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I тарау 

 

1 Механика 

 

1.1  Кинематика 

 

1.1.1 Бірқалыпты түзу сызықты қозғалыс. 

1. Материялық нүктенің кеңістіктегі күйі  радиус-векторымен беріледі 

=  

мұндағы  - бағытталған бірлік векторлар; x,y,z – нүктенің 

координаттары. 

Қозғалыстың кинематикалық теңдеулері 

  ,   , . 

Материялық нүктенің х осі бойынша бірқалыпты қозғалысының 

кинематикалық теңдеуі 

x=   , 

мұндағы  -бастапқы координата; t-  уақыт;  - жылдамдық. 

2. Орташа жылдамдық 

< = , 

мұндағы - нүктенің - уақыт аралығында жүрген  барлық жолы. 

 

Есеп шығару мысалы. 

Бір-бірінен 50 м қашықтықта орналасқан А және В нүктелерден екі 

дене бір уақытта және бір бағытта қозғала бастады (1.1 суретті қара). А 

нүктесінен қозғалатын дененің жылдамдығы 10 м/с, ал В нүктесінен 

қозғалатын дененің жылдамдығы 5 м/с. Бірінші дене екінші денені қанша 

уақыттан кейін қуып жетеді?  Әр дененің орын ауыстыруы қандай? 

Шешуі: 

Берілгені:           Қозғалыс басталғанға дейін А нүктесі Х осінің басында 

=50 м            , ал В нүктесі координат басынан 50 м 

қашық- 

         тықта болады (1.1 суретті қара).  Демек денелердің 

қозғалыс 

          теңдеулері мынадай болады: 

             , ;                (1) 

                (2) 
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1.1 сурет                              1.2 сурет 

 

Бірінші дене екінші денені қуып жеткен С нүктесінде  шарты 

орындалады. Ендеше (1) және (2) теңдеулерінен 

  ,                                              (3) 

аламыз.  Ал (3)-теңдеуден денелердің кездескенге дейінгі қозғалу уақытын 

табамыз, 

   . 

Олай болса,  денелердің орын  ауыстырулары  мынадай: 

, 

= . 

Есептің сызба түріндегі шешу тәсілі. Денелер қозғалысының (1) және 

(2) теңдеулеріне уақыт мәндерін қойып  мен   шамаларын есептейміз (1 

кестені қара). Масштабқа сәйкес абсцисса осіне қозғалыс уақытын  t,ал 

ординат осіне денелердің  және  координаттарын саламыз (1.2 суретті 

қара). 

 

1 кесте 

Сонда координаттардың уақытқа тәуелділігі 

cәйкес 1 және 2 түзулерімен көрсетіледі     (1.2 

суретті қара) .  Олардың қиылысу С нүктесінің  

координаттарын табамыз: 

=100 м. 

Сонымен бірінші дене екінші денені 10 с 

кейін координат басынан 100 м аралықта қуып 

жетеді. 

Есептер. 

1.1  Аңшы  15  м/с  жылдамдықпен   түзу  бағытта  ұшып  келе  жатқан  

құсты бытырамен  атты. Егер  мылтық  атылған  мезетте  құс  30 м, яғни  

аңшыға  ең  жақын  аралықта  болса, онда аңшы құстың алдын  ала  қанша  

аралыққа  көздеп  атуы  керек?  Бытыра  оқтың  жылдамдығы  375  м/с. 

t, c ,м ,м 

0 0 50 

2 20 60 

4 40 70 

6 6 80 

8 80 90 

10 100 100 
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1.2  Дененің қозғалыс теңдеулері:   мұндағы 

=25 см/с; . Дененің қозғалыс траекториясының 

теңдеуін жазып, оның сызбасын сызып көрсетіңіздер. 

1.3 Автокөліктің жүрген  жолының  үштен  бірін 18 км/сағ,  екінші 

үштен бір  бөлігін 36 км/сағ, ал қалған  жолды  72 км/сағ  жылдамдықпен  

жүрді.  Автокөліктің  орташа жолдық жылдамдығын анықтау керек. 

1.4   Велосипедші  А ауылынан  Б ауылына жол тартты.  Ол барлық 

жолдың жартысын   12 км/сағ  жылдамдықпен  жүрді.  Содан кейін қалған 

уақыттың   жартысына  тең  уақыт  ішінде  6 км/сағ  жылдамдықпен, ал одан 

қалған жолды 4 км/сағ жылдамдықпен жаяу жүрді. Велосипедшінің  барлық  

жолда жүрген  орташа  жылдамдығы  неге  тең? 

1.5  Бірінші велосипедші барлық жолдың жартысын =16 км/сағ 

жылдамдықпен, ал екінші жарты бөлігін =12 км/сағ жылдамдықпен жүріп 

өтті. Екінші велосипедші өзінің осы жолға жұмсаған барлық уақытының 

жартысын  жылдамдықпен, ал екінші жартысын 

/сағ жылдамдықпен жүріп өтті.  Әр велосипедшінің орташа  

жылдамдығын  табу  керек. 

1.6 Дене жолдың бірінші жартысын =2 c уақытта, ал екінші 

жартысын  уақытта өтті. Жолдың ұзындығы s=20 м болса,онда 

дененің орташа жолдық жылдамдығы неге тең? 

1.7  Велосипедпен  жарысатын айналмалы жолда жарыс өткізген кезде, 

велосипедші алғашқы 10 шеңберді  20 км/сағ жылдамдықпен, ал  кейінгі 5  

шеңберді 40 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтеді. Велосипедші қозғалысының  

орташа  жылдамдығы  мен  орын ауыстыруын табу керек. 

1.8  Бір-бірінен    км қашықтықта орналасқан А және  В  

ауылдарынан бір мезгілде  біріне-бірі  қарама-қарсы  бағытта  екі автомобиль 

қозғала бастады. Бірінші автокөліктің жылдамдығы =70 км/сағ, екіншінікі 

. Қанша уақыттан кейін және А ауылынан қандай 

қашықтықта олардың кездесетінін табу керек. Кездескенге дейін бірінші 

автокөлік екінші автокөлікпен байланысқан координаттар жүйесінде қандай 

қашықтықты жүріп өтеді? 

1.9  Бір-бірінен   қашықтықтағы А және В ауылынан    және  

жылдамдықпен екі дене бір бағытта қозғалып келеді. В ауылынан шыққан 

дене қозғалысын А ауылынан шыққан денеден  уақыт өткеннен кейін 

бастады.  Денелер қанша уақыттан кейін кездеседі? 

1.10  Велосипедші А ауылынан =25 км/сағ жылдамдықпен шықты. 

Одан мин уақыттан кейін А ауылынан км қашықтықта 

орналасқан  В ауылынан жаяу адам жолға шықты. =50 c уақыт ішінде 

жаяу адам велосипедшінің =10 c ішінде жүріп өткен жолын өтті. Жаяу 

адам  мен  велосипедші  қай  жерде  кездеседі? 
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1.11  Екі автокөлік өзара перпендикуляр жолдармен қозғалып келеді. 

Біріншінің жылдамдығы  20 м/с, екіншісінікі  15 м/с.  Олардың 

салыстырмалы  жылдамдықтары қандай? 

1.12 Өзеннің  ағыс  жылдамдығы  3 км/сағ, ал қайықтың сумен 

салыстырғандағы жылдамдығы 6 км/сағ.  Қайық өзенді тік бағытта жүзіп өтуі 

үшін,  ол жағамен қандай бұрыш жасап қозғалуы керек? 

1.13  Ұзын дуалды бойлай жүгіріп келе жатқан бала допты лақтырып,  

доп дуалға соғылғаннан кейін оны ұстап алды. Доп дуалға қандай бұрыш 

жасап ұшады?  Баланың жылдамдығы ,  доптың баламен салыстырғандағы 

жылдамдығы . 

1.14  Трамвай жолын бойлай жүріп келе жатқан адамды  әр 7 мин. 

сайын бір трамвай қуып жетеді,  ал әр 5 мин. сайын трамвай адамның 

алдынан шығады.  Трамвайлар  қозғалысының  уақыт  интервалы  неге  тең? 

1.15  Поезд платформамен салыстырғанда  45 км/сағ жылдамдықпен 

қозғалады.  Вагонның ішінде поезд қозғалатын жаққа қарай, поезбен 

салыстырғанда жылдамдығы 3 м/с жолаушы жүріп келеді. Платформаның 

бойында жүріп келе жатқан адаммен салыстырғанда поездың жылдамдығы: 

а) 18 м/с;  б) 13 м/с болса, онда осы екі жағдай үшін, платформаның бойымен 

жүріп келе жатқан адамның (платформамен салыстырғанда) жылдамдығын 

есептеу керек. 

1.16  Адам жылжымалы 

нысананы дәлдеген кезде 

AO сызығына қатысты 

қандай бұрышпен оқ 

атуы керек (1.5 суретті қара)? 

Ол, нысана В нүктесінде 

тұрған мезетте оны көздеп                1.3 сурет 

оқ атады.   

α= ВАО. Оқ жылдамдығы  , нысана жылдамдығы , АО= . 

1.17   Катер өзеннің ағысы бағытымен қозғала отырып, салды А 

пунктінде қуып жетеді де,  ары қарай 60 мин  жүргеннен кейін,  бұрылып кері 

бағытта жүреді де,   салмен А пунктінен  6 км қашықтықта кездеседі. 

Катердің сумен салыстырғандағы жылдамдығы екі бағытта да бірдей деп 

есептеп, өзен ағысының жылдамдығын табу керек. 

1.18   Велосипедші мен жаяу адам бір жаққа қарай жүргенде,  әр 1 

минут сайын  жаяу адам велосипедшіден  210 м қалып отырады, ал олар 

жылдамдықтарын өзгертпей қарама-қарсы бағытта жүретін болса,  онда әр 2 

минут сайын олардың ара қашықтығы 780 м  азайып отырады. Велосипедші 

мен жаяу адамның жылдамдықтарын табыңыздар. 

1.19  Моторлы қайық өзеннің ағысына қарсы жүзіп келіп,  өзенмен 

ағып келе жатқан салмен А пунктінде кездесті. Әрі қарай 30 мин жүзгеннен 

кейін ол кері қарай  жүзіп салды В пунктінде қуып жетеді.  Егер өзеннің ағыс 

жылдамдығы  3,5 км/сағ,  ал қайықтың сумен салыстырғандағы жылдамдығы 

тұрақты болса ,  онда А және В пунктерінің  ара қашықтығы неге тең? 
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1.20  Екі жүзуші бір жағадағы А нүктесінен қарама-қарсы жағадағы В 

нүктесіне жетулері керек.  Ол үшін біреуі өзенді АВ түзуі бағытында жүзіп 

өтпекші болды да , ал екінщісі ағысқа перпендикуляр бағытта жүзіп өтіп,  

ағыс ағызып кеткен аралықты  жылдамдықпен жаяу жүрмекші болды.  Егер 

ағыс жылдамдығы  = 2,0 км/сағ, әр жүзушінің сумен салыстырғандағы 

жылдамдығы   км/сағ болса, онда - жылдамдықтың қандай мәнінде 

В нүктесіне екеуі бір уақытта жетеді? 

1.21  Қайықтың сумен салыстырғандағы жылдамдығы өзен ағысының 

жылдамдығынан екі есе аз  (n=2).   Ағыс неғұрлым  аз ағызып кетуі үшін, 

қайық ағыс бағытына қандай бұрыш жасап қозғалуы қажет? 

1.22  Екі  ұшақ бір уақытта, бір пункттен бағыттарының арасындағы 

бұрышы  =  болып ұшып шығады, біреуінің жылдамдығы  =600 

км/сағ,  екіншісінікі  =900 км/сағ. Уақыт өткен сайын ұшақтардың 

ара қашықтығы қалай артады?  Бірінші ұшақ  s=950 км жолды ұшып өткенде, 

бұл ара қашықтық неге тең болады?  Ұшақтардың   бір-бірінен алыстау 

жылдамдығы неге тең екенін есептеп табыңыздар. 

1.23 Катер екі ауылдың аралығын ағыс бойымен =5 сағ, ал ағысқа 

қарама-қарсы бағытта =12 сағ жүреді.  Осы ауылдардың аралығын және 

катердің сумен салыстырғандағы жылдамдығы  = 19 км/сағ болса,  онда 

өзен ағысының жылдамдығын табу керек? 

1.24  Ара қашықтығы =10 м болатын А және В нүктелерінен (1.4 

суретті қара) бір мезгілде, АВ сызығына біреуі = , ал екіншісі =  

бұрышпен, жылдамдықтары =1,5 м/с ,  =4 м/с екі материялық нүкте 

қозғала бастайды.  Екі нүктенің бір-біріне жақындауының ең аз аралығын 

есептеңіз. 

 

 
1.4 сурет 

 

1.25  Екі бөлшек О қиылысу нүктесіне қарай,  өзара перпендикуляр екі 

түзу бойымен  және  тұрақты жылдамдықпен қозғалып келеді. t=0 уақыт 

мезетінде бөлшектер О нүктесінен   және  аралықта болса , онда 

қозғалыс басталғаннан қанша уақыттан кейін бөлшектердің аралығы ең кіші 

мәніне жетеді? Ол неге тең? 
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1.1.2  Бірқалыпты үдемелі қозғалыс. 

Түзу сызықты қозғалыс. Айналмалы қозғалыс. 

1. Лездік жылдамдық 

, 

мұндағы ; = ;   -  жылдамдықтың сәйкес координат 

осьтеріндегі проекциялары. 

Жылдамдықтың модулі 

. 

 

2. Үдеу 

= , 

мұндағы  ; ;   -   үдеудің сәйкес координат 

осьтеріндегі проекциялары 

Үдеудің модулі 

. 

 

3. Қисық сызықты қозғалыстың толық үдеуі 

 , 

 

Бұл үдеудің модулі 

;    ;   a= ; 

мұндағы  ;  – тангенциал үдеу; 

R -  траекторияның берілген нүктесіндегі қисықтық радиусы. 

4. Бірқалыпты айнымалы қозғалыстың (а=const) х осі бойымен 

бағытталған кинематикалық теңдеуі 

; 

 

бұл жерде  -бастапқы жылдамдық;   t-уақыт. 

Нүктенің бірқалыпты айнымалы қозғалыс кезіндегі лездік 

жылдамдығы 

. 

5. Қатты дененің күйі (айналу осі берілген кезде)  айналу бұрышымен 

(немесе бұрыштың  орын ауыстырумен) анықталады. 

Айналмалы қозғалыстың кинематикалық теңдеуі 

= . 

5. Орташа бұрыштық жылдамдық 

; 
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мұндағы -бұрыштың  уақыт аралығындағы өзгеруі. 

Лездік бұрыштық жылдамдық 

. 

6. Бұрыштық үдеу 

 
7. Бірқалыпты айналмалы қозғалыстың кинематикалық теңдеуі 

, 

Бірқалыпты айналмалы қозғалыс кезінде 

=const және . 

Айналу жиілігі 

 ; немесе ; 

 

мұндағы N- дененің t уақыт аралығында айналым саны; Т-айналу 

периоды (бір толық айналым уақыты) 

9.Бір қалыпты үдемелі айналмалы қозғалыстың кинематикалық теңдеуі 

(  

 , 

мұндағы - бастапқы бұрыштық жылдамдық;  t-уақыт. 

Бірқалыпты үдемелі айналмалы қозғалыстың лездік бұрыштық 

жылдамдығы 

. 

. Материялық нүктенің айналмалы қозғалысын сипаттайтын 

сызықтық және бұрыштық шамалардың арасындағы байланыс 

 

мұндағы   -нүктенің радиусы  шеңбердің доғасы бойымен жүріп 

өткен 

жолының ұзындығы;  - бұрылу бұрышы. 

;        , 

мұндағы -сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар, сондай-

ақ,сәйкес үдеулер үшін 

       ;       ;         . 

 

Есеп шығару мысалы. 

Дене көкжиекпен  бұрыш жасап,  бастапқы 

жылдамдықпен           лақтырылды. Ауаның кедергісін ескермей ,  дененің 

қозғалысы басталғаннан t=1c уақыт өткеннен кейінгі жылдамдығын, 

сонымен қатар нормаль және тангенциал үдеулерін табу керек. Осы 

уақыттың ішінде дене қандай қашықтыққа ұшып және қандай биіктікке 

көтеріледі? 



 10 

Берілгені:               Шешуі: 

=                          Лақтырылған денеге тек ауырлық күші әсер 

           етеді,  демек ол тұрақты =  үдеумен қозғалады. 

                  Дене берілген  t уақытта М нүктесіне жетеді делік 

t=1c                (1.5 суретті қара). ОХ және ОУ координат осьтерін енгізіп 

             алғашқы уақыт мезеті үшін координаттар басын 

S -? H -?                 денемен қосамыз. Дененің жылдамдығы мен орын 

ауыстыруы векторлық теңдеулермен анықталатыны белгілі 

=                                                              (1) 

                                           (2) 

(1) және (2) теңдеулерге енетін барлық векторларды координат осіне 

проекциялап, қосындыларының проекциясы олардың проекция 

қосындыларына тең екенін ескерсек, онда мына теңдеулер жазылады: 

, 

  , 

 , 

. 

Бұл есеп үшін: 

           = ;       = ;   

 

= ;                                          (3) 

x= ;                                               (4) 

=                                        (5) 

y=                                        (6) 

 
1.5 сурет 

 

М нүктесінің t=1c уақыттағы шамалары S=x, h=y. 

S=x=  

h= y=  =2,6 м. 
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М нүктесіндегі   жылдамдықты (3) және (5) теңдеулермен 

анықталатын проекциялары арқылы табамыз: 

=  .                      (7) 

Сан мәндерін қойып,  м/с екенін есептейміз. 

Нормаль және тангенциал үдеулерді анықтау үшін, Жердің тарту күші 

өрісінде қозғалатын дененің толық үдеуі  екенін ескереміз. векторын 

траекторияның М нүктесінде жанама және нормаль бағыттар бойынша 

жіктесек (1.7 суретті қара), онда 

;       ,             (8) 

мұндағы берілген М нүктесіне жүргізілген жанама мен вертикаль  

арасындағы бұрыш. Нормаль мен тангенциал үдеулер, (8)-і теңдеуге , 

(5) және (7) мәндері қойылғанда, келесі өрнектермен анықталады, яғни: 

   ;        . 

 

Сан мәнін қойсақ, онда келесі шамалар анықталады: 

        . 

Тангенциал   үдеудің оң шамаға ие болуы біздің болжам бойынша 

дененің траекториядағы орнының дұрыс екенін дәлелдейді.Егер  теріс 

болса, онда дене жылдамдығы  төмен бағытталады да, дененің параболаның 

жоғары көтерілетін бұтағында (1.7-суреттегі N нүктесінде) болатындығын 

көрсетеді. 

 

Есептер. 

1.26 Дене 18 м қашықтықты 1  үдеумен жүрсін, одан соң 20 с 

уақыт бірқалыпты жүрген, ал қалған 30 м аралықты бірқалыпты кемімелі 

жүріп барып тоқтаған. Бірқалыпты қозғалған кездегі дененің жылдамдығы 

мен жолын, кемімелі қозғалғандағы үдеуін және уақытын табу керек. 

Жылдамдықтың сызбасын салып көрсетіңіздер. 

1.27  Координаттың уақытқа тәуелділігі  теңдеуімен 

берілген, бұл жерде А=1,5 м/с
2
 м, B=0,25 м/с

3
 тұрақты шамалар. Жылдамдық 

пен үдеудің уақытқа байланысын тауып, сызбасын сызып көрсетіңіздер. 

Қозғалыс басталғаннан кейін 2 с кейін, дененің жылдамдығы 2 м/с болса, 

онда дененің 3 с кейінгі орын ауыстыруы неге тең болатынын анықтаңыздар. 

1.28 Материялық нүктенің түзу сызықты қозғалысының теңдеуі 

, мұндағы А=2 м, B=2 м/с, C=-0.5 . Нүктенің 

жылдамдығы  болатын уақыт мезетін табу керек. Осы мезетте нүкте-  

нің х координатасы мен үдеуі неге тең? Үдеудің уақытқа байланысты 

сызбасын сызып көрсетіңіздер. 
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1.29 Бөлшек түзуді бойлай  заңы (бұл жерде А м, 

В  м/с, С ) бойынша қозғалады. =1c     дейінгі 

уақыт ішіндегі жылдамдық пен үдеудің орташа мәндерін табу керек. 

Жылдамдық пен үдеудің уақытқа байланысты сызбасын сызып көрсетіңіздер. 

1.30 Материялық нүктенің өзара перпендикуляр екі бағыттағы 

қозғалысы келесі теңдеулермен берілген: х м; м. Орын 

ауыстыру, жылдамдық және үдеудің уақытқа байланысты өрнегін анықтау 

керек. Дене қандай траектория бойымен қозғалады? 

1.31 Материялық нүктенің түзу сызықты қозғалысы  

заңымен орындалады. Нүктенің экстремальді мәнін есептеп табыңыздар. 

Қозғалыс басталғаннан кейін ол мәні қандай  уақыт мезетіне сәйкес келеді? 

Уақыттың қандай   мезетінде нүкте жылдамдығы  =0 болады? 

1.32 Қозғалыстағы бөлшектің радиус векторы +4 +7  

теңдеуімен анықталады. Қозғалыстың алғашқы 10 с, бөлшектің  орын 

ауыстыруын және осы орын ауыстырудың  модулін анықтау керек. 

1.33 Бөлшектің бастапқы жылдамдығы +3 +5 ,соңғы 

жылдамдығы +4 +6 . Жылдамдықтың  өсімшесін, жылдамдық 

өсімшесінің  модулін, жылдамдықтың  модулінің өсімшесін  

табыңыздар. 

1.34 Автокөлік бір қалыпты үдемелі қозғалып, қозғалыс басталғаннан 

t=10 с кейін жылдамдығын  м/с дейін жеткізді. Автокөлік қандай 

үдеумен қозғалады? 10 с ішінде ол қандай жол жүреді? Соңғы 10- секундта 

жүрген жолы неге тең? 

1.35  Қозғалыс басталғаннан кейін 8 секундта s=30 м жол жүрген дене 

қандай үдеумен қозғалды? Ол 15 секундта қанша жол жүрді? 

1.36 Екі дене бір мезгілде, бір нүктеден, біріншісі тік жоғары қарай, 

екіншісі көкжиекке қарай  бұрыш жасап лақтырылды. Әр дененің 

бастапқы жылдамдығы =25 м/с. Ауа кедергісін ескермей, t=1,7 с уақыт 

өткеннен кейінгі екі дененің ара  қашықтығын табу керек. 

1.37  Вертолеттен бастапқы жылдамдықсыз екі жүк түсірілді. Екінші 

жүк біріншіден 1 с кейін жіберілді. Бірінші жүктің қозғалысынан бастап 

=2 c       уақыттан кейінгі жүктердің ара қашықтығын анықтау 

керек. 

1.38 Ұшу алыстығы ең жоғары көтерілу биіктігінен 4 есе артық болуы 

үшін, денені көкжиекке қандай бұрышпен лақтыру керек? 

1.39 Тас А нүктеден  м/с жылдамдықпен тік жоғары 

лақтырылды. Жылдамдық модулі тура сондай, В нүктесінен көкжиекке  

жасап лақтырылған екінші тас бірінші тасқа тию үшін қанша уақыттан кейін 

лақтырылуы тиіс. А және В нүктелері бір горизонтальда орналасқан, екеуінің 

аралығы  4 м. 
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1.40 Тас  м/с жылдамдықпен көкжиекке  бұрышпен 

лақтырылған. Оның а) ең жоғарғы нүктеде; б) жерге түскен уақыт мезетінде 

траекториясының қисықтық радиусын анықтаңыздар. 

1.41 Материялық нүктенің ХУ жазықтығындағы қозғалысы 

,  теңдеулермен сипатталады. Нүкте қозғалысы 

таректориясының теңдеуін жазыңыздар.  t=0 болғанда, s=0 екенін ескеріп 

нүктенің жүрген жолының уақытқа байланысын табу керек. 

1.42  Материялық нүкте ХУ жазықтығында қозғалады. Нүкте 

қозғалысы мына теңдеулермен ,  берілген. Нүкте 

траекториясын анықтаңыздар. 

1.43  Дене қозғалысты, радиусы R=30 м шеңбер бойымен, модулі 

бойынша тұрақты тангенциалдық үдеумен ( ) бастайды. Қозғалыс 

басталғаннан 3 с кейінгі дененің толық үдеуін анықтаңыздар. 

1.44 Нүктенің радиусы R=2 м шеңбер бойымен жүрген жолы 

 теңдеуімен берілген. Мұндағы a=3 , b  м/с. Қозғалыс 

басталғаннан t=0,5 с уақыттан кейін нүктенің нормаль, тангенциал және 

толық үдеулерін табу керек. 

1.45 Доңғалақ тұрақты 3  бұрыштық үдеумен айналады. 

Қозғалыс басталғаннан  t=1 с  кейін, доңғалақтың толық үдеуі   

болса, онда доңғалақ радиусы неге тең? 

1.46 Жылдамдығы  м/сағ автомобиль қисықтық радиусы 

R=375 м жол айналмасынан өтеді. Бұрылыста жүргізуші машинаны 

тежеп  үдеу береді. Автокөліктің бұрылыстағы нормаль және 

толық үдеуінің модулін және олардың бағыттары арасындағы бұрышты табу 

керек. 

1.47 Қатты дене бекітілген осьті айнала  заңы бойынша 

қозғалады, мұндағы 3 , в 2 .  а) t=0 мезеттен тоқтағанға 

дейінгі уақыт аралығындағы бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеудің 

орташа мәндерін; б) дене тоқтаған мезеттегі бұрыштық үдеуді табу керек. 

1.48 Маховиктің айналу жиілігі 1  мәнінен n 5  

мәніне бірқалыпты артқан уақыт аралығында ол N=20 толық айналым 

жасады. Маховиктің бұрыштық үдеуін табыңыздар. 

1.49 Радиусы R=10 см білікке (валға) оралған жіптің екінші ұшына жүк 

ілінген. Жүк бірқалыпты үдемелі қозғала отырып, қозғалыс басталғаннан 

20 с өткеннен кейін h=2 м аралыққа төмен түсті. Осы уақыт мезетіндегі 

валдың бұрыштық жылдамдығы мен бұрыштық үдеуін табыңыздар. 

1.50 Қатты дене   бұрыштық жылдамдықпен айналады, 

мұндағы А= 0,5 , B=0,06 .  Уақыттың t=10 с мезеті үшін  а) 

бұрыштық  жылдамдық  пен бұрыштық үдеудің модульдерін; б) бұрыштық 

жылдамдық пен бұрыштық үдеу векторлары арасындағы бұрышты табу 

керек. 
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1.2 Материялық нүкте мен дененің ілгерілемелі қозғалысының 

динамикасы 

 

1.2.1 Ньютон заңдары. 

Материялық нүктенің қозғалыс теңдеуі (Ньютонның екінші заңы) 

 

немесе 

, 

мұндағы материялық нүктеге әсер ететін күштердің 

геометриялық қосындысы; m-нүктенің массасы; үдеу; -нүктенің 

импульсі; N-нүктеге әсер ететін күштердің саны. Координат осьтеріндегі 

проекциялары 

m , m , m , 

немесе 

  ,  ,  . 

Мұнда қосынды астында сәйкес координат осьтеріндегі күш 

проекциялары жазылған. 

 

Есеп шығару мысалы. 

Массасы m=10 кг дене көлбеу жазықтықтың бойымен қозғалады. 

Денеге жазықтықтың бетіне  бұрыш жасап, жоғары қарай 

бағытталған Ғ=100 Н күш әсер етеді.Үйкеліс коэффициенті . 

Жазықтықтың көлбеулік бұрышы . Дене қандай үдеумен 

қозғалатынын анықтаңыздар. 

Берілгені:               Шешуі: 

 m=10 кг                 Денеге төрт күш әсер етеді. Олар:  –сыртқы 

Ғ=100 Н                  күш, m  -ауырлық күші; -тіреудің реакция күші 

          -үйкеліс күші.  Абсцисса х осін жазықтықтың 

                  бойымен бағыттап, ал у осін оған перпендикуляр 

                    бағыттайық (1.6- суретті қара).  Дененің ілгерілемелі 

а-?                   қозғалыс динамикасының негізгі заңы бойынша: 

 

m = m + +   +. .                                                 (1) 

Күштерді суретте белгілеп, олардың сәйкес бағыттарын саламыз. 

Үйкеліс күші әрқашан дене қозғалысының бағытына қарама-қарсы 

бағытталатынын ескеріп, үйкеліс күшінің бағытын көрсетеміз. 

Х және У координат осьтеріне проекцияланғанда (1) теңдеу мына түрде  

жазылады. 
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1.6 сурет 

 

Х осіне: 

ma =   ,            

(2) 

у осіне: 

0= . 

 

болғандықтан, (3) теңдеуден: 

. 

Сонда (2) теңдеу мына түрге келеді: 

ma = . 

Қортындысында 

-g( )=  3, .  

 

Есептер. 

1.51 Массасы m=3 кг дене қайбір күштің 

әсерімен,  теңдеуімен сипатталатын түзу сызықты 

қозғалыс жасайды. Уақыт мезетінде денеге әсер ететін күш неге тең?     

1.52 Массасы m=0,5 кг дене түзу сызықты қозғалады. Дененің х 

координатының уақытқа байланыстылығы  теңдеуімен 

берілген, мұндағы А=5 ; B=1 . Қозғалыс басталғаннан кейін, 

бірінші секундтың соңында денеге әсер ететін күшті табу керек. 

1.53 Бірдей, әрі тұрақты күштердің әсерімен екі дене түзу сызықты 

қозғалады да, олардың координатының уақытқа байланыстылығы           

 теңдеулерімен сипатталады. Осы денелер 

массаларының қатынасын табу керек. 

1.54 Уақыттың  мезетінде, массасы m=0,2 кг бөлшек, 

координаттары  нүктесінде болды. Оның бұл нүктедегі 

жылдамдығы  еді, мұндағы В 2 м/с. Осы уақыт мезетінде бөлшекке 

 күші әсер ете бастайды, мұндағы А . Бөлшектің с уақыт 

мезетіндегі x, y координаттарын анықтаңыздар. 
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1.55 Горизонталь бағытта а=2  үдеумен түзу сызықты қозғалып 

келе жатқан вагонның ішінде массасы m=0,2 кг жүк жіпке ілулі тұр. Жіптің 

тартылу күшін және оның вертикальдан ауытқу бұрышын табу керек. 

1.56 Арбаша табанындағы бұрышы   тегіс көлбеу жазықтықпен 

h=245 см  биіктікке көтеріледі.  Оның бастапқы жылдамдығы неге тең 

болған? 

1.57 Жылдамдығы м/с автомобиль көлбеу жолмен жоғары қарай 

жүріп барады. Егер үйкеліс коэффициенті 0,5 болса, көлбеулік бұрышы 

 болса, онда автомобильдің тоқтағанға дейінгі жүрген жолын және 

қозғалған уақытын табыңыздар. 

1.58  1.7-суретте жылжымайтын блокка асылған жеңіл жіптің 

ұштарына байланған массалары әртүрлі ( ) жүктер жүйесі 

көрсетілген. Жіп пен блокты салмақсыз деп және блок осіндегі үйкелісті 

ескермей: 1) жүктердің қозғалыс үдеуін; 2) жіптің тартылу күшін; 3) блок 

осіне әсер ететін күшті табу керек. 

1.59  1.8-суреттегі   жүгі   жүгінен  n есе (n=2) ауыр.  Егер  

жүгін =30 см биіктікке көтергенде, онда  жүгі еденге тиіп тұрады. 

Жүйені өз еркіне жіберген соң  жүгі еденге соғылған мезетте  жүгі 

еденнен қандай биіктікте болады? 

1.60  1.8-суретте көрсетілген жүйедегі, массалары  және  

денелердің  және   үдеулерін, жіптердің керілу күштерін табу керек. Блок 

пен жіп массалары және үйкеліс ескерілмейді. 

 
1.7 сурет                1.8 сурет              1.9 сурет 

 

1.61 Блокка асыра ілінген созылмайтын жіптің екі ұшына массасы  

және  жүктер байланған (1.9 суретті қара). Мұндағы . Блокты  

Жермен салыстырғанда  үдеумен жоғары қарай көтере бастады. Жіп 

блокпен үйкеліссіз сырғанайды деп есептеп,  жүктің Жермен 

салыстырғандағы а үдеуін табу керек. 

1.62 Көлбеу жазықтықтың көкжиекпен жасайтын бұрышы  , 

денелер массалары  г,  г (1.10 суретті қара).  Жіп пен 
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блок салмақсыз деп есептеп, үйкеліс күшін ескермей,  дене төмен 

түскенде, қандай үдеумен қозғалатынын табу керек. 

 

 
 

1.10 сурет                           1.11 сурет 

 

1.63 Массалары г және г, екі дене салмақсыз 

блокка асылған, созылмайтын жеңіл жіптің ұштарына байланып,көкжиекпен 

бұрыш жасайтын көлбеу жазықтықтарда орналасқан (1.11 

суретті қара). Денелермен жазықтық арасындағы үйкеліс коэффициенттері 

бірдей және 0,1. Денелердің қандай үдеумен қозғалатынын және жіптің 

керілу күшін табу керек. 

1.64 Шамалы дене көкжиекпен  бұрыш жасай орналасқан 

көлбеу жазықтық бойымен төменнен жоғары қарай жіберілді. Егер дененің 

жоғары көтерілу уақыты, оның төмен түскен уақытынан  есе аз болса, 

онда үйкеліс коэффициенті неге тең болғаны? 

1.65 1.10 суреттегі қондырғыда көлбеу жазықтықтың көкжиекпен 

жасайтын  бұрышы, көлбеу жазықтықпен пен массасы дене арасындағы 

үйкеліс коэффициенті  белгілі. Блок пен жіптің массалары ескерілмейтіндей 

аз, блокта үйкеліс жоқ. Алғашында екі дене қозғалыссыз деп есептеп, 

массасы  дененің; а) төмен түсе бастайтын; б)жоғары көтеріле бастайтын; 

в) тыныштық күйде қалатын жағдайлары үшін массалардың  қатынасын 

табыңыздар. 

1.66 Көлбеу жазықтық көкжиекпен  бұрыш жасап орналасқан 

(1.10 суретті қара). Дене массаларының қатынасы /3. Массасы  

дене мен жазықтық арасындағы үйкеліс коэффициенті  0,1. Блок пен 

жіптің массалары ескермеуге болатындай аз. Егер жүйе тыныштық қалпынан 

қозғала бастаған болса, онда  дененің үдеу бағытын және оның модулін 

табу керек. 

1.67 1.12 суретте көрсетілген жүйедегі денелердің массалары 

  Егер үйкеліс жоқ , блок массалары ескерілмейтіндей аз болса, 

онда дененің үдеуін табу керек. 
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  m2                                

1.12 сурет                                        1.13 сурет 

 

1.68 1.13 суреттегі 1 және 2 денелер А білеушесімен салыстырғанда 

қозғалмауы үшін білеушені горизонталь бағытта қандай ең аз үдеумен 

қозғалту қажет? Денелердің массалары бірдей, білеуше мен денелер 

арасындағы үйкеліс коэффициенті . Блок пен жіптің массалары ескермеуге 

болатындай аз, блокта үйкеліс жоқ. 

1.69 Ұшақ м/сағ жылдамдықпен радиусы R=500 м «өлі 

тұзағын» жасайды. Массасы m=70 кг ұшқыштың тұзақтың төменгі, жоғарғы, 

орта нүктелеріндегі салмағын табу керек. 

1.70 Автокөлік дөңгелегі табаны мен асфальт арасындағы үйкеліс 

коэффициенті 0,6 болса, онда радиусы R=100 м жол айналмасымен 

жүрген автокөліктің жылдамдығының ең үлкен мәні неге тең болады? 

1.71 Массасы 1 кг бөлшек, радиусы 1 м шеңбер бойымен қозғалады. 

Бөлшек жүрген жолдың уақытқа байланысты теңдеуі: S= ( ) м 

түрінде берілген. Бөлшекке әсер ететін күш уақытқа байланысты қандай 

заңмен өзгереді? Бөлшек бірінші рет шеңбердің жартысын өте берген 

мезетінде бұл күш неге тең? 

1.72 Ұзындығы  м жіпке байланған жүк, тік (вертикаль) 

жазықтықта бірқалыпты айналады. Жіпке жүктің он еселік ауырлық күшіне 

тең күш әсер еткенде ол үзіледі. Онда айналу жиілігі қандай болғанда жіптің 

үзілетіндігін есептеп табыңыздар. 

1.73 Мотоциклші горизонталь бетте қисықтық радиусы R=80 м доға 

бойымен бұрылады. Дөңгелек пен жолдың арасындағы үйкеліс коэффициенті 

0,4.  Онда: а) осы бұрылысты мотоциклдың жүре алатын ең үлкен 

жылдамдығын; б) мотоцикл құламас үшін бір жағына қарай қисаятын 

бұрышты есептеп табыңыздар. 

1.74 Автокөлік горизонталь бетте  тұрақты тангенциал 

үдеумен радиусы R=40 м шеңбер жасап қозғалып келеді. Автокөлік  

дөңгелектері мен беттің арасындағы сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,2. 

Бастапқы уақыт мезетінде жылдамдығы нөлге тең болса, онда автокөлік 

жолмен тайғанамай қанша жол жүреді? 

1.75 Автокөлік пішіні синусоида тәрізді y=b  горизонталь 

жолмен бірқалыпты жүріп келеді, мұндағы а мен b-тұрақтылар. Жол мен 
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дөңгелектердің арасындағы үйкеліс коэффициенті . Қандай ең үлкен 

жылдамдықта автокөлік  әлі де сырғанамай жүре алады? 

1.2.2 Энергия мен импульстің сақталу заңы. 

Жұмыс пен қуат. 

1. Импульстің сақталу заңы 

, немесе      

 

мұндағы N-жүйеге енетін материялық нүктелердің (немесе денелердің) 

саны. 

2.   Тұрақты күштің жұмысы 

     немесе      , 

мұндағы -күш  пен  орын ауыстыру векторларының арасындағы 

бұрыш. 

3. Айнымалы күштің жұмысы 

, 

мұндағы L- берілген траектория бойы. 

4.  уақыт аралығындағы орташа қуат 

. 

5. Лездік қуат 

N=    немесе       , 

мұндағы  -өте аз уақытта істелінген элементар жұмыс. 

6. Материялық нүктенің (немесе ілгерілемелі қозғалатын дененің) 

кинетикалық энергиясы 

T=    немесе   T=  

7. Дененің потенциалдық энергиясы мен өрістің берілген нүктесінде 

денеге әсер ететін күш арасындағы байланыс 

  немесе  , 

мұндағы  , -бірлік векторлар (орттар). Егер күштер өрісі сфералық 

симметриялы болса, онда 

 

8. Механикада энергияның сақталу заңы тек консервативтік күштер 

әсері ғана бар тұйықталған жүйеде ғана орындалады да, мына түрде 

жазылады: 

Т+П=const. 

9. Энергия мен импульстің сақталу заңдарын шарлардың тура, 

орталық соққыларына қолданып, абсолют серпінді емес соққыдан кейінгі 

шарлардың жылдамдығының формуласын аламыз: 

u= ; 
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және абсолют серпінді соққыдан кейінгі шарлардың жылдамдығының 

формуласы: 

 ;           ; 

бұл жерде  және -шарлардың массалары;  және -олардың соққыға 

дейінгі жылдамдықтары. 

 

Есеп шығару мысалы. 

Массасы m кішкене шар  жылдамдықпен ұшып келіп тегіс столдың 

үстіндегі массасы М призмаға соғылады да, соққыдан кейін тік жоғары 

қозғалады (1.14 суретті қара). Соққыны абсолют серпінді деп есептеп, шар 

мен призманың соққыдан кейінгі жылдамдықтарын табу керек. Үйкеліс 

ескерілмейді. 

Берілгені            Шешуі : 

m                         Шар мен призманың стол бетімен салыстырғандағы 

M                         қозғалысын қарастырамыз. Координат осьтерін 1.14- 

   суретте көрсетілгендей аламыз. 

                            Импульстің сақталу заңына сәйкес:  

 

Бұл жүйе импульсінің х осіндегі проекциясы: 

                                                                   (1) 

бұдан                                                                            (2) 

-призманың соққыдан кейінгі жылдамдығы. Есеп шарты бойынша үйкеліс 

ескерілмегендіктен, призма-шар жүйесі үшін механикалық энергияның 

сақталу заңын қолдануға болады: 

 =  ;                                            (3) 

мұндағы -шардың соққыдан кейінгі жылдамдығы. (2) және (3)  

теңдеуден шығаратынымыз: 

. 

Соққы абсолют серпінді болғандықтан үйкеліс болмайды деуге болады, 

демек шар импульсінің көлбеу жазықтықтағы проекциясы соққының 

әсерінен өзгермейді. Көлбеу жазықтықтағы проекцияда 

 , . 
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1.14 сурет 

 

Демек, шарды жоғары қарай тік ұшыратын соққы,  бұрышының 

табылған мәнінде ғана мүмкін. Егер призма қозғалмаса, яғни М болса, 

онда 1. 

Бұдан  

 

Есептер. 

1.76 Массасы m=4,65  кг  молекула, ыдыс қабырғасына қарай 

нормаль бағытта м/с жылдамдықпен ұшып келіп, қабырғаға 

соғылады да, одан серпінді түрде ыршиды. Соқтығысу уақыты ішінде 

қабырғаға берілген күш импульсін табу керек. 

1.77 Массасы m кішкене шар  жылдамдықпен тік қабырғаға нормаль 

бағытта соғылады да, қарама-қарсы бағытқа ( ) жылдамдықпен 

қайтты. Соққы ұзақтығы  болса, онда қабырғаға соғылу күшінің орташа 

мәнін анықтаңыздар.  

