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Кіріспе
Техникалық жоғары оқу орнындағы физика жалпы білім беруші пән
болып табылады. Физика болашақ маманға негізгі базалық білім береді, оның
инженерлі-техникалық ойлау қабілеті және әлемнің қазіргі жаратылысғылыми бейнесі жөнінде жалпы түсінігін қалыптастырады.
Қазіргі физика өлі табиғаттың ортақ заңдарын және оның материя
түрлерінің кейбір құрылымдық деңгейлерінде қолданылуын зерттейді.
Физиканы зерттеу нысаны - өлі табиғаттың алуан түрі (өріс, элементар
бөлшектер, молекулалар, макроденелер, ғарыштық орта, вакуум және т.б.).
Қазіргі кезде зерттелген (зерттелу үстіндегі) материялық құбылыстар
кеңістіктік және уақыттық аймақтардың өте үлкен диапазонымен
сипатталады.
Физикалық құбылыстар өтетін кеңістіктің аймақтары мен физикалық
объектілерінің саны жағынан өзгеруінің маңыздылығы оларды сипаттайтын
заңдардың
сапалық
өзгеру
сипатына
байланысты.
Табиғаттағы
жылдамдықтың табиғи масштабы вакуумдегі жарықтың таралу жылдамдығы
с = 3∙108 м/с болып табылады. Релятивистік емес (v<<c) қозғалыстардың
релятивистік қозғалыстардан (v~с) сапалық айырмашылығы осы жарық
жылдамдығына байланысты. Физика заңдарының кванттық және классикалық
шектелуі Планк тұрақтысымен ħ= 1,054∙10-34 Дж·с байланысты.
Физика – эксперименттік ғылым және жан-жақты теориялық түрде
зерттелген. Нақты физикалық заңдар негізінде кейбір негізгі физикалық
заңдар мен принциптерден маманның кәсіби іс-әрекет саласында практикалық
мәнге ие ақпаратты «ұйытудың» тиімді әдістері алынды.
Механика – механикалық қозғалыстың заңдылықтарын және оны
туындататын немесе өзгертетін себептерді зерттейтін физиканың бір бөлімі.
«Физика 1» дәрістер конспектісінде осы пән бойынша бакалавриат
«6В07101 –Электрэнергетика» оқу бағдарламасы бойынша оқытылатын
студенттерге арналған, көлемі 2 кредит дәрістердің мазмұны берілген.
Әр дәрісте тақырыптың негізгі сұрақтары мен олардың логикалық
байланысы және құрылымдық тұтастығы математикалық дәлелдеусіз немесе
мысалдар келтірмей-ақ көрсетіледі. Сондықтан оқу-әдістемелік құрал
студенттің дәрістік сабақтар, аудиториядан тыс өзіндік жұмыстар сияқты оқу
іс-әрекеті үшін бағыттаушы құрал болып табылады.
Әр дәрістің мақсатының нақты берілуі, оқу материалының мазмұндалу
формасы оның мазмұнына сай келеді, ол «Физика 1» курсын меңгеруде ЕГЖтарды жүйелеуге, жақсы меңгеруге көмек береді.
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1-дәріс. Қатты дененің және материалдық нүктенің кинематикасы
және динамикасы
1.1 Механикалық қозғалыс. Кеңістік және уақыт. Санақ жүйесі
Денелердің механикалық қозғалысы және осы қозғалыспен байланысқан
денелер арасындағы өзара әсерлесуді зерттеу механика пәні болып табылады.
Механикалық қозғалыс дегеніміз денелердің немесе оны құрайтын
бөлшектердің кеңістікте уақыт бойынша өзара орындарының өзгерісі.
Кеңістік және уақыт ұғымдары физикалық теорияның негізін құрайды.
Кеңістік және уақыт материядан ажырамайды, олар - бір-бірімен байланысқан
материяның болу формалары. Кеңістік - материалдық нысандардың бар
екендігін көрсетсе, уақыт - құбылыстардың ауысу ретін анықтайды.
Кеңістік пен уақыттың абстрактілі математикалық модельдері (мысалы,
эвклид кеңістігі) қандай да бір дәрежеде жоғары оқу орнындағы физиканың
негізгі есептерінің бірі болып табылатын кеңістік пен уақыттың нақты
қасиеттерін көрсетіп береді.
Барлық қозғалыс салыстырмалы. Механикалық қозғалысты сипаттау
үшін денелер жиынтығы, координата мен сағат жүйелерінен тұратын санақ
жүйесі қажет болады.
Егер зерттелетін жүйенің бастапқы мезетте күйі белгілі болған
жағдайда, оның (материялық нүкте, материялық нүктелердің жиынтығы,
қатты дене) кез келген уақыт мезетінде күйін анықтау – механиканың негізгі
есебі болып табылады.
Классикалық механикада бөлшектің күйі берілген уақыт мезетінде оның
үш координатасы (x,y,z) және импульстерінің проекциялары (рx, рy, рz) арқылы
сипатталады.
Қатты дене әртүрлі күрделі қозғалыстарды жасай алады. Олардың
барлығы екі қарапайым: ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстардан тұрады.
Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысы массасы дененің массасына тең және
инерция центріне орналасқан бөлшектің қозғалысына эквивалентті. Қатты
дене бекітілген осьті айналып қозғалғанда дененің барлық нүктелері центрі
осы осьте жататын шеңбер бойымен қозғалады. Бұл жағдайда дененің күйі
осьті айналу бұрышы және бұрыштық жылдамдық арқылы беріледі.
Денелер кеңістікте және белгілі бір уақыт аралығында қозғалады.
Материялық нүктенің қозғалыс күйі санақ денесі деп аталытын кез келген таңдап
алынған денемен салыстырылып қарастырылады. Санақ денесімен байланысқан
координаттар жүйесі мен сағат жиынтығын санақ жүйесі деп атайды.
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Материялық нүкте қозғалысының кинематикалық сипаттамалары

1.1 сурет - Декарттық
координаттар жүйесі

Қозғалыс
қашықтығымен
салыстырғанда берілген дененің өлшемі
мен пішіні өте кіші болса, оны
материялық нүкте ретінде қарастыруға
болады. Декарт координаттар жүйесінде
(1.1 сурет) уақытқа тәуелді қозғалатын А
материялық нүктенің орны үш кеңістік
координаттарымен х, у, z немесе
координат басы О нүктесінен А

нүктесіне жүргізілген радиус-вектор r
арқылы
анықталады.
Қозғалыс
барысында оның координаттары уақыт
өтуіне
байланысты
өзгереді.
Материялық нүктенің кинематикалық
қозғалыс теңдеуін векторлық және
скаляр түрде жазуға болады:

 
r  r (t ) немесе x  x(t ),

y  y(t ),

z  z(t ) .

(1.1)

Траектория, жол ұзындығы, орын ауыстыру векторы
Берілген санақ жүйесінде қозғалыстағы дененің немесе материялық
нүктенің басып өткен нүктелерінің жиының траектория деп атайды.
Траекторияның пішініне байланысты қозғалыс түзу сызықты және қисық
сызықты болып бөлінеді. Материялық нүктенің АВ қисық сызықты
траекториясы бойымен өткен қозғалысын қарастырайық (1.2 сурет). Қисық
сызықты АВ геометриялық нүктелер жиыны ∆S жол ұзындығы деп аталады.
Бұл скаляр шама уақытқа тәуелді функция болады:
S  S (t ) .


Нүктенің бастапқы А күйінен соңғы В күйіне жүргізілген  r векторы
орын ауыстыру векторы деп аталады. Бұл шама ∆t уақыт ішінде радиус 

 

вектордың өзгеруіне тең  r  r  r0 .
Түзу сызықты қозғалыс кезінде
орын
ауыстыру
векторы
траекторияның сәйкес бөлігімен
дәл келеді және орын ауыстыру
векторының модулі жүрілген жол
ұзындығына тең:


 r  S .

1.2 сурет - Материялық нүкте қозғалысы
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(1.2)

Жылдамдық
Жылдамдық – нүктенің берілген уақыт мезетінде қозғалыс бағыты мен
жол өзгерісін өзгерісін анықтайтын векторлық шама. Жылдамдықтың сан мәні
бірлік уақыт ішінде жолдың өзгерісіне тең.




Нүктенің орташа жылдамдық векторы     r орын ауыстыру радиусвекторының t уақыт өзгерісіне қатынасымен анықталады:


r
  
.
t


(1.3)



Лездік жылдамдық  – қозғалыстағы нүктенің уақыт бойынша алыңған


r радиус-векторының бірінші туындысына тең векторлық шама:




r d r
  lim

.
t  0 t
dt


(1.4)

Жылдамдық векторының бағыты кез келген нүктеде траекториясына
жүргізілген жанама бағытымен анықталады. Жылдамдық модулі мынадай
өрнекпен анықталады:


r
  im
t 0 t

 lim


r
t

t o

 lim

t 0

S dS

.
t
dt

(1.5)

Бұл өрнектен жол ұзындығын анықтауға болады:
S

t2

0

t1

S   dS    dt

(1.6)

Бірқалыпты қозғалыс кезінде (   const ) жолдың теңдеуі мына түрде
жазылады:
S  t .
(1.7)
Үдеу және оның құраушылары
Үдеу – материялық нүкте жылдамдығының модуль және бағыт бойынша
өзгеруін сипаттайтын векторлық шама.




Орташа үдеу векторы  a  берілген уақыт ішінде   жылдамдық
өзгерісінің t уақытқа қатынасымен анықталады:



 а 
.
t
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(1.8)

Лездік үдеу –уақыт бойынша жылдамдық векторының бірінші
туындысына немесе радиус-векторының уақыт бойынша екінші туындысына
тең векторлық шама:






 d  d 2 r
a  lim

 2 .
t 0 t
dt
dt



(1.9)

Жоғарыдағы (1.5) теңдікті есепке ала отырып үдеу модулін анықтауға
болады
d 2S
a 2
dt

(1.10)

Үдеу тұрақты кездегі ( a  const ) қозғалыс бірқалыпты айнымалы деп
аталады (бірқалыпты үдемелі, егер a  0 , және бірқалыпты кемімелі, егер
a  0 ). Бірқалыпты айнымалы қозғалыс үшін жолдың және жылдамдықтың
өрнектері мына түрде жазылады:
at2
,
S  0 t 
2
  0  a t .

(1.11)
(1.12)


Бірқалыпты түзу сызықты үдемелі қозғалыс кезінде a векторының


бағыты  векторының бағытымен сәйкес келеді, ал кемімелі қозғалыс кезінде
оған қарама-қарсы болады.


Қисық сызықты қозғалыс кезінде (1.3 сурет) 


векторы, демек a векторы, траекторияның ойыс


жағына қарай бағытталған болады. Үдеу a
векторын екі құраушыға жіктейік (1.4 сурет):
оның

бірі





векторымен

бағыттас

болып



тангенциалды үдеу ( a ) және оған перпендикуляр


нормаль үдеу ( an ) деп аталады.




1.3
сурет
Қисықсызықты
қозғалыс

-



a  an  a .
Тангенциал

үдеу

(1.13)
жылдамдықтың

модулінің өзгеруін сипаттайды (a 

d
),
dt

нормаль үдеу – жылдамдық векторының
бағытының өзгеруін сипаттайды. Радиусы
R шеңбер бойымен бірқалыпты айналу
кезіндегі нормаль удеу модулі келесі
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1.4 сурет құраушысы

Үдеудің

екі формуламен анықталады
an 

2
R

(1.14)

.

Нүктенің толық үдеуінің модулі мынаған тең:
2
 d    
a      .
 dt   R 
2

2

(1.15)

Әртүрлі ілгерілемелі қозғалыс кезіндегі үдеу құраушыларының мәндері
1.1-кестеде келтірілген.
1.1 кесте
Қозғалыс
Бірқалыпты түзусызықты
Бірқалыпты айнымалы
түзусызықты
Бірқалыпты айналмалы
Бірқалыпты айнымалы
қисықсызықты

Тангенциал үдеу a

Нормаль үдеу an

0
a  a  const

0
0

0

a  an  const

a  const

an  0

1.2 Қатты дененің ілгерілмелі қозғалысы. Айналмалы қозғалыс
кинематикасы
Қатты дененің ілгерілмелі қозғалысы кезінде оның барлық нүктелерінің
траекториясы, сан мәні жағынан және бағыты бойынша жылдамдығы және
үдеуі бірдей болады. Сондықтан материялық нүктенің, жоғарыда айтылып
кеткен, кинематикалық сипаттамалары қатты дененің ілгерілмелі қозғалысы
кезінде толығымен қолданылады.
Айналмалы қозғалысты сипаттаған кезде полярлық координаталарды
R жәнеφ қолданған ыңғайлы, мұндағы Rрадиус (айналу центрінен нүктеге
дейінгі қашықтық),  - полярлық бұрыш (бұрылу бұрышы).


Бұрыштық орын ауыстыру – ауытқу векторы (   ), оның модулі
бұрылу бұрышына тең, бағыты оң бұранда әдісімен анықталады. Бұрылу
бұрышы  аз болса, доғаның шамасы мына өрнекпен анықталады:
S  R   .

(1.16)

Бұрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеудің өрнектері:


d

,
dt
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(1.17)





d d2

 2
dt
dt




(1.18)



Мұнда  және  векторы айналу


осінде жатыр.  векторының бағыты


d

векторының бағытымен сәйкес


келеді. Үдемелі қозғалыс кезінде 


векторы  векторымен бағыттас, ал
кемімелі қозғалыс кезінде қарамақарсы бағытталады (1.5 сурет).
Дененің
бірқалыпты
айналмалы
қозғалысы кезінде бұрыштық айналу
мен бұрыштық жылдамдық





1.5 сурет -  және 
векторларының бағыты

заңдылықтары келесі түрдегідей жазылады:
  0 t 

 t2

,

2

(1.19)

  0   t .

(1.20)

Нүктенің түзусызықтық және бұрыштық
кинематикалық сипаттамалары арасындағы
байланысты анықтайық. Егер t уақыт
аралығында А нүктесі (1.6 сурет) S доғасын
жасаса, онда оның түзусызықты жылдамдық
модулі ((1.5) және (1.6) өрнектерін ескере
отырып) мынаған тең:
  lim

t 0

S
R  

 lim
 R  lim
 R   . (1.21)

t

0

t

0
t
t
t

Немесе векторлық түрде:
   r  ,
 




(1.22)

1.6 сурет - Қатты дененің
айналмалықозғалысы
1.2 кесте
Ілгерілмелі қозғалыс

Радиусвектор



r

Айналмалы қозғалыс

Айналу бұрышы
9



Сипаттамалар
арас. байланыс


Орын
dr
ауыстыру
векторы
1.2 кестенің жалғасы

Бұрыштық орын
ауыстыру
векторы



d

Ілгерілмелі қозғалыс

Айналмалы қозғалыс

Жол
ұзындығы
Жылдамды
қ

Жол ұзындығы

Үдеу

dS
dr

dt




a




d  d2 r

dt
dt 2


Нормаль
үдеу

a 



Бұрыштық үдеу







d  d2 
 

dt
dt 2


a  R   ,

d
dt

an 

a 

  

   r 
 
 

  R  ,

d

dt


a  a n  a

Тангенц.
үдеу

dS  R  d

dS

Бұрыштық
жылдамдық





Сипаттамалар
арас. байланыс


  
a   r 
 

an   2  R ,

2
R





an   2  R

d d
 ( R)  R  
dt
dt

немесе a  



r  .




(1.23)

Нормаль үдеу
an 

2
R

 2  R

немесе





a n   2  R .

(1.24)

1.2 - кестеде ілгерілмелі және айналмалы қозғалыстар кезіндегі дененің
кинематикалық сипаттамалары көрсетілген.
Бақылау сұрақтары:
1. Ілгерілмелі қозғалысқа анықтама беріңіз.
2. Нүкте қозғалысының кинематикалық сипаттамаларын атап беріңіз
және оларға анықтама беріңіз. Олардың арасындағы байланысты көрсетіңіз.
3. Нүктенің нормаль және тангенциаль үдеуінің мағынасы неде? Бұл
үдеулер қалай бағытталған және олардың өрнектерін көрсетіңіз.
4. Айналмалы қозғалысқа анықтама беріңіз. Қатты дененің ілгерілмелі
және айналмалы қозғалысына және оларға анықтама беріңіз. Олардың
арасындағы байланысты көрсетіңіз.
5. Қандай қозғалысты бірқалыпты айнымалы деп атайды?
2-дәріс. Материалық нүктенің және қатты дененің динамикасы
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Динамика – дене қозғалыс заңдылықтарын және осы қозалысты
тудыратын немесе өзгертетін себептерді зерттейтін механиканың бір саласы.
2.1 Ньютонның заңдары
Ньютонның бірінші заңы – инерция заңы. Күш. Масса
Егер денеге басқа денелер әсер етпесе немесе олардың тең әсер етушісі
нөлге тең болса, ол дене өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты
түзусызықты қозғалыс күйін сақтап қалады.
Денелердің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзусызықты
қозғалысын сақтау қабілетін инерттілік деп атайды. Сондықтан бірінші
заңды инерция заңы деп те атайды, ал басқа денелер әсер етпеген кездегі дене
қозғалысы инерция бойынша қозғалу деп аталады.
Механикалық қозғалыс сипаттамасы таңдап алынған санақ жүйесіне
байланысты. Ньютонның бірінші заңы кез келген жүйеде орындалмайтынын
тәжірибе көрсетеді. Ньютонның бірінші заңы орындалатын жүйелер
инерциалды санақ жүйелері деп аталады.
Күш – денеге басқа денелер жағынан немесе өрістер жағынан
механикалық әсер етудің арқасында пайда болатын векторлық шама.
Нәтижесінде күштің әсерінен дене өзінің қозғалыс күйін немесе өзінің
өлшемін және пішінін өзгертеді.
Өзара әрекеттесу бір-бірімен тікелей түйісетін денелер арқылы, сондайақ бір-бірінен қашықта орналасқан денелер арасында гравитациялық және
электромагниттік өріс арқылы орындалады.
Денеге әсер ететін бірнеше күшті, олардың геометриялық шамасының
қосындысымен анықталатын, теңәсер етуші күшпен алмастыруға болады.
Дененің массасы –ілгерілемелі қозғалыс кезіндегі дененің инерттілігін
сипаттайтын физикалық шама. Дененің массасы неғұрлым үлкен болса оның
қозғалыс күйін өзгерту соғұрлым қиынға соғатыны дәлелденген. Классикалық
механикада дене массасының қозғалыс кезінде де, басқа денелермен әсерлесу
кезінде де өзгермейтіні делелденген. Демек, масса классикалық физикада
өзгермейтін шама – инвариант.
Ньютонның екінші заңы – материялық нүкте
динамикасының негізгі заңы
Ньютонның екінші заңы тәжірибе жүзінде анықталды: материялық
нүктенің үдеуі оған әсер етуші күшке тура пропорционал және бағыттас, ал
нүкте массасына кері пропорционал:




F
a .
m
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(2.1)

m  const болғандықтан,

Ньютонның заңын былай жазуға болады:





d d
dp
F  m a  m
 (m   ) 
,
dt
dt
dt






(2.2)



мұндағы p  m   - импульс немесе материялық нүкте қозғалыс мөлшері.
Демек, материялық нүктенің импульсінің өзгеру жылдамдығы оған әсер
етуші күшке тең.
Динамиканың негізгі заңын мына түрде де жазуға болады:




d p  F dt







t1



 р  р 2  р1   F dt

немесе

(2.3)

0

материялық нүкте импульсінің өзгерісі оған әсер етуші күш импульсіне
тең.
Ньютонның үшінші заңы
Материялық нүктелердің бір-біріне тигізген кез келген әсері өзара
әсерлік сипаттамаға ие болады: екі материялық нүктенің өзара әсер күштері
модулдері бойынша тең және оларды қосатын түзу бойымен қарама-қарсы
бағытталған болады




F12   F21 .

(2.4)

Әсер етуші және қарсы әсер етуші күштердің табиғаты бір. Олар
әртүрлі материялық нүктелерге әсер еткендіктен бір-бірін теңгермейді. ( F12 екінші нүкте жақтан бірінші нүктеге әсер ететін күш, F21 -бірінші нүкте жақтан
екіншіге әсер ететін күш).
Қатты дененің ілгерілмелі қозғалыс динамикасының негізгі заңы
Қатты денені - механикалық жүйе ретінде, яғни біртұтас жүйе құратын
нүктелер жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Механикалық жүйедегі
материялық нүктелер арасындағы күштер ішкі күштер деп аталады.
Материялық нүктелер жүйесіне басқа денелер әсерінен пайда болатын күшті
сыртқы деп атайды. Сыртқы күш әсері болмайтын механикалық жүйе тұйық
жүйе (оқшауланған) деп аталады.
Ньютонның екінші және үшінші заңын бірге қолдану жеке нүкте
динамикасынан материялық нүктелер жүйесінің динамикасына көшуге
мүмкіншілік береді.
Қатты дененің ілгерілмелі қозғалыс динамикасының негізгі заңын мына
түрде көрсетуге болады:
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d p  сырткы
F
dt



немесе а 

 сырткы

F

.

(2.5)

m

2.2 Механикалық жүйенің массалар центрі және оның қозғалыс
заңдары
Материялық нүктелер жүйесінің массалар центрі (немесе инерция
центрі) деп оның ішіндегі С нүктесін аламыз, оның радиус-векторы мынаған
тең болады:


n



rс 

m  r
i

i 1

i

,

(2.6)

m



мұндағы mi және ri – i нүктесінің массасы және радиус-векторы;
n

m   mi –жүйенің қосынды массасы; n -жүйедегі нүктелердің жалпы саны. С
i 1

нүктесінің қозғалыс жылдамдығы былай анықталады:









dr
1 n
d ri 1 n
ð .
 C  C   mi
  mi   i 
dt
m i 1
dt
m i 1
m

(2.7)

Демек, жүйе импульсі




p  m  C .

Осы теңдеуді динамиканың
келесі өрнекті аламыз:

негізгі


 сырткы
d
(m   C )  F
,
dt

(2.8)
заңына

(2.5)

қоя

отырып,

(2.9)

Механикалық жүйенің массалар центрі барлық жүйенің массасы
жинақталған, сыртқы күштердің тең әсер етуші векторына тең күш
әсерінен материялық нүкте сияқты қозғалады.
Тұйық механикалық жүйедегі массалар центрінің қозғалыс

жылдамдығы C уақыт өтуіне байланысты өзгермейді, ол тыныштық күйде
немесе түзусызықты бірқалыпты қозғалыста болады.
2.3 Механикадағы күш түрлері
1) Тартылыс күші (гравитациялық күш)
Бүкіл әлемдік тартылыс заңы бойынша әртүрлі екі материалдық
нүктелер бір-біріне белгілі бір күшпен тартылады, ол күш олардың
13

массаларының көбейтіндісіне тура пропорционал ( m1 және
арақашықтығының r квадратына кері пропорционал:
F 

m1 m2
,
r2

m2 )

және
(2.10)

Н  м2
мұндағы   6,67  10
- гравитациялық тұрақтылық.
кг 2

Денені Жерге тарту күші ауырлық күші P деп аталады. Тек бір ғана
11

ауырлық күшінің әсерінен жоғарыға көтерілген дене жерге құлайды. Осыдан,




Р  mg,

(2.11)

мұндағы m - дене массасы, g - еркін түсу үдеуі.
Егер Жердің өз өсі бойынша күндік айналуын ескермесек, онда ауырлық
күші гравитациялық тартылыс күшіне тең болады:
mg  

mM
,
2
RЖ

(2.12)

мұндағы М және R Ж – Жердің массасы мен радиусы (Жер бетіне жақын
жерде дене мен Жер центрінің арақашықтығы жуықтағанда оның радиусына
тең).
Соңғы теңдеуден g -ны анықтап, сан мәндерін қойғанда Жер бетіне
жақын нүктелер үшін еркін түсу үдеуінің сан мәні келіп шығады:
g 

м
M
 9,81 2 .
2
RЖ
с

Дене салмағы деп дененің Жерге тартылу күшінің әсерінен тірекке
немесе аспаға түсіретін күшті айтамыз.
Ауырлық күші әрқашан әсер етеді, ал салмақ денеге ауырлық күшінен
басқа да күштер әсер еткенде пайда болады. Жерге қатысты дененің үдеуі
нольге тең болғанда ауырлық күші дененің салмағына тең болады. Ал








керісінше болған жағдай P  m( g  a ) , мұндағы a - дененің Жерге қатысты




үдеуі. Егер дене ауырлық күші өрісінде еркін қозғалатын болса, онда a  g
және дененің салмағы нөлге тең болады, яғни дене салмақсыз болады.
2) Дененің үйкеліс күші дене беті басқа денемен үйкелетін болса пайда
болады:
(2.13)
Fук  kN ,
мұндағы k - бір–бірімен үйкелетін дененің табиғатына байланысты
пайда болатын дененің үйкеліс коэффициенті, N - үйкелетін беттерді бірбіріне қысатын нормаль (перпендикуляр) қысым күші. Үйкеліс күші үйкелетін
беттерге жанама бойлап бағытталып дене қозғалысына қарама-қарсы
бағытталған болады.
3) Серпімділік күші деформацияланған денелердің бір-біріне әсерінен
пайда болады. Ол дене бөлшектерінің тепе-теңдік жағдайынан ауытқу
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шамасына х пропорционал және тепе-теңдік жағдайға қарай бағытталған.
Оған серіппенің созылу немесе сығылу кезіндегі деформацияның серпімділік
күші мысал болады:
F  kx ,
(2.14)
мұндағы k - серіппенің қатаңдығы; x - серпімділік деформациясы.
2.4 Қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасы. Күш моменті.
Дененің инерция моменті
Қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасын жылжымайтын осьі бар
Обербек маятнигінде бақылауға болады (2.1 сурет). Оның төрт жағындағы жүк
массаларын (m1 және m2 ) және олардың айналу осьіне қатысты симметриялы
орналасу нүктелерін (l және R) тәуелсіз өзгертуге болады. Бұл жүктерді
өзгерткен кезде бұрыштық жылдамдық қалай өзгеретінін қарастырайық
(қалған үшеуі өзгермейді).
1) Егер m1 массаны арттырсақ F  m1 g күшінің әсерінен маятник
жылдам айналады, яғни айналып жатқан дененің бұрыштық үдеуі оған әсер
етуші күштің шамасына (  ~ F ) тәуелді болады.
2) Жіптің ұзындығы l артқан сайын маятник жылдам айналады. Демек,
айналып жатқан дененің бұрыштық үдеуі оған әсер етуші күштің айналу осі
бойынша орналасуына байланысты (  ~ l ).
3) Егер m2 -ні арттырсақ маятник ақырын айналады, яғни оның
бұрыштық үдеуі азаяды. Демек, айналып жатқан дененің бұрыштық үдеуі
оның массасына тәуелді  ~

1
.
m2

4) Жүктер ( m2 ) орналасқан қашықтықты R -ды арттырсақ маятник баяу
айналады. Яғни, айналып жатқан дененің бұрыштық үдеуі оның массасының
айналу осі бойынша орналасуына (  ~

1
) тәуелді. Тәжірибе бойынша алынған
R

нәтижеге жаңа екі физикалық

2.1-сурет.
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Обербек маятнигі

шама енгізуімізге тура келеді; біріншісі бірдей уақытта
күштің әсер етуін қарастырса, екіншісі айналып тұрған
дене массасының бұрыштық жылдамдыққа әсерін
сипаттайды. Бұл физикалық шамаларды күш моменті



( M ) және инерция моменті ( J ) деп аталады.
Күш моменті
Дене айналу үшін оған түсірілетін күш оське байланысты момент тудыруы
қажет. F күшінің моменті деп қозғалмайтын О (2.2 сурет) нүктесіне қатысты
векторды айтамыз.

