  = 29°/м м
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Жаръщтыц затпен жерлесуі (жарыц дисперсиясы, жүтыяу, 
шашырау, Вавилов-Черенков эффекті).

6.61 Жазық монохромат толқьғн І5 =  10 мм арапыкты өткенде 
интенсивтік 1% кеміді,ал l2 =  4,6 мм аркашыктыкты өткенде 99% кеміді. 
Берілген толқын ұзындығы үшін ортаның жутылу коэффицентін 
аныкіадьлдар,

6.62 Жазық монохромат жарық толқьшы қандай да болмасын бір 
ортаДа таралады. Берілген толқын үзындығы үшін ортаның жүтылу 
коэффицентін 1,2 м '\  Берілген толқын: 1) 10 мм; 2) 1 м жолды жүргенде 
жарык интенсивтігі неше пайызға азаятынын анықтаңыздар.

6.63 Қандай да болмасын бір Л толқын үзындығы үшін мөлдір 
пластинаның жүтылу коэффиценті пластинаның бір бетінен екінші бетіне 
қарай «[ =0,8 м '1 шамадан а2 =1,2 м_1 шамасына дейін сызықты өзгереді. Осы 
пластина арқылы өткен берілген толқын үзындығы монохромат жарықгың 
интенсивтігі 10% азайды. Пластинаның қалыңдыгын табьщыздар.

6.64 Берілген ортаның п сыну көрсеткішінің Яс. толкқын үзындығына 
тэуелділігі мына: п=а+ б ф о р м у л а м е н  анықталады, мүндағы а жэне б — 
тұрақтылар. Осы ортадагы жарықтың (Л0 арқылы) топтық жылдамдыгын 
табьщыздар.

6.65 Жоғарыдағы 6-64 есебіндегі п(Я0) тәуелділігін пайдаланып, 
а=1.502 жэне б=4,56 1 0 3 нм2 мэндері үшін 2 0 =759,0; 589,3; 397,0 нм толқын 
үзындықтарына сэйкес U1 топтық жылдамдыгын анықтаңыздар. Оларды с 
жарық жылдамдыгы арқылы өрнектеп, V фазалық жылдамдықпен 
салыстырыңыздар.

6.66 Сыну көрсеткіші п=1.5 ортада Черенков сәуле шыгаруы пайда 
болуы үшін электрон өтетін үдеткіш потенциалдар айырмасының Umin 
минимал мэнін анықтаңыздар.

6.67 Релятивистік электронның импульсі пцс . Ортаның қандай 
минимал сыну көрсеткішінде Вавилов-Черенков эффектін байқауға болады?

6.68 Кинетикалык энергиясы Т=0.51 МэВ электрон суда (n=1.33) 
қозғалып келеді. Черенков сэулесі мен электрон қозғалысы бағыты 
арасындагы Ө бүрышын анықтаңыздар.

6.69 Еркін электрон вакуумда таралған монохромат жарық толқын 
өрісінде орналасқан. Толқын интенсивтігі 1=375 Вт/м2, жиілігі 
X’ =  5 * 10 14с_ і . Электронга жарық өрісі тарапынан эсер ететін күштің 
магниттік жэне электр құраушыларының амплитудалық мәндерінің 
Ғ.8іъях/Ғ еі?г,/хх қатынасын табьщыздар.

6.70 Кинетикалық энергиясы =  0.23 МэВ электрондар сыну 
керсеткіші п=1.5 ортада қозғалып жур. Черенков сэулелері электрондар 
қозғалысы бағытына қандай Ө бүрышпен пайда болады?
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6.1.3 Сауле шытрудың кванттық табтаты.
1. Стефан-Больцман заңы:

R=£T * Т * ,
мүндағы R-абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауы (сэуле 

шығаргыштығы); н-5,67*10“а Вт/(м’ К4) — Стефан-Больцман тұрактысы.
2. Сур дененің энергетикалық жарқырауы:

R , = а д * а  * Г 4 , 
мүнлагы а,-сүр дененің қаралық коэффиценті (дэрежесі).
3. Виннің ығысу заңы

Ят  = в/Т ,
мұндағы Я^-сэуле шығару энергиясының макимумына сэйкес келетін 

толқын узындығы; в=2.90*І0~3м*К-Вин тү.рақгыеы.
4. Планк формуласы:

2тг һс2
немесеЛ“1 [az ( щ р ( һ с / А  k r )  } }—1 *

^ ________
6у''^  I S  jrs  с г ( е х р  (  һ  t d  / 2 т і  к Т ) — 1 ) ]  ’

м.үндаі ы гл т, rUiT - абсолют қара дененің сэуле шығарғыштығының
епектрлік тығыздығы, к=1.38*10~гз Дж/К-Больцман түрақтысы; с=3-10в м/с;

л /г С я л_
һ~  '  * Дж-с —Планк түрақтысын 2ж-ге бөлгендегі сан.

5. Сәуле шығарғыштықгың максимал спектрлік тығыздығының 
тесмператураға тәуелділігі:

{ГА.т)тах=С*Тһ,
мүндағы с=Т.30*1Ө~5 Вг/(м2К4)- тұрақты сан.
6. Сыртқы фотоэффект үшін Эйнштейн формуласы:

£ — ft у = А +  Ттах немесе ffti — А -г Ттах ̂

мүндағы “  һш- металл бетіне түсетін фотонның энергиясы; А- 
электорнның металдан шьіғу жүмысы; Ттах — фотоэлектронның максимал
кинетикалықэнергиясы. А болғаңда £ =  l̂ v ~^nax .

7. Фотоэффектің қызыл шекарасы:
Я0 =  Һ с/А ,

мүндағы Я0- сэуле шығарудың фотоэффект қүбылысы 
байқалатын,максимал толқын үзындыгы.

8. Фотон электронная Ө бүрышқа сейілгенде (Комптон эффекті) оның 
толқын ұзындығының ДД озгеріеі:

АЯ=һ(1-соз ®)/(тс), 
мұндағы т -  тебілген электронның массасы.
9. Комптон толқын үзындығы:
Яс =  f t / ( т с )  ( фотон электроннан сейілгенде Я, = 2,436 мм мм).
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10. Фотонның массасы мен импуяьсі:
— =  һ/(сХ); 

т -"‘ ' p=mc=n//t.

Есеп шығару мысалдары.
1. Электр пешінің іүтыну куаты Р=500 Вт. Диаметрі d=5.0 см ашық 

кішкене тесігі бар пештің ішкі бетінің температурасы 700°С. 'Гүтыныдатын 
куагтың қандай үлесі пештің сыртқы қабырғасы арқылы сейіледі?

Шешуі: пештегі орныққан жылу алмасуы жағдайында бір секундта 
тұтынылатын электр энергиясы (яғни,қуаты) Р сыргқы ортага қабырға және 
тесік арқылы шығындалады. Сондықтан,

Р=Ф,1 +  Ф «, 0 )
мүндагы Ф31 және Фз2 -тесік қабырғалар арқылы тарайтын жылулық 

сэуле шығару ағындары. Ізделініп отырған шама -  мына а  =  Фз2/Р  
қатынасы. (]) өрнегін ескере отырып, оны

« =  < Р - Ф 5І>/Р =  1 ~ < * ЗІ/Р ,  (2)
өрнектейміз.

Кішкене тесік арқылы болатын сэуле шығаруды (Ф3,) абсолют қара 
дененің жылулык сэуле шыгаруы деп есептеп оны темендегідей 
есептейміз.яғни

Фу1 ^ R s S  = trT*itd2/4 . (3 )
(2) өрнегінен (3) ескере отырып,

с =  1 - ( э Т % £ £ 2/4 ) /Р .
Сан мәндерін қойып: а  =  0,80 аламыз
2. Қандай да болмасын бір металл бетін тоякыи үзынлыктяры 385 нм 

жэне 540 нм жарықпен кезек-кезек сэулелендіргеңде үшып шыхкан 
фотоэлектрондардың максимал жылдамдықтары қатынасы екіге тең болды. 
Электрондардың металдан шығу жүмысын (эВ арқылы) табыцыздар.

Берілгені: Шешуі: Эйнштейннің теңдеуі бойынша,

1 = 385 нм, ІІС/Лі =  Л + m v m̂/2 жэне һс^  =  Л +  Щгп/2,
Я'5 4 0  нм бүдан А шамасын тендіктің сол жағына шығарып

,,2 ,ү г _
А=? -гті-гш  2 бірінші тендеуді екюшіге бөліп
^ һ с /л ,-К )қ һ с /к 2 -  A) =  аламыз. Математикалық

өрнектулерден кейін
А=һс(4/Я2 -  І Д а у з .

1 А- !1?
Сан мэндерін қойып жэне 1 эВ -1.6- Дж екенін ескеріп, А=20 эВ.
3. Жарықтың монохромат (2 =0,662 мкм) шоғы шағылу коэффиценті

Р =  0 8  бетке тік келіп түседі. Егер жарықтың қысымы р=1.0 мкПа болса, 
онда эр секунд сайын ауданы 1 см2 беттің жүтатын фотондар санын табу 
керек.
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Шешуі: жүтылатын фотондар санын Ісм2 ауданның 1 секунд ішінде
жұтқан энергиясын бір фотонның ^ 57 — Йс/Д. энергияеына қатынасы арқылы 
табамыз, яғни N W Д/һс.

W энергия мен р қысымның арасындағы байланысты табайық. Ол үшін 
алдымен Е0 энергетикалық жарықталынуды S ауданға t уақытта келетін W0 
энергия арқылы өрнектейміз, яғни E0=W0 / St. Енді W мен Wo арасындағы
мына тәуелділікті W =^o(]-P) ескере отырып және р=£<эО-4-р)/с өрнегін

W  І +р

пайдаланып, p=rf® Бірінші жэне соңғы теңдеулерден W шамасын
Plst 1 +р

аластап, N= “ ~~9 аламыз, мұндағы S - W  4м“) ^= ]с> р=Ю 6 п а,
һ=6.62*10 ' 34 Дж*с.
N=1.0 1021 фотон.

6.1.4 Жыпупыц сәуле иіыгару.
6.71 Балқытатын пештің байқау терезесінен таралатын энергия ағыны 

Ф =24 Вт. Егер саңылау ауданы S=6 см2 болса,онда пештің Т 
температурасын табьщыздар.

6.72 Ашық саңылауы ауданы S=30 см3 пештің ішкі бетінің 
температурасы 1,3 кК. Егер пеште тұтынылатын қуат 1,5 кВт болса,онда пеш 
саңылауы қара дене сияқты сэулеленетінін ескеріп, куаттың қандай бөлігі 
қабырғаларымен таралатьтнын анықтаңыздар.

6.73 Қара денені Т2 =600 К температурасын Т2 =2400 К 
температураға дейін қыздырды. 1) оның R энергетикалық жарқырауы неше 
есе көбейді? 2) энергетикалық жарқыраудың спектрлік тығыздығының 
максимумына сэйкес келетін /  р,толқын узындығы қалай озгереді?

6.74 Кунді абсолют қара дене сияқты сәуле шығарады деп 
есептеп,оның бетінің R сэулеленгіштігін жэне Т температурасын есептеп 
табьщыздар. Жерден Күн деңгелегі Ө =32 бұрышпен көрінеді. Күн 
түрақтысы С=1,4кДж/(м2 * с).

6.75 Қандай да болмасын бір тұрақты Т температурадағы радиусы 
R=10 см шардың сәуле шығару қуаты Р=1 кВт. Шардың қаралық 
коэффиценті ат =0.25 сүр дене деп есептеп осы температураны табыңыздар.

6.76 Температурасы Т=1.2 кК болса, онда t= lc  уақыт ішінде ауданы 
S=8 ш 2 балқытылатын пештің байқау терезесінен таралатын W энергиясын 
анықтаңыздар.

6.77 Т. температурасынан Т2 температурасына өткенде толқын 
үзындықтары бойынша тепе-теңдіктегі сэулеленудің энергия тығыздығының 
бөліну функциясының графигімен шектелген аудан 16 есе үлкейді. Абсолют 
қара дененің бөлінуі қасиетінің максимумы келетін толқын үзындығы 
қалай өзгереді?

6.78 Күннің сэулеленуі өзінің спектральды қүрамы жағынан бөліну 
қасиетінің максимумы Яго=0.48 мкм толқын ұзындыгына келетін абсолют
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кара денеге жақыи сәуленуден Кұннің секунд сайын жоғалтатын массасын 
табыңыз.

6.79 Күнді абсолют қара дене деп есептеп,оның максимал енектральды 
тығыздығының энергетикалық жарықтығы 2^=500 нм толкын үзындыгына 
сэйкестігін ескеріп, мыналарды: 1) Күн бетінің температурасын; 2) 10 мин 
ішінде Күннің электромагнит толкындары арқылы таралатын энергиясын;
3) осы уақыт ішінде Күннің жоғалтатын массасын анықтаңыздар.

6.80 Көмірдің температурасы Т=600 К болғандағы қаралық ат 
дэрежесіп 0.8 іең деп қабылдап мыналарды: 1) көмірдің Re саулеленгіштігін; 
2) S=5 см1 көмір бетінің ауданынан 1=10 мин уақытга бөлінетін W 
энергиясын анықтаңыздар.

6.81 Абсолют қара дененің термодинамикалық Г температурасы 2 есе 
өскенде (г.Д , Т )тах сэулену спектральды тығыздығының максимумы сэйкес 
Am толқын үзыидығы ДА =400 нм кішірейді. Бастапқы Тг жэне соңғы Т2 
і емпсраі ураларЕ>ін анықтацыз.

6.82 Абсолют кара дененің Т температурасы 2 кК. Мыналарды
анықтацыз: 1) 1=600 нм толқын ұзындыгына келетін г(2,Т) сэулеленудің
спсктральды тыгыздығын; 2) Я-і =590 нм-ден = 610 нм дейінгі толқын
ұзындықтарыньщ интервалындағы сәулеленуінің спектральды
тыгыздьтғының орташа шамасы осы интервалдағы 1= 600 нм толқын 
ұзындыгы үшін табылган шамаға сэйкес.

6.83 Абсолют қара дененің температурасының өзгеруі нәтижесінде 
сэуле шығару спектрлік тығыздығының (гА,Т),пах сэуле шығарғыштыгы 
максимумы =2.4 мкм-дан =0.8 мкм өзгереді. Сонда R сәуле 
шығаргыштық пен (гА, Г )там. сәуле шығаргыштықтың максимал спектрлік 
гығыздыгы қалай жэне неше есе өзгереді?

6.84 Жерді температурасы Т=280 К сүр дене сияқты сэуле шығарады 
деп ееептеуге болады. Егер оның бетінің сәуленуі R=325 кДж/(мгсағ) болса, 
Жердің а7 қаралық коэффицентін табьщыздар.

6.85 Абсолютгік қара дененің температурасы 1% артқандағы 
сэулеленудің &R/R салыстырмалы осуін анықтаңыз.

6.86 Абсолютгік қара дененің сэуле шығаруының спектрлік 
тығыздыгының максимумы (г,і,т)тах=4.16*1011 Вт/м2. Бүл қандай толқын 
ұзындыгыпа сэйкес келеді?

6.87 Егер абсолют қара дененің температурасы Т=2500 К болса,онда 
Планк формуласын қолданып, спектральды тығыздықтықтың энергетикалык 
жарықтыгыньщ максимумы жанындағы АД =5 нм енсіз интервал толқын 
үзындытына сэйкес келетін абсолют қара дененің спектральды 
тығыздығының бег бірлігінің сэулелену ағынын анықгаңыз.

6.88 Дене температурасы 1 —3000 К. Сэуле шығарудың спектрлік 
тығыздығының максиму мына жақын толкын үзындығының h i  =1 нм 
жіңішке интервалына сэйкес келетін абсолют қара дененің бірлік бетінің 
сэуле шығару куатын Планк формуласы арқылы табьщыздар.
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6.89 Энергиясы W=1 МэВ фотонный Я толкын үзындығын, ш массасын
жэне Р импульсін анықтаңыз. Осы фотонньщ массасын Ео —0.511 МэВ 
тыныштықтағы электрон массасымен салыетырьщыздар.

6.90 Импульсы жылдамдығы $  = 10 Мм/с электрон импульсына тең 
фотонньщ 1 толқын үзындығын анықтаңыз.

6.91 Екі атомды газ молекуласының кинетикалық энергиясы қандай 
температурада толқын ұзындығы Д =589 нм фотон энергиясына тең болады?

6.92 Ауданы 8=1.5 смг идеал шагылысатын айна бетіне электр догадан 
қалыпты жарық түсіп тур. Егер айнаға түсетін сәулеленуі ағынның <р беттік 
тыгыздыгы 0.1 MBt/іуг болса,онда айнаньщ алған р  импульсын анықтаңыз. 
Сэулелену уақыты t=l с.

6.93 Түсетін сәулелерге перпендикуляр орналасқан қараңғы бетке 
(Я =600 нм) монохромат жарықтың түсіретін Р қысымы 0.1 мкПа-ға тең. 1 с 
ішінде S=1 см2 бетке түсетін N фотон санын анықтаңыздар.

6.94 Массалары : а) электронның; б) протонный (Мое=0,511 МэВ; 
Мор=938 МэВ) тыныштықтағы массасына тең фотонньщ Я толқын үзындығын 
анықтаңыз.

6.95 Егер сәулелері перпендикуляр түскендегі Р жарықтың қысымы 10 
мкПа тең болса,онда айналық бетке түсетін сэулелену энергия ағынының 
беттік тыгыздыгын табыңыз.

6.96 Импульс үзақтығы т =0.13 мс лазер энергиясы W=10 Дж жарық 
шоғын бөліп шығарады. Егер осы импульсті шоғырға перпендикуляр бетке 
диаметрі d=10 мкм кішкентай дақ ретінде фокустаса, сэуле шағылту 
коэффиценті р  =0.5 болса, онда осы жарық импульсының орташа қысымын 
табыңыз.

6.97 Ауданы S=10 смг бетке минут сайын W=63 Дж жарық энергиясы 
түседі. Беттің: 1) толығымен сәулелерді шағылу; 2) оларды толығымен сіңіру 
кезіндегі жарық қысымын табыңыз.

6.98 Электрон импульсі толқын үзындығы 0.5 мкм фотон импульсына 
тең болу үшін электрон қандай жылдамдықпен қозғалу керектігін аныктаныз.

6.99 Импульсі температурасы t=20°C сутегі молекуласының 
импульсына тең фотонньщ массасын табыңыз. Молекула жылдамдыгы 
орташа квадраттық жылдамдыққа тең деп есептеледі.

6.100 Бетке монохромат жарық тік түсіп түр. Фе сэулелену ағыны
0.45 В т . Мыналарды : a) t=3 с уақыт ішінде бетке түсетін N фотон санын; б) 
осы бетке түсетін қысым күшін табьщыздар.

6.101 1) Кинетикалық энергиясы 1 = 5 2 0  нм фотон энергиясына тең
болу үшін; 2) импульсы осы фотонньщ импульсына тең болу үшін электрон 
қандай жылдамдықпен қозгалу керек?

6.102 Түсетін сәулеленуге перпендикляр орналасқан қараңғы бетке 
Д =500 нм монохромат жарыктьщ түсіретін қысымы 0.1 мкПа. Мыналарды 
анықтаңыз: 1) жарық шоғырындағы п фотон концентрациясын; 2) 1 м2 бетке 
секунд сайын түсетін N фотон санын.
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6.103 Энергиясы W=7.5 Дж қысқа жарык импульсы енсіз параллель 
шоғыр күйінде шағылысу коэффиценті 0,6 айншшқ пастинкага түседі. Түсу 
бүрышы Ө =  30°. Плаетинкага берілген импульсті анықтаңыз.

6.104 Интснсивтігі 1=0.20 Вт/см2 жазық жарық толқын р  =0,8 шағылу 
коэффицентімен жазық айна бетке түседі. Түсу бүрышы Ө =  45°. Жарықтын 
осы бетке түсіретін қысымын анықгаңыздар.

6.105 Күн сэулелеріне перпендикуляр орналасқан жэне жер 
атмосферасынан тыс жерден күнге дейінгі аралықгың ортасында орналасқан 
(г=1.49-1013 м) қараңғыланған пластинкага күн сәулеленуінің түсіретін Р 
қысымын анықтаңыз. Күн түрақтысы 0=1.4 кДж/(м; с).

6.106 ІІІар нішінді спутник атмосферадағы күн жарығының жүтуын 
ескермсуге болатын биіктікте Жерді айналып қозғалып жүр. Спутник 
диаметрі d=40 м. Күн тұрақтысы (С=1.4 кДж/(м2с)) белгілі болса жэне 
спутник беті жарықты толығымен шағылдырады деп алып, күн жарығының 
спутниккс түсетін F қысым күшін анықтаңыз.

6.107 Егер фотоэффектгің «қызыл шекарасы» Л0 =307 нм жэне 
фотоэлектронный максималды кинетикалық энергиясы 1 эВ болса, онда 
фотон энергиясыныц қандай бөлігі фотоэлектронды жүлып алуға 
жүмсалады?

6.108 Калий А= 400 м монохромат жарықпен жарықталынады. 
Фототок тоқтайтын ең к і і і і і  кідіру кернеуін анықтаңыз, Электрондардың 
калийден шыгу жұмысы 2,2 эВ-қа гең.

6.109 Фотокатодқа толқын үзындыгы 1! 1400 нм монохромат жарығы 
сәуле түсірілгенде фотоэффект кезіндегі ұшып шыққан электрондар 
толқынымен 1.2 В кері кернеуімен тоқтатылады. Фотоэффекттің «кі.ізыл 
шекараеын» анықтаңыз.

6.110 Вакуумдық фотоэлементтің толқын үзындығы Аі = 0,4 мкм 
монохромат жарықпен жарықгалынуы кезінде ол Ч*г ~2  В потенциалдар 
айырмасына дейін зарядталады. Фотоэлементы толқын ұзындыгы = 0,3

лт<мкм монохромат жарықпен жарықтандырғанда ол қандаи > - потенциалдар 
айырмасына дейін зарядталады?

6.111 Күміс жазық электрод А= 83 нм монохромат сәулелермен
жарықталынады. Егер электродган тыс Е = 10 В/см кернеулігі бар тоқтататын 
электр өрісі болса, онда фотоэлектрон электрод бетінен қандай минималды 
арақашыкдыққа ауытқуы мүмкін?

6.112 Егер рентхендік сәулеленудің комптондық шашырауы & ~  
бүрыш жасағанда сэулеленудің шашырау голқын үзындыгы 57 пм болса,онда 
рентген сәулссіиің толқын үзындығын анықгаңыз.

6.113 Толқын үзындығының өзгеруінің мэні 3,62 пм тең фотон еркін 
электронмен соғылысқандагы фотонньщ Ө шашырау бүрышын анықтаңыз.

6.114 Егер фотон S =  180е бүрышпен шашыраса комптон эффекті 
кезіндегі фотон энергиясыныц қандай болігі қайта беру электронына сэйкес?
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6.115 Басқа деиелерден алшцқі аі ы мырыш шаригін 2(1200 нм 
ультракүлгін жарығымен еэулелендіргенде, ол қандай потенциалга дейін 
зарядталуы мүмкін?