1.78 Теннис добы столдың бетімен  бұрыш жасап түседі де, одан соң 

сондай бұрышпен серпінді ыршиды. Ол  уақыт өткеннен кейін столға, 

бірінші соққы болған нүктеден  қашықтықта соғылады. Столдың бір 

соққыдан алған күш импульсін табу керек. 

1.79 Зеңбіректен көкжиекке  бұрышпен ядро атылды.Ядроның 

массасы m=10 кг, бастапқы жылдамдығы   м/с. Массасы М=500 кг 

зеңбіректі кері шегіндіретін,тебіліс жылдамдығы қандай болады?Үйкеліс 

ескерілмейді. 

1.80 Массасы М=300 г дене, Н=10 м биіктіктен еркін түседі. Н/2 

биіктікте оған массасы m=10 г  м/с жылдамдықпен горизонталь 

ұшып келе жатқан оқ тиіп, оның ішінде тұрып қалады. Дененің 

соқтығысқаннан кейінгі уақыт мезетіндегі  жылдамдығын және жылдамдық 

векторы мен горизонталь арасындағы бұрышты табу керек. 

1.81 Снаряд траекторияның жоғарғы нүктесінде Н=15,9 м биіктікте 

бірдей екі жарықшаққа бөлінеді. Жарылыстан кейін t=3 с уақыт өткен соң, 

снарядтың бір жарықшағы жерге, жарылыс болған нүктенің дәл астына тік 

түседі. Егер, бірінші жарықшақ снаряд атылған (зеңбіректен) жерден 636 

м қашықтыққа түссе, онда екінші жарықшақ жарылыстан кейін қандай 
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жылдамдықпен және көкжиекке қандай бұрышпен қозғалған? Ауаның 

кедергісі ескерілмейді 

1.82 Массасы m=60 кг адам қайықтың алдыңғы жағынан (тұмсығынан) 

артқы жағына өтті. Егер қайықтың массасы М=120 кг, ұзындығы 3 м 

болса қайық жағамен салыстырғанда қандай s аралыққа орын ауыстырады? 

1.83 Зеңбіректің оқпаны көкжиекке  жасап бағытталған. 

Зеңбіректің дөңгелектері бекітілген жағдайда (снарядтың массасы 

зеңбіректің массасынан  есе аз) снарядтың жылдамдығы  180 м/с. 

Зеңбіректің дөңгелектері бос болған кездегі, зеңбіректің тебілуінің бастапқы 

жылдамдығын табыңыздар. 

1.84 Массасы М зеңбірек, көкжиекке  бұрыш жасайтын тегіс көлбеу 

жазықтық бойымен төмен қарай еркін сырғанай бастады. Зеңбірек  жол 

жүрген  снаряд атылады да, соның нәтижесінде снаряд горизонталь бағытта  

импульсімен ұшып шықты, ал зеңбірек тоқтады. Зеңбірек массасымен 

салыстырғандағы снаряд массасын ескермей, атыстың ұзақтығын табу керек 

1.85 Кедір-бұдыр горизонталь бетпен сырғанаған 1 шайба тыныштық 

күйде тұрған 2 шайбаға келіп соғылады. Соғылғаннан кейін 1 шайба 

бастапқы қозғалыс бағытына тік бұрыш жасап қозғалады да, тоқтағанға дейін 

 м жол, ал екінші шайба   м жол жүрді. 1 шайбаның массасы 

2 шайбаның массасынан 1,5 есе аз, үйкеліс коэффициенті =0,17 болса 

онда 1-і шайбаның соғылғанға дейінгі жылдамдығын табу керек. 

1.86  Массасы 10 кг жүкті, көлбеулік бұрышы , көлбеу 

жазықтықпен 2 м аралыққа көтерген кезде, көтеру уақыты 2 с, үйкеліс 

коэффициенті =0,1 болса, онда қандай жұмыс істелгенін табыңыздар. 

1.87 Массасы m дене тұрақты күштің әсерімен түзу сызықты 

қозғалады. Дененің х координатының уақытқа байланысты теңдеуі 

 бойынша анықталады, мұндағы тұрақты сандар. 0-

ден  уақыт аралығында күштің істейтін жұмысын табу керек. 

1.88  Массасы m дене, көкжиекке  бұрыш жасайтын көлбеу жазықтық 

бойымен жоғары қарай жіберілді. Дененің алғашқы жылдамдығы , үйкеліс 

коэффициенті  болса, онда а) тоқтағанға дейінгі дененің жүрген жолын; б) 

осы жолда үйкеліс күштің істеген жұмысын табу керек 

1.89 Массасы m кішкене дене әр нүктедегі бағыты траекторияға 

жанама бойымен бағытталған (1.15 суретті қара).  күшімен төбешік үстіне 

жайлап сүйреп шығарылды. Төбешіктің биіктігі h, табанының ұзындығы , ал  

үйкеліс коэффициенті  болса ,онда осы күштің істеген жұмысын табу керек. 
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1.15 сурет                                 1.16 сурет 

 

1.90 Массасы 2 кг материялық нүкте тұрақты тарту күшінің әсерінен 

(мұндағы В=-2 м/с; С=1 м/ ) теңдеуіне 

сәйкес түзу сызықпен қозғалды. Уақыттың және  мезеттерінде 

нүкте қозғалысы нәтижесінде өндірілетін қуатты табу керек. 

1.91 Массасы 1 кг дене Жер бетінен көкжиекке  бұрыш жасап 8 м/с 

бастапқы жылдамдықпен лақтырылды. 5 с уақыт мезетіндегі ауырлық күштің 

қуатын табыңыздар. Осы күштің жұмысы 5 с уақытта неге тең? Ауа кедергісі 

ескерілмейді. 

1.92 Массасы m дене, көкжиекке  бұрыш жасап  бастапқы 

жылдамдықпен лақтырылды. Дене қозғалысына кеткен барлық уақыт ішінде 

ауырлық күші өндірген орташа қуатты және осы күштің уақытқа байланысты 

лездік қуатын табыңыздар 

1.93 Биіктігі 20 м мұнарадан горизонталь бағытта =10 м/с бастапқы 

жылдамдықпен массасы 400 г тас лақтырылды. Ауа кедергісін ескермей 

қозғалыс басталғаннан кейін t=1 c уақыт мезеті үшін: а) тастың кинетикалық 

энергиясын; б)потенциалдық энергиясын анықтау керек. 

1.94 Массасы 0,5 кг дене көкжиекке   бұрыш жасап =10 м/с 

бастапқы жылдамдықпен лақтырылды. Ауа кедергісін ескермей дененің 

кинетикалық Т, потенциалдық П және толық Е энергиясын: 1) қозғалыс 

басталғаннан t=0,4 c уақыттан кейін; 2) траекторияның жоғарғы нүктесінде 

табу керек. 

1.95 Дене тік жоғары қарай =20 м/с бастапқы жылдамдықпен 

лақтырылды. Лақтыру нүктесінен қандай h биіктікте дененің кинетикалық 

энергиясы оның потенциалдық энергиясына тең болады? 

1.96 Массасы г  және г екі шар, ұзындықтары 2 м 

екі параллель жіптерге ілініп, бір-біріне тиіп тұр. Кішірек шарды алғашқы 

жағдайдан  ауытқытып апарып босатылып жіберілді. 1) Соқтығыс 

серпінді болса, онда соқтығысқаннан кейін шарлардың жылдамдықтарын 

табу керек. 2) Соқтығыс абсолют серпінсіз болған жағдайда, соқтығысқаннан 

кейін шарлардың жылдамдығы неге тең? Энергияның қандай бөлігі 

шарларды жылжытуға кетеді? 

1.97 Массасы m шайба радиусы R тұзаққа айналатын науамен (1.16 

суретті қара)  үйкеліссіз сырғанайды. 1) тіреудің  бұрышымен анықталатын 
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нүктесіне шайбаның түсіретін Ғ қысым күшін; 2) шайбаның науадан 

ажырауынан сәйкес келетін  бұрышты анықтау керек. 

1.98 Өте тегіс сфераның төбесінен жүк сырғанай бастады. Төбеден 

бастап есептегенде жүк қандай h биіктікте сферадан бөлініп құлайды? 

1.99 Массалары бірдей М екі қозғалмалы сына горизонталь 

жазықтыққа бір қалыпты ауысады (1.17 суретті қара). Сол жақтағы сынадан 

массасы m шайба h биіктіктен сырғиды, оң сынадағы шайбаның ең жоғарғы 

биіктігін   табу керек. Үйкеліс ескерілмейді. 

                                  
1.17 сурет                                            1.18 сурет 

 

1.100 Қозғалып келе жатқан массасы  дене қозғалмай тұрған 

массасы   денеге соғылады. Соққыны серпінді және центрлік деп есептеп, 

соғылған кезде бірінші дене бастапқы кинетикалық энергиясының қандай 

бөлігін екінші денеге беретінін табу керек. Есепті жалпы түрде шығарғаннан 

соң мына:  а) ;  б)  жағдайларды қарастырыңыздар. 

 

1.3  Қатты денелер механикасы 

 

1.3.1 Айналмалы қозғалыс динамикасы. 

1 Қатты дененің қозғалмайтын осьпен салыстырғандағы айналмалы 

қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі: 

, 

М -  денеге  уақыт мезетінде әсер ететін күш моменті; J – дененің 

инерция моменті; ω – бұрыштық жылдамдық; Jω – импульс моменті. 

Егер күш моменті мен инерция моменті тұрақты болса, онда теңдеу 

мына түрде жазылады: 

. 

Инерция моменті тұрақты болған жағдайда 

М=Jε, 

бұл жерде  ε – бұрыштық үдеу. 

1.  Денеге әсер ететін F күштің айналу осіне қатысты моменті 

,  

 -  күштің айналу осіне перпендикуляр жазықтықтағы проекциясы; l – 

күш иіні (айналу осінен күштің әсер ету сызығына дейінгі ең қысқа аралық). 
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2. Материялық нүктенің инерция моменті 

J=mr
2
, 

m -  нүкте массасы; r – нүктенің айналу осінен қашықтығы. 

а) Қатты дененің инерция моменті 

, 

r – массасы Δm элементтің айналу осінен арақашықтығы. 

Интегралдау арқылы 
2
dm. 

б) Егер дененің массасы біркелкі бөлінген, яғни оның тығыздығы бүкіл 

көлемі бойынша бірдей болса, онда 

dm=pdV, 

және 
2
dV, 

V – дене көлемі. 

3.   Геометриялық пішіні  дұрыс денелердің инерция моменттері 

Кесте 2 

Дене Инерция моменті 

анықталатын 

салыстырмалы ось 

Инерция моментінің 

формуласы 

Массасы m, ұзындығы 

l біртекті стержень 

(шыбық) 

 

 

 

 

Жұқа сақина, шеңбер, 

радиусы R, массасы m 

түтік, m массасы 

тоғынына таралған 

дөңгелек (маховик) 

 

Радиусы R, массасы m 

біртекті дөңгелек диск 

(цилиндр) 

 

Массасы m,  радиусы 

R біртекті шар 

ауырлық центрі 

арқылы стерженьге 

перпендикуляр өтеді 

стержень ұшынан 

стерженьге 

перпендикуляр өтеді 

 

центрі арқылы табан 

жазықтығына 

перпендикуляр өтеді 

 

 

 

диск центрі арқылы 

табан жазықтығына 

перпендикуляр өтеді 

 

шар центрі арқылы 

өтеді 

 

ml2 

ml2 

 

 

mR
2 

 

 

 

 mR
2 

 

 mR
2 

 

 

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

моменті 

J=  + m , 

мұндағы берілген оське параллель және дененің ауырлық центрі 

арқылы өтетін оське қатысты инерция моменті; a – осы екі осьтің 

арақашықтығы; m – дене массасы. 
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Есеп шығару мысалы. 

Горизонталь оське радиусы R шкив кигізілген. Шкивке оралған жіптің 

екінші ұшына массасы m жүкше ілінген (1.18 суретті қара). Шкив массасы М 

тоғын бойымен біркелкі таралған деп есептеп, жүкшенің қандай үдеумен 

түсетінін, жіптің Т керілу күшін және шкивтің оське түсіретін қысым күшін 

анықтау керек. 

 

Шешуі: шкивтің инерция центрінің үдеуі -=0 және 

шкив тек қана айналмалы қозғалыс жасайды. Олай болса 

қатты дененің инерция центрінің қозғалысы үшін 

Ньютонның екінші заңы: 

с 

және қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасының 

негізгі теңдеуі   мына түрде жазылады: 

;                                                     (1а) 

.                                                    (1б) 

 

Шкивке М  ауырлық,  – жіптің керілу және осьтің  реакция күштері 

әсер етеді. Соңғы күш, ньютонның үшінші заңы бойынша шкивтің оське 

түсіретін қысым күшінің ізделініп отырған мәніне тең.  күш тік жоғары 

қарай бағытталған, себебі тек осы жағдайда (1а) орындалады. Демек, үш 

вектордың үшеуі де бір түзуге параллель болғандықтан (1а) теңдеуін скаляр 

түрінде былай жазуға болады: 

Мg+T-N=0.                                    (2) 
 

Шкив тек Т күш моментінің әсерімен айналады. Демек (1б) теңдеуінен: 

 .                                                         (3) 

Шкивтің инерция моментін, оның массасы тоғын бойымен 

таралғандықтан мына формуламен табамыз: 

J=МR
2.  

                                                              (4) 

Шкив қозғалысын сипаттайтын (2) және (3) теңдеулерде үш белгісіз 

бар: T, N және ε. Жетіспейтін бір теңдеуді жүкшенің ілгерілемелі қозғалысы 

үшін Ньютонның екінші заңын қолданып жазамыз: 

Mg-T=ma.                                                          (5) 

Жіп щкивтен сырғанамай тарқатылатындықтан, жүк үдеуі шкив 

тоғынындағы нүктелердің сызықтық үдеуіне тең, сонда 

ε=a/R.                                                                 (6) 

(3), (4) және (6) теңдеулерін қойып, (2), (3), (5) жүйесінен үш 

белгісіздің үшеуін де табамыз: 

,     . 

Есептер. 

Бері

лгені: 

R, 

m, М 

 

 

а-? 

Т-? N-? 
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1.101 Радиусы R, массасы m тұтас шардың центрі арқылы өтетін оське 

қатысты инерция моментінің формуласын қорытып шығару керек. 

1.102 Қуыс шардың центрі  арқылы өтетін  оське қатысты инерция 

моментінің формуласын қорытып беріңіздер. Шардың массасы m, ішкі 

радиусы r, сыртқы  радиусы R. 

1.103 Массасы m=360 г, ұзындығы l=50 см жіңішке біртекті 

стерженьнің, стерженьге перпендикуляр және 1) стержень ұшынан; 2) 

стерженьнің бір ұшынан ұзындығының 1/6 бөлігіне тең қашықтықтағы нүкте 

арқылы өтетін оське қатысты J   инерция моменттерін есептеп табыңыздар. 

1.104 Массасы m=0,6 кг жұқа біркелкі пластинаның пішіні тең бүйірлі 

тік бұрышты үшбұрыш. Пластинаның ұзындығы a=200 мм катетімен сәйкес 

оське қатысты инерция моментін табу керек. 

1.105 Мына: а) қалыңдығы b=2,0 мм, радиусы R=100 мм мыстан 

жасалған біртекті дискінің жазықтығына перпендикуляр симметрия осіне 

қатысты; б) массасы m, табанының радиусы R тұтас конустың симметрия 

осіне қатысты инерция моменттерін табу керек. 

1.106 Радиусы R=0,1 м   қалындығы b= 10
-3

 м  мыстан жасалған 

дискінің әрқайсысының радиусы r=0,02 м болатын 6 ойығы бар. Ойықтардың 

центрлері диск центрінен жүргізілген радиусы r1=0,06 м шеңбер бойында 

және бір-бірінен бірдей қашықтықта орналасқан (1.19 суретті қара). Дискінің 

жазықтығына перпендикуляр және оның центрі арқылы өтетін оське қатысты 

инерция моментін анықтау керек. 

1.107 Радиусы  R, массасы m жазық жұқа сақинаның J1,  J2,  J3 негізгі 

инерция моменттерін табу керек. 

1.108 Қабырғасының ұзындығы a=0,3 м,  тең қабырғалы сымды 

үшбұрыштың: а) үшбұрыш жазықтығында жатқан және осы үшбұрыштың 

төбесінен осы төбеге қарсы қабырғаға параллель өтетін оське қатысты; б) 

үшбұрыштың бір қабырғасына дәл келетін оське қатысты инерция 

моменттерін табу керек. (1.20 суретті қара). Үшбұрыштың m=54 г массасы 

сымның ұзындығы бойымен біркелкі таралған. 

1.109 Қалыңдығы d= 0,1 см қабырғаларының ұзындықтары a= 10 см, b= 

20 см тік төртбұрышты пластинаның қысқа қабырғасына параллель және 

пластинаның масса центрі арқылы өтетін оське қатысты инерция моментін 

табу керек. 

1.110 Массасы m, радиусы R біртекті тұтас шардың а) симметрия осіне; 

б) диаметр ұшынан, оған перпендикуляр өтетін оське қатысты инерция 

моментін табу керек. 

 

                                                  a

o' o

o'

o
A) Б)

 
     1.19 сурет                                               1.20 сурет 



 28 

 

1.111 Ұзындығы l= 1 м жіңішке біртекті стержень өзінің бойындағы О 

нүктесі арқылы өтетін горизонталь осьті еркін айнала алады (1.21 суретті 

қара). Стержень ветикальдан α бұрышқа бұрып апарылып босатып жіберілді. 

Уақыттың бастапқы мезеті үшін стержень бойындағы В нүктесінен ε 

бұрыштық және аτ  тангенциалды үдеулерін табыңыздар. Есептеулерді мына 

жағдайлар үшін жүргізу керек: 

1)   

2) π. 

 

 
1.21 сурет 

 

1.112 Ұзындығы l=50 см массасы m= 400 г  жіңішке біртекті стержень 

оған перпендикуляр және оның ортасынан өтетін осьпен ε=3 рад/с
2   

бұрыштық үдеумен айналады. М айналдырушы моментін анықтау керек. 

1.113 Массасы m = 100 кг, радиусы R= 5 см вал (білік) n= 8 с
-1   

жиілікпен айналып тұр. Валдың цилиндр бетіне тежегіш қалыпты F= 40 Н 

күшпен қысқанда вал t = 10 с  кейін тоқтады. Вал беті мен қалыптың 

арасындағы μ сырғанау үйкеліс коэффициентін анықтау керек. 

1.114 Радиус-векторы координаттар басымен салыстырғанда 

 тең нүктеге =  күші түсірілген. А, B, a, b – тұрақты 

сандар. F күштің О нүктесіне қатысты l иінін және  моментін табыңыздар. 

1.115 Радиус-векторы = 4 +2 +3  нүктеге +5  күш 

түсірілген. а) координаттар басына қатысты   күш моментін; б) М 

вектордың  модулін; в) z осіне қатысты  Мz   күш моментін табу керек. 

1.116 Радиус-векторы  нүктеге  күш ал  нүктеге 

 күш түсірілген. Радиус-вектордың екеуі де координаттар басына (О 

нүкте) қатысты анықталған. Мұндағы a, b , А, B – тұрақты сандар. Тең әсерлі 

күштің О нүктесіне қатысты иінін табу керек. 

1.117 Радиусы 10 см массасы 5 кг шар симметрия осін 

 теңдеуі бойынша айналады (В = 2 рад/с
2
, С = -0,5 рад/с

3
). 

Уақыттың  t = 3 с  мезетіндегі  М  күш моментін табу керек. 

1.118  Желдеткіш n = 600 айн/мин  жиілікпен айналады. Тоқтан 

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

моментін; б) желдеткіштің инерция моментін табу керек. 

1.119 Инерция моменті 1,5 кг·м
2 

 тұтас диск пішінді маховик тежелген 

кезде бірқалыпты айналып 1 минут ішінде айналу жиілігін n0 = 240 айн/мин-

тан n1 = 120 айн/мин-қа дейін азайтты. 1) маховиктің бұрыштық үдеуін; 2) 

тежеу күштің моментін; 3) тежеу жұмысын анықтау керек. 

1.120 Массасы m = 0,2 кг қозғалмайтын блокқа асылған жіптің 

ұштарына массалары m1= 0,3 кг, m2= 0,5 кг жүктер ілінген. Егер блок 

массасы тоғын бойынша біркелкі таралған болса, онда жүктердің қозғалысы 

кезінде блоктың екі жағындағы жіптің Т1  және  Т2  тартылуын табыңыздар. 

1.121 Радиусы R = 0,2 м біртекті дискінің тоғынына жанама бойымен 

тұрақты F=98,1 Н күш түсірілді. Айналу кезінде дискіге үйкеліс күштің M = 

4,9 Н·м әсер етеді.  Егер дискі ε =100 рад/с
2  

тұрақты бұрыштық үдеумен 

айналса, онда оның массасы неге тең? 

1.122 Радиусы R=0,5 м, массасы m=50 кг диск тәрізді дөңгелектің 

тоғынына жанама бойымен бағытталған F=98,1 Н күш түсірілді. Дөңгелектің 

бұрыштық үдеуін табыңыздар. Күш әсер еткеннен қанша уақыттан кейін 

дөңгелектің  жылдамдық мәні n=100 айн/с  жиілігіне сәйкес болады? 

1.123 Массасы М, радиусы R (1.22 суретті қара) біртекті цилиндр оған 

оралған жеңіл жіпке байланған жүктің әсерімен горизонталь осьті үйкеліссіз 

айналады. Жүктің массасы m. Егер t=0 уақыт мезетіндегі бұрыш φ0=0 болса, 

онда цилиндрдің φ айналу бұрышының уақытқа байланыстылығын 

анықтаңыздар. 

1.124 Массасы m= 10 кг, радиусы R=20 см шар өзінің центрі арқылы 

өтетін  осьті   заңы бойынша айналады, мұндағы  В = 4 

рад/с
2
, С = -1 рад/с

3
. Шарға әсер ететін күш моментінің өзгеру заңын табу 

керек. Уақыттың t=2 с мезетіне сәйкес келетін М күш моментінің мәнін 

есептеп табыңыздар. 

 

 

R
M

m
                                 

1.22 сурет                                            1.23 сурет 

 

 

1.125 Радиустары R=0,2 м, r=0,1 м сатылы білікке қарама-қарсы 

бағытта (1.23 суретті қара). Біліктің симметрия осіне қатысты инерция 
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моменті 
-2 

кг·м
2
. Жіптің массасы мен блок өсіндегі үйкеліс 

ескерілмейді. Осы 1 және 2 жүктердің үдеулерін табыңыздар. 

 

1.3.2 Импульс моментінің сақталу заңы. 

1. Дененің айналу осімен салыстырғандағы импульс моменті 

. 
2. Импульс моментінің сақталу заңы 

, 
мұндағы Li – жүйе құрамындағы i нөмерлі дененің импульс моменті. 

Өзара әсерлесетін екі дене үшін импульс моментінің сақталу заңы  
 

, 

бұл жерде     - денелердің әсерлскенге дейінгі сәйкес 

инерция моменті мен бұрышық жылдамдықтары.   - олардың 

әсерлескеннен кейінгі мәндері. 

Инерция моменті өзгеретін бір дененің импульс моментнің сақталу 

заңы:   

, 

мұндағы J1және J2  - бастапқы және соңғы инерция моменттері;  

 дененің бастапқы және соңғы бұрыштық жылдамдықтары. 

 

Есеп шығару мысалы. 

Адам, Жуковский орындығының ортасына тұрып, инерциясы бойынша 

орындықпен бірге айналып тұр. Айналу жиілігі n1=0,5 c
-1

. Адам денесінің 

айналу осімен салыстырғандағы инерция моменті J0=1,6кг м
2  

тең. Адамның 

екі жаққа созылған қолдарында әрқайсысының массасы 2 кг гирьлері бар. 

Гирьлердің ара-қашықтығы l=0,4 м тең болған кезде, орындық пен адамның 

n2 айналу жиілігін анықтау қажет. 

Берілген:  Шешуі: 

n1=0,5c
-1   

Қолында гирлер бар адам мен орындық тұйық  

J0=1,6кг м
2
    механикалық жүйе болғандықтан бұл жүйенің  

m=2кг         импульс моменті тұрақты шама болуы керек.  

l1=1,6м Демек, берілген жағдай үшін   , 

l2=4м         мұндағы  - жүйенің бастапқы инерция моменті; 

n2-?           - жүйенің бастапқы бұрыштық жылдамдығы. 

- жүйенің екінші жағдайдағы (адам қолын жинап, гирлерді иығына 

әкелгендегі) инерция моменті мен бұрыштық жылдамдығы. Осыдан: 

. 
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Бұл теңдеудегі  бұрыштық жылдамдықтарды айналу жиілігі 

n1 және n2 (  арқылы өрнектеп және қысқартулар жасап, келесі 

теңдеуді аламыз: 

. 

Есепте қарастыратын жүйенің инерция моменті адам денесінің инерция 

моменті мен адам қолындағы гирьлердің инерция моментінің қосындысына 

тең. Себебі гирь өлшемдері олардың айналу осінен қашықтығымен 

салыстырғанда аз, онда гирьлердің инерция моменті материялық нүктенің 

инерция моментінің формуласы арқылы анықтауға болады, яғни . 

Демек, адам денесінің инерция моментін тұрақты деп есептейміз. Сонымен, 

= ; = , 

бұл жерде m – әр гирьдің массасы; l1 және l2 – гирьлердің арасындағы 

бастапқы және соңғы қашықтық. Бұл J1 және J2 өрнектерін (2) –і теңдеуіне 

қойып табатынымыз: 

 
 

Есептер. 

1.126 Массасы 1 кг дене радиус-векоры  нүктеден вертикаль 

бағытта v0=10 м/с бастапқы жылдамдықпен жоғары қарай лақтырылды. Дене 

ұшып жүрген уақыты ішінде (алғашқы нүктесіне қайтқанға дейін), импульс 

моментінің координаттар басына қатысты  – өсімшесін табу керек. Z осі 

жоғары бағытталған. Ауа кедергісі ескерілмейді. 

1.127 Массасы 0,1 кг дене, белгілі бір биіктіктен горизонталь бағытта, 

v0=20 м/с жылдамдықпен лақтырылды. Алғашқы  уақыттағы дененің 

импульс моментінің лақтыру нүктесіне қатысты өсімшесінің модулін табу 

керек. Ауа кедергісі ескерілмейді. 

1.128 Массасы m дене, бастапқы v0  жылдамдықпен көкжиекке  

бұрыш жасап лақтырылды. Траекторияның жоғары нүктесіне жеткен уақыт 

мезеті үшін дененің лақтыру нүктесіне қатысты L импульс моментін табу 

керек. Ауа кедергісі ескерілмейді. 

1.129 Массасы m денеге көкжиекке  бұрыш жасап бағытталған v0 

жылдамдық берілді. Бөлшектің ұшу траекториясы ху жызықтығында жатыр. 

Ауаның кедергісін ескермей, лақтыру нүктесімен салыстырғанда: а) 

бөлшекке әсер ететін күштің М моментінің; б) бөлшектің L импульс 

моментінің уақытқа байланысты формуласын табу керек. 

1.130 Екі бөлшек қарама-қарсы бағыттарда, ара-қашықтығы l параллель 

түзулерді бойлай қозғалып келеді. Бөлшек траекториялары орналасқан 

жазықтыққа жүргізілген n нормаль сызбаның сыртына қарай бағытталған. 

Бөлшек импульстары модулі бойынша әр түрлі болса, онда бөлшектердің О1 
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және О2 нүктелерімен салыстырғандағы L1 және L2 импульс моменттерінің 

қосындысын табу керек. 

1.131 Бөлшектердің импульс модульдері P1=P2 тең болған жағдай үшін 

1.130-есепті шығарыңыздар. 

1.132 Массасы m материялық нүкте көлбеу жызықтықтың төбесінен 

бастап үйкеліссіз сырғанайды. Мұнда n әрпімен сызбаның сыртына қарай 

бағытталған нормаль белгіленген. О нүктесімен салыстырғанда а) денеге әсер 

ететін қорытқы М күштің моментін; б) дененің импульс моментін L табу 

керек. 

1.133 Қандай жағдайларда айналатын дененің L импульс моменті мен 

бұрыштық  жылдамдығы коллинеарлы? 

1.134 Жуковский орындығында тұрған адам қолына, орындықтың 

айналу осін тік бойлай орналасқан, массасы 8 кг, ұзындығы 2,5 м стержень 

ұстап тұр. Бұл жүйенің ( орындық және адам) инерция моменті 10 кг м
2
, 

айналу жиілігі n1=12 мин
-1

 . Стерженьд горизонталь күйге бұрған кездегі 

жүйенің n2   айналу жиілігін табу керек. 

1.135 Массасы m=0,2 кг, ұзындығы l=1 м біртекті жіңішке стержень О 

нүктесі арқылы өтетін горизонталь Z осін еркін айнала алады. Стерженьдегі 

А нүктесіне v=10 м/с жылдамдықпен горизонталь бағытта (Z осіне 

перпендикуляр) ұшып келе жатқан пластилин шар тиіп, стерженьге жабысып 

калады. Шардың массасы 10 г. Стерженьнің бастапқы уақыт мезетіндегі ω 

бұрыштық жылдамдығы мен υ сызықтық жылдамдығын анықтау керек. 

Есептеулерді мына: 1) ; 2) ; 3)  А және О нүктелерінің арасындағы 

қашықтықтың мәндері үшін жүргізіңдер. 

1.136 Массасы М=10 кг, ұзындығы l=1,5 м біртекті стержень, оның 

жоғарғы ұшы арқылы өтетін қозғалмайтын осьті айнала алады. Стерженьнің 

ортасына, горизонталь, әрі айналу осіне перпендикуляр бағытта ұшып келе 

жатқан, массасы m=10 г, жылдамдығы υ=500 м/с оқ келіп тиеді. Соққыны 

абсолют серпінсіз деп есептеп, соққыдан кейін стержень қандай бұрышқа 

ауытқитынын табу керек. 

1.137 Массасы m1=0,2 кг, радиусы R=20 см біртекті дискі, диск 

жазықтығына перпендикуляр және С нүктесі арқылы өтетін Z осін еркін 

айнала алады.  Дискі жасаушысындағы А нүктесіне, υ=10 м/с жылдамдықпен 

горизонталь (Z осіне перпендикуляр) ұшып келе жатқан пластилин шар тиіп, 

оның бетіне жабысып қалады. Кішкене шардың массасы m2=10 г. Бастапқы 

уақыт мезетінде дискінің ω бұрыштық жылдамдығын және дискідегі 

нүктенің u сызықтық жылдамдығын анықтау керек. Есептеулерді а және в 

шамаларының келесі: 1) a=b=R; 2) a=R/2; b=R  мәндері үшін жүргізу керек. 

1.138 Жуковский орындығында тұрған адам υ=20 м/с жылдамдықпен 

горизонталь бағытта ұшып келе жатқан массасы m=0,4 кг допты ұстайды. 

Доптың траекториясы орындықтың вертикаль айналу осінен r=0,8 м 

қашықтықта өтеді. Егер адам мен орындықтың инерция моментінің J 

қосындысы 6 кг м
2
 тең болса,  онда доп ұстап алған адамы бар орындық 

қандай бұрыштық жылдамдықпен айналады? 
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1.139  Қозғалмайтын Жуковский орындығының үстінде қозғалмай 

тұрған адам, массасы m=250 г, υ=36 м/с жылдамдықпен горизонталь бағытта, 

орындықтың вертикаль айналу осіне r=70 см қашықтықта ұшып келе жатқан 

допты ұстайды. Осыдан кейін орындық ω=0,9 рад/с бұрыштық 

жылдамдықпен айнала бастады. Адам мен орындықтың инерция моментін 

табу керек. 

1.140 Жуковский орындығында отырып адам созылған қолдарына әр 

қайсысы 10 кг гирь ұстап тұр. Әр гирь мен орындықтың айналу осіне дейінгі  

аралығы l1=50 см. Орындық n1=1с
-1 

жиілікпен айналады. Егер адам қолдарын, 

әр гирьдің оське дейінгі аралығы l2=20 см дейін қысқарғанша жинаса, онда 

орындықтың айналу жиілігі қалай өзгереді? Адам мен орындықтың айналу 

осімен салыстырғандағы инерция моментінің қосындысы J0=2,5 кг м
2
. 

Айналу осі адам мен орындықтың массалары центрі арқылы өтеді. 

1.141 Массасы 80 кг, радиусы 1 м біртекті дөңгелек дискі пішінді 

горизонталь платформа n1=20 айн/мин жиілікпен айналды. Платформаның 

ортасында, екі жаққа жазып жіберген қолдарында гирьлері бар адам тұр. Егер 

адам қолдарын түсіргенде, өзінің инерция моментін J1=2,94 кгм
2
 мәнінен 

J2=0,48 кгм
2 

– мәніне дейін азайтса, онда платформа қандай жиілікпен 

айналады? 

1.142 Біртекті, тұтас дискі пішінді платформа қозғалмайтын вертикаль 

ось айналысында, өз инерциясымен айнала алады. Платформаның шетінде, 

массасы платформа массасынан 3 есе кем адам тұр. Егер адам центрге қарай, 

платформа радиусынынң жартысына тең қашықтыққа жақындаса, онда 

платформаның айналуының бұрыштық жылдамдығы қалай және неше есе 

өзгеретінін табу керек. 

1.143 Радиусы R=1,5 м, массасы m1=180 кг дискі пішінді платформа, 

вертикаль осьті n=10 мин
-1

 жиілікпен инерция бойынша айналады. 

Платформаның ортасында массасы m2=60 кг адам тұр. Егер адам платформа 

шетіне өтсе, онда оның Жер бетімен салыстырғандағы сызықтық 

жылдамдығы қандай болады? 

1.144 Радиусы R=2 м дискі тәріздес платформаның үстінде, массасы 

m1=80 кг адам тұр. Платорманың массасы m2=240 кг. Платформа, өзінің 

центрі арқылы өтетін вертикаль осьті айналады. Адам платформамен 

салыстырғанда, оның шетін бойлай,  υ=2 м/с жылдамдықпен жүрсе, 

платформа қандай ω бұрыштық жылдамдықпен айналады. 

1.145 Массасы m1=240 кг дискі тәріздес платформа вертикаль осьті 

айналады. Платформаның шетінде массасы m2=60 кг адам тұр. Егер адам 

платформаның шетімен жүріп, оны бір рет айналып алғашқы нүктесіне 

қайтып келсе, онда платформа қандай φ бұрышқа бұрылады? Адамның J 

инерция моментін материялық нүктенің инерция моментіндей есептеп 

табыңыздар. 

1.146 Радиусы R=1 м диск тәріздес платформа инерция бойынша n1=6 

мин
-1

 жиілікпен айналып тұр. Платформаның шетінде массасы m=80 кг адам 

тұр. Адам, платформаның ортасына өтсе, онда платформа қандай жиілікпен 
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айналады? Платформаның инерция моменті J=120 кг м
2
 тең. Адамды 

материялық нүкте деп есептеуге болады. 

1.147 Жуковский орындығында тұрған адамның қолында, орындықтың 

айналу осін бойлай вертикаль орналасқан стержень бар. Бұл стержень, оның 

жоғарғы ұшында орналасқан дөңгелектің айналу осі болып табылады. 

Орындық қозғалмайды, ал дөңгелек n1=10
-1

c
-1

 жиілікпен айналады. 

Дөңгелектің радиусы R=20 см, массасы m=3 кг. Адам стерженьді 180° бұрса, 

онда орындықтың n2  айналу жиілігі неге тең болады? Адам мен орындықтың 

инерция моменттерінің қосындысы 6 кгм
2
. Дөңгелек массасын тоғыны 

бойымен біркелкі таралған деп есептеуге болады. 

1.148 Жуковский орындығында тұрған адам қолына горизонталь 

жазықтықта айналып тұрған велосипед дөңгелегінің вертикаль осін ұстап 

тұр. Дөңгелек осі орындық айналу осімен дәл келеді. Дөңгелектің бұрыштық 

жылдамдығы ω1=12 рад/с, ал осы осьпен салыстырғандағы, оның инерция 

моменті J0=3,2. Дөңгелекті α=180° бұрса, онда орындық қандай бұрыштық  

жылдамдықпен айналады? 

1.149 Дискі тәріздес, радиусы R=40 см, массасы m1=48 кг маховик 

горизонталь осьті айнала алады. Оның цилиндр бетіне созылмайтын жіп 

байланып, жіптің екінші ұшына массасы m2=0,2 кг жүк ілінген. Жүк 

көтеріліп, қайта түсірілді. h=2 м биіктікте, еркін түскен жүк, жіпі тартқан 

кезде маховик айнала бастады. Осы жағдайда, жүк маховикке қандай 

бұрыштық жылдамдық берген? 

1.150  Маятник біртекті шар мен оған қозғалмайтындай болып 

қосылған ұзындығы шар радиусына тең стерженьнен тұрады. Ол стержень 

ұшы арқылы өтетін горизонталь осьтің айналасында тербеле алады. Шарға 

массасы m=10 г, υ=800 м/с жылдамдықпен горизонталь бағытта ұшып келе 

жатқан оқ тиіп, шарда тұрып қалады. Шар массасы M=10 кг, радиусы R=15 

см. Оқ тиген кезде маятник қандай α бұрышқа бұрылады? Стержень массасы 

ескерілмейді. 

 

1.3.3  Механикалық  жұмыс. Энергия. Қуат. 

1. Айналатын денеге әсер ететін  М күш моментінің жұмысы, 

А=Мφ, 

φ- дененің бұрылу бұрышы. 

2. Дене айналған кездегі лездік қуат 

N=Mω. 

3. Айналып тұрған дененің кинетикалық  энергиясы 

2

2

1
JÒ  . 

4. Жазықтықта сырғанамай домалайтын дененің кинетикалық 

энергиясы 

, 
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бұл жерде  - дененің ілгерілемелі қозғалысының кинетикалық 

энергиясы;  - дененің инерция центрінің жылдамдығы;  - инерция 

арқылы өтетін осьті айналатын дененің айналмалы қозғалысының 

кинетикалық энергиясы. 

5. Дене айналған кездегі жұмыс пен кинетикалық энергияның 

өзгерісі былай байланысады. 

А=J -J . 

 

Есеп шығару мысалы. 

Ұзындығы l жіңішке біртекті стержень, оның ұшы арқылы өтетін 

горизонталь осьті айнала алады. Cтержень тепе-теңдік күйден 090 -қа 

ауытқып жідерілді. Тепе-теңдік күйден өткен мезеттегі, стерженнің төменгі 

ұшының  υ жылдамдығын анықтау керек. 

Берілгені:         Шешуі:  стержень ауырлық күші моментінің әсерімен 

l ; осьті айналады. Стержень  төмен түскен кезде 
090  бұл момент азаяды да, стерженнің айналуы 

υ - ? бірқалыпты айнымалы болмайды, сондықтан 

айналмалы қозғалысы  динамикасының 

негізгі теңдеуін бұл жерде қолдануға 

болмайды. 

Энергияның сақталу заңын қолданамыз. Берілген жағдайда үйкеліс 

күші жоқ болған себепті, қозғалған кезде стержень энергиясы өзгермейді, 

сондықтан: 

W1=W11, 

мұндағы  - көтерілген стерженнің потенциалдық энергиясы;  - 

стерженнің айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы, егер 

биіктіктің нөлдік деңгейі 1ОО  (1.24 суретті қара) стерженнің ауырлық центрі 

арқылы  өтетін болса, онда 

 

                                          (1) 

 

                                           (2) 

 

(1) мен (2)-нің оң жақтарын теңестіріп  және стержень   ұшы арқылы өтетін  

осімен салыстырғандағы инерция моменті  үшін 

 
1.24 сурет 
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2

3

1
mlJ  , 

 

Сонымен қатар  l   екенін ескеріп: 

22

6

1

2
ml

mgl
        →   gl3   аламыз. 

 

Есептер. 

1.151 Маховик 2CtBtA   заңы бойынша айналады, мұндағы, А=2 

рад;  В=32 рад/с;  С=-4 рад/с. Маховиктің инерция моменті J=100  2ìêã   

болса, онда маховик тоқтағанға дейін оған әсер ететін күштердің орташа 

қуатын табу керек. 

1.152 Маховик 2CtBtA   теңдеуімен сипатталатын заң бойынша 

айналалды, мұндағы А=2 рад;  В=16 рад/с. Дөңгелектің инерция моменті 

J=50  кг.м
2. Айналдырушы М моменті және N қуат қандай заң бойынша 

өзгереді?  t =3 с уақыт мезетінде қуат неге тең? 

1.153  Мотор якорі  N=1500 1мин  жиілікпен айналады. Мотор қуаты  

N=500 Вт  болса, онда M айналдырушы момент неге тең? 

1.154 Масссасы 10
3
 кг, радиусы 1 м дискі пішінді тұрақтандырушы 

гироскоптың бұрыштық жылдамдығын 1 мин ішінде  =31 рад/с дейін 

жеткізетіндей қозғалысқа келтіру үшін, мотордың қуаты қандай болуы 

керек? 

1.155 Массасы 1m =280 кг, радиусы 1 м диск пішінді платформаның 

шетінде массасы 2m 60 кг адам тұр. 30 секунд ішінде платформа 

жылдамдығын 1,2 айн/с жиілікке сәйкес жылдамдыққа жеткізсе, онда 

платформаны қозғалтатын двигательдің пайдалы қуаты қандай болуы керек? 

1.156 Массасы 100 кг, радиусы 0,4 м диск пішінді, тыныштық күйде 

тұрған маховиктің айналу жиілігін 10 айн/с жеткізу үшін қандай жұмыс 

істелінуі керек? 