  
M  r F  ,





(2.15)


мұндағы r - күштің түсірілу нүктесінің радиус-векторы. M векторы О нүктесі
арқылы өтеді. Ол сурет жазықтығына перпендикуляр және бізге қарай
бағытталған.
Күш моментінің модулінің теңдеуі:
M  r  F  sin   F  l ,

(2.16)

мұндағы l  r sin  - күш иіні деп аталады (О
нүктесінен
күш
сызығына
жүргізілген
2.2-сурет. Күш моменті перпендикуляр). Қозғалмайтын Z ось айналасында
дене айналған кезде айналу моментін оған әсер

етуші бір ғана күштің құраушысы тудырады (2.3 сурет), дәлірек айтқанда F 
нүкте траекториясына жүргізілген жанама. Демек, F күшінің моменті О
коорданатбасына байланысты мынаған тең:

  
M   r F  .
(2.17)




векторының
бағыты
суретте
көрсетілген. Оның модулі мынаған тең:
M

M  F  r .
Z осі

бойынша

(2.18)


M z күш

моменті



2.3-сурет. Қозғалмайтын Z осі
бойымен дененің айналуы

(2.3 сурет) M векторының осы оське
түсірілген
проекциясы.
Ол
Z осі
бойынша бағытталған, нақты нүктесі
жоқ, оның модулі мынаған тең:

M Z  M cos   F  r  cos   F  R ,
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(2.19)



мұндағы R – Z айналу осінен F күш сызығына дейінгі қашықтық.
Дененің инерция моменті
Дененің инерция моменті - дененің айналу кезіндегі инерттілігін
сипаттайтын шама.
Ілгерілмелі қозғалыс динамикасында дененің инерттілігіноның массасы
анықтайды. Дененің айналмалы қозғалыс динамикасындағы қасиеттері
ілгерілмелі қозғалысқа қарағанда күрделі болады.
Материялық нүктенің J Z инерция моменті айналу осі бойынша нүкте
массасының m нүктеден осы оське дейінгі R арақашықтығының квадратына
көбейтіндісіне тең:
J Z  m  R2 .
(2.20)
Дененің инерция моменті айналу осіне байланысты оның барлық
материялық нүктелерінің инерция моменттерінің қосындысына тең:
J Z  lim

m  0

n

m  R
i 1

i

2
i

.

(2.21)

Айналмалы қозғалыс кезіндегі дененің инерттілігіне дене пішіні мен
геометриялық өлшемі, айналу осінен қандай қашықтықта орналасуы, массаның
көлемдік орналасуы әсер етеді.
2.1 - кестеде кейбір дұрыс геометриялық пішінді денелердің инерция
моменттері келтірілген.
2.1 кесте
Дене
Қуыс жұқа қабырғалы
радиусы R цилиндр
Радиусы R тұтас цилиндр
немесе дискі
Ұзындығы l жіңішке
стержень
Радиусы R тұтас шар

Айналу осінің орналасуы

Инерция
моменті

Симметрия осі

mR 2

Симметрия осі

1
mR 2
2
1
ml 2
12
2
mR 2
5

Ось стерженнің ортасы арқылы
өтеді және оған ерпендикуляр.
Симметрия осьі

Егер айналу осі дененің масса центрі арқылы өтпейтін болса, оның
инерция моменті Штейнер теоремасы арқылы анықталады. Штейнер
теоремасы кез келген оське қатысты дененің инерция моментін J Z осы оське
параллель және массалар центрі арқылы өтетін оське қатысты дененің J C
инерция моментін осы осьтер арақашықтығының квадратын дене массасына
көбейтіп қосқанға тең.
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J Z  JC  m  a2 .

(2.22)

Мысалы, біртекті жіңішке ұзындығы l
массасы m стерженнің инерция моменті
(2.4 сурет) Z / осьіне қатысты мынаған
тең:

2.4-сурет. Біртекті жіңішке
стержень

J Z '  J C  ma 2 

1
l2 1
ml 2  m  ml 2 .
12
4 3

Айналу осін массалар центрінен стержень ұшына көшірсек, оның
инерция моменті 4 есе артады.
Қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі
 сырткы

Айналмалы қозғалыста F
күштің әсерінен дененің d бұрышына
бұрылуы кезіндегі күш жұмысы оның кинетикалық энергиясының артуына
әкеліп соғады:
A  dEк ,

немесе

MZ

сырткы

 d  d (

JZ 2
)  J Z   d
2

d
d
d
 JZ 
 Jz
.
dt
dt
dt


M Zсырткы
немесе  
JZ

M Zсырткы 

M Zсырткы  J Z  

(2.23)

Қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі:
айналушы дененің бұрыштық үдеуі денелерге түсірілген күш моменттерінің
қосындысына тура пропорционал, ал дененің айналу осіне қатысты инерция
моментіне кері пропорционал. Келтірілген (2.5) өрнектен көретініміз айналу


осіне қатысты дененің инерция моменті тұрақты болса ( M Zсырткы  const ), онда


( J z  const ) бұрыштық үдеу де тұрақты   const . Егер
дене бірқалыпты айналады.



M Zсырткы =0, онда   0 -

Бақылау сұрақтары:
1. Ньютонның заңдары.
2. Айналмалы қозғалыс кезіндегі дененің инерция моментінің маңызы
қандай және ол неге байланысты?
3. Қозғалмайтын нүктеге қатысты күш моменті дегеніміз не?
Қозғалмайтын оське қатысты күш моменті дегеніміз не? Күш моментінің
бағыты қалай анықталады?
4. Айналмалы және ілгерілмелі қозғалыс динамикасының негізгі
теңдеулерін жаз.
5. Штейнер теоремасын қорытыңыз.
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3-дәріс. Энергия, жұмыс, қуат
Энергия - материяның әр түрлі қозғалыс формаларының өлшемі
Материяның қозғалыс формалары өте көп. Оның ішіндегі ең
қарапайымы – механикалық қозғалыс. Оны сандық түрде сипаттау үшін біз


импульс р  mV ұғымын енгіздік. Жылулық қозғалыстың сандық сипаттамасы

– температура болса, электр өрісінің сипаттамасы - Е кернеулік және т.б. Бұл
шамалардың барлығы материяның әртүрлі қозғалыс формаларының сапалық
ерекшеліктерін көрсетеді. Сондықтан материяның барлық қозғалыс
формаларына қатысты және олардың өзара түрленуін көрсететін физикалық
шаманы енгізу қажет. Физикадағы ортақ ұғымдардың бірі - энергия осындай
физикалық шама болып табылады.
Энергия - материяның әртүрлі қозғалыс формаларының ортақ өлшемі.
(Еске ұстау: энергия ұғымы физикаға енгізілген. Бұл адамның ойлау ісәрекетінің өнімі.)
Қозғалыс материяның ажырамас бөлігі болғандықтан, кез келген жүйе
энергияға ие болады. Жүйенің энергиясы жүйеде мүмкін болатын өзгерістерді
(сандық және сапалық) сандық түрде сипаттайды. Энергия –күй функциясы.
Табиғатта механикалық қозғалыс арқылы энергиясы бір денеден басқа
денеге берілетін процестер үздіксіз жүріп тұрады. Дененің механикалық
қозғалысының өзгерісін оған басқа денелер тарапынан әсер етуші күштер
тудырады. Өзара әсерлесуші денелер арасындағы энергия алмасу процесін
сандық түрде сипаттау үшін берілген денеге түсірілген күштің жұмысын
қарастырады. Жұмыс –энергияның күштік өзара әсерлесу процестерінде
өзгеру шамасы.
3.1 Кинетикалық энергия және күш жұмысы


Массасы m қандай да бір бөлшекті қарастырайық. Оған F күшпен әсер
етейік. Осы бөлшек үшін Ньютонның екінші заңының теңдеуі:

dV 
m
F.
dt

(3.1)


(3.1) теңдеуін
бөлшектің шексіз аз dr орын ауыстыру векторына
 
көбейтсек ( dr = Vdt екенін ескереміз)

 
  dV 
dt  Fdr .
mV
 dt 

 

 

3.1-суреттен VdV скаляр көбейтіндісі
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(3.2)

 

V 2 

VdV  VdV cos   V dV  VdV  d 

 2 

тең болады.

3.1 сурет
Онда,
V 2   
  Fdr .
md 
 2 



(3.3)



(3.3) –тің оң жағындағы шама F күштің dAжұмысы деп аталады.

 

 
dA  Fdr  Fdr cos ,

(3.4)



мұндағы α– F күш пен dr орын ауыстырудың арасындағы бұрыш.

(3.4) формуласы F күштің элементар жұмысын сипаттайды. Дене шекті
қашықтыққа орын ауыстырғанда атқарылатын толық жұмыс қозғалыс
траекториясы бойымен алынған қисық сызықты интеграл бойынша
анықталады.

 

2
 
A12   dA   Fdr   Fl dl .
1

l

(3.5)

l

Күш жұмысы – алгебралық шама, ол оң да, теріс те, нөлге де тең
болуы мүмкін. Жұмыстың графиктік түрде анықталуы 3.2-суретте көрсетілген.

3.2 сурет
(3.3) теңдеуінің сол жағын қарастырайық. Ол қандай да бір функцияның
толық дифференциалын береді.
20

Wk 

mV 2
 const .
2

(3.6)

Wk шамасы бөлшектің кинетикалық энергиясы деп аталады.
Кинетикалық энергия – толық энергияның бөлшектің қозғалысымен
байланысты бөлігі. Тыныштықта тұрған дененің (V=0) кинетикалық
энергиясы болмайтынын ескерсек, (3.6)-дан:
Wk 

mV 2
р2

2
2m

(3.7)

тең екені шығады.

3.2 Консервативті және консервативті емес күштер. Потенциалды
күш өрісі
Барлық күштерді физикалық табиғатына тәуелсіз консервативті және
консервативті емес күштер деп екі топқа бөледі. Егер күштің жұмысы
бөлшектің бастапқы нүктеден соңғы нүктеге қандай траекториямен орын
ауыстырғанына байланысты болмаса,ондай күштер консервативті күштер деп
аталады

   

 
 
A12   Fdr   Fdr .
l1

(3.8)

l2

Егер орын ауыстыру тұйықталған жолмен өтсе, консервативті күштің
жұмысы нөлге тең болады:
 
F
 dr  0 .

(3.9)
Орталық (гравитациялық, кулондық) күштер, ауырлық күші, серпімділік
күші консервативті күштерге жатады.
Консервативті емес күштің жұмысы орын ауыстыру өтетін жолға
тәуелді болады. Консервативті емес күштерге үйкеліс күштері, ортаның
кедергі күші жатады. Үйкеліс күшінің жұмысы әрқашан теріс болады. Мұндай
күштер диссипативті деп аталады.
 
Кеңістіктің әрбір нүктесінде бөлшекке бір нүктеден екінші нүктеге F r 
заңдылығымен өзгеретін күш әсер ететін кеңістіктің аймағын күш өрісі деп
атайды. Күш өрістері векторлық болып табылады. Күш өрісі біртекті
(ауырлық күшінің өрісі) және орталық (гравитациялық өріс) болып бөлінеді.
Консервативті күштер өрісі ерекше қасиеттерге ие, олар потенциалды өрістер
 
класын құрайды. Әр нүктедегі өрісті кеңістіктегі нүктенің орнына және F r 

күштің сипатына тәуелді болатын қандай да бір Wp( r ) функциясымен
сипаттауға болады. Олай болса, бөлшек 1 нүктеден 2 нүктеге орын
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ауыстырғанда F r  консервативті күштің жұмысы Wp функциясының кемуіне
тең болады:
A12 =Wp1 –Wp2 =-∆Wp .

(3.10)

Wp функциясы сыртқы консервативті өрістегі бөлшектің потенциалдық
энергиясы деп аталады. Мұндай өрісте жұмыс потенциалдық энергия есебінен
жасалатынын (3.10) теңдеуінен көруге болады.

Бөлшектің потенциалдық энергиясы Wp( r ) өрісті тудыратын
объектілермен өзара әсерлесу энергиясы болып табылады. (3.10) формуласы
әрбір нақты жағдайда Wp үшін (кез келген тұрақтыға дейінгі дәлдікпен)
өрнегін алуға мүмкіндік береді.
Потенциалды өрісте орналасқан бөлшектің энергиясы мен күштің
арасындағы байланысты анықтайық. Ол үшін элементар жұмыстың
формуласын жазамыз:





 

dA  dWp  Fdr  F dr cos   Fl dl .

(3.11)


F күштің кез келген l бағытқа проекциясы:

Fl  

W p
l

.

(3.12)

Орын ауыстыру бағыты ретінде x, y, zкоординат осьтері бойындағы
бағыттарды аламыз:

 W p  W p  W p  
F  
i
j
k  ,

x

y

z



немесе


F   gradWp

.

(3.13)
(3.14)

(3.14) формуласы потенциалды өрістегі энергия мен күштің арасындағы
байланысты өрнектейді.
Айналмалы қозғалыстағы дененің жұмысы және
кинетикалық энергиясы


Қатты денеге F күші әсер етсін. Жоғарыда Z осьіне байланысты әсер




етуші F күштің дене қозғалыс траекториясына жанама құраушысы FZ қана
айналдырушы момент тудыратынын көрсеткен едік. Өте кіші dt уақыт ішінде
дене шексіз кіші d бұрышқа бұрылады. Күш түскен нүкте dS  R  d жолға


ығысады (3.3 сурет). Күштің FZ құраушысы dS доғаға жанама бойынша
болып, оның жұмысы мына өрнекпен анықталады.
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A  F  dS  F R  d  M Z  d .

(3.15)

Айналмалы дененің кинетикалық энергиясы оның бөлшектерінің
кинетикалық энергияларының қосындысына тең және (i  Ri   ) өрнекті
ескеріп, энергия үшін мына теңдеуді жазуға болады:
n m 

m  2
i
Ri2 
Eк   i i  
2
2
2
i 1
i 1
2

n

2

n

m R
i

i 1

2
i



JZ 2
2

(3.16)

Дененің жазықтық бойынша қозғалысы
кезінде, мысалға цилиндрдің ілгерілемелі
кинетикалық энергиясы және айналмалы
қозғалыс энергиясы қосылады:
EK 

m  C2 J C   2
,

2
2

m – айналушы дененің массасы;
C
–
дененің
массалар

3.3-сурет. Айналушы дененің
жұмыс анықтамасы

(3.17)
центрінің

жылдамдығы;
J C – массалық центрі арқылы өтетін оське
қатысты дененің инерция моменті,  –
айналу бұрыштық жылдамдығы.

3.3 Механикадағы энергияның, импульстің, импульс моменті
сақталу заңдары. Импульстің сақталу заңы
 сырткы

Тұйық жүйеге сыртқы күштер әсер етпейді ( F
 0 ). Сондықтан да
динамиканың негізгі заңынан (2.5) мынадай өрнек келіп шығады:


d p0

немесе





n

p   mi i  const .

(3.18)

i 1

Тұйық жүйедегі материялық нүктелер импульсі уақыт бойынша
өзгермейді.
Бұл табиғаттың іргелі заңы. Ол кеңістіктің біртекті болуының салдары:
денені тұйық жүйеде параллель көшіргенде оның физикалық қасиеттері
өзгермейді.
Импульс моменті және оның сақталу заңы
Массасы mi қатты дененің кішкентай бөлшегін қарастырайық. Оның






жылдамдығы  i және оған қатысты импульсі pi  mi   i нүкте траекториясына
жанама бойымен бағытталған.
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Қозғалмайтын О нүктесіне қатысты импульс моменті векторы Li




материялық нүктенің радиус-векторы ri мен оның импульсінің p i векторлық
көбейтіндісіне тең физикалық шама:
     
Li   r i pi   ri mi i  .

 




(3.18)


Импульс моменті векторы Li векторлық
көбейтінді ережесі арқылы анықталып,
айналу осі бойында жатады, ал оның
модулі мына өрнекпен анықталады:
Li  ri  mi i .

(3.19)

Материялық нүктенің Z осіне қатысты




импульс моменті векторы LiZ осы Li
векторының айналу осіне түсірілген
проекциясы арқылы анықталады.
3.4-сурет. Импульс моментін
анықтау
Ол айналу осінде жатыр және оның модулі мына теңдеу арқылы анықталады.
LiZ  Li cos   ri  mii cos   Ri  mii .

(3.20)



Қатты дененің Z осьіне қатысты LZ импульс моменті векторы барлық


нүктелерінің LiZ векторларының қосындысына тең. Барлық векторлар айналу
осінде жатыр және бірдей бағытталған. Олардың модулі мынаған тең.
n

n

n

i 1

i 1

i 1

LZ   mi  i Ri   mi Ri2     mi Ri2  J z 

(3.21)

(3.21) теңдігін векторлық түрде былай жазуға болады:




LZ  J Z   .

(3.22)

(3.22) уақыт бойынша дифференциалдап ( J Z  const ) (2.23) мына өрнекті
аламыз:






d LZ
d
 JZ
 J Z    M Zñûðò•û .
dt
dt
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(3.23)

Бұл қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі заңының


бір түрі: ось бойыменқатты дененің айналу кезіндегі импульс моменті LZ
уақыт бойынша туындысы сол денеге әсер ететін сыртқы күштердің


моментіне ( M Zсырткы ) тең.
Соңғы теңдікті былай жазуға болады.



d LZ  M Zсырткы  d t

(3.24)

Айналушы дененің импульс моментінің өзгерісі оған әсер етуші сыртқы
күштердің әсерінен болады.


Тұйық жүйеде сыртқы күштердің моменті M Zсырткы нөлге тең.



d LZ
 0 және LZ  const .
dt

(3.25)

Бұл теңдік импульс моментінің сақталу заңын құрайды: қозғалмайтын
оське қатысты дененің импульс моменті тұйық жүйеде тұрақты болып,
уақыт бойынша өзгермейді.
Бұл тұжырым табиғаттың іргелі заңдарының бірі болып, кеңістіктің
изотропты (барлық бағыттар тең құқықты) екендігінің салдары, яғни
табиғатта оқшауланған бағыттың жоқ екендігін көрсетеді. Тұйық жүйенің
бұрылуы оның механикалық қасиеттерін өзгерте алмайды.


1



2




J 1 1  J 2  2

3.5 сурет




LZ  J Z   , онда тұйық жүйе үшін теңдік


J Z    const.
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(3.26)

Егер дененің инерция моменті өзгермейтін болса, онда дене тұрақты
бұрыштық жылдамдықпен қозғалыс жасайды ( J Z  const ), (   const ). Егер J Z
шамасы өзгерсе, онда  шамасы да өзгереді. Егер J Z артса, онда  азаяды.
Импульс моментінің сақталу заңын Жуковскийдің тәжірибесінен көз
жеткізуге болады (3.5 сурет).
Импульс моментінің сақталу заңын дәлелдеу
Өз осі бойынша шеңбердің қозғалысын қарастырайық. Кір көтерген
адам қолын екі жаққа керіп  1 жылдамдықпен айналдырып отыр. Адамның
инерция моменті J 1 тең. Адам жүкті айналу осьіне жақындатқанда J 2 инерция
моменті азаяды. Бұл бұрыштық жылдамдықтың артуына әкеліп соғады, яғни
(3.26) теңдігі бойынша  2  1 , және J 11  J 2 2 .
3.1-кестеде дененің ілгерілемелі және айналмалы қозғалысының негізгі
теңдеулері келтірілген.
3.1 кесте
Ілгерілемелі қозғалыс
Масса
m

Айналмалы қозғалыс
n
Инерция моменті

Күш

Күш моменті

J   mi  Ri2
i 1



F

Импульс





n

p   mi i

Импульс моменті

i 1





p  m  c

Динамиканың
негізгі теңдігі



а

Жұмыс
Кинетикалық
энергия

Динамиканың
негізгі теңдіктері


d Lz
M Zсырткы 
dt





m 
2


M Zсырткы

JZ




m

dp
dt
A  FS  dS
Eк 

n
  
L   ri pi 

i 1 



n
 
L z    Ri pi  ;

i 1 

F

F





 сырткы

 сырткы



M  r F  ; M  F l



 


M z   R F  ; M z  F  R




2

Жұмыс
Кинетикалық
энергия

3.4 Механикадағы энергияның сақталу заңы
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A  M z  d
Eк 

Jz 2
2

Энергияның сақталу және айналу заңы табиғаттың негізгі заңдарының
бірі болып табылады. Энергияның сақталу заңы уақыттың біртектілігін
көрсетеді, яғни уақыттың барлық кезеңдері үшін бірдей. Уақыттың әр
кезеңдерінің эквивалентті болу себебі кез келген физикалық процесс оның
қашан басталғанына тәуелсіз бірдей жүріп отырады. Энергияның сақталу
және айналу заңының терең мағынасы бар. Ол қозғалыстың материяның
ажырамас қасиеті екенін, оның пайда болмайтынын және жоғалмайтынын, бір
түрден екінші түрге айналатынын көрсетеді.
Бөлшек пен бөлшектер жүйесінің толық механикалық энергиясын
қарастырайық.
(3.10)
формуласына
оралайық.
Бөлшекке
консервативті

және консервативті емес
күштер әсер етеді делік. Онда:
*
Wk2–Wk1=A12 +A12.

екенін ескерсек,

A12*=Wp1–Wp2
(Wk2+Wp2)–(Wk1+Wp1)=A12

(3.27)

Бөлшектің толық механикалық энергиясы W кинетикалық және
потенциалдық энергияларының қосындысына тең. Консервативті күш
өрісіндегі бөлшектің толық механикалық энергиясының өзгерісі бөлшекке
әсер ететін консервативті емес күштердің жұмысына тең:
W2–W1=A12 .

(3.28)

N өзара әсерлеспейтін бөлшектер жүйесінің энергиясы осы жүйені
құрайтын бөлшектердің барлық энергияларының қосындысымен анықталады:
W   Wi   Wki  W pi 
N

N

i i

i i

(3.29)

Егер бөлшектер бір-бірімен өзара әсерлесетін болса, аддитивті болып
табылмайтын олардың өзара әсерлесу энергиясын ескеру қажет.
W   Wki  W pi   Wоз. .
N

(3.30)

i 1

Егер жүйе бөлшектерінің арасында сыртқы күштер болмай (A12=0), тек
қана консервативті күштер әсер етсе (мұндай жүйені консервативті деп
атайды), (3.28) формуладан көретініміздей, оның толық механикалық
энергиясы сақталып қалады. Бұл тұжырым толық механикалық энергияның
сақталу заңы болып табылады. Толық механикалық энергия тек денелердің
тұйықталған консервативті жүйесінде ғана сақталады.
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Импульстің, импульс моментінің және энергияның сақталу заңдары қуатты және тиімді зерттеу аспабы. Сақталу заңдарының осы қасиеті мынадай
себептерге байланысты:
- сақталу заңдары бөлшектердің траекториясына, әсер етуші
күштердің сипатына тәуелсіз. Сондықтан, қозғалыс теңдеулерін қарастырмайақ, әртүрлі механикалық процестердің қасиеттері жөнінде жалпы және
маңызды қорытындылар жасауға мүмкіндік береді;
- Бұл дәлел әсер етуші күштер белгісіз болған жағдайда (денелердің,
молекулалардың соқтығысуы) да сақталу заңдарын қолдануға болатынын
көрсетеді.
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Бақылау сұрақтары:
1. Механикадаңы сақталу заңдардың түрлері.
2. Механикадағы энергияның және импульстің
түсіндіріңіз.
3. Импульс моментінің сақталу заңын дәлелдеңіз.