6.116 Толқын үзындығы AL120 пм рентген еэулелері 90° бүрышпен 
комптон шаніырауына үшырайды. Шашырау кезіндегі рентген сәулелерінің 
толқын үзындығыньщ озгеруін, сонымен катар тебілген электрониың 
энергиясы мен импульсын табыңыз.

6.117 Фотон (Д= 1нм) 90° бүрышымен еркін электронная сейілді. 
Фотон энергиясының қандай бөлігі электронға берілді?

6.118 Монохромат рентген сәулелерінің енсіз шогы шашыратқыш 
затқа түседі. 60° жэне 120® бүрышпен шашыраған еэулелердің толқын 
үзындықтарының қатынасы 1,5 есе. Түсетін сәулелердің толқын үзындыгын 
табыңыз.

6.119 Комптон эффекті нәтижесінде электроннан сейілген фотон 
8  =  90° бүрышпен шашырады. Шашыраған фотонның энергиясы 0,4 МэВ-қа 
тең. Егер тыныштықтағы энергиясы 0,51 МэВ тең болса, фогонның 
шашырауға дейінгі энергиясын анықтаңыз.

6.120 Энергиясы W=1 МэВ фотон тыныштықтагы еркін электроннан 
сейілді. Егер сейілу нәтижесінде фотонның толқын үзындығы 25 % -ға 
өзгерсе, онда тебілген электронның кинетикалық энергиясын табыңыз.

6.121 Металл бетін голқын үзындықтары Aj =0,35 мкм және Л2 =0,54 
мкм жарықиен кезек-кезек жарықтандырғанда фотоэлектрондардың сәйкес 
максимал жылдамдықгарының қатынасы бір-бірінен 2 есе айырмашылықта 
екендігі байқалды. Осы металл бетінен электронның шыгу жүмысын 
табыңыз.

6.122 Алюминий үшін фотоэффекттің «қызыл шекарасы» А=332 нм 
толқын үзындығына сәйкес. 1) осы металдың электрондарының А шығу 
жүмысын; 2) тежегіш потенциал UT=1B болғандағы X жарық толқын 
үзындығын табыңыз.

6.123 Толқын үзындығы 2=700 нм жарық(спектрдің көрінетін бөлігі) 
Ө = ж/2  бүрышымен тыныштықтағы электронға сейілді. 1) фотонның 
басіапкы энергиясының қандай бөлігі жогалатынын; 2) электрон қандай 
жылдамдық алатынын табыңыз.

6.124 Энергиясы Е 1 МэВ гамма-квант 0 =  90° бүрышымен 
тыныштықтағы еркін протоннан сейілді. 1) гамма-кванттық протонға беретін 
Ек кинетикалық энергиясын; 2) әсерлесуден кейін протон қандай 
жылдамдықпен қозгалатынын анықтаңыз.

6.125 Платина пластинкасын ультракүлгін сәулемен жарықтандырған 
кезде пайда болған фотоэффекті гоқтату үшін оган U-T =3,7 В потенциалдар 
айырмасын беру керек. Платина пластинкасын баска пластинкамен 
ауыстырған жағдайда тоқтататын потенциалдар айырмасын 6 В дейін 
арттыру қажет. Екінші пластинадан электрондардың шыгу жүмысын тап.

6.126 Энергиясы Е=0,4 МэВ фотон 5 =  90° бұрышымен еркін 
электронға сейілді. Сейілген фотонның Е энергиясын және тербеліс 
электронның Т кинетикалық энергиясын анықтаңыз.
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Ү ІІтарау

7. КВАНТТЫҚ МЕХАНИКА

1. Қозғалыстағы бөлшектің толқын үзындыіы мен импульсы 
арасындагы байланыс (де Бройль формуласы): а) классикалық
{д «  с; р  =  т 0с) жаҒдай үшін А =һ/р;

б) релятивистік (жылдамдық c=3-10s м/с шамалас

р  =  тn0c/V‘ 1 -  жаҒдай үшін:

A= .
2. Гейзенбергтің анықсыздықтар ара қатынасы:
а) болшектің координаты мен импульсы үшін

Дрх * Ах >  һ /(2 д )>

мүндагы '-'Р>:-боліііек импульсының х осіндегі проекциясының
анмқсыздығы; &х-оныц координатының анықсыздығы;

б) энергия мен уақыт ушін:
ДЕ * М  > һ /(2 тт)

мүндағы берілген кванттық күйдің энергиясы анықсыздығы; - 
жүйеніц бүл күйде болу уақыты (үзақтығы).

3. Шредингердіц стационар теңдеуі:

+ (Е ~  и 'У Ф=0
мүндагы A(x,y,z)- толқындық функция: Е- бөлшектің толық энергиясы; 

U(x,y,z)- потенциалдық энергия.

Есеп шыгару мысалдары.
1. Жылдамдыгы и=0.8 с электронный де Бройль толқын үзындығын 

табу керек.
Берілгені: 
u=0.8 с 
с=3 • 10s м/с
m 3e = 9/11* кг
А=?
ІПешуі: Де Бройль толкьшы ұзындығы мына орнекген анықталады,

Һ

X
Берілген болшек релятивистік бөлшек болғандықтан, оньгң массасы 

жылдамдыққа байланысты болады, яғни
}yt _  ,r,-o

f3_4  та =  л— ^
v ь* бұдан Жов

мүндагы һ=6.63 10"’4 Джс. Сан мәндерін қойып
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д“  9.i t*. 1й-»чо^з»ю® 1,8210'12 (м) 1,82 пм.
2. Сутегінің қозбаған кұйдегі атомы электронының орташа 

кинетикалық энергиясы 13,6 эВ. Аныксыздықтар ара қатынасы бойынша 
атом электроны координатын есептеу кезінде жіберілетін қателікті анықтау 
керек.

Берілгені:
Т=13.6эВ=2,1810‘!8Дж 
ш=9.1110"31 кг 
й.=1,05-10 '34 Дж'С
% •?
Шешуі: анықсыздықтар ара қатынасынан белшек координатыньщ 

дэлсіздігі
ЛХ > Һ/&Рх

мұндағы ДР:<-им!іульстін анықсыздығы. Г <<???3с=о.5 і МэВ 

болғандықтан Р=^; 2іті7’ импульс арқылы шамасын анықтауға болады. Р- 
вектор, оның бағыты белгісіз болғандықтан оның X осіндегі Рх проекциясы

д р  д р
[-Р,Р] интервалында анықталмаған екен,яғни * 2 Р  немесе х жэне Р

Д р л.-
бір шамалас болады, яғни х Р. Олай болса

й ft
йРх >  -  =  -=5=Р V2 тТщ

Сан мэндерін қойған соң ДХ £  18 і0 м екенін есептеп табамыз.
3. Электрон ені 0.2 нм, қабырғалары шексіз биік бір өлшемді 

тікбұрышты «потенциалдық шұңқырда», төртінші энергетикалық күйде 
орналасқан. Электронның шүңқырдың бірінші ширегінде болу 
ықгималдығын табу керек.

Берілгені:
п=4
1= 2-Ю'10 м 

X, = -
4

w = ?
Шешуі: электронның қозған күйіне (п=4) сәйкес меншікті функцияның

түрі:
.. , -'2 . 4.Т

ФІХ) =  i - S I R — X ^ \ll I
Ізделініп отырған ықтималдық

И-7 =  J*3 |ф(,г-)|2 =  ^f^/ 4 sin2 ^ - x d x

<7 ( і —COSSin €С ^ ---------- -г болғандықтан
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w  = 7 [/jdx ~ С  cos(8ir/l)rfx] = у -  “ Sm(8ff/I)x] =•
4. Энергиясы W=25.0 эВ электрондар шоғының алдында биіктігі U=9.0 

эВ потенциалдық бөгеті бар. Осы бөгет үшін де Бройль толқыныньщ R 
шағылу жэне D өткізу коэффиценттерін табу керек.

Берілгені:
W-25.0 эВ 
U -9.0 эВ 
R-?
D-?
Шешуі: биіктігі төмен (U<W) ені шексіз кең потенциалдық бөгет үшін 

юағылу коэффицентін анықтау формуласы
R =  (к,  — к 2) 2/ ( к ,  +  k 2f 1

мүндағы &: және АЭ-бөгетке дейінгі (1) жэне бегет аймағында (2) 
сәйкес толқындық сандар; к=  2л /Я  мұндағы А Бройль толқын үзындығы, ол

Һ   Һ

f  *  ~  ,
өйткені (1) аймақта электрондардың кинетикалық энаргиясы толық энергияға 

тең; Р і-электрон импульсы

А Рг 42m{w-u) > муңда Еюж — W — U бүлардан 
Е __ 2п _  УЬтерУ-Р)

және бүдан
жэне ?!

W - J ( W - U ) \  (5 -  4 )2 1N W - ^ W - Щ

U W + J i W - U ) }v v „  (5 +  4)2 8 І

R+D= I болғандықтан D= 1 -R= 1-1/81=80/81.
5. Сутегі атомындағы бірінші орбита (Бор бойынша) радиусын жэне 

электронның ондағы жылдамдыгын аньщтау керек.
Берілгені:
Н, п=1
т в = 9.11* 10~ЗІ кг
һ=6.63 10-34 Д ж с 
<'с = 8.85 * 10~12 ф/м
Шешуі: бор бойынша орбиталарды кванттау шарты,

7nvar„ =  n il/2  гг

Ньютонның 11 заңы (яғни электронның қозғалыс тендеуі) бойынша:
Я !) |___!_*=_

г п  4  <гес г|

Жоғарыдағы екі теңдуді бірге шеше отырып.
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*е&а«2 ^  * ‘
-ч ^  i t  г,чт?гтт«- жэне с< аламыз.

п=1 екенін ескеріп жэне басқа шамалардың сан мэндерін қойып 
есептеу жүргіземіз.

г. = 0 .5 3 -  ІО“1ом = 0  53А; г>- =  2.2 * 106 м/с = 2.2М м /с.

6. Атом ішіндегі электронныц d- ке болғанда орбиталық кванттық сан

 ̂~2  болады. Ендеше электронның импульсының механикалық орбиталық 
моменті төмендегідей аньщталады:

h e  = h y j l i l  + 1) = fty'2 * (2 + 1) = л/б * ft = 2.45Й

7.1 Де Бройль толқындары.
Гейзенбергтің анықталмағандықтары ара қатынасы

7.1 $  =0.99с жылдамдықпен қозғалатын протонның энергиясын жэне 
де Бройль толқын үзындығын аныктаңыз.

7.2 1) #  =  10s см/с жылдамдықпен үшып бара жатқан электронның; 2) 
массасы ш=1 г, д  =  I см/с жылдамдықпен қозғалатын кішкене шардың де 
Бройль толқыны ұзьшдығын табыңыз.

7.3 Негізгі күйде т.үрған сутегі атомының дөңгелек орбитасымен 
қозғалатын электронный де Бройль толқын үзындығын табыңыз.

7.4 1) U=1B; 2) U=100 В потенциалдар айырмасынан өткен 
электронныц де Бройль толқын ұзындыгын табыңыз.

7.5 Электронный қандай д  жылдамдығында оның дебройльдік толқын 
узындығына мына: 1) 500 нм (спектрдің көрінетін бөлігі ); 2) 0.1 нм (рентген 
сәулелері) мәндерге ие болады?

7.6 Біртекті магнит өрісіндегі (индукциясы В=8 мТл) электрон радиусы 
г=0,5 см шецбер бойымен козгалады. Электронныц А де Бройль толқын 
ұзындыгын анықтаңыз.

7.7 Сутегі атомының электроны төртінші бор орбитасынан екіншіге 
өткендегі де Бройль толқын ұзындығының қалай өзгертетінін анықтаңыз.

7.8 Кинетикалық энергияның қандай Т сандық мэнінде электронныц 
де Бройль толкын үзындығы Комптон толқын ұзындығына тең болатынын 
анықтаңыз (Жауабыңызды МэВ арқылы өрнектеңіз).

7.9 Массасы m=l кг дене һ=10 м биіктіктен еркін түскен. Жерге түскен 
мезеттегі оның дебройль толқын ұзындығын анықтаңыздар.

7.10 Кинетикалық энергиялары бірдей жэне Т=10 эВ электронныц, 
протонның жэне уран атомының дебройльдік толқын ұзындықтарын 
есептеңіз.

7.11 Бөлшек X осін бойлай қозгалғанда оның жылдамдығы M X —1 
см/с дәлдікпен анықталған. 1) электронныц; 2) массасы m =10~13 г броун
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бөлшегінің; 3) массасы т я=0.1 г ағаш үгіндісінің х координатының қателігін 
бағалаңыз.

7.12 Кинетикалық энергиясы Т=1.5 кэВ электронның Вильсон 
камерасы арқылы алынған ізінің ені ДХ =1 мкм болды. Осы із бойынша 
электрон қозғалысының классикалық механика заңдары бойынша ауытқуын 
байқау мүмкін бе? Осыны анықтаңыздар.

7.13 Егер электрон орбитасыныц радиусын анықтағандағы қателік 
Дг = 10"10 см болса,онда сутегі атомы электронный жылдамдығын 
өлшегендегі қателік қандай болады?

7.14 Орналасқан орнының анықталмағандығы ДХ =  а/(2тг) 5олатын 
бөлшектің жылдамдығының анықталмагандығын бағалаңыз, мұндағы )- 
бөлшектің дебройльдік толқын үзындығы.

7.15 Координаты ІСГ3 см дэлдікпен алынған электронный жэне осы 
дәлдікпен алынған шаң тозаңының жылдамдықтарының 
анықталмағандықтарының қатынасын анықтаңыздар.

7.16 Электрон шоғы электрон зеңбірегінен шығады. Электронның 
траекториясын 100 пм дейінгі дәлдікпен және оның жылдамдығын 10% 
дәлдікке дейін бір мезгілде өлшеуге болатынын анықтаңыздар.

7.17 Анықталмағандықтар ара қатынастарын пайдаланып сутегі 
атомындағы энергетикалық деңгейлердің қабаттасуын: 1) негізгі күйі үшін;
2) өмір суру уақыты 10"® с қозған күйі үшін бағалаңыздар.

7.18 Кинетикалық энергиясы И4 = 4  эВ электрон өлшемі L=1 мкм 
аймақта локальді орналасқан. Анықталмағандық ара қатынастарын 
пайдаланып электрон жылдамдығынық М /і?  салыстырмалы 
анықталмағандығын бағалаңыздар.

7.19 Электрон диаметрі 0,3 нм атом ішінде орналасқан деп 
есептегендегі осы электронның энергия анықсыздығын электрон-вольтпен 
анықтаңыздар.

7.20 Массасы m=1 мг кішкене шар центрінің орыны жэне электрон 
орыны ДХ =  1 * 10_3 см дәлдікпен белгілі. Шарик жылдамдыгы мен 
электрон жылдамдығын анықтаған кездегі жіберілетін қатені табыңыздар.

7.2 Толқындық функция.
Шредингер теңдеуі

7.21 Сутегі атомы Is күйде орналасқан.Радиусы r=0.1 а  атом сферасы 
ішінде электронный болуы W ықтималдығын анықтаңыз, мүндагы а  — 
бірінші бор орбитасының радиусы. Осы күйді сипаттайтын толқындық 
функция белгілі деп есептеледі; яғни цһ,,.,(г) = -=2= * е~Т!<і.

7.22 Ықтималдылықтарды нормалау шарттарын пайдаланып, сутегі 

атомындағы электронный негізгі күйін сипаттайтын И г ) =  Ае ' ,а
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толқындык функциясыныц А коэффицентін анықтаңыз, мундагы г- 
электронның ядроға дейінгі ара қашықгьп ы; « -  бірінші бор радиусы.

7.23 Сутегі атомы электронының негізгі куін еипатгайтын нормаланған

• ' л, нХГ) =  "?=і *меншікті толқындық функция Ч* г екенін
біліп,электронның ядроға дейінгі орташа <г> ара кашықтығын табыңыз.

7.24 Электрон ені 1 потенциалдық жэшік ішівде орналасқан. (0<х<1) 
интервалының қандай нүктелерінде электронныц бірінші жэне екінші 
энергетикалық деңгейлеріндегі болу ыктималдыгының тығыздыгы бірдей 
болады? Осы нүктелер үшін ықтималдылық тығыздығын 
есептеңіздер.Графигін сызып көрсетіңіздер.

7.25 Потенциалдық жәшіктегі бөлшек негізгі күйде түр. Бөлшектің: 1) 
жэшіктің ортаңгы үштен бірінде: 2) жэшіктің шеткі үштен бірінде болуының 
W ықтималдылығы қандай болады?

7.26 Сутегі атомы негізгі күйде түр. 1) электронныц радиусы а  бор 
радиусына тец сферамен шектелген аймақ ішінде болуы со, 
ықтималдылығын; 2) электронныц бұл аймақтан тыс орналасуы оз2 
ықтималдылығын; 3) ықгималдылықтар катынасын есептеп
табыцыздар. Толқындық функция белгілі деп есептелсін

7.27 Уақыттың t=0 мезгіліндегі еркін бөлшекті сипатгайтын 
толқындық функция мынандай ф{х, 0) =  Ae**1"*****; муңдағы а  жэне к-оң, 
турақты шамалар. 1) А нормалау коэффицентін; 2) белшек локальді 
орналаскан аймақты анықтаңыздар.

7.28 Шексіз биік «қабырғалы» ені 1 бір өлшемді тік төртбурышты 
потенциалдық шуңқыр ішінде қозған күйде (п=3) бөлшек орналасқан. 
Шуңқырдың қандай нүктелерінде (0< х <  е) бөлшектің болуының 
ықтималдық тығыздығы: 1) максимал; 2) минимал болады? Графигін 
сызыңыздар.

7.29 Электрон қабырғалары шексіз биік ені 1 бір өлшемді 
тіктөртбурыш потенциалды шуңқыр орналасқан. Егер электрон п=3 қозған 
күйде болса, онда электронныц шуңқырдың ортаңғы үштен бірінде 
болуының W ықтималдылығын анықтаңыз. График арқылы электронныц осы 
күйде болуының ықтималдык тығыздығын бейнелеңіз.

7.30 Радиусы R шексіз терең потенциалдық шуңқыр ішінде орналасқан 
массасы m бөлшек үшін Шредингер тецдеуінің шешуі мынадай: 
ф (г) =  * sm (k r +  а), мундағы к, =  у 2 т е /һ  және Е-бөлшектің толық

энергиясы. Энергиясының меншікті мэндерін табыңыз (бөлшектің шуңқыр 
ішіндегі потенциалдық энергиясы нөлге, ал шуңқырдан тыс шексіздікке тең 
деп алынсын).

7.31 Потенциалдық бөгеттің биіктігі мен бегетке түскен электронныц 
Е энергиясының қандай қатынасында шагылу коэффиценті р  =0.5 болады?
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7.32 Энергиясы Е=25 эВ электрон биіктіғі U=9 эВ потенциалдық 
бегетке кезігеді. Бөгет шекарасьшдағы де Бройль толқындарының п сыну 
козффицентін сондай-ақ R мен D коэффиценттерін анықгаңыздар.

II

U ,
0
7.33 Потенциалды баспалдақ шекарасындағы протондар үшін де 

Бройль толқындырының сыну коэффицентін анықтаңыздар. Протондардың 
кинетикалық энергиясы Т=16эВ, ал потенциапды баспалдақтың U биіктігі 
9 эВ.

I _________

7.34 Энергиясы Е=1 МэВ протон потенциалды барьерді өту кезінде 
дебройльдік толқын ұзындығын 1% өзгертті. Потенциалдық бөгеттің U 
биіктігін анықтаңыздар.

7.35 Энергиясы Е=100 эВ электронның биіктігі U=99.75 эВ потен- 
циалдық бөгеттен өту коэффицентін есептеп шығарыңыздар.

7.36 Тіктортбурышты потенциалдық бегеттің d енінің қандай мэнінде 
электрондар үшін D молдірлік коэффиценті 0,01 тең? Энергиялар айырмасы 
и-Е=10эВ.

7.37 Энергиялары бірдей және Е=5 эВ екі белшек, протон мен 
электрон X осінің оң бағытымен қозғала отырып, өзінің жолында ені L=1 пм 
жзне биіктігі U=10 эВ тіктортбүрышты потенциалдық бегетке кездеседі. 
Болшектердің осы бегетті өту ықтималдылықтары қатынасын анықтаңыздар.

7.38 Электрондардың аласа потенциалды богет арқылы эту 
коэффиценті шағылу коэффицентіне тең. Бегеттің U биіктігінің Е электрон 
энергиясына қатынасын табыцыздар.

7.39 Энергиясы 100 эВ электрондар ағыны шексіз енді,аласа 
тіктөртбүрышты потенциалдық бегетке түседі. Егер бөгетке түскен барлық 
электрондардың 100 %-ы шағылатыны белгілі болса, онда бегет биіктігін 
анықтаңыздар.

7.40 Энергиясы Е=9 эВ электрон X осінің оң багытын бойлап 
қозғалады. Егер бөгеттің биіктігі U=10 эВ және ені б=0.1нм болса, онда 
электронның потенциалдық богеттен оту W ықтималдығын бағалаңыздар.

U
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7.3 Бор теориясы бойынша сутегі атомы

7.41 Сутегі атомының бастапқы үш электрондық орбиталарының 
радиусы жэне злектрондардың осы орбиталардағы жылдамдыктарын 
табьщыздар.

7.42 Сутегі атомының бірінші бор орбитасындагы электроныньщ 
кинетикалық жэне толық энергиялары неге тең?

7.43 Сутегі спектрінің бірінші инфрақызыл сериясындағы ең үлкен 
ЛШСіХ жзне ең кіші ЯЖ!„ толқын үзындықгарын табьщыздар (Пашен сериясы).

7.44 Сутегі атомының қозуының [/, бірінші потенциалын 
анықтаңыздар.

7.45 Негізгі күйдегі сутегі атомы толқын үзындығы AD 121,5 нм жарық 
квантын жүтып алды. Қозган сутегі атомының электрондық орбитасының г 
радиусын анықтаңыздар.

7.46 Сутегі атомының 4-орбитадан 2-орбитаға өткенде бөлінетін 
шығару спектр сызығының толқын үзындығын анықгаңыздар.

7.47 Бір атомды сутегі үшін Бальмер сериясының бастапқы үш 
сызығының толқын үзындықтарын табьщыздар.

7.48 Не және Не+ иондарының :Е,: энергиясы мен Li** иондану 
потенциалын табыңыздар.

7.49 Сутегі атомының бірінші жэне үшінші орбиталарындағы 
электронның /. жэне f. айналу жиіліктерін есептеп табьщыздар. Осы 
жиіліктерді электронный үшінші орбитадан екіншіге өткендегі пайда 
болатын сэуле шығару жиілігімен салыстырыңыздар.

7.50 Фотонның сутегі спектрінің керінетін сериясындағы максимал 
жэне минимал энергиясын анықтаңыздар.