1.157 Массасы 50 кг, радиусы 0,3 м маховик 20 айн/с  жиілікпен 

айналып тұр. Оны 20 с ішінде тоқтату үшін қажет тежеуші моментті табу 

керек. Маховик массасы тоғыны бойымен таралған деп есептелінеді. 

Тежеуші моменттің жұмысы неге тең? 

1.158  Дискі пішінді массасы m=80 кг, радиусы R=30 см маховик 

тыныштық күйде тұр. Маховиктің айналу жиілігі 
110  с  болуы үшін 

қандай А1  жұмыс істелуі қажет? Егер дискі массасы өзгермей, қалыңдығы 

жұқарып, ал радиусы екі есе өскен болса, онда қандай А2 жұмысы істелінуі 

тиіс? 

1.159 Массасы 10 г оқ, υ=800 м/с жылдамдықпен өз осін n=3000 1с  

жиілікпен айналып, ұшады. Оқты диаметрі d=8 мм цилиндр деп есептеп, 

оның Т толық кинетикалық энергиясын анықтау керек. 
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1.160 Массасы m= 4 кг тұтас цилиндр горизонталь бетпен сырғанамай 

домалайды. Цилиндр осінің сызықтық жылдамдығы  υ=1 м/с. Цилиндрдің 

толық кинетикалық энергиясын анықтау керек. 

1.161  Массалары m=2 кг шеңбер (обруч) және тұтас цилиндр, 

сырғанамай, бірдей υ=5 м/с жылдамдықпен домалайды. Осы денелердің  
1Ò  

және 
2Ò  кинетикалық энергияларын табу керек. 

1.162  Шар сырғанамай, горизонталь бетпен домалап келеді. Шардың Т 

толық энергиясы 14-Дж-ға тең. Шардың ілгерілемелі  және айналмалы 

қозғалысының  
1Ò  және 

2Ò  кинетикалық энергиясын анықтау керек. 

1.163 Биіктігі h=1 колбеу жазықтықтан сырғанамай, домалап түскен 

шар центрінің υ сызықтық жылдамдығын  анықтау керек. 

1.164  Бір материалдан дайындалған, массасалары бірлей шар мен тұтас 

цилиндр бірдей жылдамдықпен сырғанамай домалайды. Шардың 

кинетикалық энергиясы тұтас цилиндрдің кинетикалық энергиясынан қанша 

есе аз екенін табу керек. 

1.165 Горизонталь бетпен домалайтын дискінің толық энергиясы Т=24 

Дж. Дискінің ілгерілемелі  
1Ò  және айналмалы 

2Ò  қозғалысының 

кинетикалық энергиясын анықтау керек. 

1.166  Массасы 10 кг, оське кигізілген біртекті тұтас дискінің тоғынына 

жанама бойымен бағытталған  30 H күш түсірілген. Күш әсер еткен мезеттен 

бастап t=4 c өткеннен кейін, дискінің кинетикалық энергиясын табу керек. 

1.167 Массасы М, радиусы R біртекті тұтас цилиндрге, екінші ұшына 

массасы m жүк  ілінген, жеңіл жіп тығыз етіліп оралған (1.25 суретті қара). 

Уақыттың t=0 мезетінде жиі қозғала бастады. Цилиндр осіндегі үйкелісті 

ескермей: 

 

R
M

m
 

1.25 сурет 

 

а) цилиндрдің бұрыштық жылдамдығының модулінің; б) жүйенің 

кинетикалық энергиясының уақытқа байланыстылығын табу керек. 

1.168 Массасы 2 кг, горизонталь бет бойымен 2 м/с салыстырмалы 

жылдамдықпен сырғанамай домалайтын дискінің кинетикалық энергиясын 

табу керек. 

1.169 Моховик тыныштық күйден, тұрақты 0,4 рад/  бұрыштық 

үдеумен айнала бастады. Қозғалыс басталған уақыттан = 10 секунд 
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өткеннен кейін, моховиктің импульс моменті =60 кг /с болса, онда 

=25 с өткеннен кейінгі оның кинетикалық энергиясын табу керек. 

1.170 Массасы 25 кг, радиусы 0,8 м горизонталь орналасқан платформа 

=18  жиілікпен айналады. Ортасында екі жаққа созылған қолдарына 

гирлер ұстаған адам тұр. платформаны диск деп есептеп, адам қолдарын 

төмен түсіріп, инерция моментін =3,5 кг  мәнінен =1 кг  дейін 

азайтқан жағдайдағы, платформаның айналу жиілігін табу керек. 

1.171 Массалары бірдей шеңбер (обруч) мен дискі бірдей сызықтық 

жылдамдықпен  сырғанамай домалайды. Шеңбердің кинетикалық энергиясы 

= 39,2 Дж. Дискінің кинетикалық энергиясын табу керек. 

1.172 Шар горизонталь жазықтықтың бетімен домалайды. Шардың 

толық кинетикалық энергиясының қандай бөлігі оның ілгерілемелі қозғалыс 

энергиясына келеді? 

1.173 Көлбеу жазықтықтың бір деңгейінен бір мезгілде радиустары 

бірдей тұтас цилиндр мен шар домалай бастайды. а) берілген деңгейде қай 

дененің жылдамдығы көп және неше есе көп болады? б) берілген уақыт 

мезетіндегі бір дененің жылдамдығы екінші дененің жылдамдығынан қанша 

көп болады? 

1.174 Ұзындығы l  жіңішке тұтас стержень, бір ұшы арқылы өтетін 

горизонталь оське ілінген. Стерженьді вертикальдан =  бұрыщқа бұру 

үшін қажет алғашқы бұрыштық  жылдамдықты табу керек. 

1.175 Радиусы R=15 см тұтас цилиндр көкжиекке  =  бұрыш 

жасайтын көлбеу жазықтыққа айналатын горизонталь жазықтықпен 

сырғанамай домалайды. Цилиндр көлбеу жазықтыққа секіріссіз өтуі үшін 

максималь   жылдамдық қандай болуы керек? 

II тарау 

 

2 Молекулалық физика және жылу құбылыстары 

 

2.1 Молекулалық физика 

 

2.1.1 Молекулалық физика. Идеал газ заңдары. 

1. Идеал газ күйінің теңдеу (Клапейрон – Менделеев теңдеуі): 

, немесе, . 

Мұндағы m – газдың массасы; М – мольдік массасы; R – мольдік газ 

тұрақтысы; =  - зат мөлшері; Т – термодинамикалық температура. 

2. Дальтон заңы: 

 
мұндағы  p – газдар қоспасының қысымы;  – қоспаның  i – ші 

компанентінің парциал қысымы; n – қоспа компаненттерінің саны. 

3. Газдар қоспасының мольдік массасы: 

 



 39 

 
мұндағы - қоспаның k – ші компанентінің массасы; – қоспаның 

 k – ші компанентінің зат мөлшері; k – қоспа компаненттерінің саны. 

4. Газ қоспасының і – ші компанентінің сыбағалық массасы: 

ω =  , 

мұндағы mi  - қоспаның і – ші компанентінің массасы; m – қоспа 

массасы. 

 

Есеп шығару мысалы. 

1 Ауыр поршені бар, тік орналасқан цилиндр массасы m=10 г оттегімен 

толтырылған. Температураны  арттырып қыздырғанда, 

поршень һ=7 см биіктікке көтерілді. Поршен үстіндегі газды қысымы 

 болса, онда поршеннің М массасын табыңыздар. Поршеннің 

ауданы . 

Берілгені:                      Шешуі: қыздырғанға дейінгі газ күйінің теңдеуі 

m =10г=0,01кг                                                                         (1) 

                           Ал қыздырғаннан кейін көлем  (V + Sh) 

           температура Т+  болғандықтан, күй теңдеуі 

һ=7см=0,07м                                      р(V+Sh)=                 (2) 

 

 

М=? 

(2) өрнегінен (1)- ді мүшелеп алып және р=  екенін ескеріп, 

 , 

бұдан     М=mR T/mgh -   кг. 

 

Есептер. 

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

Оттегінің массасы неге тең? 

2.2 Ыдыстағы газдың біраз бөлігін шығарғанда оның қысымы 40%- ке, 

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

шығарылды. 

2.3   2.1-суретте бірдей газ массасы үшін екі изотерма бейнеленген. 

Егер екеуі де бір газ үшін сығылған изотермалар болса, онда газ күйлерінің 

айырмашылығы неде? Егер газдың температуралары бірдей болған жағдайда, 

онда олардың айырмашылығы неде? 
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2.1 сурет               2.2 сурет                2.3 сурет 

 

2.4    2.2-суретте тұйық цикл көрсетілген осы диаграмманы р, Т және V, 

T координаттары бойынша сызып көрсетіңіз. 

2.5   2.3-суретте көрсетілген циклды  V, T және р, V координаттары 

бойынша көрсетіңіз. 

2.6 Компрессор (үрлегіш) атмосферадан әр секунд сайын 4,0 л ауаны 

сорып алып, оны көлемі 120 л баллонға айдайды. Қанша уақыттан кейін  

баллондағы қысым атмосфералық қысымнан 9 есе артық болады? 

2.7 Іштеріндегі газдың температурасы 290 К бірдей екі ыдыс диаметрі 

4,0 мм және дәл ортасында сынап тамшысы бар горизонталь түтікшемен 

қосылған.  ыдыстың (түтікті қоса есептегендегі) көлемі 0,40 л. Егер бір 

ыдыстағы газдың температурасын Т=1 К арттырып, ал екінші ыдыстағы 

ауанытемпературасын соншаға кеміткенде түтіктегі сынап тамшысы қанша 

аралыққа орын ауыстырады? 

2.8 Көлемі 1 л ыдыс ішінде массасы  2,0 г оттегі және  4,0 г 

азот бар. Температура Т=273 К  болғанда қоспаның қысымы неге тең? 

2.9 Жабық ыдыс ішінде ауа және массасы 1,0 г су тамшысы бар. Ыдыс 

көлемі V=75 л, ондағы қысым 12 кПа және температура 290 К. Су тамшысы 

кепкеннен кейін ыдыстағы қысым неге тең болады? 

2.10  Оттегіні  қалыпты  атмосфералық  қысымда қанша температураға  

қыздырғанда,  оның  тығыздығы қалыпты жағдайдағы азоттың  тығыздығына 

тең  болады? 

2.11 Газы бар баллондағы манометр температурасы 17   бөлмеде, 350 

кПа қысым көрсетеді. Ал осы манометрдің даладағы көрсетуі 300 кПа қысым 

көрсетеді. Егер атмосфералық қысым қалыпты болса, ондағы сырттағы 

ауаның температурасы қандай болғаны? 

2.12 Массасы 1 кг көмір қышқыл газының зат мөлшерін және 

молекулалар санын тап. 

2.13  Көлемі 0,2 л суда қанша молекула бар? 

2.14  Екі табаны да жабық тік цилиндрдің ішіндегі поршеньнің екі 

жағына да 1 моль ауа бар. Ауаның температурасы 300 К жағдайда, поршень 

тепе-теңдік күйде тұрған кезде цилиндрдің жоғары бөлігінің көлемі 

төмендегіден n=4 есе көп. Температура қандай болғанда бұл көлемдердің 

қатынасы  болады? 

2.15 Массасы 10 г оттегінің температурасы 10 , қысымы 3 Па. 

Оттегін тұрақты қысымда қыздырғанда оның көлемі 10 л болды. Газдың 
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ұлғайғанға дейінгі көлемін және ұлғайғаннан кейінгі температурасын 

табыңыздар. 

2.16 Автомобиль двигателінің цилиндрінде сығылу тактысының 

соңында температура 50   - тан 250 -қа көтеріліп, ал көлемі 0,75 л-дан 0,12 

л-ге дейін кеміді. Бастапқы қысым 80 кПа. Циллиндрде қандай қысым 

орнығады? 

2.17 Көлемі тұрақты ыдыста қандай да болмасын бір газдың алдымен m 

грамы қыздырылды, ал артынша осы газдың 2m грамы қыздырылды. Осы екі 

жағдай үшін қысымның температураға тәуелділігі қисығын сызыңдар. 

Қисықтардың орналасуындағы өзгешеліктерді түсіндіріңіздер. 

2.18 Еркін қозғала алатын поршеньмен жабылған цилиндр ішінде бір 

рет мольдік массасы  газ, ал екіші рет массасы 2  газ қыздырылды. Екі 

жағдайда да газ массалары бірдей. Сондай-ақ, поршеньге түсірілген жүктің 

қысымы да екі жағдайда бірдей осы екі жағдай үшін көлемнің температураға 

тәуелділіггі графигі бірдей бола ма? 

2.19 Ұзындығы 80 см екі ұшы ашық жіңішке цилиндр тәрізді түтікше 

ортасына дейін сынапқа батырылып, оның жоғары ұшын бармақпен  басып 

тұрып сынаптан суырып алғанда, түтікше ішінде 22 см сынап бағанасы 

қалды. Атмосфералық қысым неге тең? 

2.20 Баллон ішінде температурасы  газ бар. Газ қандай  

температураға дейін қыздырғанда оның қысымы екі есе артады? 

2.21 Идеал газды тұрақты қысымда 1 К- ге қыздырғанда оның 

көлемі бастапқы көлемінің 1/350 бөлігіне артты. Газдың бастапқы  

температурасын табыңыздар. 

2.22 Көлемі V= 25 л баллонда температурасы Т=290 К сутегі бар. 

Сутегінің біразы пайдаланылғаннан кейін баллондағы қысым  МПа- 

ға төмендеді. Пайдаланылған сутегінің массасын табыңыздар. 

2.23 Газ термометрі горизонталь шыны түтікше дәнекерленген қуыс 

шардан құрады. Түтікше ішіндегі сынап тамшысы шар көлемін сыртқы 

кеңістіктен бөліп тұр (2.4 суретті қара). Түтікшенің көлденең қимасының 

ауданы 0,1 с . Температура К болғанда, тамшы шар бетінен 30 см 

қашықтықта, ал температура =278 К- де  50 см қашықтықта орналасты. 

Шардың көлемін табыңыздар. 

 

 
2.4  сурет 
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2.24 Көлемдері бірдей екі ыдыста оттегі бар. Бірінші ыдыстағы қысым 

=2 кПа және температура  К, екіншідегі сәйкес 2.5 МПа, 

=200 К. Ыдыстарды түтікшемен қосып, олардағы оттегін T=200 К дейін 

суытты. Ыдыстарда орныққан  р қысымды табыңыздар. 

2.25 Көлемі 22,4 л баллонға қалыпты жағдайда сутегі толтырылған. 

Баллонға қосымша біраз гелий енгізілген соң қысым р=0.25 МПа болып, ал 

температура өзгерген жоқ. Баллонға енгізілген гелийдің массасын тап. 

2.26 Қазіргі вакуумдық (насостар)  ауа сорғыштар қысымды р=  

Па мәніне дейін төмендете алады. Осы қысымда және t=48  температурада 

газ молекулалары концентрациясы неге тең? 

2.27. Сутегінің белгілі бір  массасының температурасы  =200 К және 

қысымы =0,4 кПа. Газ =10000 К температураға дейін қыздырылды. Бұл 

температурада сутегі молекуласы атомдарға толық ыдырайтыны белгілі. Егер 

газдың көлемі мен массасы өзгеріссіз қалған болса, онда оның   қысымы 

неге тең болады? 

 

2.1.2  Газдардың молекула-кинетикалық теориясы. 

1. Зат мөлшері 

    немесе  , 

мұндағы, N – жүйенің құрылымдық элементтерінің (молекулалар, 

атомдар, иондар және т.б.) саны;  - Авагадро тұрақтысы. 

2. Заттардың мольдік массасы 

. 

3. Біртекті жүйенің бөлшектерінің (молекулалардың, атомдардың және 

т.б,) концентрация 

, 

мұндағы, V – жүйенің көлемі;  - заттың тығыздығы. 

4. Газдардың молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі 

 
мұндағы,  - молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының орташа 

кинетикалық энергиясы . 

5. Молкулалардың бір еркіндік дәрежесіне келетін, орташа 

кинетикаллық энергиясы 

 
6. Молекуланың толық (барлық еркіндік дәрежелеріне келетін) 

энергиясы 

, 
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мұндағы к – Больцман тұрақтысы; Т-термодинамикалық температура. 

7. Молкуланың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық 

энергиясы 

. 
8. Газдың қысымының, оның молекулалар концентрациясы мен 

температураға тәуелділігі 

p=nkT. 

9. Молекулалардың жылдамдықтары: 

орташа арифметтикалық 

;  . 

Орташа квадраттық 

;  , 

ең ықтималдық 

;  , 

мұндағы - бір молекуланың массасы. 

 

Есеп шығару мысалы. 

Температурасы t=27  гелий және азот молекулаларының ілгерілемелі 

қозғалысының орташа квадрраттық жылдамдығын, орташа кинетикалық 

энергиясын және орташа толық кинетикалық энергииясынсондай-ақ, әр 

газдың 100 грамының толық энергиясын есептеп табыңыздар. 

Берілгені:                          Шешуі: газ молекулаларының орташа квадраттық 

t=27                                 жылдамдығы, молекуланың массасына байланысты, 

 кг/моль    яғни  алайда  және  

кг/моль      екенін ескеріп  аламыз. Кез келген 

=100 г                           газдың бір молекуласының ілгерілемелі 

100 г                          қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы 

?                         оның  температурасы арқылы бірмәнді анықталады, 

=?                       яғни ,  мұндағы  Дж/К- 

=?                             Больцман тұрақтысы. 

Орташа толық энергия тек температураға ғана емес, сонымен қатар 

молекулалардың құрылымына да- олардың еркіндік дәрежелері санына – 

байланысты 

. 
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Барлық молекулалардың толық кинетикалық энергиясы идеал газдың 

ішкі энергииясына тең болуы себепті, бір молекуланың толық кинетикалық 

энергиясын N молекулалар санына көбейткенге тең. 

. 
Әлбетте 

, 
мұндағы m-барлық газ массасы. 

Сонымен (1) өрнек бойынша геллий үшін  =13.7  м/с, азот 

үшін  =5.7  м/с (2) өрннектен молекуланың ілгерілемелі 

қозғалысының кинетикалық энергиясын табамыз. 

=6.2  Дж. 

Молекуланың толық орташа энергиясын табу үшін, молекуланың 

еркіндік дәрежесі санын  білу қажет. Гелий- бір атомды газ болғандықтан i=3, 

ендеше 

=6.2  Дж. 

Азот – екі атомды газ, ол үшін i=5, олай болса 

=10.4  Дж. 

Барлық молекулалардың толық энергиясы 

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

 

Есептер. 

2.28. Егер қабырғалары p=5 МПа қысымды ұстай алатын болса, онда 

температурасы t=27  массасы m=6 кг оттегі сақталатын ең аз  көлемі 

неге тең болады? 

2.29. Баллонда температурасы 17  қысымы p =1.8  Па, массасы 

8 г сутегі мен массасы  г азоттың қоспасы бар. Қоспаның 

мольдік массасын және балонның көлемін табыңыздар. 

2.30 Ыдыста массалары  3.2  кг  оттегі және  2.8  

кг азот бар. Қоспаның температурасы T=300 K, ыдыстағы қысым p=0.15 

МПа. Ыдыстың V көлемін  және қоспа молекулаларрының n 

концентрациясын табыңыздар. 

2.31 Көлемі 5 л ыдыс ішінде оттегінің 2 , азоттың 8   

молекулалары және  кг аргон бар. Қоспаның температурасы 17  болса, 

онда оның қысымы неге тең? 

2.32 Ыдыстағы массалары 2 г сутегі мен 12 г азоттың температурасы 

17  және қысымы 0.18 МПа. Қоспадағы сутегі 17  молекулаларрының n 

концентрациясын табыңыздар. 
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2.33 Температурасы 17  ауаның орташа квадраттық   

жылдамдығын табыңыздар. Ауа идеал газ деп есептелсін. 

2.34 Газ молекулалларының орташа квадраттық  жылдамдығын 450 

м/с, қысымы р=25 кПа. Газдың осы күйдегі меншікті көлемін табыңыздар. 

2.35 Сутегі және оттегі молекулаларының температурасы бірдей болған 

жағдайлардағы орташа квадраттық  жылдамдықтарының қатынасын 

табыңыздар. 

2.36 Температурасы Т=300 K күйдегі гелий атомының орташа 

квадраттық  жылдамдығы мен орташа энергиясын табыңыздар. 

2.37 Сыйымдылығы 2.24 л ыдыс ішінде қалыпты жағдайда  оттегі бар. 

Оттегінің зат мөлшерін  және массасын, содай-ақ, оның молекулалларының 

ыдыс ішіндегі  концентрациясын табыңыздар. 

2.38 Көлемі V=30 л баллонда температурасы Т=300 K және қысымы 

р=5 МПа газдың қанша молекуласы бар. 

2.39 Сыйымдылығы  V=100  колбада температурасы  Т=300 K газ 

бар. Колбадан N=  молекула шығып кететін болса, онда колбадағы 

қысым қанша төмендейді? 

2.40 Орташа есептегенде, азот молекуласының бір еркіндік дәрежесіне 

келетін   кинетикалық энергияны, молекуланың ілгерілемелі 

қозғалысының  энергиясын, молекуланың айналмалы қозғалысының 

 орташа кинетикалық энергиясын және толық кинетиклық 

энергиясының орташа мәнін   анықтаңыздар. 

2.41 Сутегі молекулаларының орташа квадраттық , орташа 

арифметикалық  және  жылдамдықтарын табыңыз. Есептеуді  

температураның: а) T=20 K; б) T=300 K; в) T=5 K мәндері үшін жүргізу 

керек. 

2.42 Сыйымдылықтары V=4 л колба ішінде массасы m=0.6 г, қысымы 

р=200 кПа газ бар. Газ молекулаларының    орташа квадраттық 

жылдамдығын табыңыздар. 

2.43 Газ молекулаларының   орташа квадраттық жылдамдығын   

=1 км/с   болса, онда олардың     орташа арифметикалық 

жылдамдығы неге тең? 

2.44 Температурасы Т=400 К сутегі молекулаларының ең ықтималды 

 жылдамдығын есептеп табыңыздар. 

2.45  Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 500 м/с, 

тығыздығы 1.35   болса, онда азоттың қысымы неге тең? 

2.46  Көлемі 5 л ыдыстың ішінде гелийдің 6  атомы бар. Әр 

атомның орташа кинетикалық энергиясы қандай? Ыдыстағы газ қысымы 

2  Па. 

2.47 Идеал газ молекулаларының концетрациясы қандай болғанда, 

оның температурасы 23 , ал қысымы қалыпты болады? 
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2.48 Қалыпты атмосфералық қысымдағы тығыздығы 1 г/л  газ 

молекулаларының ең ықтимаалды, орташа арифметикалық және квадраттық 

жылдамдықтарын  табыңыздар. 

2.48
1
 Жабық ыдыс идеал газбен толтырылған. Оның молекулаларының 

орташа квадраттық жылдамдығы 20%- ке артатын болса, онда оның қысымы 

қалай өзгереді? 

2.49 Көлемі V=15 л ыдыста қысымы p=0.5 МПа газдың N=1.8  

молекуласы бар. Оның температурасы неге тең? 

2.50 Көлемі 1 л ыдыстағы газдың N=1.62  молекуласының 

температурасы t=183 . Егер ыдыстың көлемін тұрақты температурада n=5 

есе арттырса, онда оның  қысымы қандай болады? Қалыпты жағдайда, 

ыдыстың көлем бірлігіндегі молекулалар саны   

2.51 Цилиндр ішінде, поршень астында, қысымы 0.5МПа, 

температурасы  ауа бар. Ауаны -ге дейін қыздырғаннан 

кейін, оның көлемі бастапқыдай болуы үшін, поршень үстіне қойылатын 

жүктің m массасы қандай болуы керек? Поршеньнің  ауданы S=30 . 

2.52 Идеал газ заңдарын пайдалана отырып көлемдік ұлғаюдың α 

температуралық коэффициенті мен қысымның β температуралық 

коэффициенттерінің тең екендігін дәллелдеңіздер. 

2.53 Баллондағы массасы  г, температурсы   газдың 

қысымы  кПа. Осы баллондағы массасы  4 г, температурасы 

 сутегінің  қысымы 444 кПа. Белгісіз газдың µ, мольдік 

массасы неге тең екенін анықтаңыздар. 

2.54 Резеңке шар қысымы  МПа және температурасы 

  газбен толтырылған. Шарды қысымы 0.08 МПа биікке 

көтергенде, оның көлемі n=5% артып, ал қысым атмосфералық қысымнан 

5 кПа айырмашылықта болды. Шар ішіндегі газдың осы биіктіктегі 

температурасын табыңыздар. 

 

2.2   Статистикалық физика элементтері 

 

1. Больцман бөлінуі  (бөлшектердің күш өрісінде бөлінуі) 

, 

мұндағы  n-бөлшектер концентрациясы; U- олардың потенциалдық 

энергиясы; - потенциалдық энегия  U=0 нүктелердегі бөлшектер 

концентрациясы; к- Больцмен тұрақтысы. 

2. Барометрлік формула  (қысымның ауырлық күшінің біртекті 

өрісіндегі бөлінуі) 

p= ,   немесе p= , 

мұндағы p-газ қысымы;  m-бөлшектің массасы; µ- мольдік масса; Z- 

ноль ретінде қабылданған деңгеймен салыстырғандағы координата 
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(биіктік); - осы деңгейдегі қысым; g- еркін түсу үдеуі; R- универсал газ 

тұрақтысы. 

3. Молекуланың сипаттамасы болып табылатын физикалық х 

шамсының х және х+dx мәндері интервалы ішінде болу ықтималдығы 

dW(x)=f(x)dx, 

мұндағы f(x)- молекулалардың берілген физикалық  х шамасы 

бойынша бөліну функциясы (ықтимал тығызздығы). 

4. Физикалық шама х арқылы сипатталатын молекулалардың  х және 

х+dx интервалыішіне кіретін саны 

dN=NdW(x)=Nf(x)dx. 

5. Максвелл бөлінуі (молекулалардың жылдамдыққа қарай бөлінуі) екі 

түрлі өрнектеледі: 

a) жылдамдықтары  және   мәндері интервалы ішінде жататын 

молекулалар саны 

. 

Мұндағы - молекула жылдамдығы  және   интервалы 

ішінде болу ықтималдығының ішіне кііретін молекулалар санының үлесін 

өрнектейтін, молекулалардың жылдамдықтарының абсолют мәніне қарай 

бөліну функциясы; N- молекулалардың жалпы саны; m-молекуланың 

массасы; 

б ) салыстырмалы жылдамдықтары u  және  u+du аралығында жататын, 

молекулалар саны 

, 

мұндағы u=  - салыстырмалы жылдамдық, ол  берілген 

жылдамдықтың ең  ықтимал жылдамдыққа қатынасына тең; - 

салыстырмалы жылдамдыққа қарай бөліну функциясы. 

6. Молекулалардың импульстарына қарай бөлінуі. Импульстары 

мәндері p және p+dp аралығында жататын молекулалар саны, 

, 

мұндағы  – импульстарына қарай бөліну функциясы. 

7. Молекулалардың энергияларына қарай бөлінуі. Энергиялары  және 

 аралығында жататын молекулалар саны, 

, 

мұндағы энергияларына қарай бөліну функциясы. 

 

Есеп шығару мысалы. 

1. Температурасы Т=273 К оттегі молекулаларының қандай үлесі 

100 м/с және 110 м/с  жылдамдықтар интервалы ішінде жатады? 

Молекулалар жылдамдығының ең ықтималды жылдамдығын табыңыздар. 
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Берілгені: 

Т=273 К                      Шешуі: физикалық жүйені құрайтын идеал газ болып 

100 м/с                табылатын оттегі молекулалары. Жылдамдықтарының 

110 м/с                шамасы  және  интервалы ішінде болатын 

              молекулалардың dN саны   өрнегімен 

анықталады, мұндағы молекулаллардың жалпы саны; - газ 

молекулаларының жылдамдықтарына қарай бөліну функциясы (Максвелл 

бөлінуі функциясы), ол 

   ,                                             (1) 

мұндағы  а =m/(2kT) (m-молекула массасы). 

Бұдан, 

   .                                             (2) 

(2) өрнегін -ден -ге дейін интегралдау арқылы, жылдамдықтары 

мәні берілген интервал ішінде жататын   молекулалар санын табамыз: 

. 
Жылдамдықтары көрсетілген интервал ішінде жататын 

молекулалардың салыстырмалы саны, 

. 

Газ молекулаларының ең ықтимал жылдамдығы  (1) бөліну 

функциясының максимум мәніне сәйкес келеді. Енді осы функцияның 

экстремум мәніне зерттеу жүргізейік. Ол үшін оның жылдамдық бойынша 

алынған туындысын нөлге теңестіреміз, яғни 

 
немесе 2  бұдан    

мұндағы k - унивесал газ тұрақтысы; - мольдік масса. (2) 

және  (3)  формулаларға сан мәндерін қойып, ;  м/с 

аламыз. 

 

Есептер. 

2.55 Массалары  г бірдей бөлшектердің әрқайсысы 

кернеулігі  мкН/кг  біртекті гравитациялық өрісте бөлінген. Бір-

бірінен  м эквипотенциал деңгейлерде орналасқан бөлшектердің 

 концентрациялары қатынасын анықтаңыз. Барлық қабаттардағы 

температура бірдей және 290 К деп есептелсін. 
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2.56 Бақылаушы Жер бетінен һ=100 м биіктікке көтерілгенде р=100 

кПа атмосфералық қысым қаншаға кемиді? Ауаның 290 К температурасы 

өзгермейді. 

2.57 Мына жағдайлар үшін: а) температура , қысым 100 

кПа, Жер бетіне жақын; б) температура , қысым 25 кПа, Жер 

бетінен қандай да болмасын бір биіктікке   Па қысымның өзгерісіне 

сәйкес келетін биіктіктің  өзгерісін табыңыздар. 

2.58 Идеал газдың берілген молекуласының жылдамдығы 1/2   

мәнінен 1%  тең артық емес айырмашылықта болу ықтималдығын 

табыңыздар. 

2.59 Молекулалардың жылдамдық мәндеріне қарай бөліну 

функциясынан орташа квадраттық жылдамдықты табыңыздар. 

2.60 Сутегінің қалыпты жағдайдағы көлемі V=1 . Осы көлемдегі 

молекулалардың жылдамдығы  м/с мәнінен кем болатын N санын 

анықтаңыздар. 

2.61 Энергиясы сол температурада молекулалардың ілгерілемелі 

қозғалысының  орташа энергиясынан 1%  артық емес идеал газдың ω 

үлесін табыңыздар. 

2.62 Энергиялары   0.01 kT аралықта жататын молекулалар 

үлесін табыңыздар. 

2.63 Молекулалардың энергия бойынша бөліну функциясын 

пайдаланып энергияның ең ықтималды     мәнін анықтаңыздар. 

2.64 Кинетикалық энергиялары нөлден 0.01  аралықтағы ( - 

молекулалардың кинетикалық энергиясының ең ықтималды мәні) идеал газ 

молекулаларының ω салыстырмалы санын табыңыздар. 

2.65  Жер бетіне жақын аймақтарда ауадағы оттегі ( ) мен азоттың 

( ) көлемдік концентрацияларының қатынасы . 

Атмосфера температурасы биіктікке қарай өзгермейді және ол 0  деп 

есептеп, осы қатынастың  һ=10 км  биіктіктегі мәнін табыңыздар. 

2.66  Ауаның температурасы  және еркін түсу үдеуі биіктікке 

байланысты емес деп есептеп, теңіз деңгейінен қандай һ биіктікте ауаның 

тығыздығы теңіз деңгейіндегі мәнінен екі есе кем болатынын  анықтаңыздар. 

Ауа температурасы  0  деп алынсын. 

2.67  Гелий температураларының: а) ; б)  мәндері 

үшін жылдамдықтары  м/с-тен  м/с аралықтағы 

молекулаларының  салыстырмалы санын есептеп табыңыздар. 

2.68 Гелийдің  жылдамдықтары  м/с-тен  м/с 

аралықтағы молекулалар санының жылдамдықтары  м/с-тен  

 м/с  аралықтағы молекулалар санына қатынасын    табыңыздар. 

Гелий температурасы  Т=600 К. 



 50 

2.69 Газдың молекулаларының жылдамдықтары: а) ең ықтималды 

жылдамдық; б) орташа арифметикалық жылдамдық; в) орташа квадраттық 

жылдамдық мәндерінен айырмашылығы 0.01 артық болмайтын 

салыстырмалы   сандарын табыңыздар. 

2.70 Ауаның қысымы қандай биіктікте теңіз деңгейіндегі қысымның 

80%- не тең болады? Ауаның температурасы тұрақты және 7 - қа тең. 

2.71 Тікұшақтың кабинасындағы барометр  кПа қысым 

көрсетеді. Егер Жер бетіндегі қысым  МПа болса, онда тікұшақ 

қандай биіктікте ұшып барады? Ауа температурасы тұрақты және Т=280 K. 

2.72 Оттегі мен көмір қышқыл газының температуралары мен 

қысымдары бірдей. Бұл газдар молекулаларының эффективті диаметрлері 

сәйкес 0.35 нм және 0.40 нм. Осы газдар үшін а) диффузия коэффициенттері 

; б) ішкі үйкеліс коэффициенттері  қатынастарын табыңыздар. 

2.73  Сутегінің қалыпты жағдайдағы көлемі 1 . Осы көлемдегі 

жылдамдығы   м/с  мәнінен кем болатын N санын анықтаңыздар. 

2.74 Идеал газ молекулалары импульсының  құраушысының 

орташа мәнін анықтайтын  формуланы қорытып беріңіздер. 

2.75 Идеал газдың температурасы бір пайызға өзгергенде оның 

молекулаларының  р импульсының ең ықтимал мәні неше пайыз өзгереді? 

2.76 Молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының  орташа 

кинетикалық энергиясы өрнегін тап. Молекулалардың энергиясы бойынша 

бөліну функциясы белгілі деп есептелсін. 

2.77 Энергиялары нөлмен қандай да болмасын  бір   арлығында 

жататын молекулалар санының 0.1%. Энергияның   шамасын  Т үлесімен 

анықтаңыздар. 

2.78 Молекулалардың кинетикалық энергиялар бойынша f(  бөліну 

функциясын  f(  молекулалардың салыстырмалы кинетикалық 

энергиялары бойынша бөліну функциясына түрлендіріңіздер (мұндағы 

, - молекулалардың кинетикалық энергияларының ең ықтималды 

мәні). 

2.79 Егер газдың Т температурасы екі есе артса, онда идеал газ 

молекулаларының энергия бойынша бөліну функцияның f(   максимум мәні 

неше рет өзгереді? Есептің шешуін графикпен көрсетіп түсіндіріңіздер. 

 

2.3  Жылу құбылыстары 

 

1. Заттың жылу сыйымдылығы: 

. 
2.  Мольдік (Сμ) және меншікті жылу сыйымдылықтардың арасындағы 

байланыс 
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мұндағы, μ – мольдік масса. 

3. Тұрақты көлемдегі және тұрақты қысымдағы сәйкес меншікті жылу 

сыйымдылықтар: 

. 
4. Р. Майер теңдеуі: 

Ср – Сv=R. 

5. Адиабата көрсеткіші: 

 
6. Идеал газдың ішкі энергиясы 

U=N <ε> немесе U=υCvT, 

мұндағы, <ε> - молекуланың орташа кинетикалық энергиясы; N – газ 

молекулалаарының саны; υ – зат мөлшері. 

7. Газ көлемінің өзгерісіне байланысты істелінетін жұмыс жалпы 

жағдайда мына формуламен есептеледі 

 
мұндағы, v1 – газдың бастапқы көлемі; v1 – оның соңғы көлемі. 

8. Жүйеге берілген (немесе алынған) жылу мөлшерінің есептелу 

формуласы 

Q=Cpm∆T. 

9. Меншікті балқу жылуы 

 
10. Меншікті булану жылуы 

 
 

Есеп шығару мысалы. 

1. Неон және сутегі қоспасының меншікті жылу сыйымдылығын 

есептеп табыңыз. Газдардың масса үлестері ω1=0,8 және ω2=0,2. Неонның 

тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылығы сv1=624 Дж/(кг·К), тұрақты 

қысымдағы меншікті жылу сыйымдылығы ср1=1,04 кДж/(кг·К), ал сутегінікі 

сәйкес сv2=10,4 Дж/(кг·К) және ср2=14,6 кДж/(кг·К). 

Берілгені:  Шешуі: 

ω1=0,8,   Газ қоспасының тұрақты көлемдегі сv жылу 

ω2=0,2,   сыйымдылығын табу үшін, қоспаның темпе- 

сv1=624 Дж/(кг·К), ратурасын ∆Т – ға арттыруға қажет жылу 

ср1=1,0 кДж/(кг·К), мөлшерін екі өрнек арқылы жазамыз, яғни 
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сv2=10,4 Дж/(кг·К),   Q= cv·(m1+ m2)·∆T,           (1) 

сp2=14,6 кДж/(кг·К), мұндағы, сv – қоспаның меншікті жылу сыйым- 

cv =? cp=?  дылығы, m1 – неонның массасы, m2 – сутегінің 

массасы, және 

Q=(cv1m1+ cv2m2)·∆T,                  (2) 

мұндағы, cv1 және cv2 – неон мен сутегінің сәйкес меншікті жылу 

сыйымдылықтары. 

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

да ∆Т – ға бөліп, 

cv·(m1+ m2)=cv1m1+ cv2m2 

аламыз. Бұдан 

. 

 қатынастары неон мен сутегінің сәйкес 

масса үлестері болып табылады. Осы белгілеулерді ескере отырып, соңғы 

формуланы мына түрде жазамыз 

cv=cv1ω1+cv2ω2. 

Осы формулаға  кіретін шамалардың сан мәндерін қойып  cv=2,58 

кДж/(кг·К). 

Есепті дәл осылай талқылай отырып, газ қоспасының тұрақты 

қысымдағы меншікті жылу сыйымдылығын есептеуге арналған формуланы 

аламыз 

cp=cp1ω1+cp2ω2. 

Бұл формула бойынша есептеулер жүргізу арқылы cp=3,73 кДж/(кг·К), 

табамыз. 

 

Есептер. 

2.80 Қандай да болмасын бір газдың меншікті жылу сыйымдылықтары-

ның  Cp-Cv айырымы 260 Дж/(кг·К). Газдың μ мольдік массасын және оның cv 

және cр меншікті жылу сыйымдылықтарын табыңыздар. 

2.81 Газ қоспасы қалыпты жағдайда, көлемдері бірдей хлор мен 

криптоннан тұрады. Қоспаның cр меншікті жылу сыйымдылығын 

табыңыздар. 

2.82 Массасы m1 =10 г гелийден және массасы m2 =4 г сутегіден 

тұратын газдар қоспасы  үшін адиабата көрсеткішін табыңыздар. 

2.83 Егер сутегі мен неонның массалық үлестері бірдей және ω=0,5 

болса, онда осы газдар қоспасының адиабата көрсеткішін табыңыздар. 

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

2.85 Қыздырылған металл дене сұйық бар ыдысқа салынды. 
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T

t  
2.5  сурет 

 

Дене мен сұйығы бар ыдыстың температурасының уақытқа байланыс-

ты графигі 6.1- суретте көрсетілген. Металл дене мен сұйығы бар ыдыстың 

жылу сыйымдылықтары бір – бірінен неше есе айымашылықта екенін 

табыңыздар. 

2.86 Массасы m1=0,12 кг, температурасы t1=15 
o
C шыны стаканға 

массасы m2=0,20 кг, температурасы t2=100 
o
C су құйылды. Стаканда қандай 

температура орнығады? 

2.87 Жалпы жылу сыйымдылығы с=1,5 кДж/К, температурасы t1=20
o
C 

суы бар ыдыс ішіне массасы  m1=56 г, температурасы t1=-8
o
C мұз салынды. 

Ыдыста қандай температура орнықты? 

2.88 Массасы m1=100 г мыс калориметрдің ішінде массасы m2=50 г, 

температурасы t1=5
o
C су бар еді. Оның ішіне температурасы t1=30

o
C,  

массасы m3=300 г мұз салынды. Калориметрде қандай температура 

орнығатынын анықтаңыздар. 

2.89 Спиртшаммен массасы m1=100 г  су  t1=16
о
С – тан t1=71

о
С – қа 

дейін қыздырылды. Бұл үшін массасы m2=15 г спирт жандырылды. 

Құрылғының пайдалы әсер коэффициентін табыңыздар. 

2.90 Температурасы t1=0
о
С – тағы m1=5,0 кг мұздан және m2=15 кг 

судан тұратын қоспаны температурасы t2=100 
о
С су буымен t1=80 

о
С 

температураға дейін қыздыру қажет. Бұл үшін қанша су буы жұмсалатынын 

есептеп шығарыңыздар. 

2.91 Массасы m1=400 г алюминий кастрюльдегі  көлемі V=2,0 л суды 

t1=15
о
С–тан t2=75

о
С–қа дейін қыздыру үшін массасы m2=30 г газ 

жандырылады. Ыдысты қыздыруға кеткен жылуды пайдалы жылу деп 

есептеп, газ плитасының пайдалы әсер коэффициентін табыңыздар. Тек суды 

қыздыруға кеткен жылуды пайдалы десек, онда есептің шешуі қалай болады? 

2.92 Массалары 5,0 г екі мұз кесегін бір-біріне үйкеу арқылы еріту 

үшін қанша жұмыс істеу керек? Мұз температурасы 0
о
С. 

2.93 Жылдамдығы ν1= 500 м/с қорғасын оғы қабырғаны тесіп өтті. 

Қабырғадан шыққан оқтың жылдамдығы  ν2= 400 м/с  болса, онда оқ қанша 

градусқа қызды? Оқтың қызуына барлық бөлінген жылудың 50%-ы 

жұмсалады. 