сақталу

заңын

4-дәріс. Механикадағы салыстырмалылық принципі. Релятивистік
динамика элементтері
4.1 Галилейдің салыстырмалылық принципі
Галилейдің салыстырмалылық принципі (салыстырмалылықтың
механикалық принципі) табиғаттың негізгі қасиеттерін бейнелейді:
инерциялық санақ жүйесінің бірқалыпты түзу сызықты қозғалатынын
немесе тыныштықта болатынын осы санақ жүйесінде жүргізілетін
механикалық тәжірибелер арқылыкөрсету мүмкін емес.
Галилейдің салыстырмалылық принципіне Галилейдің түрлендіру
координаттары сәйкес келеді. Егер екі инерциалдық санақ жүйелері осьтері
бір-біріне параллель және салыстырмалы қозғалыс олардың біреуінде
(мысалы, х осінің бойында) (4.1 сурет) өтетін болса, Галилей түрлендірулері
(тура және кері) мына түрде болады

4.1-Сурет
x  x  vt ,
y  y,
z  z,
t  t ,

x  x  vt,
y  y,
z  z,
t  t,

(4.1)

мұндағы – К` жүйесінің шартты түрде қозғалмайтын К жүйесіне
қатысты жылдамдығы.
Галилей түрлендіруі кезінде өзгеріссіз қалатын физикалық шамалар
Галилей түрлендіруінің инварианттары деп аталады.
Сондай шамалардың бірі – үдеу:
d 2x d 2
d 2 x





x


t

dt 2 dt 2
dt  2
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(4.2)

Үдеу Ньютонның екінші заңының да инвариантты екенін көрсетеді:
m

d 2x
 F,
dt 2

d 2 x d 2 x

, F  F ,
dt 2
dt  2

m

d 2 x
 F
dt  2

Классикалық механиканың негізгі инварианттарының арасында
кеңістіктік интервал l12 (екі кеңістіктік нүктелердің ара қашықтығы)
l12  ( x1  x2 ) 2  ( y1  y2 ) 2  ( z1  z2 ) 2  ( x1  x2 ) 2  ( y1  y2 ) 2  ( z1  z2 ) 2

(4.3)

және уақыт интервалы орын алады
.(4.4)

t  t 

Классикалық механикада инвариантты емес шамаға жылдамдық
жатады. Жылдамдықтарды қосудың классикалық заңы бойынша:

  
u  u  

.

(4.5)

Салыстырмалылық принципі мен Галилей түрлендірулері классикалық
механика негізін құрайтын абсолют кеңістік пен абсолют уақыт жайында
көріністі бейнелейді.
4.2 Эйнштейн постулаттары. Салыстырмалылықтың арнайы
теориясы
Салыстырмалылықтың арнайы теориясы - кеңістіктің біртекті және
изотроптылығын, уақыттың біртектілігін бейнелейтін кеңістік пен уақыт
жөнінде физикалық теория.
Эйнштейн құрған салыстырмалылықтың арнайы теориясы негізін екі
постулат құрайды: салыстырмалылықтың жалпылама принципі және
вакуумдегі жарық жылдамдығының тұрақтылық принципі:
- барлық физикалық құбылыстар инерциалдық санақ жүйелерінде
бірдей өтеді;
-вакуумдегі жарық жылдамдығы барлық инерциалдық санақ
жүйелерінде бірдей және ол жарық көздері мен қабылдағыштардың
қозғалыстарына тәуелсіз, яғни универсал тұрақты болады. Оның шамасы:
с  2,99793 108 м/с.

Эйнштейннің негізгі постулаттарының салдарлары:
- уақыт әртүрлі санақ жүйелерінде әртүрлі өтеді. Оқиғаның қай санақ
жүйесіне қатысты екені көрсетілгенде ғана екі оқиғаның арасындағы белгілі
уақыт аралығы болады деп айтуға болады. Қандай да бір санақ жүйесінде бір
мезгілде өтетін оқиғалар басқа санақ жүйелерінде басқаша өтеді.;
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- К және К` санақ жүйелеріндегі бір оқиғаның уақыт аралықтарының
салыстырмалылығы:
t  t 1 

2

(4.6)

c2

Объектімен бірге қозғалған сағат бойынша есептелген уақыт осы
объектінің  0 меншікті уақыты деп аталады
t 

 0
1

2

.

(4.7)

c2

Қозғалыстағы сағат қозғалмайтын сағатқа қарағанда баяу жүреді.
Сағаты тоқтап тұрған жүйеде уақыт жүрісі баяулайды, сағат қозғалысының
әсері оның жұмыс істеуіне байланысты емес, ол тек уақыттың
салыстырмалылығын көрсетеді. Сонымен, бірегей әлемдік уақыт болмайды.
Уақыт, оның жүрісі, бірмезгілділік ұғымдары салыстырмалы.
Кеңістік интервалдарының салыстырмалылығы:
l  l0 1 

2

(4.8)

c2

Стержень қозғалмайтын жүйедегі санақ жүйесінде өлшенген
стерженьнің ұзындығы l0 меншікті ұзындық деп аталады. (4.8) - ден
көретініміздей меншікті ұзындықтың шамасы ең үлкен, яғни барлық санақ
жүйесінде денелердің ұзындығы меншікті ұзындықпен салыстырғанда
қысқарады. Осы құбылыс қозғалыс бағытында дене өлшемдерінің қысқаруы
деп аталады. Денелердің геометриялық өлшемдерінің лоренцтік қысқаруы
дене өлшемдеріне қозғалыстың физикалық әсеріне байланысты емес. Ол
кеңістік аралықтарының абсолют еместігін, оның санақ жүйесіне байланысты
екендігін көрсетеді.
4.3 Лоренц түрлендірулері
Салыстырмалылықтың арнайы теориясында кеңістік пен уақыттың
қасиеттерін бейнелеуші координата мен уақытты релятивистік түрлендіру
Лоренц түрлендірулері деп аталады. Осы түрлендіруге сәйкес, К` жүйеден К
жүйеге өту (4.9) формуласы арқылы, ал К жүйеден К` жүйеге өту (4.10)
формуласы арқылыжүзеге асады.
x

x  t 
1

2

,

y  y , z  z , t 

t 

x
c2

1

c2
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2
c2

(4.9)

x 

x  t
1

2

,

y   y, z   z , t  

t

x
c2

1

c2

2

(4.10)

c2

Координата мен уақыт түрлендірулері негізінде салыстырмалылық
принципінің тағы бір тұжырымын беруге болады: физикалық заңдар Лоренц
түрлендірулеріне қатысты инвариантты болады.
Лоренц түрлендірулерінің кейбір салдарларын қарастырайық.
Біріншіден, Лоренц түрлендіруі біздің әлемдегі кеңістік пен уақыттық
қасиеттерінің бір-бірінен ажырамас байланысы бар екендігін ашып көрсетеді.
Сондықтан, кеңістікті немесе уақытты бөлек қарастыруға болмайды, біздің
әлем өмір сүретін кеңістік-уақыт жөнінде айтқан дұрыс болады. Басқаша
айтсақ, біздің әлем төрт өлшемді.
Екіншіден, Лоренц түрлендірулері негізінде бірмезгілділіктің
салыстырмалылығын сипаттауға болады.
Үшіншіден, (4.5) формуласымен берілген жылдамдықтарды қосудың
классикалықзаңы жарық жылдамдығына жуық жылдамдықпен қозғалған
денелер үшін дұрыс емес болып табылады. Х осі бойымен қозғалған бөлшек
үшін жылдамдықтарды қосудың релятивистік заңы:
u

u  
u 
1 2
c

(4.11)

Салыстырмалылықтың арнайы теориясының инварианттары
Лоренц түрлендіруі бойынша жарық жылдамдығы барлық санақ
жүйелерінде тұрақты. Сондай-ақ, Лоренц түрлендіруі бойынша жарық
жылдамдығы максимал жылдамдық болып табылады.
Релятивистік механикада Лоренц түрлендіруіне қатысты кеңістік пен
уақыт аралықтарының интервалдарының инварианттығы жөнінде ештеңе
айтуға болмайды. Олай болса, салыстырмалылықтың арнайы теориясында екі
оқиғаның арасында кеңістік пен уақыт аралықтарымен байланысты Лоренц
түрлендіруіне қатысты инвариантты болатын шаманы көрсетуге болмас па
еді? Бұл сұрақтың оңай шешімі бар. Салыстырмалылықтың арнайы
теориясында төмендегі қатынаспен анықталатын
инвариантты шамасы
бар.
S 2  c 2 (t 2  t1 ) 2  ( x2  x1 ) 2  ( y2  y1 ) 2  ( z2  z1 ) 2  c 2 t 2  l 2  (S ' ) 2 .
(4.12)
Осы шама оқиғалар арасындағы кеңістіктік-уақыттық интервал
(немесе жай интервал) деп аталады.
4.4 Релятивистік динамика элементтері
Релятивистік импульс мына формуламен өрнектеледі:
32


p

dp 
F
dt


mV

.

V2
1 2
c

(4.13)

қатынасымен өрнектелетін динамиканың негізгі заңы (4.13)

өрнегін ескерсек, релятивистік қозғалыстар үшін де дұрыс болады.

Жалпы
жағдайда,
динамиканың
релятивистік
заңы
бойынша
dV / dt

және F векторларының бағыттар сәйкес келмейді, үдеу мен күш шамалары
арасындағы пропорционалдық бұзылады.
Масса мен энергияның өзара байланыс заңдылығы
Дененің толық энергиясы деп аталатын W шамасын қарастырайық:
W

mc 2
V2
1 2
c

.

(4.14)

Дененің толық энергиясы оң шама және тыныштық күйде ол нөлге тең
емес. V  0 кездегі дененің толық энергиясы W0 тыныштық энергиясы деп
аталады
(4.15)
W0  mc2 .
(4.15) формуласы дененің тыныштық энергиясы мен оның массасы
арасындағы өзара байланысты орнықтырады. Кез келген денеде масса мен
энергияның бір-біріне пропорционал болатындығын көрсетеді. Дененің
тыныштық энергиясының әрбір өзгерісі оның массасының пропорционалдық
өзгерісін тудырады.
Қозғалыс энергиясы, яғни кинетикалық энергия да - толық энергияның
бір бөлігі. Сондықтан дененің кинетикалық энергиясы толық энергия мен
тыныштық энергиясының айырмасы ретінде анықталады:




1


Wk  W  W0  mc 2 
 1 .
2
 1  V

c2



(4.16)

Энергия мен импульс бір-бірінен бөліп қарастырғанда салыстырмалы,
яғни әртүрлі санақ жүйелерінде мәндері әртүрлі болады. Бірақ W 2  c 2 p 2
біріккен комбинациясы түрінде олар Лоренц түрлендіруіне қатысты
инвариантты болатын бөлшек күйінің абсолютті сипатамасын береді. Осы
шаманың инвариантты болуына байланысты импульс пен энергияның
релятивистік өзара байланысы шығады: бір инерциялық санақ жүйесінен
екінші инерциялық санақ жүйесіне көшкенде бөлшектің импульсі мен
энергиясы W 2  c 2 p 2 комбинациясы сақталып қалатындай болып өзгереді.
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Бақылау сұрақтары :
1) Эйнштейннің арнайы салыстырмалылық теориясының
постулаттарын жазыңыз.
2) Инерциалық санақ жүйелері және Галилейдің салыстырмалылық
принципі.
3) Арнайы салыстырмалылық теориясының постулаттары. Лоренц
түрлендірулерін түсіндіріңіз.
4) Релятивтік динамика. Релятивтік импульс. Релятивтік динамиканың
қозғалыс теңдеуі.
5) Энергия үшін релятивтік өрнек. Масса мен энергияның өзара
байланыс заңы.
5-дәріс. Молекулалық физика және термодинамика
Молекулалық физика денелердің әртүрлі агрегаттық күйлердегі
физикалық қасиеттерін заттардың микроскопиялық құрылысы негізінде
зерттейтін физика бөлімі. Заттардың қасиеттері молекула-кинетикалық
теория тұрғысынан статистикалық әдіс арқылы зерттеледі.
Термодинамикада тепе-теңдіктегі макроскопиялық жүйелердің жалпы
қасиеттері мен олардың бір термодинамикалық күйден екінші күйге ауысу
процестері зерттеледі. Термодинамика көптеген тәжірибе нәтижелерін
қорытындылау арқылы анықталған, жүйедегі денелер табиғатына тәуелсіз
орындалатын бірнеше бастама негізінде құрылған. Молекула-кинетикалық
теория мен термодинамика бір-бірін толықтырып, біртұтас ілім құрайды. Өте
көп бөлшектерден тұратын жүйелер бірін-бірі толықтыратын екі әдіс арқылы
тағайындалған: статистикалық және термодинамикалық.
Статистикалық әдісте белгілі бір зерттелетін жүйенің нұсқауларының
құрылысы мен ықтималдық теориясы қолданылады. Өте көп бөлшектердің
координаттары мен импульстері кез-келген уақыт мезетінде кездейсоқ
шамаларға ие болады, бұл жағдайда статистикалық заңдылықтар
тағайындалады.
Физикалық құбылыстарды зерттеуде қолданылатын екінші әдіс
термодинамикалық (жылулық қозғалыс) деп аталады. Бұл әдісте денелердің
ішкі құрылысы және оны құраушы бөлшектердің қозғалыс сипаттамалары
қарастырылмайды.
Термодинамикалық жүйе деп бір-бірімен және сыртқы денелермен зат
пен энергия алмасушы дараланған макроскопиялық денелер жүйесін айтады.
Жүйенің күйін сипаттау үшін жүйенің термодинамикалық
параметрлері (күй параметрлері)
деп аталатын физикалық шамалар
енгізілген. Оларға р– қысым, V – көлем, Т – температура, п – концентрация
және т.б. жатады.
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Қысым р– дененің бірлік бетіне нормаль бойымен әсер ететін күшке тең
шама ( p 

1H
dFn
). Өлшем бірлігі – Па (Паскаль) ( 1 Пa 
).
1 м2
dS

Жүйенің температурасы – оның бөлшектерінің жылулық қозғалыс
қарқынының өлшемі. Физикада бірнеше температуралық шкала қолданылады.
Мысалы, Кельвин ( Т ) және Цельсий ( t ) шкалаларындағы температуралар
өзара:
T = t + 273,15
(5.1)
өрнегімен байланысқан.
Қалыпты күйде термодинамикалық параметрлер келесі мәндерге тең
болады:
p=1,013· 105 Па, VM=22,4· 10-3 м3 , T=273,15K .
Термодинамикалық процесс
өзгерісін айтады.

деп жүйенің

(5.2)

кез келген параметрінің

5.1 Идеал газдың күй теңдеуі
Идеал газдеп бір-бірімен әсерлесу күштері ескерілмейтін, өзара және
ыдыс қабырғасымен соқтығы сулары абсолют серпімді болатын ретсіз
қозғалыстағы материалдық нүктелер жүйесін айтады.
Идеал газдың күй теңдеуі – термодинамикалық параметрлер арасындағы
функционалдық байланыс: f ( P, V , T )  0 . Көптеген тәжірибе нәтижелерін
қорыта отырып, Менделеев (1874), бір моль идеалгаз үшін келесі теңдеуді
анықтады:
pVM  R T ,
(5.3)
мұндағы

VM

– газдың молярлық көлемі; R – универсал газ тұрақтысы

m
Дж 

VM идеал газдың күй теңдеуі:
 R  8,31
 . Массасы m , көлемі V 
M
моль  К 

pV 

m
RT .
M

(5.4)

Бұл Менделеев – Клапейрон теңдеуі. Клайперон теңдеуін тағы бір түрде
жазуға болады: p 

RT
R NA


 T  k n T немесе:
VM
N A VM

p  nkT .

(5.5)

Мұндағы: N A  6,022 1023 моль1 – мөлшері 1 моль заттағы молекулалар
санына тең Авогадро саны, k  R  8,31 Дж моль23  1,38  10 23 Дж – Больцман
NA

моль К 6,02  10
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К

тұрақтысы,

NA
 n – молекулалар концентрациясы (бірлік көлемдегі газ
VM

бөлшектерінің саны). Тұрақты температурада газ қысымы молекулалардың
концентрациясына пропорционал болады.
5.2 Идеал газдардың молекула-кинетикалық теориясы
Үздіксіз бейберекет ретсіз қозғалыстағы газ молекулаларының өзара
және ыдыс қабырғасымен соқтығысуы абсолют серпімді болады.
Молекулалардың соқтығысулары арқылы олардың арасында жылдамдықпен
энергия алмасулары жүреді. Молекулалардың қабырғамен соқтығысуынан газ
қысымы пайда болады.
Идеал газ үшін молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі
жүйенің тәжірибеде өлшенетін р макроскопиялық параметрімен бөлшектің
микроскопиялық параметрін байланыстырады ( m0 , n, ):
1
p  m0 n   2  ,
3

(5.6)

мұндағы m0 – молекула массы, п – молекулалар концентрациясы;   2  –
газ молекулаларының ілгерілемелі қозғалысының орташа квадраттық
жылдамдығы (көп жағдайда  кв түрінде белгіленеді).
Газ молекулаларының ілгерілемелі қозғалысының
орташа кинетикалық энергиясы
Идеал газдың молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуін (5.6)
келесі түрде жазуға болады:
p

2 m0   2  2
n
 n  Eк 0  .
3
2
3

(5.7)

Қысым бірлік көлемдегі молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының
орташа кинетикалық энергиясының 2/3-не тең болады. Олай болса, қысым
күштік сипаттама ғана емес, энергетикалық сипаттама да болып та табылады.
Жоғарыдағы (5.6), (5.7) және (5.3) өрнектерден келесі шамаларды келтіріп
шығаруға болады:
 кв    2  

3RT

M

3kT
.
m0

(5.8)

Бұдан идеал газдың бір молекуласының орташа кинетикалық энергиясы
тек Т термодинамикалық температураға ғана тәуелді екенін көреміз:
m0   2  3
 Eк 0 
 kT .
2
2
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(5.9)

Соңғы өрнек идеал газ молекуласының термодинамикалық орташа
кинетикалық энергиясы ( T  0 К) температураға пропорционал болатынын
көрсетеді.
5.3 Статистикалық таралу
Молекулалық физикада зерттелетін құбылыстар өте көп бөлшектердің
біріккен әсерінің нәтижесі. Өте көп бөлшектер жүйесі статистикалық
заңдылықтарға бағынатындықтан, оларды зерттеуге статистикалық әдіс
қолданылады.
5.3.1 Энергияның еркіндік дәрежелер бойынша бірқалыпты таралу заңы
Дененің еркіндік дәрежесі (і) деп оның кеңістіктегі орнын толық
анықтауға қажет тәуелсіз координаталардың ең аз санын айтады.
Идеал газдың қатаң байланысқан молекулалары үшін і мәні 5.1-кестеде
берілген.
5.1 кесте
Еркіндік
Біратомды газ
Екіатомды газ
Көпатомды газ
дәрежесінің саны
Ілгерілемелі
3
3
3
Айналмалы

0

2

3

Барлығы

3

5

6

Кестеден молекула үшін ілгерілемелі қозғалыстың еркіндік дәрежесі
әрқашан үшке тең болатынын көреміз. Ілгерілемелі қозғалыстың әр еркіндік
дәрежесіне бір атомды молекуланың орташа кинетикалық энергиясының
үштен біріне (1/3) сәйкес келеді:
  

 Eko  3kT 1

 kT .
3
23 2

(5.10)

Сондықтан, молекуланың еркіндік дәрежесі і болса, онда оның орташа
кинетикалық энергиясы мына шамаға тең болады:
 Ek 0 

i
kT .
2

(5.11)

Мөлшері 1 моль және массасы т кез келген газдың ішкі энергиясы
келесі өрнектермен анықталады:
U M  Ek 0  N A 

i
i
kTN A  RT
2
2

және U 

m i
RT
M 2

(5.12)

5.3.2 Сыртқы күш өрісіндегі бөлшектер үшін Больцман таралуы
Сыртқы күш өрісі әсер етпейтін идеал газда молекулалар жылулық
қозғалыс әсерінен бүкіл көлемге бірдей таралады. Сыртқы күш өрісіндегі газ
молекулаларының көлем бойынша таралуы біртекті болмайды.
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Біртекті ауырлық күші өрісіндегі идеал газ қысымының биіктікке
байланысты өзгеруі барометрлік формуламен анықталады:
Mgh
p  p0 exp( 
),
(5.13)
RT
мұндағы: р мен р0 – газдың h және h = 0 биіктіктердегі қысымы, М –
газдың мольдік массасы. Осы өрнек пенкүй теңдеуі p  nkT бойынша
Больцман таралуы деп аталатын концентрацияның сыртқы потенциалдық
өрісте биіктікке байланысты өзгеру заңын алуға болады:
n  n0 exp( 

m gh
E
Mgh
) немесе n  n0 exp(  0 )  n0 exp(  п ) ,
kT
kT
RT

(5.14)

мұндағы п мен п0 – газдың h және h = 0 биіктіктердегі концентрациясы,
т0 – молекула массасы, Еп - бөлшектің потенциалдық энергиясы.
Барометрлік өрнек бойынша қысым арқылы (5.13) биіктікті анықтауға
болады:
h

RT
p
ln 0 .
Mg
p

(5.15)

5.3.3 Газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша таралу заңы
(Максвелл заңы)
Газ молекулалары ретсіз қозғалып, бір-бірімен үздіксіз соқтығыста
болатындықтан, молекулалардың жылдамдықтары да әртүрлі болып, олар
жылдамдық бойынша қандай да бір заңдылық бойынша таралады.
Молекулалардың қозғалысына ретсіздік, ал олардың соқтығысуларына
ықтималдылық тән болатынына қарамастан, теория мен тәжірибе олардың
жылдамдықтар бойынша таралуы бір ғана мүмкін заңдылық бойынша бірмәнді
анықталатынын көрсетті. Ықтималдылық теориясын қолдана отырып, 1860
жылы Максвелл идеал газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша
таралу заңын анықтады:
f ( )  4  (

m
m0 3 2 2
)  exp(  0 )
2kT
2  kT
2

(5.16)
(5.16) мұндағы f ( ) - таралу функциясы.
Функцияның нақты түрі газ тегіне
(молекула массасы m0 ) және оның
температурасына байланысты. Қысым
мен
көлем
молекулалардың
жылдамдықтар бойынша таралуына
әсер етпейді. Таралу функциясы
максимум болатын жылдамдық ең
ықтимал жылдамдық
деп аталады.
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5.1 –сурет. Максвелл таралуы

Таралу заңынан газдың берілген
күйін сипаттайтын
жылдамдықтарды анықтауға
болады (5.2 сурет; 5.2 кесте).

5.2 – сурет. Таралу
функциясының f ( ) экстремумдары
5.2 кесте
Ең ықтимал жылдамдық  ык
Орташа арифметикалық жылдамдық
 
Орташа квадраттық жылдамдық

кв    2 

в 

  

2kT

m0

2 RT
M

8kT
8RT

 1,13 в
 m0
M

кв    2  

3RT
3kT

 1,22в
M
m0

Бақылау сұрақтары :
1. Статистикалық және термодинамикалық зерттеу әдістері.
Термодинамикалық жүйелер, күй параметрлері, процестер.
2. Газдардың молекула-кинетикалық теориясы (МКТ). Қысым үшін
МКТ негізгі теңдеуі. Температураның МКТ тұрғысынан түсіндірілуі.
3. Молекулалардың еркіндік дәрежесі бойынша энергияның біркелкі
үлестірілу заңы. Молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы. Ішкі
энергия.
4. Жылдамдық және энергия бойынша молекулалардың үлестірілуіне
арналған Максвелл заңы.
5. Барометрлік формула. Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшектердің
үлестірілуіне арналған Больцман заңы.
6-дәріс. Термодинамикның бірінші бастамасы
Термодинамикада макраскопиялық денелердің жылулық қасиеттері
олардың микроскопиялық табиғатымен байланыстырылмай, көптеген
тәжірибелер арқылы анықталған, бастамалар деп аталтын негізгі үш заңға
сүйеніп зерттеледі. Термодинамиканың бірінші бастамасы энергияның
сақталу және түрлену заңдарын сипаттайды.
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6.1 Жүйенің ішкі энергиясы. Жұмыс және жылу
Ішкі энергия жүйедегі барлық микробөлшектердің – атомдар мен
молекулалардың қозғалыс энергияларынан және олардың өзара әсерлесу
энергияларынан құралады. U 

m i
RT өрнектен идеал газдың ішкі энергиясы
M 2

тек температураға тәуелді екендігі, яғни, ол жүйенің бірмәнді күй функциясы
болатынын көреміз. Кез келген жүйенің ішкі энергиясының мәні оның бұл
күйге қалай келгеніне тәуелді болмайды. Басқаша айтқанда, жүйе 1 күйден 2
күйге өткенде оның ішкі энергиясының өзгерісі оның соңғы және бастапқы
энергияларының айырымына тең. Сондықтан, жүйе қандай-да бір
процестерден соң бастапқы күйге қайта оралса, онда ішкі энергияның өзгерісі
нольге тең болады:  dU  0 . Олай болса, ішкі энергияның элементар өзгерісі
толық дифференциал болып табылады.
Тұйық термодинамикалық жүйе сыртқы денелермен екі түрлі әдіспен:
жұмыс жасау және жылу алмасу арқылы энергия алмаса алады. Бірінші әдіс
бойынша денелер өзара күштік әсерлесу арқылы энергия алмасады. Жұмыс
жасау кезінде энергия жүйеге берілсе, онда жұмыс жүйені өзгертуге
жасалды дейді. Ауданы S қозғалмалы поршені бар ыдыс ішіндегі газ
ұлғайғандағы және сығылғандағы жасалатын жұмысты қарастырайық (6.1
cурет). Сыртқы қысым p сырткы болса, онда поршенге әсер етуші күш:
F сырткы  p сырткы  S . Поршень dl аз шамаға орын ауыстырғанда, газ ол күшке
қарсы  A жұмыс жасайды.
Поршень dl аз шамаға орын
ауыстырғанда, газ ол күшке
қарсы  A жұмыс жасайды.
A  F сырткы  dl  p сырткы  S  dl  p сырткы

мұндағы dV  S  dl –газ көлемінің
өзгерісі.
Егер
газ
көлемі
квазистатикалық түрде өзгерсе,
онда жүйе кез келген уақытта
сыртқы
ортамен
p  p сырткы
қысыммен тепе-теңдікте

6.1- сурет. Поршенді ыдыстығы
газдың жұмысы

болады. Тепе-теңдік процесс кезінде газдың көлемі өзгергенде жасалатын
элементар жұмыс:
А  р  dV

(6.1)

болады.
Газдың қысымы әрқашан оң ( р  0 ). Сондықтан, ұлғаю кезінде ( dV  0 ) газ
оң жұмыс жасайды ( A  0 ), ал сығылу кезінде ( dV  0 ) газ теріс жұмыс жасайды
( A  0 ). Сыртқы денелерден жүйеге энергияның жылуалмасу арқылы берілуі
жылу деп аталады. Жылуалмасу әртүрлі температурадағы денелер арасында
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немесе бір дененің бөлшектері арасында жүреді. Жылуалмасу конвективтік,
жылуөткізгіштік, сәулелік болып үшке бөлінеді. Конвективтік жылуалмасу –
температурасы әртүрлі газ, сұйықтық, қатты денелер қозғалысы арқылы
немесе газ бен сұйықтықтың температурасы әртүрлі бөліктерінің қозғалысы
арқылы жүреді. Жылуалмасу – дененің әртүрлі дәрежеде қызған бөліктері
арасында жүреді. Сәулелік жылуалмасу (радиациалық жылуалмасу)
денелердің бір-бірімен тікелей түйісусіз, тек электрмагниттік энергия шығару
немесе жұту арқылы жүреді.
Жылуалмасу мен жұмыстың ішкі энергиядан ерекшелігі, олар жүйе
күйінемес жүйе күйінің өзгерісін сипаттайды. Олар жүйе күйі өзгерісінің
энергетикалық сипаттамасы болғандықтан, жылуалмасу мен жұмыстың
мәндері процесс түріне тәуелді болады. Жылу мен жұмыс жүйенің энергия
түріне жатпайды. Дененің жылу немесе жұмыс қоры деген түсінік жоқ.
Сондықтан А мен Q күй функциясы емес, процесс функциясы.
Термодинамиканың бірінші заңы
Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясының өзгерісі мен
жүйенің сыртқы күштерге қарсы жасайтын жұмысына жұмсалады:
Q12  U12  A12 .