7.51 Егер электронның орбита радиусы 9 есе өзгерсе, онда электрон 
екінші энергетикалық деңгейге өткенде қозған сутегі атомының шығарған 
жарық жиілігін анықтаңыздар.

7.52 Лайман сериясының ең үзын толқынды сызығына сәйкес келетін 
электрон-вольтпен өрнектелген фотон энергиясын және сутегі атомының 
иондану энергиясын аиыктаңыздар.

7.53 1) Лайман сериясының шекарасына; 2) Бальмер сериясының 
шекарасына; 3) Пашен сериясының шекарасына сәйкес келетін 
толқындардың үзындықтарын анықгаңыздар.

7.54 Сутегі атомы толқын үзындығы А= 4.86-10'7 м фотон шығарганда 
электронный кинетикалық энергиясының қаншаға өзгеретінін анықтаңыздар.

7.55 Лайман сериясының спектрлік сутегі сызығының максимал 
толқын үзындығы 0,12 мкм. Ридберг түрактысы белгісіз деп есептеп, Бальмер 
сериясы сызығының максимал толқын үзындығын анықтаңыздар.

7.56 Негізгі күйдегі сутегі атомының электроны энергиясы s  — 17.7 эВ 
фотон әсерінен ыршып шықты. Электронный атом сыртындағы 
жылдамдыгын анықгаңыз.

7.57 Электронды екінші бор орбитасынан ядро тартуының эсерінен тыс 
жерге шығару үшін істелетін жүмысгы шшктаңыздар.
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7.58 Электрон козған күйден негізгі күйге өткенде толқын ұзындығы 2
= 1.02*^® м фотон шығатын болса, онда электронның орбиталық 
механикальщ моментінің өзгерісін табыцыздар.

7.59 Б ор теориясын пайдаланып сутегі атомыньщ үшінші орбитасымен 
қозғалатын электронның орбиталық магнит моментін анықгаңыздар.

7.60 Сутегі атомының бірінші бор орбитасында орналасқан 
электронный М- магнит моментін анықтаңыздар. Анықталған шаманы Ms 
Бор магнетонымен салыстырыңыздар.

7.61 Толған электрон қабықшасына п=3 бас кванттық саны сэйкес 
келеді. Осы қабықшадағы мынадай бірдей кванттық сандарға не болатын 
электрондар санын анықтаңыздар: 1) Ms =  —1/2 ; 2) Me =  0; 3) Ме =  - 1 ;  4) 
Ms  =  1/ 2.

7.62 Кейбір элементтердің электрондық конфигурациясы мынадай:
1) 1£2; 252; 2Р6; 35 2; ЗР
2) IS 2; 2SS; 2Р; 3) 1SJ; 252; 2Р3;
3) 152; 2S; 5) IS 2; 2$2; 2Р6; 3S
Бұл қандай элементтер?
7.63 Толған электрон қабықшасына п=4 бас кванттық сан сәйкес 

келеді.Осы қабықшадағы мынандай бірдей кванттық сандарына: 1) Ме =-3;
2) М, =1/2, L=2; 3) Ms =  - 1 /2 ,  Ме =  1 не болатын электрондар санын 
табыңыз.

7.64 Егер қозу энергиясы г =12,09 эВ болса, онда қозған сутегі 
атомындагы электронный М., орбиталды момент импульсының барлық 
мүмкін мәндерін анықтаңыздар.

7.65 Атом куйі L жэне S кванттық сандарымен сипатталады,ягни 1) 2 
жэне 2; 2) 3 және 2; 3) 2 және 3; 4) 1 және 3/2. Берілген L мен S сандары 
бойынша ... кванттық сандарының мүмкін мәндерін жазыңыздар.

7.66 Термдердің қайсысы дүрыс жазылмаған? 1) 2s-; 2) 2pt ; 3) 3ps/2; 4)
Зр3; 5 ) 5 4 ; 6 ) Ш ; 7 ) 8 Д 3/2?

7.67 Мультиплеттілігі 4 механикалық моменті Mj =  ( Һ / 2 ) \ в З  . Осы 
күйде L кванттық саны қандай мән қабылдай алады?

7.68 Таңдап алу ережелеріне сәйкес мына: 1) zSl /2 -* 2Рз/і'> 2)

2$ ц г  ‘ ^ з /2; 3) “Рі/2 “ *■ 4) 2 -» ‘Руг; 5) 2F7f2 -* *Оз/г1 6)
2Вгр  -»• 2Fs / : ; 7) 2Ғ5/2 -* 2Р3/2 ■ Ауысулардың қайсысы рүқсат етілмейді?

7.69 Атомда толыққан қабыкшалардан басқа 3 электрон (S,P,d) бар 
жэне осы жағдайға сэйкес болатын мүмкін импульсы моментінің максимал 
күйінде тұр. Атомның векторлық моделін пайдаланып, атомның 
импульсының спиндік (Ms) жэне толық (Щ)  моменттерінің арасындағы 
бұрышты табыңыздар.

7.70 Электронның мына орналасуына:
а) 25 2; б) 2Р, 3S; в) 3Р2 қандай термдер болуы мүмкін.



VIII тарау 

8, ҚАТТЫ ДЕНЕЛЕР ФИЗИКАСЫ

Кристаллография элементтері.
1. Кристалдың модельдік көлемі

V m=m/p,
мұндағы М-заттың мольдік массасы; р- кристалдың тыгыздыгы. 
Кристалл ішіндегі элементар ұяның көлемі:
а) кубтық сингония үшін V=a3;

V3 ^б) гексагондық сингония үшін V = ^ а~ с,

мүндағы а жэне с -  кристалл торының өлшемдері. Егер гексагондық 
тор үшін с шамасының теориялық мәнін, яғни с=^'8/3а: деп алсак.онда
v  = у 2  * а3

2. Кристалдың бір моліндегі элементар үялардың Zm саны
у   Үт

“  у. >
немесе Z,,, = KNA/ n , 

мүндағы к- қосылыстың химиялық формуласындағы бірдей 
атомдардың саны.

Кристалдың бірлік көлеміндегі элементар үялардың Z саны
Z = Z J V m

немесе Z = p - —.та м
3. Куб пішінді тордьщ а параметрі

а =  3фпМ/(крЫА).
Куб ПІШІНДІ тордағы көрші атомдардың ара қашықтығы:
1) гранецентрлік d = a/y 2 ;
2 )көлем дік- центрлік d=V 3 а / 2.
Жылулық қасиеттері.
4. Химиялық қүрамы қарапайым қатты денелердің мольдік ішкі 

энергиясы (жылу сыйымдылықтың классикалық теориясы бойынша) 
формуласы:

Um =  3RT
5. Дюлонг жэне ІІти заңы

С* = 3 R .
6. Кванттық осцилятордың бір еркіндік дәрежесіне келетін 

энергиясыныц <  £ >  орташа мэні (Эйнштейннің кванттық теориясы 
бойынша)

<  £ > =  Ч------ :— ’--- :— ,
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мүндаіы v- нвлдік энергия ( г ); ft- ІІланк тұрақтыеы; - осцилятор 
тербелістерінің циклдік жиілігі; к - Больцман түрақгыеы; Т- 
гермодинамикалық температура.

7. Эйнштешшің жылу сыішмдылықтар үшін квантгық теориясы 
бойынша кристалдың мольдік ішкі энергиясының формуласы

+  З Я  ,

мұндагы Um0 =  3 /2  -  Эйнштейн бойынша бір мольдің нөлдік
энергиясы; =  й,м/к- Эйнштейннің характеристикалық температурасы.

8. Эйнштейннің жылу сыйымдылыктар үшін кванттық теориясы 
бойынша криеталдың мольдік жылу сыйымдылыгы

C}y, = 3 R ( ^ fТ г е:<р(^£/Г }— 112

Төмеигі температуралар (Т «  0Е) үшін

Сж = З я ( ^ ) е г р ( - 0 й / Т ) .

9. Дебай теориясы бойынша кристалдың мольдік ішкі энергиясы

=  Д,„0 + 3R * 3 { f ) 3 / г —f — dx ,
\0 О/  J0 ехрі*>-1

g
мүндагы 1г,„ = -R 8 d- Дебай теориясы бойынша кристалдың бір 8 ^

молінің нөлдік энергиясы; — Дебайдың характеристикалық

температурасы.
10. Дебай бойынша кристалдың мольдік жылу сыйымдылыгы

С„ = ЗЩ 12(Т /8е )3  Ш /I L
m 1 4 "  J0 exp(x)-l *xp(Oz/Г )-1

Дсбайдың шекті заңы. 'Геменгі температуралар аймағында

11. Фононның Е энергиясы мен классикалық толқын тербеліс
жиілігіиің, байланысы

£ == ft Oj .
12. Фононныц квазиимпульсы

р=2яй/Д.
13. Фононның жылдамдыгы кристалл ішіндігі дыбыс толкындарының 

топтық жылдамдыгы болып табылады

и ^ 'Фононньщ знергиясының шамалы мәндері үшін толқындар 
диснерсиясын ескрмеуге болады, ендеше топтық жэне фазалық
жылдамдықтар бір-біріне дэл келеді,яғни

U =-Ә =  s/p.
14. Кристалл ішіндегі кума (ёе) жэне көлденең (й£) толқын

жылдамдықтарының анықталу формулалары
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eL =  J E / P , &t =  jG /p ,
мұңдағы E жэне G- еәйкее қума жэне көаденең серғтіңділік 

модудьдері.Дыбыс жылдамдьн ының оргашаланган жылдамдыгы мен %  жэне 
t9- мәндері арасындағы байланые

3 _  2 , I
ss ■sS ' <s|'

15. Доплер эффекгі нэтижесінде жиіліктің салыстырмалы езгерісі
— =  -  cos Ө (#  «  с),Ы с

мұндагы і?- атом жылдамдыгы; с- электромагниттік сэуле шығару 
жылдамдыгы; 0-жылдамдык У векторы мен бакылау бағыты арасындағы 
бүрьпп (атомнан бақылаушыға қарай).

16. Дцро гамма-фотон шыгаргандағы тебіліс энергиясы
к . (ft<«)2/(2 ш пс 2}

Диэлектриктердіц үйектелінуі,
17. Үйектеліну (шамасы)

муидагы Р-жеке (і-ші) молекуланың (немесе атомның) электр моменті; 
N- берілген &Ү көлем ішіндегі молекулалар саны.

18. Үйектеліну шамасы мен диэлектрик ішіндегі орташа 
макрокопиялық өрістің Е кернеулігі арасындағы байланысы

Р =  Hf0E ,

мұндагы К- диэлектрик еткірлік £й-электр турақтысы.
19. Диэлектрик (£) өтімділік пен диэлектрик (К)3 өткірліктің 

байланысы
£ =  1 +  X.

20. Диэлектрик ішіндегі орташа макрокопиялық өрістің Е кернеулігі 
мен сыртқы өрістің £0 кернеулігі арасындагы байланыс

Е =  — жэне Е=  Е0 — P /s  .

21. Молекуланың индукцияланған электр моменті
Р= ае0Елок

мүндағы а- молекуланың полярлануы (« =  аА 4- % ) мүндағы аА- 
электрондық, ал сгЕ-атомдық полярлануы; Ел0к-локальдықоріскернеулігі.

22. Диэлектрик өткірлік пен молекуланың полярлануы арасындагы 
байланыс

к 1—  = - а * п .н+з з
23. Молекуланың бағдар бойынша полярлануы

«бас =  р2/(3 £ 0кТ).
Металдың откізгіштігі (классикалық теория)
24. Ом жэне Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалдық түрлері
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} = - £ ' ,  І І )=± Е 2,
Р Р

мүндагы /-ток тығыздығы; ш-жылулық қуачтыц көлемдік тығыздыгы; 
р-меншікті кедергі.

25. Мешшкті злектр өткізгіштік
у  =  1 /2 е гп  <. I > /(и ш )  ,

мүндаі ы ш жэне е - электронный массасы мен заряды; п- электрондар 
концентрациясы; < I >- электрондардың еркін жолының орташа; u- 
олектрондардың бей-берекег хаосты қозгалысының орташа жылдамдыгы. 
Видеман-Франц заңы

- =  З ^ Т ,ү е
Мұндагы X- жылу өткізгіштік.
Металл ішіндегі электрондар (кванттыц статистика бойынша).
26. Металл ішіндегі еркін электрондар үшін энергияга қарай Ферми 

бөлінуі:
Т Ф 0 ушін dn=(e).

27. Т = 0 болғанда металл ішіндегі Ферми деңгейі
£> =  —  (З п 2пУ3*2.' zwi "

28. Лзғындаиудың Txf. температурасы
‘"S '7Т 3"» ̂  _ . _

Ткр = ̂ km
Жартылай өткізгіштер.
29. Таза жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі

ү  =  еп(Ьп 4- йр),
мүндағы п- заряд тасымалдаушылардың концентрациясы; bv және һр 

электрондар мен кемтіктердің қозгалғыштыгы.
30. Холл эффекті кезінде үлгінің (пластинаның) жақтарындағы 1!я 

кернеу

мүндағы Ен= ^ —- Холл түрақтысы; 1- пластинканың калыңдыгы.
Заттардың .магниттік қасиеттері.
31. Магниттеліну векторы магнитгің магнит моменттерінің 

век горлық қосындысының оның кәлеміне қатынасына тең шама:
/ =  ,

мүндагы жеке молекуланың магнит моменті; N- берілген AV
көлемі ішіндегі молекулалар саны.

32. Изогропты магнетик ішіндегі j магниттеліну магнит өрісінің Н 
кернеулігіне пропорционал:

/ =  хН ,
мүндагы х-магнитгік өткірлік (өлшемсіз).
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33. Меншікті магниттік өткірлік пен магниттік еткірліктін банланысы:
^Сіешя =  Х /Р .

34. Мольдік мапгаттік өткірлік пен магниттік вткірліктің 
байланысы:

Қ л =  (P /P )*  ■
35. Бор магнетоны элементар магнит моменті анықталатын

формула

36. Изотропты парамагнетиктің магниттелінуі (Ланжевен бойынша)
j=  nuML(a), 

мүндағы L(a)- Ланжевен функциясы

Есеп шыгару мысалдары.
1. Кремнийдің меншікті өткізгіштігінің =  600 К температурадағы 

мэні at =  19 См/м, ал Tz =1200 К кездегі мэні аг =4095 См/м. Кремний үшін 
жабық (рұксат етілмеген) енін анықтау керек.

Берілгені:
7І = 600 К 
аг =19 См/м 
Т2 =1200 К 
ог =4095 См/м 
Ж -Ч
Шешуі: жартылай өткізгіштің меншікті өткізгіштігінің температураға 

тэуелділігі мына формула бойынша анықталады:
a  =  , (1)

мұндағы к =1.38*10~23 Дж/К -  Больцман тұрақтысы; <уа- 
температураға көп байланысты емес шама. (1) өрнекті логарифмдеу арқылы,

Ыа =  1шт0 -  Ш / 2 к Т  
аламыз. Бүл өрнекті екі жағдай үшін жазып, теңдеулер жүйесін шешу арқылы 

&W =  2 к ^ Р ^ г  = 2 *  1.38 =  1,78» 10~19Дж
7± Гг esc ігоо

аламыз, демек AH'1, =1.11 эВ.
2. Дебай мен Эйнштейннің (характеристикалық) температуралық 

қатынасын табу керек. Формулалардағы Umi} белгілі деп есептелсін.
Шешуі: Дебай теориясы бойынша бір мольдің нөлдік энергиясы

^о т ~  g  ̂ >

9d =  һ(і)Г!іах/к  — характеристикалық температураны енгізіп және 
штах~ тордың нормаль бағыттағы тербелісінің максимал жиілігі екенін 
ескеріп,

ит л = І К Ө в ,
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аламыз. Мұндағы R 8.31 - газ тарақтысы , Эйнштейн теоремасыПОЛЬ/Р.
бойынша

мүндағы ы- тор тербелісінін меншікгі жиілігі:
Ө* =һш/к 

=  -  Rfh

екснін ескеріп ,  ̂о / - E=2T?<3>n/3s з аламыз.

3. Дебай температурасы Ө =300 К кристалл ішінде қозатын фононның
**»«** максимал энергиясын табу керек. Мұндай энергияға толқын узындығы 
қандай фотон ие болар еді?

Берілі ені:
Өв  =300 К 
W-? X -?

Шешуі: максимал энергия Щпах =  ^штах, екінші жағынан ^<йт<»=кӨ , 
бұдан w ™* =  к 9 =  1 3 8  * 10-23 * 300  =  4.14 * И Г 25 (Дж) =  0.02

Жиілігі фотонның толқын ұзындығым 
2йгс 2яһс 4 8 * 1 0 'Шп &% І.Зв«ІО-**»ЗвО

4. Мыстагы еркін электрондар саны оның атомдары санына тең деп
есептеп, мыс ұшін Ферми энергиясы мэнін бағалап беру керек.

Шешуі: мыстың салыстырмалы атомдық массасы А2 =63,5 тығыздығы 
/э=8.93-103 кг/м3 мольдік массасы М=63,510"3 кг/моль. Мыстың 1 м3
колеміндегі атомдар саны п  — p N J ii, ферма деңгейі Т=0 К  ушін

1% (0) =  —  (З я 2 п)2/3г« жэне 1 температураға онша тәуелді емес, ендеше

w , =  =r • й в \  ft /  2*0.9I»1O“*° V 63,5*10” /
1.13* 10"18Д ж ^ 7

эВ

8.1 Металдар электр өткізгіштігі мен жылу сыйымдылығының 
классикалық теориясы

8.1 Металл өткізгіш а=100 м/с2 удеумен қозғалады. Еркін электрондар 
моделіи пайдалаиып, өткізгіш ішінде электр өрісінің Е кернеулігін 
анықтаңыз.
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8.2 Металл стержень өз осін бой лай $  =200 м/с жылдамдықпен 
қозгалып барады. Егер стерженьнің үзындыгы /=10 м ал тізбектің толық 
кедергісі (гальвонометр тізбегімен қоса) R=10 Ом болса, онда стержень 
үштарына косылған гальвонометрдің кенет токтаған кезде один ететін q 
зарядын анықтаңыз.

8.3 Егер еркін электрондар концентрациясы п=102?> болса, онда 
еркін электрондар моделін пайдаланып, 1-1 е уақыт ішіндегі метадда 
электронның соқтығысулар санын анықгаңыз. Металдың меншікті 
өткізгіштігі и  =10 МСм/м.

8.4 Егер X /5  жылу еткізгіштіктің меншікті өткізгіштікке қатынасы 
6.7-10'6 В2/К тең болса, онда металдардың электр еткізгіштігінщ классикалық
теориясын пайдаланып, металл ішіндегі электрондардың £ >  орташа 
кинетикалық энергиясын анықтаңыз.

8.5 Металдың меншікті өткізгіштігі 0=10 МСм/м. Егер еркін 
электрондардың концентрациясы п=Ю30 м~3 болса, онда металдағы 
электрондардың еркін жолының <  і >  орташа үзындығын есептеп 
шығарыңыз. Электрондардың хаостық қозғалысының орташа жылдамдыгы 
U=1 Мм/с деп алынсын.

8.6 Радиусы R=0.5 м мыс диск өзінің центрінен өтетін жэне диск 
жазықтыгына перпендикуляр оське қатысты (&> =  10* рад/с) бір қалыпты 
айналып тур. Диск центрі мен оның шеткі нүктелерініц арасындағы U 
потенциалдар айырмасын анықтаңыздар.

8.7 Егер ток тығыздығы j=10 А/мм2 болса, онда металл өткізгіштегі ш 
жылу қуатының келемдік тығыздығын анықтаңыздар. Өткізгіштегі электр 
өрісінің кернеулігі Е= 1 мВ/м.

8.8 Мыстың эрбір атомына 1 еркін электрон келеді деп алып,узындыгы 
15 км, көлденең қимасы ауданы 1 мм2 жэне ұштарындағы кернеуі 7 В мыс 
сым үшін келесі есептеулерді жасаңыздар: 1) ток өткізетін сымның бір 
үшынан келесі үшына ету үшін еркін электронға қажетті уақытты 
анықтаңыздар; 2) сымдағы барлық еркін электрондарға эсер ететін электр 
күштерінің қосындысын табыцыздар.

8.9 Катушка орам саны N=500, диаметрі 0,3 мм сымнан түрады. 
Орамдар диаметр! d=14 см. Катушка ез осін айнала алады, сондай-ақ оның 
үштары баллистикалық гальвонометрмен түйықталған. Айналып түрған 
катушка кілт тоқтаганда, гальвонометрдің тілшесі бүрылады. 
Гальвонометрдің жэне сымның толық кедергісі R=130 Ом, ал катушканың 
айналу жиілігі п=33 с _1 болған жагдайда катушка кілт токгағанда тізбек 
бойымен электр зарядының қандай мелшері өтеді?

8.10 Үзындығы 1=2 м жэне көлденең қимасы S=0.4 мм3 мыс сым 
бойымен ток жүріп түр, нэтижесінде эр секунд сайын Q=0.35 Дж жылу 
мөлшері бөлінеді. 1 секунд ішінде сымның көлденең қимасы арқылы қанша 
N электрон өтеді?
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8.11 Классикадық теорияны қолданып NaCl жане СаСІ2 кристалдардың 
меншікті жылу сыйымдылықтарын есептеңіздер.

8.12 Жылу сыйымдылығының классикалық теориясы бойынша 
алюминий мен мыс кристаллдарының меншікті жылу еыйымдылығын 
есептеп табыңыздар.

8.13 Жылу сыйымдылығының классикалық теориясы бойынша көлемі 
V77 1 м3 алюминий бромидінің A/В кристалының с жылу сыйымдылығын 
есептеп табыцыздар. Алюминий бромидінің кристаллының тығыздығы 
р  =  3.01 * 103 к г /м 3.

8.14 Никель кристалының температурасын t s =  0 L'C —тан f 2 =  220°C- 
қа дейін қыздыргандағы AU ішкі энергиясы өзгеруін анықтаңыздар. 
Кристаллдыц массасы пт=20 г. Сонымен катар С жылу сыйымдылығын 
есептеңіздер.

8.15 Жылулык тепе-теңдік кұйдегі классикалық сызықтық 
гармоникалық осциллятордың орташа <  £ > энергиясын есептеу 
формуласын қорытып, Т=300 К ушін <  s >  есептеп табыцыздар

8.16 N=^102i3 классикалық уш өлшемді тэуелсіз гармоникалық 
осциллятордан куралатын жүйенің U энергиясын С жылу сыйымдылығын 
анықтаңыздар. Температура Т=300 К.

8.17 Дюлонг-Пти заңын пайдаланып: 1) мыстың; 2) темірдің; 3) алю- 
минийдің; 4) натрийдің меншікті жылу сыйымдылығын табыцыздар.

8.18 Егер массасы 25 г металл кішкене шардыц температурасын 10°С- 
тан 3 0 еС-ка дейін қыздыру үшін 117 Дж жылу жумсау керек екені белгілі 
болса, онда Дюлонг-Пти зацын пайдаланып, шардыц қандай материалдан 
жасалганын табыцыздар.