2.94 Оттегі изотермдік ұлғайғанда А=20 Дж жұмыс істелді. Бұл 

жағдайда газ қандай жылу мөлшерін алды? 
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2.95 Бөгетке соқтығысқанда толық балқып кетуі үшін қорғасын оқ 

қандай жылдамдықпен ұшуы керек? Оқтың бастапқы температурасы 27
о
С. 

Бөлінген жылудың бәрі де оқты қыздыруға жұмсалды деп есептеңіздер. 

2.96 Массасы m=10 г оқ карабин ұңғысынан ν=700 м/с жылдамдықпен 

ұшып шығуы үшін қанша оқ-дәрі (порох) жануы керек? Карабиннің ПӘК-і  

η=38%. 

2.97 Автокөлік S=1,0 км  аралықты  ν=72 км/сағ жылдамдықпен жүріп, 

оған m=80 г бензин жағады. Автомобиль ʋ1=90 км/сағ  жылдамдықпен 

жүргендегі бензин шығыны қандай? Бұл кезде оның қуаты неге тең болады? 

Кедергі күші жылдамдыққа пропорционал. Двигательдің ПӘК-і  η=28%. 

2.98 100
о
С дейін қыздырылған дененің температурасы 10

 о
С суға 

салғанда белгілі уақыттан кейін температура (орныққан) 40
 о

С болды. Егер 

бірінші денені судан шығармай ыдысқа тағыда сол 100
 о

С  дейін 

қыздырылған денені салсақ, онда судың темпераурасы қандай болады? 

2.99 Температурасы 20
 о

С болып келген 2,8 л суы бар ыдысқа массасы 

3 кг, температурасы t2=460
 о

С дейін қыздырылған бір кесек болат салынды. 

Бұдан кейін су 60
 о

С дейін ысыды, ал оның бір бөлігі буға айналды. Буға 

айналған бу массасын табыңыздар. Ыдыстың жылу сыйымдылығы 

ескерілмейді. 

2.100  t1=-10
 о

С температурадағы 200 кг қарды 20
о
С суға айналдыру 

үшін ПӘК-і η=40 % пешке қанша ағаш жағу керек? 

2.101 Қалайының меншікті балқу жылуын анықтау үшін ішінде 330 г 

суы бар, температурасы t1=7
 о
С калориметрге қатаю температрасындағы 350 г 

балқыған қалайы құйылды. Осыдан кейін жылу сыйымдылығы 100 Дж/кг 

калориметрдегі температура t2=32
о
С болды. Тәжірибенің мәліметтері 

бойынша λ меншікті балқу жылуының мәнін анықтаңыздар. 

2.102 Массасы 300 г алюминий калориметрге мұз кесегі салынды. 

Калориметр мен мұздың температурасы -15
о
С . Осыдан кейін калориметр 

арқылы 100
о
С су буы жіберілді. Қоспаның температурасы 25

о
С болғаннан 

кейін оның массасын өлшегенде, қоспаның массасы 500 г болыпты. Будың 

қанша мөлшері конденсацияланған және тәжірибенің басында калориметрге 

қанша мұз салынған. 

2.103 Атмосфера қысымы р1=983 кПа –дан 1003 кПа-ға дейін өзгереді. 

Көлемі 50 м
3
 бөлмедегі ауаның ішкі энергиясы қаншаға өседі? Бөлмедегі ауа 

температурасы өзгермейді деп есептелсін. 

 

2.3.1 Термодинамиканың бірінші заңы. 

1. Жалпы жағдайда термодинамиканың бірінші бастамасының 

жазылуы 

Q=∆U+A, 

мұндағы, Q – жылу мөлшері; ∆U – ішкі энергияның өзгерісі; А – 

газдың сыртқы күштерге қарсы істейтін жұмысы. 

2. Изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы 

Q=∆U+P∆V, 

изохоралық процесс үшін (A=0)     Q=∆U, 
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изотермдік процесс үшін (∆U=0)    Q=A, 

адиабаттық процесс үшін (Q=0)      A=-∆U. 

3. Газдың істейтін жұмысы: 

1) изохоралық процесте A=p(V2-V1), 

2) изотермдік процесте A=(m/M)·RT·ln(V2/V1), 

3) адиабаттық процесте A=m/M·Cv(T1-T2). 

 

Есеп шығару мысалы. 
1. Қысымы Р1=3·10

5
 Па, көлемі V1=4 л екі атомды идеал газдың 

ұлғаюы нәтижесінде оның көлемі V2=6 л болып еді, қысымы Р2=10
5
 Па  дейін 

төмендеді. Бастапқыда өзгеріс адиабаттық түрде, сонан соң изохоралық түрде 

өтті. Газдың қысым күшінің жұмысын, ішкі энергиясының өзгерісін және 

осы өзгеріс кездеріндегі алынған жылуды анықтаңыздар. 

Берілгені:  Шешуі: есептің шарты бойынша газ екі 

P1=3·10
5
  Па,  процеске қатысады: 1) адиабаттық  ұлғая 

V1=4л=4·10
-3

 м
3
,  отырып 1 күйден көлемі V2, қысымы белгісіз 

P2=10
5
  Па,  2 күйге өтеді; 2) аралық 2’ күйден 

V2=6л=6·10
-3

 м
3
,  изохоралық түрде 2 күйге өтеді. 

A=? ∆U=? Q=?  Изохоралық  процестің бағытын табу үшін 

яғни, процесс қыздыру арқылы  ма, жоқ әлде суыту нәтижесінде жүре ме, 

соны анықтау үшін, аралық күйдің Р2 қысымын табу қажет (2.6 суретті қара). 

Адиабата теңдеуі бойынша 

P

V

1

2'

2

 
2.6 сурет 

 

 

Газ екі атомды, ендеше 

 

Сонымен  

Соңғы теңсіздік, 2’ күйден 2 күйге изохоралық түрге өткенде газдың 

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

болып табылады. 

1 күйден 2 күйге өткендегі А жұмысты және жүйенің алған жылу 

мөлшерін табу үшін, берілген процестердің әрқайсысын жеке- жеке 

қарастыру керек, яғни, 
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A12=A12’+A2’2,  Q12=Q12’+Q2’2. 

Ішкі энергияның өзгерісі аралық күйлерге тәуелді емес кез келген 

жағдайда 

∆U12=(i/2)·(m/μ)·R(T2-T1).                                          (2) 

1-2’- аралығында берілетін жылу мөлшері Q12=0. Ал 2’-2 аралығында 

газдың жұмысы А2’2=0, ал жұтылатын жылу мөлшері 

Q2’2=(m/μ)·Cv·(T2-T1).                                                 (3) 

Сонымен, адиабаттық процесс кезінде газдың істейтін жұмысы 

A12’=-∆U12’=(i/2)·(m/μ)·R(T2-T1’). 

1 және 2’ күйлер үшін Клапейрон – Менделеев теңдеуін пайдалынып, 

A12’=(i/2)·(P1V1-P2V2). 

(1) адиабата теңдеуінен 

 
Олай болса, A12’=450 Дж. А2’2=0 екенін ескерсек 

A12=A12’=450 Дж. 

Изохоралық процесс кезінде мольдік сыйымдылық Cv=  Осы өрнекті 

(3) теңдеуге қойып және Клапейрон – Менделеев теңдеуін 2’ және 2 күйлері 

үшін қолдану арқылы 

Q2’2=(i/2)·(P2V2-P2’V2)=-1050 Дж, 

аламыз. Q12’=0 болғандықтан, жалпы жылу мөлшері Q12=-1050 Дж. Мұндағы 

минус таңбасы газ жылуды қоршаған ортаға бергенін көрсетеді. Ішкі 

энергияның өзгерісі 

∆U(1,2)=i·(P2V2-P1V1)/2=-1500 Дж. 

 

Есептер. 

2.104  Баллон ішіндегі массасы m=40 г гелийді ∆Т=20 К қыздыру үшін 

оған қанша жылу мөлшерін беру керек? Гелийдің меншікті жылу 

сыйымдылығы неге тең? 

2.105  Көлемі V=20 л жабық ыдыстың ішінде қалыпты жағдайда тұрған 

неон ∆T=91 К суытылды. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін және оның 

берген жылу мөлшерін табыңыздар. 

2.106 Көлемі 20 дм
3
 жабық ыдыстың ішінде тығыздығы 0,20 кг/м

3
 бір 

атомды газ бар. Осы жағдайда газды ∆Т=80 К қыздыру үшін қажет жылу 

мөлшері 997 Дж. Осы газдың мольдік массасын табыңыз. 

2.107 Көлемі 5 дм
3
 жабық баллонда қысымы 0,2 МПа екі атомды газы 

бар. Газды қыздырғаннан кейін баллондағы қысым 4 есе артты. Газға 

берілген жылу мөлшерін табыңыздар. 

2.108 Көлемі V=20 л баллон ішінде температурасы Т=300 К, қысымы 

P=0,4 МПа сутегі бар. Егер газға Q=6 кДж жылу мөлшері берілетін болса, 

онда T1  температура және  Р1  қысым неге тең болады? 

2.109  Көлемі V=50 л оттегіні изохоралық түрде қыздырғанда, оның 

қысымы ∆р=0,5 МПа  өзгереді. Газға берілген жылу мөлшерін табыңыздар. 

2.110 Оттегі тұрақты 80 кПа қысымда қыздырылды. Оның көлемі  V1=1 

м
3
–тан  V2=3 м

3
–ке  дейін артты. 1) Оттегінің ∆U ішкі энергиясының 
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өзгерісін; 2) Оның ұлғаю кезінде істеген А жұмысын; 3) газға берілген Q 

жылу мөлшерін табыңыз. 

2.111 Тұрақты қысымда қыздырған азотқа Q=21 кДж жылу мөлшері 

берілді. Газдың ұлғаю жұмысын және ішкі энергиясының өзгерісін табыңыз. 

2.112 Массасы 10 г аргон тұрақты қысымда ∆Т=100 К қыздырылды. 

Газға берілген Q жылу мөлшерін, ішкі энергиясының өзгерісін және А 

газдың ұлғаю жұмысын табыңыз. 

2.113 Егер газ: 1) бір атомды; 2) екі атомды; 3) үш атомда болған 

жағдайлары үшін изобаралық процесте газға берілген жылу мөлшерінің 

қанша бөлігі газ ұлғайғандағы істелген жұмысқа кетеді? 

2.114 Қысымы 0,3 МПа бір атомды газ изобаралық түрде 2 дм
3
–тен  7 

дм
3
 көлемге дейін ұлғайды. Газдың ұлғаю жұмысын және ішкі энергияның 

өзгерісін табыңыз. 

2.115 Массасы m=1 г гелий тұрақты қысымда ∆Т=100 К қыздырылды. 

Газға берілген жылу мөлшерін, ішкі энергияның өзгерісін және жұмысты 

табыңыз. 

2.116  Көлемі V= 12 л, қысымы Р=100 кПа  газ  T1=300К–нен T2=400К – 

ге дейін қыздырылды. Ұлғаю жұмысын табыңыз. 

2.117 Массасы m=2 кг оттегінің көлемі V1=1 м
3  

болғандағы қысымы 

Р1=0,2 МПа. Газ алдымен тұрақты қысымда V2=3 м
3
 дейін, артынан тұрақты 

көлемде Р2=0,5 МПа қысымға дейін қыздырылды. Ішкі энергияның өзгерісін, 

істелген жұмысты және газға берілген жылу мөлшерін табыңыздар. 

2.118   3 л оттегінің қысымы р=0,15 МПа: а)  қысымды тұрақты 

көлемде 2 есе арттыру үшін; б) көлемді тұрақты қысымда 2 есе арттыру үшін 

оттегіне қанша жылу мөлшерін беру керек? 

2.119  Массасы 5 г азот t1=20
о
С бастап р=150 кПа тұрақты қысымда 

қыздырылды. Қыздырудан кейін газдың көлемі V=12 л болды. Газға берілген 

жылу мөлшерін, істелген жұмысты және энергияның өзгерісін табыңыз. 

2.120 Газдың 100 молі изобаралық түрде T1–ден T2-ге дейін 

қыздырылды. Бұл жағдайда газ Q=0,28 МДж жылу мөлшерін алды да, А=80 

кДж жұмыс істеді. а) ∆U; б)  в) ∆T=T2-T1 шамаларын табыңыздар. 

2.121 Массасы m=0,32 кг оттегіне Q=30 кДж жылу мөлшерін беріп, 

оны ∆Т=100 К қыздырды. Ішкі энергияның өзгерісін, істелген жұмысты 

табыңыздар. 

2.122 1 моль газды t1=17
о
С температурада изотермдік түрде ұлғайту 

нәтижесінде істелген жұмыс А=2,4 кДж болса, онда газдың қысымы неше есе 

өзгерген? 

2.123  Екі атомды газдың 1 молі V1=22  л –ден V1=0,11 м
3
 көлемге дейін 

адиабатттық түрде ұлғайды. Газдың бастапқы температурасы 290 К. Газдың 

ішкі энергия өзгерісін және ұлғайғандағы істелген жұмысты табыңыз. 

2.124 Бір атомды газдың біраз мөлшері P=10
5
 Па қысымда изобаралық 

түрде көлемін V1=10 л–ден V2=20 л–ге дейін өзгертілді. Ішкі энергияның 

өзгерісін ұлғаю жұмысын және газға берілген жылу мөлшерін табыңыз. 
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2.125 Идеал газ ( ) изотермдік түрде көлемін V1=0,1 м
3
–ден 

V1=0,3 м
3
-ке дейін өзгертті. Газдың соңғы қысымы Р2=2·10

5
 Па. Газдың алған 

жылуын, ішкі энергиясының өзгерісін және ұлғаю жұмысын есептеп 

табыңыз. 

2.126 Идеал газдың 1 молі изобаралық түрде 0
о
С-қа  қыздырылғанда 

Q=335 кДж жылу мөлшерін алды. а) адиабата көрсеткіш мәнін; б) ішкі 

энергияның өзгерісін және жұмысты табыңыз. 

2.127 Екі атомды газ белгілі бір бастапқы күйден сығыла отырып, 

көлемін 5 есе кемітті. Процесс бір рет изотермдік түрде, ал екінші рет 

адиабаталық түрде болды. . а) қай процесте сығылуға жұмсалған жұмыс көп 

және неше рет көп?; б) қай процесте және неше рет ішкі энергия өседі? 

2.128  Массасы 531 г азоттың қайтымды изотермдік процеспен ұлғаюы 

(Т=300К)  нәтижесінде газдың қысымы P=20·10
5
 Па–дан  P=2·10

5
 Па–ға дейін 

кеміді. Ұлғаю жұмысын және газдың алған жылу мөлшерін табыңыз. 

 

 

2.3.2  Жылу  қозғалтқыштары  және суытқыш аппараттар. 

Энтропия. 

1. Жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК – і) 

 
мұндағы, Q1- жұмыстық дененің қыздырғыштан алған жылу мөлшері; 

Q2 – жұмыстық дененің суытқышқа берген жылу мөлшері. 

2. Карно циклының ПӘК – і 

 
мұндағы, Т1 – қыздырғыштың температурасы, Т2 – суытқыштың 

температурасы. 

3. Суытқыш машинаның суыту коэффициенті: 

 
мұндағы,   - суыйтын денеден бір цикл ішінде алынған жылу 

мөлшері; А – бір цикл ішінде газбен істелінген жұмыс. 

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

 
5. Термодинамикалық ықтималдық Ω (санақнамалық салмақ) пен S 

энтропияны байланыстыратын өрнек: 

S=k·lnΩ. 

 

Есеп шығару мысалы. 
1. Суытқыш машина Карноның қайтымды циклы бойынша 270

о 
С және 
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-3
о
С  температуралар аралығында жұмыс істейді. Массасы m=0,2 кг азот 

жұмыстық дене болып табылады. Егер жұмыстық дененің максимал 

көлемінің оның минимал көлеміне қатынасы n=5 болса, онда бір цикл ішінде 

суыйтын денеден алынатын жылу мөлшерін және сыртқы күштердің 

жұмысын табыңыздар. 

Берілгені:         Шешуі: 

t1=27
o
C,          Суытқыш машина дегеніміз – сыртқы күштердің 

t2= - 3
o
C,          жұмысы есебінен суыйтын денеден жылуды 

m=0,2 кг,         алып, оның одан температурасы жоғары қоршаған 

μ=28·10
-3

кг/моль,       ортаға беріп отыратын машина. Егер суытқыш  

n=5,          машинасы Карно циклы бойынша жұмыс 

Q - ? A* - ?         істейтін болса, онда жұмыстық дененің 

изотермдік сығылуы Т1 жоғары температурада іске асады (2.7 суретті қара). 

Бұл жағдайда, термостат рөлін атқаратын қоршаған ортаға жұмыстық дене Q1 

жылу мөлшерін береді (әлбетте Q1= ׀21Q׀ ). 

P

V

1 T1

4

2

3
T2

 
2.7 сурет 

 

3-4 аралығында, төмендегі Т2 температурада, жұмыстық дененің 

изотермдік ұлғаюы орын алады да, суыйтын денеден Q2=Q34 жылу мөлшері 

алынады. Карноның қайтымды циклы үшін әрқашан 

 
қатынасы орындалады. Бұдан 

                                                 (1) 

Термодинамиканың бірінші бастамасына сай, бір циклы істелген 

жұмыс осы цикл ішінде алынған және берілген толық жылу мөлшеріне тең 

болады, яғни 

A=-Q1-Q2. 

Суреттегі сызбадан, процестің берілген бағыты бойынша, бір циклда 

істелген жұмыс теріс болатынына оңай көз жеткізуге болады. Бір циклдағы 

сыртқы күштердің жұмысы 

A*=-A=Q1 – Q2.                                       (2) 

Сонымен ізделініп отырған жылу мөлшері Q2=Q34. Идеал газдың 

изотермдік ұлғаюы нәтижесінде 

                             (3) 
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Суреттен, цикл ішіндегі максимал көлем V4, ал минимал көлем V4 екені 

көрінеді, ендеше 

V4/V3=n. 

Екінші және үшінші күйлер Т1 және Т2 температуралар аралығында 

жүргізілген адиабата сызығында жатыр, демек 

.                     (5) 

(4) және (5) теңдіктерін мүшелеп (өзара) көбейтіп, 

,                                             (6) 

аламыз. Бұл өрнекті (3)  өрнегіне қойып 

 
аламыз. Азот үшін адиабаа көрсеткіші . Олай болса, есептеу нәтижесі 

Q2=21,6 кДж. 

Бір цикл ішіндегі жұмысты табу үшін (1) өрнектен Q1 тауып, оны (2) 

теңдеуге апарып қоямыз да 

 
2. Массасы m=10 г сутегінің: а) көлемі V1=2·10

-2
 м

3
, қысымы p1=1,5 Па 

күйден көлемі V2=6·10
-2

 м
3
, қысымы p2=1,0 Па күйге өткендегі; б) t1=50

о
С 

температурадан t2=150
о
С температураға дейін изохоралық түрде 

қыздырғандағы энтропияның ∆S өсімшесін табыңыздар. Газ идеал деп 

есептелсін. 

Берілгені: Шешуі: физикалық жүйе идеал газ – азот болып отыр. 

m=10 г,  Энтропияның ∆S өсімшесі 

V1=2·10
-2

 м
3
,     

V2=6·10
-2 

м
3
, формуласымен анықталады. Мұндағы, dQ – жүйеге Т 

p1=1,5 Па, температурада берілген жылу мөлшері.  

р2=1,0 Па,           Термодинамиканың бірінші бастамасы  

t1=50
o
C,     δQ=dU+δA, 

t2=150
o
C  мұндағы, dU – газдың ішкі энергиясының өзгерісі, ол 

∆S1 - ? ∆S2 - ?  δА – газдың істелген жұмысы, ол 

δА=p·dV тең. 

 Олай болса, 

 

Клапейрон – Менделеев теңдеуінен: . Ендеше 

 (1) 
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   (2) 

(а) жағдай. Энтропияның өсімшесі (2) формуламен есептелінеді; 

∆S1=118,2 Дж/К. 

(б) жағдай. Бұл жағдайда изохоралық қыздыру болғандықтан, 

энтропияның өсімшесі (1) формуладан, тек екінші қосылғыш нөлге тең 

екендігін ескеріп, табылады, яғни 

 
Есептер 

2.129  Идеал жылу двигателі Карно циклы бойынша жұмыс істейді. 

Мұнда бір цикл ішінде двигатель A=1,2 кДж жұмыс істеп, қыздырғыштан 

алған жылу мөлшерінің 82% суытқышқа береді. а) ПӘК-ін; б) бір цикл ішінде 

двигательдің қыздырғыштан алатын жылу мөлшерін табу керек. 

2.130  Бу турбинасы буды Т1=510 К температурада өндіріп, Т2=300 К 

температурамен конденсаторға береді. Жылу шығыны Q=10 кДж болғанда 

теория жүзінде істелуі мүмкін А жұмысты есептеп табыңыз. 

2.131 Газ Карно циклын жасайды. Қыздырғыштың абсолют 

температурасы суытқыштыкінен 3 есе жоғары. Егер қыздырғыштан Q=9 

МДж  жылу мөлшерін алатын болса, онда газдың істейтін жұмысы неге тең? 

2.132 Температуралары Т1 және Т2 (Т1> Т2) екі изотермадан және 

көлемдері V1 және V1 (V1> V2) екі изохорадан тұратын циклдың ПӘК-ін 

табыңыз. 

2.133 2.8 суретте Карноның екі түрлі циклының диаграммалары 

берілген, 1-2-3-4-1 және 1’-2’-3-4-1’. Осы циклдардың қайсысында 

машинаның ПӘК-і көп болады? 

2.134  2.9 суретте Карноның екі циклы берілген. Осы циклдардың 

қайсысында машинаның ПӘК -і  көп болады? 

                            
         2.8 сурет                                                 2.9 сурет 

 

2.135 Карно циклы бойынша жұмыс істейтін жылу машинасының 

қыздырғышының температурасы 427
о
С, ал суытқышыныкі 127

о
С. 

Машинаның ПӘК-і үш есе арту үшін қыздырғыштың температурасын неше 

есе арттыру керек? 

2.136 Екі изохора және екі изобарадан тұратын циклдың ПӘК-ін 

табыңыз. Цикл шектерінде көлемі мен қысымның максимал мәндері олардың 

минимал мәндерінен екі есе көп. Газ екі атомды және идеал деп есептелсін. 
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2.137 2.10 суретте екі дөңгелек процестің V-T  диаграммасы 

көрсетілген 1-2-3-1 және 1-3-4-1. Олардың қайсысында газ көп жұмыс 

жасайды? 

 

V

T

4

4
1

1

3 2

P

V

5 6

32

1 4

2V0V0

P0

V

2 3

41

V2V1
 

2.10 сурет                      2.11 сурет                     2.12 сурет 

 

2.138 Бу машинасының ПӘК-і Карно циклы бойынша жұмыс істейтін 

жылу (идеал) машинасының ПӘК-інің 50%  тең (температуралар аралығы 

бірдей). Қазаннан бу машинасына берілетін будың температурасы 227
о
С, 

конденсатордағы температура 77
о
С. Бу машинасы 1 сағатта меншікті жану 

жылуы 31 МДж/кг болатын 200 кг көмір жағатын болса, онда оның қуаты 

неге тең болғаны? 

2.139  2.11 суретте бір атомды идеал газбен жүргізілген екі тұйық 

термодинамикалық цикл көрсетілген: 1-2-3-4-1 және 1-5-6-4-1. Қай циклдың 

ПӘК-і көп және неше рет көп? 

2.140 1 моль идеал газ екі изохора және екі изобарадан тұратын Карно 

циклын жасайды (2.12 суретті қара). 1 және 3 нүктелдерде газ 

температуралары сәйкес T1 және T3. Егер 2 және 4 нүктелері бір изотермада 

жататын болса, онда газдың бір цикл ішінде істелген жұмысы неге тең? 

2.141 Карно кері циклы бойынша жұмыс істейтін идеал суытқыш 

машина бір цикл ішінде А=20 кДж жұмыс істейді. Машина температурасы 

T2=260 К денеден Q2 жылу мөлшерін T1=295 К денеге береді. Табу керек: а) 

ПӘК-ін (η);  б) бір цикл ішінде суыйтын денеден алынатын Q2 жылу 

мөлшерін; в) бір цикл ішінде ыстық денеге берілетін Q1 жылу мөлшерін. 

2.142 Карноның кері циклы бойынша істейтін идеал суытқыш 

машинада жылу температурасы t2=-20
о
С денеден температурасы t1=10

о
С суға 

тасымалданады. Егер берілген суытқыш машина 202 – 107
о
С  температуралар 

аралығында істейтін және әр цикл сайын суытқышқа 504 кДж жылу беретін 

жылу машинасы көмегімен іске қосылатыны белгілі болса, онда бір циклда 

суыйтын денеден қанша жылу мөлшері алынады? 

2.143 Қуаты P суытқыш τ уақыт ішінде бастапқы температурасы t
о
С 

болған n литр суды мұзға айналдырды. Бөлмеде осы уақыт ішінде қанша 

жылу мөлшері бөлінеді? 

2.144 Массасы m=0,28 кг азот t1=7 
о
С–дан 100 

о
С-ге дейін тұрақты 

қысымда қыздырылды. Азоттың энтропиясы өзгерісін табыңыз. 

2.145 Массасы 123 г гелий көлемі 40 л қысымы р1=100 кПа күйден 

көлемі 160 л. қысымы р2=80 кПа күйге өткендегі ∆S энтропияның өсімшесін 

есептеп табыңыз. 
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2.146 Массасы m=8 г аргонды қыздырғанда, оның абсолют темпера-

турасы 2 есе өсті. Аргонды: 1) изохоралық; 2) изобаралық қыздырғандағы 

энтропияның өсімшесін табыңыз. 

2.147 1 моль гелий изобаралық ұлғаю нәтижесінде өзінің көлемін 4 есе 

өсірді. Осы ұлғаю кезіндегі энтропияның өзгерісін есептеп табыңыз. 

2.148 Бастапқыда температурасы да, қысымы да бірдей болған газдың 

бірдей екі көлемі V–дан V/2–ге дейін бір рет изотермдік, ал екінші рет 

адиабаттық түрде сығылды. Қай жағдайда газдың соңғы температурасы көп 

болады? Екі процесте де энтропияның өзгерісі байқала ма? 

2.149  Массалары бірдей оттегі мен сутегі изотермдік түрде бірдей 

сығылды. Қандай газ үшін энтропияның өсімшесі көп және неше рет көп 

болады? 

2.150 3 моль идеал газ қысымын р1=100 кПа–дан р2=25 кПа–ға дейін 

өзгертіп, изотермдік ұлғайғандағы энтропияның ∆S өсімшесін табыңыз. 

2.151 Идеал газ екі қайтымды процеске қатысты. Олар 1-2-3 және 1-4-3. 

Газға әр процесте берілетін жылу мөлшері әртүрлі екені белгілі, ал 

энтропияның өзгерісі де бірдей болатынын дәлелдеп көрсету керек (2.13 

суретті қара). 

 
2.13 сурет 

 

2.152 Екі атомды идеал газдың 1 молі политроптық процесс жасайды. 

Политропа көрсеткіші n=3. Процестің жүру нәтижесінде газдың 

температурасы 2 есе өсті. Газдың ∆S энтропия өзгерісін есептеп табыңыз. 

2.153  Термодинамикалық жүйенің белгілі бір жағдайда  (күйде) 

энтропиясы 3,18 мДж/К. Жүйенің бұл күйінің статистикалық салмағы неге 

тең? 

 

2.4  Газдардағы тасымалдану құбылыстары 

 

1. Газ молекулаларының еркін жолының орташа ұзындығы: 

 
мұндағы, d – молекулалардың эффективті диаметрі; n – 

молекулалардың концентрациясы. 

2. Бір молекуланың уақыт бірлігіндегі соқтығысуының орташа саны: 

 



 64 

3. Көлем бірлігіндегі барлық молекулалардың уақыт бірлігіндегі 

соқтығысуының жалпы саны: 

 
4. Газ ішінде орналасқан бірлік ауданшаға уақыт бірлігінде 

соқтығысатын молекулалар саны: 

 
5. Газдың белгілі бір құраушысының (компонентінің), Х осіне 

перпендикуляр орналасқын dS ауданшаға dt уақыт ішінде диффузияланатын 

dm массасы: 

 

мұндағы,  D – диффузия коэффициенті,  - тығыздық градиенті. 

Минус таңбасы масса тығыздықтың кему бағытына қарай тасымалданатынын 

көрсетеді. 

6. Диффузия коэффициенті: 

 
7. Аудандары dS, әр түрлі жылдамдықпен қозғалатын екі қабаттың 

арасындағы dFішкі үйкеліс күші: 

 

мұндағы, η – динамикалық тұтқырлық,  – газ ағының dS ауданшаға 

перпендикуляр бағыттағы жылдамдығының градиенті. Минус таңбасы 

тезірек қозғалатын қабатқа әсер ететін үйкеліс күші, осы қабаттың 

жылдамдығына қарсы бағытталғанын көрсетеді. 

8. Динамикалық тұтқырлық: 

 
9. Х осіне перпендикуляр орналасқан dS ауданша арқылы dT уақыт 

ішінде тасымалданатын жылу мөлшері: 

 

Мұндағы, χ – жылуөткізгіштік,  - температураның градиенті. Минус 

таңбасы ішкі энергияның температураның кемуі бағытында 

тасымалданатынын көрсетеді. 

10. Жылуөткізгіштік 

, 

мұндағы, Сv – газдың тұрақты көлемдегі меншікті жылусыйымдылығы. 
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Есеп шығару мысалы. 

1. Ұзындықтары l=10 см екі коаксиалды жұқа цилиндр өзара ортақ Z 

осін еркін айнала алады. Үлкен цилиндрдің радиусы R=5 см. Цилиндрлер 

беті арасындағы ауа қабатының қалыңдығы d=2 мм. Ауа қалыпты 

жағдайдағы күйде тұр. Ішкі цилиндр n1=20 c
-1

 тұрақты жиілікпен айналып 

тұр, ал сыртқы цилиндр тежегішпен босатылғаннан кейін қанша ∆t уақыт 

өткен соң оның айналу жиілігі n2=1c
-1 

болады? Есептеулер кезінде 

цилиндрлердің салыстырмалы жылдамдығы өзгерісі ескермесін. Сыртқы 

цилидрдің массасы 100 г. 

Берілгені: Шешуі: 

l=10 см,  Ішкі цилиндр айрылған кезде оған жақын 

R=5 см,  орналасқан ауа қабаттары оған ілесе айнала 

d=2 мм,  бастайды. Ең жақын ауа қабаты белгілі бір уақыттан  

n1=20 с
-1

, кейін іс жүзінде цилиндрдің жылдамдығына 

n2=1 с
-1

,    жақын жылдамдық алады, яғни оның сызықтық 

m=100 г  жылдамдығы цилиндр бетіндегі нүктелердікіндей 

∆t - ?  болады, V=2π·n1(R-d). 

 

d<<R болғандықтан, жуықтап алғанда V≈2π·n1R. Ішкі үйкелістің болуы 

нәижесінде импульс моменті газдың көршілес қабаттарына беріледі де, 

біртіндеп екінші цилиндрге жетеді. Сыртқы цилиндр ∆t уақыт аралығында 

L=p·R импульс моментін алады, мұндағы, р- сыртқы цилиндрдің ∆t уақыттан 

кейінгі импульсы, ол . 

Екінші жағынан 

 

мұндағы, η – динамикалық тұтқырлық коэффициенті;  – жылдамдық 

градиенті; S – цилиндрдің бүйір бетінің ауданы (S=2π·R·l). 

(2) және (3) өрнектерінің оң жақтарын теңестіріп ізделініп 

отырған ∆t уақыт аралығын табамыз 

 

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

Импульс моменті , мұндағы, I – цилиндрдің инерция моменті 

( ); m – оның массасы; ω2=2π·n
2
 – бұрыштық жылдамдығы. 

Сонымен, L=m·R
2
·2π·n2=2π·m·R

2
·n2. 

Жылдамдық градиенті 

 
Цилиндрдің ауданы S=2π·R·l. 

Осы анықталған шамаларды (4) өрнекке қойып 
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Сан мәндерін қойып және есептеулер жүргізіп, ∆t=18,5 c. 

 

Есептер. 

2.154 Қысымы р=0,1 Па температурасы Т=100 К сутегінің молекула-

ларының <1> еркін жолының орташа ұзындығын табыңыздар. 

2.155  Диаметрі d=20 см колбадағы азоттың қысымы 100 мкПа, 

температурасы T=280 К. Бұл күйді жоғары дәрежелі вакуум деуге бола ма? 

2.156 Қалыпты жағдайдағы оттегі молекуласының t= 1 c  ішіндегі <Z> 

соқтығысу санының орташа мәнін табыңыз. 

2.157 Газ разрядты түтікше ішінде температурасы Т=300 К, қысымы 

р=1 Па неон бар. Ауданы S=1 см
3
  дискі (дөңгелек) пішінді катодқа 1 с ішінде 

келіп соқтығысатын неон атомының N санын табыңыздар. 

2.158 Гелий атомдарының орташа арақашықтығы 4 нм болса, онда бұл 

атомдардың <λ> еркін жолының орташа ұзындығы неге тең? 

2.159 Температурасы Т=250 К және қысымы p=10 Па оттегі молекула-

ларының еркін жолын жүруінің орташа уақытын есептеп табыңыздар. 

2.160 Қандай да болмасын бір газ молекуласының орташа квадраттық 

жылдамдығы 900 м/с, ал бұл жағдайдағы молекуланың еркін жолының 

ұзындығы 4,0 мкм. Осы газ молекулаларының 1 с ішіндегі соқтығысуының 

<Z> орташа мәнін табыңыздар. 

2.161 Сутегі молекулаларының белгілі бір қысымда және 21 
о
С 

температурадағы еркін жолы ұзындығы 90 нм. Изотермдік процесс 

нәтижесінде газдың қысымы үш есе артты. Процесс соңында сутегі 

молекулаларының 1 с ішіндегі соқтығусыларының орташа санын 

табыңыздар. 

2.162 Оттегі молекулаларының белгілі бір қысымда және 47 
о
С 

температурадағы еркін жолы ұзындығы 40 нм. Изотермдік сығылу 

нәтижесінде газдың көлемі екі есе кеміді. Сығылу соңында оттегі 

молекулаларының 1 с  ішіндегі соқтығысуының орташа санын табыңыздар. 

2.163 Егер сутегі молекулаларының орташа арақашықтығы олардың 

еркін жолы ұзындығынан 100 есе кем болса, онда бұл газдың n 

концентрациясы неге тең? Сутегі молекулаларының эффективті диаметрі dэф 

=0,23 нм. 

2.164 Мына: а) изохоралық; б) изотермдік процестер үшін идеал газ 

молекулаларының 1 с ішіндегі соқтығысуының <Z>орташа санын, қысымға 

тәуелділігін табу керек. Бұл тәуелділіктің сызбасын сызыңыздар. 

2.165 Қалыпты жағдайдағы гелий атомдарының еркін жолының орташа 

ұзындығы 180 нм. Гелийдің  D  диффузия коэффициентін есептеп тбыңыздар. 

2.166 Азоттың: а) қалыпты жағдайдағы; б) қысым р=100 Па және 

температура  Т=300 К  болғандағы D диффузия коэффициентін табыңыздар. 

2.167 Мына: а) изобаралық; б) изохоралық процестер үшін D диффузия 

коэффицентінің температураға тәуелділігін анықтап табыңыздар. 
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2.168 Оттегінің қалыпты жағдайдағы D диффузия коэффициенті 14,1 

мм
2
/с. Егер газды қыздыру тұрақты көлемде орындалатын болса, онда темпе-

ратура  t=50 
o
C  кезінде, D диффузия коэффициенті қандай болады? 

2.169  Қалыпты жағдайда көмірқышқыл газының диффузия коэффи-

циенті D=10 мм
2
/с. Көмірқышқыл газының осы жағдайдағы  динамикалық 

тұтқырлығын табу керек. 

2.170 Азоттың динамикалық тұтқырлығы η=17 мкПа   болатын күйіне 

сәйкес оның молекулаларының еркін жолының орташа ұзындығын табыңыз. 

2.171 Мына: а) изотермдік; б) изохоралық процестер үшін η 

динамикалық тұтқырлықтың қысымға тәуелділігін анықтаңыз. Осы 

тәуелділіктің сызбасын сызып көрсетіңіз. 

2.172 Оттегі мен көмірқышқыл газдың қысыма да, температурасы да 

бірдей. Ал осы газдардың эффективті диаметрлері сәйкес 0,35 нм және 0,40 

нм. Бұл газдар үшін: а) диффузия коэффициенттерінің D1/D2; б) ішкі үйкеліс 

коэффициенттерінің  η1/ η2  қатынастарын табыңыз. 

2.173 Бір бірінен l=2 мм аралықта орналасқын екі пластинаның 

арасында қалыпты жағдайда ауа бар. Пластиналар арасындағы 

температуралар айырмасы ∆Т=20 К. Әр пластинаның ауданы S=150 см
2
. Бір 

пластинадан екінші пластинаға τ=0,5 сағ  ішінде берілетін жылу мөлшерін 

табу керек. Ауа молекуласының эффективті диаметрі  dэф=0,30 нм. 

2.174  Радиустары 5 см және 5,5 см екі коаксиалды цилиндрлер арасы 

температурасы 0 
о
С–дағы оттегімен толтырылған. Қандай қысымнан жоғары 

қарай оттегінің динамикалық тұтқырлығы қысымға тәуелді болмайды. 

2.175 Дьюар ыдысының қабырғалар арасы l=10 мм. Ыдыстың 

қабырғалар арасындағы ауаны сыртқа айдау кезінде қандай қысымнан бастап 

ауаның жылу өткізгіштігі кеми бастайтынын есептеңіздер. Ауаның темпера-

турасы 20 
о
С, молекуласының  эффективті диаметрі  dэф=0,30 нм. 

2.176 Хлор үшін белгілі бір күйдегі оның динамикалық тұтқырлығы 

12,9 мкПа·с болса, онда осы жағдай үшін оның жылу өткізгіштік коэф-

фициенті неге тең? 

2.177 Үш атомды газдың жылу өткізгіштігі 1,45 Вт/м·К, ал осы жағдай 

үшін диффузия коэффициенті 10 мкм
2
/с. Осы күйде тұрған көлемі 1,0 м

3
 газ 

молекулаларының санын табыңыз. 

2.178 Дьюар ыдысының қбырғалары арасындағы ауаның жылу 

өткізгішігі қысымға тәуелді бола бастайтын қысымның шекті мәнін табыңыз. 

Қабырғалар арасы l= 6,0 мм, ауа молекулалары диаметрі dэф= 0,30 нм. Газ 

температурасы 17 
о
С. 

2.179  Келесі:  а) изобаралық; б) изохоралық процестер үшін λ жылу 

өткізгіштіктің Т  температураға тәуелділігін тауып, осы тәуелділіктің 

сызбасын сызып көрсетіңіз. 

2.180  Арақашықтығы 5 мм өзара параллель үлкен екі пластинаның 

арасы гелиймен толтырылған. Бір пластинанаң температурасы Т1=290 К, ал 

екіншісінікі Т2=310 К. (q) жылу ағыны тығыздығын табыңыз. Есептеулер 

қысымның  а) 0,1 МПа;  б) 1 МПа мәндері үшін орындалсын. 
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ІІІ  тарау 

 

3 Электрстатика.  Тұрақты ток 
 

3.1  Электрстатика 

 

3.1.1 Кулон заңы. Электр өрісінің кернеулігі. Гаусс теоремасы. 

1. Кулон заңы 

2

21

0 *

*

4

1

r

qq
F


 , 

мұндағы F- нүктелік q1 және q2 екі зарядтардың өзара әсерлесу күші; r -

зарядтардың ара қашықтығы; ɛ -ортаның салыстырмалы диалектрлік 

өтімділігі, ауа үшін 1 ; ɛ0 - электр тұрақтысы, SI-де 
1210*85.8   Ф/м. 

2. Электр өрісінің кернеулігі: 

q

F
Е  . 

3. Нүктелік заряд өрісінің кернеулігі 

2

1

0 *4

1

r

q
E


 . 

 

4. Электр өрістерінің суперпозиция принципі 

nEEEE  ....21 . 

Е1 жөне Е2 электр өрісі жағдайында кернеулік векторларының мәні 

cos2 21

2

2

2

1  EEEEE , 

мұндағы α - вектор Е1 және Е2 арасындағы бұрыш. 

5. Электр өрісінің Е кернеулігі векторының кез келген  S бет арқылы 

өтетін ағыны 


S

n dsEФ * , 

мұндағы EEEn  cos  векторының беті элементінің п нормальдағы 

проекциясы. 

6. Гаусс теоремасы (интегралдық түрдегі)  





n

l

n qdsE
1

1

0

1


. 

7. Гаусс теоремасы (дифференциалдық түрдегі) 

pEdivE
0

1


 , 

мұндағы  


n

l

q
1

1 - тұйық бет ішіндегі зарядтардың алгебралық 

қосындысы; р - зарядтардың көлемдік тығыздығы. 

8.  Шексіз ұзын, зарядталған қылдың немесе цилиндрдің осінен а 

қашықтықтағы электр өрісі кернеулігі 
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a
E

.

2

4

1

0 




 , 

мұндағы dldq /  зарядтың сызықтық тығыздығы. 

9. Шексіз ұзын, зарядталған жазықтықтың электр өрісі кернеулігі 

02


E , 

мұндағы  dsdq / - зарядтың беттік тығыздығы. 