(6.2)

Бұл термодинамикалық жүйе үшін энергияның сақталу және түрлену
заңы. Жылу энергиясы тек ішкі энергия мен жұмысқа ғана түрленуі мүмкін:
ішкі энергия – энергияның микроскопиялық, ал жұмыс – макроскопиялық
түрі.
Жүйеге берілген жылудың  Q аз мөлшерінің жүйе жасайтын A
элементар жұмыс пен dU ішкі энергияның аз өзгерісіне жұмсалатынын
сипаттайтын бұл заңды әдетте мына түрде жазады:
 Q  dU  A .
(6.3)
Жылу  Q мен жұмыс A және ішкі энергия өзгерісі dU жазылулары
арасындағы өзгешеліктің, жоғарыда айтылғандай, терең физикалық мағынасы
бар.
Термодинамиканың бірінші заңына енетін барлық шамалар оң, теріс
немесе нөл болуы мүмкін. Егер жүйеге жылу берілсе Q  0 , алынса Q  0 .
Егер жүйе, мысалы жұмыс денесі, периодты жұмыс істейтін қозғалтқыш
ішінде 1  1 процесс бойынша бастапқы күйге қайта оралып отырса, онда
U 11  0 ал осыдан A11  Q11 . Олай болса, ешқандай периодты жұмыс істейтін
қозғалтқыш оған берілген энергиядан артық жұмыс жасай алмайды. Бірінші
текті мәңгі қозғалтқыш жасау мүмкін еместігін дәлелдейтін бұл
тұжырымдама термодинамиканың бірінші заңы деп аталады.
Термодинамикалық процестер мен жұмыстың графиктері
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Тепе-теңдіктегі термодинамикалық процестерді бір-бірімен олардың
графиктері арқылы салыстырып зерттеген ыңғайлы. Ол үшін p  V , p  T және
V  T диаграммаларын салу керек. p  V диаграммасы салынған 6.2 – суреттегі
1 және 2 нүктелер бастапқы және соңғы күйлерді сипатайды.
Термодинамикалық процесс 1 - 2 қисығымен көрсетілген.
Элементар жұмыс
А  р  dV суретте
боялған жолақпен анықталады. Жүйенің 1
– 2 процесс кезінде жасаған жұмысы осы
қисық астындағы фигураның ауданына
тең:
A1 2 

V2

 p  dV .

V1

A1 2 жұмысының мөлшері
Суреттен
жүйенің бастапқы күйден соңғы күйге
қалай
өткеніне,
яғни,
процеске
байланысты екені көрініп тұр.

6.2 - сурет. Изотермиялық
процесс кезіндегі газдың
жұмысы

Заттың жылусыйымдылығы
Заттың жылулық қасиеттерін сипаттайтын негізгі параметрлердің бірі
оның жылусыйымдылығы. Заттың жылусыйымдылығы С * – дененің
температурасын 1K-ге өзгертуге қажет  Q жылу мөлшеріне тең физикалық
шама:
С* 

Q
dT

.

(6.4)

Заттың жылусыйымдылығы оның массасына, химиялық құрамына,
термодинамикалық күйіне және оған  Q жылу беру процесіне тәуелді.
Жылусыйымдылық меншікті (с) (бірлік массаның жылусыйымдылығы) және
мольдік (С) (1 моль заттың жылусыйымдылығы) болып ажыратылады:
c

C * 1 Q

m
m dT

және

C

C* M  Q

 M c,
v
m dT

(6.5)

мұндағы: v  m – зат мөлшері; M – затың мольдік массасы.
M

Q  m c dT 

m
CdT .
M

(6.6)

Меншікті және мольдік жылусыйымдылықтардың өлшем бірліктері –
Дж
кг  К

және

Дж
моль  К

. Газдардың жылусыйымдылығы тұрақты көлемдегі CV және

тұрақты қысымдағы

Cp

жылусыйымдылықтар болып бөлінеді.
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6.2 Термодинамиканың бірінші бастамасын идеал газдардағы
изопроцестерге қолдану
Идеал газдың тепетеңдіктегі күйінің өзгерісі үшін термодинамиканың
бірінші бастамасын  Q  dU  A мына түрде жазуға болады:
dQ 

m
CdT  dU  pdV .
M

(6.7)

Осы теңдеуді идеал газдардағы изопроцестерге қолданайық. Изопроцесс
заңдарын Менделеев-Клапейрона pV  m RT теңдеуінен анықтаймыз.
M

Изохоралық процесс ( V  const )
Изохоралық процесс деп газды қыздыру немесе суыту процестері
тұрақты көлемде өтетін процестерді айтады. Мұндай процестер үшін идеал газ
күйінің теңдеуін келесі түрде жазған ыңғайлы:

p m R
.

T MV

Теңдіктің оң

жағындағы шамалардың барлығы тұрақты. Сондықтан, газдың массасы мен
көлемі тұрақты болса, онда оның қысымы температураға пропорционал
болады: энергиясы оның ішкі энергиясының өзгеруіне жұмсалады.

6.3 - сурет. Газ көлемінің V әртүрлі мәндері үшін изохоралық процестер
диаграммалары.
Термодинамиканың бірінші бастамасы мына түрде болады:
Q  dU 

m
CV dT ,
M
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(6.9)

мұндағы CV – газдың тұрақты көлемдегі мольдік жылусыйымдылығы.
Газдың температурасын Т1–ден Т2–ге дейінизохоралық түрде
қыздырғанда, оның ішкі энергиясының өзгерісі берілген жылу мөлшеріне тең
болады:
U12  U 2  U1 

m
CV (T2  T1 ),
M

Q1 2 

m
CV (T2  T1 ) .
M

(6.10)

Кез келген тепе-теңдіктегі процесс үшін термодинамиканың бірінші
заңын келесі түрде жазуға болады:
m
m
C dT 
CV dT  pdV .
M
M

(6.11)

C dT  CV dT  pdV .

(6.12)

Бір моль газ үшін

Изобаралық процесс ( p  const )
Изобаралық процесс деп газды қыздыру немесе суыту процестері
тұрақты қысымда өтетін процестерді айтады. Мұндай процесс үшін идеал
газдың күй теңдеуін оң жағында тек тұрақты шамалар қалатын

V
m R

T M p

түрінде жазған ыңғайлы. Бұл теңдеуден изобаралық процесс үшін келесі
тұжырымдама жасауға болады: газдың берілген массасы үшін тұрақты
қысымда көлем температураға пропорционал өзгереді:
V
 const
.
T

(6.13)

6.4 – суретте p қысымның әртүрлі мәндеріндегі изобаралық процестер
р  T , p  V және V  T диаграммалары арқылы берілген. Газға изобаралық
процесс кезінде берілетін шексіз аз жылу мөлшері  Q :
 Q

мұндағы

Cp –

m
C p dT ,
M

(6.14)

газдың тұрақты қысымдағы мольдік жылу-сыйымдылығы.

Тұрақты қысым үшін ( p  const ) идеал газдың күй теңдеуінен ( pV  m RT )
M

дифференциал алсақ: p dV 

m
R dT .
M

Олай болса:

 A  p dV 
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m
R dT .
M

(6.15)

Термодинамиканың бірінші бастамасының (6.3) формуласына (6.9),
(6.14) және (6.15) өрнектерді қойсақ:
m
m
m
CP dT  CV dT 
RdT .
M
M
M

(6.16)

Егер (6.16) өрнектен бір моль зат үшін жылусыйымдылық үшін Майер
теңдеуін алуға болады:
С P  CV  R .

(6.17)

Бұл теңдеудің физикалық мағынасы: тұрақты қысымда бір моль газдың
температурасын 1ºК арттырғандағы газдың жұмысы универсал газ
тұрақтысына тең болады. Бір моль газға изобаралық процесс кезінде берілетін
жылу мөлшері изохоралық процесс кезінде берілетін жылу мөлшерінен
универсал газ тұрақтысына тең шамаға артық болады.

6.4 – сурет. Қысымның әртүрлі мәндері үшін изобаралық процесс
диаграммалары
Газдың 1-2 изобаралық процесс кезінде жасайтын жұмысы
A12 

V2

 p dV  p (V

V1

2

 V1 ) 

m
R(T2  T1 ) ,
M

(6.18)

p-V диаграммасындағы боялған аймақтың ауданымен өлшенеді.
Изотермиялық процесс ( T  const )
Изотермиялық
процесс
деп
тұрақты
температурада
өтетін
термодинамикалық процестерді немесе олардың ұлғаюы немесе сығылуы
кездерінде сыртқы орта мен газ арасындағы температура айрымы тұрақты болып
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қалатын процестерді айтады. Идеал газ күйінің теңдеуінің оң жағындағы
шамалар тұрақты болғандықтан:
p V  const .

(6.19)

6.5 – суретте әртүрлі Т температураның мәндері үшін изотермиялық
процестер р  T , p  V және V  T диаграммалары арқылы берілген.
Бұл
процесте
идеал
газдың
ішкі
энергиясы
m
CV dT  0 , сондықтан газға берілген
өзгермейді: dT  0 болғандықтан dU 
M
жылу мөлшері толығымен сыртқы күштерге қарсы жасалатын жұмысқа
кетеді:
Q12  A12 

V2

 p dV 

V1

V2

V

2
V2
m
dV m
dV m
RT

RT
V M V M V V  M RT ln V1 .
1
1

(6.20)

Жылу мөлшері p  V диаграммасындағы боялған ауданға тең болады.

6.5 – сурет. Әртүрлі Т температура мәндері үшін изотермиялық процестердің
диаграммалары
Изотермдік процесс pV  const , яғни p1V1  p 2V2 және

V2
p
 1,
V1 p 2

сондықтан:
Q12  A12 

V
p
m
m
RT ln 2 
RT ln 1 .
M
V1 M
p2
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(6.20а)

Адиабаталық процесс ( Q  0 )
Адиабаталық процесс деп жүйелерде сыртқы ортамен жылу алмасусыз
өтетін процестерді айтады. Газдар жылдам ұлғайғанда немесе сығылғанда
жүйе қоршаған ортамен жылу алмасып үлгермейді. Сондықтан мұндай
процестер адиабаталық деп аталады. Термодинамиканың бірінші заңы (6.3)
бойынша адиабаталық процесс Q  0 кезінде жүйе жұмысты ішкі энергия
есебінен жасайды:

 А  dU .

(6.21)

Бұл өрнекке (6.1) және (6.9) формулаларды қойсақ, онда газ көлемінің
өзгергенде жасалатын жұмыс оның температурасының өзгеруімен қатар
жүретінін көреміз:
p dV  

m
CV dT
M

(6.22)

Өрнектегі минус таңбасы газ көлемі адиабаталық ұлғайғанда оның
температурасы төмендейтінін көрсетеді. Адиабаталық процестер Пуассон
теңдеуімен сипатталады:
pV   const ,

мұндағы  

(6.23)

СP
– адиабата көрсеткіші немесе Пуассон коэффициенті
CV

деп аталатын өлшем бірлігі жоқ шама. Адиабата теңдеуін басқа күй
параметрлері арқылы да жазуға болады:
1 

TV

 1

 const және

T p



 const .

(6.24)

Өзара салыстыру үшін p  V диаграммасына (6.6 – сурет) адиабата мен
изотерма қисықтары бірге салынған.  

СP
CV

 1 болғандықтан, адиабата

қисығы изотермаға қарағанда тіктеу болады. Оның себебі, адиабаталық
сығылу кезінде (1-3 процесс) қысым әрі көлемнің кішіреюінен, әрі сығылған
газдың температурасының өсуінен артса, изотермиялық процесте ол тек
көлемнің кішіреюінен ғана артады. Адиабаталық ұлғаю кезінде (1-2 процесс)
газдың температурасы төмендейтіндіктен қысым изотермиялық процеспен
салыстырғанда жылдамырақ кемиді. Адиабаталық процесс 1-2 кезінде газдың
жұмысы:
A12 

m
CV (T1  T2 ) ,
M

6.6 – суретте боялған аймақ ауданымен анықталады.
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(6.25)

Идеал

газдың

ішкі

формуласынан

UM

энергиясының

i
 RT
2

мольдік

жылусыйымдылықтарды CP және CV оңай
анықтауға болады. dU М  CV dT және
С P  CV  R болғандықтан:
CV 

i
dU M
 R
2
dT

CP  CV  R 

6.6 – сурет. Адиабаталық
процесс кезіндегі жұмыс

(i  2) R
.
2

(6.26)

Олай болса, адиабаталық көрсеткіш
келесі өрнекпен анықталады:
 

CP i  2

CV
i

.

(6.27)

Молекуланың еркіндік дәрежесі оның құрамындағы атомдар санына
байланысты. Бір атомды газдағы молекулалар тек ілгерілемелі қозғалыс
жасайды, сондықтан оның еркіндік дәрежесі үшке тең. Екі атомды газ
молекуласының айналмалы қозғалысын ескеру керек. Бірақ екі атомды қосатын
түзуді айналып қозғалғанын ескермеуге болады. Сондықтан олардың еркіндік
дәрежесі беске тең болады. Егер молекуладағы атом саны екіден артық болса,
онда олардың еркіндік дәрежесі алты болады. 6.1 – кестеде еркіндік дәрежелері і
әртүрлі идеал газдар үшін CV , CP және  мәндері келтірілген.
6.1 кесте

i

CV ,

Дж
моль  К

CP ,

Дж
моль  К



3 (біратомды газ)

12,5

20,8

1,67

5 (екіатомды газ)

20,8

29,1

1,40

6 (көпатомды газ)

24,9

33,2

1,33

Бақылау сұрақтары:
1. Идеал газдың ішкі энергиясына не жатады?
2. Ішкі энергия қандай параметрлермен анықталады?
3. Майер теңдеуінің физикалық мағынасы қандай?
4. Жүйенің ішкі энергиясы, жұмыс және жылу мөлшері.
5. Термодинамиканың
бірінші бастамасы және оның идеал газдағы
изопроцестерге қолдану. Адиабаттық процесс.
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7-дәріс. Термодинамиканың екінші бастамасы
Термодинамиканың бірінші бастамасы энергияның сақталу және
түрлену заңдарын сипаттағанымен, оқшауланған термодинамикалық
жүйелердегі процестің жүру бағытына шектеу қоймайды. Бірақ табиғатта
белгілі шарттарды қанағаттандыратын процестер ғана кездеседі. Табиғатта
қандай процестер жүруі мүмкін – деген сұраққа термодинамиканың екінші
бастамасы жауап береді. Бұл бастама термодинамикалық процестердің жүру
бағытын анықтайды.
7.1 Қайтымды, қайтымсыз және дөңгелек процестер
Егер жүйедегі термодинамикалық процесс тура және кері бағытта жүріп,
бастапқы қалыпқа қайта оралғанда қоршаған ортада ешқандай өзгеріс болмаса,
ондай процесті қайтымды деп атайды.
Кез келген процесс қайтымды болу үшін ол тура бағытта жүрсе де, кері
бағытта жүрсе де, барлық аралық күйлері тепе-теңдік болу керек. Егер
процесс өте баяу жүрсе (газ баяу ұлғайғанда немесе сығылғанда), онда жүйенің
осы процестің кез-келген уақытындағы күйін тепе-теңдік (квазастатикалық)
деп, яғни, процесті қайтымды деп есептеуге болады. Іс жүзінде, кез келген
термодинамикалық процесс үйкеліс, жылуөткізгіштік, т.б. құбылыстармен
қатар жүретіндіктен, жүйе энергиясының бір бөлігі (диссипацияланады)
қоршаған сыртқы ортаға тарап кетеді. Сондықтан, нақты процестер әрқашан
қайтымсыз болады.
Жылулық қозғалтқыш (машиналар) депжылу энергиясын механикалық
жұмысқа түрлендіретін құрылғыны айтады. Барлық жылулық машиналар
(іштен жанатын қозғалтқыш, бу және газ турбиналары, т.б.) дөңгелек, яғни,
циклдік режимде жұмыс істейді. Дөңгелек процесс (немесе, цикл) деп жүйенің
бірнеше аралық күйлерден өтіп, бастапқы күйге қайта оралатын процестерін
айтады. 7.1-суретте дөңгелек процестіp-V диаграммасындағы тұйықталған
қисық арқылы бейнелеген. Егер процесс изотермиялық ( dU  0 және  Q  A ),
онда берілген жылу толығымен газдың жасайтын жұмысына кетеді. Газдың
көлемі V1 -ден V2 -ге дейін ұлғайғанда жасалған пайдалы оң A1 2 жұмыс
1  а  2 қисықпен шектелген аймақтың ауданымен
p  V диаграммадағы
өлшенеді. Газды 1 күйге қайта оралту үшін оның көлемі 2  б  1 қисықпен
бейнеленген процесс бойынша кішірейтіледі. Бұл процесс кезінде жасалған
теріс жұмыс осы қисықтың астындағы аймақтың ауданымен анықталады. Егер
газ көлемі ұлғайған изотерма температурасы Т1, оның сығылу изотермасының
Т2 температурасынан үлкен болса ( T1  T2 ),онда толық жұмыс 1  а  2  б  1
тұйықталға нсызықпен шектелген аймақтың ауданына тең және оң болады.
Олай болса, жылулық қозғалтқыш T1  T2 болғанда оң, ал T1<T2 болғанда
теріс жұмыс жасайды. Кез-келген жылулық қозғалтқыштың жұмыс жасауы
үшін қыздырғыш, суытқыш және жұмыс денесі қажет.
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7.1 – сурет.Бір циклде жасалған жұмыс
7.2 Карноның идеал жылулық машинасы. Карно теоремасы
Карно циклі деп тепе-теңдіктегі екі изотермиялық және екі адиабаталық
ұлғаюлар мен сығылулардан тұратын қайтымды дөңгелек процесті айтады.
Карноның идеал жылулық машинасы жылу оқшаулағыш төсенішке
орнатылған жұмыс денесімен (газбен) толтырылған цилиндрден,
температурасы Т 1 қыздырғыштан және температурасы Т 2 суытқыштан
тұрады. Карно цикліне талдау жасайық.
1) Күй параметрлері Т 1 , V1 және (9.2–сурет, p  V диаграммадағы 1
нүкте) цилиндр ішіндегі газдың көлемін цилиндрді қыздырғышқа қойып, одан
алынған Q1 жылу есебінен V2 -ге дейін өте баяу, изотермиялық әдіспен
өсіреді.
2) Цилиндрді жылуоқшаулағыш төсенішке қойып, газды адиабаталық
түрде ұлғайтады. Газ A23 жұмысты ішкі энергия есебінен жасайтындықтан,
оның температурасы суытқыштың Т 2 температурасына дейін төмендейді.
2  3 қисығы газдың адиабаталық ұлғаюын сипаттайды.
3) Газдың сығылу процесі де екі сатылы жүреді. Алдымен жұмыс
денесі орналасқан цилиндрді суытқышпен жалғастырып, изотермиялық
әдіспен сығады. Газ 4 ( p 4 , V4 ) нүктемен белгіленген күйге жеткенде
цилиндрді суытқыштан алып, жылуоқшаулағышқа қояды. Сығылу кезінде
жасалған теріс жұмыс Q2 жылуға айналып, суытқышқа беріледі. 3  4 қисығы
газдың изотермиялық сығылуын сипаттайды.
4) Цилиндр жылуоқшаулағыш төсенішке қойылған соң, жұмыс денесін
адиабаталық түрде одан әрі сығып, бастапқы 1 күйге қайта алып келеді. Бұл
процесте газдың температурасы Т2– ден Т1 – ге дейін өседі. 4-1 қисығы газдың
адиабаталық сығылу процесін сипаттайды. Температурасы қыздырғыштың
бірдей болған газды қыздырғышпен қайта жалғап, циклді қайта бастайды.
Газдың бір циклде жасаған жұмысы 7.2-суреттегі «1-2-3-4-1» фигура
ауданымен анықталады:
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A  A12  A23  A34  A41  Q1  Q2 . (7.1)

Жылулық
қозғалтқыш
циклінің
үнемділігі
жылулық
пайдалы
әсер
коэффициенті (ПӘК немесе ) арқылы
сипатталады. Пайдалы әсер коэффициенті –
бір циклде жасалған A жұмыс пен
қыздырғыштан жұмыс денесіне берілген Q1
жылу мөлшерінің қатынасына тең физикалық
шама. Карно циклі бойынша жұмыс істейтін
қозғалтқыш үшін ПӘК:


A Q1  Q2

.
Q1
Q1

7.2 – сурет. Карно
циклі

(7.2)

Бірқатар түрлендіруден соң Карно қозғалтқышының ПӘК-ін келесі
түрге келтіруге болады:


T1  T2
.
T1

(7.3)

Соңғы екі формуладан келесі қатынасты табамыз:
  1

Q2
T
 1 2 .
Q1
T1

(7.4)

Олай болса, Т 2  0 болғанда ғана   1 болады. Бірақ температураны
абсолюттік нөлге дейін төмендету мүмкін емес. Бұл Нернст теоремасы
дәлелдеген термодинамиканың үшінші бастамасы. Сондықтан, әрқашан
  1 болады. Карноның жылулық машинасы – идеал жылу машинасы.
Мұндағы барлық процестер өте баяу өтетіндіктен, оларды қайтымды процесс
деп қарастыруға болады. Температурасы әртүрлі денелер бір-бірінен
оқшауланған. Сондықтан жылуөткізгіштік арқылы энергия жоғалмайды.
Нақты машиналардың жұмыс жасауы кезінде энергияның қайтымсыз жоғалуы
әрқашан қатар жүретіндіктен, олардың пайдалы әсер коэффициенті Карно
машинасының пайдалы әсер коэффициентінен әрқашан аз болады:

кайтымды проц,  кайтымсыз проц.

(7.5)

Жоғарыда келтірілген түсіндірмелер негізінде үш ережеден тұратын
Карно теоремасы тұжырымдалады:
1) Карно циклінің  қыздырғыш мен суытқыштың температурасына
ғана тәуелді;
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2)  жұмыс денесіне тәуелі емес (идеал газдың күй теңдеуі белгілі
болғандықтан, ол үшін  есептеу жеңіл);
3) қайтымды цикл бойынша жұмыс істейтін машиналар ПӘК-i
қайтымсыз цикл бойынша жұмыс істейтін машиналардың ПӘК-iнен әрқашан
артық болады:
кайтымды проц,  кайтымсыз проц..
7.3 Клаузиус теңсіздігі. Энтропия
Карно теоремасына бойынша:
немесе

 Q1  Q2 
 T  T2 



  1
.
кезкелген
Q
T
1
1

 машина

 кайтымды
машина

Олай болса,
1

Q2
T
 1 2
Q1
T1

Теңсіздіктің екі жағын

немесе

Q2 T2
 .
Q1 T1

Q1
бөлшегіне көбейтсек, келесі өрнектерді аламыз
T2
1

Q
Q
Q2 Q1
Q
немесе Q1  2  0 немесе 1  2  0 ,

T2
T1 T2
T2 T1
T1

мұндағы Q2 – суытқышқа берілген жылу мөлшері; Q21  Q2 – жұмыс
денесінің суытқыштан қабылдаған. Жүйенің қандай да бір денеден алған
жылу мөлшерінің сол дененің температурасына қатынасын Q , Клаузиус,
T

келірілген жылу мөлшері деп атады.
Соңғы теңсіздік Клаузиус теңсіздігі деп аталады. Оның физикалық
мағынасы: жүйенің циклде сырттан алған келтірілген жылуының элементар
мөлшерлерінің қосындысы қайтымды циклдер үшін нөлге тең, ал қайтымсыз
циклдер үшін нөлден кіші болады:
Qi
(7.6)
  0.
Ti

Энтропияның статистикалық түсіндірмесі
Кез келген қайтымды цикл үшін Клаузиус теоремасын (7.6) жазайық:
dQ
 T 0.