8.19 Дюлонг-Пти зацы бойынша алюминийдің меншікті жылу 
сыйымдылыгы платинаныц меншікті жылу сыйымдылыгынан неше есе 
артық екенін табыцыздар.

8.20 Дюлонг-Пти зацын пайдаланып, темірдің меншікті жылу 
сыйымдылыгы алтындыкінен неше есе артық екенін табыцыздар.

8.2 Ж арты лай өткізгіштер

8.21 Кремний кесегінің температурасын t 1 ~ Q °C— тан Т2 =  18°£’-ка 
кыздырганда оныц а  меншікті өткізгіштігі 4,24 есе арггы. Кремнийдің 
тыйым салынган аймагыныц ДЕ енін анықгаңыздар.

8.22 Меншікті жартылай өткізгіштің (германий) белгілі бір 
температурадағы меншікті кедергісі р  =0.48 Омм. Егер электрондардың 
жэне кемтіктердіц вя ж зне вр қозғалғыштықтары сәйкес 0.36 жэне 0.16 
м 2/(Вс), онда заряд тасымалдаушылардың п концентрациясын 
аныктаңыздар.
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8.23 Егер Ті жэне 1; температураларына (Т2 >  ТА) жартылай 
өткізгіштің й , жене R2 кедергілері сэйкес келсе, онда меншікті жартылай 
еткізгіштің &Е тыйым салынған аймағының енін аныкдаңыздар.

8.24 Акцепторлық қоспасы бар кремнийдің о меншікті өткізгіштігі 
а  =112 См/м. Егер Холл тұрақтысы — 3.66 * І 0 ~4 м3/Кл болса,онда 
кемтіктердің з„  қозғалғыштығын пр концентрациясын аныктаңыздар.

8.25 Германий улгісі кесегін 0°-тан І ? 0-қа дейін қыздырады.
Германийдің тыйым салынагын аймағының енін ДЕ=0.72 эВ деп қабылдап, 
оның а  меншікті өткізгіштігінін неше есе өсетінін анықтыңыздар.

8.26 Германий атомдарының бір бөлігі сурьма атомдарымен 
ауыстырылған. Қоспа атомының қосыміла электронын Бор моделі бойынша 
қарастырып, оның Ей байланыс энергиясын жэне г орбита радиусын 
бағалаңыздар (sSs =  16).

8.27 Ені d=l см жэне ұзындығы /=10 см жука пластина тәрізді
жартылай өткізгіш индукциясы В=0.2 Тл біртекті магнит өрісіне
орналастырылған. Магнит индукциясының векторы пластина жазықтығына 
перпендикуляр. Пластина ұштарына (ұзындык бағытымен) U=300 В тұрақты 
кернеу берілген. Егер Холл тұрактысы R,d =0.1 м3/Кл, меншікті кедергісі 
р  =0,5 Ом-м болса, онда пластинаның қырындағы UH Холлдың потенциалдар 
айырмасын анықтаңыздар.

8.28 Ені d=2 см кремнийден жасалған жуқа пластина біртекті магнит 
өрісі индукциясының сызықтарына перпендикуляр орналасқан (В=0.5 Тл). 
Пластинаны бойлай бағытталған ток тығыздығы j=2 мкА/мм2 болганда 
холлдық потенциалдар айырмасы Uu= 2.8 В болды. Заряд тасымалдаушыла- 
рыныц п концентрациясын анықтаңыздар.

8.29 Өткізгіштік электрондары қозғалгыштыгы вн оны ң вр кемтіктері 
қозғалғыштығынан 2 есе үлкен жартылай еткізгіште Холл эффекті байқалған 
жоқ. Осы жартылай еткізгіштегі кемтіктер мен өткізгіщтік электрондар 
концентрацияларының пр/п п қатынасын табыцыздар.

8.30 Температура Т, = 300 К-нен Т2 =  310 К дейін артқанда: а) 
металдың; 2) тыйым салынған аймағының ені ДЕ =0,3 В меншікті жартылай 
еткізгіштің электр өткізгіштігі неше есе езгереді?

8.31 1) сызықтық бір өлшемді кванттық осциллятордың Т=Ө 
E(Og =200 К) температурадағы орташа <  г  >  энергиясын; 2) N =10Za 
кванттық үш елшемді осциллятордан қүрылған жүйенің Т=Ов (0Е =300 К) 
температурадағы U энергиясын анықтаңыз.

8.32 Эйнштейннің жылу сыйымдылыктары теориясын пайдаланып 
температурасын нөлден Т=0.1 Өш қыздырған кристаллдыц мольдік ішкі 
энергиясының өзгеруін табыңыз. Эйнштейннің характеристикалық 
температурасы осы кристалл үшін ӨБ =300 К деп алынсын.
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8.33 Эйнштейн теориясы бойынша мырыш криетадының AUM0 
мольдік нөлдік энергиясын есептеп шыгарыныз. Мырыш үшін 
характеристикалык температурасы Sg =230 К.

8.34 Дебай теориясы бойынша мыс кристалының Цт  мольдік нөлдік 
энергиясын есептеңіз. Мыс үшін характеристикалык температура #д =320 К.

8.35 Дебай теориясы бойынша алтын кристалындағы меншікті 
тербслістердің штах максимал жиілігін аныктаңыз. Вд характеристикалық
температурасы 180 К.

8.36 Кристалл температурасын нөлден Т=0.1вд температураға дейін
кыздырганда AU ішкі энергия езгерісінің нөлдік й0 энергияға қатынасьщ 
табыңыз. Т «  Өд деп есептеледі.

8.37 Массасы m=10 г күмісті Tj =  10 К-нен Tz = 20 К қыздырғанда 
Q-0.71 Дж жылу берілді. Күмістің Өд характеристикалык Дебай
температурасын анықтаңыз.

8.38 Егер С жылу сыйымдылығын есептегенде Эйнштейн теориясы 
беретін шама орнына (Т=0Е) Дюлонг-Пти заңы беретін щаманы қолданғанда 
жіберілетін салыстырмалы қателікті анықгаңыз.

8.39 Егер кристаллдың С  жылу сыйымдылығын есептегенде Дебай 
теориясы беретін шама орнына (Т=0д) Дюлонг-Пти заңы беретін шаманы 
қолданғанда жіберілетін салыстырмалы қателікті анықтаңыз.

8.40 Дебайдың жылу сыйымдылық теориясын пайдаланып 
температурасын нөлден Т= 0,1 вд дейін қыздырғанда кристалдың AUH
мольдік ішкі энергиясын анықтаңыз. Осы кристалл үшін Дебай 
характеристикалык температурасы Әд=300Кжәне Т «  вд деп есептеледі.

8.41 Егер Дебай температурасы 0Д-25О К болса, Дебайдың максимал 
жиілігіне сэйкес келетін Е фонон энергиясын табыңыз.

8.42 Егер күміс үшін характеристикалык температура Ө% =165 К болса, 
Эйнштейн жылу сыйымдылық теориясы бойынша күміс атомдарыньщ 
гербелістерінің г  жиілігін табыцыз.

8.43 Фононның w=0.01 Wmm жиілігіне сэйкес келетін Я толқын 
үзындығы 52 нм. Егер кристалдағы орташаланған дыбыс толқындарының 
дисперсиясын ескермей Дебай температурасын анықтаңыз.

8.44 w=0.1 IVmm- жиілікке сэйкес фононның Р квазиимпульсын 
анықтаңыз. Кристалдағы оргашаланған дыбыс жылдамдығы 1380 м/с тен, 
Дебай характеристикалык температурасы Өд=] 00 К. Дыбыс толқындарының
дисперсиясы ескерілмейді.

8.45 Вольфрам үшін вд характеристикалык Дебай температурасы
310К. г =  0.1 іү„ляг жиілігіне сэйкес фонон толқын үзындықтарын 
анықтаңыз. Вольфрамдағы орташаланған хі дыбыс жылдамдығын есептеңіз. 
Кристалдағы толқындар дисперсиясы ескерілмейді.
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8.46 Характеристикалық температурасы 300 К кристалдың 
орташаланған $  дыбыс жылдамдыгын аньнсгаңыз. Криеталдың атомдары ара 
қашықтығы d=0.25 нм.

8.47 Егер белгілі бір темперагурада жылу откізгіштік л 13 
Вт/(моль.К), мольдік жылу сыйымдылык, с=44 Дж/моль. К жэне
орташаланған дыбыс жылдамдыгы 5 км/с болса, онда кварцтағы SiO-̂  соя

температурадагы фонондардың еркін қозғалуының А > орташа ұзындыгын
есептеп табыңыз. Кварц тыгыздыгы Р — 2,65 * 10* к г /м э

8.48 Бір өлшемді кристалдың тор периоды d ( кристалдьщ атомдары, 
бір-бірімен эсерлеспейтін тізбектерді қүрайды) 0,3 нм. Осы атомдар тізбегін 
бойлай багытталган фонондардың Етах максимал энергиясын анықтаңыз. 
Кристадцың орташаланған і? дыбыс жылдамдыгы 5 км/с.

8.49 Егер § д 3 2 0  К болса, онда Т=0д температурада мыстагы 
фононның Р қысымын есептеп табьщыз.

8.50 Температурасы Т=42.5 К қоргасынның фононының түсіретін р 
қысымын табыңыз. Қорғасын үшін Дебайдың характеристикалық 
температурасы #g=85 К.

8.3 Кванттық статистика элементтері

8.51 Металдағы электрондарға қандай жағдайларда Максвелл- 
Больцман статистикасын қолдануға болатынын түсіндіріңіз. Ферми-Дирак 
бөлінуін пайдаланып Максвелл-Больцман белінуін шығарыңыз.

8.52 1) Ферми-Дирак статистикасын; 2) Максвелл-Больцман 
статистикасын пайдаланып Е — Еғ  «. кТ жағдайындағы Е энергетикалық 
деңгейде орналасқан электрондар үшін беліну функциясын анықтаңыз.

8.53 Ферми деңгейіндегі электрондар үшін Т Ф0 К Ферми-Дирак 
бөлінуінің функциясын анықтаңыз.

8.54 Бозе-Эйнштейн бөлінуін пайдаланып Максвелл-Больцман бөлінуін 
шығарыңыз.

8.55 Металдағы еркін электрондардың қандай бәлігінің кинетикалық 
энергиясы абсолют нөлде максимал энергиясыныц жартысынан артық 
болады?

8.56 Металл фотондарды Е* =7 эВ энергиямен жүтқанда энергиясы 
Ег =  3 эВ фотоэлектрондар бөлінеді. Өткізгіштікте электрондардың 
тыгыздыгы сондай, олардың металл ішіндегі кинетикалық энергиясы Е0 =5 
эВ-қа дейін болады. Ферми деңгейінің орнын және Аа шығу жүмысын 
табыңыз.

8.57 Белме температурасында (кТ=0.025 эВ) электронның Ферми 
деңгейінен 0,1 эВ жоғары жэне 0,1 эВ төмен орында орналасу ықтималдығы 
қандай?
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8.58 Ферми деңгейінде орналасқан электронның (кТ) жэне толтыру 
ықтималдықтары 0,2 мен 0,8-ғе тең электрондардың энергияларыньщ 
айырмашылықтарын табыңыз.

8.59 l .T j  =290 К; Т2 =58 К екі температуралары үшін металдағы 
электронның ДЕ =0,05 эВ интервалындағы Ферми деңгейінен томен және 
жогары энергетикалық орынды алатын ыктималдыгын анықгаңыз.

8.60 Егер электрон Ферми деңгейінен Ш  =0,1 эВ жоғары орналасқан 
жэне температура Т\ =1000 К; Т2 =300 К өзгерсе, онда электронның 
металдағьг энергетикалык деңгейді толтыру ықгималдыгы неше есе өзгереді?

8.61 Мсталдагы еркін электрондардың Т=0 К температурадағы п 
конңентрациясын анықтаңыз. Ферми энергиясы EF =  1 эВ тең деп алынады.

8.62 Бір натрий агомына келетін Т=0 К температурадағы п еркін 
электрондар саныи анықтаңыз. Натрий үшін Ферми деңгейі Еғ П3,12 эВ, 
тыгыздыгы р =  970 кг /м 3.

8.63 Егер Ферми деңгейлері, сэйкес, Еғі =11,7 эВ; Еғг = 7  эВ болса, 
онда 1=0 К температурада алкэминийдегі бір металл атомына келетін 
электрондар саны мыстағы еркін электрондар санынан неше есе артық?

8.64 Егер эрбір атомға бір еркін электрон келетіні болса, калий үшін 
Ткр айналу температурасын анықтаңыз. Калийдің тыгыздыгы

р  =  860 кг /м 3.
8.65 Егер Ферми деңгейі Еғ =5 эВ болса, металдағы электрондардың 

1 -0  К температурадағы '&„хах максимал жылдамдыгын анықтаңыз.
8.66 Егер Ферми деңгейі EF =7 эВ болса, онде Т=0 К 

темиературадағы металдағы электрондардың <  £ >  орташа кинетикалық 
энергиясын анықтацыз.

8.67 Металдың температурасы Т=0 К. Кинетикалық энергиясы EF/2- 
тен Еғ дейінгі электрондар саны кинетикалық энергиясы 0-ден EF/2 дейінгі 
электрондар санынан қанша есе екенін анықгаңыз.

8.68 Металдыц температурасы Т=0 К. Жылдамдықгары і5тпл./2-ден 
йтак дейінгі электрондар саны, жылдамдықгары 0-ден Өта№/2 дейін 
электрондар санынан қашпа есе көп екенін анықтаңыз.

8.69 Мегалдагы электрондардын, температурасы Т=0 К. Кинетикалық 
энергиясы Ферми энергиясынан айырмашылығы 2 % болатын ллУа? еркін

апектрондардың салыстырмалы санын табыңыз.
8.70 Егер литий мен цезийдің Ферми деңгейлері, сэйкес £Ғ2 =4,72 эВ; 

Еғ2 =1,53 эВ болса, онда Т=0 К-де осы металдардың еркін электрондарының 
концентрацияларының қатынасын анықтаңыз.
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9. ЯДРОЛЫ Қ ФИЗИКА Ж ЭН Е ЭЛЕМ ЕНТАР БӨ ЛШ ЕКТЕР

Еееп шығару мыеалдары.
1. Бор 5B1S ядросыныц А т  масса ақауы мен W$ энергиясын 

табыцыздар,
Шешуі: масса ақауы £m=Zmp +  (A —Z)m Tt —т г.
Аныцтамалық кестелерден мәндерін алын: т р =1,00783 м.а.б,, 

т я=1,00867 м.а.б., т а= 11,00931 м.а.б., ал 2=5, А=11, Д т=0,08186 м.а.б. 
аламыз.

Ядроныц байланыс энергиясы =  с2Лт= 931,4 МэВ/ м.а.б. 0,08186 
м.а.б. =76,2 МэВ немесе 12,2 пДж.

2. Ядроныц 1 ыдырау гурақтысын біле отырып 0-ден t уақыт 
аралыгында ыдырау ықтималдылыгын анықтаңыздар.

Шешуі: радиоактивтік ыдырау заңынан N=Afae -Ar,
мүндағы NC:- уақыт t кездегі ядролар саны және N-уақытгың t мезетіндегі 
қадған ядролар саны. Уақыттың t мезетіндегі ыдыраған ядролар саны 
AN =  N0 — N онда AN/N0 =  1 -  e~At өрнегі уақыттың 0-ден t аралығында 
ыдыраған ядролардың салыстырмалы үлесі, яғни ядроның t уақыт ішіндегі 
ыдырау ықтималдыгы, сонымен Р= I -е~ А*.

3. Өте жай қозғалатын нейтрондармен тыныштық күйдегі бор 
ядроларының өзара әсерлесуі нәтижесінде жүретін мына Д10(?г,а:)1д ' 
реакциясының энергиясын анықтаңыздар. Сондай-ақ реакция өнімдерінің 
кинетикалық энергияларын табу керек.

Шешуі: алдымен реакция түрін аныктаймыз да , оны толыгымен 
жазамыз. Бордың 3В1и ядросы жай қозғалған 0п г нейтронды жүтып алып, 
аралық 5Віг ядроға айналады да, артынша ол а  -бөлшегін ( 2Но4 ядросы) 
шығарып, 3Ы/ ядросына түрленеді, яғни,

5ВІ0 4- „п* -► SB « -> 2Ы7 +  г He4 .
Ядролық энергияның реакциясы:

Q = c 2 Ц т в ю 4  m j  -  (m U7 +  (1 )
Кестелік сан мэндерін қойып, Q=931(10.01294+1.00867-7.0160001- 

4.00260) МэВ =2,80 МэВ аламыз. Толық релятивистік энергияның сакталу 
заңы

£ т с с 2 +  £ Т  =  £ г а ас 2 + 2 Г ' мүндағы £ т 0с 2- бөлшектердің 
реакцияға дейінгі тыныштық энергияларының қосындысы; 2 Т- олардың 
кинетикалық энергияларының қосындысы.Теңдіктің оң жағы да солай, тек 
реакциядан кейін, сондықтан ( 1)-ді ескеріп,

ц г  +  з  = s r .
Есептің шарты бойынша 2  Т шамасын ескермеуге болады, ондай болса
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Т ы  + T H e = Q ,  ( 2 )

Мұнда екі белгісіз, сондьщтан екінші теңдеу ретінде импульстың 
сақталу зацып пайдаланамыз, яғни Р,-, 4- РНі =0 реахцияға дейінгі 
сияқты.Сонымен Ри  =  РҢв немесе тТи =  mTHs (3).

(2) және (3) жүйесін шеше отырып Ти  — Qm.dg/ (m He +  m Li) 
жэне 7Ив = +  ж м) . Сонымен т #е ж ш ет С( мәндерін бүтін
сандарға дейін анықтап алып

Ти  =  45/11=0.2 МэВ жэне 7 ^ = 7  Q/\ 1=1.78 МэВ табамыз.

9.1 Ядроның қүрамы жэне масса ақауы. Байланыс энергиясы

9.1 Бор элементі салыстырмалы атомдық массалары А,.л =10.013 жэне 
А, -, =11.009 тең екі изотоптың қосылысы болып табылады. Табиғи бордың 
бірінші жэне екінші изотоптарының азг жэне о»2 массалық үлестерін 
аныктаңыздар. Бордын ,4Г салыстырмалы атомдық массасы 10.811 тең.

9.2 Плутонийдің бейтарап күйдегі массасының қай бөлігін элетрондық 
қабаттың массасы қүрайды?

9.3 Бейтарап күйдегі &С“  атомының массасының қай бөлігін 
(pt =  19.9272 * IQ-27 кг) электрондық кабатгың массасы қүрайтынын 
анықтаңыздар.

9.4 Хромның г-і-Ст23 бейтарап күйдегі атомының массасын 
анықгаңыздар.

9.5 Хлор элементі салыстырмалық атомдық массалары А, =34.969 
жэне Л2 =36.966 тең екі изотроптың қосылысы болып табылады. Егер 
бірінші және екінші изотоптардың сог жэне о>2 массалық үлестері сэйкес
0.754 жэне 0.246 тең болса, онда хлордың А салыстырмалы атомдық 
массасын есептеп шығарыңыздар.

9.6 Атом ядроларының пішіні радиусы r=r0VA формуласымен 
анықталатын сфера пішінді екенін ескеріп, мұндағы т0=1.4*1£Г13 см жэне А- 
массалық сан. Заттардың барлық ядроларының орташа тыгыздығы бірдей 
болатынын көрсетініздер.

9.7 Авогадро түрақгысын біле отырып, бейтарап атом С12 көміртегінің 
Ма массасын және көміртектік бірлік массасына сэйкес келетін М 
массаларын анықтаңыздар.

9.8 Мына 7N 13t 4Ве9, i 3.<Va23 ядроларда нейтрондардың протондарға, 
ал протондарын нейтрондарға ауыстырғандағы ядролардың зарядтық 
сандарын, массалық үлестерін жэне пайда болатын ядролардың символдарын 
анықтаңыздар.

9.9 Бейтарап күйдегі литий атомының массасының қай бөлігін 
электрондық қабаттың массасы қүрайтынын анықгаңыздар.
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9.10 Егер массалық саны А ядродағы барлық нуклондар ныгыз 
орналасқан болса, онда 1 см3 ядролық зат шііндегі нуклон санын 
табьщыздар.

9.11 Масса ақауы Кт  =  Е кг болатын жэне электрон-вольт бірлігімен 
есептелетін энергияны аньщтаңыздар.

9.12 Егер бейтарап атомды литий изотобыньщ 3L17 (кешені кара) Ма 
массасы белгілі болса, бірзарядты, екізарядты жэне үшзарядты литий 
иондарыньщ М1(Мг,М а массаларын анықгаңыздар,

9.13 Ауыр сутегі атомы ядросыньщ А т  масса ақауын жэне Es 
байланыс энергиясын табьщыздар.

8.14 -В11 ядросыньщ Am масса ақауын жэне Eg байланыс энергиясын 
есептеп шығарыңыздар.

9.15 Қозбаған Ш 1 сутегі атомы ядросыньщ Е5 байланыс энергиясы 
(иондану энергиясы) 13.6 эВа тең. Сутегі атомы массасының еркін протон 
мен электрон массаларының қосындысынан қанша кем екенін анықтаңыздар.

9.16 jH1.1Н2,6С 12 бейтарап атомдарыньщ жэне электронның 
массаларыньщ белгілі мэндерін пайдаланып, Мр протонньщ, Mg дейтонның 
жэне көміртегі 6СІ2 ядросыньщ массаларын анықтаңыздар.

9.17 Альфа-бөлшектің m e массасы (гелий ядросы 2Не4) 4.00150 м.а.б,- 
не тең. Бейтарап гелий атомының Ма массасын аныктаңыздар.

9.18 Егер 7Л?ІЭ ядро түзідуі кезінде массаның өзгеруі 0.2508-10-27 кг 
болса, 7Л?1"' изотобы массасын анықтаңыз.

9.19 Ядросыньщ байланыс энергиясы 41.3 МэВ тең 3Lis (м.а.б- 
бойынша) атом массасын есептеп шығараңыз.

9.20 Массасы 1 г гелий 2Не4 ядросыньщ протондары мен нейтрондары 
пайда болғандағы бөлінетін Eg байланыс энергиясын анықтаңыздар.

9.21 2Не4 ядросын бірдей екі белікке бөлу үшін Eg байланыс 
энергиясының қандай ең кіші мэні жүмсалуы керек?

9.22 Темендегі ядролардың байланыс энергиясын табьщыздар: 1) 1Н3;
2) 2He3. Бүл ядролардың ішіндегі қайсысы ең орньтқты болып табылады?

9.23 Нейтронның 2Не4 гелий ядросынан бөлінуі нэтижесінде 2Не3 
ядросы пайда болды. Бүған жүмсалатын байланыс энергиясын 
анықтаңыздар. 2Не4 жэне 2Не3 бейтарап атомдарының массалары, сәйкес 
6.6467-10- ** жэне 5.0084-18-27 кг.