10. Радиусы R, зарядты q метал сфераның центрінен r қашықтықтағы 

электр өрісі кернеулігі: 

сфера ішінде  /r<R/ E=0; 

сфера бетінде /r=R/ 
2

1

0 *4

1

R

q
Е


 ; 

сфера сыртында /r>R/ 
2

1

0 *4

1

r

q
Е


 . 

 

Есеп шығару мысалдары. 

1. Ұзындығы  жіңішке металл шыбық сызықтық тығыздығы болып 

зарядталған. Шыбықтан, оның ортасынан қашыктықта заряд орналасқан. 

Нүктелік заряд пен зарядталған шыбықтын өзара әсерлесу күшін табыңыздар 

(3.1 суретті қара). 

 
3.1 сурет 

 

Берілгені 

l=30 см = 0.3 м 
 = 1·10

-6 
Кл/м 

q1 = 1·10
-8

 Кл/м 

r0 = 0.20 м 
 = 1 

F = ? 

 

Шешуі: Кулон заңы нүктелік зарядтардың өзара әсерлесу күшін 

есептеуге мүмкіндік береді. Шыбықтың заряды нүктелік заряд емес. Алайда, 

шыбықтан ұзындығы dl бөлік бөліп алсақ, онда ондағы dq=rdl зарядты 
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нүктелік заряд деуге болады да, q1 және dq зарядтарының арасындағы өз ара 

әсерлесу күштерін  

2

0

1

0 *4

**

4

1

r

dlq
dF






  

деп жазуға болады, мұндағы r - бөліп алынған dl элементтен q1 зарядқа 

дейінгі кашықтық. Суреттен 





 coscos

0 rd
dl

r
r     және    

2

0

1

*4

**

r

dq
dF




  

болатынын оңай байқауға болады. F-вектор болғаңдықтан, өрнекті 

интегралдаудан бұрын оны екі құраушыға жіктеу керек, яғни 

dF=dF1+dF2 және суреттен dFj—dF·cosa, dF2
=
*dF·sina, 

q1 зарядына әсер ететін күш F=F1+F2 олай болса, 
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q1 зарядтың щыбыққа қатысты симметриялы болуы себепті, екінші 
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(мН). 

2. Екі q1=2·10
-7

  Кл және q2=-4·10
-7

  Кл нүктелік зарядтар бір-бірінен 

d=10 см аралықта орналасқан. Бірінші зарядтан r1=20 см, ал екінші зарядтан 

r2=15 см қашықтықтағы нүктедегі электр өрісі кернеулігін анықтау керек (3.2 

суретті қара). 

Берілгені 

q1 =2·10
-7 

Кл, q2=-4·10
-7

  Кл 

r1=0.2 м 

r2=0.15 м 

d = 0.1 м 

0  = 8.85·1-12
 Ф/м 

 = 1 

ЕА = ? 

Шешуі: суперпозиция принципі бойынша А нүктесіндегі электр 

өрісінің толық кернеулігі ЕА=Е1+Е2   мұндағы  E1 және  Е2 – нүктелік  q1  және 

q2  зарядтардың А нүктесіндегі кернеуліктері Косинустар теоремасы бойынша 

Е векторының мәні cos2 21

2

2

2

1 ЕЕЕЕЕ  , мұнда а бұрышты қабырғалары d, 

r1 және  r2  үшбұрыштан табылады, яғни, 
21

2
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Е1 және Е2 мәндері сәикес 
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ЕA  , осы өрнекке q1, q2, r1, r2, cos a cан мәндерін 

қойып, EA=6.2·10
4 
В/м аламыз. 

 
3.2  сурет                   3.3  сурет                3.4 сурет 

 

3.  q = 4·10
-9

 Кл  заряды радиусы  R=5 см, беттік тығыздығы  =0177 

мкКл/м
2
 зарядпен зарядталған сфераның центріне орналасқан. Сфераның 

центрінен 3 см және 10 см қапшықтықтағы нүктелердегі электр өрісінің 

кернеулігі неге тең? 

Берілгені 

q =4·10
-9

 Кл 

R= 0.05 м 

r1 = 0.03 м 

r2 = 0.10 м 
 = 0.177·10

-6
 Кл/м

2
 

E1=? E2=? 

Шешуі: нүктелік заряд q мен зарядталған сфера тудыратын электр өрісі 

сфералық симметриялы болады. Сондықтан есепті шығару үшін Гаусс 

теоремасын қолданамыз (3.3 суретті қара). 

Радиусы сфералық S бет жүргізейік. 

Бұл бет үшін Гаусс теоремасы мына түрде жазылады 
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Есептер. 

Зарядтардың өз ара әсерлесуі. Кулон заңы. 

3.1 Әр қайсысының массасы 0,5 г бірдей зарядталған кішкене екі  шар 

бір нүктеге, ұзындығы 1 м жіпке ілінгенде, олар бір-бірінен 4 см алшақтады. 

Әр шардағы заряд неге тең болғаны? 

3.2 Бор теориясы бойынша сутегі атомының электроны ядросын 

радиусы r=0,53*10
-10

 м дөңгелек орбита бойымен айналып жүреді. 

Электронның айналу жылдамдығын табу керек. 

3.3  Екі нүктелік заряд вакуумде бір-бірінен 20 см  қашыктықта 

қандай да болмасын бір күшпен өзара әсерлеседі. Оларды майдың ішіне 

( =2) орналастырғаңда,  олар дәл бастапқыдай  күшпен әсерлесуі үшін 

олардың ара қашықтығы қаңдай болуы керек? 

3.4 Бірдей  зарядталған,   бірдей  екі  кішкене   шар  бір  нүктеге 

ұзындықтары бірдей жіпке  ілінген. Нетижесінде олар  α  бұрышқа 

алшақтады.   Кішкене   шарлар   тығыздығы    =8·10
2
   кг/м

3
   майга 

батырылғаңда олардың алшақтау бұрышы өзгермеген болса, онда майдың 

диэлектрлік өтімділігі неге тең болғаны? Шарлар затының тығыздығы 

 =1.6·10
3
 кг/м

3.
 

3.5 Eкі нүктелік зарядтардың арасыңдағы өз ара әсерлесу 

күштерінің олардың ара қашықтығына байланысты  графигін әр 2 см  сайын, 

2<r<10 см интервалда салыңыздар. Нүктелік зарядтар сөйкес q1=2·10
-8

Kл  

және  q2=3·10
-8

Кл  деп алынсын. 

3.6  Массасы m=100 мг  және заряды q=l6.7·10
-9

 Кл  кішкене шар жіпке 

ілулі тұр. Жіптің тартылу күші екі есе кему үшін оның астына кандай 

аралыққа сондай аттас зарядты жақындату керек? 

3.7 Күн мен жерге олардың mк жөне mж, массаларына пропорционал 

қандай qк  және  qж, зарядтар бергенде, олардың кулондық өз ара әсерлесу 

күші олардың гравитациялық өз ара әсерлесу күшіне тең болады? 

3.8 Әр кайсысы 9 нКл үш теріс заряд тең қабырғалы үшбұрыштың 

төбелерінде орналасқан. Үшбұрыштың центріне қандай заряд қойғанда осы 

жүйе тепе-тендікте болады? 

3.9 Кабырғасы а=9.8 см квадраттың төбелерінде нКлq 5.71  , 

нКлq 7.42  , нКлq 5.73   және нКлq 9.34   нүктелік зарядтар орналаскан. q4 

зарядка әсер ететін F күшті есептеп табыңыздар. 

3.10 Тыныштық күйде тұрған 9

0 10q Кл нүктелік зарядты, 

тартылыс күшінің әсерімен теріс зарядталған кішкене шар бірқалыпты 

айналып жүр. Егер айналу орбитасының радиусы R=2 см, ал айналудың 

бұрыштық жылдамдығы  =3 рад/с болса, онда шар зарядының оның 

массасына қатынасы  q/m  неге тең? 

3.11 Ұзындығы 1=10 см жіңішке шыбықтың зарядының сызықтық 

тығыздығы  =1 мкКл/м. Шыбықтың созындысының бойында, жакын 
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ұшынан  а=20 см аралықта  q=100 нКл нүктелік заряд тұр. Зарядталған 

шыбық пен нүктелік зарядтың өз ара әсерлесу күшін анықтаңыздар. 

3.12 Ұзындығы  1=20 см жіңішке  қылдың  зарядының  сызыктық 

тығыздығы  =10 нКл/м. Қылдың ортасынан а=10 см  аралықта q=l нКл заряд 

орналасқан. Осы нүктелік зарядка зарядталған қыл тарапынан әсер ететін 

күшті табыңыздар. 

3.13 Радиусы R=10 см жұқа сақинаға q=0.1 мкКл заряд біркелкі 

таралған.      Сақина     жазықтығының      ортасынан   түсірілтен перпенди-

кулярдың  бойында, центрден 1=20 см  қашықтықта  q1=10 нКл нүктелік 

заряд тұр. Зарядталған сақиңа тарапынан q1 нүктелік зарядқа әсер ететін 

күшті есептеп табыңыздар. 

3.14 Нүктелік заряд (q =9 нКл),  зарядының  беттік тығыздығы  =58 

мкКл/м
2
 шексіз үлкен жазықтықтан l=4.5 см аралықта орналасқан. Осы 

зарядқа әсер ететін F күшті табыңыздар. 

3.15 Зарядының беттік тығыздығы  =91 мкКл/м
2
 шексіз үлкен 

жазықтық горизонталь орналасқан, Оның үстіңгі жағында заряды q=4 мкКл 

мыстан жасалған кішкене шар бар. Кішкене шар жазықтықтың 

үстінде тепе-теңдік қүйде тұруы үшін, оның r радиусы неге тең болуы керек? 

3.16 Бір  валентті  ионнан  2·10
-10

м  қашықтықтаты  электр өрісі 

кернеулігін табыңыздар. 

3.17 Нүктелік q1=8 нКл  және  q2=-6 нКл. зарядтардың дәл ортасыңда 

жатқан нүктедегі электр өрісі кернеулігін табыңыздар. Зарядтардың ара 

қашықтығы d=10 cм. 

3.18 Нүктелік q1=2·10
-7 

Kл  және  q2=4·10
-7 

Kл екі заряд бір-бірінен 

d=6.5 см аралықта тұр. Зарядтарды қосатын түзу бойыңдағы қай нүктеде 

электр өрісінің кернеулігі 0-ге тең болады? Егер q2=-4·10
-7

Кл  болса, онда бұл 

нүкте қайда болар еді? 

3.19 Қабырғасы а=0.5 м тең қабырғалы үшбұрыштың екі төбесінде 

бірдей q1=q2=10
-6 

Кл оң заряд тұр. Үшбұрыштың үшінші төбесіндегі (А 

нүктесінде, 3.5 суретті қара) электр өрісі кернеулігін және зарядтардың 

ортасындағы (В нүктесінде) нүктедегі кернеулікті табыңыздар. 

3.20 Қабырғасы а=10 см квадраттың төбелерінде төрт заряд 

орналасқан. Егер q=10
-8

 Кл болса, онда квадраттың центрінде кернеулік 

векторының мәні мен бағыты қандай болады? 

 
3.5  сурет                 3.6 сурет 

 

3.21 Элекрлік моменті р=5·10
-10

 Кл·м, иіні 1=5 см дипольдің центріне 

жүргізілген периеңдикулярдың бойында d=0.5'M  қашықтағы нүктедегі 
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электр өрісі кернеулігі неге тең? 

3.22 Жіңішке шексіз ұзын кыл сызықтык тығыздығы  =5.55 нКл/м 

зарядпен біркелкі зарядталған. Қылдан а=0.5 аралықтағы электр өрісі 

кернеулігін табыңыздар. 

3.23Ұзындығы 1=0.1 м жіңішке металл шыбықтың ұзындық бойына 

q=40 нКл заряд біркелкі бөлінген. Шыбықтың бір ұшына түсірілген 

перпендикулярдағы,  d=8  см  аралыктағы  нүктедегі  электр  өрісі кернеулігін 

табыңыздар. 

3.24 ҰЗЫНДЫҒЫ  1=0.1 м  тузу, жіңішке өткізгіш кесіндісінде 

q=3·10
-7

 Кл заряд біркелкі болып бөлінген. Өткізгіштің осі бойында, 

өткізгіштің бір ұшынан (жақын жағындағы) 1=0.1 м қашықтықтағы нүктедегі 

Е өріс кернеулігін табыңыздар. 

3.25 Екі шексіз ұзын, жеңішке, бір-біріне параллель орналасқан 

сымдардың ара қашықтығы 16 см. Сымдар сызықтық тығыздығы  =150 

мкКл/м, әр аттас зарядтармен зарядталған. Әр сымнан бірдей а=10 см 

қашықтықтағы нүктедегі  Е  өріс кернеулігі неге тең? 

3.26  Электр өрісін тік бұрьшпен иілген, қабырғалары l1=12 см, 

12=16 см, ал зарядының сызықтық тығыздығы  =4·10
-7

 Кл/м жіңішке, 

біркелкі зарядталған сым тудырады. А нүктесіндегі Е өріс кернеулігі мен D 

электр ығысуын табыңыздар. 

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

зарядпен біркелкі   зарядталған.  Жіңішке   сакиңаның  барлық нүктелерінен 

бірдей  r=10 см  қашықтықтағы нүктедегі Е өріс кернеулігі неге тең? 

3.28 Радиусы R=10 см жіңішке сақинаның біркелкі таралған заряды 

q=6.28·10
-8

Kл.  Сақина центріндегі  Е өріс кернеулігі неге тең? 

3.29 Біркелкі зарядталған жарты сфераның зарядының беттік тығызды-

ғы  =4 нКл/м
2
. Жарты сфераның центріндегі   Е өріс кернеулігін табыңыз. 

3.30 Радиусы R=0.1 м сфераның заряды q=4·10
-9

 Кл. 1) Сфераның 

центрінен r=0.08 м қашықтықтағы; 2) сфера бетіңдегі; 3) сфера центрінен   

r=0.15 м   қашықтықтағы  электр   өрісінің   кернеулігін табыңыздар. Е мен r -

дің байланыстылығы графигін кұрыңыздар. 

3.31 Ток өткізгіш шардың зарядының бетгік тығыздығы 3.2·10
-7

Кл/м
2
. 

Шар бетінен шардың үш радиусыңа тең қашықтықтағы нүктедегі электр өрісі 

кернеулігін есептеп табыңыздар. 

3.32 Радиусы R дөңгелек (диск), беттік тығыздығы   зарядпен 

зарядталған.  Дөңгелектің  осіндегі  Е   өріс  кернеулігін  дөңгелек 

жазықтығынан   х   аралықтың   фунциясы   ретінде   анықтаңыздар. 

Зарядталған дөңгелектің өрісі шекгелген жағдайларда: 1) шексіз үлкен 

жазықтықтың (x<R); 2) нүктелік зарядтың (x>R) электр өрісіне өтетінін 

көрсетіңіздер. 

3.33 Электр өрісін зарядтардың беттік тығыздығы 1 =10
-9

 Кл/м
2
  және 

2
=
3·10

-9
 Кл/м

2
  біркелкі зарядталған, шексіз үлкен, өзара параллель екі 

пластина тудырады.  1) Пластиналар арасындағы; 2) пластиналар 

сыртындағы    электр    өрісі    кернеулігін    есептеп    табыңыздар. Пластина-
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ларға перпендикуляр сызық бойында кернеуліктің өзгеру графигін кұрыңыз. 

3.34 Қабырғалары а жене b тік бұрышты металл палстинаға +q заряды 

берілді. Осы пластинаның ортасына жақын нүктелердегі электр өрісі 

кернеулігін табыңыздар. 

3.35 Жазық конденсатордың астары ауданы S=50 см
2
, ал заряды q=3.2 

нKл  болса, онда пластиналар бір-біріне қандай  F күшпен тартылады? 

3.36 Радиусы R=5·10
-2

м тұтас эбонит шардың біркелкі таралған 

зарядының көлемдік тығыздығы  =10
-9

Кл/м
3
. 1) Шар центрінен r1=3·10

-2
 м 

қашықтықтағы; 2) r=R шар бетіндегі; 3) Шар центрінен r3=0.1 м 

қашықтықтағы нүктелердегі электр өрісі кернеулігін есептеп табыңыздар. 

Кернеулік пен ара қашықтықтағы байланыс графигін салыңыздар. 

3.37 Іші куыс шыны шарда біркелкі тарап бөлінген көлемдік 

тығыздығы  =10
-7 

Кл/м
3
  заряд бар. Шардың ішкі радиусы R1=0.05 M, ал 

сыртқы радиусы R2=0.1 м. Шардың цетрінен: 1) r1=0.03 м; 2) r2=0.06 м; 3) 

r3=0.12 м қашықтықтағы нүктелердегі электр өрісінің Е кернеуліктерін 

есептеп шығарыңыздар. Е (r)  байланыстылығы графигін сызыңыздар. 

3.38 Радиусы R=2 см, ұзын парафин цилиндрдің көлеміне біркелкі 

болып таралған зарядының көлемдік тығыздығы  =10
-8 

Кл/м
3
. Цилиндр 

осінен: 1) r1=1 см; 2) r2=3 см қашықтықтаға нүктелердегі электр өрісі 

кернеулігін. Е(r) байланысы графигін сызыңыздар. 

    3.39 Радиусы R=20 см сфераның центрінде нүктелік q=10 нКл заряды 

орналасқан. Ауданы S=20 см
2
, сфералық беттің бір бөлігі арқылы өтетін 

электр өрісі кернеулігінің  ФЕ  ағынын анықтаңыздар. 

3.40 Кабырғалары а=3 см  және  b=2 см тік бұрышты жазық ауданша 

q=l мкКл  нүктелік зарядтан R=l м  аралықта орналасқан. Ауданша 

жазықтығы кернеулік сызықтарымен  =30° бұрыш жасайды. Аудан арқылы 

ететін кернеулік векторының  ФЕ   ағынын есептен табыңыздар. 

3.41 Қабырғасы а=10 см  квадрат жазық пластина, шексіз үлкен, беттік 

тығыздығы  =1 мкКл/м
2
  зарядпен біркелкі зарядталған жазықтықтан бір  

аралықта  орналасқан.   Пластина жазықтығы  мен  кернеулік сызықтарының 

арасындағы бұрыш  =30°. Пластинадан өтетін кернеулік векторының ФЕ 

ағынын есептеп таббыңыздар. 

 

 
3.7 сурет 

 

3.42 Электр өрісін q=0.1 мкКл  нүктелік заряд тудырады. Радиусы R=30 
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см  дөңгелек ауданша арқылы өтетін кернеулік векторының ағынын есептеп 

табыңыздар. Заряд дөңгелектің шеттерінен бірдей, оның 

центрінен  а=40 см,  қашықтықта жатыр. 

3.43 Электр өрісінің кернеулігі тек х және у координаттарына 

байланысты мына: Е=а(хi+уi)/(х
2
+у

2
) заңы бойынша өзгереді, мұндағы а-

тұрақты сан; i жене j-сәйкес х және у осьтерінің орттары. Центрі    коорди-

наттар    басыңда    жататын, радиусы R сфера арқылы өтетін Е векторының  

ағынын табыңыздар. 

3.44 Шексіз үлкен жазықтықтың зарядының беттік   тығыздығы   ,  х  

осі  жазықтыққа перпендикуляр  және  санақ  басы  олардың қиылысу 

нүктесінде орналасқан. Гуасс теоремасын қолдана отырып координат х 

нүктесінде болатын  Ех  үшін өрнекті табыңыздар. 

3.45 Зарядының сызықтық тығыздығы   шексіз ұзын жіңішке қыл 

берілген. Гаусс теоремасын қолданып, өрістің қылдан r қашыктықтағы 

нүктесіндегі  Е  кернеулік модулін табыңыз. 

3.46 Вакуумде, радиусы R0=2 см ұзын цилиндр пішінді денеде зарядтар 

шоғыры   пайда болған   еқен (3.7 суретті қара). Зарядтардың   көлемдік 

тығыздығы тұрақты және  р=2 мкКл/м
3
.  Цилиндр осінен  r1=1 см және  r2=3 

см қашықтықтағы нүктелердегі электр өрісі кернеуліктерін табыңыздар. 

3.47 Дифференциалдық түрдегі  Гаусс теоремасын пайдаланып, 

қалындығы 2а,  біркелкі   зарядының   көлемдік   тығыздығы   , 

пластинаның ішіндегі және сыртындағы электр өрісі кернеулігін есептеп 

табыңыздар. 

3.48 Дифференциадық түрдегі Гаусс теоремасын пайдаланып, 

радиусы R, зарядының көлемдік   тығыздығы    ,  шардың   ішіндегі   және 

сыртындағы электр өрісі кернеулігі векторын табыңыздар. 

3.49 а векторының өріс дивергенциясын сипаттайтын f(r) 

функциясы белгілі, яғни divа=f(r) Радиусы R, центрі координаттар басында 

орналасқан сфера арқылы өтетін а векторының Фа ағынын анықтайтын 

өрнекті жазыңыздар. 

3.50 Қандай да болмасын бір а вектордың өрісі берілген. 1) Осы 

өрістің diva дивергенциясын; 2) кез келген тұйық бет арқылы өтетін а 

векторының Фа ағынын анықтаңыздар. 

 

3.1.2   Потенциал. Электр зарядтары жүйесінің энергиясы. Электр 

өрісі жұмысы. 

1. Электр өрісінің потенциалы: 

q

Wp
  немесе 

q

A
 , 

мұндағы Wp - өрістің берілген нүктесіндегі потенциалдық энергиясы;  

А - шексіздіктен өрістің берілген нүктесіне q зарядты орын 

ауыстырғанда істелген жұмыс. 

2. Нүктелік q зарядының потенциалы: 
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r

q




04
 , 

мұндағы r - нүктелік зарядтан қарастырылып отырған нүктеге дейіңгі 

аралық. 

3. Нүктелік  q1 q2..., qn  зарядтар жүйесінің берілген нүктедегі өрісі 

потенциалы: 





n

i 1

1 . 

4. Потенциалы   өріске орналасқан q зарядының энергиясы: 

qWp  . 

5. Нүктелік q1 q2..., qn зарядтар жүйесінің энергиясы: 

ip qW  1
2

1
. 

6. Электр өрісінің потенциалы мен кернеулігінің байланысы 

gradE 


. 

a) Біртекті өріс / жазық конденсатор өрісі / үшін: 

d
E 21  
 . 

мұңдағы d-потенциавдары 1  және 2  беттердің ең кысқа ара 

қашықтығы. 

7. Нүктелік q зарядын өрістің 1 нүктесінен 2 нүктесіне тасымалдағанда 

істелетін жұмыс: 

 2112   qA  немесе ldEqA


 112 . 

8. Электростатикалық өрістің потенциал екендігінің  жеткілікті  және 

қажетті шарты: Е өрісінің тұйық контур бойынша циркуляциясы нөлге тең; 

яғни 

0 ldE


. 

 

Есеп шығару мысалдары. 

1. Сызықтық тығыздығы  =300 нКл/м заряды бар жіңішке металл 

шыбық радиусы R=10 см сақина болып иілген. Сақинаның өрісінде оның 

центрінен 20 см арақашықтағы С нүктесіндегі электр өрісінің кернеулігі мен 

потенциалын табыңыздар. 

Берілгені: 

??

1

1,0

/10*3

2.0

7













ссЕ

Е

мR

мКл

мh





 

                                          3.8 сурет 
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Шешуі: электр өрісінің кернеулігі Е мен потенциалын есептеу үшін 

суперпозиция принципін пайдаламыз. Сақина ұзындығы dl элементар 

бөліктерге бөлеміз (бөлшектектейміз). Бұл бөліктердің әр қайсысын dq= dl  

нүктелік заряд деп алуға болады. Осы бөліктің өзінен r қашықтықтағы 

потенциалы  
r

dq
d

04
  . Өрістің толық потенциалын бұл өрнекті сақинаның 

бүкіл ұзындағы бойымен интегралдау арқылы табамыз, яғни  r

dq

04
 . 

22 hRr   болғандықтан, үшін 

    





 dq
hRhR

dq
c 2/122

0

2/122

0 4

1

4 
 . 

 

Мұндағы qdq  , ендеше 
   

кВ
hR

R

hR

q
c 58.7

4

2

4
2/122

0

2/122

0













 . 

Кернеулік пен потенциалдың байланысты өрнегінен 























 k

z
j

y
i

x
gradE

 
 . 

Заряд біртекті болып бөлінгендіктен, симметриялы болу себепті Е 

векторы OZ осі бойымен бағытталған, яғни 0 rx EE , KEE z


 . 

Е векторының өсіне проекциясы: 

   
мB

hR

hr

hR

hq

z
EE z /1008.3

4

2

4

4

2/322

0

2/322

0
























. 

2. Өрістің 1 нүктесінен 2 нүктесіне q=10 нКл зарядты орын 

ауыстырғанда өрістің істейтін А жұмысын тап. Бұл нүктелер ара қашықтығы 

3 см зарядының, беттік тығыздығы  =0,4 мКл/м
2 

өз ара параллель шексіз 

үлкен екі пластинаның арасында жатыр. 

Берілгені. 

?

03.0

/10*4,0

10

26

8













А

мl

мКл

Клq

  

 
3.9 сурет 

 

Шешуі: есепті екі тәсілмен шығаруға болады.1-тәсіл. Өрістің q зарядын 

потенциалы 1  болатын 1 нүктесінен потенциалы 2  2 нүктесіне орын 

ауыстырғанда істейтін жұмыс мына формуламен анықталады:  21   qА   1 
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және 2 нүктелері потенцаилдардың мәнін анықтау үшін, бұл нүктелер 

арқылы эквипотенциал беттер жүргіземіз, біздің есебіміз де олар берілген 

жазықтықтармен сәйкес. келеді. Өзара параллель біртекті зарядталған 

жазықтардың арасындағы электр өрісі біртекті болады. Мұндай өрістер үшін 

мына өрнектерді  жазуға болады. 

lE  21  , мұндағы 
0


e   (жазық конденсатордың өрісі), 

Олай болса мкДж
lq

A 6.13
0





 

2-тәсіл. Электр өрісі біртекті болғандықтан, q зарядына әсер ететін F 

күші де тұрақты болады, сондықтан cos rFА , 

мұндағы 
0


qqEF  ; 'cos lr   . 

Олай болса мкДж
lq

A 6.13
0





. 

3. Электр өрісін радиусы R=1 см  зарядының сызықтық тығыздығы 

 =20 нКл/м біркелкі зарядталған цилиндр тудырады. Цилиндрдің орта 

бөлігінде, оның центрінен а1=0.5 см және  а2=2 см қашықтықтағы 

нүктелердегі потенциалдар айырмасын табу керек. 

Берілгені: 

ма

мКл

мR

2

2

8

10*2

/10*2

01.0











  

Шешуі: есепті шығару үшін gradE 


 өрнегін пайдаланамыз. 

Зарядталған цилиндр тудыратын электр өрісі цилиндрдің өсіне қатысты 

симметриялы, сондықтан жоғарыдағы өрнекті қолдануға болады, яғни Е = - 

  немесе dφ=- Edr, мұндағы  dφ- потенциалдың  dr- аралығындағы өзгерісі. 

Соңғы өрнекті интегралдау арқылы, цилиндрдің центрінен  және   

аралықтағы нүктелердің потенциалдар айырмасын табамыз. 

. 

Цилиндр өрісі үшін  E =  өрнегін пайдаланып, 

, 

=R+ және =R+ ,  болғандықтан . 

4. Протондардың жіңішке шоғы осінің астарларынан бірдей қашық-

тықта болатындай болып, жазық конденсатор ішіне  

жылдамдықпен енеді. Астарлар арасындағы кернеу  U= 14 B болған кездегі 

протондар шоғы бастапқы бағытынан бұрылып экранның С нүктесіне келіп 

түседі. Егер астарлар арасы d=2.4 см, ұзындығы b=6.2 см, ал конденсатордан 
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экранға дейін L=45 см болса, онда протондардың ОС ығысуын табу керек. 

Ауырлық күшінің әсері ескерілмейді және ε=1 

Берілгені: 

U= 14B 

d=2.4·10
-2

м  
b=6.2·10

-2
м  

L=0.45м 

ϑ=9.5·10
4 
м/с 

кг 

e=1.6·10
-19 

Кл 

h=ОС=? 

 
3.10 сурет 

 

3.10 суреттен h= ОС ығысуының  h =   екендігін байқау қиын 

емес, мұндағы  - протондардың конденсатор ішіндегі ығысуы, ол F=qE 

күшінің әсерімен болады; - протонның өріс сыртында инерция бойынша 

қозғалғандағы ығысуы. F⊥  болғандықтан  =  өзгермей тұрақты болып 

қалады. Ендеше, протонның конденсатор ішіндегі қозғалыс уақыты  . 

Вертикаль бағытта  F  күшінің  әсерімен, бірқалыпты үдемелі қозғалыс 

  уақытқа созылады, яғни   ,  мұндағы  a=  – протонның 

үдеуі. 

E=   және q=+e екенін ескеріп  у = м аламыз. 

Протонның жылдамдығының вертикаль құраушысының 

конденсатордан шыға бергендегі мәні  , ол енді ешқандай өзгеріске 

ұшырамайды. 

Сондықтан  , мұнда ,       

Сонымен 

. 

Ендеше  h= . 
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5.  Альфа- бөлшек ϑ=1.6∙10
7 

м/с  жылдамдықпен тыныштық күйде 

тұрған уран ядросына қарай бағытталған. Ол уран ядросына қандай аралыққа 

дейін жақындай алады? Протон мен нейтрон массаларының өзгешелігі 

ескерілмесін. 

Берілгені: ϑ=1.6∙10
7 
м/с             

=+92e 

кг 

E=1 

 
 

Шешуі: электр өрісін тудыратын  уран ядросынан шексіз алыс 

нүктедегі  альфа−бөлшектің потенциалдық энергиясын  нөлге тең дейік. Уран 

ядросына жақындаған сайын оның кинетикалық энергиясы кеми береді де 

оның есесіне потенциалдық энергиясы арта береді. Бөлшектердің 

жақындайтын ең аз  аралыққа альфа−бөлшегінің кинетикалық 

энергиясының түгелдей потенциалдық энергияға өтуіне сәйкес келеді, яғни 

, мұндағы φ=  Есептің берілгендерін қойып,  

= , бұдан м. 

 

 

Есептер.
 

3.51 Нүктелік q=4 10
-9

  Кл заряды берілген. Зарядтан r=20 см 

қашықтықтағы өріс потенциалын табу керек. 

3.52 Нүктелік q=  Кл зарядынан А нүктесі(3.13 суретті қара) 

 қашықтықта жатыр. А және В нүктелерінің 

потенциалдар айырмасы неге тең? Ол qА және  qВ түзулерінің арасындағы 

бұрышқа қалайша тәуелді? 

3.53 Екі тең қабырғалы үшбұрыштан тұратын ромбының сүйір 

бұрышты төбелерінде зарядтар, ал доғал бұрышты 

төбелерінің бірінде   заряд орналасқан (3.11 суретті қара). О 

және А нүктелерінің потенциалын, сондай ақ  зарядты А 

нүктесінен О нүктесіне орын ауыстырғанда істелетін жұмысын тап. 

3.54  Радиусы  8  см жұқа  сақинада біркелкі  болып  бөлінген  

сызықтық тығыздығы  τ К/м  заряд бар.  1) сақинаның центріндегі;  2) 

сақинаның  осінде,  центрден  6  см  қашықтықтағы  нүктедегі потенциал  

неге  тең ? 

3.55  Бірдей екі  заряд Кл бір-бірінен r=10 см 

аралықта орналасқан. Осы зарядтарды  қосатын түзудің ортасындағы 

нүктедегі электр өрісінің  Е кернеулігі мен φ потенциалы неге тең? 
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3.56 Берілген V көлемде көлемдік тығыздығы ρ=ρ(r) заряд бөлінген. 

Өрістің  радиус векторымен анықталатын нүктесіндегі φ потенциял мен Е 

кернеуліктің өрнегін жазыңыздар. 

3.57 Радиусы R=0.04м шардың көлемінде q=2 ∙10
-3 

Кл заряд біркелкі 

болып бөлінген. Шардың центріндегі φ потенциял мен Е кернеуліктің мәнін 

табыңыздар. 

3.58 Жіңішке түзу өткізгіш кесіндінің зарядының сызықтық тығыздығы 

τ=2.5 нКл/м біркелкі болып бөлінген  А және В нүктелерінің потенциалдар 

айырмасын табыңыздар. 

 

 
 3.11  сурет                     3.12  сурет                      3.13  сурет 

 

3.59 Радиусы R=10 см дискідегі біркелкі болып бөлінген зарядтың 

беттік тығыздығы  σ= Кл/м. 1) Дискінің центріндегі ; 2)дискінің 

осінде,  оның жазықтығынан  h=8 см аралықта жатқан нүктедегі φ 

потенциалдарды табыңыздар. 

3.60 Радиусы R=5 см металл шардың заряды q= Кл. Шардың 

центірінен: 1) =3 см;  2) 3) см аралықтағы потенциал мен 

кернеулікті есептеп табыңыздар.  

3.61 Сынаптың φ=20 В потенциалға дейін зарядталған 100 тамшысы 

бір үлкен тамшы болып бірікті. Пайда болған тамшының  потенциалы 

қандай болады? 

3.62 Радиусы R=10 cм тұтас парафин шар көлемдік тығыздығы ρ=1 

мкКл/  зарядпен зарядталған. Шардың центріндегі және бетіндегі φ 

потенциалды анықтаңыздар. φ(r) тәуелділігі графигін құрыңыздар. 

3.63 Электростатикалық өрістің  түрі  = + + , 

мұндағы -тұрақтылар. 1) Бұл өріс біртекті өріске жата ма? 2) 

Осы өрістің φ потенциалының өрнегін жазыңыздар.  

3.64  Электростатикалық өрістің түрі = , мұндағы а- тұрақты шама. 

Бұл өріс біртекті өріс бола ма? Өрістің φ потенциалын табыңыздар. 

3.65 Қандай да болмасын бір зарядтар жүйесінің потенциалының түрі 

φ=a( )+b , мұндағы а және b оң таңбалы тұрақтылар. Өрістің Е 

кернеулігі мен оның модулін табыңыз. 
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3.66 Электр өрісін оң таңбалы нүктелік заряд туғызады. Зарядтан r=12 

см аралықтағы нүктедегі потенциал  24 В. Осы нүктедегі потенциал 

градиентінің мәні мен бағытын анықтаңыздар. 

3.67 Қандай да болмасын бір өрістің түрі φ=αy( ),  мұндағы α- 

тұрақты шама. Электр өрісі кернеулігінің  және оның модулін табыңыздар . 

3.68 Зарядталған шар ішіндегі өріс потенциалының  центіріне дейінгі r 

қашықтыққа байланысты мына заңмен  φ  анықталады, мұндаңғы а 

және b – тұрақты шамалар. Шар зарядының ρ көлемдік тығыздығын 

табыңыздар. 

3.69 Шексіз үлкен жазықтық беттік тығыздығы σ Кл/м 

зарядпен біркелкі болып зарядталған. Осы жазықтық тудыратын электр өрісі 

потенциал градиентінің мәні мен бағытын анықтаңыздар. 

3.70 Шексіз ұзын, қылдың зарядының біркелкі болып бөлінген 

сызықтық тығыздығы τ  нКл/м. Қылдың r=10 см қашықтықтағы нүктенің 

өріс потенциалын градиенті мен бағытын табыңыз. 

3.71 Бір-бірінен d=10см аралықта тұрған Кл және 

Кл екі зарядтар жүйесінің потенциалдық энергиясын есептеп 

шығарыңыз. 

3.72 Қабырғалары ұзындығы  а = 10 см квадраттың төбелерінде 

орналасқан.  нКл, 20 нКл және -30 нКл зарядтар жүйесінің 

потенциалдық энергиясын табыңыздар. 

3.73 Қабырға ұзындығы а 10 см квадраттың төбелерінде орналасқан 

төрт нүктелік зарядтар жүйесінің потенциалдық энергиясын табыңыздар. 

Зарядтар модулі бойынша бірдей, q  10 нКл және екеуі оң да, ал екеуі теріс 

таңбалы. Аттас зарядтар квадратының қарама- қарсы төбелерінде 

орналасқан. 

3.74 Қабырғасы а=10 см квадраттың төбелерінде орналасқан төрт 

нүктелік зарядтар жүйесінің потенциалдық энергиясын табыңыз. Модулдері 

бірдей зарядтың екеуі оң да, ал екеуі теріс және q=10 нКл. Қарсы төбелердегі 

зарядтардың таңбасы қарама – қарсы. 

3.75  Зарядтары =6.666  нКл және 13.33 нКл екі кішкене шардың 

арасы 40 см.  Олардың см аралыққа жақындату үшін қандай 

жұмыс істету қажет? 

3.76 Нүктелік  q=20 нКл зарядты шексіздіктен радиусы R=1 см, 

зарядының беттік тығыздығы σ=10 мкКл/  шар бетінен r=1см аралықта 

жатқан нүктеге әкелу үшін қандай жұмыс істеу керек? 

3.77 Зарядының сызықтық тығыздығы τ= 0.6 мкКл/м шексіз ұзын 

зарядталған қылдан  4 cм қашықтықта q=0.6 нКл заряд орналасқан. 

Өрістің әсерімен заряд қылға 2 см аралыққа жақындады. Нәтижесінде 

қандай жұмыс істеледі? 

3.78  0.1  мкКл және =1мкКл зарядтар бір- бірінен 0.1  м 

аралықта орналасқан. Егер q заряды екінші зарядтан тебілу нәтижесінде  1) 
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=10 м; 2) ∞ аралыққа алшақтаған болса, онда өріс күштері қандай 

жұмыс істеген ? 

3.79 Радиусы R=10 см зарядталған сфера өрісінде, радиусты бойлай 

сфераның центрінен 12 см және 15 см нүктелер арасында электрон қозғалыс 

жасады. Осының нәтижесінде электронның жылдамдығы 2 ∙10
5 

м/с-тан  2∙10
6 

м/с  өзгереді. Сфера зарядының беттік тығыздығын табыңыздар. 

3.80 Өрісті нүктелік q=1.2∙10
-7 

Кл заряды тудырады. Аттас 

 Кл зарядты q  зарядынан 2 м қашықтықта А нүктесінен 0.5 м 

қашықтықтағы В нүктесіне орын ауыстыру үшін 1) 1 жолымен; 2) 11 

жолымен апарғандағы жұмысты табыңыздар (3.13 суретті қара). 

3.81 Жіңішке шыбық жарты сақина болып иілген де, сызықтық тығыз-

дығы  τ=133 нКл/м зарядпен зарядталған. Жарты сақинаның центрінен  q=6.7 

нКл зарядты шексіздікке апару үшін қандай А жұмысын істеу керек? 

3.82 Потенциалы φ=1 кВ өткізгіш шар өрісінің 1 нүктесінен 2 нүктесіне  

q= Кл зарядты орын ауыстырғанда өріс күштерінің істейтін А жұмысын 

анықтаңыздар. 

 
3.14  сурет             3.15  сурет           3.16 сурет                     3.17  сурет 

 

3.83 Радиусы R=2.3 см, зарядының беттік тығыздығы σ=4.3∙10
-11  

Кл/м
2
  

шар бетінен а=1 м қашықтықтағы q=4.3∙10
-10  

Кл зарядты шар бетінен b=1.5  м  

қашықтыққа апару үшін істелетін А жұмысты табыңыз. 

3.84 Біртекті электр өрісіне түскен электрон 10
14  

см/с
2
   үдеу алады. 1) 

электр өрісінің кернеулігін;  2) t꞊10
-6

 с  ішінде электр өрісінің істеген 

жұмысын; 3) электронның өткен потенциалдар  айырмасын  табыңдар. 

3.85  Шексіз ұзын, түзу қылдың біркелкі болып бөлінген зарядының 

сызықтық тығыздығы  τ=0.1 мкКл/м.(3.15 суретті қара). Өрістің  1 нүктесінен 

2 нүктесіне q=50 нКл зарядты орын ауыстырғанда өріс күштерінің  А 

жұмысын табыңыздар.  

3.86 Шексіз ұзын зарядталған жазықтықтың өрісі әсерімен  нүктелік 

q=7.4 ∙10
-10  

Кл заряды күш сызықтар бойымен 3,2 см ауыстырды. 

Нәтижесінде істелген жұмыс А=6.1 мкДж болса, онда жазықтық зарядының σ 

беттік тығыздығы неге тең болады? 

3.87  Электр өрісін бір келкі зарядталған (τ=300 нКл/м)  сақина 

тудырады. Нүктелік  q=5 нКл  зарядты сақинаның центрінен, оның осінде, 

сақина жазықтығынан L=20 см қашықтықта жатқан нүктеге көшіру үшін 

қандай жұмыс істеу керек? 
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3.88 Электр өрісі былай Е=ax
2
 i+ by

2
j берілген. Е векторының 

циркуляциясын  3.16 -суретте берілген контурды бойлай есептеп, бұл өрістің 

потенциалды болатынын анықтаңыздар. 

3.89 3.17 суретте пунктирмен  көрсетілген контур бойымен Е 

векторының циркуляциясын есептеңіздер. 

3.90  Е=-a(y-x) өріс үшін, ХУ өсінде жатқан радиусы в шеңбер бойымен 

болатын циркуляциясын есептеңдер. Айналым бағыты  z  осімен оң бұранда 

жүйес құрайды. 

3.91 Массасы 4∙10
-10 

кг, заряды q=10
-16  

Кл тозаң, 10 см/с жылдамдықпен 

заряды 10
-19  

Кл кішкене шарға қарай бағытталады. Ол аттас зарядтар бір-

біріне қандай аралыққа дейін жақындай алады? 

3.92 1) электронға;  2) протонға қандай U потенциалдар айырмасын 

бергенде, жылдамдық ϑ =30 Мм/с болады? 