52

(7.7)

dQ
шамасы қандай да бір S күй
T
dQ
функциясының толық дифференциалын береді. Сондықтан dS 
және
T

(7.7) интегралдың нөлге тең болуы

2

dQ
.
(7.8)
T
1
(7.8) формуласын термодинамикадағы энтропияның анықтамасы
ретінде қарастыруға болады.
(7.8) анықтамадан туындайтын энтропияның кейбір қасиеттері:
- Жүйенің энтропиясы - аддитивті шама S   Si ;
- жылу алмасусыз жүретін қайтымды процесте dQ  0 – адиабаталық
процесте- энтропия тұрақты болады;
- процестің энтропиясы қандай да бір тұрақты шамаға дейінгі
дәлдікпен анықталуы мүмкін.
Қайтымды процестегі энтропияның өзгерісі (6.3) және (7.7) қатынастары
негізінде есептеледі
TdS  dU  dA .
(7.9)
S 2  S1  

Жылулық процестерді талдау үшін координат осьтері ретінде T және S
күй функциялары алынатын TS – диаграммасы қолданылады.
Энтропияның физикалық мағынасы статистикалық физикада нақтылана
түседі. Л.Больцман S энтропияның микрокүйлер санының  логарифмімен
анықталатынын көрсетті:

S  k ln  ,

(7.10)

мұндағы k –Больцман тұрақтысы;
 – берілген макрокүйдің статистикалық салмағы.
(7.10) формуласы Больцман формуласы деп аталады. Ол энтропияның
мағынасын көрнекі түрде түсіндіріп береді.
Барлық атомдар белгілі орындарға мықтап бекітілген деп қарастырайық.
Онда тек қана бір микрокүй бар деп айтуға болады, яғни   1 және S  0 .
Жүйеге қандай да бір жылу мөлшерін берсек, ішкі құрылымның ретсіздігін
және оны құрайтын бөлшектердің қозғалысының бейберекетсіздігін
арттырады (  артады). Сондықтан, энтропияны ретсіздік өлшемі деп айтуға
болады.
7.4 Термодинамиканың екінші бастамасы
Термодинамиканың бірінші бастамасы энергияның сақталу және
түрлену заңдарын сипаттағанымен, термодинамикалық процестердің жүру
бағытын анықтауға мүмкіндік бермейді. Бұл бастама нәтижесі қандай да бір
денеден алынған жылуды толығымен жұмысқа айналдыратын процестің
мүмкіндігін жоққа шығармайды. Мысалы, термодинамиканың бірінші
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бастамасы бойынша белгілі жылу көзін суыту арқылы периодты жұмыс
істейтін (мұхиттардың ішкі энергиясы есебінен) машина жасауға болады.
Мұндай қозғалтқыш екінші текті мәңгі қозғалтқыш деп аталады.
Көптеген эксперименттердің нәтижелерін талдай отырып, ғалымдар
екінші текті мәңгіқозғалтқыш жасау мүмкін емес деген тұжырымға келді. Бұл
тұжырымдама термодинамиканың екінші бастамасы деген аталды.
Термодинамиканың екінші бастамасының өзара эквивалент бірнеше
тұжырымдама бар. Келесі екі тұжырымдаманы талдайық:
1) жылуды толығымен жұмысқа айналдыратын периодты жылу
машинасын жасау мүмкін емес
Q1  Q 2 T1  T2
;

Q1
T1

(7.15)

2) жылу өздігінен температурасы жоғары денеден температурасы
төмен денеге ғана өтуі мүмкін
dS  0 .
(7.16)
Бірінші формула екі тұжырымдаманы да түсіндіреді. Егер Q 2  0 болса
(машина суытқышқа жылу бермесе), онда 1 

T1  T2
T1

, яғни, T2 = 0, бірақ

абсолюттік нөлге тең температура алу мүмкін емес.
Егер Q1  Q2 болса (жұмыс денесі қыздырғыштан алған жылу мөлшерін
толығымен
dS 

суытқышқа

берсе),

онда

T1  T2
 0,
T1

яғни,

T1  T2

және

Q Q
  0 . Бұлай болуы мүмкін емес.
T2 T1

Термодинамиканың екінші бастамасы бірінші бастама секілді барлық
жағдайда орындалатын әмбебап заң емес. Термодинамиканың бірінші
бастамасы жылулық процестерге арналған энергияның сақталу заңы
болағандықтан, оны кез-келген жүйе үшін қолдануға болады. Ал
термодинамиканың
екінші бастамасын өлшемдерішектеулі оқшауланған
жүйелерге ғана қолдануға болады.
Бақылау сұрақтары:
1. Қайтымды және қайтымсыз процестерды түсіндіріңіз.
Жылулық машиналар. Карно циклі және оның П.Ә.К.–і.
2. Клаузиус теңсіздігі.
3. Энтропия, оның статистикалық түсіндірмесі және
термодинамикалық ықтималдылық пен байланысы.
4. Термодинамиканың екінші бастамасы.
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Цикл.
оның

8-дәріс. Вакуумдегі электростатикалық өріс
8.1 Электростатикалық өріс және оның сипаттамалары
Бөлшектердің
электрзаряды
электромагниттік
әсерлесудің
қарқындылығын анықтайтын негізгі сипаттамалардың бірі болып
табылады.Оның негізгі қасиеттері:
- электр зарядының екі түрі болады: оң және теріс. Атомдарда
электрондардың заряды теріс, ал ядросының заряды оң болады;
- электр
заряды
релятивистік–инвариантты:
ол
заряд
тасымалдаушылардың қозғалысы кезінде өзгермейді, яғни оның шамасы
санақ жүйесіне тәуелсіз;
- электрзаряды аддитивті: кез келген жүйенің заряды әрқашанда жүйені
құрайтын бөлшектердің зарядтарының алгебралық қосындысына тең;
- электр заряды дискретті, яғни кез келген заряд е – элементар
зарядтардан тұрады: q=±Ne, мұндағы е=1,610–19 Кл. Бұл қасиет электр
зарядының кванттылығы деп аталады.;
- оқшауланған электрлік жүйенің заряды өзгермейді. Бұл қасиет
электр зарядының сақталу заңы деп аталады.
Келтірілген қасиеттер фундаменталды заңдар, олар басқа заңдардан
қорытылып шығарылмайды және осы қасиеттерді теріске шығаратын
құбылыстар кездескен жоқ.
Нүктелік электр заряды – берілген есепте өлшемі және пішіні
ескерілмейтін зарядталған дене.
Электр зарядтарының сызықтық тығыздығы:


dq
,
dl

(8.1)

мұндағы dq -ұзындығы dl зарядталған сызықтың элементар бөлігінің
заряды.
Электр зарядтарының беттік тығыздығы:


dq
,
dS

(8.2)

мұндағы dq - зарядталған беттің dS элементар бөлігінің заряды.
Электр зарядтарының көлемдік тығыздығы:
dq
,
(8.3)
dV
мұндағы dq - зарядталған дененің dV элементар көлемінің заряды.



Кулон заңы
Нүктелік зарядтардың өзара әсерлесуінің негізгі заңын, тәжірибе
жүзінде Кулон анықтады. Кулон заңын тұжырымдамас бұрын нұктелік заряд
ұғымын енгіземіз (кинематикада енгізілген материялық нүкте туралы түсінік
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сияқты) нүктелік заряд дегеніміз – сызықтық өлшемдері әсерлесуші
зарядталған денелердің ара қашықтығынан өте аз болып келетін денеде
орналасқан заряд. Кулон заңы бойынша: вакуумда орналасқан екі q1 және q2
нүктелік зарядтардың өзара әсерлесу күшінің модулі олардың шамаларының
көбейтіндісіне тура, ал ара қашықтығының квадратына кері пропорционал:
F k

q1q2
,
r2

(8.4)

мұндағы k - өлшем жүйесіне байланысты болатын пропорционалдық
коэфффициент. Зарядтар арсындағы бұл күш осы зарядтар орналасқан түзу
сызықтың бойымен бағытталған, яғни орталық күш болып табылады. Аттас
зарядтар үшін ( q1  0 және q2  0 немесе q1  0 және q2  0 ) F  0 , ал зарядтар
әр аттас болса, F  0 болады. Векторлық түрде Кулон заңы былай жазылады:




qq r
F 21  k 1 2 2 21 ,
r
r

(8.5)




мұндағы F21 - бірінші зарядқа екінші зарядтың әсер етуші күші, r21 

бірінші зарядтан екінші зарядқа бағытталған радиус-вектор, r  r21 . Бұл
теңдеу аттас зарядтардың бірін-бірі тебетіндігін, әр аттас зарядтардың бірінбірі тартатындығын көрсетеді. Егер де әсерлесуші зарядтар вакуумда емес,
қандай да бір ортада орналасқан болса, онда Кулон заңы былай жазылады:
qq
F  k 1 22 ,
(8.6)
r
мұндағы  - өлшем бірлігі жоқ, ортаның электрлік қасиетін көрсетуші
диэлектрлік өтімділік деп аталатын физикалық шама. Вакуум үшін   1
болады. Жоғарыдағы (8.4) және (8.6) теңдеулерінен  -нің берілген ортадағы
әсерлесуші күштің, вакуумдағы әсерлесуші күшінен қанша есе аз екенін
көрсететінін байқау қиын емес. Бірліктердің халықаралық жүйесінде (БХЖ)
k

1
4 0

 9  109

м
,
Ф

(8.7)

Бұл формуладағы  0  8,85  1012 Кл 2 /( H  м 2 ) немесе Ф/м – электр
тұрақтысы деп аталады. Осы (8.7) және (8.6) - теңдеулерге сүйене отырып,
Кулон заңын төмендегідей жазуға болады:
1 q1q2
F
.
(8.8)
4 0 r 2
мұндағы

1
4 0

 9 109

м
екендігін айта кеткен жөн. Фарад (Ф) – электр
Ф

сыйымдылығының өлшем бірлігі.
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Электрстатикалық өріс кернеулігі
Зарядталған бөлшектер мен денелер бір-бірімен өріс арқылы әсерлеседі.
Қозғалмайтын электр зарядтарының электр өрісі электростатикалық өріс деп
аталады. Зарядталған бөлшектерге электростатикалық өріс тарапынан әсер
ететін күш электростатикалық күш деп аталады. Кез келген зарядалған дене
өз төңірегінде өріс туғызады. Ол өрістің бар екендігіне оған енгізілген өте аз
мөлшерлі q0 «сыншы зарядқа» күштің әсер етуі арқылы көз жеткізуге
болады. Өрістің бар екендігін анықтауға қолданған заряд сыншы деп аталған.

Өріс тарапынан әсер етуші күштің F өріске енгізілген зарядтың шамасына q0
қатынасын электр өрісінің кернеулігі деп атайды:




F
E
.
q0

(8.9)

Егер өріс көзінің заряды
болса, онда Кулон заңына сүйене отырып,
(8.9) өрнегін былай жазуға болады:




E

1
4 0

q r

r2 r

(8.10)

немесе скаляр түрінде өріс кернеулігі:
E

1

q
.
4 0 r 2

(8.11)

Ал егер өріс туғызушы заряд бірнеше нүктелік зарядтардың жүйесі
болса, қорытқы өріс кернеулігі әрбір нүктелік заряд кернеулігінің векторлық
қосындысына тең болады:


n

E
i 1



1

n



qi ri
Ei 
,

4 0 i 1 ri 2 ri

(8.12)

мұндағы ri - өрістің қарастырылып отырған нүктесі мен qi заряд
арасындағы қашықтық. Бұл өрнек электр өрістеріне суперпозиция принципін
қолдануға болатындығын көрсетеді. Бұл принцип бойынша зарядтар жүйесі
туғызатын қорытқы электр өрісі берілген нүктеде әр заряд туғызатын электр
өрістерінің геометриялық қосындысына тең болады.
8.2 Электрстатикалық өрістердің қасиеттері
1. Электрстатикалық өрісте заряд орын ауыстырғанда орындалатын
жұмыс. Нүктелік q зарядының өрісінде екінші нүктелік заряд q0 1-ші
нүктеден 2-ші нүктеге қайсыбір траекториямен қозғалсын (8.1-сурет)
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Орындалатын


элементар



dA  F  dr  F  d  cos  
dA 

1
4 0



1
4 0



qq0
 d  cos  ,
r2

d  cos   dr

жұмыс
болғандықтан,

qq0
dr болады. q0 зарядын 1-ші нүктеден 2-ші нүктеге дейін орын
r2

ауыстырғанда орындалатын жұмыс:
qq0 2 dr
1  qq0 qq0 

,
A12 


2

4 0 r1 r
4 0  r1
r2 
r

(8.13)

мұндағы r1 мен r2 - зарядынан қозғалушы q0 орналасқан бастапқы және
соңғы нүктелерге дейінгі қашықтықтар.

8.1-сурет. Электр өрісінің жұмысы
Осыған сәйкес (8.6) теңдігінен электростатикалық өрісте жұмыс
зарядтың жүріп өткен жолының траекториясына байланысты емес екендігін
және тек қана 1-ші мен 2-ші нүктелердің орнымен анықталатынын көруге
болады. Олай болса, бұл электрстатикалық өріс потенциалды, электрлік
күштер консервативті болады деген сөз. Егер q0 бірнеше нүктелік
зарядтардың өрісінде қозғалатын болса, оған суперпозиция принципі








бойынша, F  F1  F3  Fn күші әсер еткендіктен, атқарылатын жұмыс әр күш
жұмыстарының алгебралық қосындысына тең, яғни:
n

A  A1  A2    An  
i 1

qi q0  1 1 
   ,
4 0  ri1 ri 2 

(8.14)

бұл жердегі ri1 мен ri 2 мөлшері qi зарядтан q0 орналасқан бастапқы және
соңғы нүктелерге дейінгі қашықтық. Жоғарыдағы (8.14) формуладан
туындайтын тағы бір қорытынды – электрстатикалық өрісте зарядтың тұйық
контурдың бойымен орын ауыстыру жұмысының нөлге теңдігі, яғни  dA  0
болуы. Егер қозғалушы зарядты бірлік өлшемді зарядқа тең деп алсақ, онда
(8.14) теңдіктен:
 
  
L E d  L E  d  cos E d   0 ,
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немесе

 

 E d  0 .

(8.15)

L

Бұл интеграл электрстатикалық өрістің кернеулік векторының тұйық
контур бойымен циркуляциясы деп аталады.


векторының циркуляциясы
қорытындылар шығаруға болады:

теоремасынан

E

бірнеше

маңызды



1) электрстатикалық өріс E кернеулігінің күш сызықтары тұйық болуы


мүмкін емес. Шындығында да, егер E векторының қандай да бір сызығы


тұйық болса, онда осы сызық бойымен E
векторының
циркуляциясын
алсақ
(8.15)
теориямен қарама-қайшылыққа келуші едік.
2)
8.2-суретте
көрсетілген
түрдегі
электрстатикалық өрістің болуы мүмкін емес.
Егерде
8.2-суретте
көрсетілген
үзік-үзік

8.2-сурет.

Электрстатикалық
сызықтарға
векторының циркуляциясы
E
өрістің күш
теоремасын қолданса, онда ол нөлден ерекше
сызықтары
тұйықталған болуы болады, ал ол теоремаға қарама-қайшы келеді.
мүмкін емес
1. Электрстатикалық өріс потенциалы. Потенциалдық өрістегі
консервативтік күштер жұмысы потенциалдық энергияның кемуі нәтижесінде
орындалатынын ескере отырып, (8.13) теңдеуін былай жазуға болады:
A12  W p1  W p 2 

qq0
1 qq0

.
4 0 r1
4 0 r2
1

(8.16)

Демек, зарядының заряды өрісіндегі потенциалдық энергиясын:
W

qq0
C
4 0 r
1

(8.17)

деп алуға болады. Бұл формуладағы С-тұрақтысын потенциалдық
энергияның шексіздіктегі мәні нөлге тең болуы шартынан табуға болады.
Осыған сәйкес q0 зарядының q өрісіндегі потенциалдық энергиясы:
W

qq0
,
4 0 r
1

(8.18)

не екінші жағынан соңғы формуланы q0 -дің өрісінде орналасқан q
зарядының энергиясы деп те есептеуге болады. (8.18) өрнегінен берілген
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нүктедегі

W
q0

қатынасының q0 -дің мөлшеріне байланысты емес екені

байқалады. Сондықтан бұл қатынас - электрстатикалық өрістің энергетикалық
сипаттамасы бола алады. Оны өрістің потенциалы деп атайды:



W
.
q0

(8.19)

Бұл формуладан, электрстатикалық өрістің берілген нүктесіндегі
потенциалы - сол нүктеде орналасқан бірлік өлшемдегі оң зарядтың
потенциалдық энергиясына тең деген қорытынды шығады. Келтірілген (8.18)
және (8.19) өрнектерінен нүктелік зарядтың потенциалы:
q

(8.20)
4 0 r
екені шығады. Зарядты өрістің бір нүктесінен оның екінші нүктесіне
дейін орын ауыстырғанда орындалатын жұмысты (8.20) теңдігін ескере
отырып, төмендегідей түрде жазуға болады:

A  q0 1  2  .

(8.21)

Бұдан көретініміз, орындалатын жұмыс орын ауыстырушы зарядтың
мөлшері мен электрстатикалық өрістің заряд орналасатын бастапқы және
соңғы нүктелерінің потенциалдар айырымының көбейтіндісіне тең болады
екен. Егер өрісті бір ғана заряд емес, бірнеше q1 , q2 ,..., qn зарядтар құрайтын
болса, онда (8.18) формуласы бойынша, осы өрісте орналасқан q0 -дің
потенциалдық энергиясы:
W

1
4 0

n


i 1

q1q2
,
ri

бұдан нүктедегі ізделініп отырған потенциал:
1 n qi


4 0 i1 ri

(8.22)

(8.23)

болады. Жоғарыдағы (8.22) теңдігімен салыстырғанда, (8.23) өрнегінен
зарядтар системасының берілген нүктедегі потенциалы - ол өрістегі әрбір
заряд потенциалдарының алгебралық қосындысына тең болатындығы
байқалады. Егер зарядтардың берілген көлемдегі тығыздығы  болса, онда
(8.23) теңдігін төмендегідей түрде жазуға болады:
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  dV
4 0  r
1

.

(8.24)

Бұл интеграл зарядтар орналасқан кеңістікті толық қамтиды. Егер
зарядтар берілген бір бетте  беттік тығыздықпен орналасса, онда:

1

  dS

,
(8.25)
4 0  r
мұндағы  - зарядтың беттік тығыздығы; dS - беттік аудан S -тің
элементі.

3. Кернеулік векторы Е мен потенциал  арасындағы байланыс. qi
заряды туғызатын электр өрісінде q0 -ші заряды x осінің бойымен dx
қашықтыққа орын ауыстырғанда орындалатын жұмыс dA  q0 Ex dx болсын.
Екіншіден, бұл жұмыс dA  q0 d болады. Олардың оң жақтарын
теңестіргенде:

Ex  
.
(8.26)
dx

Дәл осылай y және z өстерін қарастыра отырып, E векторының
төмендегідей өрнегіне келеміз:




 d  d  d  
E  
i
j
k ,
dy
dz 
 dx

(8.27)

  

мұндағы i , j , k - x , y , z – координат осьтері бойымен бағытталған бірлік
векторлар.
Градиент туралы анықтамадан:


мұндағы





E   grad немесе E      ,
 d  d  d 

i
j  k - Гамильтон операторы
dx
dy
dz

(8.28)
(набла



операторы). (8.28) бойынша - кернеулік E теріс таңбамен алынған
потенциалдың градиентіне тең болады.
Электрстатикалық өрісті графиктік түрде күш сызықтары арқылы ғана
емес эквипотенциалды беттер арқылы да кескіндеуге болады.
Эквипотенциалдық беттер деп барлық нүктелерінің потенциалдары бірдей
беттерді айтады. Егер өрісті нүктелік заряд тудырса, онда  

1

q
4 0 r

формуласына сәйкес эквипотенциалдық беттер сфера түрінде болады (8.3суретті қара). Нүктелік зарядтың күш сызықтары радиус бойымен
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бағатталғандығын айтқанбыз, яғни эквипотенциалдық беттер мен күш
сызықтары өзара ортогональ болып келеді. Суретте күш сызықтары үзік-үзік
сызықтармен жүргізілген. Эквипотенциалды беттердің жиілеуі (қоюлануы)
потенциалдың мәнінің өзгеруіне сәйкес келеді. Зарядтан алыстаған сайын
эквипотенциалдық беттер сирей береді. Эквипотенциалдық беттердің бағытын
біле отырып күш сызықтарын жүргізуге болады немесе керісінше.

8.3 сурет - Эквипотенциалдық беттер
Бақылау сұрақтары:
1. Электр заряды. Электр зарядының сақталу заңы. Кулон заңы.
Нүктелік және жайылған зарядтардың өзара әрекеттесу күштерін есептеу
үшін Кулон заңын қолдану.
2. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция принципі.
Нүктелік зарядтың кернеулігі.
3. Потенциал. Электр өрісінің зарядтың орын ауыстыруындағы
жұмысы. Электр өрісі кернеулігінің циркуляциясы.
4. Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалы арасындағы байланыс.
5. Күш сызықтары және эквипотенциал беттер.
9 Дәріс. Электростатиканың негізгі есептері
9.1. Вакуумдегі электростатикалық өрісті есептеуге ОстроградскийГаусс теоремасын қолдану


E векторының ағыны өтетін өте кіші dS элементар ауданды алайық.




Оған түсірілген нормаль n электр өрісінің векторы E -мен  бұрышын
жасайды делік. Бұл ауданды қиып өтетін элементар ағын dФ :




dФ  E  dS  cos   En dS  E · dS ,


мұндағы En кернеулік векторының ауданға түсірілген n нормаль




бағытына проекциясы; dS -вектор, ол модулі dS -ке тең де, бағыты n -нің
бағытымен бағыттас.
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9.1-сурет. Электрлік ағын


Кез келген S ауданнан өтетін E векторының ағыны ФE :




ФE   E d S

(9.1)

S

болады. Осыған байланысты атап өтетін бір жай: аудан тұйық болған


кезде, оған түсірілген n нормальдың оң бағыты ретінде сыртқы нормаль
алынады: яғни нормальдың бәрі ауданнан сыртқа қарай бағытталады.
Нүктелік заряд өрісін қарастырайық (9.2 сурет).
Заряд кез келген пішіндегі тұйықталған
беттің ішіне орналасқан делік. Кіші dS
ауданынан өтетін элементар ағын dФE :




dФE  E dS  cos  .
Бұған нүктелік зарядтың электр өрісінің
мәнін қойғанда:
9.2-сурет. Нүктелік заряд өрісі

dФE 

1

q
q
dS  cos  
d (9.2)
2
4 0 r
4 0

бұл жердегі d - элементар ауданға тірелуші, төбесі нүктелік зарядта
орналасқан денелік бұрыш. (9.2) теңдігін интегралдасақ, толық ағын Ф 

q

0
ге тең болады. Ф -тың бұл мәнін (9.1) формуласының сол жағына апарып
қойғанда:




 E d S 
S

1

0

q

болады. Заряд кез келген пішіндегі беттің тұйық ішінде жатқандықтан
 бұрышы  -ден аз да, көп те болуы мүмкін. Сондықтан cos  мен d нөлден
2

көп те, нөлден аз да болар еді,
яғни заряд тұйық беттің сыртында орналасқан

жағдайда, ондай ауданнан E -векторының ағыны нөлге тең болады. Электр
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өрісін q1 , q2 , …, qn нүктелік заряд тудыратын болса, онда суперпозиция
принципі бойынша қорытқы ағын:

 
   
S E d S    E1  E2  d S  E1 dS   E2 dS   .




Егер зарядтар тұйық беттің ішіне орналасқан болса, онда теңдіктің оң
жағындағы әр интеграл

qi

0

-ге тең болар еді. Сондықтан:




n

1

 E d S   q
0 i 1

(9.3)

i

деп жазуға болады. Бұл (9.3) теңдеу Гаусс теоремасының
математикалық өрнегі болып табылады. Оның анықтамасы: вакуумдегі электр
өрісі векторының кез келген пішіндегі тұйық бет бойынша ағыны, оның
ішінде жатқан зарядтардың алгебралық қосындысын электр тұрақтысына  0 ге бөлгенге тең. Егер зарядтар берілген көлемде  

dq
тығыздықпен үздіксіз
dV

таралып орналасқан болса, осы V көлемінің ішіндегі жиынтық заряд:
n

 q   dV .
i 1

i

(9.4)

V

Осы (9.4) теңдікті ескере отырып, Гаусс теоремасын электр өрісі үшін
төмендегідей түрде жазуға болады:




 E d S 

1

 0 V

dV .

(9.5)

Мысал ретінде  көлемдік зарядпен біркелкі зарядталған, радиусы R
дөңгелек цилиндрдің өрісін есептейміз. Гаусстық бет ретінде радиусы r және
биіктігі H  l болатын, осі берілген цилиндрдің осімен сәйкес келетін
дөңгелек цилиндрдің бетін алу ыңғайлы.
 
E
 dS  Er 2rH .
S

Өрістің r  R, аймағы үшін q  r 2 H сонда:
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(9.6)

Er 

r
r 2
, 
.
2 0
4 0

(9.7)

Ал r  R жағдай үшін:
Er R  

R
R 2
.
, 
2 0
4 0

`

(9.8)

Өрістің r  R аймағында q  R 2 H және:
Er 

R 2
.
2 0 r

(9.9)

Өріс потенциалы:
R 2 
r
1  2 ln  .
4 0 
R
R
9.2 Вакуумдегі электростатиканың негізгі теоремалары
r

   R    Er dr  

(9.10)


E векторының циркуляциясы туралы теорема. Электростатикалық

өріс- қозғалмайтын зарядтар өрісі. Бұл өріс күшінің жұмысы зарядтың
траекториясына тәуелсіз, тек оның бастапқы және соңғы орындарымен ғана
анықталады, яғни өріс күші консервативті күш болып саналады. Егер сыншы
заряд ретінде бірлік оң заряд алатын болсақ, оның орнын 1-ші орыннан 2-ші
2

 

орынға ауыстыруға күштің жасайтын жұмысы мынаған тең  Edl .
1

Егер жұмыс тұйықталған траекториямен жасалатын болса, онда жұмыс
нолге тең болады
 
E
(9.11)
 dl  0 .
L
  
 Edl - E векторының циркуляциясы деп аталады. Сонымен кез келген
L

тұйық контур бойындағы электростатикалық
өрістің циркуляция векторы

нолге тең. Бұл тұжырымдама E векторының циркуляция теоремасы деп
аталады. Осы (9.11) қасиетке ие болатын күш өрісі потенциалды өріс болып
табылады.
(9.11) формуласы электростатикалық өріс үшін дұрыс.