9.24 Үш протоннан және төрт нейтроннан қүралатын ядроның Eg 
байланыс энергиясы 39.3 МэВ. Бүл ядроның бейтарап атомының массасын 
анықтаңыздар.

9.25 Мына N ~4, 2оСа40, goH gz0t> ядролардағы бір нуклонға сэйкес 
келетін байланыс энергиясын табьщыздар.
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9.26 Радиусы А' 27 ядросыньщ радиусынан 1.5 есе кем жэне 
қүрамындағы протон мен нейтрон сандары бірдей ядронының байланыс 
энергиясын табыцыздар.

9.27 8-фотонды (Я =0,47 пм) сіңіріп алған атом ядросы қозып, жан- 
жаққа бытыраған нуклондарға бөлінеді. Нуклондардың Т толық кинетикалық 
энергиясы 0.4 МэВ. Ядроныц Еб байланыс энергиясын анықтаңыздар.

9.28 ,,СІ2 көміртегі ядросын бірдей үш бөлікке бөлу үшін қажет ең 
кіші Ев байланыс знергиясының шамасын анықтаңыздар.

9.29 п АІ27 ядро атомының байланыс энергиясы 41.3 МэВ болса, онда 
3Lia атомының массасын есептеңіздер (м.а.б-мен).

9.2 Радиоактивтік ыдырау зацдары

9.31 Радиоактивті ядроныц г екі орташа өмірлік уақытына тец t 
уақыты өгкеннен кейінгі радиоактивті изотоптың бастапқы санының қандай 
бөлігі бөлінбеген күйінде қалады?

9.32 Актинийдің g9 Ac225 радиактивті изотоптың жартылай ыдырау 
периоды 10 тәулікке тец. Актиний ядроларының бастапқы санының 1 /3 бөлігі 
қанша уақытта бөлінетінін анықтаңыздар.

9.33 g4P| i0 полонийдіц радиоактивті изотобының 1 мг: 1) тәулікте; 2) 1 
жылда бөлінетін ядролардың санын анықгаңыздар.

9.34 Қай бір радиоактивті изотоптың бөліну түрақтысы Л
=  1.44» 10 сағ Атомдардың бастапқы массасының 75% қанша уақытта 
бөлінеді?

9.35 1) 5 тәуліктен кейін; 2) 15 тәуліктен кейін радиоактивті 
актинийдің Ac2 2 2 бастаикы атомдар санының қандай бөлігі қалады?

9.36 Егер жартылай ыдырау периоды Т1/г =  24 сағ болса, онда 
радиоактивті изотоптың ядроларының бастапқы санының ХА бөлігі қанша t 
уақытында бөлінеді?

9.37 Белгілі бір радиоактивті заттың атомдарының өмір сүру 
уақытының орташа мэні т =1 с. Ядроныц мына 1) lc; 2) 10 с; 3) 0,1 с 
уақытгарында ыдырау ықтималдықтарын анықтаңыздар.

9.38 Египет пирамидаларының біреуінде табылған ежелгі тканьнің t 
жасын анықтау үшін, ондағы С14 радиактивті көміртегінің атомдарының 
концентрациясы анықталған. 1 грамм көміртегіге минутына 9.2 бөліну 
сәйкес. Тірі өсімдіктердегі С14 жартылай бөліну периоды 5730 жылға тең. 
Осы мэліметтерді пайдаланып, t уақытты бағалаңыз.

9.39 Радиактивті Ро10 полонийдің t= l car ыдырауы кезінде гелий Не4 
пайда болды. Гелийдің қалыпты жағдайдағы көлемі V=89.5 ем3. Полонийдің 
Т3,2 жартылай ыдырау периодын анықтаңыздар.
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9.40 Нуклидіің Тг /2 жартылай болту периоды 1 сағ. Осы нуклидтіп 
ем ір сүруінің т  орташа үзактыш н анықтаңыздар.

9.41 Егер радон атомдарынын саны 1 тэулікте 18.2% кемитіні бслгілі 
болса, онда радонның ыдырау тұрақтысын табыңыздар,

9.42 Жартылай ыдырау периодына тең t уақытта бөлінетін 
радиоактивті атомнын белуінің Р ықгималдыгы неге тең?

9.43 Үш T j/j жартылай беліну периодына тең t уақьггыида 
радиоактивті заттың п атомдарының қаңдай бөлігі бөлінеді?

9.44 1 кюри радон: 1) 1 сагатга; 2) орташа өмір суру уақытында 
қандай жылу мәлшерін беледі? Радоннан ұшып шыққан альфа-бөлшектің 
кинетикалық энергиясы 5.5 МэВ.

9.45 Құрамында 1.5 г радий бар препарат жабық ыдысқа (ампулаға) 
қойылған. t=TSjj2 уақыты өткеннен кейінгі осы ампуладағы жиналған радон 
мелшері қандай? Мүндағы Tsn =3 .82 тэулік- радонның жартылай бөліну 
периоды (сонымен қатар, ТВп «  екенін ескеріңіз).

9.46 Егер радийдің жартылай беліну периоды 1600 жылға тең болса, 
онда 3200 жыл откеннен кейінгі радийдің қандай болігі болінеді?

9.47 Радиоактивті }'га% йодтың изотобындагы атомнын келесі 1 секунд 
ішінде ыдырау W ықтималдығы неге тең?

9.48 Табиғи уран мына 92 U23*, 92 I/235, 92 UZ3S үш изотоптьщ 
қосылысы болып табылады. Осы қүрамда 92 U23* бәлігі өте аз (0,006%), 92 
и 13л белігі 0.71% қүрайды, ал қалған массаны (99.28%) 92 қүрайды. 
Осы изотоптардың жартылай ыдырау периодтары сэйкесінше 2.5 10s жылға;
7.1 -10s жылға жэне 4.5-109 жылга тең. Табиғи уранның жалпы 
радиоактивтігіндегі осы изотоптардың эрқайсысының радиоактивтігінің 
проценттік үлесін есептеп шығарыңыз.

9.49 Радиоактивті айналулар тізбегінен өткен заттан қүралатын бір 
препарат бар. Осы қатардағы бірінші (аналық) затгың жартылай боліну 
периоды оте үлкен болғандықтан, кейінгі балалық заттың пайда болуы 
түрақты в = 1.00-10 '  рад/с жылдамдықпен отеді деп есептеуге болады. t=0 
мезгілінде тек қана аналық зат бар деп есептеп, темендегілерді: 1) 
препараттағы балалық заттың N атомдар санының уақытқа тәуелділігін; 2) 
осы заттың жартылай бөліну периодына тең уақыт откеннен кейін балалык 
затгағы N атом санын; 3) жартылай боліну периодынан элдеқайда көп уақыт 
өткеннен кейінгі балалық заттың N ядро санын табыңыздар.

9.50 Ыдырау тұрақтысы М болатын X радиоактивті ядролар беліну
түрақтысы % болатын У радтоактивті ядроларына айналады. t=0 мезгілінде 
Х-ядроларының саны бар деп есептеп: 1) У-ядроларының саныньщ

Д/ f
уақытқа тэуелділігін табыңыз; 2) .у  озінің максимал мэніне жететін •'**'
уақытын анықтаңыз; 3) ЯІ<<Г ^ <<: 1 жағдайын зерттеңіз %  үшін 
қорытындысы алдындағы есептің жауабымен салыстырыңыз.
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Расіиоактивті заттардың актіизтігі.
9.51 Кейбір радиоактивті изотоптың бастапқы мезгілдегі активтігі 

100 Бк. Осы изотоптың жартылай беліну периодьшың жартысына тең уақыт 
өткеннен кейінгі активтігін табыңыз.

9.52 А препаратының активтігі к=250 рет есе азайды. Осыған 
жұмсалган t уақыты неше Ті/2 жартылай ыдырау периоды неге тең?

9.53 Ежелгі ағаш заттардағы ,,сг* изотобыньщ меншікті активтігі осы 
изтоптьщ жаңа жарылған ағаштардың кұрамындағының 3/5 бөлігі екені 
белгілі болса, онда ежелгі ағаш затгарының жасын анықтаңыздар. С14 
жартылай бөліну периоды 5570 жылға тең.

9.54 Массасы m=1 мг Р 32 фосфордың А активтігін анықтаңыздар.
9.55 92 V232 изотобыньщ жартылай ыдырау периоды Т=4.5-109 жыл 

болса, онда меншікті а активтігін (1 кг затқа 1 с ішіндегі бөліну саны) есептеп 
шығарыңыз.

9.56 t=36 тэулік ішінде I192 иридий изотобыньщ А активтігі неше 
процентке кемиді?

9.57 1 г 88і?а226 изотобының бастапқы активтігі 1 Ки. Осы изотоптың 
Т жартылай бөліну периодын анықтаңыздар.

9.58 1 сағат ішінде 1 г радийдан пайда болган радонньщ А активтігі 
неге тең?

8.59 Массасы т 2=1 мг 5 г 9а стронцийдің активтігімен бірдей Uz-'~ 
уранныңт* массасын табыңыз.

9.60 Егер радиактивті изотоптың 5 тэулік бойындағы активтігі 2,2 есе 
кемісе, онда оның Т1/2 жартылай бөліну периодын анықтаңыз.

9.61 92 У23* ядросы 83 В і209 висмут ядросьгаа айналғанда қанша альфа 
жэне бетта-бөлшек бөлінеді?

9.62 Үш альфа- және екі бета-ыдыраудан кейін goTb232 торийдан пайда 
болған изотоптың Z зарядтық санын жэне А массалық санын анықтаңыз.

9.63 8|172іи таллий ядросы 82 Pb20& қорғасын ядросына айналғанда 
қанша бета- жэне альфа- бөлшек бөлінетінін анықтаңыз.

9.64 Радиоактивті бөліну кезінде радий атомы ядросынан үшып 
шыққан альфа-бөлшектің кинетикалық энергиясы Wk =  4.78 МэВ. а- 
бөлшектің жылдамдыгын табыңыз.

9.65 Массасы m=l мг ^-активті ц # а 24 заттан калориметрде 1 тэулік 
ішінде бөлінген жьшу мөлшерін анықтаңыз. Бета-бөлшектің орташа 
энергиясы осы беліну кезіндегі мүмкін болатын максимал энергия мэнінің 
1/3 бөлігіне тең днп есептеледі. ц,¥аг4 жартылай бөліну периоды Т1;2=15 
сағат.

9.66 Тыныштық қалыптағы 8бЯп22<! радон ядросынан V=16 Мм/с 
жылдамдықпен альфа-бөлшек бөлініп шықты. Радон ядросы қандай ядроға 
айналады? Қандай жылдамдыгын алды?
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9.67 Радиоактивті боліну кезіндегі атом ядросынан альфа-бөлшек 
ұшып шыққандағы бөлінген толык знергияны табыңыз. а-бөлшектің 
кинетикалык энергиясы Та =  4.78 МэВ.

9.68 Егер а-белшекгің кинетикалық энергиясы Tffi =  5.99 * 10® эВ 
болса, онда g4Ps "iS а .  бөлінуі кезіндегі ядроның тебілісінің кинетикалык 
энергиясын анықтаңыз.

9.69 Тыныштықгағы g6Нп21й радон ядросы курамышн жылдамдыгы 16 
Мм/с а-бөлшекті бөледі. Балалық ядроның массасы 3.62-10~2S кг екенін 
біліп, мыналарды: 1) аг-бөлшектің импульсын; 2) а-белшектің кинетикалық 
энергиясын; 3) балалық ядроның тебілісі импульсын; 4) балалық ядроның 
тебілісі кинетикалық энергиясын анықтаңыздар.

9.70 4Ве' ядросы атомының К-қабыкшасынан электронды қосып алды. 
Осы К-қосып алу кезінде қандай ядро пайда болды?

9.71 Тыныштықтағы ^ Р , , '00 полоний ядросынан кинетикалык 
энергиясы Т=5.77 МэВ альфа-белшек бөлінеді. Мыналарды анықтаңыз: 1) 
балалык ядроныц тебілісі жылдамдығын; 2) альфа-бөлшектің кинетикалык 
энергиясының қандай бөлігін балалық ядроның тебілу энергиясы курайды?

9.3 Ядролық реакциялар

9.72 Мына ядролық реакциялардың энергиясын анықтаңыз:
1) 4Ве9 +  Ш 2 5ВІ0 +  On1;
2) зL i 7  + Ш1 ->4Ве7 + On1;
3) 3Li* +  1Н3 -> 2He4 + 2 1 k 4,
4) го Ca44 +  1H1 -> 19K 41 +  2He4.
9.73 Ядролық реакциялардың энергиясын табыңыз: 1) Н3 ( р ,у) Не4; 2) 

Н2 (а,у) Не4; 3) Н:2 (я,у) Н3; 4) Ғ29 (р ,а )  О1®.С
9.74 Егер Be9 ядросының Еа байланыс энергиясы 58.16 МэВ, ал Be1® 

ядросінікі-64.98 МэВ болса, онда ВеР(п,у) Be10 ядролық реакциясының Q 
энергиясын анықтаңыз.

9.75 Ве9(а,п) С12 ядролық рекциясы кезінде Q=5.70 МэВ энергия 
бөлінеді. Бериллий жэне гелий ядроларының кинетикалык энергиясын 
ескермей, оладың импульстарының қосындысын 0 тең деп алып, реакция 
өнімдерінің Tj ж эне Т2 кинетикалык энергияларын анықтаңыз.

9.76 Мына реакцияның жүруіне қажет гамма-кванттың ең кіші 
энергиясын табыңыз:

,Н2 + у - *  І ^  +  Оп1.
9.77 ізАІ27 Е 2Не4 -» 145г30 +  ІН 1 реакциясы кезінде қандай энергия 

бөлінеді; 1 г алюминийдегі барлық ядролар ыдырауға ұшырайды. Егер 
алюминий ядросының энергиясы W=8 МэВ альфа-бөлшектермен
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бомбалағанда 2-10® бөлшектің ішінен біреуі ғана айналуға түсетіні белгілі 
болса, онда айналуға қандай энергия жүмсалу керек?

9.78 Егер І‘І<Ү ядросының байланыс энергиясы 104.66 МэВ, ал "4С
ядросінікі-105.29 МэВ болса,онда 3*N{п ,р ) і4С ядролық реакциясыньщ О
энергиясын табыңыз.

9.79 Ядролықреакцияныңтабалдырығын табыңыз: ^ {a ,p )s Q17.
9.80 2Не4 гелий ядросынан нейтрон бөлінгенде 2Не3 ядросы пайда 

болады. Осыған жүмсалатын байланыс энергиясын анықтаңыз. Бейтарап Яе4 
жэне Не3 атомдарыньщ массалары сэйкесінше, 6.64-1G-37 кг жэне 
5.ОО84-10~27 кгтең.

9.81 Үш протоннан жэне төрт нейтроннан түратын ядроның Es 
байланыс энергиясы 39.3 МэВ тең. Осындай ядросы бар бейтарап атомньщ 
массасын (кг) анықгыңыз.

9.82 92 У235 уран ядросы бір нейтронды қосып алып, 2 жарықшаққа 
бөлінеді, сонымен қатар екі нейтрон босап шықты. Жарықшақтың біреуі

ксенон ядросы болып шықты. Екінші жарықшақтың реттік нөмірі мен 
массалық санын табыңыз.

9.83 Нейтронмен баяулатқыш заттың қозғалмайтын ядросы серпінді 
орталық соғылысуы кезінде нейтронный энергиясы 1.4 есе кеміді. 
Баяулатқыш заттың ядроларының массасын табыңыз (м .а.б).

9.84 Егер орташа нейтрондар саны әрбір беліну актінде к  =  2.5 болса, 
онда жылу қуаты 100 МВт уран қазанында уақыт бірлігінде пайда болатын 
нейтрон санын табыңыз. Әрбір белінуде W=200 МэВ энергия бөлінетіні 
белгілі.

9.85 Нейтронның С12 көміртегі ядросымен соғылысқаннан кейінгі Ut 
жылдамдығыньщ бастапқы нейтрон жылдамдығына қатынасын табыңыз. 
Осындай нейтронның кинетикалық энергияларының қатынасын табыңыз. 
Көміртегі ядросы соғылысуға дейін тыныштық қалыпта деп есептеледі. 
Соғылысу —тура, орталық, серпінді.

9.86 U223 жағатын атомдық электр станциясының ядролық реакторын- 
дағы тәуліктік массалық т г шығындалуын анықтаңыз. Электр станцияның Р 
жылу қуаты 10 МВт-қа тең. Бір бөліну актындағы энергиясы 200 МэВ тең 
деп алынады. ПӘК ?;=20 %.

9.87 Егер нейтронның үрпағының өмір сүруінің г орташа мэні 80 мс, ал 
нейтронның көбею коэффиценті К= 1.002 болса, онда t=l с уақыт ішінде 
тізбектің ядролық реакцияға түскен нейтрон саны неше есе артатынын 
аныңтаңыз.

9.88 Егер 1 бөліну актінде Q1 =200 МэВ энергия бөлінетіні, ал 1 бөліну 
актінде орташа нейтрон саны 2.5 болатыны белгілі болса, онда жылу қуаты 
Р=200 МВт ядролық реакторда 1 с ішінде пайда болатын нейтрон санын 
анықтаңыз.
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9.4 Элементар бвлшектер

9.89 Протонның теріс ионды қосьш алу кезінде нейтрон мен тағы Оір 
бөлшек пайда болады. Осы реакцияны жазып, қандай бөлшек пайда 
болатынын анықтаңыз.

9.90 Еркін нейтрон радиоактивті. Ол электрон мен антинейтрино беліп 
шығарып, протонға айналады. Нейтронным айналу процесіндегі пайда 
болатын барлық бөлшектердің кинетикалық энергиясын анықтаңыз. 
Нейтронның кинетикалық энергиясы мен антинейтриноның тыныштық 
массасы нөльге тең деп есептеледі.

9.91 Кинетикалық энергиялары бірдей 0.24 МэВ тең электрон мен 
позитрон соғылысқанда екі бірдей фотонға айналады. Фотонньщ Е 
энергиясын және оған сәйкес X толқын узындығын анықтаңыз.

9.92 Нейтрон мен антинейтриноның согылысуы кезінде олардың 
аннигиляциясы пайда болады, нэтижесінде екі гамма-квант пайда болып, ал 
бөлшектердің энергиясы гамма-кванттар энергиясына айналады. Согылысуга 
дейінгі нейтронмен антинейтриноның кинетикалық энергиясы 
ескерілмейтіндей аз деп қабылдап, пайда болған эрбір у-кванггың 
энергиясын анықтаңыз.

9.93 Энергиясы е  =3 МэВ фотон ауыр ядро өрісінде электрон-позитрон 
жубына айналды. Бөлшектердің кинетикалық энергиясы бірдей деп 
қабылдап, эрбір бөлшектің Т кинетикалық энергиясын анықтыңыз.

9.94 Тыныштық қалыптағы д®-мезон екі у-квантқа ыдырайды. 
Пионның тыныштық массасын 264.1 Ме деп қабылдап, пайда болған эрбір ү- 
кванттың энергиясын анықтаңыз.

9.95 Бейтарап гт-мезон (гг8) белінгенде екі бірдей т-квантқа айналады. 
у-фотонның е энергиясын анықтаңыз. Мезонның кинетикалық энергиясы мен 
импульсі ескерілмейді.

9.96 Энергиясы W=3.2 МэВ фотон электрон-позитрон жубына 
айналады. Бөлшектердің кинетикаляқ энергиясы тең деп алып, эр бөлшектің 
кинетикалық энергиясын анықтаңыз.

9.97 Кинетикалық энергиясы Т=50 МэВ теріс тг-мезон ушып бара 
жатқан кезінде мюонга жэне нейтриноға ыдырады. д-мезонның қозгалыс 
бағытына тік бурыш жасай ушып шыққан нейтриноның энергиясын 
анықтаңыз.

9.98 Тоқтаған кездегі я +-мезон мюонмен нейтриноға ыдырады. 
Мюонның кинетикалық энергиясын жэне нейтриноның энергиясын табыңыз.
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Жауиптары

1 Механика
1 1 0,5 м

2 у=у0+4х
3 31 км/сағ
4 1,94 м/с
5 < V i> = 13 ,7  км /саг; <V2>=14 к м /с а ғ
6 < v  > — —— = 2 м/сt, +ГЕ
7 24 км/сағ; 0; 1
8 t=l car; s=70 км; sc£UI=120 км
9 t

10 A пунктінен 8,7 км қашықтықта
11 25 м/с
12 60°;
13 Сда =  ^

14 Трамвайлар 5 мин 50 с интервалмен жүреді
а) 2,5 м/с; (жолаушы платформа бойымен поезға қарсы келе

15 жатыр); б) 2,5 м/с (жолаушы поезбен багыттас келе жатыр)
г/  t р и д  : v i г/  t g 7 а - г д  *!