3.93 Массасы m=1 нг, бес электронның заряды бар тозаң  U=3 мВ 

потенциалдар айырмасында үдетіледі. Тозаңның кинетикалық энергиясы 

неге тең? Ол қандай жылдамдық алады? 

3.94 Бір-бірінен 1 см аралықта орналасқан екі вертикаль пластинаның 

арасында жіңішке жіпке массасы 0.1 г зарядталған моншақтың кішкене шары 

ілінген. Пластиналарға  1000 В потенциалдар айырмасы берілгеннен кейін, 

шар жіппен бірге 10
0
  бұрышқа бұрылды. Кішкене шардың зарядын табыңыз. 

3.95 Ара қашықтығы  d=5 мм, потенциалдар айырмасы 300 В екі 

пластиналар арасында, олардың бірінен екіншісіне қарай электрон қозғалады. 

1) электрон пластинаға қандай жылдамдықпен келіп тиеді? 2) электронның 

қозғалыс уақытын; 3) пластиналардағы зарядтың беттік тығыздығын 

есептеңіздер. 

3.96  Бастапқы жылдамдығы 2·10
3
км/с электрон жазық конденсатордың 

біртекті өрісі бойымен қозғалады. Егер электрон S=1.5  см жол жүргеннен 

кейін тоқтаған болса, онда конденсатор астарлары арасындағы потенциалдар 

айырмасы неге тең болғаны? Астарлар арасы d=5  см. Электрон тоқтағанға 

дейін қанша уақыт қозғалады? 

3.97 Бастапқы жылдамдығы 100 км/с протон, біртекті электр өрісіне 

(E=300 В/см) кернеулік сызықтарымен бағыттас болып ұшып кірді. Өріс 

сызығы бойымен қанша жол жүргенде, протонның жылдамдығы екіесе  

артады? 

3.98 Шексіз үлкен жазықтық беттік тығыздығы  =35.4 нКл/  теріс 

зарядпен зарядталған. Жазықтық өрісінің күш сызықтары бағытында 

электрон ұшып келеді. Егер жазықтықтан =5 см аралықта электронның 

энергиясы 80 эВ болған болса, онда ол жазықтыққа қандай   жақындай 

алады?  

3.99 Электрон біртекті электр өрісінде  см/  үдеу алады. 1)Электр 

өрісінің кернеулігін; 2) бастапқы жылдамдығы нөлге тең электронның  с 

уақыт ішінде алатын жылдамдығын; 3) осы уақыт ішінде істелген электр 

өрісінің жұмысын; 4) электронның өткен потенциалдар айырмасын есептеп 

табыңыздар.    
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3.100 Кернеулігі Е=1 кВ/м біртекті электр өрісі күш сызықтарының 

бойымен =1 Мм/с жылдамдықпен электрон қозғалып келеді. Электронның 

жылдамдығы екі есе кемитін нүктеге дейінгі жүрген жолын табыңыздар.  

3.101 Электрон жазық конденсатор арасына, оның астарларына 

параллель бағытталған м/с жылдамдықпен ұшып кірді. 

Конденсатордан шыға берген мезетте оның жылдамдық бағыты бастапқы 

жылдамдық бағытымен  бұрыш жасады. Егер астарлар ұзындығы 10 см, 

олардың арасы 2 см болса, онда пластиналардың потенциалдар айырмасын 

табу керек.  

3.102 Электрондық шамның катоды мен анодының ара қашықтығы r=1 

мм, ал олардың потенциалдар айырмасы 90 В. Электрон анодтан катодқа 

қандай үдеумен  қозғалады? Анодқа тие бергенде электронның жылдамдығы 

қандай? Катодпен анодқа дейінгі аралықты электрон қанша уақытта ұшады? 

Өріс біртекті деп есептелсін.  

3.103 Бір бөлігінің жылдамдығы  м/с, ал екінші бөлігінің 

жылдамдығы  =  м/с протондыр шоғы кернеулігі Е=9 кВ/м біртекті 

электр өрісіне перпендикуляр келіп түседі. Протондар өріске кіретін жерден 

(нүктеден) L=20 см  аралықта орналасқан жарқылдайтын экранда екі дақ 

пайда болады. Осы дақтардың ара қашықтығын табыңыздар. Протондар 

массасының жылдамдыққа байланысты өзгерісі ескерілмесін.  

3.104 Бастапқы жылдамдығы  альфа-бөлшек жазық конденсатор 

астарларының дәл ортасына, оларға параллель бағытта ұшып кірді. 

Пластиналарға  U=300 В потенциалдар айырмасы берілген. Астарлар 

ұзындығы L=10 см, ара қашықтығы d=2 см. Альфа-бөлшегі астарлар 

арасынан ұшып шығып кетпес үшін, оның шекті  бастапқы жылдамдығы 

неге тең болуы керек? 

 

3.1.3   Электр өрісіндегі өткізгіштер мен диэлектриктер. 

1. Дипольдің электр моменті 

=  , 

мұндағы  q-дипольдің заряды;  –дипольдің иіні.   

2.   Нүктелік дипоь өрісінің кернеулігі мен потенциалы 

,   . 

Мұндағы  дипольдің электр моменті;  дипольдың центрінен 

кернеулік Е және потенциал  анықталатын нүктеге жүргізілген радиус-

вектор;  және  векторларының арасындағы бұрыш.   

3. Кернеулігі Е біртекті электр өрісінде дипольға әсер етуші М күш 

моменті 

   немесе    M=PE sin  ,    

мұндағы   және Е векторларының арасындағы бұрыш.   
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4. Біртекті емес электр өрісінде дипольға, М күш моментімен қатар, 

оның орнын ауыстыруға тырысатын F күш те әсер етеді. ОХ осімен 

салыстырғанда симметриялы электр өрісі үшін бұл күш 

 

мұндағы     -  ОХ осі бойындағы өрістің біртексіздігін сипаттайды. 

  болған жағдайда  , демек бұл күштің әсерімен диполь күшті өріс 

аймаққа қарай орын ауыстырады.   

5. Диэлектриктің  поляризациялану векторы немесе оның 

полярлануы, 

 , 

мұндағы i-ші дипольдың (немесе молекуланың) электр моменті; n-

диэлектриктің V көлемі ішіндегі дипольдар (молекулалар) саны.   

6.  Диэлектрик ішіндегі электр өрісі кернеулігі, 

 , 

мұндағы    -бөгде q  зарядтар өрісінің кернеулігі; - байланған q 

зарядтары өрісінің кернеулігі. 

7.  Диэлектриктердің полярлануы мен электр өрісі кернеулігінің 

арасындағы тәуелділік, 

, 

 мұндағы  заттардың электрлік өткірлігі.  

8.  Поляризация векторының  (полярланудың) нормаль бағыттағы 

құраушысы байланған зарядтардың беттік тығыздығына тең , яғни 

 

9.  Электр ығысу векторы 

     

  екенін ескерсек , 

 

мұндағы - ортаның диэлектрлік өтімділігі. Нүктелік q заряды өрісі 

үшін 

 

10.  Диэлектрик ішіндегі электр өрісі үшін Гаусс теоремасы 

. 

11.  Өткізгіш бетіндегі электр өріс кернеулігі модулі; 

 . 

Мұндағы  өткізгіш зарядтарының беттік тығыздығы. 

 

Есеп шығару мысалдары 
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1. Нүктелік  Кл заряды электр моменті 

 Кл*м дипольдың центрінен, оның осінің созындысы 

бойында, дипольдың оң зарядына жақын жақта r=10 см аралықта орналасқан. 

Осы зарядты дипольдың екінші жағындағы, осы нүктеге симметриялы   

нүктеге ауыстыру үшін қандай А жұмыс істеу керек? Дипольдың иіні L<<r 

деп есептелсін. 

 

Берілгені:  Шешуі: электр өрісінде q зарядты   орын 

 Кл   ауыстырғанда сыртқы күшт тердің     

 Кл*м   істейтін жұмысы  қарама-    

r=0.1 м     қарсы таңбамен алынған осы өрістің      

Е=1        жұмысына тең , яғни     

   

 

Электр өрісінің жұмысы    

 

мұндағы  ,     

, 

бұдан   Дж.      

2. Электр моменті =2 нКл·м диполь кернеулігі Е=30 кВ/м біртекті 

электр өрісіне орналасқан.   векторы өрістің күш сызықтары бағытымен 

 бұрыш жасайды. Дипольды  бұрышқа бұру үшін сыртқы 

күштердің істейтін  жұмысын есептеңіздер.    

 

Берілгені:  Шешуі: Дипольді   бұрышқа бұруға қажет    

P=2* Кл*м  элементар жұмыс ·  , 

Е=3*  В/м   ал -ден  бұрышқа дейін бұруға жұмсалатын  

   толық жұмыс. 

  

 

-? 

Бастапқы орнынан дипольді =   бұрышқа екі тәсілмен бұруға 

болады:    

1-тәсіл.   бұрышқа дейін сағат тілімен 

бағыттас. Бұл жағдайда  диполь өріс күштерінің әсерінен бұрылады. 

Сондықтан сыртқы күштердің жұмысы теріс, яғни  болады: 

 мкДж. 
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2-тәсіл.  Сағат тіліне қарсы   бұрышқа дейін. Бұрылыс 

сыртқы күштердің әсерімен болады, сондықтан   болады, яғни 

 мкДж. 

 3.  Ауданы S=0.1  конденсатор  астарларының біреуіне q= Кл 

заряд берілді, ал бастапқыда зарядталмаған  екіншісі жермен қосылған (3.18 

суретті қара). Астарлар арсына қалыңдығы  жазық шыны 

пластинка /  және қалыңдығы   см жазық парафин пластинка 

/  орналастырды. Әр қабаттағы электр өрісінің кернеулігін және 

кернеуді сондай-ақ пластинкалардағы байланған зарядтардың   және   

беттік тығыздықтарын табу керек.   

Берілгені:  Шешуі:  берілген жүйе астарларында беттік  

S=0.1   тығыздықтары    электр өрісін тудыратын     

q=  Кл бөгде зарядтар және тығыздықтары   және    

   байланған зарядтар пайда болатын екі  

 диэлектрик пластинкалары бар конденсатордан   

   тұрады. Тек бөгде зарядтар ғана     

  берілгендіктен, 1-пластинканы қамтитын тұйық бет   

     арқылы өтетін  электр ығысуы векторы ағыны  үшін 

-?    -?  -?  -?        Гаусс теоремасын қолданамыз: 

=  D сызықтары  пластинка бетіне  перпендикуля 

болғандықтан 2 . Электр өрісін екі пластинка да 

тудырады,сондықтан D=2 . 

3.18  сурет 

 

Диэлектриктер біртекті, изотропты ендеше  және   бағыттары дәл 

келеді, яғни D= . Диэлектрлік   өтімділіктері  және  орталар үшін 

/м, 

=5.65* , 

, 

* . 



 90 

Конденсатордың зарядталған астарлар арасына орналасқан 

диэлектриктер полярланады, онда   полярлану векторының нормаль 

құраушысы байланған зарядтардың   беттік тығыздығына тең, яғни 

 ; . 

Сонымен қатар   ,  ; 

=1+ ,  , 

болғандықтан  Кл/ Кл/  

аламыз.    

4.  Ток өткізгіш жермен қосылған қабырғадан а=3·  қашықтықта 

q=2·  Кл нүктелік заряд орналасқан. Табу керек: 1) қабырғада 

индукцияланатын зарядтың беттік тығыздығының берілген зарядқа жақын 

және одан b=5· м қашықтықтағы нүктелердегі мәндерін; 2) қабырғада 

индукцияланатын зарядты.  

Берілгені:  Шешуі: 1) берілген зарядқа жақын 1 нүктеде  

q=2·  Кл   өрісті осы нүктелік заряд және қабырғада   

а=3·    индукцияланған беттік заряд тудырады,  

b=5· м  

   

  q=?  

Мұндағы  . 

 

a q

b

2

1

 
3.19 сурет 

 

Өткізгіш (қабырға) ішіндегі өріс 0-ге тең, яғни  бұдан  

=-3.5·  Кл/ , ал 2 нүктедегі өрістің нормаль құраушысы ,    

, 

мұндағы   . 

2-нүктедегі индукцияланатын заряд өрісінің кернеулігі    

теңдігінен   табамыз.   

2)  қабырғадан бөліп алынған r және dr болатын ds элементар 

ауданшаның заряды; 
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. 

   болғандықтан   . 

Қабырғада индукцияланатын толық заряд : 

. 

Индукцияланған заряд модулі бойынша q зарядына тең де, таңбасы 

жағынан оған қарама-қарсы болады. 

 

Есептер  

3.105  Электр моменті р  Кл·м дипольдың ортасынан r=30 

см қашықтықтағы: 1) дипольдың созындысы бойындағы; 2) дипольға 

перпендикуляр нүктедегі Е өріс кернеулігін есептеп табыңыздар.  

3.106  Дипольдың  q=  нКл зарядтарының ара қашықтығы L=12 см. 

Дипольдың зарядтарынын бірдей r=8 см қашықтығы нүктедегі Е өріс 

кернеулігі мен   

3.107  Электр моменті р  Кл·м дипольдың центрінен, оның 

электрлік моменті векторымен  бұрыш жасайтын бағытта 

r=2.3· м қашықтықтағы электр өрісінің Е кернеулігі мен 

   

3.108 Электрлік моменттері  және  екі 

нүктелік диполь бір-бірінен r=2 см аралықта орналасқан. Егер дипольдердің 

осьтері бір түзудің бойында жататын болса, онда олардың өзара әсерлесу 

күші неге тең? Электрлік моменті р  Кл·м бөлшек біркелкі 

зарядталған ұзын өткізгіштен ( ) r=10 см қашықтықта 

орналасқан. Егер  векторы өткізгішке нормаль бағытта бағытталған болса, 

онда бөлшекке әсер ететін күштің модулін есептеп шығар.   

3.109  Электрлік моменттері бір түзудің  бойында орналасқан екі су 

молекуласының өзара әсерлесу күшін тап. Молекулалар бір-бірінен  r=10 нм  

қашықтықта орналасқан. Су молекуласының электр моменті  

р Кл·м.     

3.110   Электрлік моменттері   және   

екі нүктелік дипольдың осьтері бір түзудің бойында бір-бірінен  r=10 см 

қашықтықта жатыр. Дипольдердің орнықты тепе-теңдігіне сәйкес келетін 

өзара потенциалдық энергиясын есептеп шығар.  

3.111 Электрлік моменті р=20·  диполь кернеулігі Е=50 

кВ/м біртекті электр өрісіне орналасқан. Электрлік моменті векторы өріс күш 

сызықтарымен   бұрыш жасайды. Дипольдың потенциалдық 

энергиясы неге тең?  

3.112  Электр моменті  р=  диполь кернеулігі Е=1500 

В/см біртекті электр өрісінде еркін орналасты. Дипольды  бұру үшін 

қандай жұмыс істеу керек?  
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3.113  Нүктелік q=6.2·  Кл электр өрісінде одан r=3.6 см 

қашықтықта электрлік моменті p=2.6·  Кл·м диполь орналасқан. 

Дипольды осы орыннан  шексіздікке көшіру үшін істелетін жұмысты есептеп 

тап. Дипольдың иіні зарядқа дейінгі қашықтықтан өте аз деп ескерілсін. 

3.114  Электрлік моменті Р=12 пкКл·м диполь иініне перпендикуляр 

Е=300 кВ/м біртекті электр өрісі қоздырылған. Өріс күштерінің әсерімен 

диполь өзінің центрі арқылы өтетін оське қатысты айнала бастайды. 

Дипольдың тепе-теңдік қалыптан өте бергенде  бұрыштық жылдамдығын 

тап. Дипольдың иініне перпендикуляр және оның центрінен өтетін оське 

қатысты инерция моменті J=2*  кг· .  

3.115  Диполь (электрлік моменті р=20 пкКл·м)  біртекті электр 

өрісінде орналасқан. Өрістің біртексіздігінің дәрежесі дипольдың осі 

бойымен бағытталған   шамасымен сипатталады. Осы бағытта 

дипольге әсер етуші күшті есептеп тап.  

3.116  Электрлік моменті р=5· Кл·м нүктелік диполь q= Кл 

нүктелік заряд өрісінде одан r=0.1 м қашықтықта еркін орнықты. Осы  нүкте 

үшін күш сызықтары бағытындағы өрістің біртексіздігін сипаттайтын dE/dх  

шамасын және дипольге әсер ететін күшті тап.  

3.117  Екі электродты лампының (диодтың)  электродтарының 

пішіндері радиусы а=0.1 мм қыл (катод) және онымен коаксиалды радиусы 

в=2.72 мм (анод) цилиндр тәрізді. Электродтарға U=100 B кернеу берілген. 

Катодтан r=1 мм  қашықтықтағы нүктедегі су молекуласына әсер ететін 

күштің модулін анықта. Су молекуласының электрлік моменті 

р Кл·м.  

3.118 Бір-бірінен L=10 нм қашықтықта тұрған су молекулаларының 

электрлік моменттері бір түзудің брйымен бағдарланған болса, онда олардың 

өзара әсерлесу күші неге тең? Су молекуласының электрлік моменті 

р Кл·м.  

3.119  Кернеуі 400 В жазық конденсатор астарларының изоляторы 

қызметін атқаратын қалыңдығы  0.2 мм  слюда пластинкасының бетіндегі  

байланған зарядтар тығыздығын анықтаңыздар.  

3.120  Қалыпты жағдайда гелийдің диэлектрлік өтімділігі 1.000074. 1) 

Гелий атомының  полярлануын; 2) Гелий атомының кернеулігі Е=100 В/см 

біртекті электр өрісінің Р дипольдық моментін табыңыздар.  

3.121 Қалыпты жағдайлардағы аргонның диэлектрлік өтімділігі 

1.000536. Аргон атомының  полярлануын табыңыздар.  

3.122 Егер қатты күйдегі гелийдің атомының полярлануы 

,  тығыздығы   болса, онда оның    

диэлектрлік өткірлігі неге тең болғаны?   

3.123  Диэлектрлік өтімділігі  кристалл пластинкаға нормаль 

бағытталған сыртқы электр өрісінің кернеулігі Е=1МВ/м болса, онда оның 

полярлануы неге тең?  
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3.124  Диэлектрлік өтімділігі  қандай да болмасын нүктедегі бір 

изотропты диэлектриктің электр ығысуы  D=0.88 нКл/ . Осы нүктедегі 

полярлану неге тең?  

3.125  Кернеулігі Е=100 В/м біртекті электр өрісінде диэлектрлік 

өтімділігі  біртекті және изотропты диэлектриктен жасалған шексіз 

үлкен жазық параллель пластинка орналасқан. Е пластинкаға перпендикуляр. 

1) пластинка ішіндегі Е өріс кернеулігі мен D электр ығысуын; 2) 

диэлектриктің полярлануын; 3) байланған зарядтардың  беттік тығыздығын 

табу керек.  

3.126  Диэлектрлік өтімділігі   біртекті изотропты диэлектриктен 

жасалған шардың ішінде кернеулігі Е=100 В/м біртекті электр өрісі бар. 

Байланған зарядтардың максимал беттік тығыздығын және бір таңбалы 

байланған зарядтың толық мәнін тап. Шардың радиусы R=3 см. 

3.127  Диэлектрлік өтімділігі  шыны пластинка кернеулігі 

 В/м біртекті электр өрісіне, пластинкаға жүргізілген нормаль мен 

сыртқы өрістің арасындағы бұрыш  болатындай болып орналасқан. 

Пластинкадағы  кернеулікті, осы кернеуліктің пластинка нормалімен 

жасайтын  бұрышын, сондай-ақ пластинка бетінде пайда болатын 

байланған зарядтар тығыздығын ( ) табу керек. Пластинкадан тыс . 

3.128  Өтімділігі  диэлектриктен жасалған куб пішінді дене 

көлемдік тығыздығы  Кл/  зарядпен зарядталған. Кубтың 

қабырғасы 10 см. Кубтың центрінен 3 см аралықтағы электр өрісі кернеулігін 

табу керек.  

3.129  Заряды q=210 нКл, радиусы R=5 см кішкене шар өтімділігі  

диэлектриктің ішіне орналасқан. 1) Диэлектриктің ішінде, зарядталған 

кішкене шардың бетінде пайда болатын  және өзінің өрісімен зарядтың 

әсерін  жабатын (қалқалайтын немесе экрандайтын) поляризацияланған q 

зарядтың модулі мен таңбасын; 2) поляризацияланған (байланған) зарядтың  

 бөліну тығыздығын табу керек.  

3.130  U=400 В кернеуге дейін зарядталған жазық конденсатордың 

астарлары арасына диэлектрлік өтімділігі , қалыңдығы һ=1.2 см 

диэлектрик пластинка қойылған. 1) конденсатор астарларындағы еркін 

(бөгде)  зарядтардың беттік тығыздығын; 2) пластинкадағы байланған 

(поляризацияланған) зарядтардың  беттік тығыздығын табу керек.  

3.131  Радиусы R=3 см кішкене шардың ішінде q=0.4 мкКл  заряд 

көлем бойынша біркелкі бөлінген. Шардың затының диэлектрлік өтімділігі  

 Шардың центрінен    және   аралықтардағы Е өріс 

кернеулігін, D электр ығысуын және  потенциалын табу керек.  

3.132   см радиустарымен шектелген сфералық 

қабат көлемдік тығыздығы  мкКл/  зарядпен зарядталған. Қабаттың 

диэлектрлік өтімділігі  , ал қоршаған ортанікі    Электр 



 94 

өрісінің Е кернеулігі мен D ығысуын: 1) қабаттың центрінде; 2) центрден r=4 

см қашықтықта, қабат беттерінің арасында; 3) қабат сыртында, сыртқы 

беттен L=4 см қашықтықта анықтау керек. 

3.133  Радиусы  заряды q=3· Кл металл шар парафин 

қабатымен концентрлі металл қабықшамен  (  см, ) және 

концентрлі металл қабықшамен ( ) оралған (3.20 суретті 

қара): 1) шар потенциалы  болған жағдай үшін қабықшаның  

зарядын; 2) табылған  мәні үшін D(r) және E(r) графиктерін сызу керек.  

3.134  Нүктелік заряд q=5· Кл мен одан L=20 см қашықтықтағы 

шексіз үлкен өткізгіш жазықтықтың арасындағы өзара әсерлесу күшін тап. 

3.135  Жерге қосылған ток өткізгіш қабырғадан  L= 5 см  қашықтықта  

q=2 нКл нүктелік заряд орналасқан. Зарядтан да, қабырғадан да  бірдей 

қашықтықтағы А нүктесіндегі өріс кернеулігін есептеп табыңыздар (3.21 

суретті қара). 

          
3.20 сурет                       3.21 сурет                   3.22 сурет 

 

3.136  Заряды q=20 нКл кішкене шар жерге қосылған жазық металл 

қабырғадан  l=5 см қашықтықта орналасқан. Олардың өзара әсерлесу күші 

неге тең?  

3.137  Аудандары үлкен, бірдей үш пластина бір-бірінен d=1 мм  бірдей 

қашықтықта өзара параллель орналасқан. Пластинадағы біркелкі бөлінген 

зарядтардың беттік тығыздықтары:  Кл/ ,   Кл/  

және  Кл/ . Пластиналар арасындағы потенциалдар 

айырмасын және соған сәйкес электр өрісі кернеуліктерін табыңыздар.  

3.138  Ұзындық бірлігіне келетін заряды  жіңішке шексіз ұзын қыл, 

ток өткізгіш, шексіз үлкен жазықтыққа параллель орналасқан. Қыл мен 

жазықтықтың ара қашықтығы r. Қылдың ұзындық бірлігіне әсер ететін 

күштің модулін тап.  

3.139  Вакуумде бір-біріне параллель орналасқан екі металл 

пластиналардың ара қашықтығы онша көп емес. 1-пластинаға q заряды 

берілді де, 2-пластина зарядсыз. Пластиналардың аудандары бірдей S болса, 

онда олардың екі жақтарындағы зарядтардың   беттік тығыздықтарын 

есептеп табу керек.   

3.140  Зарядталған өткізгіш металл шардың центрі  q нүктелік зарядтан 

L аралықта орналасқан. Шардың потенциалы неге тең?  
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3.141  Радиустары  r=1 см екі кішкене металл шар вакуумде бір-бірінен 

L=2 м қашықтықта орналасқан. Әр шарға таңбалары әр аттас q=2 нКл заряд 

берілген болса, онда олардың арасындағы потенциалдар айырмасын 

табыңыздар.  

3.142  Зарядтары  нКл  және   нКл екі металл пластина 

бір-бірінен d=1.5 мм аралықта өзара параллель орналасқан. Әр пластинаның 

ауданы S=1900 . Пластинаның сызықтық өлшемдері пластиналардың ара 

қашықтығы мен олардың қалыңдығына қарағанда өте үлкен деп есептеп: 1) 

пластиналар зарядтарының  және  беттік тығыздықтарын; 2) 

пластиналар арасындағы потенциалдар айырмасын табыңыздар (3.22 суретті 

қара).  

3.143  Радиусы  см металл шардың заряды  Кл. 

Шар радиусы  Кл концентрлі металл 

қабықшамен қоршалған. Шар центрінен см,  

қашықтықтардағы өріс кернеулігі мен потенциалдарын табыңыздар. 

 

3.1.4  Электр сыйымдылығы. Электр өрісінің энергиясы. 

1. Оқшауланған өткізгіштің электр сыйымдылығы: 

C=q/ , 

мұндағы q және - өткізгіштегі заряд пен потенциал.   

2.  Конденсатордың сыйымдылығы: 

С= , 

а) жазық конденсаторддың сыйымдылығы: 

C=  , 

ә) цилиндрлік конденсатордың сыйымдылығы: 

C= , 

б)  сфералық  конденсатордың сыйымдылығы: 

С=  , 

мұндағы S- астарлар ауданы; d- астарлар аралығы; L- цилиндрлік 

конденсатордың ұзындығы;  және   - цилиндрлер мен сфералық 

астарлардың радиустары.  

3. Радусы  R  оқшауланған шардың электр сыйымдылығы: 

С=4  . 

4. Зарядталған конденсатордың энергиясы: 

 . 

5. Электр өрісі энергиясының көлемдік тығыздығы: 

 . 

Есеп шығару мысалдары  
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1.  Жазық конденсатордың астарлары арасы диэлектрлік  өтімділігі 

 слюдамен толтырылған. Астарлардың ара қашықтығы d=2 мм, ал әр 

астардың ауданы S=6.2·  . Конденсатордың сыйымдылығын, оның 

астарлары арасындағы потенциалдар айырмасын, конденсатор ішіндегі өріс 

кернеулігін және астарлардың өзара әсерлесу күшін анықтаңыздар. Әр 

астардағы электр заряды q=40 нКл.   

Берілгені:  Шешуі: жазық  конденсатордың   

S=6.2*   конденсатордың  электр  

Q=4*  Кл   сыйымдылығы мына  

d=2* м   формуламен анықталады,  

С-? U-?  E-? F-? 

C= . 

Потенциалдар айырмасы 

U= . 

Өріс кернеулігі Е мен U кернеудің арасындағы байланыстан 

E= . 

Конденсатордың бір астарының екіншісін тартатын күші 

F=q  

мұндағы    - бір астардың тудыратын өрісі кернеулігі. Конденсатор 

ішіндегі өріс, екі астардың тудыратын бірдей өрістердің қосындысы 

болғандықтан  , ендеше 

F= . 

2.  Сыйымдылықтары C=0.2 мкФ ,  мкФ  үш конденсатор 

3.23 суреттегідей қосылған да кернеуі 

               
 

3.23 сурет                                         3.24 сурет 

 

 

 ток көзіне тұйықталған. 1 ) q жалпы  электр зарядын; 2) 

конденсатордағы потенциалдар айырмасын; 3) конденсаторлар батареясында 

жинақталған энергия қорын есептеп табыңыздар.   
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Берілгені:    Шешуі: конденсатордағы  жалпы   

   Ф заряд q=C  формуласымен   

*  Ф   анықталады, мұндағы С-конденсатор   

 В     батареясының сыйымдылығы, ол  

С (Ф) 1)q-? 2)  3)W-?   

Берілген қосылыстарға сәйкес конденсаторлар зарядтары 

 олай болса, батареяның жинақтаған заряды 

q=C =4·  Кл. Жеке конденсаторлардағы потенциалдар айырмасы: 

/0.2·  

/ 2 / (2·0.4· . 

Конденсаторлар батареясының энергиясы 

Дж = 5 мДж. 

3.  Астарларының ауданы S=500  жазық ауа конденсаторы ЭҚК-і 

Е=300 В ток көзіне қосылған. Конденсатор астарларын 

    см қашықтыққа алшақтатқанда сыртқы 

күштердің істейтін жұмысын: 1) астарлар алшақтатар алдында ток көзінен 

ажыратылған; 2) астарлар ток көзінен ажыратылмаған жағдайлар үшін 

есептеп табыңыздар.  

Берілгені:  Шешуі: 1- жағдай. Зарядталған және ток көзінен 

S=5·   ажыратылған екі астарды оңашаланған жүйе деп  

Е=300 В   қарастыру керек,ал ондай жүйелер үшін энергияның  

  сақталу заңы орындалады. Бұл жағдайда сыртқы күш- 

  тердің жұмысы жүйе энергияларының өзгерісіне тең, 

1)   2)                  

           (1) 

мұндағы бастапқы күйдегі ( ) өріс энергиясы; соңғы 

күйдегі ( ) өріс энергиясы. Оңашаланған жүйеде зарядтың сақталу заңы 

орындалмағандықтан энергияны q заряд арқылы өрнектеу қолайлы 

                                              (2)  

сыйымдылықтардың сәйкес өрнектері 

;          (3)   

 бастапқы сыйымдылық пен Е бойынша 

q=                                                              (4)  

(2)-(4) өрнектерін (1)-ге қойып 

.               

2-жағдай. Конденсатор астарлары ток көзіне қосылып тұрады, демек, екі 

астарлар жүйесі оңашаланған жүйе болмайды, олар алшақтағанда олардағы 
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заряд батарея қысқыштарына ағады. Сондықтан,энергияның сақталу заңы 

орындалмайды да оны қолдануға болмайды. Бұл жағдайда,конденсатор 

астарларын алшақтатқанда,олардағы потенциалдар айырмасы өзгермейді 

(U=E=const); электр сыйымдылығы (C= ), астарлардағы заряд (q=cu), 

сондай-ақ, электр өрісінің кернеулігі (E= ) кемиді. E және q шамалары 

айнымалы болып шықты,ендеше жұмысты интегралдау арқылы ғана 

анықтауға тиіспіз. Сонымен, астарларды dx аралыққа алшақтатқанда 

істелетін элементар dA жұмыс 

dA=q  ,                                                     (5)  

мұндағы, -бір пластинаның тудыратын өріс кернеулігі.  және q 

шамаларын астарлар арасы арқылы өрнектейік,яғни 

  және   .                          (6)  

(6) өрнегін (5) өрнегіне қойып dA =   аламыз. Бұл теңдікті  

және  шектерінде интегралдау арқылы ізделініп отырған жұмысты табамыз 

A=1.33 мкДж    

4. Радиусы R=3 см  металл шардың заряды q=20 нКл. Шар қалыңдығы 

d=2 см парафин қабатпен қоршалған. Диэлектрик қабатында жинақталған W 

электр өрісі энергиясын анықтаңыздар (3.24 суретті қара). 

Берілгені:  Шешуі: зарядталған шардың электр өрісі  

q=2·  Кл   біртекті емес (арақашықтық артқан сайын   

R=3  м   кемиді), демек энергия біркелкі бөлінбеген.  

d=2·  м   Алайда шар сферасының центрінен тең ара 

W-?    лықтарда жатқан барлық нүктелердегі 

энергияның  көлемдік тығыздығы бірдей болуы тиіс, өйткені шардың өрісі   

сфералық  симметриялы болып табылады. 

Сонымен  көлемі  dv  диэлектриктің , қалыңдығы  dr  элементар 

Сфералық dw энергиясы dw= ,  мұндағы  - энергияның көлемдік 

тығыздығы. 

Толық энергияның мәні мына интегралмен анықталады,  яғни 

W= , 

мұндағы r- элементар сфералық қабаттың радиусы. 

Энергияның көлемдік тығыздығы  , 

Мұндағы 2-парафинның диэлектрлік өтімділігі. Осы жағдай үшін 

өріс кернеулігі   ондай болса .  Бұл өрнекті толық 

энергияның формуласына қойып және тұрақты шамаларды интеграл 

таңбасының алдына шығарыпэнергияны есептейміз 

W= ( )=12 мкДж. 
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Екі қабат диэлектриктен (қалыңдығы  фарфор және 

қалыңдығы  эбонит) тұратын, астарлары ауданы S=100  

жазық конденсатордың сыйымдылығын есептеп табыңыздар.  

Берілгені:   Шешуі: конденсатордың сыйымдылығы C=q/u,  (1) 

м  мұндағы q-конденсатор астарларындағы заряд; u- 

м   конденсатор астарларының потенциалдары айыр-  

S=     масы. Жалпы кернеу U диэлектрик қабаттардағы    

C=?    Кернеулердің  қосындысына тең  

болғандықтан (1) өрнек былай жазылады  

C =  . 

Енді  және  екенін 

ескерсек онда                 

C= , 

Мұндағы  зарядтың беттік тығыздығы;  және -

бірінші және екінші диэлектрик қабаттардағы электр өрісі кернеуліктері; D- 

диэлектриктердегі электр ығысуы. D=  екендігін ескеру нәтижесінде 

C = . 

Есептер.  

3.144 Радиусы  см кішкене шарға  нКл, ал радиусы 

 екінші кішкене шарға  нКл заряд берілген. Артынан ол 

екі заряд өзара сыммен қосылды. Бір-бірінен алыс орналасқан екі кішкене 

шарлардың   және  зарядтары қандай болады? Өткізгіштің 

сыйымдылығы ескерілмейді.       

3.145 Радиусы R=2 см оқшауланған металл шардың С электр 

сыйымдылығын табыңыздар.    

3.146 Радиусы R=1 см металл сфера суға батырылған. Оның С электр 

сыйымдылығы қандай?    

3.147 Диаметрлері  мм және  мм екі электр өткізгіш 

шар сыммен қосылған. Қосылғанға дейін әр шарда сәйкес  Кл 

және  Кл зарядтар болған. Қосылғаннан кейін олардың 

потенциалдары қандай болады?   

3.148 Сынаптың радиусы R=  м тамшысындағы заряд q=0.7·  

Кл. Осындай зарядталған он тамшы бір үлкен тамшыға бірікті. Осы 

тамшының потенциалын есептеп табыңыздар.  

3.149 Жазық конденсатордың арасында қалыңдығы 1 мм шыны 

пластина және қалыңдығы 2 мм слюда пластина тығыз орналасқан. 

Конденсатор астарларының әр қайсысының ауданы S=90 . 

Конденсатордың электр сыйымдылығын табыңыздар.  
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3.150 Астарлар ауданы S=100 , олардың ара қашықтығы d=0.1 мм 

жазық слюда конденсатордың электр сыйымдылығын табыңыздар.   

3.151 Потенциалдар айырмасы U=600 В жазық конденсатор астарлары 

арасында қалыңдығы  мм шыны және қалыңдығы  мм эбонит 

пластиналары орналасқан. Әр пластинаның (астарлардың) ауданы S=200 . 

1) конденсатордың электр сыйымдылығын; 2) әр қабаттағы D электр 

ығысуын, Е кернеулікті және  потенциалдар айырмасын табыңыздар. 

3.152 Зарядтарының шамасы бірдей , аудандары S=200  екі жазық 

пластина керосин ішінде бір-біріне F=2.5·  Н күшпен тартылады. 

Пластиналар аралығы өте аз болса , онда олардағы заряд шамаларын есептеп 

табыңыздар. Астарларының арасына шыны ) пластина  

орналасқан, екі жағынан қалыңдығы  м парафин қабатымен 

қоршалған жазық конденсатордың сыйымдылығын табыңыздар. Конденсатор 

астарларының ауданы S=0.02 .  

3.153 Потенциалдар айырмасы  конденсатор астарларының 

арасында шыны пластинка тығыз орналасқан. Шыны пластинканы 

конденсатордан шығарып алғанда астарлардағы потенциалдар айырмасы  

қандай болады?  

3.154 Коаксиалды электр кабелі өзара диэлектрикпен (изоляция) 

бөлінген орталық тамырлық сымнан және цилиндр қабықшадан тұрады (3.24 

суретті қара). Егер тамырлық сымның радиусы  см, қабықшасының 

радиусы 3 см және изолятордың диэлектрлік өтімділігі  3.2 болса, осы 

кабельдің ұзындық бірлігінің сыйымдылығын (мкФ/м) есептеп табыңыздар.  

3.155 Цилиндрлік конденсатор радиусы r=3 мм ішкі цилиндрден, екі 

қабат изолятордан және R=1 см сыртқы цилиндрден тұрады. Қалыңдығы 

 мм бірінші қабат ішкі цилиндрге қабысып тұр. Осы қабаттардағы 

потенциалдар айырмаларының қатынасын табыңыздар.   

3.156 Радиустары  см және  10.5 см екі концентрлі 

сфералардан конденсатордың сыйымдылығын табыңыздар. Сфералар арасы 

маймен толтырылған.    

3.157 Сфералық конденсатордың ішкі сферасының радиусы  

см, ал сыртқысынікі - .2 см. Сфералар арасы парафинмен 

толтырылып, ішкі сфераға q=5 мкКл заряд берілген. Сфералар арасындағы 

потенциалдар айырмасын есептеп табыңыздар.  

 
           3.25  сурет    3.26  сурет 
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3.158 Берілген конденсаторлар жүйесінің сыйымдылығын табыңыздар 

(3.25 суретті қара). Әр конденсатордың сыйымдылығы 0.5 мкФ. 

3.159 Сыйымдылықтары  мкФ, 2 мкФ,  

конденсатор тұрақты ток көзіне өзара параллель қосылған. Ток көзінің 

қысқыштарындағы кернеу U=6В. Конденсаторлардың зарядтарын 

табыңыздар. 

3.160 Электр сыйымдылықтары  мкФ, 2 

мкФ, ,  мкФ. 3.26 суреттегідей қосылған. Төртінші 

конденсатордың астарларының потенциалдар айырмасы  В. Әр 

конденсатордың астарларындығы заряд пен потенциалдар айырмасын, 

сондай-ақ, конденсаторлар батареясының жалпы заряды мен потенциалдар 

айырмасын есептеп табыңыздар.                        

3.161 Зарядының сызықтық тығыздығы  Кл/м шексіз 

ұзын қылдан r=2 см қашықтықтағы электр өрісі энергиясының 

тығыздығын /көлемдік/ табыңыздар.  

3.162 Сутегі атомының электронының ядродан қашықтығының орташа 

мәні r=0.79·  м. Электрон мен ядроның кулондық өзара әсерлесуінің 

энергиясын табыңыздар.   

3.163  500 В потенциалға дейін зарядталған радиусы 0,04 м 

сфераның W  энергиясын есептеңіздер.  

3.164 Заряд q=  Кл радиусы R=1 см шар бетіне біркелкі болып 

бөлінген. Диэлектрлік өтімділігі . 1) шармен байланысқан өріс 

энергиясын; 2) барлық энергияның жартысы жинақталған сфераның 

радиусын табыңыздар.  

3.165  Радиусы  R=3 см шардың көлемінде q=1·  Кл заряд біркелкі 

болып бөлінген. 1) шармен байланысқан өріс энергиясын; 2) шар ішінде 

жинақталған энергияны;  3) шарды қоршаған кеңістіктегі энергияны 

табыңыздар. Шардың ішіндегі және сыртындағы диэлектрлік өтімділік  

. 

3.166 Бір-бірінен d=1 см аралықта орналасқан жазық конденсатор 

астарларының потенциалдар айырмасы U=300 В. Астарлар арасына 

қалыңдығы  см жазық параллель парафин пластинка қойылған. Әр 

қабаттағы: 1) электр өрісінің  кернеуліктерін; 2) энергияның  және 

 көлемдік тығыздықтарын табыңыздар.   

3.167 Нүкелік q=3 мкКл заряды, ішкі радиусы  мм, ал сыртқы 

радиусы  мм, біртекті және изотропты  диэлектрик шар 

қабатының центріне орналасқан. Диэлектрик ішінде жинақталған энергияны 

есептеп табыңыздар.  

3.168 Тұтас парафин шар (r=10 см) көлемдік тығыздығы 

 зарядпен біркелкі зарядталды. Диэлектрик қабаттағы 

жинақталған  және шардан тыс  энергияларды табыңыздар.  
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3.169 Электр сыйымдылығы С=10 пкФ металл сфера  кВ 

потенциалға дейін зарядталған. Берілген сфераға концентрлі, радиусы үш есе 

үлкен сферамен шектелген сфералық қабаттың өріс энергиясын табыңыздар.   

3.170 Жазық конденсатордың ауданы S=300  астарларының арасы 

d=1 мм, ондағы потенциалдар айырмасы U=15 кВ. Конденсатор толық 

разрядталғанда қанша жылу мөлшері бөлініп шығады?                                                                      

3.171 Астарларының ауданы S=500 , ара қашықтығы  d=5 см жазық 

ауа конденсаторы ЭҚК-і 2 кВ ток көзіне қосылған. Конденсатор ішіне 

астарларға параллель қалыңдығы һ=1 см металл пластинка енгізілген. Ток 

көзінің істеген жұмысы неге тең?                                                                                                        

3.172 Астарларының ара қашықтығы d=2 см, ауданы S=0.2 жазық 

ауа конденсаторын U=1.5 кВ  кернеуге дейін зарядталған соң, оны ток 

көзінен айырып, астарлары ара қашықтығын екі есе арттырады.                                                        

1) астарларды алшақтату кезінде өріске қарсы істелген жұмысты;                            

2) конденсатордың электр өрісі энергиясының бастапқы және соңғы 

күйдегі (алшақтатқаннан кейін) энергияның тығыздығын табыңыздар.                               