E векторының циркуляциясының нолге тең болуы электростатикалық
өріс кернеулік сызықтары тұйықталған болуы мүмкін емес екенін көрсетеді.
Екінші жағынан (9.3) Гаусс теремасы электростатикалық өріс көзі- электр
зарядтары екендігін білдіреді.
Бақылау сұрақтары:
1. Электрстатиканың негізгі есебі.Оны шешу жолдары.
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2. Вектор ағыны түсінігі. Гаусстың электрстатикалық теоремасы.

3. Электр өрісінің кернеулігі E векторының циркуляция теоремасы.
10 Дәріс. Заттардағы электрстатикалық өріс
10.1 Электрстатикалық өрістегі диэлектриктер. Диэлектриктердің
түрлері
Идеал диэлектриктерде оның электр өрісінің әсерінен еркін қозғала
алатын зарядтар болмайды. Диэлектриктердің атомдары мен молекулалары
тұтас алғанда бейтарап болады, өйткені құрамындағы микроскопиялық теріс
және оң зарядтардың мөлшерлері бірдей. Атомдардың ішіндегі
микроскопиялық зарядтардың электр өрісінің 1011 В/м шамасында болады,
бұл іс жүзінде қол жеткізілген макроскопиялық өрістің (~107В/м) шамасынан
көп артық. Атомдар мен молекулалардың сыртқы электр өрісінде өте
орнықты болуы және атомның ішкі зарядтарының тұрақты болуы осымен
түсіндіріледі. Сыртқы әсер сипаттамасы денелердің нақты құрылысына
тәуелді болады. Құрылысына байланысты диэлектрик заттарды үш үлкен
топқа бөлуге болады. Бірінші топқа жататын диэлектриктердің оң және теріс
зарядтарының ауырлық центрлері бір-біріне сәйкес келеді (10.1 а сурет).
Мысалы, парафин, бензол, азот, газтәріздес сутегі, көмірсутектілердің қатары.
Мұндай диэлектриктер молекулаларының сыртқы өріс жоқ кезде дипольдік
моменті болмайды. Сондықтан мұндай диэлектриктердің молекулалары –
полярлы емес деп аталады. Сыртқы электр өрісінде молекулалардың оң және
теріс зарядтарының «ауырлық центрі» қарама-қарсы ығысады, ол аралық
молекулалардың өлшемімен салыстырғанда аз болады (10.1 б сурет). Бұл
кезде әр молекула




pq

(10.1)

дипольдік моментке
ие болады. Оның шамасы бірінші жуықтауда

сыртқы өрістің E -кернеулігіне тура пропорционал. Сыртқы өріс жойылғанда
молекулалар алғашқы қалпына келеді де, дипольдік момент нөлге айналады.
Мұндай дипольдер -«серпімді» дипольдер деп аталады.
Екінші топқа – су, нитробензол, т.с.с. молекулаларының құрылысы
асимметриялы заттар жатады. Бұларда сыртқы өріс жоқ кезде де, оң және
теріс иондардың «ауырлық центрі» бір-бірімен сәйкес келмейтіндіктен,
сондықтан олар «қатаң» диполь құрайды. Мұндай полярлы молекулалардың




дипольдік моментінің сан мәні: p  q  =10-19Кл∙10-10м=10-29 Клм шамасындай

болады. Сыртқы өріс болмағанда ( Е =0), жеке молекулалардың дипольдерінің
бағыттары жылулық қозғалыстың себебінен ретсіз болады. Жалпы
диэлектрикті тұтас алғанда дипольдік моментінің қорытқы мәні нөлге тең
болады.
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10.1-сурет. Қатаң дипольді диэлектрикетрдің бірінші түрі. а) электр өрісі жоқ
кезде, б) электр өрісі бар кезде
Сыртқы электр өрісіне осындай диэлектрикті орналастырсақ, әрбір қатаң
дипольге өрістің бойымен бұруға тырысатын электр күші әсер етеді. Қос
күштің (10.2 сурет) тудыратын айналдыру моменті келесі түрде жазылады:




M айн  F  h  qEl sin   pE sin ( p  E )

(10.2)

Ал жылулық қозғалыстың әсері дипольдердің өріс бойымен
бағытталуына кері әсер етеді, сондықтан қатаң дипольдер өріске әртүрлі 
бұрышымен бағытталады.

10.2-сурет. Айналдырушы момент
Осындай қарама-қарсы әсердің нәтижесінде, молекулалардың дипольдік
_________

моментінің өріс бағытына проекцияларының орташа pE  p cos  мәні нөлге

тең болмайды. Бірінші жуықтауда p E шамасы өрістің Е -кернеулігіне тура, ал
абсолют T температураға
кері пропорционал болады. Тұтас диэлектрикті

жалпы алғанда сыртқы Е өрістің бойымен бағытталған дипольдік моменті
болады.
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Үшінші топқа иондық құрылымы бар кристалдық диэлектриктер жатады
(хлорлы натрий, хлорлы калий т.с.с). Бұларды электр өрісіне енгізгенде
кристалл торының оң иондарының өрістің бағытымен, теріс иондарының
өріске қарсы бағытпен біршама ығысуы болады. Мұндай диэлектриктерде
жалпы алғанда сыртқы өріске пропорционал өріс бойымен бағытталған
дипольдік момент болады.
10.2 Диэлектриктердің поляризациясы. Поляризациялану
Сыртқы электр өрісі болмаған кезде диэлектриктің молекулаларының
дипольдік моменттері не нөлге тең (полярлы емес молекулалар) немесе
кеңістікте ретсіз түрде орналасады (полярлы молекула). Екі жағдайда да
дипольдік моменттердің қосындысы нөлге тең болады. Сыртқы өрістің
әсерінен диэлектрик поляризацияланады. Олай болса – диэлектриктегі
қорытқы дипольдік момент нөлден өзгеше, демек тұтас диэлектриктің
көлемдік дипольдік моменті бар. Поляризациялану – диэлектрикте сыртқы
зарядтар туғызған өріс кернеулігінің кемуіне әкеледі. Егер вакуумда
зарядтардың өзара әсерлесу күші F0, ал диэлектриктегі күші F болса, онда
Кулон заңына сәйкес:
F0

F

болатындықтан, диэлектрикті ортадағы кернеулікті E0=E деп жаза
аламыз. Осыдан  шамасының мәні тек молекулалардың құрылымы мен
қасиетіне ғана байланысты емес, диэлектриктің сыртқы өрісте
поляризациялану қабілетін де анықтайды екен. Диэлектриктердің


поляризациялану дәрежесін сипаттау үшін көлем бірлігіндегі pi дипольдік
моментті анықтау керек, ол үшін шексіз аз V көлемді бөліп алып, осы
көлемдегі молекулалардың моменттерінің қосындысын сол көлемге бөлу
керек:


P

1 n 
  pi
V i 1

(10.3)


Бұл жерде n дегеніміз көлемдегі молекулалардың саны, pi - і-ші


молекуланың дипольдік моменті. (10.3) өрнегімен анықталатын векторлық P
шама диэлектриктің поляризациялану векторы деп аталады. векторы бағыты
диэлектрик тұрған жердегі электр өрісінің E бағытымен бағыттас болады.
Тәжірибеге сәйкес поляризациялану векторының шамасы өріс кернеулігінің




шамасына пропорционал, яғни P  E деп қабылдауға болады. Кезкелген
изотропты диэлектрик түрлері үшін берілген нүктедегі поляризациялану
векторы, өрістің кернеулігімен байланысы мынадай болады:
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P = æ·0 E ,

(10.4)

мұндағы æ – диэлектрлік қабылдағыштық деп аталады, ол E шамасына
тәуелсіз. Ол ортаның поляризациялану қабілетін сипаттайды және ортаның


құрылымына байланысты болады. P мен  0 E шамаларының өлшем
бірліктері бірдей, сондықтан æ - өлшем бірліксіз шама. Полярлы емес
молекулалардан тұратын диэлектриктер үшін (11.4) өрнегі мынадай түрде
жазылады


P  n 0 E,

(10.5)

мұндағы n бірлік көлемдегі молекула саны;
– молекулалардың
поляризациялану қабілеті. Егерде æ= n , деп белгілесек, онда (10.4) өрнекке
келеміз.
Поляризациялық зарядтар
Поляризацияланған диэлектрик шекарасындағы, мысалы, конденсатор
астарына қараған жағындағы, молекулалық диполь заряды ішкі
дипольдағыдай
көрші
молекулалық
диполь
зарядтарымен
компенсацияланбайды. Сондықтан (10.3 сурет) конденсатордың теріс
зарядталған астары жағында беттік тығыздығы +   оң зарядтар жиналады, оң
зарядталған астары жағына беттік тығыздығы −   теріс зарядтар жиналады.
Бұл зарядтар поляризациялық зарядтар деп аталады.

10.3-сурет. Диэлектриктің шекарасындағы поляризация
Поляризацияланған зарядтар қосымша E  электр өрісін тудырады.
Суреттен көрініп тұрғандай қосымша E  өріс сыртқы өріске қарама-қарсы
бағытталған болады, және оны әлсіретеді. Сондықтан диэлектриктегі қорытқы






E = E0 - E  . Қосымша E  өрісті диэлектриктің екі жазық
электр өрісі:
қабырғаларында бірқалыпты таралған, беттік тығыздықтары ±  
поляризациялық зарядтар тудырған өріс ретінде қарастыруға болады.
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E  E0    /  0 ,

   æ·  0 En .

(10.6)



мұндағы En - диэлектриктің ішіндегі өріс кернеулігінің нормаль
құраушысы. (10.6) өрнекке сәйкес, кернеулік сызықтары диэлектриктен


шығатын жерлерде ( En >0), диэлектриктің беткі жағында байланыстағы оң


зарядтар жиналады, ал кернеулік сызықтары диэлектрикке кіретін ( En <0)
жерлерде, беткі теріс зарядтар пайда болады. (10.6) өрнек кез келген пішіндегі
біртекті емес диэлектрик біртекті емес электр өрісінде орналасқан жағдайда
да орындалады. Қарастырылған поляризация механизмінен көрініп тұрғандай


P векторы әрқашан



нақты E өріс бойымен бағытталады. Диэлектрлік
қабылдағыштық әрқашан оң және   1 . Газдардағы жеке молекулалардың
поляризациясы бір-біріне тәуелсіз және газ тығыздығына тура пропорционал
болады. Қатаң дипольді диэлектриктердегі бағдарланған (бағытталған)
поляризация және сезімталдық абсолют температураға кері пропорционал
болады.
10.3

Электрлік ығысу векторы

Байланыстағы зарядтардың бөгде зарядтардан айырмашылығы – өзі
құрап тұрған молекулаларды тастап кете алмайды. Қалған жағынан бұлардың
басқа зарядтардан еш айырмашылығы жоқ. Дербес жағдайда, олар электр
өрісінің көзі болып есептеледі. Өткен тарауларда біз жазық параллель
диэлектриктен пайда болған біртекті E өрісте орналасқан пластинаны мысал
ретінде қарастырғанбыз. Бұл пластина поляризацияланады және оның бірлік


көлеміндегі дипольдік моменті P болады. Поляризацияланған пластина
тудыратын қосымша өрісті есептеу үшін оны зарядының беттік тығыздығы
  жазық конденсатордың өрісі ретінде қарастыруға болады,   = P екенін

көрсетуге болады. Диэлектриктің ішіндегі өрістің толық кернеулігі


E





= E0 + E 

(10.7)

болады. Диэлектриктен тыс жерде поляризация болмайды
сондықтан





E = E0 .



P =0,

Аса күшті емес өрістерде (10.4) өрнекке сәйкес




поляризациялану векторы өріс кернеулігіне пропорционал болады: P =æ·  0 E .




Электрстатикалық индукцияның анықтамасы бойынша D =  0 E және (10.7)
өрнектерді салыстырып,былай жазуға болады:

 
D   0 E  P.
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(10.8)



Ығысу векторы D екі түрлі физикалық шамалардың қосындысынан


тұрады:  0 E және P , сондықтан ол көмекші вектор, оның қандай да бір
физикалық мағынасы жоқ, көп жағдайда диэлектриктердегі электр өрісін оқып
үйренуге жеңілдік жасайды.

Тұйықталған бет арқылы өтетін D электр ығысу векторы осы бет
ішіндегі еркін зарядтардың алгебралық қосындысына тең,
 
D
 dS   Qi



(10.9)

i

S



Бұл D векторы үшін Гаусс теоремасы. (10.4) өрнектегі P мәнін (10.8),
өрнегіне қойып алатынымыз:








D =  0 ( E +æ E )=  0 (1+ æ) E .

Немесе:



D   0E ,

(10.9)

(10.10)

мұндағы   1  х –диэлектриктің негізгі электрлік сипаттамасы болып
табылатынзаттың диэлектрлік өтімділігі.
Сонымен, электр ығысуы векторы деп - (10.9) өрнегімен анықталатын
шаманы айтады. Өлшемсіз  =1+ æ шаманы салыстырмалы өтімділік немесе
ортаның диэлектрлік өтімділігі деп атайды. Мұны ескеріп, (10.9) қатынасты



D   0E түрінде жазуға болады. Анизотропты диэлектрикте E



және D
векторлары жалпы алғанда коллинеарлы емес екенін ескеру керек. Электр


ығысу векторының өлшем бірлігі Кл/м2. D векторы тек бөгде зарядтардан
пайда болған өрісті сипаттайды. Сондықтан ығысу сызықтары тек бөгде
зарядтардан басталып, тек бөгде зарядтарда аяқталады. Байланыстағы
зарядтар орналасқан нүктелерден ығысу сызықтары үзіліссіз өтеді.
Бақылау сұрақтары:
1. Диэлектриктердің қандай түрлері бар? Олардың айырмашылықтары
қандай?
2. Поляризациялану құбылысының мәнісі неде?
3. Электрлік ығысу векторының физикалық мағынасы қандай?

71

11-дәріс. Электрөрісіндегі өткізгіштер
11.1 Электр өрісіндегі өткізгіштер. Электрлік сыйымдылық.
Конденсаторлар
Егер өткізгішті сыртқы электр өрісіне орналастырса немесе оған қандай
да бір заряд берсе, онда бұл екі жағдайда да өткізгіштегі зарядтарға
электрстатикалық өріс әсер етіп, зарядтар өткізгіш ішінде орын ауыстыра
бастайды. Бұл процесс өткізгіш ішіндегі өріс нөлге тең болғанша жүреді. Осы
кезде өткізгіш ішіндегі потенциал тұрақты (   const ) болады да, өткізгіш
бетінің әр нүктесіндегі кернеулік нормаль бойымен бағытталады. Кері
жағдайда зарядтардың тепе-теңдігі бұзылады.
Гаусс теоремасын қолданып, өткізгіштің бетіндегі өріс кернеулігін
тікелей анықтауға болады. Айталық, 11.1-суретте көрсетілген өткізгіш


бетіндегі зарядтардың беттік тығыздығы  болсын. Өсі E векторымен сәйкес
келетіндей тұйық цилиндр алайық. Цилиндрдің бір жақ табаны өткізгіш
ішінде, ал екіншісі сыртында болсын. Цилиндрдің өткізгіш ішінде жатқан
қыры мен бүйір беті арқылы өтетін ағын нөлге тең екендігі белгілі.Сондықтан


En S  s /  0 , мұндағы En - E векторының сыртқы нормальға проекциясы,

S - цилиндрдің көлденең қимасының ауданы, 

- зарядтардың беттік

тығыздығы.
Соңғы теңдіктен:
En   /  0 ,

(11.1)

мұндағы  -өткізгішті қоршаған ортаның диэлектрлік өтімділігі. Егер
электр өрісіне зарядталмаған өткізгіш енгізсек (11.2 сурет), онда өткізгіш
ішінде еркін зарядтардың (электрондар мен иондар) бөліну процесі жүреді,
нәтижесінде өткізгіштің бір ұшына – оң зарядтар, екінші ұшына – теріс
зарядтар жиналады.
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11.1-сурет. Өткізгіш бетіндегі электр өрісінің кернеулігі.

а)

б)

11.2-сурет. Кернеулік сызықтар. а) Өткізгішті электр өрісіне орналасқан
кездегі бастапқы мезет; б) орныққан соңғы күй.
Осы зарядтар туғызған өріс сыртқы өріске қарсы бағытталады. Бұл
процесс өткізгіш ішіндегі өріс нөлге тең болғанша жүреді, және өткізгіш
бетіндегі кернеулік сызықтары бетке ортогональ болып келеді. 11.2 а-суретте
өткізгішті электр өрісіне орналасқан кездегі бастапқы мезет; 11.2 б-суретте
орныққан соңғы күйі көрсетілген. Өткізгіш бетінде пайда болған зарядтар
индукциялық зарядтар деп, ал өріс әсерінен өткізгіштегі зарядтардың қайта
таралуы (орналасуы) электрстатикалық индукция деп аталады. Өткізгіштің іші
қуыс болуы зарядтардың бетте орнығуына кедергі болмайды (әсер етпейді).
Бұл айтылғандар әртүрлі денелерді электрстатикалық қорғау үшін
қолданылады. Мысалы, электрөлшеуіш құралдарды сыртқы электрстатикалық
өріс әсерінен қорғау үшін, көбінесе металл торлар қолданылады. Өткізгішке
берілген зарядтардың өткізгіш бетіне орналасуы өткізгіште зарядтардың (екі
таңбасының да) көп мөлшерін жинақтау үшін және қарама-қарсы зарядталған
өткізгіштер арасында үлкен потенциалдар айырымын (бірнеше миллион
вольт) тудыру үшін қолданылады. Бұл идеяны Ван-де-Граф электрстатикалық
генератор жасау үшін қолданған.
Электрлік сыйымдылық.
Оқшауланған өткізгіштің электрлік сыйымдылығы
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Басқа өткізгіштер мен зарядтардан қашықтатылған оқшауланған
өткізгішті қарастырайық. Заряд пен потенциал арасында q=C тәуелділігі бар
екені тәжірибеден белгілі. Бұдан шығатын:
C

q



,

(11.2)

шамасын оқшауланған өткізгіштің электрлік сыйымдылығы деп атайды.
Ол сан мәні жағынан өткізгіштің потенциалын бірлікке өсіретін зарядқа тең
шама. Сыйымдылық өткізгіштің пішініне, мөлшеріне байланысты болып,
бірақ оның материалына, агрегаттық күйіне, өткізгіш ішіндегі бос қуыстың
өлшеміне тәуелді болмайды. Сыйымдылық, сонымен бірге өткізгіштің заряды
мен потенциалына да байланысты емес. Оны былай да айтуға болады:
өткізгіштің потенциалы оның зарядына тура пропорционал да,
сыйымдылығына кері пропорционал болады. Радиусы R , шар пішінді,
ошаланған өткізгіштің сыйымдылығын анықтайық. Бұл үшін E мен  -ді
байланыстыратын формуланы пайдаланып, шардың потенциалын табамыз:


   Er dr 
R

1
4 0



q

r
R

2

dr 

1

q
.
4 0 R

(11.3)

Мұны (11.2)-ге қоятын болсақ, шардың электрлік сыйымдылығының
өрнегін аламыз:
C  4 0 R .
БХЖ-де сыйымдылықтың өлшем бірлігі ретінде өткізгішке 1 Кл заряд
берілгенде, оның потенциалы 1 В-қа өзгеретін өткізгіштің сыйымдылығы
алынады. Бұл шама фарад (Ф) деп аталады. Фарад - өте үлкен шама. Егер
Жерді радиусы 6400км өткізгіш шар ретінде қарастырсақ, онда оның
сыйымдылығы шамамен 700  106 Ф-қа тең. Сондықтан жиі қолданылатын
сыйымдылық өлшемдері: 1 мкФ=10-6Ф және 1 пФ=10-12Ф болады.
Өзара сыйымдылық. Конденсаторлар
Егер оқшауланған өткізгішке басқа өткізгіштерді жақындатса, онда
бірінші өткізгіштің сыйымдылығы өсе бастайды. Бұның себебі, қарастырылып
отырған өткізгіштің өрісі жақындатылған өткізгіштердегі зарядтардың
жаңаша орналасуына алып келеді. Мысалы, оң зарядталған өткізгішке
жақындатылған өткізгіште зарядтардың қайтадан орналасуы болады:
индукцияланған теріс зарядтар оң зарядтарға қарағанда өткізгішке жақын
орналасады. Сондықтан да, меншікті зарядтар мен басқа денелерде
индукцияланған
зарядтар
қосындысымен
анықталатын
өткізгіштің
потенциалы азаяды. Олай болса, (11.2) өрнегі бойынша сыйымдылық өседі.
Сөйтіп, сыйымдылығы оқшауланған өткізгіш сыйымдылығынан
анағұрлым көп өткізгіштер жүйесін жасауға болады. Бұл орайда, бір-біріне
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жақын орналасқан қарама-қарсы таңбалы, мөлшері бірдей зарядтармен
зарядталған өткізгіштер жүйесінің маңызы өте ерекше. Мұндай жүйелер
конденсаторлар, ал өткізгіштер – оның астарлары деп аталады.
Конденсатордың сыйымдылығы былай болады:
C

q
,
1   2

(11.4)

мұндағы
1   2 – астарлар арасындағы потенциалдар айырмасы, q –
конденсатордың оң зарядталған астарында орналасқан заряд. Потенциалдар
айырмасын кейде кернеу деп атап, оны U әрпімен белгілейді. Сондықтан,
(11.4) формуласын былай жазуға болады:
C

q
.
U

(11.5)

Астарларының пішіні бойынша конденсаторлар жазық, цилиндрлік
және сфералық деп бөлінеді. Жазық конденсатордың сыйымдылығын
есептейік. Астарының ауданы S , ал ондағы заряд болсын дейік. Астарлар
арасындағы өріс кернеулігін (11.1)-ке сәйкес анықтайық:
E


q
.

 0  0 S

(11.6)

Астарлар арасындағы потенциалдар айырмасы:
1   2  E  d 

qd
.
 0 S

(11.7)

Бұдан жазық конденсатордың сыйымдылығын (11.4) өрнегі бойынша
анықтаймыз:
C

 0 S
d

,

(11.8)

мұндағы d – астарлар арақашықтығы;  – астарлар арасын толтыратын
ортаның диэлектрлік өтімділігі. Цилиндрлік конденсатордың сыйымдылығын
мынадай өрнекпен анықтауға болады:
C

2 0 
,
n( R2 / R1 )
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(11.9)

мұндағы l – конденсатордың ұзындығы; R1 мен R2 – ішкі және сыртқы
цилиндрлік
астарлардың
радиустары.
Сфералық
конденсатордың
сыйымдылығы мына өрнекпен беріледі:
C  4 0

R1 R2
,
R2  R1

(11.10)

мұндағы R1 мен R2 – ішкі және сыртқы астарлардың радиустары.
Астарлар арасындағы арақашықтық өте аз болғанда (11.9) және (11.10)
өрнектері (11.8) өрнекке айналады.
11.2
Зарядталған
конденсатордың
зарядтарының энергиясы

энергиясы.

Электр

Оңашаланған өткізгішке q зарядын берейік. Онда оның айналасында
электр өрісі пайда болады және өрістің потенциалы  болады. Өткізгіштің
зарядын dq шамаға арттыру үшін ол зарядты шексіздіктен өткізгіштің бетіне
әкелу керек, оған қажетті:
dA  (   )dq  dq 

qdq
,
C

жұмыс жасау керек, егер   0 деп есептесек. Бұл жұмыс өткізгіштің
электр өрісінің күштеріне қарсы жұмыс жасайтын сыртқы күштердің
көмегімен орындалады. dq заряды керісінше, өткізгіштің бетінен шексіздікке
орын ауыстырса, электр өрісінің күштері сондай мөлшердегі dA жұмыс
атқарады. Демек, зарядталған өткізгіштерде разрядталу жұмысын W
потенциалдық энергия болады. Өткізгіштің зарядын dq шамаға арттырғанда,
оның потенциалды энергиясы dW шамаға өседі, ол сыртқы күштердің
жасаған dA жұмысына тең:
dW  dA 

1
qdq .
C

(11.11)

Зарядталмаған ( q  0 және   0 ), өзінің айналасында электр өрісі жоқ,
өткізгіштің потенциалдық энергиясын нөлге тең деп есептейміз. Заряды
біршамаға жеткен өткізгіштің W энергиясын (11.11) өрнегін интегралдау
арқылы табуға болады:
W

q

q

1
1
q2
W   dW   qdq   qdq 
.
C
C0
2C
0
0
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Өткізгіш заряды мен потенциалы арасындағы тәуелділікті пайдаланып,
зарядталған өткізгіштің энергиясы үшін келесі түрдегі өрнекті алуға болады:
q 2 q C 2
W


.
2C
2
2

(11.12)

Зарядталған өткізгіштің ішінде өріс жоқ. Өткізгішті зарядтағанда,
электр өрісі тек өткізгішті қоршаған ортада болады. Сондықтан, зарядталған
өткізгіштің электр энергиясы өткізгішті қоршаған ортадағы электр өрісінде
шоғырланған және онда белгілі бір көлемдік тығыздықпен таралған, электр
өрісінің кернеулігі өткізгішке дейінгі қашықтыққа тәуелді.
Зарядталған конденсатордың энергиясы
Енді жазық конденсатордың астарлары арасындағы біртекті өрісті
қарастырайық. Мұндай конденсатордың зарядталу процесінде шексіз аз dq
заряд біртіндеп бір пластинадан екінші пластинаға өтеді. Соның нәтижесінде
бір пластина оң, ал екіншісі теріс зарядталады деп есептеуге болады және
олардың арасында біртіндеп өсетін U 

q
потенциалдар айырымасы пайда
C

болады. Оңашаланған өткізгіш үшін дәлелденген қорытындыны қайталап,
зарядталған конденсатордың толық электрстатикалық энергиясы үшін өрнекті
жазуға болады:
W

(11.13)
потенциалдар

өрнекке

q 2 qU CU 2


,
2C
2
2

жазық

айырымының

(11.13)

конденсатордың

мәндерін

(С 

 0

S d

сыйымдылығы
және

E

U
)
d

мен

қойсақ,

түрлендірілгеннен кейін алатынымыз:
W  CU 2 / 2 

 0
2d

S  E 2d 2 

 0 E 2
2

Sd 

 0 E 2
2

V ,

(11.14)

мұндағы E - конденсатордың ішіндегі электр өрісінің кернеулігі, ал
V  Sd – конденсатордың көлемі. Бірлік көлемдегі энергия немесе электр
өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы:
2
W  0 E
.