16 tga =  — 1
17 г> = ^- = 0 ,8 3 -

18 1?, =  ҺҺІҺЬ =  „  ЬҺІЬҺ ш 1 5 -;
г*іЧ « ' “ с

19 l=2vt=3,5 км
20 и  =  — ----- = 3 , 0  км/саг

1.21 ц> — arcsin { - )  +  7  — 120°

1.22 1(f )  =  tJ v ?  +  гк  — 2 v.v-,cosa; 1-. =  1270 км;г? =  794— ;
~ л саг

1.23 I = =  134 км;н =  v  • — --  =  7,8 км/са?
6.1 + !-г  f  , « s

1.24 Іж;!, =  = 1,4";
Р* 4- —2:1̂  Vising

1 о г . г   Ч v2~l2v± „1-25 ^ * '*кіп ------- *
т -г j'14+r’l

1.26 6 м/с; 120 м; -0,6 м/с2; 10 с
1.27 v=3t-0,75t2; а=3-1,5t; s=6,75 м
1.28 t=-B/2C=2 с; х=4 м; а*=-1 м/с2
1.29 <v>=13 м/с; <а>=5,2 м/с2
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1.30 S=5t2 м; v~10t м/с; a=10 м/с2; түзу сызықгы
1.31 V,=-42,7 м/с; t,=5,3 с; t,= 10,7c
1.32 Аг =  ЗООі + 400/;|Д г| =500 м
1.33 М  =  1 ? +  1 /  +  1/с,;|д?1| =  1,73 м /с; Д р |= 1 .56  м /с

1.34 1 м/с, 50 м, 0,5 м.
1.35 й  =  = 4 м/с2; s l s  =  “1<3~ ‘,-)= 58  м; t t=8c; t2=15 с2 t-l ~ 2£,-l
1.36 I  =  v 2(1 — smS) =22 м
1.37 M  = g t t  -  Д/і, =34м; Ah, =15м

1.38 45°

1.39 T  = -t ---------— =l,2ctfCPSST
1.40 io ,2 m; R , = - ^ -= « 2  м

§  , g c  o s  a

1.41 ш ең б ер , x 2+ y 2= 9 ; s=3m t
1.42 x2/9+y2/4= 1; элипс

1.43 a  — й Тл| 1  +  { ^ - ) " 1= 9 ,01  м /с2

1.44 n r 6 м/с2; a n=8 м/с2; a=10 м/с2
1.45 79 c m

1.46 «,,=0,6 м/с2; a=0,78 м/с2; (p=arctg^=140°

1.47 <ю>=2а/3=4 рад/с; <c>=V3ab=6 рад/с2; e=2V3ab=12 рад/с2
1.48 t = -  (гг2 -  п2)=3.8 с 2?V
1.49 =  — =2 рад/с; £ =  =0,1 рад/с2,f?r Й$2
1.50 co=8 рад/с; e=l,3 рад/с
1.51 162H
1.52 2H
1.53 3
1 .5 4  x = B t= 6 M ; y = a t2/2 m = 6 7 ,5 M

1.55 a  =  a r e tg ^ U ,5 ° ;T  = ^ - = 2 ПS sina
1.56 & =  ^2дһ=6,93 м/с

1.57 s = ------- ^ --=7,7m;£ = - ----------------   :=l,5c
2g{j& & p& a+3ina'i g ip c o s a  ±$ж<£}

1.58 1 ) а = ! Ы 5 ; 2 ) Г  =  ^ ^ Е; 3 ) Ғ  =  і 2 ^ 8y trH тг +ms +

1.59  h 2  =  h ,  -1̂ -=40cm ̂ * П+І
,  . ,, 2mx—m2 rr1.60 a, = -= — =— —g; a ,  = — 2— -g ; T  = ---

4 m ± + m 2 “ 4 w .1 -«-?yi-2 і И і - і - іЯ г

, 2ті а0-*іт-г ^ті )а1.61 a, = ---------------------t Hj+Hij
„21.62 2,29 м /с2
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1.63
1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

1.69
1.70

1.71

1.72

1.73

1.74

1.75

1.76
1.77

1.78

1.79

1.80 

1.81

1.82
1.83

1.84

1.85
1.86
1.87

1.88

1,43 м/с2; 3,93 Н 
к =  ? до-О ,16

а) —  >  sm a  + pcoscc; б) < sinac — ftcoss- 

в}sina  -  и ст а  <  — >  sins. +  ucosa
(Ч—5ІПЯ -kcosi - -

a  =  g ^ — _ — = = 0 . 0 5 g

_  4  Н5г m.2 + ?Г£0 ̂  - т е г )

4?«17?ггч-г7гс{??7.1 
__ і-#г

2+}t
2,1 kH. 0,7 kH, 1,5 kH 
& = JptRg=2 4 m / c

л/4 2 +  (1 + 4 t ) 2H

I *
! !

а) йтах=17.7м/с; 6) a=21048,

v = — ^ г .іс '12n4 i

. £ I fssY
Z \l\K v/ 1 = 6 0  m

ікдw < a V ® 
5,6*10'23H; 
< F > =

Fht =  2 m -
3,1 м/с

І (rcri?'*2 +,W2 зЛ
Ц = -------- ;------ ^-=16m/c; a  =  arctg -^ f~ = 37°■y /n+Л/ ттеіРс

■u =  I— xi! + ±^ -^ :-=707м/с, fi =  a r c tg -^ S l H .^ =1°37’
I s \ n 2 a r c t g —  i t  r  1 ------

1 M
"&qCQS&

u =  -----=25 м/с

7   pc osa—M J Z.g i sinct
Mgsina

г?, =  ^J2kg(jf s2 — %)=5 м/с 
170 Дж
A=2Dm(C+Dt)t

7;-4
2 ^ (j4 'K « + ^ id ro 5 tf )  2 { p + t g a )
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1 . 8 9  

t . 9 0

1 .9 1

1 .9 2

1 .9 3

1 .94

1 .9 5

1 .9 6

1 .9 7

1 .9 8

1 .9 9

1.100 

1.101 
1.102

1 .1 0 3

1 .1 0 4

1 .1 0 5

1 .1 0 6

1 .1 0 7

1 .1 0 8

1 .1 0 9

1.110 

1.111

1.112
1 .1 1 3

1 .1 1 4

1 .1 1 5

1 .1 1 6  

1 .1 1 7

A =  m g(h  -r fit)
0,32 Вт; 56 Вт
4.4 =  т д{һ  -s- pi); 40 Вт; 1 кДж 
<N> 0: N(t)=mg(gt-6nsmu)
39,2 Дж; 59,2 Дж
1 > T= 19,0 Дж; ТТ=5,9 Дж; Е=24,9 Дж; 
2) 1- 18.7 Дж; П=6,2 Дж; Е=24,9 Дж;
Һ =  —=10 м

1) 0 ,  =  (т 2 -  т , ") !—— —=3.8м/с; г% =  'Апц |  ** ~2,5 м/с;* тг нг77г2

2) Ө =  7П-, | - ^ - =  1,3м/с; V =  —— 2— = 0 , 8  

1 )F=mg( 2 h- HU~sina) _  s in e );  2 )a  =  a rcsin ^ ( - -  l ) .
V. Я / * /

h = R /3
V2ЛГ

2/3mR2
, 2 S5- r s/ =  -  m  ——2

3 K 3 - > - '

1 )  3 - 1 0 '2 КГМ 2 ; 2 )  1 . 7 5 1 0 ' 2 к г м 2 

гпа2/6=0,004 кгм2
а)--™---0,0028 кгм2; б ^ т і ?2 

/  = ^яЯ*рЬ — бяг2 Ьрф,5г2 + r s3 ) = l , 1 5 - 1 0 ‘3 K rM 2

һ = һ
а) 2,02-10'3кгм2; б) 8, 1-10'4 кгм2 
5,2-10'4 кгм2 
2/5mR2; 7/5mR2
1)£ =  ^= 14 .7  рад/с2; ar=g=9,8 м/с2; 2) £ =  |fsracr=12,7 рад/с2 

a,=gsina=8,49 м/с2; 3) £ =  sm«=14,6 рад/с2;

at=6/7gsina=7,27 м/с2 
M=l/12ml2; e=0,025 Нм 

5 ^ = 0 ,3 1
F t ’

M  =  (aB  — b A )k ,k -  z осін іңорты; I =  -:<sS■-;A2 ̂ -B~ 7

a)M =  —2i — 11/ + lOfr; б)М =  15Hm; b)M z = ЮНм;
? i<3.5 —
4 ~  Vl^+s3"
-0,1 Нм
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1 .1 1 8  16 Н м
1.119 1 >0,21 рад/с2; 2)0,047 Нм; 355 Дж
1.120 Г, =  m* ° * ^ m* V 3,53 Н; Г, -  д =3,92 Нинт,;4?к5 *

1.121 т  = * ^ =7,36 кггег
1.122 е=7,8 рад/с2; 1=80 с

1.123 4? = - # ^

1.124 4/5mR2( В+3 Ct)=-0,64 Нм
1.125 а=0,875 м/с2
1.126 ДІ -40І
1.127 ДЬ= 1 /2mg00t2=245 кгм2/с

1.128 Д =
2 я

1.129 а)М -mgfl(icoso,.t/k; б) L=-l/2mg00cosat2k
1.130 Lj = [lpz +  Ь г ( р 2 — p-JIn; L2 =  [ipi З-ЬгСРа - p j J l n ;
1.131 Li=Z,2=lpn
1.132 a)M=^mghsin2an; b)t==-rnghsinatn

2 2

1.133 Дененің бас инерция осьтерін біреуін айнала қозғалады
1.134 8,5 мин“'
1.135 &> =  -—*' '2<* .. =2,61 рад/с; ц= -= 1,3 м/с;

2) ц) =  _ ••д-' = | 43 рад/с; ц= ' т2^-=0,952 м/с;
!.гкг ч-т2,!г r  m-i+raj

3) &> =  T *"J3 -.=0,833 рад/с; и=--- 7 :0,625 м/с
\тг+у*гр ”4+?**

1.136 <р =  arccos  ( l  -  ^ )= 9 ° 2 0 ° ;  w ~ £ ? lr
£ з * ' Л

1.137 1) 4.55 рад/с; 0,909 м/с; 2) 2,27 рад/с; 0,454 м/с;
3) 3,03 м/с; 0,303м/с

1.138 ш ~ г~ - —̂ = 1,02 рад/с\J іг-ШГ̂ /
1.139 J=6,88 кгм2
, , 40 п2 =  с-і

/ с.
1.141 гь=21 об/мин
1.142 1,43 есе өседі
1.143 0,942 м/с
1.144 ы = —- -7 ^ -- =0,45 рад/с: > w _ л. уг? 125 *

1.145 <̂з
v.m2 4- 2 т г }В 

4 я
ттг2 4-2

1.146 п,- =  ■■■■■71теЯ "ч= 10 '1 мин
/
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1.147 п,

1.149

1.148 ш=3 рад/е
2 mJzgS <■<) =  —̂ =0,129 рад/с

1.150
1.151 12,8 кВт
1.152 M=const=200 Нм; N=D+Et; D=3,2 кВт; Е=-0,8 Вт/с; N=0,8 кВт
1 .1 5 3  М  =  ^  = 3 ,1 8  Н м

1.154 Л? =  ^ - JiL-=4 кВт
4 І

1.155 N  =  +  т з )= 1 9 0  Вт

1.156 16 кДж_ _ tttj.w ■ т о  о
1.157 М =  —^— = 1411м; Ф=2тг n mR =36 кДж

1.158 A=7t2nmR2; Ai=7,l 1 кДж; А2=28,4 кДж
1.159 Т =  - (2 г 7 2 +  я 2'Я2сР>3,21 кДж4

1.161 Т |=пт02=50 Дж
1.162 Т,=10Дж; Т2=4 Дж

1.163 !? = J™ gl= 3 ,74  м/с

1 164 1,07 есе
1.165 Т і= 16 Д ж ;Т2=8 Дж
1.166 1,44 кДж

1.168 [ 3/4tn{32=6 Дж
1.169 T=L t et22/2t1=750Дж
1.170 L=3,8 кгм2/с
1.171 Тд=29,4 Дж
1.172 Т;лге/Т=0,714

1.160 Г =  ^~~3  Дж

1.173 is. =  -ІЁ
*4 -у 14

1.175

1.174

2 Молекулалыц физика
2.1 т= 2 2  г
2.2 Д т/т= 1/3
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2.3 егер pl=p2 жэне т1=ш 2 болса, онда Т1=Т2; егер р,1=р2 жэне 
Т1 =Т2 болса, овда ml <m2; егер ml=m2 жэне Т 1=Т2 болса, онда р! >р2
2.6 t= 4мин

. V1T
2.7 A t - -  — — =5,5 смТ'<
2.8 p := *rA2£ +  2£-\ р = = 0  46Па

V \fiO *4S /  '

2.9 Р Р ,+  —  -13,8 кПа ̂ fiV
2.10 Т ( =312 К

i p І V Сп+1 т~.
2.11 Г-, — =258 К.(PZ+Paty
2.12 1,4-1025; 23,3 моль.
2.13 6,7-1026
2.14 420 К
2.15 2,46 л; И 50 К
2.16 810 кПа
2.17 -2.18 Шешуі. Кез келген температурада массасы 2 т  газ массасы т  
газга Караганда екі есе артық қысым түсіреді. (V1=V2) Массасы 2m 
газдың изохорасы үлкен бүрышпен етеді
2 .1 9 9 0  к П а
2 .2 0 4 7 3  °С
2.21 3 5 0  К
2 .2 2 8 ,3  г
2 .2 3 106 с м 3
2 .2 4 1,5 М П а
2 .2 5 6  г
2 .2 6 2 ,2 6  Ю 10 м"3
2 .2 7 4 0  к П а
2 .2 8 3 ,1 -10‘2 м 3

2 .2 9 4 ,5 -1 0 ‘3 к г /м о л ь ;  5 ,9 -1 0"2 м 3
2 .3 0 1 ,7 -1 0 '4 м 3; 3 ,6 -1 0 '19м 3
2.31 2 0  м П а
2 .3 2 3 ,1 - 1025 м '3
2 .3 3 5 0 0  м /с
2 .3 4 2 ,7  м 3/к г
2 .3 5 4
2 .3 6 1,4 к м /с ;  6 ,2 - 1 0 '21 Д ж
2 .3 7 0,1 м о л ь ; 3 ,2  г; 6 ,2 8 -1 0 25 м 2
2 .3 8 3 ,6 2 - 1023
2 .3 9 4 ,1 4  к П а .
2 .4 0 6 ,9 -1 0 ‘2 іД ж ; 2 .0 ,7 -10"2іД ж ; 1 3 ,8 -1 0 '2 іД ж ; 3 4 ,5 -1 0 '21Д ж

2 .41 1 )5 0 0  м /с ;  4 6 2  м /с ; 4 0 7  м /с  ;2 ) 1 ,9 4  к м /с ;  1 ,7 9  к м /с ;  1 ,5 8  к м /с : 
3 )  7 ,9 0  к м /с ;  7 ,3 0  к м /с ;  6 ,4 8  к м /с

2 .4 2 2  к м /с
2 .4 3 0 ,9 2  к м /с

2 1 6



2.44 1,82 км/с
2.45 0,11 мПа
2.46 2,5.10 го Дж
2.47 2,9* 1025 м3
2,48 0.45 км/с; 0,51 км/с; 0,55 км/с
2.48' 1,44 есе артады.
2.49 400 К.
2.50 0,2 МПа.
2.51 11,6 кг.
2.52 «!!(!
2.53 8 г/моль
2.54 255 К.
2.55 1,65
2.56 1,18 кПа
2.57 1) 8,78 м; 2) 25,8 м.
2.58 4,39-10'3
2.59 г>кв=(3 К Т /т )1/2
2.60 6-109.
2.61 7,53-10-4
2.62 9,3-10'3
2.63 1/2 кТ
2.64 2,67-10'4
2.65 0,21
2.66 5,5 км
267 а) 0,8%; б) 1,2%.

2.68 1000
2.69 а) 1,66%; б) 1,82%; в) 1,85%
2.70 1,83 км
2.71 1,2 км
2.72 а)1,5; б) 1,1
2.73 6 10’
2.74 <Рх>=(ткТ/2я)1/2
2.75 0,5%
2.76 3/2 кТ
2.77 8,28-Ю'3 кТ
2.78 f(0)d0=e‘e/2/(2я) 1/2Ө l/2d0
2.79 2 есе кемиді
2.80 0,032 кг/моль, 650 Дж/(кг-К), 910 Дж/(кг-К)
2.81 417 Дж/(кг-К)
2.82 1,50
2.83 1.42
2.84 1,5
2.85 Сд/Сыд=1/2
2.86 Тх=(СсттіТі+ссут 2Т2)/(сстт 1+ссут2)=364 к
2.87 Тх=[сТ, -ссут  |То-Тт, -схт М¥,('10-Т2)]/(С+ссут ,)-:
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2.88 r x-[ccvm:(;T |- '[0) t ?„m2- с^тзТ г+ с^е ііц Т !+сМ¥3т 2Т0)]/(смысді)+
cM¥3m;,-піч))=271 К, мұндағы Т0 — судын катаю температурасы
2.89 1Г cm,(T2-T1) • 100%/(qm,)=32%
2.90 m=[A,ml+coy(m,+m2)(l2-T,)]/[r+ccy(T2-T1)]=3,5 кг
2.91 ip (ccyPV ’ Cnm , XTa-T,) • 100%/(qm2)=38%;
02 OcyjpV(T2-T,) • 100%/(qm2)=36%
2.92 ' A=X,-2m=3-101 Дж
2.93 AT =  ??(v| -  v |)/(2c>=273 К
2.94 0  .3=20 Дж
2.95 v  =  л/2  {cAT +  A)=360 м/с
2.96 m=mv2/(2qr|)=2,2 г
2.97 m2=m, W V ,=100r; N=r|m, q(v2)2/svr 32 кВт
2.98 55 °C
2.99 33 r.
2.100 22 кг.
2.101 60 кДж/кг К
2.102 420 г; 80 г.
2.103 Аи=0Д5 МДж
2.104 Q=3mRAT/(2p)=2,5 кДж; c=3R/(2p)=3,l кДж/(кгК)
2.105 AU=Q=3pVAT/(2T)=l ,0 кДж
2.106 р=0,004 кг/моль.
2.107 Q=7,5 кДж
2.108 Т, =390 К; р,=520 кііа
2.109 Q=62,5 кДж.
2.110 l)Ali=0,4 МДж; 2)А=160 кДж; 3)Q=560 кДж
2.111 А=6 кДж; AU=15 кДж
2.112 Q=520 Дж; AU 312 Дж; А=208 Дж
2.113 1)3/5; 2/5; 2)5/7; 2/7; 3)3/4; %
2.114 А=1,5 кДж; AU=2,5 кДж
2.115 Q=250 Дж; АИ=208 Дж; А=312 Дж
2.116 А=400 Дж
2.117 AU=3,25 МДж; А=0,4 МДж; Q=3,65 МДж
2.118 a)Q,=l,125 Дж; б)02=1,575Дж
2.119 Q=4,73 кДж; А= 1,36 кДж; AU=3,37 кДж
2.120 a) AU=0,2 МДж; б) у=1,4; e)At=96,3K
2.121 AU=20,8 кДж; А=9,2 кДж
2.122 п=0,37 рет
2.123 a)AU=-A; Ь) А=2,9 кДж
2.124 a) AU=[ 1 /(у-1 )]р( V2-V 1 )= 1,5кДж;
6) A=p(V2-V 1)-1,0кДж, в)СНү/(ү-1 )]p(V2-Vl )=2,5кДж
2.125 ЛИ=0; А=66 кДж; Q=66 кДж
2.126 а)у=1,4; б)Ди=2,5 кДж; в) А=0,83 кДж
2.327 а) Изотермдік процесте пг 1,4 рет,

б)адиабаталық процесте п2=1,9 рет
2.128 А=109 кДж; 0=109 кДж
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2.129 a)Tj=18%; б) Qj=6,7 кДж
2.130 A=3,92 кДж
.2.131 A=6 МДж
2.132 r}=[(y-l)(T1-T2)ln(Vi/V2)]/[(y-l)ln(V)A^2)-N.'TJ-T2)] 
мұндағы y=cp/cv
2.133 tj, 1.2 U3-4-!
2.134 Tl]-2-3-4-l> 'Пі_2_з_4_і
2.135 2 рет
2.136 р (у - )  )/(2у+1); мұңдағы т)=11 %
2.137 Процестерді Р,У) диаграммасына көшіріп олардың
аудандарын салыстырғанда 1 -2-3-1 жұмыс көп істелгені көрінеді
2.138 0,26 МВт
2.139 г|1/г|2=0,7
2.140 A=R(T1+T3+2Vt ,T3)

2.141 а )1 2 % ; б)147кД ж; в) 167 кДж
2.142 1,06 МДж.
2.143 Q Pt-cnpt+A np
2.144 8,58 Дж/К
2.145 AS = 78 Дж/К
2.146 1) 1,7 Дж/К; 2) 2,9 Дж/К.
2.147 AS = 29 Дж/К
2.148 Изотермдік сығылғанда температура өзгермейді, ал адиабаттық 
сығылғанда ол 2Т"‘ есе артады. Қайтымды процестер үшін адиабаттық 
сығылғанда энтропия өзгермейді, ал изотермдікте кемиді.
2.149 ASm /AS02— 16
2.150 AS =35 Дж/К
2.152 AS = 11,5 Дж/К
2.153 1,00 Ю10.
2.154 6,4 см.
2.155 Иә, өйткені <L> = 97 м »  d.
2.156 3.7 109 с '1.
2.157 3,38 1018.
2.158 0,4 мкм.
2.159 288 не.
2.160 0,20 Гс'1
2.161 59 Гс'1
2.162 23 Г’с'1
2.163 п = 8,7 1024 м'3.
2.164 1) z1/2=p1/2; 2) zl/2=p
2.165 7,23 10'5 м2/с
2.166 а) 9 10'5 м2/с; 6)0,061 м2/с
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2.167 a) D~(x:,)!i2; b) f W  ”
2.168 15,7 мм2/с
2.169 20 мкПас
2.170 90 им
2.17 1 а) байланысты емес; б) п -  р
2.172 а) Д |/Д2= 1,5; б) ц / %= 1,1.
2.173 Q 1 I 3,5 кДж.
2.174 р> 2 Па
2.175 р~ 1 11а
2.176 Х=  3,78 мВт/(м. К)
2.177 п=- 3,5 102S м~3
2.178 р< 1,7 Па
2.179 Х~ Т ‘/г
2.180 а) 196 Вт/ м2; б) 35 Вт/м2

3 Электрстатика жэне түрақты ток
3.1 q]=q2=4.2 мКл
3.2 г>=2~22-106 м/с
3.3 г=8.9410~2м
3.4
е =р/р-р0=2
3.6 r=7-10'2м
3.7 qK= l .7-1020 Кл ; q*=5.1-10I4Kn
3.8 q=5.2 нКл
3.9 Ғ =  —---------- • J 8 ( % ) 2 4- (q2) 2 =  З.ОмкКл4>і.£с 2а~

3.10 q/m==42£^ ^  -  8 ■ 10"6Кл/кг

3.11 F=qtl/4rc£0( l  4- а )а  =  1.5мН.

3.12 F=— ■ ——  =  1.27 мн.
2 2 ъ г 0 а

3.13 F=qqi(4.T£e(/?2+l2)3/2=0.16 мН
3.14 F=qo/2e0=2.9-10'2Н

3.15 г  = I -IS.—  = 3.8см.