3.173  Әр астарының ауданы S=400  әр аттас зарядтары q=0.2 мкКл 

жазық ауа конденсаторының х астарлары арасын мм  арттыру үшін 

қажетті А жұмысын есептеп табыңыздар.                                                                      

3.174 Алдын ала U=300 В кернеуге дейін зарядталған, сыйымдылығы 

 мкФ, саторға, сыйымдылығы  мкФ зарядталмаған 

конденсатор параллель қосылған. Осы жүйенің электр энергиясының 

өсімшесін есептеп табыңыздар.                                                                                                                    

3.175 Электр сыйымдылықтары  мкФ,  мкФ,  мкФ 

үш конденсатор кернеуі U=1.1 кВ тізбекке қосылған. Конденсаторлар: 1) 

өзара параллель; 2) өзара тізбектеп қосылған жағдайларда әр 

конденсатордағы электр энергиясын табыңыздар.                                                                          

3.176 Жазық ауа конденсаторының ара қашықтығы d=5 мм, аудандары 

S=12.5  астарларындағы кернеу U=6 кВ. Конденсатор астарлары: 1) 

кернеу көзінен ажыратылмай; 2) кернеу көзінен ажыратылған соң бір-бірінен 

 см аралыққа дейін алшақтатылады. Әр жағдай үшін: а) конденсатор 

сыйымдылығы өзгерісін; б) электр өрісі энергиясының көлемдік 

тығыздығының өзгерісін табыңыздар.                                                                     

3.177 q=5 мкКл  зарядпен біркелкі болып зарядталған сфералық 

қабаттың центрінде  мкКл нүктелік заряд орналасқан. Сфералық 

қабаттың радиусын  мм-ден    мм  дейін ұлғайту үшін 

электр күштерінің істейтін жұмысын табыңыздар.                                                              

3.178 Диаметрі D=20 см  металл шарға  q=100 нКл  заряд берілген 

болса, онда оның энергиясы неге тең?                                                                                         

3.179 Сыйымдылығы С=3.3 нФ лейден банкасы  

потенциалдар айырмасына дейін зарядталған. Банка разрядталған кезде оның 

барлық энергиясының 10 %  дыбыс және электромагниттік толқын түрінде 

жоғалады деп есептеп, қанша жылу мөлшері бөлінетіндігін анықтаңыздар.  
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3.180  Беттік тығыздығы  зарядпен зарядталған шексіз 

үлкен жазықтыққа жақын нүктедегі электр өрісі энергиясының тығыздығын 

табыңыздар.                                                                                                                    

3.181  Радиусы 3 см, заряды  q=200 мкКл металл шар керосинге 

батырылған. Шар центрінен  см және 4 см қашықтықтағы 

нүктелердегі өріс энергиясының тығыздықтарын табыңыздар.                      

3.182 Эбонит пластинаны кернеулігі Е=  В/м  біртекті электр өрісіне, 

пластина беті күш сызықтарына перпендикуляр болатындай етіп 

орналастырады. Пластина бетіндегі байланған зарядтардың  беттік 

тығыздығын және пластина ішіндегі энергияның  көлемдік тығыздығын 

табыңыздар.                                                                                                                

3.183 Жазық ауа конденсаторлары астарлары арасына заряды 

q=3.2·  Кл май тамшысы енгізілді. Егер астарлардың арасы d=6 мм, ал 

оларға U=360 В кернеу түсірілген болса,онда электр өрісінің тамшыға әсер 

ететін күшін және осы өрістің энергиясының  көлемдік тығыздығын 

табыңыздар.                            

3.184  Керосинге батырылған шардың потенциалы кВ, 

зарядының беттік тығыздығы  нКл/ . Шардың W энергиясын 

табыңыздар.        

3.185  Радиусы R=1 см зарядталған шар бетінен һ=2 см қашықтықтағы 

нүктедегі электрстатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздығын 

табыңыздар. Шар зарядының беттік тығыздығы  , ортаның 

диэлектрлік өтімділігі .                                                                                                 

3.186  Сутегі атомының протоны мен электронын нүктелік зарядтар деп 

есептеп, олардың бір-бірінен r=5·   аралығының ортасындағы электр 

өрісі энергиясының тығыздығын табыңыздар.                                                     

3.187 Радиусы 25 см шар 600 В потенциалға дейін зарядталған. Егер 

шарды мыс өткізгішпен жерге қосса, онда өткізгіште қандай жылу мөлшері 

бөлінеді?  

3.188  U=500 В потенциалға дейін зарядталған, радиусы R=4 см сфера 

өрісі энергиясын табыңыздар.                                                                                            

3.189  Радиусы R=0.1 м металл шардың заряды q=  Кл. Шар 

өрісінің энергиясын табыңыздар.                                                                                         

3.190  Радиусы R шардың көлемінде біркелкі болып бөлінген q заряд 

бар. Диэлектрик өтімділігі . а) шардың W меншікті электр энергиясын; 

б) шар ішіндегі  энергияның шарды қоршаған кеңістіктегі  энергияға 

қатынасын табыңыздар.                                                                                         

3.191 Нүктелік q=3 мкКл  заряд өтімділігі   біртекті диэлектрик 

щар қабатының центрінде орналасқан. Қабаттың ішкі радиусы  см, ал 

сыртқы радиусы  см. Берілген қабаттағы электр энергиясын 

табыңыздар.                                                                                                                   
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3.192  Парафин шар көлемі бойынша біркелкі зарядталған. Шардың 

сыртындағы энергия,шардың ішінде жинақталған энергиядан неше есе кем? 

 

3.2   Тұрақты ток 

3.2.1 Тұрақты  ток заңдары. 

 

 1. Ток күші 

  егер  болса, онда   

2. Ток күшінің тығыздығы 

 

мұндағы ds ток тасымалдаушылар қозғалысы бағытына перпендикуляр   

орналасқан элементар ауданша.                                                                               

3.  Өткізгіштің кедергісі 

 

мұндағы -өткізгіш затының  (материалының) меншікті кедергісі; -

меншікті өткізгіштік; l-өткізгіштің ұзындығы.                                                                 

4.  Меншікті кедергінің температураға тәуелділігі: 

 

мұндағы , -заттың  С-тағы меншікті кедергісі;  - кедергінің 

температуралық коэфиценті.                                                                                         

5. Өткізгіштердің қосылыстарының жалпы кедергісі: 

Тізбектеп қосылғанда: R=  

Параллель қосылғанда:   , 

 мұндағы - i-ші өткізгіштің кедергісі;  n- өткізгіштер саны.                                            

6.   Ом заңы: 

Тізбектің біртексіз бөлігі (учаскесі) үшін        . 

Тізбектің бір бөлігі үшін:    

Тұйық тізбек үшін:   , 

мұндағы ( ) – тізбек бөлігінің ұштарындағы потенциалдар  

айырмасы; -ток көзінің ЭҚК;  U- тізбек бөлігінің кернеуі; R- тібектің 

(тізбек бөлігінің) кедергісі.                                                                                                               

7.  Кирхгоф ережелері.  Бірінші ережесі: түйінде тоғысатын ток 

күштерінің алгебралық қосындысы нөлге тең,яғни 

 

Екінші ережесі:тұйық контурдың барлық бөліктеріндегі кернеулердің 

алгебралық қосындысы, осы контурдағы ЭҚК-інің алгебралық қосындысына 

тең,яғни 
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мұндағы - актив кедергі; i - актив кедергісі бар бөлік саны; к- ток 

көздері бар тізбек бөліктері саны.                                                                                                                 

8. Тұрақты ток тізбегінде электростатикалық өрістердің және бөгде 

күштердің істейтін жұмысы: 

A=UIt. 

9.  Ток қуаты 

P=UI. 

10.  Джоуль-Ленц заңы 

Q=  , 

мұндағы Q- тізбек бөліктерінде t уақыт ішінде бөлінетін жылу 

мөлшері. 

 

Есеп шығару мысалдары                                                                                     

1. Ток күші 10 с  ішінде нөлден 3 А дейін бірқалыпты өскен болса, онда 

қанша электр мөлшері тасымалданады?                                                                  

Берілгені:  Шешуі: өткізгіштегі ток өзгеріп отыратын зарядты  

 есептеу үшін  формуласын қолдануға  

I=3 A   болмайды. Сондықтан зарядтың дифференциалын 

 алып, оны интегралдау  керек, яғни  

  .         (1) 

Берілген жағдайда, ток күші  q=?   бірқалыпты өседі, яғни  

 i=kt.                       (2) 

Олай болса, dq=ktdt  ендеше 

 .                                                          (3) 

k коэффициенті мәнін (2) өрнегінен ( ) 

тауып, (3)  өрнекке қойып, q=15 K. 

2. Кедергісі R=100 Ом потенциометр ЭҚК ɛ=150 В, ішкі кедергісі r=50 

Ом ток көзіне қосылған. 1) Потенциометрдің дәл ортасына қойылған 

қозғалмалы (контактқа) тиекке қосылған, келергісі =500 Ом вольтметрдің 

көрсетуін. 2) Вольтметрді айырып тастаған жағдай үшін сол нүктелердің 

арасындағы потенциалдар айырмасын анықтаңыздар (3.27 суретті қара). 

 

 
3.27 сурет 
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Берілгені: 

R=100 Ом 

ɛ=150В 

r=50 Ом 

=500 Ом                                                                    

 

 

Шешуі: А және В нүктелеріне қосылған вольтметрдің көрсетуін (3.27 

суретті қара) мына формуладан 

U=                                                                          (1) 

табамыз. Мұндағы -тізбектің тармақталмаған бөлігіндегі ток күші;  -

параллель қосылған вольтметр мен потенциометрдің кедергісі. 

 ток күшін толық тізбек үшін Ом заңынан табамыз, яғни 

                                                                          (2) 

мұндағы R-сыртқы кедергі, ол  

                                                                      (3) 

Ал ; бұдан =45.5 Ом. Ақырында ; ондай 

болса U= =46.9 В. 

Вольтметр айырылған жағдайда А және В нүктелерінің арасындағы 

потенциалдар айырымы   

. 

мұндағы  -вольтметрсіз тізбектегі ток күші, ол  , сонымен 

50 B. 

3. Қысқаштарындағы потенциалдар айырмасы =  В ток көзінен 

l=5 км қашықтыққа Р=5  кВт қуатты жеткізу керек. Сымдарда болатын 

кернеу «шығынының» рұқсат етілген мәні n=1%. Осы мақсат үшін 

қолданатын мыс сымның көлденең қимасы ауданының минимал мәнін 

есептеп табыңыздар. 

Берілгені: 

= В 

Р=5 кВт 

l=5км 

n=1% 

=1.7  

S=? 



 107 

 

3.28 сурет 

 

Шешуі: ток көзінен шығатын    кереудің біразы   сымдарда, 

ал енді біразы   тұтынушыға түседі, яғни  . 

Жүктеме  мен сымдар тізбектеліп қосылған себепті (3.28 суретті 

қара) олардағы ток күші бірдей болады да, оны мына өрнектен табуға 

болады.  

    P=I ; I=                                                      (1) 

Сымдардағы кернеу «шығынын» тізбек бөлігі үшін Ом заңынан 

  анықтаймыз, мұндағы -сымдардың кедергісі. Есептің шарты 

бойынша ендеше 

                                                            (2) 

Екінші жағынан сымдардың кедергісі l ұзындық пен S көлденең қима 

ауданы арқылы 

                                                             (3) 

(  болуы себебі қуатты  қашықтыққа жеткізу үшін екі сым қолданылады). 

(3) және (1) өрнектерін (2)-ге қойып  аламыз. Бұдан S  

=8.5· . 

 

Есептер. 

3.194 Ток күші 20 с ішінде 0-ден 5 А-ге дейін бірқалыпты өседі. Бұл 

уақыт ішінде қанша заряд тасымалданған? 

3.195  Әр 0.01 с сайын екі есе кеми отырып, ток күші 18 А-ден 0-ге 

дейін өзгерсе, онда қанша электр мөлшері (заряд) тасымалданған? 

3.196 Өткізгіштегі ток күші t уақыт бойынша I=4+2t теңдеуіне сәйкес 

өзгереді, мұндағы I ампермен берілген. Өткізгішпен -қа 

дейін қандай электр мөлшері  тасылады? 

3.197 Қалыңдығы 0,2 мм және 3 мм никелин лентасынан кедергісі 2,5 

Ом реостат дайындау қажет. Егер осы никелин үшін ток күші тығыздығының 

шекті мәні j=0.2  болса, онда ұзындығы қанша лента керек және оған 

берілетін кернеудің максимал мәні қандай болуы керек? 

3.198 Ұзындығы l=10 м темір өткізгіштің ұштарындағы кернеу U=6 В 

болса, онда онымен жүретін ток күші тығыздығы неге тең? 

3.199 Электр станциясынан шығатын кернеу U=6,6 кВт. Тұтынушы 

одан l=10 км қашықтыққа орналасқан. Егер I ток күшінің мәні 20A және 

сымдардағы кернеудің шығыны 3%  аспау үшін, алынған жеткізуші екі 
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сымды жетектің мыс сымының көлденең қимасы ауданын қандай етіп алу 

керек? 

3.200 Катушка мыс сымнан жасалған N=1000 орамнан тұрады. 

Орамның диаметрінің орташа мәні d=6 см. Егер ток күші тығыздығының 

шекті мәні  j=2 болса, онда катушка ұштарына қанша кернеу беруге 

болар еді? 

3.201 Диаметрі 1 мм нихром сымнан неше орамды радиусы 2,5 см 

фарфор цилиндрге орағанда, кедергісі 40 Ом электр пеші жасалады? 

3.202 Электр лампысының вольфрам қылының t=20  кедергісі 

35,8 Ом. Егер кернеуі 120 В электр желісіне қосылғанда лампымен 0,33 

А ток жүретін болса, онда оның қылының температурасы қандай болады? 

3.203 Катушканың мыс сымнан жасалған орамасының t=14  

температурадағы кедергісі =10 Ом. Орамамен ток жүргендегі оның 

кедергісі  =12,2 Ом болды. Орама қандай температураға дейін қызған? 

3.204 Өткізгішпен тізбектеліп қосылған амперметр I=5 А, ал өткізгіш 

ұштарына параллель қосылған  V вольтметр U=100 В көрсетеді. 

Вольтметрдің ішкі  кедергісі  r=2500 Ом.  Өткізгіштің   кедергісін   r 

табыңыздар.  Өткізгіштің кедергісін анықтауда E вольтметрдің  кедергісін 

ескермеген жағдайда қандай қателік кетеді? 
 

V 

A 

 
3.29 сурет 

 

3.205 Шунтталған амперметр 10 А дейін ток күштерін өлшей алады. 

Егер амперметрдің кедергісі =0,02 Ом, ал шунттың кедергісі =0,005 Ом 

болса, онда амперметр шунтсыз қандай ток күшін өлшей алады? 

3.206 Сыртқы =10 Ом кедергіге тұйықталған гальваникалық 

элементтер батареясы =3 А ток береді. Егер  кедергінің орнына =20 

Ом кедергі қосылса, ток күші =1.6 А болады. Батареяның ЭҚК-ін және ішкі 

кедергісін табыңыздар. 

3.207 ЭҚК  ξ=1.1 В және ішкі кедергісі r=1 Ом элемент R=9 Ом сыртқы 

кедергіге тұйықталған. 1) тізбектегі ток күшін; 2) сыртқы тізбектегі 

потенциалдың (кернеудің) түсуін; 3) элемент ішіндегі потенциалдың түсуін; 

4) элементтің ПӘК-ін  табыңыздар. 
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3.208 Егер t=5 мин уақыт ішінде кедергісі R=10 Ом өткізгіш арқылы 

q=120 Кл заряд өткен болса, онда өткізгіштегі кернеудің түсуі неге тең 

болғаны? 

3.209 Электр желісіне кедергілері R1=50 Ом, R2=30 Ом, R3=0.1 Ом, 

сәйкес плитка, реостат және амперметр тізбектеліп қосылған. Егер тізбектегі 

ток күші I=4 А болса, онда плиткадағы, реостаттағы және амперметрдегі 

жеке-жеке кернеулерді есептеп табыңыздар. 

3.210 Кернеуді  U=120 В желіге әрқайсысының кедергісі R=200 Ом екі 

электр лампысы қосылған. Олар параллель және тізбектеліп қосылған 

жағдайларда әр лампымен қандай ток күші жүреді? 

3.211  3.29 суреттегі тізбектегі амперметрдің көрсетуі I=0.04 А, 

вольтметрдің көрсетуі U=20 В, ал R1=1000 Ом. Вольтметрдің кедергісін 

табыңыздар. 

3.212 ЭҚК-і ξ= 30 В батарея тізбегіндегі ток күші I=3 А. Батарея 

қысқаштарының кернеуі U=18 В. Тізбектің R сыртқы кедергісін және                       

батареяның r ішкі кедергісін табыңыздар.  

3.213 Кедергісі R2=30 Ом радиолампының  қыздыру қылы реостат 

арқылы ЭҚК ξ =2.5В және ішкі кедергісі r=0.1 Ом батарея  тізбегіне қосылған 

(3.30 суретті қара). Егер реостаттың кедергісі R1=8.4 Ом болса, онда қыздыру 

I тогы неге тең болғаны? 

 
 

 
3.30  сурет 

 

3.214 Радиолампының қылын қоректендіру үшін U=4 В кернеу мен I=1 

А ток күші қажет. Егер батареяның ЭҚК  ɛ =12 В, ішкі кедергісі r=0.6 Ом 

болса, онда қыздыру қылының тізбегіне қосылуға тиіс қосымша R1 

кедергінің мәні неге тең? 

3.215 Кедергісі R2=10 Ом лампының қысқаштарындағы кернеу =1 В 

болса, онда ток жеткізуші сымдардың кедергісі мен олардағы кернеудің  

түсуін табыңыздар. Ток көзінің ЭҚК  ɛ=12.5 В  және  ішкі кедергісі  r=0.4 Ом. 

3.216 ЭҚК ɛ =1.5 В ток көзіне кедергісі R=0.1 Ом катушка қосылған. 

Амперметр =0.5 А  ток күшін көрсетті. Ток көзіне алғашқыға тізбектеп, 

ЭҚК  сондай екінші ток көзі тізбектеп қосылғанда катушкадағы  ток күші 

I2=0.4 А болады? Ток көздерінің   және  ішкі кедергілерін  табыңыздар. 

3.217 Өзара тізбектеліп қосылған үш элементтің екі тобы параллель  

қосылып, R=1.5 Ом сыртқы кедергіге тұйықталған. Әр элементтің ЭҚК-і        

ɛ =1.2 В,  ішкі кедергісі r=0.2 Ом. Сыртқы тізбектегі  I  ток күшін табыңыз. 
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3.218 Көлденең қимасының ауданы S=0.17  мыс сыммен I=0.15 А 

ток күші жүріп тұр. Әр еркін электронға электр өрісі тарапынан әсер ететін F 

күшті табыңыздар. 

3.219 Қуаты 10 кВт токты мыс сым арқылы 500 м аралыққа 200 В 

кернеумен жеткізу керек. Егер тұтынушының кернеуі аталған кернеуден 5% 

кем, ал ток жеткізу жетегіндегі (линиядағы) кернеудің шығыны 10%-тен 

аспауы керек болса, онда осыған қажет сымның көлденең қимасын, жетектің 

бас жағындағы кернеуді және жеткізу сымдарындағы жоғалатын қуатты 

табыңыздар. 

3.220 Тұрақты токтың генераторы ξ =150В ЭҚК өндіріп, сыртқы 

тізбекке 30 А ток береді. Генератор өндіретін қуатты, ток көзі ішіндегі 

жоғалған қуатты, тұтынушының қуатын, ток көзінің ПӘК-ін (оның ішкі 

кедергісі 0.6 Ом) табыңыздар. 

3.221 Қорғасын қорғағыш,  көлденең қимасының ауданы S=5  мыс 

сымның температурасы t=10
0
C артқанда балқуы үшін, оның көлденең 

қимасын қандай етіп алу керек? Бастапқы температура =20
0
C. Қоршаған 

ортаға берілетін жылу мөлшері ескерілмейді. 

3.222 Электр шәйнегінің екі орамасы бар. Олардың біреуін қосқанда 

шәйнектегі су =15 минутта, ал екіншісін қосқанда су =30 минутта 

қайнайды. Егер екі ораманы бірден 1) параллель; 2) тізбектеп қосқанда 

шәйнектегі су қанша уақытта қайнайды? 

3.223 ЭҚК ξ =2.15 В қорғасын аккумуляторға қосылған сыртқы R=0.25 

Ом кедергідегі ток күші I=5 А болса, онда бұл аккумулятор қандай ПӘК-пен 

жұмыс істейді? Аккумулятор қандай пайдалы максимал қуатқа арналған? 

3.224 Магистральдан (бас желіден) үйге жүргізілген жеткізуші 

сымдардың кедергісі R0=0.5 Ом. Магистральдағы кернеу тұрақты және 

=127 В. Егер желіге қосылатын өлшегіш құралдардағы кернеу U=120 В  

кем болмауы үшін, үйде тұтынылатын қуаттың максимал мәні қандай 

болады? 

3.225 Магистральдан тұтынушыға ток жеткізетін мыс сымның барлық 

ұзындығы l=49 м, көлденең қимасының ауданы S=2.5 мм
2
 магистральдағы 

кернеу =120 В. Тұтынушы - қуаты 600 Вт пеш. Пештің кедергісі неге тең? 

3.226 Шәйнектегі 1 л су 5 минутта қайнайтын болса, онда оның 

ішіндегі қыздыру сымы (спираль) қандай қуат тұтынады? Егер электр 

желісіндегі кернеу 120 В болса, онда қыздырғыштың R кедергісі қандай? 

Судың бастапқы температурасы t=13.5 
0
C. Жылу мөлшерінің шығыны 

ескерілмейді. 

3.227  Бөлмені жылыту үшін кернеуі 120 В желіге қосылған электр 

пеші қолданылады. Бөлме тәулік ішінде 20 800 ккал жылу жоғалтады. 

Бөлменің температурасын өзгеріссіз ұстау керек. Бұл үшін: 1) пештің 

кедергісі; 2) мұндай пештің орамасы үшін диаметрі 1 мм сымның ұзындығы; 

3) пештің қуаты қандай болуы керек? 
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3.228  Кедергісі R=100 Ом өткізгіштегі ток күші t=30 с ішінде I0=0-ден 

=10 А-ге дейін бірқалыпты өзгереді. Осы уақыт ішінде өткізгіште 

бөлінетін Q жылу мөлшерін табыңыздар. 

3.229 Кедергісі R=12 Ом өткізгіштегі ток күші t=10 с  ішінде  I0=5 А-

ден I=0-ге дейін бірқалыпты кемиді. Осы уақыт аралығында өткізгіште қанша 

жылу мөлшері Q бөлінеді? 

 

3.2.2  Металдардағы, сұйықтардағы және газдардағы электр тогы. 

1. Металдардағы электр тогының тығыздығы 

 немесе  , 

мұндағы σ=  -металдың меншікті өткізгіштігі; n-метал ішіндегі 

электрондар концентрациясы;   τ- еркін жолды жүретін уақыт; е, m-

электронның заряды мен массасы; < >- электрондардың реттелген 

қозғалысының (дрейфтік жылдамдық) орташа жылдамдығы. 

2. Термоэлектрондық эмиссия кезіндегі қанығу тогының тығыздығы: 

, 

мұндағы, В-эмиссия тұрақтысы; А-шығу жұмысы; Т-катод 

температурасы. 

3. Электролиз үшін Фарадей заңы: 

m= , 

мұндағы m-электродта бөлініп шыққан заттың массасы; М-берілген 

заттың иондарының мольдік массасы; q-электролит арқылы өткен электр 

мөлшері;  F=96.5  - Фарадей саны. 

4. Сұйықтардағы ток күшінің тығыздығы: . 

Мұндағы -иондардың /оң және теріс/ концентрациясы; -

иондардың заряды; -иондардың қозғалғыштығы. 

5. Ионизатор үздіксіз әсер еткенде, тепе-теңдік жағдайда, газдағы 

иондар жұбының саны 

,, 

мұндағы, N-көлем бірлігінде әр секунд сайын пайда болатын иондар 

жұбының саны; α-рекомбинация коэффициенті. 

6. Ток тасымалдаушылар концентрациясы тұрақты, қанығудан алыс ток 

мәндеріндегі жағдайлардағы газдағы ток тығыздығы 

. 

7. Қанығу тогы тығыздығы 

j=q , 

мұндағы d - конденсатор астарларының ара қашықтығы. 

 

Есеп шығару мысалдары. 
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1. Көлденең қимасының диаметрі d=0.6 мм темір өткізгіш арқылы 16 A 

ток жүреді. Өткізгіштегі еркін электрондардың n концентрациясы 

атомдардың концентрациясына тең деп есептеп, электрондардың реттелген 

қозғалысының орташа жылдамдығын анықтаңыздар. 

Берілгені:   Шешуі: электрондардың реттелген қозғаласының  

d=0.6мм=6·10
-4

м  орташа жылдамдығын мына формуламен  

n=n    <V>=  табамыз.  Мұндағы t-еркін электрондар, 

` ұзындығы l өткізгіш кесіндісіне орын ауыстыра 

отырып, q=eN зарядты тасымалдап                

<V>-?    

.           (1) 

ток тудыратын уақыт. Ұзындығы l кесіндідегі еркін электрондар саны 

N=nV=nls,                       (2) 

мұндағы  s - өткізгіш қимасының ауданы. Есеп шарты бойынша n=n`, 

ендеше 

n=n`= ,         (3) 

мұндағы -темірдің мольдік массасы; - темірдің тығыздығы; -

мольдік көлем. (3)-ті (2)-ге және (2)-ні (1)-ге қойып, I= бұдан 

 аламыз, сонымен <V>= =4.2  

2. Тұз қышқылының судағы ерітіндісі арқылы 2 минут I=0.5 A  ток 

жүреді. Нәтижесінде пайда болатын күркіреуік (гремучий) газдың массасын 

табыңыздар. 

Берілгені:  Шешуі: күркіреуік газдың массасы қышқылтылған 

I=0.5A    судың электролизі кезінде  бөлінетін  сутегі мен  

t=120c    оттегінің массаларының қосындысына тең, яғни,   

m=?     =                                                     (1) 

Электролиз нәтижесінде пайда болатын заттың массасын Фарадей 

формуласынан табамыз:  

,                                               (2) 

мұндағы, , -сутегі мен оттегінің, сәйкес мольдік массалары; = , 

2- олардың валенттіліктері. (2-ні (1))-ге қойып, 

5.8 кг 

3. Әр астарының ауданы s=2.5∙  конденсатор ішінде көлемі 

 сутегі бар. Газ иондарының n концентрациясы 

5.3∙ . Конденсатор астарларына қандай U кернеу бергенде онымен 2 

мкА ток жүреді? Оң иондардың қозғалғыштығы , теріс 

иондардікі  

Берілгені:   Шешуі: конденсатор астарларындағы U кернеу мен  
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Е s=2.5∙  электр өрісінің кернеулігі d астарлар ара қашықтығы 

V   арасындағы байланыс U= Еd. Электр өрісі кернеулігін 

j   n=5.3∙  мына формуладан табамыз. 

  Газ орналасқан, астарлар арасындағы көлем, 

I=2∙ А                      

 s∙d  бұдан d , олай болса,    

 

 

U    

 

Есептер. 

3.230 Темір өткізгішпен жүріп тұрған ток күші тығыздығы j=  

металдың әр атомына бір еркін электрон келеді деп есептеп, а) 

электрондардың реттелген қозғалысының орташа жылдамдығын; б) көлем 

бірлігіндегі электрондардың механикалық импульсін табыңыздар. 

3.231 Көлденең қимасының ауданы s=1 мм
2
, бойынан I=10 А ток жүріп 

тұрған мыс өткізгіштің электрондарының реттелген қозғаласының <V> 

орташа жылдамдығын табыңыздар. Мыстың әр атомына екі өткізгіштік 

электроны келеді деп есептелсін. 

3.232 Ұзындығы l=2 м, көлденең қимасының ауданы s=0.4 мм
2
 мыс 

сыммен ток жүріп тұр. Бұл жағдайда тізбекте бөлінетін қуат P=0.35 Вт. 

Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 1 с ішінде өтетін электрондар санын 

және электр өрісінің  E кернеулігін табыңыздар. 

3.233 Мыс сымдағы ток күшінің j тығыздығы 3 . Өткізгіштегі 

электр өрісінің кернеулігін табыңыздар. 

3.234 Екі электродты лампыдағы қанығу тогы   мА болып, 1 

сағат жұмыс істеу нәтижесінде 63 Дж энергия бөлінеді. Жылу тек қана 

электрондардың кинетиқалық энергиясы есебінен бөлінеді деп есептеп: а) 

анодқа соғылатын электрондардың жылдамдығын; б) 1 с ішінде катодтан 

ұшып шығатын электрондар санын анықтаңыздар. 

3.236  Көлемі V=6 см
3
  мыс сыммен тұрақты ток жүріп тұру 

нәтижесінде t=60 с ішінде Q=216 Дж жылу мөлшері бөлінді. Өткізгіштегі 

электр өрісі кернеулігін табыңыздар. 

3.237 Вольфрам катоды бар электрондық лампының қыздыру қылының 

ұзындығы  l=30 мм, диаметрі d=0.1 мм, қыздыру қылы температурасы  

T=2700 К. Вольфрам үшін эмиссия тұрақтысы B=60 . Қанығу 

тогын  табыңыздар. 

3.238 Висмут-темір термопарасының тұрақтысы C=92∙ В/с, 

кедергісі R=5 м. Ол ішкі кедергісі r=110 Ом гальванометрге қосылған. Егер 

термопараның бір ұшы қалыпты қайнап жатқан су буына, ал екінші ұшы еріп 

жатқан мұзда ұсталып тұрса, онда гальванометр қандай ток көрсетеді? 
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3.239 Пеш температурасын анықтау үшін, оның ішіне, ішкі кедергісі 

R=2000 Ом, сезгіштігі  А/бөлік гальванометрге қосылған никель-хром 

термопарасы орналастырылды. Термопараның тұрақтысы C=5∙  в/ 
0
C 

Термопараның екінші ұшының температурасы 
0
C болғанда 

гальванометрдің көрсетуі n=25 бөлік болса, онда пеш ішіндегі температура  

қандай болады? 

3.240 Кедергісі  Ом термопарадан және ішкі кедергісі r=80 Ом 

гальванометрден тұратын тізбекте, термопара ұштарындағы температура 

айырмасы ∆t=50
0
C  болғанда  I=26 мкА ток жүреді. Термопара тұрақтысын 

(С) табыңыздар. 

3.241 Висмут-теллур термопарасын ішкі кедергісі  r=100 Ом және 

сезгіштігі 3  А/бөлік гальванометрге қосқанда, өлшеуге мұмкін 

температураның айырмысы ∆T=2∙
 0

C болады. Осы термопараның С 

тұрақтысы неге тең? 

3.242 Гальвани элементері (ЭҚК-і E=0.9 В, ішкі кедергісі r=0.6 Ом) 

батареясы бірдей үш топпен параллель қосылған үш тармақтан тұратын 30 

элементтен тұрады. Кедергісі R=205 Ом жүктемеге қосылған батарея 5 минут 

жұмыс істегенде катодта қанша мыс бөлініп шығады? Мыстың 

салыстырмалы атомдық массасы 63.57. 

3.243 Электролит ваннасында t=5 минут бойы I=2 А ток жүрген болса, 

онда катодта бөлініп шығатын екі валентті металдың N атомдар саны мен  

зат мөлшерін табыңыздар. 

3.244 Ерітінді электролизі кезінде 1 сағатта тотияйынның (мыс 

купоросы) 4.77 г мөлшері ыдырайды. Катодта бөлінетін (әр секунд сайын) 

мыс иондарының санын анықтаңыздар. Әр ионның заряды неге тең? 

3.245 Екі электролит ваннасы өзара тізбектеліп қосылған. Бірінші 

ваннада массасы =3.9 г мырыш (цинк), ал екінші ваннада діл сондай 

уақытта массасы =2.24 г темір бөлінді. Мырыштың валенттілігі 2. 

Темірдің валенттілігін табыңыздар. 

3.246 Бір ерітіндінің ішіндегі  және  иондарының қозғалғыш-

тықтары сәйкес 4.5∙  және 6.77∙ . 

Осы мәліметтерді пайдаланып ас тұзының (NaCl) балама σ өткізгіштігін 

табыңыздар. Температура 18
0
C. 

3.247 Егер ток тығыздығы j=80  болса, онда мыс купоросының 

электролизі 5 сағат ішінде бөлінген мыстың h қалыңдығын табыңыздар. 

3.248  Мыс купоросы ерітіндісі бар электролит ваннасы арқылы 

жүретін ток күші ∆t=20 с ішінде 0-ден  I=2 А-ге дейін бірқалыпты өседі. 

Осы уақыт ішінде ваннаның катодында бөлінген мыстың m массасын 

табыңыздар. 

3.249  Ток күшінің тығыздығы j=10  болса, онда t=5 минутта 1  

электрод бетінде екі металдың қанша атомы бөлінеді? 
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3.250 Күкірт қышқылы ерітіндісінің электролизі үшін P=37 Вт қуат 

шығындалды. Егер 500 минут ішінде 0.3 г сутегі бөлінген болса, онда 

электролит кедергісі неге тең болғаны? 

3.251 Бір-бірінен d=2 см аралықта орналасқан параллель екі 

пластиналар арасындағы ауа рентген сәулелерімен иондалады. Әр пласти-

наның ауданы s=500 . Егер  пластиналар арасындағы кернеу U=100 В 

болса, онда жүретін ток күші I=3 мкА. Бұл - қанығу тогынан көп кем. 

Ауаның иондарының қозғалғыштығы 1.37  және 

1.91 . Оң иондардың концентрациясын табыңыздар. 

3.252 Азот рентген сәулелерімен иондалады. Егер газдың әр куб 

сантиметрінде тепе-теңдік жағдайда =  жұп ион болса, онда азоттың 

өткізгіштігі неге тең? Оң иондардың қозғалғыштығы  1.27 , 

ал теріс иондардікі  1.81 . 

3.253 Өзара жақын орналасқан екі пластинаның арасындағы ауа 

ультракүлгін сәулелермен бір қалыпты иондалады. Көлемі  V=500  

ауадағы байқалған ток күшінің қанығу мәні   мкА. а) көлем 

бірлігінде, бір секундта пайда болатын иондар жұбы санын; б) егер ауадағы 

иондардың рекомбинация коэфициенті 1,67∙  болса, онда иондар 

жұбының тепе-теңдікке сәйкес санын табыңыздар. 

3.254 Жазық электродтарының d ара қашықтығы 5 см  тең 

ионизациялық камерада тығыздығы 
 

 қанығу тогы жүріп тұр. 

Камераның әр куб сантиметрінде 1 с ішінде пайда болатын иондар жұбын 

табыңыздар. 

3.255  Рентген  сәулелері  ауаны иондауы  нәтижесінде әр секунд сайын 

1  көлемде  жұп иондар пайда болады. Рекомбинация коэфициенті  

. Ионның заряды электрон зарядына тең. Тепе-теңдік жағдайда 

иондалған ауаның меншікті электр өткізгіштігі неге тең? 

 

IV   тарау 

 

4 Электр және магнетизм 

 

4.1 Тұрақты токтың магнит өрісі 

 

4.1.1  Био-Савар-Лаплас заңы. 

1. Био-Савар-Лаплас заңы бойынша, бойынан I ток жүріп тұрған 

өткізгіштің dl элементі кеңістіктің қандай да болмасын А нүктесінде 

индукциясы dB магнит өрісін тудырады 

, 

Мұндағы, μ-ортаның магнит өтімділігі, вакуум үшін μ=1;  -магнит 

тұрақтысы, ол =4∙π∙ ;  -модулі өткізгіштің ұзындығына тең, 
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токтың бағытымен бағыттас вектор, өткізгіш элементі; J-өткізгіштегі ток 

күші; r-элемент  -ден анықталатын нүктеге жүргізілген радиус-вектор.  

векторының модулі мына формуламен 

, 

өрнектеледі. Мұндағы, α - радиус-вектор  мен   арасындағы бұрыш. 

Кеңістіктің берілген нүктесіндегі тогы бар өткізгіштің тудыратын 

магнит өрісінің индукциясы мына интегралмен анықталады 

 
Мұндағы -тогы бар өткізгіштің сәйкес элементінің магнит өрісі 

индукциясы, ал l белгісі интегралдау өткізгіштің бүкіл ұзындығы бойынша 

орындалатынын көрсетеді. 

2. Тогы бар түзу өткізгіш тудыратын магнит өрісі индукциясы 

. 

Мұндағы   және  - өткізгіштің шеткі нүктелері үшін бұрыш 

мәндері. 

Егер өткізгіш шексіз ұзын болса, онда  , . Онда 

. 
3. Дөңгелек токтың центріндегі магнит индукциясы 

, 
мұндағы R-тогы бар дөңгелек контурдың радиусы. 

4. Ұзын соленоидтың орта бөлігіндегі (немесе тороидтың осіндегі) 

магнит өрісі индукциясы 

, 

мұндағы, n- соленоидтың ұзындық бірлігіне келетін орам саны. 

5. Магнит өрістерінің суперпозиция принципі: бірнеше токтың 

тудыратын магнит өрісінің индукциясы, әр токтың жеке-жеке 

индукцияларының векторлық қосындысына тең: 

. 
Екі өріс беттескен жағдайда 

, 

ал векторының модулі 

B= , 

мұндағы α - берілген  және  векторлар арасындағы бұрыш. 

6. Изотропты орта үшін магнит индукциясы B мен магнит өрісінің 

кернеулігі арасындағы байланыс  . 
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Есеп шығару мысалдары. 

1. Жұқа сақинамен I=16 A ток жүріп тұр. Сақинаның радиусы  R=0,1 м. 

Сақинаның барлық нүктелерінен бірдей қашықтықта жатқан A нүктесіндегі 

магнит индукциясын табу керек 

Берілгені:  Шешуі: магнит өрісінің  индукциясын табу 

I=16A    үшін сақинадан элемент бөліп алайық. 

R=0,1 м     Био-Савар-Лаплас заңы бойынша бұл тогы бар  

    элементтің индукциясы  векторының  

r=0,2м    бағыты бұрғы ережесі бойынша анықталады.  

В-?    Ал А нүктесіндегі магит индукциясы  

суперпозиция принципі бойынша  интегралымен анықталады. 

Интегралдау сақинаның барлық  элементтері бойынша жүргізіледі.  

векторын екі құраушыға жіктейміз, олар: -сақина жазықтығына 

перпендикуляр, және - сақина жазықтығына параллель бағытталған, яғни 

.  

Ондай болса, симметрия салдарынан , ал әр элементтердің 

тудыратын  векторлары бағыттас болады, сондықтан векторлық 

қосындыны скалярлық қосындыға ауыстырамыз,   яғни мұндағы 

 және    

Сонымен, 

В= . 

СИ жүйесіне келтіріп, есептеулер жүргіземіз де, 

В= . 

 

 
4.1 сурет 
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2. Бойынан бірдей және бір жаққа бағытталған I=60 A ток жүріп 

тұрған, өзара параллель екі шексіз ұзын сым өткізгіш бір-бірінен d=10 см 

қашықтықта орналасқан. Бір өткізгіштен =5 см, ал екіншіден  см 

қашықтықтағы нүктедегі магнит индукциясын табу керек. 

Берілгені: Шешуі: А нүктесіндегі (4.2 суретті қара) магнит 

      индукциясы мұндағы,  және  әр токтың А d=0.1м  

I=60A   нүктесіндегі тудыратын жеке-жеке магнит м 

м  индукциясы.  векторының модулін косинустар                               

-?   теоремасы бойынша  табамыз, яғни  

B= .  

Тогы бар шексіз ұзын, түзу өткізгіш магнит индукциясы формуласынан  

   . Ал енді  мәнін ДАС ұшбұрышынан табамыз. 

Косинустар теоремасы боыйнша  бұдан, (3) 

формулаға мәндерін қойып B=286 мкТл аламыз. 

 
4.2 сурет 

 

Есептер. 

4.1 Бойынан I=50 А ток жүріп тұрған шексіз ұзын түзу өткізгіштен 5 см 

қашықтықтағы нүктедегі магнит өрісінің индукциясын табыңыздар. 

4.2 Ток күші  I=1 А болып жүріп тұрған, радиусы R=1 см жұқа 

сақинаның центріндегі магнит өрісінің кернеулігін табыңыздар. 

4.3 Егер бойынан жүріп тұрған  ток күші I=20 А болса, онда қабырғасы 

a=10 см квадраттың центріндегі магнит өрісі индукциясы неге тең болады? 

4.4 Өзара параллель, шексіз ұзын екі өткізгіштің ара қашықтығы 10 см, 

ал олармен қарама-қарсы бағытта жүріп тұрған ток күші бірдей және I=30 А. 

Өткізгіштердің дәл ортасындағы нүктедегі магнит индукциясын есептеп 

табыңыздар. 

4.5 Тік бұрышқа иілген шексіз ұзын өткізгіш пен I=10 А ток жүріп тұр. 

Бұрыштың биссектрисасында және төбесінен 20 см қашықтықта жатқан A 

нүктесіндегі өріс индукциясын табыңыздар (4.3 суретті қара). 
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4.6 Шексіз ұзын өткізгіш тік бұрышқа иілген (4.4 суретті қара). 

Өткізгішпен I=20 А ток жүреді. Егер r=5 см болса, онда A нүктесіндегі 

магнит индукциясы неге тең? 