V
2

(11.15)

Бұдан – көлемдік тығыздық электр өрісінің кернеулігінің квадратына
тура пропорционал екені шығады. (11.15) қатынас өріс кернеулігі және
энергия тығыздығы нүктеден нүктеге өзгеретін біртекті емес кезкелген өріс
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үшін орынды болып қала береді. Изотропты диэлектриктерде E және D
векторларының бағыттары сәйкес келеді. Сондықтан энергия тығыздығы
үшін формуланыбылай беруге болады:
E ( 0 E  P)  2  0  
  E D/ 2 
E
 E P/ 2 .
2
2
 

(11.16)



Бірінші
қосынды
вакуумдағы
өріс
энергиясының
E
тығыздығына,алекінші қосынды диэлектрикті полярлауға (поляризациялауға)
жұмсалатын энергияға сәйкес келеді.
11.3 Зарядталған өткізгіштің энергиясы
Q заряды бар өткізгішті қарастырайық. Оны нүктелік q зарядтар жүйесі

ретінде қарастыруға болады. Жоғарыда N нүктелік зарядтар жүйесінің өзара
әсерлесу энергиясы өрнегін жазғанбыз:
W

1
 qii ,
2

(11.17)

мұндағы  i - заряд q орналасқан нүктедегі q -ден басқа барлық
зарядтардың тудырған потенциалы. Өткізгіштің беті - эквипотенциал бет.
Сондықтан qi нүктелік зарядтар тұрған нүктелердің потенциалдары бірдей
және өткізгіштің  потенциалдарына тең болады. (11.17) формуласын
пайдаланып, зарядталған өткізгіштің энергиясы үшін:
W

n
1
1
1


q



qi    q


i
i
2
2 i 1
2

(11.18)

өрнегін аламыз. Төмендегі өрнектер кезкелген, зарядталған өткізгіштің
энергиясын анықтайды:
1
W   q  q 2 / 2C  C   2 / 2 .
2

(11.19)

«Энергия қайда жинақталған, энергияны тасымалдаушы зарядтар ма,
әлде өріс пе?» - деген сұрақ енді орынды. Уақыт бойынша тұрақты
тыныштықтағы зарядтың өрісін зерттейтін электрстатикалық өрісте оған
жауап беру мүмкін емес. Тұрақты өріс және оны тудыратын зарядтар бірбірінен (заряд пен өріс) оңашаланып өмір сүре алмайды. Бірақ, уақыт
бойынша өзгеретін өріс өзін тудырған зарядқа тәуелсіз өмір сүре алады және
электрмагниттік толқын түрінде таралады. Электромагниттік толқындар
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энергияны тасымалдайтынын тәжірибе көрсетеді. Осы айғақтар энергия
тасымалдаушы өріс екенін мойындатады.
Бақылау сұрақтары:
1. Конденсатордың сыйымдылығы неге тәуелді?
2. Параллель және тәбектей қосылған конденсатордың сыйымдылығы.
3. Сфералық, цилиндрлік және жазық конденсатордың сыйымдылығың
анықтаңыз.
4. Зарядталған өткізгіштің энергиясын қалай есесптеуге болады?

12 Дәріс. Тұрақты ток
12.1 Ток күші және ток тығыздығы
Электр зарядтарының бір бағыттағы реттелгенқозғалысын электр тогы
деп атайды. Егер қарастырылып отырған ортада зарядталған бөлшектердің
реттелген қозғалысы электр өрісінің әсерінен өтетін болса ондай ток


өткізгіштік тогы деп аталады. Ток бағыты E электр өрісі кернеулігінің
бағытымен сәйкес келеді. Ток күші деп бірлік уақытта өткізгіштің көлденең
қимасынан өтетін заряд мөлшерімен өлшенетін скаляр шаманы айтады. Егер
dt уақытта мөлшері dq заряд тасымалданса, онда ток күші:
I

dq
.
dt

(12.1)

болады. Уақыт бойынша өзгермейтін (I = const) токты - тұрақты ток
деп атайды. Ток күшінің өлшем бірлігі БХЖ-де - ампер (А). Бұл өлшем бірлік
БХЖ-дегі негізгі бірліктердің бірі, ол екі токтың өзара әсерлесуі негізінде
қабылданған. Токтың маңызды сипаттамаларының бірі – ток тығыздығы


векторы j . Ток тығыздығы векторы ток бағытымен бағытталған және оның
сан мәні ток бағытына перпендикуляр dS ауданы арқылы өтетін dІ ток күшінің
осы ауданға қатынасына тең болады:
j

dI
,
dS

мұндағы dS - dI тогы өтетін аудан.
Егер ток кез келген аудан арқылы өтетін болса, онда:
 
I   j dS ,
S
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(12.2)

мұндағы







d S  n dS , n -бетке

тығыздығының өлшем бірлігі:  j 

нормаль бірлік вектор. БХЖ-де ток

А
.
м2

Ток тығыздығын өткізгіштегі зарядтардың реттелген қозғалысының
   жылдамдығы, ток тасмалдаушылардың n концентрациясы және
тасмалдаушылардың q элементар заряды арқылы төмендегідей өрнектеуге
болады:


j  q  n    .
(12.3)


Сонымен, өткізгіштік тогының болуының қажетті шарты –
қарастырылып отырған ортада еркін электр зарядын тасымалдаушылардың
(зарядталған бөлшектердің) және электр өрісінің болуы. П. Друде анықтап, Г.
Лоренц дамытқан металдардың өткізгіштігінің классикалық электрондық
теориясы тәжірибелік жолмен ұсынылған электр тогының негізгі заңдарын:
Ом және Джоуль-Ленц заңдарын алуға мүмкіндік берді. Ток тығыздығы үшін
Ом заңының өрнегі келесі түрде жазылады:
j


1



E  E ,

(12.4)



мұндағы E және j -векторларының бағыттары бірдей болғандықтан,
соңғы өрнекті мына түрде жазуға болады:

 1 
j  E  E .

(12.5)

Ток тығыздығының жылулық қуаты үшін Джоуль-Ленц заңы мына
түрге келеді:


1



E 2  E 2 .

(12.6)

Бұл өрнектердегі  - меншікті электр өткізгіштігі, оған кері шама, яғни


1



- өткізгіштің меншікті кедергісі деп аталады. (12.4) және (12.6)

өрнектерден Ом және Джоуль заңдарының интегралдық түрлеріне өтуге
болады.
12.2 Металдардың электрөткізгіштігінің
электрондық теориясы

классикалық

және

К. Рикке (1901), С.Л. Мандельштам, Н.Д. Папалекси (1913), Р. Толмена
және Б. Стюарта (1916) тәжірибелерінде металдардағы ток тасымалдаушылар
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еркін электрондар, яғни металл кристалдарындағы иондарымен әлсіз
байланысқан электрондар екені анықталды. Еркін электрондардың
концентрациясы шамамен
.
Еркін электрондар ұғымынан кейін П. Друде және Х. Лоренц
металдардың классикалық теориясын құрды. Друде–Лоренц теориясы
бойынша:
- өткізгіштік электрондары идеал газ молекулалары сияқты
қарастырылады;
- электрондардың жылулық қозғалысының орташа жылдамдығы
 u  8kT / me формуласымен анықталады;
- электрондар бір-бірімен емес, металдардың кристалдық торларын
құрайтын иондармен соқтығысады;
- электрондардың реттелген қозғалысының
орташа жылдамдығы
8
 u  жылулық қозғалыстың орташа жылдамдығынан ( u  10   )
шамасындай аз, электрондардың еркін жүруінің  орташа уақыты төмендегі
формуламен анықталады:
l 
,
u 

  

(12.7)

Мұндағы  l  – электрондардың еркін жүру жолының орташа
ұзындығы;
- электрондар иондармен соқтығысқанда реттелген қозғалысының
жылдамдығынан толығымен айырылып, энергиясын кристалды торларға
береді, нәтижесінде металдың ішкі энергиясы арттырады және қызады;
- металдардың электр кедергісі еркін электрондардың иондармен
соқтығысуына негізделген.
Осыларды ескеріп, Ом және Джоуль–Ленц заңдарының
дифференциалды түрлерін қорытып шығаруға болады.
Ом заңы. Өткізгіште еркін электрондар электр өрісімен үдетіледі.
Қозғалыс теңдеуі мына түрда жазылады:

ma  eE ,
мұндағы m – электрон массасы; а –электрон үдеуі; е – электрон заряды.
Электрон
қозғалысы
бірқалыпты
удемелі
болғандықтан,
электрондардың реттелген қозғалысының орташа жылдамдығы:
  

ал ток тығыздығы:

el E
,
2m  u 


 ne 2 E  l 
j
.
2m  u 
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(12.8)

(12.9)

өрнектерімен анықталады.
 

2me2  l 
2m  u 

(12.10)

шамасы меншікті электр өткізгіштігі деп аталады, ал осыған кері
шаманы  

1



– меншікті электр кедергісі деп атайды. Сәйкесінше,
 1 

j  E  E .



(12.11)

(12.11) формуласы дифференцал түрдегі Ом заңын өрнектейді.
Джоуль–Ленц заңы. Электрон әр соқтығыста тордағы ионға электр
өрісінің орташа энергиясын береді.
1
1 eE 2  l  2
m   max  2 
.
(12.12)
2
2 m  u 2
u
u
Әр электронның соқтығысу жиілігі
, ал n электрон үшін – n
.
l 
l 
 Wk 

Сондықтан токтың жылулық қуатының көлемдік тығыздығы төмендегідей
өрнектеледі:
w

ne 2  l  E 2
2m  u 

(12.13)

Немесе:
w  E 2 .

(12.14)

(12.14) өрнегі дифференциал түрдегі Джоуль–Ленц заңы.
Ток тығыздығы, электр өріс кернеулігі және жылу мөлшері арасындағы
бұл байланыстар, яғни электр өткізгіштіктің классикалық теориясы сапалы
дұрыс нәтиже бермеді. Бұл теорияның тәжірибелермен сәйкес келмейтін
тұстары көп болды. Бірақ кванттық теорияда микробөлшектердің толқындық
қасиеттерін ескеріп, бұл қиындықтардан шығар жол табылды.
12.3 Тармақталған тізбектерге арналған Кирхгоф ережелері
Күрделі, тармақталған тізбектердегі токты есептеу үшін Кирхгоф екі
ереже ұсынды. Тармақталған тізбек үшін Кирхгофтың бірінші ережесі:
түйінде (үштен кем емес өтгізгіштер түйісетін нүктеде)түйіскен ток
күштерінің алгебралық қосындысы нөлге тең болады. Шартты түрде түйінге
бағытталған токтар - оң, одан шыққан - теріс деп алынады. Тұрақты ток
тізбегіндегі түйінде зарядтардың жиналуы немесе азаюы мүмкін емес деген
қорытындыға келеміз. Кирхгофтың бірінші ережесінің өрнегі былай болады:
n

I
i 1

i

 0,
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(12.15)

мұндағы n- түйінде тоғысатын ток саны. 12.1 -суретте көрсетілген А
түйіні үшін (12.15) ереже былай жазылады:
I1 – I2 + I3 - I4 + I5 = 0.
I2
I1

I3

I4
I5

12.1-сурет. Түйіндегі
токтардың бағыты

Кирхгофтың екінші ережесі тұйық тізбекке
қолданылады да, ол былай айтылады: электр
тізбегінің кез келген тұйық контурындағы ток
күшімен кедергінің көбейтінділерінің алгебралық
қосындысы осы контурдағы электрқозғаушы
күштердің алгебралық қосындысына тең:
n1

I
i 1

n

i

 Ri    i ,

(12.16)

i 1

мұндағы n - контурдағы тізбек бөліктерінің саны. Бұл ережені
қолданған кезде контурдағы токтың оң бағытын таңдап алу керек.
Токтың бағыты таңдалған бағытпен сәйкес
келсе, оң деп алынады. Электрқозғаушы күшінің
бағыты
да
токтың
оң
бағытымен
сәйкестендіріледі.
Кирхгофтың
екінші
ережесіне мысал ретінде, 12.2-суреттегі тізбекті
қарастырайық. Контур тұйық және үш бөліктен
тұрады. Контурдағы токтың оң бағытын сағат
тілі бағытымен сәйкес таңдап алайық. Онда
(12.16) өрнекке сәйкес келесі теңдеу орынды
12.2-сурет. Кирхгофтың болады:
екінші ережесін қолдану

I1 R1  I 2 R2  I 3 R3  1   2   3

Бақылау сұрақтары:
1. Электр тогы. Ток күші және токтың тығыздығы. Тұрақты токтың
болу шарттары.
2. Ом және Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалдық және
интегралдық түрлері.
3. Металдардың электрөткізгіштігінің классикалық және электрондық
теориясы.
4. Кирхгоф ережелері.
13 Дәріс. Вакуумдегі магнит өрісі
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13.1 Био-Савар-Лаплас заңы
1820 жылы дат физигі Х. Эрстед тогы бар өткізгіштердің магнит
стрелкасына әсерін байқап, оны магнит өрісі деп атады. Бұл өріс оған
енгізілген магнит стрелкалары мен тогы бар өткізгіштерге бағыттаушы әсер
етеді. 1820 жылы француз ғалымдары Био және Савар әртүрлі пішінді токтар
үшін магнит өрістерін зерттеді.
Бұл ғалымдардың зерттеулері бойынша, барлық жағдайларда магнит


өрісінің индукциясы B , осы өрісті тудыратын токқа І тура пропорционал, ал
индукциясы анықталатын нүктеге дейінгі арақашықтықтың квадратына кері
пропорционал болады екен. Тәжірибеден алынған нәтижелерді тұжырымдап,
Лаплас ұзындығы dl ток элементінен пайда болатын магнит өрісінің
индукциясын анықтайтын өрнекті тапты.
Өрнекті жазу түрі оны интегралдағанда тәжірибе нәтижелерімен сәйкес
келетін магнит өрісінің мәні шығатындай етіп алынған:
  
I
d  r 

0 
 ,
dB
3
4
r

(13.1)



мұндағы d  – токтың элементар бөлігімен бірдей болатын және ток


жүретін бағыт бойынша алынған вектор, r – токтың элементар бөлігінен


магнит индукциясы B анықталатын нүктеге жүргізілген радиус-вектор. (13.1)


өрнегі Био-Савар-Лаплас заңының векторлық түрі болып табылады. d B




векторы dl мен r векторлары арқылы өтетін жазықтыққа перпендикуляр.
Магнит индукциясы векторының модулі келесі өрнекпен анықталады:

dB 


0 Id
sin  ,
4 r 2



мұндағы  – d  мен r арасындағы бұрыш (13.1 сурет).



13.1-сурет. d B векторының бағытын анықтау.
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(13.2)

(13.2) өрнегі Био-Савар-Лаплас заңының скалярлық түрі. Магнит өрісі
үшін суперпозиция принципі орындалады: берілген нүктедегі бірнеше
токтардың тудыратын магнит өрісінің қорытқы индукция векторы осы
нүктедегі әрбір ток тудыратын өрістердің магнит индукцияларының
векторлық қосындысына тең:


n



B   Bi .

(13.3)

i 1

1. Био-Савар-Лаплас заңын пайдаланып тогы бар шексіз ұзын түзу
өткізгіштің төңірегіндегі магнит өрісінің индукциясын анықтауға болады.
Тогы бар шексіз ұзын түзу өткізгіштің центрінен өткізгішке перпендикуляр
R қашықтықтағы нүктедегі магнит индукциясы:
0 I
B
.
(13.4)
2R
2. Дөңгелек токтың центріндегі магнит өрісінің индукциясы:
B  0

I
.
2R

(13.5)

13.2 Магнит өрісінің тоғы бар өткізгіштерге әсері. Ампер заңы.
Параллель токтардың әсерлесуі
Тәжірибе, тогы бар өткізгішке магнит өрісі тарапынын күш әсер
ететіндігін көрсетеді. Магнит өрісінде орналасқан dl ток элементіне әсер
етуші күш Ампер ашқан заңмен өрнектеледі. Ампер заңының математикалық
өрнегі:

  
d F  I d   B  ,




(13.6)



мұндағы І – ток күші, B – d  элементі орналасқан нүктедегі магнит




индукциясы. Ампер күші әруақытта d  және B векторлары жатқан
жазықтыққа перпендикуляр болады.Ампер күшінің бағытын жалпы векторлық
көбейту ережесі (бұрғы ережесі) бойынша анықтауға болады. Практикада
Ампер күшінің бағытын сол қол ережесімен анықтайды. Сол қол ережесі
бойынша: сол қолымыздың алақанына векторы перпендикуляр кіретіндей
етіп, ал тік төрт саусақтың бағытын тоқтың бағытына бағыттасақ,онда
тік бұрышқа бұрылған бас бармақ Ампер күшінің бағытын көрсетеді.
Ампер күшінің модулі, яғни оның скалярлық түрі мына формуламен
өрнектеледі:
dF= І B dl sіn,
(13.7)
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мұндағы – d  және B векторлары арасындағы бұрыш. Ампер заңының
көмегімен екі параллель, шексіз ұзын, түзу токтардың әсерлесу күшін
төмендегі өрнек арқылы анықтауға болады:
dF 

 0 2 I1 I 2
dl .
4R

(13.8)

Бұл формула Бірліктердің Халықаралық Жүйесіндегі (БХЖ) негізгі
электрлік өлшем бірлігі – амперді анықтау үшін негізгі өрнек болып
табылады. Ампер – екі шексіз ұзын, түзу, параллель өте кіші дөңгелек қимасы
бар, вакуумда (=1) бір-бірінен 1 метр қашықтықта орналасқан және әр метр
ұзындығында 2  107 Н күшімен әсерлесетін өткізгіштер арқылы ағатын,
өзгермейтін ток күшіне тең шама. Магнит тұрақтысы 0-дің сандық мәнін
есептеп шығарайық. Екі параллель өткізгіш вакуумда (=1) орналасатын
болса, онда өткізгіштің бірлік ұзындығындағы әсерлесу күші:
dF 0 2 I1I 2

.
dl 4 R

Ампердің

анықтамасына

сәйкес,

dF
H
болады. Осыларды (13.9)
 2  10 7
dl
м

2 10 7

І1=І2=1А

(13.9)
және

R=1м

үшін

формулаға қоятын болсақ:

Н  0 1А  1А

.
м 2 1м

Бұдан:
0  4  107

H
Гн
 4  10 7
,
2
А
м

(13.10)

мұндағы генри (Гн) – индуктивтіліктің өлшем бірлігі. Ампер заңы
сонымен бірге, магнит индукциясының (В) өлшем бірлігін анықтауға
мүмкіндік береді. Егер тогы бар өткізгіштің элементі магнит өрісінің
бағытына перпендикуляр (  



2

) болса, онда Ампер заңы былай жазылады:
dF=ІBdl,

бұдан:
B

dF
.
Idl

(13.11)

Магнит индукциясының өлшем бірлігі – тесла (Тл). 1 Тл - өріс бағытына
перпендикуляр орналасқан түзу сызықты өткізгіш арқылы 1 А ток ағатын
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болса, сол өткізгіштің әрбір метр ұзындығына 1 Н күшпен әсер ететін біртекті
магнит өрісінің индукциясы:
1Тл 

1Н
.
( А  м)

13.3 Қозғалыстағы зарядқа магнит өрісінің әсері. Лоренц күші




Индукциясы ( B ) магнит өрісінде (  ) жылдамдықпен қозғалатын
зарядқа магнит өрісі тарапынан белгілі бір бағытта күш әсер етеді. Бұл әсер


Лоренц күші деп аталады. Бұл күш заряд (q), жылдамдық (  ) және индукция




векторы ( B ) шамаларына тәуелді болады, оның бағыты және B векторлары
арқылы анықталады:

  
Fл  q   B  .
(13.12)


(13.12) өрнегі Лоренц күшінің векторлық түрдегі формуласы болып
табылады.
Лоренц күшінің модулі (немесе Лоренц күшінің скалярлық түрі):

 

 
Fл  qB sin  B  qB sin  ,


(13.13)



мұндағы  –  және B векторларының арасындағы бұрыш. Егер


зарядталған бөлшек тыныштық қалыпта (  =0) болса, онда оған магнит өрісі
тарапынан ешқандай күш әсер етпейді. Магнит өрісі тек қана қозғалыстағы




зарядтарға әсер етеді. Лоренц күші  және B векторлары орналасқан
жазықтыққа пенпендикуляр болып, оның бағыты векторлық көбейтінді
арқылы анықталады. Зарядтың шамасы теріс болса, күш қарама – қарсы
бағытталған болады. Лоренц күшінің бағытын сол қол ережесі бойынша да
анықтауға болады (ток пен оң заряд бағыты бірдей деп есептегенде). Лоренц
күші зарядталған бөлшектің қозғалыс бағытына перпендикуляр болғандықтан
ешқандай жұмыс атқарылмайды. Олай болса бөлшектің жылдамдығы да,
оның кинетикалық энергиясы да өзгермейді. Лоренц күші тек бөлшектің
қозғалыс бағытын ғана өзгертеді. Демек, біртекті магнит өрісінде қозғалатын
зарядталған бөлшек шама жағынан тұрақты нормаль үдеуге ие болады.
Холл эффектісі
Сыртқы магнит өрісінің индукция сызықтарына
орналастырлыған өткізгіш пластинаның (13.2 сурет)
бағытталған тығыздығы

перпендикуляр
бойымен оңға

ток жүргенде, пластинаның астыңғы және үстіңгі

жақтары арасында потенциалдар айырымы, яғни
мен
бағыттарына
перпендикуляр бағытта электр өрісі пайда болады. Бұл құбылыс Холл
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эффектісі деп аталады. Бұл эффектіні магнит өрісінде қозғалатын электр
зарядтарына әсер етуші Лоренц күші арқылы түсіндіруге болады.


Ток тығыздығының j бағыты суреттегідей белгілі болса,оңнан солға
қарай қозғалыс жасайтын электронға әсер ететін Лоренц күші төмен қарай
бағытталады. Нәтижеде пластинаның төмен жағында – электрондардың
молдығы, ал пластинаның жоғары жағында – электрондардың жетіспеушілігі
болады.

13.2-сурет. Холл эффектісініңсұлбасы.
Сонымен,
пластиналардың
арасындажоғарыдан
төмен
қарай
бағытталған электр өрісі пайда болады. Бұл өрістің кернеулігі Лоренц күшін
теңгере алатын шамаға жеткенде, көлденең бағытта зарядтардың стационар
таралып жайғасуы орнайды. Бұл жағдайда:
eE 

e  
 eB немесе    Ba ,
a

(13.14)

мұндағы  – Холл эффектісі нәтижесінде пайда болатын көлденең
потенциалдар айырмасы; а – пластинаның қалыңдығы; – электрондардың
реттелген қозғалысының орташа жылдамдығы. Ток күшін І, өткізгіштің бірлік
көлеміндегі зарядтар санын n және олардың қозғалыс жылдамдығы
арасындағы қатынасты пайдаланып, өткізгіштегі электрондардың реттелген
қозғалысының орташа жылдамдығын табамыз:
I  adne , бұдан  

I
,
adne

мұндағы d – пластина ені, n – электрондардың концентрациясы.
Жылдамдықтың  бұл мәнін (1.14) теңдеуіне қоятын болсақ:
 

IBa
1 IB

.
adne ne d

88

(13.15)

Бұл (13.15) формулада

1
 R – затқа тәуелді Холл тұрақтысы.
ne
IB
  R .
d

(13.16)

Көлденең потенциалдар айырымы ток күшіне (І), магнит өрісі
индукциясына (B) тура пропорционал да, пластина қалыңдығына (d) кері
пропорционал. Холл тұрақтысы белгілі болса, ол арқылы өткізгіштік сипаты
мен тасымалдаушылардың заряды белгілі жағдайда, өткізгіштегі ток
тасымалдаушылардың
концентрациясын
анықтауға
болады.
Холл
тұрақтысының таңбасы ток тасымалдаушылардың зарядының е таңбасымен
бірдей болғандықтан, Холл тұрақтысы бойынша шала өткізгіштердің
өткізгіштік табиғаты туралы тұжырым айтуға болады.


13.4 Вакуумдағы магнит өрісі үшін B векторының циркуляциясы.
Толық ток заңы


Берілген тұйық контур бойымен B векторының циркуляциясы деп мына
интегралды айтады:




 B d    B dl

(13.17)


мұндағы B =Вcos - контурға жанама бағытындағы B векторының


құраушысы, d - контурдың элементар ұзындық векторы (контурды айналып




өту бағытындағы),  - B және d векторлары арасындағы бұрыш. Бұл
интеграл тогы бар түзу өткізгіштің магнит өрісі үшін оңай есептелінеді. Бұл


контурдың әрбір нүктесінде B векторы модуль бойынша бірдей, шеңберге


жанама бойымен бағытталған. B векторының циркуляциясы мынаған тең:

 B d   Bd  B d  B  2r   I .