3.16 Е=3.6-10'°В/м
3.17 Е=5.04-104В/м
3.18 I) qi=2-lО"7Кл зарядтан І!=2.69 см 

2) q2=2-10"7lGi зарядтан 12=15.7 см
3.19 Ea=2Eacos300=36-V3 • 10:В/м; Ев=0
3.20 Е=2.52 1 04 В/м
3.21 E=ql/47tE0ed3=36.2 В/м
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3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32

3.33

3.34
3.35
3.36

3.37

Е, В/м

300

200

100

3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44

Е=200 В/м 
Е=35.б кВ/м 
Е=т/87ге0е=135 кВ/м 
Е=43.2 мВ/м 
Е=38 кВ/м 
Е=2.71кВ/м 
Е-5.9-10 '8В/м 
Е=с/4е0=11.3 В/м
1)0; 2) 3.6 кВ/м; 3) 1.2 кВ/м 
Е=4103 В/м

Сд.-2-*.й2 ji
1) E j=1/2-(oi-c2)/e0=1 13 В/м 

2) Е2=1/2-(аі+<т2)/ео=226 В/м 
cr=q/2ab: E=q/2e0ab 
F=q2/2£0s=1.210'4H 
1 )EI =( 1 /3■ p /е0е)г,=3.78 В/м

2) E’2=(l/3 p /eoe)R=6.28 В/м; (r<R) 
E’V=(l/3-p /e0)R=18.8 B /m ; (r>R)
3 )E3= 1 /3 •p R 3/Eor32= 4 .7 2  B / m  
Е(г)графигі 3.1 суретте
1) E,=0; 2) E2=p/3eoe-(r2-(Ri V ))= 1 3 .6  B /m 
E3=229 B / m

E(r) графигі 3.2 суретге

3.1 сурет 3.2 сурет

1 ) Е | = (1 /2 -р /Е 0е ) т 1= 2 .8 3  В/м; 2 )  Е2 = 7,55 В/м
0>E=qS/47ieoR2= 4 .5  В-м
OL.;':absinu/4^n0R2=2.7 В-м
Фк=аа2s i n p / 2 0.28 В-м
Фе= 1,13 В.м
®E=4jtRa
Ех=ст/2ео-х/|х|
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3.45 Е=т/2я£оГ
3.46 Е=2а(х 
£ r = ^ / V  
Е\ ^4.5-Ю'В/м 
Ег = 1.5-103В/лг
3.47 Е=р х / е й, болса—а<х<а;

Е = рз/£с,, болса jx|>a

3.48 1 = р /З ес *г, болсаr<R;

Е = pR3/Ecr 2 * г/г, болса r » R

3.49 Ф„ .•= Xf Ғг4ттг2сі»

3.50 1) div аЮ; 2) Фа=0

3.51 ф= 180 В
3.52 4,5 1 03 В
3.53 (рд=0 В; ф0 = 1 5 2 В
3.54 ф0 = 340 В; ср= 270 В
3.55 Е =0  ; ф= 3,6 105 В
3.56 Wn=12,7 мкДж
3.57 Е= 0 ; ф= 6,8 В
3.58 Лф= 6,5 В
3.59 ф0 = 56 В; ф= 27 В
3.60 1) 146 В; 2) 136 В; 3) 100 В
3.61 ф= 432 В
3.62 ф! = 472 В; ф2= 377 В
3.63 1) Ия, болады; 2)ф=-ЕіХ-Е2у-Езг
3.64 1) Жок, болмайды ; 2) ф(г)=а/2г^
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3 .6 5  Е = 2 а ( х + у )  + й 2
3 .6 6  jgnulrpj—ф / v—2 0 0  В /м  

г р а д и е н т  з а р я д к а  б а г ы т т а л г а н
3 .6 7  Е =  l u t y i  +  а ( у 2 — ж2 ) / ,

Е=а(х2+у2)
3 .6 8  р = -6 е о а

3.69 gradf=-£; |gradcpj=E= 1 /2ст/е0=226 В/м; 
г р а д и е н т  ж а з ы қ т ы қ қ а  п е р п е н д и к у л я р  б а г ы т т а л г а н
3 .7 0  |g rad(p |= T /2 jtE Or= 1 8 0  В /м , 
г р а д и е н т  с ы з ы қ т ы қ  к ү ш к е  б а г ы т т а л г а н
3.71 W„=90 мкДж
3.72 W„=-63 мкДж
3.73 Wn=q2/47toaV2=12.7 мкДж
3.74 Wn= -q2/4jt0aV2= 12.7 мкДж
3.75 А=1.2мкДж
3.76 А=113мкДж
3.77 dA =  qaxp =  —qEdr,

f  f  q rd r lnrt
A =  I qdtp =  -  j  -------------- =  5 мкДж.

J j  2 Пс0£ r2
3 .7 8  A != 8 .9 1  м Д ж ; A z= 9  м Д ж

3.79 fT=e0er 1 roi(v22-v2 j)/| 11 (r2-ri )=5.96 нКл/м2
3.80 A] =Ai i=2.5-10"5Дж
3.81 A=qx/4To=25,2 мкДж
3.82 А|_2=Яф/4=250 мкДж
3 .8 3  A = q n R 2/T o ( l / ( R + a ) - l / ( R + a ) )
3.84 1) Е=5,7В/м; 2) А=4,5 10’23Дж; 3)U=2,8B
3.85 A! 2=(qT/2Keo)-ln2=62,4 мкДж
3.86 a=2e0A/ql=4,6 мкКл/м2
3 .8 7  A = (q T /2 e 0)-( 1 -R /(V R 2+ ]  2) = 4 7 м к Д ж

3.88 Иэ
3 .8 9  Ц и р к у л я ц и я  н ө л г е  т е ң
3.90 2аяв2
3.91 г=4,5' 10'5м
3.92 1)2,55 кВ; 2)4,69 MB
3.93 15 Мэв; 2,09 м/с
3 .9 4  q = l , 7 3 ‘10"9 K n
3 .9 5  V = 1 ,0 5 -1 0 7 m / c ; 2 ) t= 1 0 ‘9c; 3 )ст= 5 ,3 -1 0 '7 К л /м 2
3.96 U=38 В; t= l,5 1 0 ‘8м/с
3 .9 7  S = 3  m v 2/2 e H -  5 , 19 м м ; ш -п р о т о н н ы ц  м а с с а с ы
3 .9 8  l= l0-e 0W k/|e|<T=lcM
3.99 1)E=5,7 В/м; 2)V=106m/c; 3)А=4,5Ю ‘|ЧДж; 4)U=2,8B
3.100 L=3-(m/|e|)-(v,2/E)=2,13 MM
3.101 U=80B
3.102 a=l .5810,6m/c; V=5,63 Мм/с; t=0,3556 м/с
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3. 103 AS=1,7'10‘2m
3.104 Vo=6-105 м/с
3. 105 1 )Б=(1/4яе0)-(2р/г3)=4, t • 10"6 В/м;

2)E=( 1 /4ясо)- (2p/r3)=2-10бВ/м
3.106 1л 6.75 кВ/м
3.107 E=(l/4rao)-(pVl+3cos2a/r3)=0,72 В/м;

Ф^ШяеоУСрсоза/г^ОЛО мкВ
3.108 1=3 р tрі/Зтш.г1 1.3 мкН
3.109 1 1 /4яғ,0-2тр/г2=6,6-10'24 Н
3.110 Ғ= 1/2лео-Зр2/г4=2,М О'16Н
3.111 Wn =Рі р2/2яЕоГз= 18 нДж
3.112 Wn=-pEcosa=-500 мкДж
3.113 А=9-10'5 Дж
3.114 A=l/V4me0qp/r2= l,M O '18 Дж
3.115 т=л/2рЕ/!=6 рад
3.116 F=P-dE/dx=0,2 мН
3.117 dE/dx=q/2rcenr3=9 мкН
3.118 Ғ=1,9-10"22Н
3.119 Ғ=Зр2/2яЕо14=2,1 ■ 10 '16 Н
3.120 сғ=1,06-10'4Кл/м2
3.121 1 )P=(e-l)-Vo/Na=2,75-10":lOM3, 2)р=еоРЕ=2,43-Ю'37Кл-м
3.122 P=(E-1)-V0/Na=2.-10'29M3
3.123 х=0,079
3.124 Р=(е-1 )-ео-Ео/3=5,9 мкКл/м2
3.125 Р=( 1 -1 /e)-D=0,44 нКл/м2
3.126 1) Е=50 В/м; Д=0,885 нК/м2

2)Р=0,44 нКл/м2; 3)ст’=±0,44 нКл/м2
3.127 а ’тах=(Е-1)-Е0'Е=3,5 нКл/м2 ; q’=wR2o ’max=10 пКл
3.128 ё2=5,2 В/м; а2=74°, а ’=64 пКл/м2
3.129 Е=4,5 В/м
3.130 q2=(E-l/E)-qj=180 нКл q2=-qi, а ’1=(с-1 /E)-q2/47i:R2=5,7 мкКл/м2
З .ІЗ і ' ст=Е0Еи/һ=1,5 мкКл/м2 ; а ’=£о(б-І)-и/һ=1,5 мкКл/м2
3.131 Ei=qr1/4nEE0R3=533 кВ/м, E2=q/447ieeor22=2>3 МВ/м; 
D|=qri/47iR3=23,6 мкКл/м2, Di=q/4jtr22=19,5 мкКл/м2;
(р і ц( 3 R2-rі2 )/8с£0К3 30 кВ; (p2=q/8s£or2=90 кВ
3.132 1 )E=D=0; 2)E=523 В/м; D=p(r23-R!3)/3r22=23 нКл/м2
3) E=p(R23"R 13)/3es0(R2+ 1 )2=550B/m; D= p(R23'Rl3)/3(R2+1)2=12,l нКл/м2.
3.133 q2=8 10‘8lGi
3.134 F=( 1 /4Tts0)(q2/412)=l ,4-10'6 H
3.135 E=qV26-2V5/47t£0512=6,64-103 B/m
3.136 F=q2/47tE0(21)2=0,36 mH
3.137 U12=223 • 103 В, E 12=223-103 B/м, U23=667 B, E23=667-103B/m
3.138 Ғ = т21/4ле0г

3.139 n’,=o'Y=q/2s-miaerHira 1; 0 ’2=-a”2=--q/2.s-njiacTHna 2
3.140 <p=q/4rcEoL
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3.141 cpr  ф2=( 1 /4rfl)2q( 1 -2r)/r( 1 -r)=3,б кВ
3.142 о ] <j4 q i +q2/2S^ 19 иКл/м2 

<т2= <T3=qi-qa/2S=9,7 нКл-'м’, 11=1,65 В
3.143 E,=0; «рг-2400 B, F.,-7.5-10 1 В/м, f 2=-600 B; F ,— 1.7-104 В/м, 

ф3=-1000 B.
3.144 q, !=(q1+q2)R!/(Rt+R2)=9,6 »Кл, qv2-(q i ‘ q?>q’ i -  21 ,5нКл
3.145 0 1 , 0 1  пкФ
3.146 C= 180 пкФ
3.147 ф=1500В
3.148 ф=2,9 В
3.149 С=174пФ
3.150 C=6,2 нФ
3.151 1 )0 8 8 ,5  пФ; 2)D,=D2=2,62 мкКл/м2; Е,=42,8 кВ/м, Е2=100
кВ/м; Аф|=Аф2=300 В
3.152 q=± 1,33-10‘7 Кл
3.153 С=51,6 пФ
3.154 Ю 7 0 0 В
3.155 02,14-Ю ^м кФ /Н
3.156 U i/U2=ln[(r+d2)/r]/ln [R/(r+d, )]= 1,3 5
3.157 0 1 ,1 7  пФ
3.158 U=4,41 кВ
3.159 0 0 ,3 3  мкФ
3.160 Ч|=6-10‘6Кл, q2=12-10"6Kn, q2=1810^Kji
3.161 q,=200 мкКл, 120 мкКл, q3=100 мкКл, U ,=l 10В, U2=60 В, 

U3=40 В, q0 =220 мкКл, U=210 В
3.162 ш=г2/8я2е0г‘=0,63 Дж/м3
3.163 1)W=-2,6-10 '18 Дж=-16эВ; 2)ZW=-1,6-106 Дж=-1 ■ 1025эВ
3.164 W=0,55 мкДж
3.165 1)\¥=1/2(1/4гоад22/2)=4,5 нДж; 2) R 2 см
3.166 1 )W=3/5(1 /4rcE0q2/2)=5,4 нДж; 2)W,=1/6W=0,9 нДж;

3) W3=5/6W=0,5 нДж
3.167 1) Е| =U/(e-1 )d, +d2=2 кВ/м, E2=eU/(e-l)d!+d2=4 кВ/м;

2)®i=3,5 мДж/м3, ю2=7,1 мДж/м3
3.168 W=27 мДж
3.169 W1 =(2я/45• p2/seo)R5=7,88 нДж; Wr=(2Tc/9-p2 e0)Rs=78,8 нДж
3.170 W=30 мкДж
3.171 0Ю .209Д ж
3.172 A=e2e0Sh/d(d-h)=8.9 мкДж
3.173 l)A=l/2-U2(eoS/d)2=99.5 мкДж,2) wi=w2=l/2e0(U/d)2=25 

мДж/м3
3.174 A=q2Ax/2eeoS=l 1.39 мкДж
3.175 AW=-U2C]С2/2(С 1 +С2)=-0.03 мДж
3.176 1) 0,18 Дж, 0,09 Дж, 0,06 Дж; 2) 0,605 Дж, 1,21 Дж, 1,815 Дж
3.177 1) а) сыйымдылық кішірейеді А О  1.1 пФ, энергияның 
көлемдік тығыздығы кемиді Асо=4.8-10'2 Дж/м3. 2) а) кемиді А О І.Іп Ф ,
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энсргияньщ көлемдік тыгыздыгы кішірейеді Дш=0
3.178 A=q(q0 Fq/2)-(R,- l/R 2)/4jte0= l .8 Дж
3,179 W=450 мкДж
3.180 Q=0.6 Дж
3.181 ci>=ct2 / 8 s 0=  18 Дж/м3
3.182 Wi=0, w2=28 мДж/м3
3.183 e ’=(E-l/s)-eoE=5,6 лК.і/м2, ш = Е оЕ ‘ / 2 с= 1 , 6  мкДж/м
3.184 F 1.92-1 (Г! Н. «)=E0U2/2d2=16 мДж/м1
3.185 W=15.5 мкДж
3.186 ю=97 мДж/м3
3.187 <й=20,4 мДж/м3
3.188 Q=5 мкДж
3.189 W=0.55 мкДж
3.190 W=0,45 мкДж
3.191 a) W=3q2/20jte0R б) W2=l/5
3.192 27 мДж
3.193 W,/ W2 =5e=10
3.194 q=l/2-l-t=50 Кл
3.195 q=0,26 Кл
3.196 q=48 Кл
3.197 1=3.75 м, Um=0.3 В
3.198 j=6.1 МА/м2
3.199 S=34.2 мм2
3.200 U=jp7idn=6.4 В
3.201 N=200 витков
3.202 t2=(R2-R0)/Roa
3.203 t2=70°C
3.204 R=20.16 Ом AR/R=I/(!r/U)-1 =0.008
3.205 Im=2A
3.206 e=34.4 В, r=1.43 Ом
3.207 1)1=0.11 A, 2) Ui=0.99, 3) U2=0.11 B, 4)q=0.9
3.208 U=4B
3.209 lJi=200 В, U2= 120 В, U3=0.4 В
3.210 li=0.3 A, I2=0.6 А
3.211 R=0.1 кОм
3.212 R=6 Ом, г=4 Ом
3.213 1=65 мА
3.214 Ri=7.4 Ом
3.215 U,=0.21 В, R,=2.1 Ом
3.216 Г]=2.9 Ом, г2=4.5 Ом
3.217 1=2А
3.218 F=epl/S=2.4!0"21 Н
3.219 S=410 мм2 ; и=2Г1В, АР=10%
3.220 Р, =4.5 кВт; АР=540Вт; Р2=3.96; q=88%
3.221 c„p„SMAt/pCB[CGB(t„„aB-t i)+qCB] 0.2 мм
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3.222 I) t„apail =tlt2/tt+t2=10 мин, 2) мин
3.223 Pmas=&I/4(e-Ir)=6.45 Вт; j|=42%
3.224 P=168Q Вт
3.225 R=23.3 Ом
3.226 1) 1.2 кВт 2) 12 Ом
3.227 1)14.4 Ом 2) 11.3 Ом 3) 1 кВт
3.228

д  = һ ^ _ і у л  0 Л , п; . П.: ЮО
0 3 кДж

3.229 Q=1 кДж
3.230 <V>=7.45'10"ism/c; Р=5.67-10"16 кг м/с
3.231 <V>=3.7 мкм/с
3.232 N=1.2-1021 с’1; Е=8.610'3 В/м
3.233 Е=0.05 В/м
3.234 a) V=9.8-105 м/с, б) п=3.941016с'1
3.235 Е=0.1 В/м
3.236 Ік=4.17 мкА
3.237 1=8-10's А
3.238 t| =1015°С
3.239 С=4.4-10'5 В/к
3.240 С=5-10'5В/°с
3.241 4 мг
3.242 v=It/Fz=3.12 ммоль, N=vNA=l,87-Ю21
3.243 п=5-1018с"'; Ч=3.2-10‘1‘>Кл
3.244 Z=3
3.245 А„=Ғ(в+ из" )=109 см2 /СОм
3.246 h=54 мкм
3.247 m=6.6 мГ
3.248 N=9.3-1017
3.249 R= 10'3 Ом
3.250 п=И/е(в+ +в" )■ U-S=2.3 -108 см"3
3.251 5 нСм

3.252 a) n,=Irac/eV=610 см'3 с '1, б) п = л / ^  = 61о7см-3
3.253 2-109см'3с-1
3.254 5.25-10-7 Ом'1 м '1

4 Электр жэне магнетизм
4.1 В=200 мкТл
4.2 Н=50 А/м
4.3 В=230 мкТл
4.4 B=|i0 2І/лі1=--240 мкТл

4.5 ,/2/^1 / 2;ra(sin«+sme£/2) = 24

4.6 B= 40 мкТл
4.7 В=(я+4/8л)-(ро I/R)-357 мкТл
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4.8 В=щ /% йф2 + i 2 =400 мкТл
4.9 А нуктесінен I, жэне 1? токтар арасындагы қашықгық а=3.3 см
4.10 l=27tRB(ji+l)no=12A

4.11 1= 1 3> жаЬ//'»= 29 А
4.12 Н=31.8 А/м
4.13 8^2/я2=1.15
4.14 В=2.1 мкТл
4.15 В=2ро 1/Зяа
4.16 B=pol/47tR
4.17 Н=12.7А/м
4.18 N=51
4.19 В=(ц„ 1/2г3 ) R2 =62.8 мкТл
4.20

а +1 а
21 Jd2 + (а + 1)2 *Ja2 +1г _

4.21 В=606 мкТл
4.22 В=4.43 мТл
4.23 U=Jtpl2/SH=0.12 В
4.24 Н=6.67 кА/м
4.25 Н=1.25 кА/м
4.26 В=0.12 мТл
4.27 lmjn —1 м
4.28 1=1.1 мА; 14=1.1 МА/м
4.29 Втах=16 мТл
4.30 V=1 Мм/с
4.31 В=20 мкТл
4.32 L=0.2 м
4.33 Втах=Цо IN/[2jc(R+r)]; Bmjn=po IN/[27t(R-r)]
4.34 В=2р0 W«2 + Һ1 /яаЬ=200 мкТл
4.35 В= ро 1/8R=78.5 мкТл
4.36 R=1.38 м
4.37 V=36.3-106 м/с; W =3310‘23 Дж; Т=510'9с; Г=99 1026кгм 2 -с 1
4.38 Ғ=4-10"16Н
4.39 V=0.61 Мм/с
4.40 аг =0, an=7-1015 м/с2
4.41 Р=2.4 кг м/с2
4.42 У=(2В/2ят)- М п1R2 +Һ1 *7-106 м/с
4.43 WK=17.3 МэВ
4.44 L=|e|BR2=3.2’10'25 кг-м2/с
4.45 Т=2.84 мс
4.46 v=|e|B/2jtm=562 МГц
4.47 R,/R2=m1/m2=1840
4.48 |e|/m= 175 ГКл/кг; V=2.65 Мм/с
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4.49 Ғ=4.710'ПН
4.50 R -mVsina/IB 2.4 мм: һ-2я:шVco.su/1 В -2 ,С см
4.51 Pm=Be2R2/27mi=7.04 пА/м2 (m-электронның массасы)
4.52 WK =(4л2 R2 +Һ2 )В2 е2 /8гх2 т=580 фДж=580-10 '15 Дж
4.53 R=1.96 мм; 1т=7.1 мм
4.54 WK=88 кэВ
4.55 V=qBR/m=41 Мм/с: WK =qBvR/2=34,9 МэВ
4.56 N=WK/2|e|U =167
4.57 Х=4.9 см
4.58 V=E/B; 510sм/с; 5-105м/с
4.59 а) а=|е|Е/т=20.1 Гм/с2: б) а= -J(eE/ m f  + (Be V / m f  =37.5 Гм/с"
4.60 F=4.9H
4.61 F=po(W27rd)4=2H
4.62 а=я/6 рад.
4.63 Ғ= poI2/4R=0.2 мН /м

4.64 Ғ= ЦоІ2/л1=0.13 мН/м
4.65 Ғ=Цоі2/4л=0.1 Н
4.66

F = Ғь — 5 з
2ж 1(1 + а)  мкН

4.67 F=2B/R=0.05 Н
4.68 Ғ=0.4 Н
4.69 А=-( цо I2 /2я)1п2=-5 мкДж/м
4.70 Ғ=400Н
4.71 Ғ ^ р 0І2/2яб=10Н
4.72 Втіп=0.055 Тл
4.73 Ғ= ро I2 R/d=25.2 Н
4.74 Ғ= 2рп12 а/(7td)=8 мН
4.75 Pm=2TtR3 В/цо =30 мА-м2
4.76 Рт =39.3 мА м2
4.77 Рт =10А-м2

4.78 1=!І4Н2Рт/ к =37А. R=yj/>m!2жН =9.25см

4.79 1=2А
4.80 Рш=94-10‘24 А-м2; М=94-10"25 Н-м
4.81 1) Pm=ql2 ю/2ср=2нАм2 , 2) Pm/L=q/2m =5 мкКл/кг
4.82 1) Pm=jtqnR2=3.12нАм2, 2) Pm/L=500 нКл/кг
4.83 3.14 нАм2
4.84 1) B=po o©R/2, 2) Рш = ро acoR4/4
4.85 В=2цо a(oR/3=2 пТл
4.86 M!=3.5310-4H m , М2=1.210'9Н м
4.87 0.125 Н м
4.88 M=IBSNsina=0.125 Н м

1) М =2.410'9Н м: 2 )  M =1.210'9H m
4.89 М=цп 7tIliR2 cosa=79 мкН м
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4.90 1) .VI 12 мкН м, 2) Рш=120 мкА'м2
4.91 В 2лш/П2 6.65 мТл
4.92 Т=я1 =0.75 с
4.93 db/dx=Fmax/Pm-5T л/м
4.94 R=5.5 см.
4.95 f f fd l  = 1 2 .5 6 -1СГ*Тл-м
4.96 f  Udl =  irr2}sm a  =  157.2 A
4.97 В-шіп > -  5мТл; Bmax -  %  v -  ІОмТд2n\--rj