0

(13.18)



Егер контур токты қамтымаса, B векторының циркуляциясы нөлге тең
болады. Кез келген пішінді өткізгіш арқылы жүретін ток үшін де бұл теңдеуді
пайдалануға болатынын дәлелдеуге болады. Вакуумдағы магнит өрісі үшін


толық ток заңын тұжырымдайық: кез- келген тұйық контур бойынша B
векторының циркуляциясы магнит тұрақтысын 0 осы контурды қамтитын
токтардың алгебралық қосындысына көбейткенге тең болады:
n
 
B
d
l


0  Ik ,

k 1
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(13.19)

мұндағы n – пішіні еркін алынған контурмен қамтитын тогы бар
өткізгіштердің жалпы саны.
13.5 Магнит индукциясы векторының ағыны.Магнит өрісі үшін
Гаусс теоремасы. Магнит өрісінде тогы бар өткізгішті орын
ауыстырғанда атқарылатын жұмыс
dS ауданы арқылы өтетін магнит индукциясының ағыны (не магнит
ағыны) деп магнит индукциясын ds ауданы мен ауданға түсірілген нормаль
және магнит индукциясы векторының арасындағы  бұрышының косинусына
көбейткенге тең скаляр физикалық шаманы айтады:




dФ  B d S  Bn dS =BScosα,

мұндағы Bn=Bcos –

(13.20)

векторының dS ауданына түсірілген нормаль

бағытына түсірілген проекциясы,  – мен векторларының арасындағы






бұрыш, d S  dS  n – бағыты ауданға түсірілген нормальдің n бағытымен
бағыттас бірлік аудан векторы, вектордың модулі dS-ке тең.
Магнит ағыны – алгебралық шама, ол оң (dФ>0) және теріс (dФ<0)
болуы мүмкін. Ағынның таңбасы cos-нің таңбасына тәуелді және нормальдің
оң бағытын таңдап алынумен анықталады. Егер ағын ток жүретін контурмен
байланысты болса, контурға түсірілген нормальдің оң бағыты ток бағытымен
оң бұрғы ережесі бойынша байланысқан. Бұл кезде cos>0 және магнит
ағыны dФ>0.
Еркін алынған бет S арқылы өтетін магнит индукциясы векторының
ағыны:




Ф   B d S   Bn dS .
S

(13.21)

S





Өріс біртекті болса ( B =const), ал бет жазық болып және B векторына
перпендикуляр орналасса, онда Bn=B=const және:
Ф  ВS .

(13.22)

Магнит ағынының өлшем бірлігі – «Вебер» (Вб): 1Вб – индукциясы 1 Тл
біртекті магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан ауданы 1м2 жазық бетті
қиып өтетін магнит ағыны (1Вб=1Тл1м2).
Магнит индукциясы векторының ағыны контур ауданын қиып өтетін
магнит өрісі күш сызықтарының санына тең.
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Магнит өрісі B үшін Гаусс теоремасы: кез келген тұйық бет арқылы
өтетін магнит индукция векторының ағыны нөлге тең:




 B d S   B dS  0 .
n

S

(13.23)

S

Бұл тұжырым табиғатта магнит зарядтарының жоқ екендігін және
магнит индукция сызықтарының тұйықталғандығын көрсетеді.
Магнит өрісінде тогы бар өткізгішті
орын ауыстырғанда атқарылатын жұмыс
Қозғалмайтын сымдар мен олардың үстімен жылжитын сым бөлігінен
тұратын тогы бар контурды қарастырайық. Егер мұндай контур оның
жазықтығына перпендикуляр болатын біртекті магнит өрісінде орналасатын
болса, онда сым бөлігі Ампер күші әсерінен орын ауыстыра бастайды. Демек,
магнит өрісі - тогы бар өткізгіш орын ауыстырғанда жұмыс атқарады.


Өткізгіш бөлігіне әсер ететін күш F оңға қарай бағыттылған, ол F=ІВl,
мұндағы l – өткізгіш бөлігінің ұзындығы.
Өткізгіш бөлігі dx -қа орын ауыстырғанда, Ампер күші оң жұмыс
атқарады:
dA = Fdx =І Bldx = ІBdS = ІdФ,
мұндағы dS=ldx – магнит ағыны қиып өтетін аудан, dФ  B  dS – dS
ауданын қиып өтетін магнит индукциясы векторының ағыны.
Сонымен, магнит өрісінде тогы бар өткізгішті орын ауыстырғанда
істелетін жұмыс - ток күшін қозғалатын өткізгішті қиып өтетін магнит
ағынына көбейткенге тең:
dA = ІdФ .
Бұл формуланы бағыты еркін алынған
болады.

(13.24)

векторы үшін де қолдануға

Бақылау сұрақтары:
1. Тұрақты ток өрісінің магниттік индукциясы қалай есептеледі?
2. Толық ток заңына сүйеніп, қандай жағдайларда магнит индукциясын
табу ыңғайлы болып табылады?
3. Орам саны бар дөңгелек токтың центріндегі магнит өрісінің
индукциясы неге тең?
4. Магнит өрісінде тогы бар өткізгішті орын ауыстырғанда
атқарылатын жұмыс.
14 Дәріс. Заттардағы магнит өрісі
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Магнетиктер деп магниттік қасиеттері қарастырылатын кез келген
денелерді айтады. Магнетиктер магнит өрісін қоздыруға не өзгертуге
қабілетті. Магнетиктерді сыртқы магнит өрісіне енгізгенде магнетиктердің
магниттелуі өз кезегінде осы өрісті өзгертеді. Әртүрлі магнетиктердің
қасиеттерін, олардың магнит өрісінің индукциясының шамасына әсерін
түсіндіру үшін, магнит өрісінің заттардың атомдары мен молекулаларына
әсерін зерттеу қажет.
14.1 Электрондар мен атомдардың магнит моменттері. Магниттелу
Магнит өрісіне енгізілген кез келген зат ерекше күйге келеді – ол
магниттелінеді. Бұл құбылысты Ампер гипотезасы негізінде түсіндіруге
болады: кез келген денедегі атомдар мен молекулалардағы электрондардың
қозғалысы нәтижесінде микроскопиялық токтар пайда болады. Классикалық
физиканың қағидаларына байланысты атомдағы электрондар оң зарядтты
ядро маңында тұйық орбиталармен қозғалады (14.1 сурет). Әр электронның
мұндай қозғалысы тұйық контурда ағатын токқа эквивалентті. Сондықтан, кез
келген атомды не молекуланы олардың магниттік қасиеттері жөнінен магнит
өрісі кеңістігіндегі электрондық микротоктардың қайсыбір жиынтығы ретінде
қарауғаболады.
Жаңа физикалық шамалар ұғымын енгізейік. Электронның орбиталық
магнит моменті деп тұйық орбитада электрондардың қозғалысынан пайда


болатын электр тогының магнит моменті
орбиталық магнит моменті мынаған тең:

pm

айтылады. Электронның

pm=ІS=eνs,

(14.1)

мұндағы S – электрон орбитасымен шектелген аудан; І – ток күші;  –
электронның орбитадағы айналу жиілігі; е – электрон зарядының абсолют
мәні.

14.1-сурет. Электронның тұйық орбита бойымен қозғалысы.
Ток күші (І) бірлік уақытта тасымалданатын зарядқа тең болғандықтан,
орбита бойымен айналатын электрон мынадай ток күшін тасымалдайды:
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І=e.

(14.2)


, мұндағы  – электрон жылдамдығы; r – орбита
2r
радиусы. Онда ток күші:
Жиілік  

I

e
.
2r

(14.3)

Электронның магнит моменті:
pm 

er
.
2

(14.4)

Бұл формула атомдағы кез келген электрон үшін дұрыс. Магнит моменті

p m – векторлық шама, оның бағыты тогы бар орамның магнит өрісінің
индукциясы бағытымен бірдей болады. Магнит моментінің бағыты оң бұранда

ережесімен анықталады. pm векторының ұшынан орамдағы ток сағат тілі
қозғалысына қарсы бағытпен айналатын болып көрінеді. Молекуланың не

атомның орбиталық магнит моментінің векторы pm деп осы молекулалардағы
не атомдардағы барлық электрондардың орбиталық магнит моменттерінің
векторлық қосындысын айтамыз:



pm   pmi ,
i 1

(14.5)

мұндағы Z – Д.И. Менделеевтің периодтық жүйесіндегі элементтердің
реттік нөмірі, ол әр элементтердегі жалпы электрон санын береді. Орбитамен
қозғалатын электрон механикалық импульс моменттеріне де ие, оның модулі:
Le  mr ,

(14.6)

мұндағы   2 r, – жылдамдық, S = r2 – ауданы десек, онда
Le  2m S .

(14.7)


L
Электронның орбиталық механикалық моменті e векторының бағыты
оң бұранда ережесімен анықталады:
pm
e

,
Le
2m
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(14.8)

(14.8) қатынас гиромагниттік қатынас деп аталады. Мұндағы минус

таңбасы pm және векторларының қарама-қарсы бағытталғанын көрсетеді.
Атомдағы әртүрлі орбиталар үшін электронның жылдамдығы мен орбита


радиустары r бірдей емес, олай болса pm мен Le векторлары да әртүрлі
болады,
бірақ
гиромагниттік
қатынас
тұрақты
шамалармен
анықталатындықтан кез-келген орбиталар үшін бір мәнді болады.
Магниттелу
Магнетиктердің магниттелу дәрежесі магниттеліну деп аталатын
векторлық шамамен сипатталады. Магнетиктің бірлік көлеміндегі магнит
моментін - магниттеліну деп атаймыз:
n



 Pm
j

V

P
i 1

mi

(14.9)

,

V



мұндағы P m – магнетиктің магнит моменті, ол сан жағынан жеке
молекулалардың магнит моменттерінің қосындысына тең. Магнетиктер
токтардың магнит өрісінде магниттеледі де өзінің меншікті магнит өрісі пайда
болады. Нәтижесінде өрістің магнит индукциясының векторы



B  B0  B ,

(14.10)





B0 – сыртқы өрістің вакуумдегі магнит индукциясы; B  –
мұндағы
молекулалық токтардың беретін магнит индукциясы. Вакуумдегі токтың
туғызған магнит өрісінің индукция векторы макротоктардың магнит өрісін


сипаттайтын кернеулікпен H былай байланысады:




B0  0 H ,

мұндағы 0 – магнит тұрақтысы. Тәжірибеден кеңістікті толығымен




толтырып тұрған біртекті нөлден өзгеше өрістегі магнетикте B - индукция B0
(парамагнетиктер)
векторымен
бағыттас
немесе
қарама-қарсы




j
(диамагнетиктер) болуы мүмкін.
векторын
магниттелумен
B
байланыстырайық. Бұл байланысты қарапайым дербес жағдай үшін
орындайық. Көлденең қимасы S, ұзындығы l, цилиндр тәрізді біртекті
магнетикті қарастырайық, ол индукциясы В0 біртекті магнит өрісінде
орналассын. Магнетик реттелген молекулалық токтардың болуынан
магниттеледі. пен арасындағы байланыс:

B  0 j ,
немесе векторлық түрде:
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B   0 j .

(14.11)

Қорытқы өрістің магнит индукциясын табамыз:










B  B0  B  0 H  0 j

(14.12)

Немесе:


B

0





 H j .

Әлсіз өрістерде магниттелу берілген сыртқы токтардың өрістерінің
(магниттейтін өрістің) кернеулігіне тура пропорционал екені тәжірибеден
белгілі:
  
j  H ,

(14.13)
мұндағы χ – заттың магнит сезімталдығы деп аталатын, қарастырылатын
магнетикті сипаттайтын өлшемсіз шама. Сонымен,


B  0 (1   ) H ,

(14.14)

бұдан


B
H
.
 0 (1   )

(14.15)

(1 + χ ) өлшемсіз шаманы  әрпімен белгілеу қабылданған,
1+χ=,

(14.16)

оны ортаның магнит өтімділігі деп атайды.Осы айтылғандарды ескерсек:




B  0 H .

(14.17)
Алынған өрнектер тек біртекті магнетиктер үшін ғана орынды. Магнит
сезімталдылығы χ – заттардың сыртқы магнит өрісінің әсерінен магнит
моментін өзгерте алу қабілеттілігін сипаттайтын физикалық шама. Егер
магнит өрісінде зат болмаса, онда j  0 , яғни вакуум үшін χ =0. Вакуум үшін
1 болғандықтан, магнит тұрақтысы 0 вакуумның магнит өтімділігі деп
аталады. Магнит сезімталдылығы χ <0 және абсолют шамасы жағынан аз
магнетиктер диамагнетиктер деп аталады. Диамагнетиктер үшін <1. Магнит
сезімталдылығы χ>0 (>1) және шама жағынан аз болатын магнетиктер
парамагнетиктер деп аталады.Магнетиктердің тағы бір түрі бар – олар
ферромагнетиктер, олар үшін χ >0 және өте үлкен мәнге ие бола алады. Егер
диа- және парамагнетиктерде χ=const болса, ферромагнетиктерде магниттік
сезімталдылығы магнит өріс кернеулігінің функциясы болып табылады:
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χ =(H). Магниттелу векторы j парамагнетиктерде бағыты жағынан
сыртқы магнит өрісінің бағытымен бағыттас болса, ал диамагнетиктерде
қарсы бағытталған болып келеді.
Ферромагнетиктер
Ферромагнетиктерге сыртқы магнит өрісі жоқ болса да магниттік
қасиетке ие болатын заттар жатады. Диа- және парамагнетиктермен
салыстырғанда (бұлар әлсіз магнитті заттар) ферромагнетиктер күшті
магниттік заттар болып саналады. Ферромагнетиктердің негізгі өкілі темір
(Fe) болып саналады, оларға сонымен бірге кобальт, никель, гадолиний және
олардың қоспалары жатады (мысалы, Fe–Nі не Fe–Nі–Al). Соңғы жылдары
өндірісте ферромагнитті шала өткізгіштер – ферриттер үлкен рөл атқаратын
болды.
Ферромагнетиктердің магниттелінуі диа- және парамагнетиктердің
магниттелуінен орасан есе (1010-ға дейін) көп.

14.2-сурет. Магниттелудің магнит өрісі кернеулігіне тәуелділігі.
Ферромагнетиктердің магниттелінуі Н-қа тәуелді (14.2 сурет).Магнит
өтімділігі  мен магнит сезімталдығы χ да Н-қа тәуелді.. А.Г.Столетов
жұмыстары бойынша Н-тың өсуімен бірге магниттеліну бастапқыда жылдам
өседі де, сонан соң баяулайды, шамасы 100 А/м өрісте Н-қа тәуелді
болмайтын магниттік қанығуға (jқан) жетеді. Бұл құбылысты магниттік қанығу
деп атайды. 14.3-суретте Столетовтың темір үшін χ
шамасы өріс
кернеулігінің функциясы ретінде келтірілген. Ферромагнетиктердің
ерекшелігі болып саналатын, магнит гистерезисі деп аталатын құбылыс бар.
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14.3-сурет. Заттың магнит сезімталдығының магнит өрісі кернеулігіне
тәуелділігі.
Енді осы құбылысты қарастырайық. Бастапқыда ферромагнетик
қанығуға дейін магниттеледі (1 нүкте, 14.4 сурет), сонан кейін өріс
кернеулігінің (Н) азаюы нәтижесінде магнитсізденеді, 1-2 қисығы, 1-0


қисығынан жоғары орналасқан. Н=0 ( B =0) болғанда, J нөлге тең болмайды,
яғни магниттеліну жоғалмайды. Қалдық магниттелінуінің jқал бар болуы
тұрақты магниттерді жасауға мүмкіндік береді. Ферромагнетикті
магнитсіздендіру үшін магниттеу өрісі бағытына қарама-қарсы бағыттағы
өрісті Н пайдалану керек. Бұл кернеулік НС коэрцитивтік күш деп аталады.
Әрі қарай қарама-қарсы бағыттағы өрісті арттырғанда, ферромагнетик
қайтадан магниттеледі (3-4 қисығы), 4 нүкте қанығуға сәйкес келеді, мұнда
Н=Нс.. Ферромагнетикті магнитсіздендіруге (4-5-6 қисығы) және қайтадан
қанығуға дейін магниттеуге (6-1 қисығы) болады.Сонымен, ферромагнетикке
айнымалы магнит өрісі әсер еткенде, магниттеу 1-2-3-4-5-6-1 қисығына сәйкес
жүргізіледі.

14.4-сурет. Гистерезис қисығы.
Бұл қисық - гистерезис тұзағы деп аталады (осындай тұзақ В-Н
диаграммасы бойынша да алынады).
jқал (не Вқал..), Нс және мах шамалары ферромагнетиктің негізгі
сипаттамалары болып табылады. Егер Нс үлкен шама болса, ферромагнетик
қатаң деп аталады. Қатаң ферромагнетикке кең тұзақ тән. Егер Нс аз шама
болса, ферромагнетик – жұмсақ (гистерезис тұзағы енсіз) деп аталады.
Трансформаторлардың өзекшесі жұмсақ ферромагнетиктерден, ал тұрақты
магниттер - қатаң ферромагнетиктерден жасалады. Әр ферромагнетик үшін
магнит қасиеттерін жоғалтатын температура болады, ол Кюри нүктесі деп
аталады. Темір үшін, мәселен, Кюри нүктесі Тс = 7680С, ал никель үшін Тс
=3650С.
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14.2 Заттағы магнит өрісі үшін толық ток заңы
Бұл заң бойынша: еркін алынған тұйық контур бойымен векторының
циркуляциясы магнит тұрақтысын 0осы контур қамтитын макротоктар
(өткізгіштік токтары) мен микротоктардың (молекулалық токтар) алгебралық
қосындысына көбейткенге тең:
 

 B dl  0 ( I  I ) ,

(14.18)

мұндағы  – өткізгіштік токтардың алгебралық қосындысы; – молекулалық
токтардың
алгебралық
қосындысы.
Магнит
өрісінің
индукция
векторы өткізгіштік токтары
қорытқы өрісті сипаттайды.

мен

микроскопиялық токтар

туғызатын

Бақылау сұрақтары:
1. Полярлы молекулалары бар парамагнетиктің магниттелуі мен
диэлектрлік поляризациялануын қалай салыстыруға болады?
2. Заттың магниттік күйінің сандық сипаттамасын қандай шама атқарады?
3. Ферромагнетиктердің магниттік қасиеттерінің ерекшеліктері қандай?
15 Дәріс. Электромагниттік индукция құбылысы
15.1 Электромагниттік индукция құбылысы (Фарадей заңы). Ленц
ережесі
Электромагниттік индукция құбылысының ашылуы, магнит өрісінің
көмегімен электр өрісін алудың мүмкіндігін дәлелдеді, яғни электр мен
магниттік құбылыстардың өзара тығыз байланысты екендігі дәлеледенді. Ол
өз кезегінде электромагниттік өрістің теориясын жасаудың іргесін қалады.
Дат физигі Эрстед, тогы бар өткізгіштер магнит өрісін туғызатынын
дәлелдеді. Ал керісінше, магнит өрісі электр тогын тудыра ала ма деген
сұрақты ағылшын физигі Фарадей алдына қойып, оған 1831 жылы
тәжірибелер арқылы жауап берді. Егер магнитті катушкаға жақындатсақ, онда
өткізгіште магнитті міндетті түрде тебетін бағытта ток пайда болады. Магнит
пен катушканы жақындату үшін оң жұмыс жасау керек. Катушка өзіне
жақындап келе жатқан магнитке өзінің аттас полюсімен қарап тұрған магнит
тәрізді болады. Ал аттас полюстер тебілетіні белгілі. Магниттің катушкаға
тартылуы, не одан тебілуі - индукциялық токтың бағытына байланысты. Тогы
бар катушканы тұйық катушкаға жақындатқанда, не алыстатқанда да тап осы
заңдылық сақталады. Магнитті катушкаға жақындатқанда, катушканың
орамдарын қиып өтетін магнит индукциясының күш сызықтары артады, ал
алыстатқанда азаяды. Индукциялық токтың беретін магнит өрісінің векторы


B  , сыртқы магнит өрісінің

векторына магнит жақындағанда қарама-қарсы
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бағытта, ал алыстатқанда, бағыттас болады. Осы тәжірибелер нәтижесінде
Фарадей мынадай қорытындыларға келді:
1) индукциялық ток тек қана контурды қиып өтетін магнит ағыны
өзгерген кезде ғана пайда болады;
2) индукциялық токтың мөлшері магнит индукциясы ағынын өзгерту
тәсіліне тәуелді болмайды, ол тек қана магнит ағынының өзгеру
жылдамдығымен анықталады.
Индукциялық токтың пайда болуы - тұйық контурда электр қозғаушы
күші әсер ететінін көрсетеді, ол индукцияның электр қозғаушы күші деп
аталады.
Фарадей заңының математикалық өрнегі:
i  

Индукция

электр

dФ
.
dt

қозғаушы

жылдамдығына тең болады.

dФ
dt

күші

(15.1)
магнит

өзгеру

және  i қарама-қарсы бағытта, яғни

таңбалары бір-біріне теріс болады. Егер ағын өсетін (
i  

ағынының

dФ
 0 ) болса, онда
dt

dФ
 0 болады, яғни пайда болған индукциялық ток ағынға қарсы
dt

бағытталған өріс туғызады. Егер ағын азаятын (

dФ
dФ
0
 0 ) болса, онда  i 
dt
dt

болып, ағын мен индукциялық ток туғызған өріс бағыттары бірдей болады
.Ленц индукциялық ток бағытын анықтаудың ережесін ұсынды.
Ленц ережесі: контурдағы индукциялық токтың бағыты әрқашан да осы
токты туғызған магнит ағынының өзгеруіне кідіртуші бағытта болатын
магнит өрісінің векторын тудырады. Қысқа түрде: индукциялық ток ылғи да
оны тудырған себептің әсеріне қарама-қарсы болатын бағытқа бағытталған.
Сонымен, Фарадей заңы индукция ЭҚК-інің шамасын, ал Ленц ережесі – бұл
ЭҚК-інің бағытын анықтайды.
15.2 Өздік индукция құбылысы
Тұйық контурда ток күшінің өзгеруі - осы ток өзі тудырған магнит
өрісінің индукциясын өзгертеді, олай болса индукция векторы
жалпы
жағдайда шама жағынан да, бағыты жағынан да өзгереді. Бұл өзгеру тап осы
контурды қиып өтіп жатқан магнит өрісінің ағынын өзгертеді, ал магнит
ағынының өзгерісі өз кезегінде осы контурда (15.1 сурет) индукциялық ЭҚКін тудырады. Бұл құбылыс өздік индукция құбылысы деп аталады. Био-СаварЛаплас заңы бойынша магнит өрісінің индукциясы токқа пропорционал
болатындықтан, контурмен ілініскен магнит ағыны да (Ф=BS) контурдағы
токқа пропорционал болады:
Ф=LІ.
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(15.2)

15.1-сурет. Екі контурдың өзара магниттік әсері.
Пропорционалдық коэффициент (L) контурдың индуктивтігі деп
аталады. Индуктивтілік контурдың пішіні мен мөлшеріне және де контур
орналасқан ортаның өтімділігіне тәуелді. Егер контур қатаң болып, оның
маңында ферромагнетик болмаса, онда индуктивтік (L) тұрақты шама болады.
Өздікиндукция коэффициенті күші бірге тең ток жүрген контурмен шектелген
аудан арқылы магнит индукциясы ағынына сан жағынан тең шама.
Индуктивтілік өлшемі ретінде бірліктердің халықаралық жүйесінде генри (Гн)
қабылданған: 1 Гн – ток күші 1 А болғанда, магнит ағыны 1 веберге тең
контурдың индуктивтілігі. Соленоидтың ішінде индукциясы В-ға тең магнит
өрісі қозады:
B  0

NI
 0 nI .


(15.3)

Әрбір орам арқылы ағын Ф=BS болады, ал толық ағын
  NФ  n  BS  0 n 2SI ,

(15.4)
мұндағы n 

N
– бірлік ұзындықтағы орам саны (ал n  N -ге тең).


n-нің өлшем бірлігі – [1/м]=[м-1]. (15.2) және (15.4) өрнектерін
салыстыру нәтижесінде ұзын соленоидтың индуктивтілігін табамыз:
L  0 n2S  0 n2V ,

(15.5)

мұндағы V  S  соленоидтың көлемі.
15.3 Магнит өрісінің энергиясы және оның көлемдік тығыздығы
Тогы бар өткізгіш ылғи да магнит өрісініңқоршауында болады, магнит
өрісі токтың пайда болу және жоғалуына байланысты. Магнит өрісі электр
өрісі сияқты энергия сақтаушысы болып табылады. Магнит өрісін туғызу
үшін ток энергиясының бөлігі жұмсалады, сондықтан магнит өрісінің
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энергиясы токтың осы өрісті тудыру үшін жұмсалған жұмысына тең деген
болжам айтуға болады. Бойымен І тогы жүретін контурды қарастырайық.
Контурдың индуктивтілігі L болсын. Егер контурдағы ток dІ-ге өзгерсе, онда
онымен ілініскен ағын dФ=LdІ-ге өзгереді, ал мұнда істелінген жұмыс
dА=dФ=L dІ болады. Ф ағыны пайда болуға қажетті жұмыс:
I

A   LIdI  LI 2 / 2

(15.6)

0

болады. Контурмен байланысқан магнит өрісінің энергиясы:
W  A

LI 2
.
2

(15.7)

Енді ұзын соленоидтың ішіндегі біртекті магнит өрісінің энергиясын
есептейік.
L = 0 n2 V, B = 0Н,

Н = nІ

екені белгілі.
L мен І-дің мәндерін (15.7)-ке қоятын болсақ:
W

0 H 2
2

BH
B2
V
V
V,
2
20

(15.8)

мұндағы V = Sl– соленоид көлемі.
Энергия соленоид ішіне топтасқан және тұрақты көлемдік тығыздықпен
W
w  таралған болады. Сонымен,
V
w

0 H 2
2

BH
B2


.
2
20

(15.9)

Бақылау сұрақтары:
1. Электромагниттік индукция құбылысы (Фарадей заңы). Ленц ережесі.
2. Электромагниттік индукция заңы мен энергияның сақталу заңының
арасында қандай байланыс бар?
3. Өткізгіш контурының индуктивтігі және екі контурдың өзара
индуктивтігінің физикалық мәні қандай?
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