4.98 Ф=113 мкВб
4.99 Ф=50 мкВб
4.100 Ф=157 мкВб
4.101 Ф=8 • 10“5 Вб
4.102 <[)"|.і(,п18 25.2мкВб
4.103 'T'=HoIN2S/l=40.25 мВборам
4.104 Ф=І.6-10‘4со8(4яІ+а); Фтах= Ю мкВб
4.105 А=2.5 Дж
4.106 А=5 Дж
4.107 А=126 мкДж
4.108 А=6.84 мкДж
4.109 А=0.33 мкДж
4.110 А=1.25 мкДж
4.111 А= 19.65 Дж
4.112 Ф=5-10'5 Вб; *Ғ=7-10'2 Вб
4.113 А=2.5 Дж
4.114 Ф=5мкВб
4.115 I) Bmax=5-10’3 Тл, Втіл=2.5-І0'3 Тл; 2) Ф=8.5КГ4 Вб
4.116 1) В=0; 2) В=30 мкТл
4.117 В j.innl
4.118 B=|i0nR/r
4.119 В=20 мкТл
4.120 В f.i есе үлкейеді, Н сол күйінде қалады.
4.121 J -Д > 3.6 А/м
4.122 B=l .29 Тл; jj.=l -103
4.123 В=ро(1+х)Н~6'3 Тл
4.124 J=0.17 А/м
4.125 В=1.4 Тл; р=700
4.126 JKaH=556 кА/м
4.127 Ф=0.52 мВб
4.128 Н=65 А/м болғанда j.imax =9800.
4.129 n=15
45.130 J=1.23 МА/м; x=880
4.131 Fm=840 A
4.132 p=940
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4.133 Нс=1кА/м
4.134 Fm=7.1 кА
4.135 р=18 с
4.136 І=5А.
4.137 В—5.4 Тл
4.138 Қ=М/1=6 кА/м
4.139 F„,=7.1 к А
4.140 ^„=157 В
4.141 ^ р=15В
4.142 -Ba2ojsino)eos«
4.143 ^max=90 мВ
4.144 ^=-c№/dt=-BIdx/dt=-BIv=-0.15 В
4.145 ^,=Bjtl2n= В7і12<й/27с=0.5 В
4.146 fy=235 В
4.147 ^=165 мВ
4.148 n=600 мин'1
4.149 B=(R1+R2)/2nS=0.18 N=Ta
4.150 Ф=0.3 мВб
4.151 q=rcBrz/R-cosa=5 мКл
4.152 B=0.75 Тл
4.153 4,=-5 В; 1=2А таңба(-) индуктивтілік токтыц магнит
өрісі магнит ағынының өзгеруіне қарсы болады.
4.154 Ф=(5+5Г)Т0'4 Вб

£,,=-( cot)-10'4 В; Ф(5)=1.3Т0'2; у5)=-5-10'3 В.
4.155 q=mB/16pD=41.4 мКл (р-мыстың тығыздығы)
4.156 Ч/=(3+2Т)-2-10'2 Вб; %=-8t-10'2 В; Т(10)=4.0 Вб; ^=0.8 В.
4.157 I=27tqR/ ро(а2-аі )1п( а2/аі )= 1 к А
4.158 L=0.1 Гн
4.159 L=0.8 Гн
4.160 < % >=0.3 В
4.161 L=3.2 Гн
4.162 L=55 мкГн
4.163 L=SBN/1=1 Гн
4.164 L=popl]2/4rtl2=40 мГн
4.165 Г=0.71мГн; Ф=3.55 мкВб
4.166 ^=-L i’=10'2 В
4.167 1 см. саны п=8
4.168 Ьі2=8мГн
4.169 12=0.2 А
4.170 L 12=2 мГн
4.171 ^=-15,7cosl00 jitB; с2ш;1Х=15.7В
4.172 £,;=0.0e'2t
4.173 1.5-ке дейін
4.174 t=10 мс
4.175 1=6.75 A
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4.176 t=l,5c
4.178 Q=L^2/2R2((1+R0)/R)=3 мкДж
4.179 1=2 A
4.180 \А=1.3-10-, Дж ,^=1,2-НГ4В
4.181 W=0.05 Дж
4.182 W=N®l/2=0.5 Дж
4.183 W=(Li2/2)e2R/I ‘=0.23 Дж
4.184 W= 10 mДж
4.185 W=7tRSBH=0.6 Дж, мұндагы, H=N/2jiRI=530 A/м, B=1,2 Тл
4.186 W=0.15 Дж
4.187 (o= 10 Дж/м3
4.188 ш=800 Дж/м3
4.189 Е=150 МВ/м
4.190 со„/соэ=1,1Т0’15
4.191 1,6-103-дейін
4.192 һ « в  болғанда, Ь=ц0һ/в=6,310'8Гн/м
4.193 L=L,+L2+2L12
4.194 db/dt=40 Тл/с
4.195 B j.il)nllllo)2sin(ot жағдайында: r<R болғанда JCM=B r/2; 

r>R болғанда JCM=B R 2/r2
4.196 a) JCM=3 qa/4ar ’; 6) JCM=-qV/4m3
4.197 Фр=9-105В м
4.198 Ф ,г  t, Dds =  —; бФг,Ак= 1/e0; dq/dt=l/ e0I;

4.199 H=qft>Af]/4jtr3
4.200 Егер B=B(t) болса, онда [ V E]=-db/dt/0
4.201 Егер B=B(t) болса, онда [ V E]=-db/dt
4.202 В=2.510~6Тл
4.203 jCM=e0eUv/(d0+vt2) d0 -  бастапқы арақашықтық
4.204 B=p0£oEvcosa
4.205 a=B/p,0v
4.206 [VH]=j+dD/dt div-ті аламыз, div[VH]=0 болғандықтан, 
онда 0=Vj+dD/dt, V D p жэне Vj=dp/dt
4.207 E=ar2/2r=2.5-10‘5В/м
4.208 E=po 2x, мүндагы х-орта сызықтан арақашьщтығы
4.209 Е ,=6.410'6В/м, Е2=2.56Ю ‘5В/м
4.210 Ғ=1.6Н
4.211 WK=0,1 кэВ
4.212 V=0.988 c
4.213 dB/dt=40 Тл/с
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5 Тербелістер

5 .1 А = 3 ,9  см ; ш =  ь в с  \

5 .2  1 ,1 6  м
5 .3  x t  =  0; х , =  4,34 см  ; xs =  6,00  см; щ  — 9 ,42  с м /с ; »s «  6,65 см /с ; 

=  О.; a j = О; 8 . =  10,5 сы /с; s ,  ш  14,3 см /с ; г \вг =  8,48 СМ/с;

= 3,52 см/с; а,р1 = 5,52 см /с3; a ^ t  =  13,3 см /с2

5 .4  о , і з б  м /с

5 .5  я / з  р ад ; 3 л/4; 5 л /3 ;  7  л/б
5 .6  А = 8 ,3 3  см
5 .7  t= T /6
5 .8  v=l 5 ,6  см /с
5 .9  х —A cos(cat 4  р).  мандаты A = d /2 = 1 0  см ; <и =  гг /з  =  п/2 рад ; 

х=8,66 см; v=-5,24cm/c; а= 9,50 см/сг
5 .1 0  t= l  с
5.11 А=1,41 см;<р = я /4  рад; x=Acos(cat -t- $>), мұндағы <u = яс-1
5 .1 2  у = -х 3/2 + 1

5 .1 3  <»= 4,0 С-1 ; A =  5,0 см; a  =  37®.

5 .1 4  7  см ; 5 см

5 .1 5  у = А -2 х -/Д , А -2 х2/А , у = л г +  2; 2 )  y = A - 2 j  —А, у = х - - 2 ;  3 )

2 л ,  -  AjX2 =  AAt, у =  3 J  +  3 /2 ; 4 )  Х=2(А5/А 2)у\1-У 3/А г\, Х = Зу /2 -\4 -у 2\

5.16 г- = 1 С

5.17 77,9 с-1; 82,1 С'1; 1,5 С

5.18 6 см; тг/з рад; x=Acos(u>t +  <р), i
5.19 x=cos(&it+ гт/3), МКМ

5.20 л / з  рад; 6 см; х=  6ccs.it - л / з )
5.21 2 м Н ; 50 м кД ж
5.22 2 с; л / з
5.23 0,6 с
5.24 6 с
5.25 0,67  кН /м
5.26 6,4 Д ж
5.27 -62,5 мН
5.28 4,39  мН; 8,77 м кД ж
5.29 *1 ,3  с
5.30 1,8 с
5.31 10 см
5.32 0 ,22
5.33 50 см
5.34 36 см, 1,2 с
5.35 1,55 с
5.36 2,17  с
5.37 11,2 с
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5.38 6,21 с
5.39 6,4 с
5.40 2,3 M S '3
5.41 4 рет
5.42 2 ,З М 0 '3
5.43 1,!5-Ю ': ; 0,023
5.44 9 ,16-10-Е кг/с
5.45 N - 35
5.46 0,031 с 1; 0,14
5.47 N=35
5.48 0,78 с; 0,81 с
5.49 15 м/с
5.50 1002 Гц
5.51 127 Гц
5.52 4,05 Гц
5.53 1,75 Гц
5.54 31см
5.55 1,53; 37,7 мДж
5.56 0,314 мН
5.57 5,03 Гц; 4,91 Гц; 6,4 мм; 3,2
5.58 40 мА
5.59 0,63 мкс
5.60 160 Гц
5.61 2 мс
5.62 I мс
5.63 5,0; 0,005
5.64 0,21
5.65 31,8 мкс
5.66 Л ГГ -  1)
5.67 0,15 мВт
5.68 6
5.69 0,50 с
5.70 5
5.71 490 рад/с
5.72 0,15 с
5.73 12,5 Ом
5.74 4,1 Ом
5.75 71 мА; -63s ; UP = 57 В; Ut = 28 В; Uc = 1 4 2  B>N = 4.0 Вт
5.76 4,6 мА; 73,3 В; 146,5 В
5.77 0,74; 0,68
5.78 0,725; 0,685
5.79 3,74 мкФ
5.80 0,055 Гн
5.81 156 В
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5.82 4,38 кОм
5.83 -0,1 мм; 0,363 м/с; 0,439 м/с
5.84 1,26 рад
5.85 350 м/с; 0,79 м/с-
5.86 200 Гц
5.87 'лг
5.88 50 Гц
5.89 0,48 м
5 .9 0  3 3 0  м /с
5.91 336 м/с
5.92 5,88 м/с
5.93 1450 м/с
5.94 1,57 рад
5.95 2,12-195м/с; 45 мА/м
5.96 0,377 В/м
5.97 126 мВ/м
5.98 -1,8 м
5 .9 9  4 ,7 1  м В т А Г

5.100 8,85 пПа
5.101 2,25 мкДж
5.102 0,5 кеес2
5.103 30; 75 км
5 .1 0 4  0 ,5  « „ c W .

6 Оптика. Сэуле шытрудыц кваеттыц табигаты
6.1 5,58 см
6.2 60 см
6.3 arctg п
6.4 -20 см; 3 см
6.5 1,36
6.6 1,63
6.7 arcsin (% * sirs it /n2)
6.8 16,3 см
6.9 5,8 мм
6.10 39 см; -80 см
6.11 1 м
6.12 0,59 м
6.13 72 см
6.14 26 см
6.15 1,6
6.16 2,5
6.17 7
6.18 -4дптр
6.19 7,5 см
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6.20 7,5 см айнаның полюсынан; 1,5 см
6.21 1 Вт/кд
6.22 Ф=6,28 клм; R=8 клм/м5; Е2 = 2,51 кям;», =1,76 клм/й2; 

В, =560 кд/м2
6.23 1,6 м
6.24 278 лк; бОлк; 251 лм; 125 лк
6.25 0,98
6.26 ЮОкд
6.27 190 лм
6.28 1) Е=ІҺ/(һг + гг) 3/г; 2) 50 лк, 125 лк; 3) ЗЗлм.
6.29 66 лм
6.30 1,26 клм; 10 клм/м2.
6.31 0,50 мм; 0,548 мм
6.32 500 нм
6.33 0,1 мкм
6.34 3,15 мм
6.35 0,39 мм
6.36 490 нм
6.37 1,46
6.38 6
6.39 1,4
6.41 50 м
6.42 104
6.43 1) 50 нм; 2.) 25 м
6.44 103
6.45 8
6.46 ктіп = 1; =2
6.47 66 см
6.48 R=290; N=145
6.49 I мм/нм
6.50 38,3°
6.51 зос
6.52 8
6.53 55в45'

6.54 2
6.55 3,3
6.56 3
6.57 0,348
6 .58  С2 =  0,21 г /с м 3

6.59 1,73; бо0?’
6.60 5,06 мм
6.61 1,0 м-1
6.62 1,2%; 70%
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6.63 10 см
6.64 и=с(а-Ь/Д|)
6.65 (a+b/Лі)2
6.65 a) u/c: 0,655; 0,649; 0628
6.66 175 кВ
6.67 1,41
6.68 30е
6.69 2 ,6 * к г56
6.70 30®
6.71 1000 к
6.72 0,676
6.73 256; 3,62 мкм
6.74 64,7 МВт/м2
6.75 866 К
6.76 5,65 кДж
6.77 2 рет кемиді
6.78 Ат/М = 5.10*
6.79 5,6 кК; 2,34*10« Дж
6.80 5,88 кДж/(м“с)
6.81 3,62 кК; 7,24 кК
6.82 30 МВт/(м2мм)
6.83 81; 243
6.84 0,26
6.85 4%
6.86 1,45 мкм
6.87 6,26 кВт/м:
6.88 0,31 кВт/см2
6.89 1,24 пм; 1,8*10-31 кг ; 5,3*10~22кг*м/с; ъ am,
6.90 73 пм
6.91 9800 К
6.92 Ю-7кг*м/с
6.93 9*10«
6.94 2,42 пм; 1,32 фм
6.95 1,5 кВт/м2
6.96 4,9 Мпа
6.97 0,7 мкПа; 0,35 мкПа
6.98 1,45 км/с
6.99 2,1*I0"'22 кг
6.100 4,15*10«; 3 нН
6.101 9,2*ю 5м/с; 1,4*ю3м/с
6.102 3,02*10« м"5; 9,06*10«
6.103 35 нИ/с
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6.104 0,6 нН/ег
6.105 4,6 мкПа
6.106 11,2 мН
6.107 0,8
6.108 0,91 В

6.109 652 нм
6.110 3,04 В
6.111 1,03 см
6.112 56,9 пм
6.113 120е немесс 240°
6.114 0,5
6.115 2,5 В
6.116 2,42 пм
6.117 0,7
6.1 18 3,46 гш
6.119 1,85 МэВ
6.120 0,2 МэВ
6.121 1,9 эВ
6.122 3,7 эВ; 260 нм
6.123 3,5*Ю~6; 1,5 км/с
6.124 1,07 кэВ; 4,5*105м/с
6.125 4,5 эВ
6.126 0,244 МэВ; 0,176 МэВ

7 Кванттыц механика
7.1 1,28 пм; 37,5 МэВ
7.2 730 пм; 6,6*1Q-34
7.3 0,33 нм
7.4 1,23 нм
7.5 1,23 нм; 0,123 нм
7.6 0,1 нм
7.7 2 рет кемиді
7.8 0,212 МэВ
7.9 4,7*1СГЗБм
7.10 123 пм; 2,86 пм; 0,186 г
7.11 5*1СГ3м; * Ю_16м
7.12 Др,,/р.,; *  10-4 ЖОҚ
7.13 Д е!=  7 , 3 * ю е м / с

7.14 Д1?= 7,3*10Ем/с
7.15 1,1*101г
7.16 mAv&x<h, жоқ
7.17 0; 414 нэВ
7.18 Дү/v h/L



7,19 16,7 эВ
7.20 ,ағИ!=6,6*іО'‘г!Ім/с; a<.-„~73 м/с
7.21 l,13*io-3
7.22 А=1/ W #\
7.23 За/2
7.24 :Sj = j ; stj = 31/3; 3/(2L)

7.25 0,609; 0,195
7.26 0,324; 0,379
7.27 A=\2/(aVr\)\,0<x<a
7.28 1) L/6; 3L/6; 5L/6; 2) L/3; 2L/3
7.29 1/3
7.30 = jr2ft2n 2/(2 w iS a)

7.31 0,971
7.32 0,8
7.33 1,25
7.34 20 кэВ
7.35 0,2
7.36 0,143 нм
7.37 2,6
7.38 0,97
7.39 73 эВ
7.40 0,2
7.41 ij = r, = 212 пм̂  r3 = 477ПМ
7.42 13,6 эВ; -27,2 эВ; -13,6 эВ
7.43 ^«t»= l,87 мкмб 2!.,.„=820 п м
7.44 10,2 эВ
7.45 212 пм
7.46 4,86* н г 7м
7.47 657 нм; 487 нм; 434 нм
7.48 а) 54 эВ; 54 В; Ь) 122 эВ; 122 В.
7.49 8,12*10“  с-1; 2,4*10wc- i ; 4,6*1014с"г
7.50 3,41эВ; 1,89 эВ
7.51 7,31*ю “ с-1
7.52 13,6 эВ; 10,2 эВ
7.53 91 нм; 364 нм; 820 нм
7.54 на 2,56 эВ
7.55 0,65 мкм
7.56 1,2*іОем/с
7.57 5,45*iGvt,fljK
7.58 2,1*ю -“ Дж*с
7.59 2,8*Ю- э А*мг
7.60 а = Ms
7.61 9; 6; 2
7.63 2; 5; 3
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7.64 1=0; 1; 2; = О; 1,49*10=* Дж*с; 2,60*Х0"М Дж*с
7.65 1а) 0; 1; 2; 3; 4; lb) и 1с) 1; 2; 3; 4; 5

1. Бірінші; екінші; үшінші; төртінш; алтыншы
7.67 L=2; 3; 4; 5
7.68 Екінші, төртіиші, бесінші, жетінші
7.69 31с
7.70 а) % ;  б) грг; 3Р2; *яе; і

8 Қатты денелер физикасы
8.1 568 гіВ/м
8.2 1,14 мкКл
8.3 1,4*ю4.
8.4 39 мэВ
8.5 71 нм
8.6 71 мкВ
8.7 10 кВт/м3
8.8 240 жыл; 1ОТН
8.9 1,1*ю-1Е Кл
8.10 1,27*iolsc_1
8.11 825 Дж/(кг*К); 675Дж/(кг*К)
8.13 1,12 МДж/К
8.14 1,70 кДж
8.15 Е-р = 4>14 * 10"г1Дж
8.16 124 кДж; 414 кДж
8.17 390 Дж/(к*К); 450 Дж/(к*К)
8.18 Күміс
8.19 7,2 рет
8.20 3,52 рет
8.21 1,1 эВ
8.22 2,5*ю1?м3
8.23 д е =
8.24 3.5*10"2мг/(В * е)
8.25 2,45 рет
8.26 К=0,О53 эВ; г=0.85 нм
8.27 1,2 В
8.28 5,25*іо16м~~3
8.29 4
8.30 1,03; 1,21
8.31 ЕС(. = 2,99 * 10~г1Дж
8.32 340 Дж/моль
8.33 = 2.87 МДж/моль
8.34 2,99 МДж
8.35 2,36с"1
8.36 5,2*1 сг3
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8.37 212 К.
8.38 8,8%.
8.39 4,83%,
8.40 14,6 кДж.
8.41 3,45*10“ггДж
8.42 3,44ТГц
8.43 433 К
8.44 iS"«H*c
8.45 4,8 нм
8.46 3,13 км/с
8.47 4,0 нм
8.48 1,1 Н ет31 Дж
8.49 77,7 МПа
8.50 46 МПа
8.52 1/2; 1
8.53 ’/2
8.55 0,65
8.56 £> = - 4  эВ;А=4эВ
8.57 1,79*10"«; 0,98
8.58 ДЕ=±1,38 кТ
8.59 а) 0,893; -0,119; б)
8.60 1,14
8.61 4,57*1027м_3
8.62 0,9
8.63 3 рет
8.64 31,2 К
8.65 1,32 Мм/с
8.66 4,2 эВ
8.67 1,83 рет
8.68 7 рет
8.69 0,03
8.70 5,41

9 Ядролық физика жэне ,
9.1 0,2; 0,8
9.2 2*1 о-4
9.3 2,74 * i f r 4.
9.4 8,64*ЮЦ26
9.5 35,46
9.6 10х7 кг/м4
9.7 19,9* Ю-47 кг; 1,66*1
9.10 8,7*ioS7» r a
9.11 16,9 ГэВ
9.12 7,01546 м.а.б.; 7,01'

Че~
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9.13 0,00240 м.а.б.;2,23 МэВ
9.14 0,0818 а.е.м.
9.15 1,49*ііГ8м.а.б.
9.16 1,00728 м.а.б.;2,01355 м.а.б., 11,9967 м.а.б.
9.17 4,00260 м.а.б.
9.18 2.4909’0~: і кг
9.20 628 ГДж
9.21 23,8 МэВ
9.22 8,5 МэВ; 7.7 МэВ
9.23 20,6 МэВ
9.24 1,17*іСГ26кг
9.25 7,5 МэВ; 8,55 МэВ; 7,9 МэВ
9.26 56,5 МэВ
9.27 2,2 МэВ
9.28 7,26 МэВ
9.29 225 МэВ
9.30 10,6 МэВ
9.31 13,5%
9.32 5,85 тоулік
9.33 14,4*1016;2,39*W1S
9.34 40 тәулік
9.35 0,17; 0,36
9.36 10,5 cat .
9.37 0,63; 0,999955; 0,095
9.38 3500 жыл
9.39 ІЗВтәулік
9.40 1,44 car.
9.41 2,1 ИГ^еГ1
9.42 0,5
9.43 0,875
9.44 120 Дж;16 кДж
9.45 4,8*ХО*кг
9.46 3/4
9.47 1СГ6
9.48 X; = ДА1(/(ДЖ, Ч- ДА?, мандаты ДА?, = 1%/(Л,71)
9.49 a) N=(bT/ln2)| 1 -exp(-t*In2/T)]; b) 6.2Н 010; в>=»1,25*10і1
9.50  а)А;,„ =  Nx9[ k J { l 2 - % ) J  *  [ехр(-Ді<:) -в хр (-Д *» )]; 

b) tm =1п(Д,/Д,)/С1;- Д2)
9.51 70,7 Бк
9.52 8
9.53 4,1*Ю3жыл
9.54 10,5 ТБк
9.55 12,3 МБк/кг
9.56 24%
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9.57 1582 жыл
9.58 2,8*16® Бк
9.59 425 г
9.60 4,4 сут
9.61 Алты альфа-бөлшек пен үш бета-бөлшек.
9.62 Z=86; А=220
9.63 Үш бета-белшек пен бір альфа-бөлшек.
9.64 1,52*іё7 м/с
9.65 5 МДж
9.66 Ё4РоЗІ6; 290 км/с
9.67 4,87 МэВ
9.68 0,112 МэВ
9.69 а) 1,07*Ю~15кг*м/с; 5,35МэВ

б) 1,07*1СГ15кг*м/с; 9,89кэВ
9.70 З і л

9.71 339 км/с; 0,02
9.72 4,36 МэВ; 22,4МэВ; -2,80МэВ; -1,64МэВ; -1,05МэВ
9.73 19,8 МэВ; 23,8 МэВ; 6,26 МэВ; 8,12 МэВ
9.74 6,82 МэВ
9.75 5,26 МэВ; 0,44 МэВ
9.76 2,2 МэВ
9.77 5,35*10- МэВ; 3,6* Ю24 МэВ
9.78 0,63 МэВ
9.79 1,52 МэВ
9.80 20,6 МэВ
9.81 1.17*10 :,:кт
9.82 3 S " '  ■

9.83 12 м.а.б.
984 0,847; 0,716
9.85 53 г
9.86 5,12*10г! МэВ
9.87 1,28 рет
9.88 l,56*io_Isc"5
9.89 0,7 МэВ
9.90 0,75 МэВ; 1,65 нм
9.91 942 МэВ
9.92 0,99 МэВ
9.93 67,7 МэВ
9.94 67,5 МэВ
9.95 1,09 МэВ
9.96 22 МэВ
9.97 4,1 МэВ;
9.98 29,8 МэВ
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