 
4.3 сурет                                 4.4 сурет                                      4.5 сурет 

 

4.7 Шексіз ұзын, түзу өткізгіш 4.5-суретте көрсетілгендей болып 

иілген. Онымен I=100 А ток жүріп тұр. Егер R=10 см болса, онда O 

нүктесіндегі магнит индукциясын табыңыздар. 

4.8 Шексіз ұзын, түзу екі өткізгіш тік бұрышпен айқасқан (4.6 суретті 

қара). Ара қашықтығы d=10 см өткізгіштермен  А және  A ток 

жүреді. Екі өткізгіштен бірдей қашықтағы А нүктесіндегі магнит 

индукциясын табыңыздар. 

 
4.6 сурет                                 4.7 сурет                                  4.8 сурет 

4.9 4.7-суретте тогы бар, = =I, ал , шексіз ұзын, түзу үш 

өткізгіштің қимасы көрсетілген. Егер AB= BC болса, онда AC кесіндісінің 

бойынан токтарының тудыратын магнит өрісі нөлге тең болатын нүктені 

табыңыз 

4.10  Шексіз ұзын, түзу өткізгіштің радиусы R=80 см (4.8 суретті қара) 

дөңгелек тұзағы бар. Егер A нүктесіндегі магнит индукциясы B=12,5 мкТл 

болса, онда өткізгіштегі ток күші неге тең? 

4.11 Қабырғасы ұзындығы l=0,2 м дұрыс алтыбұрыштың центріндегі 

магнит индукциясы B=10 мкТл болса, онда оның периметрін бойлап жүретін 

ток күші неге тең болғаны? 

4.12  Түзу өткізгіштің AB кесіндісінің ортасынан 5 см қашықтықтағы C 

нүктесіндегі магнит өрісі кернеулігін табыңыздар. C нүктесінен 60
0
 

бұрышпен көрінетін AB кесіндісімен I=20 А ток жүреді. 
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4.13 Жіңішке сым сақинамен ток жүріп тұр. Ток күшінің мәнін 

өзгертпей, оған квадрат тәрізді пішін берілді. Контурдың центріндегі магнит 

индукциясы неше рет өзгереді? 

4.14 Шексіз ұзын, параллель екі өткізгішпен жүретін ток күштері 

бірдей  I1=I2=2,5 A. Токтар бір жаққа бағытталған. Ара қашықтығы 50 см екі 

өткізгіштің біреуінен 40 см, ал екіншісінен 30 см қашықтықтағы нүктедегі 

магнит индукциясын есептеп табыңыздар. 

4.15 Қабырғасы a болып квадрат рамка тәрізді иілген жіңішке 

өткізгішпен I ток жүреді. Квадраттың төбелерінен бірдей, оның қабырғасына 

тең қашықтықтағы нүктедегі магнит өрісі индукциясын табыңыздар. 

4.16 Түзу, ұзын өткізгіштің бір аралығы радиусы R жарты шеңбер 

болып табылады  (4.9 суретті қара). Өткізгішпен I ток жүріп тұр. Жарты 

шеңбер центріндегі магнит өрісі индукциясын табыңыздар. 

 
4.9  сурет                                               4.10 сурет 

 

4.17 Дөңгелек контурдың радиусы R=4 см, онымен жүретін ток күші 

I=2 A. Контурдың осінде, оның жазықтығынан 3 см қашықтықтағы нүктедегі 

магнит өрісі кернеулігін есептеп табыңыздар. 

4.18 Өте қысқа катушканың радиусы R=16 см, ал оның орамасымен 

жүретін ток күші I=5 А.  Катушканың центріндегі магнит өрісі индукциясы 

800 A/м болса, онда орамасының орам саны неге тең? 

4.19 Радиусы R=10 см жіңішке өткізгіш сақинамен I=80 A ток жүріп 

тұр. Сақинаның барлық нүктелерінен бірдей қашықтықта жатқан нүктедегі B 

магнит индукциясын табыңыздар. Ол қашықтық r=20 см. 

4.20 Ұзындығы l=20 см катушканың орам саны N=100. Катушка 

орамасымен I=5 А ток жүріп тұр. Катушканың диаметрі d=20 см. 

Катушканың осінде, оның бір ұшынан 10 см қашықтықтағы нүктедегі магнит 

индукциясын табыңыздар. 

4.21 Диаметрі d=10 см дөңгелек ораммен I=10 А ток жүріп тұр. 

Орамның осіндегі нүктелердің H магнит өрісі кернеулігін тауып оны кестеге 

жазыңдар. 0≤x≤10 см интервалында, әр 2 см аралықта H магнит өрісі 

кернеулігінің x-ке байланысты сызбасын сызыңыздар. 

4.22 Ұзындығы l=200 мм катушканың орам саны N=200. Диаметрі 

d=200 мм катушкамен I=5 А ток жүреді. Катушканың центріндегі B магнит 

индукциясын табыңыздар. 

4.23 Көлденең қимасының ауданы S=1,0 мм
2
 мыс сымнан жасалған 

сақинамен жүріп тұрған I=20 А ток, оның центрінде H=178 А/м магнит өрісі 

кернеулігін тудырады. Сақина жасалған сымның ұштарына қандай 

потенциалдар айырмасы түсірілген? 
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4.24 Ұзындығы l=30 см катушканың орам саны N=1000. Катушкамен 

I=2 А ток жүретін болса, онда оның ішіндегі магнит өрісі кернеулігін есептеп 

табыңыздар. Катушканың диаметрі, оның ұзындығымен салыстырғанда өте 

аз деп есептелсін. 

4.25 Диаметрі d=0,8 мм сымнан жасалған катушка орамасының 

орамдары бір-біріне тығыз жанасып орналасқан. Ток күші I=1 А болғанда, 

катушканы өте ұзын деп есептеп, оның ішіндегі магнит өрісінің H 

кернеулігін есептеп табыңыздар. 

4.26 Тең қабырғалы үшбұрыш пішінді контурмен I=40 А ток жүріп тұр. 

Үшбұрыштың қабырғасының ұзындығы a=30 см. Үшбұрыш биіктіктерінің 

қиылысу нүктесіндегі B  магнит индукциясын табыңыздар. 

4.27 Диаметрі d=10 см катушка орамасы бір-біріне тығыз етіп оралған 

жіңішке сымнан жасалған. Егер ұзындық бірлігіне келетін орам саны дәл 

осындай болатын ұзын соленоидтың магнит индукциясынан айырмашылығы 

0,5% аспайтын болса, онда осы катушканың минимал lmin ұзындығы қандай 

болуы керек? 

4.28 Қозбаған сутегі атомының электроны ядроны айнала радиусы 

R=53 пм шеңбер бойымен қозғалады. Баламалық (эквиваленттік) дөңгелек 

ток күшін және шеңбер центріндегі өріс кернеулігін табыңыздар. 

4.29 Электрон түзу бойымен υ=10 Мм/с жылдамдықпен қозғалады. 

Оның қозғалыс сызығынан (траекториясы) r=1 нм қашықтықта жатқан 

нүктедегі магнит өрісінің максимал индукциясын табыңыздар. 

4.30 Түзу сызық бойымен қозғалып бара жатқан электронның 

траекториясынан 10 нм қашықтықтағы магнит индукциясының максимал 

мәні Bm=160 мкТл. Электронның жылдамдығын табыңыздар. 

4.31 Радиусы R=50 см, диэлектрик дискідегі біркелкі болып бөлінген 

заряд q=5 Кл. Дискі өзінің осін айнала ω=10 рад/с бұрыштық жылдамдықпен 

айналып тұр. Өрістің дискі центріндегі магнит индукциясын табыңыздар. 

4.32 Дұрыс алтыбұрыш сым рамкамен I=2 A ток жүріп тұр. 

Нәтижесінде оның центрінде кернеулігі H=33 A/м магнит өрісі пайда болады. 

Рамка жасалған сымның ұзындығын табыңыздар. 

4.33  Өзексіз тороидтың орта сызығының радиусы R, ал оның көлденең 

қимасы радиусы r дөңгелек болып табылады. Тороидтың орамасының орам 

саны N. Егер орамдағы ток күші I болса, онда тороидтағы өрістің магнит 

индукциясының Bmin  және  Bmax мәндерін табыңыздар. 

4.34 Тік төртбұрыш болып иілген жіңішке сыммен I=60 А ток жүреді. 

Тік төртбұрыш қабырғаларының ұзындықтары, сәйкес a=30 см және в=40 см. 

Диагональдардың қиылысу нүктесіндегі B магнит индукциясын табыңыздар. 

4.35 Жіңішке өткізгіш контурмен жүретін ток күші I=100 A. Осы 

токтың А нүктесіндегі B магнит индукциясын табыңыздар (4.8 суретті қара). 

Контурдың иілген бөлігінің радиусы R=20 см. 
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4.1.2 Зарядталған бөлшектердің магнит өрісіндегі қозғалысы. 

1. Магнит индукциясы  өрісте  жылдамдықпен қозғалып келе жатқан 

заряды q бөлшекке әсер ететін магниттік күш F 

 немесе F= , 

мұндағы α-векторлар ϑ мен B арасындағы бұрыш. 

2. Бір мезгілдегі магнит және электр өрістерінде зарядталған бөлшекке 

әсер ететін күш (Лоренц күші): 

. 

3. Шексіз ұзын, түзу өткізгішке параллель қозғалатын зарядталған 

бөлшекке әсер ететін магниттік күштің модулі 

F=q∙σ∙B=q∙σ∙ , 

мұндағы r0 –зарядтан өткізгішке дейінгі қашықтық. 

 

Есеп шығару мысалдары. 

1. Электрон индукциясы B=3,14·10
-2 

Тл біртекті магнит өрісіне оған 30
0
 

бұрышпен, 8·10
6 

м/с жылдамдықпен ұшып кірді. Электронның магнит 

өрісінде қозғалатын бұранда тәрізді сызығының радиусы мен адымы мәнін 

табу керек. Сондай-ақ, электронның магнит өрісінде айналу жиілігін 

табыңыздар. 

 
4.11 сурет 

 

Берілгені: 

B=3,14·10
-2

Тл 

σ=8·10
2 
м/с 

α=30
0 

R-?, h-?, n-? 

Шешуі: магнит өрісіне ұшып кірген электронға B магнит индукциясы 

мен  жылдамдық векторларына перпендикуляр бағытталған Лоренц күші 

әсер етеді. F=  Бұл күш электронға нормаль бағытталған үдеу 

беріп және оны B сызықтарына перпендикуляр жазықтықтағы шеңбер 

бойымен  жылдамдықпен қозғауға мәжбүр етеді.  векторы 

бағытында электронға ешқандай күш әсер етпейді де, ол  

жылдамдықпен өріс бойымен бірқалыпты қозғалады. Осы екі қозғалыстың 

қосылуы нәтижесінде электрон радиусы R, адымы h бұрандалы сызықпен 

қозғалады (4.11 суретті қара). Электрон айнала қозғалатын шеңбердің 
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радиусын келесі шарттан табамыз, F=Fy немесе  , бұдан 

R=  м. Бұрандалы сызықтың адымы электронның  

жылдамдықпен, оның бір айналым жасауға кеткен уақыты ішінде жүрген 

жолына тең, яғни h=  мұндағы, электронның айналу периоды T= , 

ендеше h= = =2πR∙ctg =0,79 м. 

Электронның айналу жиілігі  n= . 

2. Альфа-бөлшек, U=104 B үдетуші потенциалдар айырмаынан 

өткеннен кейін, бір-бірімен тік бұрыш жасайтын электр (E=10 кВ/м) және 

магнит (B=0,1 Тл) өрісіне перпендикуляр ұшып кірді. Егер бөлшек өзінің 

түзу сызықты қозғалыс бағытынан ешбір өзгермей қозғалып өткен болса, 

онда осы альфа-бөлшектің заряды мен массасының қатынасы неге тең 

болғаны? 

Берілгені:  Шешуі: үдетуші потенциалдарын өткенде альфа  

U=104B   бөлшегі кинетикалық   энергияға ие болады, 

 Е=10кВ/м  яғни, q∙U=  бұдан 

           -?                 (1)   

 

Өзара перпендикуляр электр және магнит өрістерінде бөлшекке екі 

күш әсер етеді, олар: 

Fν =  және Fэ =q . 

Егер Fν+Fэ=0 немесе qσB-qE=0 болса, онда альфа-бөлшек бағытын 

өзгертпейді, бұдан 

     σ=                                                         (2) 

(2) өрнекті (1) өрнекке қойып, 

= = 4,8∙   Кл/кг. 

 

Есептер. 

4.36 Индукциясы B=15 мТл магнит өрісіне ϑ=2 Мм/с жылдамдықпен 

ұшып кірген протонның жасайтын шеңберінің радиусын табыңыздар. 

4.37 Вакуумде, кернеулігі H=5,56·10 кА/м магнит өрісінде қозғалған 

электрондар шоғының траекториясы радиусы R=3 см шеңбер болып 

табылады. Электрондардың қозғалыс жылдамдығын және энергиясын, 

сондай-ақ, олардың айналу периоды мен L импульс моментін табыңыздар. 

4.38 Электрон U=300 B потенциалдар айырмасында үдетілгеннен кейін 

түзу, шексіз ұзын өткізгішке параллель бағытта, одан d=4 мм қашықтыққа 

қозғалады. Егер өткізгішпен I=5 А ток жіберілген болса, онда электронға 

қандай күш әсер етеді? 
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4.39 Екі рет иондалған гелий атомы (α-бөлшек) кернеулігі H=100 кА/м 

біртекті магнит өрісінде, радиусы R=100 см шеңбермен қозғалады. α-

бөлшектің жылдамдығын табу керек. 

4.40 Электрон ϑ=4·10
-7 

м/с жылдамдықпен индукциясы B=1 мТл 

біртекті магнит өрісіне перпендикуляр бағытта ұшып кірді. Электронның 

магнит өрісіндегі қозғалысының    тангенциал және     нормаль 

үдеулерін табыңыздар. 

4.41 Заряды бір элементар зарядқа тең ион индукциясы B=0,015 Тл 

біртекті магнит өрісінде R=10 см шеңбер бойымен қозғалады. Ионның 

импульсін табыңыздар. 

4.42  Электрон индукциясы B=2·10
-3 

Тл магнит өрісінде радиусы R=2 

см, адымы h=5 см бұрандалы сызықпен қозғалады. Электрон магнит өрісіне 

қандай жылдамдықпен ұшып кірген? 

4.43  Индукциясы B=1 Тл магнит өрісінде, радиусы R=60 см шеңбер 

доғасы бойымен қозғалатын протонның кинетикалық энергиясы (электрон-

вольт арқылы) табыңыздар. 

4.44  Протон индукциясы B=0,5 Тл біртекті магнит өрісіне ұшып кірді. 

Егер протонның осы магнит өрісіндегі қозғалыс траекториясы радиусы R=0,1 

см шеңбер болса, онда оның L импульс моменті неге тең болғаны? 

4.45  Электрон кернеулігі H=101 кА/м біртекті магнит өрісінде шеңбер 

бойымен қозғалады. Электронның айналу периодын табыңыздар. 

4.46 Индукциясы B=0,2 Тл магнит өрісінде дөңгелек орбитамен 

қозғалатын электронның айналу жиілігін табыңыздар. 

4.47 Электрон мен протон бірдей жылдамдықпен біртекті магнит 

өрісіне перпендикуляр бағытта ұшып кіреді. Протонның қозғалыс 

траекториясының қисықтық Rp радиусы, электронның Rэ қисықтық 

радиусынан неше есе көп? 

4.48 Потенциалдар айырмасы U=2 кВ электр өрісінде үдетілген 

зарядталған бөлшек индукциясы  B=15,1 мТл магнит өрісінде радиусы R=1см 

шеңбер бойымен қозғалады. Бөлшек зарядының оның массасына q/m 

қатынасын және бөлшектің қозғалыс жылдамдығын табыңыздар. 

4.49 Потенциалдар айырмасы U=1 МВ электр өрісінде үдетілген α-

бөлшектер(гелий атомының ядролары) ағыны кернеулігі H=1,2 кА/м біртекті 

магнит өрісіне ұшып кіреді. Әр жылдамдық бағыты магнит өрісі бағытына 

перпендикуляр болса, онда олардың әрқайсысына әсер ететін күшті есептеп 

табыңыздар. 

4.50 Вакуумде, ϑ=10
6 

м/с жылдамдықпен қозғалған электрон 

индукциясы B=1,2 мТл біртекті магнит өрісіне, оның күш сызықтарына α=30
0
 

бұрышпен ұшып кірді. Электрон қозғалатын бұрандалы сызықтың R радиусы 

мен h адымы ұзындығын табыңыздар. 

4.51 Электрон индукциясы B=0,2 Тл магнит өрісіне ұшып кіргеннен 

кейін, радиусы R=5 см шеңбер бойымен қозғалады. Электронның қозғалысы 

нәтижесінде пайда болатын баламалық (эквиваленттік) дөңгелек токтың Pm 

магнит моментін анықтаңыздар. 
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4.52 Индукциясы B=2 Тл біртекті магнит өрісінде қозғалған протонның 

траекториясы радиусы  R=10 см және адымы ұзындығы h=60 см бұрандалы 

сызық болса, онда протонның кинетикалық энергиясы неге тең болғаны? 

4.53 Жылдамдығы ϑ=8 Мм/с электрон, кернеулігі H=16 кА/м біртекті 

магнит өрісіне, оның күш сызықтарына 60
0
 бұрышпен ұшып кірді. Магнит 

өрісінде электрон сызатын бұрандалы сызықтың радиусы мен адымы 

ұзындығын анықтаңыздар. 

4.54 Электронның  Вильсон камерасында алынған фотосуретіндегі 

траекториясы радиусы R=10 см шеңбер доғасы болып шықты. Егер электрон 

қозғалған магнит өрісінің индукциясы B=10 мТл болса, онда оның энергиясы 

(электрон-вольтпен) неге тең екен?  

4.55 Циклотроннан ұшып шығатын α – бөлшектердің  жылдамдығы 

мен Wk кинетикалық энергиясын есептеп табыңыздар. α – бөлшектер 

индукциясы В=1,7 Тл циклотронның шыға бергенде, радиусы R=50 см 

шеңбер бойымен қозғалған еді. 

4.56 Протон циклотрон ішінде әр айналым жасаған сайын 

потенциалдар айырмасы 30 кВ дуанттар айырмасын өтетін болса, онда ол 

циклотронның магнит өрісінде W=10 МэВ энергия алу үшін, неше айналым 

жасауға тиіс? 

4.57   300 В потенциалдар айырмасымен үдетілген электрондар шоғы 

біртекті магнит өрісіне тік келіп түседі. 4.12-суретте магнит өрісі сызбадан 

бізге қарай бағытталған. Магнит өрісінің аумағының ені 2,5 см. Магнит 

полюсы шетінен 5 см қашықтықта орналасқан жарқырауық (флуорес-

ценциялық) экранда, электрондар шоғы магнит өрісі жоқ жағдайда, А 

нүктесінде, ал магнит өрісін қосқанда В нүктесінде жарық дақ қалдырады. 

Егер магнит өрісі индукциясы В=14,6 мкТл болса, онда жарық дақтың АВ 

ығысуын табыңыздар. 

 
4.12  сурет 

 

4.58  Кернеулігі Е=100 В/см электр өрісі индукциясы В=0,02 Тл 

біртекті магнит өрісіне перпендикуляр бағытталған. Электрон осы өріске 

перпендикуляр бағытта ұшып кіреді. Электронның бастапқы жылдамдығы 

қандай болғанда, ол осы өрісте түзу сызық бойымен қозғалады? Бұл өрісте 

протон қандай жылдамдықпен қозғалғанда, оның траекториясы түзу сызық 

болады? 

4.59 Жылдамдығы υ=10 км/с протон кеңістіктің бір электр өрісі 

кернеулігі Е=210 В/м, магнит өрісі индукциясы В=3,3 мТл аймағына ұшып 

кірді. Электр өрісі кернеулігі Е мен магнит индукциясы бағыттас. Егер 

протонның υ жылдамдығының бағыты бастапқы мезетте: а) Е және В 
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векторлар бағытына бағыттас; б) бұл өрістерге перпендикуляр бағытталған 

болса, онда оның қозғалыс үдеуін табыңыздар. 

 

4.1.3  Магнит өрісінде тоғы бар өткізгішке әсер ететін күш. 

Магнит өрісіне орналасқан тоғы бар контур. 

1. Ампер заңы. Магнит өрісінде тоғы бар, түзу өткізгішке әсер ететін 

күш 

F = [lB]I, 

мұндағы I – ток күші; l – модулі бойынша өткізгіштің l ұзындығына 

тең, ал бағыты бойынша ток күшімен бағыттас, вектор; B – өрістің магнит 

индукциясы.  F векторының модулі 

F = BIlsinα, 

мұндағы, α – екі l және В вектордың арасындағы бұрыш. 

Өткізгіш қисық сызықты болған жағдайда 

dF = [dlB]I, 

мұндағы dF – магнит өрісінде dl ток элементіне әсер ететін күш, ол 

dF = Ibdlsinα. 

2. Шексіз ұзын, түзу және пареллель, сондай-ақ бойларынан I1 және I2 

ток жүріп тұрған екі өткізгіштің өзара әсерлесу күші: 

F =  , 

мұндағы l – өткізгіштің берілген бөлігінің ұзындығы; d – олардың ара 

қашықтығы. 

3. Тоғы бар тұйық контурдың магниттік моменті 

Pm = I·S, 

мұнда S – контурдың ауданы. 

4. Магнит өрісінде тоғы бар тұйық контурға, сондай-ақ магнит 

тілшесіне, әсер ететін қос күштің айналдырушы моменті 

M = [PmB]  немесе M = PmBsinα. 

Мұндағы α – магнит индукциясының В векторы мен контурға 

түсірілген n нормальдың арасындағы (немесе магнит тілшесі осі арасындағы) 

бұрыш. 

5. Магнит диполіне әсер ететін күш:  F = Pm . 

6. Индукциясы В магнит өрісіне орналасқан және Рm магнит моменті 

бар магнит тілшесінің немесе тоғы бар контурдың тербеліс периоды 

T = 2 , 

мұндағы J – тілшенің немесе контурдың іліну нүктесіне қатысты 

инерция моменті. 

 

Есеп шығару мысалдары. 

1.  Жарты сақина пішінді радиусы 10 см сым өткізгіш индукциясы   50 

мТл біртекті магнит өрісіне  орналасқан. Өткізгіштегі ток күші 10 А. Егер 

сақина жазықтығы индукция  сызықтарына перпендикуляр, ал жетекші 
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сымдар өріс сыртында жатқан болса, онда жарты сақинаға  әсер ететін  Ғ 

күшті табыңыздар. 

Берілгені: 

R= 10 см 

B = 50 мТл 

I = 10 А 

α = 0
0
 

F -? 

Шешуі: магнит өрісінде Idl ток элементіне dF = I[dlB]  немесе dF = 

IВdlsinα әсер етеді. Берілген жағдай үшін α=π/2 болғандықтан dF = IBdl. 

Өткізгіштің әр элементіне әсер ететін күштер жарты сақинаның радиусын 

бойлай бағытталып, бәрі бір жазықтықта жатыр  ( 4.13 суретті қара). 

 
4.13  сурет 

 

х,у  координаталар жүйесін таңдап алып, күштердің осьтердегі 

проекцияларын табамыз. 

dFx = dFsinα;         dFy = dFcosα;      dF = idFx+jdFy 

жарты сақинаның барлық элементтеріне әсер ететін күштердің тең әсерлі 

күші,    

F = , 

мұндағы  екендігі, жартылай сақинаның симметриясы 

салдарынан. Олай болса, 

F = Fy = , 

мұндағы dτ = τdα/π , ал бұрыш   +π/2  мен  -π/2  аралығында өзгереді. 

Сонымен  F = IBτ/π  H. 

Егер жарты сақинаны түзу сымға түзейтін болсақ,  онда өткізгіштің әр 

элементіне әсер ететін күштер өз ара параллель болады да, бүкіл өткізгішке 

әсер ететін күш F = . 

2.  Қабырғасының ұзындығы l = 2 см жіңішке сымнан оралған квадрат 

рамканың орам саны N = 100. Рамка, бұралу тұрақтысы С =10мкН м/град, 

серпінді сымға ілінген. Рамка жазықтығы сыртқы магнит өрісі индукциясы В 

бағытында орналасқан. Рамкамен I = 1 А  ток жүргенде ол 60
0 

 бұрышқа 

бұрылған болса, онда сыртқы магнит индукциясы В неге тең? 

Берілгені: 

l = 2 см 

N = 100 
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C = 10 мкН м/град 

I = 1А 

α = 60
0
 

В -? 

 
4.14 сурет 

 

Шешуі: сыртқы магнит өрісінің В индукциясын, рамканың өрістегі 

тепе-теңдік күйде болу шартынан табуға болады, яғни берілген жағдайда 

рамкаға әсер ететін екі күш моменті бар, олар: М – рамкаға сыртқы магнит 

өрісі тарапынан әсер ететін  күш моменті, және М – рамка ілінген сым 

бұралғанда пайда болатын серпінді күштің моменті (4.14 суретті қара). 

Ендеше 

 
яғни  М12 + М2 = 0 

немесе PmBsinα – Cφ = 0 

немесе М моментінің таңбасының минус болуы, себебі оның бағыты 

моментінің айналдыру бағытына қарама – қарсы болғандықтан. Pm = ISN = 

Iα
2
N  екенін ескеріп  Iα

2
Nsinα – Cφ = 0  аламыз. Бұдан В = Cφ/Iα

2
Nsinα = 30 

мТл. 

 

Есептер. 

4.60  Электромагнит полюстары арасында индукциясы В=0,1 біртекті 

магнит өрісі пайда болды. Магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан, 

ұзындығы l = 70 см түзу өткізгішпен I = 70 А ток жүреді. Өткізгішке әсер 

ететін F күшті табу керек. 

4.61 Ұзындықтары l = 10 м қос сымды желінің параллель екі өткізгіш 

сымымен жүретін ток күші I = 500 А. Токтардың бағыттары қарама – қарсы 

бағытталған. Егер сымдардың ара қашықтығы 25 см болса, онда олар өзара 

қандай күшпен әсерлеседі? 

4.62 Бойынан I = 20 A ток жүріп тұрған, ұзындығы l = 10 см түзу 

өткізгішке индукциясы B = 0,01 Тл магнит өрісінде әсер ететін күш 10 мН 

болса, онда В векторы мен токтың бағытының арасындағы α бұрышы неге 

тең? 

4.63 Бойынан 8 А ток жүріп тұрған (4.15 суретті қара) жіңішке 

өткізгіштің ұзындық бірлігіне әсер ететін күштің О нүктедегі модулі мен 

бағытын табу керек, мұндағы R = 10 см. 
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4.15  сурет     4.16 сурет 

 

4.64 Егер l = 20 см болса, онда бойынан 8 А ток жүріп тұрған 

өткізгіштің ұзындық бірлігіне О нүктесінде әсер ететін күшті табыңыздар 

(4.16 суретті қара). 

4.65 Квадрат пішінді сым рамка ұзын, түзу өткізгішке екі қабырғасы 

параллель болып, бір жазықтыққа орналасқан. Рамкамен және сым 

өткізгішпен бірдей I = 1 кА ток жүреді. Рамканың сым өткізгішке жақын 

қабырғасы мен арасы, оның ұзындығына тең болса, онда рамкаға әсер ететін  

F күшті табыңыздар. 

4.66 Бойынан I = 20A ток жүріп тұрған шексіз ұзын түзу өткізгіш 

өрісіне бір қабырғасының ұзындығы l = 10 см, I = 1А тоғы бар квадрат рамка 

орналасқан. Өткізгіш пен рамка, рамканың екі қабырғасы өткізгішке 

перпендикуляр болып, бір жазықтықта жатыр. Өткізгіштен рамканың жақын 

қабырғасына дейінгі қашықтық 5 см. Рамкаға әсер ететін F күшті табыңыз. 

4.67 Жарты сақина пішінді радиусы R = 20 cм сым өткізгіш, 

индукциясы B = 50 мТл біртекті магнит өрісіне орналасты. Өткізгіштегі ток 

күші I = 10А. Егер жарты сақина жазықтығы индукция сызықтарына 

перпендикуляр, ал жеткізуші сымдар өріс сыртында жатқан болса, онда 

жарты сақинаға әсер ететін F күшті табыңыздар. 

4.68 Радиусы R =20 жіңішке сым сақина, индукциясы B = 20 мТл 

біртекті магнит өрісіне орналасқан. Сақинадағы ток күші I = 100 А, ал 

индукция күш сызықтары сақина жазықтығына перпендикуляр болса, онда 

сақинаны созатын күшті табыңыздар. 

4.69 Әр қайсысындағы ток күші I = 1 A, ұзын, өзара параллель екі 

өткізгіш арасын 2 есе арттырды. Ампер күші өткізгіштің ұзындық бірлігіне 

келетін қандай жұмыс істеген? 

4.70  Генератордың жеткізуші өткізгіш сымдары, бір-бірінен 10 см 

қашықтықта жатқан, ұзындығы l = 2 м параллель мыс таспалар (полосы) 

болып табылады. Қысқаша тұйықталу нәтижесінде, олардан  I = 20 кА ток 

жүрген жағдай үшін, олардың өзара тебілу күшін табыңыздар. 

4.71 Ұзындығы l = 5 м, өзара параллель түзу екі өткізгіштің ара 

қашықтығы 0,1 м, ал олардағы ток күштері бірдей және 1 кА. Өткізгіштердің 

өзара әсерлесу күшін табыңыздар. 

4.72 Бір-бірінен арақашықтығы 0,3 м екі рельстің үстінде көлденең 

жатқан мыс шыбықпен I = 50 A ток жүріп тұр. Рельспен сырғанау үйкелісінің 

коэффициенті 0,6. Өткізгіш рельс бетімен сырғанай бастау үшін қажет 

магнит өрісі индукциясының ең аз мәнін табыңыздар. 
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4.73  Бірдей екі жазық, квадраттың бір қабырғасының ұзындығы l = 10 

см, ал олардың ток күші I = 10 А. Егер квадрат контурлардың арасы 0,1 см 

болса, онда олардың өзара әсерлесу күшін табыңыздар. 

4.74 Радиустары R = 20 см, бірдей және жіңішке екі сақинамен, бірдей I 

= 10А ток жүріп тұр. Егер сақиналар жататын жазықтықтар өзара параллель, 

ал олардың арақашықтығы 1 мм болса, онда сақиналардың әсерлесу күші 

неге тең болғаны? 

4.75  Тогы бар жіңішке дөңгелек орамның радиусы R = 0,1 м, ал оның 

тудыратын магнит өрісі индукцияның орам центріндегі мәні В = 6 мкТл 

болса, онда осы орамның магнит моменті неге тең? 

4.76  Радиусы R = 0,05 м орамдағы ток күші I = 5 А. Дөңгелек токтың 

магнит моментін табыңыздар. 

4.77  Қысқа катушкаға оралған жіңішке сымның орам саны N = 500. 

Катушканың көлденең қимасы – қабырғасы ұзындығы  l = 0,1 м квадрат. 

Катушкамен жүріп тұрған ток күші I = 2 А болса, онда оның магнит моментін 

табыңыздар. 

4.78 Дөңгелек орам центріндегі магнит өрісі кернеулігі Н = 200 А/м. 

Орамның магнит моменті 1 А.м
2
 . Орамдағы ток күшін және оның радиусын 

табыңыздар. 

4.79 Диаметрі d = 0,1 м орамның магнит моменті 6,28·10
-2

 А.м
2
. 

Орамдағы ток күшін табыңыздар. 

4.80  Сутегінің қозбаған атомының электроны радиусы R = 53 пм 

шеңбер бойымен ядроны айналып жүр. Баламалық дөңгелек токтың магнит 

моментін және индукциясы В = 0,1 Тл магнит өрісіне электрон орбитасы 

жазықтығы күш сызықтарына параллель болып орналасқан жағдайда, 

дөңгелек токка әсер ететін М механикалық моментін табыңыздар. 

4.81 Массасы m = 12 г, ұзындығы l = 0,2 м стерженьге q = 120 нКл 

заряд біркелкі болып бөлінген. Жіңішке стержень, оның ортасынан өтетін, 

оған перпендикуляр осьті 10 рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен 

айналып тұр. 1) зарядталған стержень айналғанда пайда болатын, магнит 

моментін;  2) магнит моментінің импульс моментіне қатынасын табыңыздар. 

4.82 Радиусы R = 0,1 м және массасы m = 10 г жіңішке сақинадағы 

заряд q = 10 Кл. Сақина, өзіне перпендикуляр және центрінен өтетін осьті 10 

с
-I
  жиілікпен бірқалыпты айналып тұр. 1) зарядталған сақина айналғанда 

пайда болатын дөңгелек токтың магнит моментін; 2) магнит моментінің 

импульс моментіне қатынасын табыңыздар. 

4.83 Ұзындығы l = 10 см, диаметрі d = 4 см соленоидтың орамдары 

саны N = 20, (мұндағы l = 1 см ұзындыққа келетін орам саны n). 

Соленоидтағы ток күші I = 2 А болса, онда оның магнит моментін 

анықтаңыз. 

4.84 Радиусы R жұқа, ток өткізбейтін дискінің бір бетінде беттік 

тығыздығы σ заряд бар. Дискі өз осінен ω бұрыштық жылдамдықпен 

айналып тұр.1) дискінің центріндегі магнит индукциясын; 2) дискінің магнит 

моментін табыңыздар. 
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4.85  Зарядының беттік тығыздығы σ = 10 мкКл/м
2
, радиусы R = 50 мм 

өткізбейтін сфера, өзінің центрінен өтетін осьті ω = 70 рад/с бұрыштық 

жылдамдықпен айналып тұр. Сфераның центріндегі магнит индукцияны 

табыңыздар. 

4.86 Ұзындығы l = 0,2 м, екі сымнан квадрат және дөңгелек контур 

жасалады. Олардағы ток күші I = 2 А, әр контурдың өріс бағытымен 

жасайтын бұрышы φ = 45
0
 болса, онда индукциясы В = 0,5 Тл өріске 

орналасқан контурларға әсер ететін М1 және М2 айналдырушы моменттерді 

табыңыздар. 

4.87  Рамка аудандары S = 20 см
2
,  N = 50 орамнан тұрады. Бойынан 

жүретін ток күші I = 5 А рамканы, индукциясы В = 0,5 Тл магнит өрісіне 

рамкаға нормаль бағыты n мен В индукция векторының арасындағы бұрыш α 

= 30
0
 болатындай болып орналастырғанда, оған қандай айналдырушы момент 

әсер ететінін табыңыздар. 

4.88  Ұзындығы а = 3 см, ені в = 2 см тіктөртбұрышты қаңқаға оралған 

N = 400 орам, жіңішке сымнан тұратын гальванометр катушкасы индукциясы 

B = 0,1 Тл магнит өрісіне жіппен ілінген. Катушкамен I = 0,1 А ток жүреді. 

Егер катушканың жазықтығы: 1) магнит өрісі бағытына параллель; 2) магнит 

өрісі бағытымен φ = 60
0
 бұрышпен орналасса, онда гальванометр 

катушкасына әсер ететін М айналдырушы моментті табыңыздар. 

4.89 Радиусы R = 10 см сым орам кернеулігі Н = 2 кА/м, біртекті 

магнит өрісіне орналасқан. Орам жазықтығы мен өріс бағытының 

арасындағы бұрыш φ = 60
0
. Ораммен жүретін ток күші I = 4 А. Орамға әсер 

ететін М механикалық моментті анықтаңыздар. 

4.90  Ұзындығы а=4 см, ені в=1,5 см гальванометр катушкасының 

жіңішке сымнан жасалған орам саны N = 200. Рамка жазықтығы, индукциясы 

В = 0,1 Тл магнит өрісіне параллель орналасқан. 1) ораммен  I = 1 мА ток 

жүрген кездегі рамкаға әсер ететін М механикалық моментті; 2) осы жағдай 

үшін рамканың Pm  магнит моментін табу керек. 

4.91 Сақина пішінді, массасы m = 3 г өткізгіш серпінсіз жіп арқылы 

біртекті магнит өрісінде ілулі тұр. Өткізгішпен жүретін ток күші I = 2 А. 

Вертикаль оське қатысты болатын аз айналмалы тербеліс периоды Т = 1,2 с. 

Өрістің магнит индукциясын анықтаңыздар. 

4.92 Компастың магнит тілшесі Жердің магнит өрісінде тербеліс 

жасайды. Тілшенің массасы m = 3 г, ұзындығы  l = 6 см, ал магнит моменті 

Pm = 3,14 А·м2
. Егер жердің магнит өрісі индукциясының горизонталь 

құраушысы В0 = 20 мкТл болса, онда тілшенің тербеліс периодын 

анықтаңыздар. 

4.93  Егер нүктелік магнит диполіне әсер ететін күштің Fm максимал 

мәні 10 мН болса, онда магнит өрісінің біртексіздік dB/dх дәрежесін 

анықтаңыз. Нүктелік магнит диполінің магнит моменті Pm = 2 мА·м2
. 

4.94  Орамдар саны N = 40, жазық катушкамен I = 3,5 А ток жүргенде, 

оның магнит моменті Pm = 1,33 А·м2
 болды. Катушканың радиусын 

табыңыздар. 
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4.1.4 Толық ток заңы. Магнит ағыны. Магнит өрісінің  жұмысы. 

1. Өткізгіштік тогы үшін толық ток заңы: токтарды қамтитын тұйық 

контур бойынша алынған В магнит индукция векторының циркуляциясының 

формуласы 

. 

2. Ауданы жазық контур арқылы өтетін магнит ағыны: біртекті өріс 

үшін 

Ф = BScosα, 

мұндағы, α – магнит индукциясының В векторы мен контур 

жазықтығына жүргізілген нормаль арасындағы бұрыш; біртексіз өріс үшін   

Ф = . 

3. Соленоидтың немесе тороидтың барлық орамдарымен ілініскен 

толық магнит ағыны     

ψ = NФ, 

мұндағы N – орам саны; Ф – бір орам арқылы өтетін магнит ағыны. 

4. Тогы бар тұйық контур өрісінде орын ауыстырғанда істелетін жұмыс 

A = I Ф, 

мұндағы Ф – контур бетінен өтетін магнит ағынының өзгерісі. 

 

Есеп шығару мысалдары. 

1.  Бойынан I = 5 А ток жүріп тұрған түзу, шексіз ұзын сым өткізгішпен 

бір жазықтықта орналасқан рамкадан өтетін магнит ағынын есептеп 

табыңыздар. Ұзындығы l = 65 см үлкен қабырғалары сымға параллель және 

сым өткізгіштен осы екі қабырғаның жақын орналасқанына дейінгі 

қашықтық рамканың еніне тең. 

Берілгені 

I = 5 A 

l = 0,65 см 

Ф - ? 

Шешуі: шексіз ұзын, түзу өткізгіштің  В магнит индукциясы, 

В = μ0I/2πх.                                                       (1) 

Мұндағы, х - өткізгіштен В магнит индукциясы анықталатын нүктеге 

дейінгі қашықтық. Рамка бетінен өтетін магнит ағыны 

Ф = .                                                       (2) 

В векторы рамка жазықтығына перпендикуляр, сондықтан Вn = B.  (1) 

өрнегіне сәйкес В индукциясы х қашықтыққа байланысты, ендеше рамканың 

ауданын, ұзындығы l, ені dx жіңішке элементар ауданшаларға бөліктейміз, 

сонда ол  ds = ldx болады. Осы ауданшаның ішінде В индукцияның мәнін 

тұрақты деп есептеуге болады. Ондай болса, ол ауданша арқылы өтетін 

элементар магнит ағыны 

dФ = B(x)dS = (μ0I/2πX)*l*dX                                    (3) 
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Бұл (3) өрнекті х1=а-дан  х2=2а – ға дейінгі шекте интегралдап, Ф = 

=  мкВб аламыз. 

2. Индукциясы В=8·10
-3

 Тл магнит өрісінде I = 10 A тогы бар, диаметрі 

d = 10 см орам еркін орнықты. Орамның диаметрімен дәл келетін оське 

қатысты, орамды  π/2  бұрышқа бұру үшін қандай жұмыс істеу керек? 

Берілгені: 

В = 8·10
-3

 Тл 

I = 10 A 

d = 0,1 м 

А - ? 

Шешуі: орамды айналдырғанда сыртқы күштердің істейтін жұмысы 

модулі бойынша, өріс күштерінің жұмысына тең, ал таңбасы жағынан қарама 

– қарсы:   А = I(Ф1 – Ф2). 

Бастапқы орында орам жазықтығы өріс бағытына перпендикуляр, яғни 

бұл жазықтыққа түсірілген n нормаль мен В векторының бағыты дәл келеді        

(α =0) де, cosα = 1 ендеше Ф1 = BS, яғни магнит ағыны мәні максимал. 

Орамды α = π/2  бұрышқа айналдырғанда, бұдан  cosα = 0, ендеше Ф2 = 0. 

Олай болса, А = IФ = IBS = 0,62 мДж. 

 

Есептер 

4.95  Бір бағытта ағатын I1 = 15А,  I2 = 5 А және оған қарама қарсы 

бағытта ағатын  I3 = 10 А токтарды қамтитын контурды бойлай алынатын 

магнит индукциясы векторының    циркуляциясын есептеңіздер. 

4.96  Өткізгіштің көлденең қимасында ток j = 4 МА/м
2
 тығыздықпен 

біркелкі бөлінген. Өткізгіштің ішінде, жазықтығы ток тығыздығы векто-

рымен α = 30
0
  бұрыш жасайтын, радиусы  R = 5 мм  шеңбер бойымен 

алынатын кернеулік векторының  циркуляциясын табыңыздар. 

4.97 Өзекшесіз тороидтың орта сызығының диаметрі d=0,3 м. 

Тороидтың қимасы – радиусы  R = 0,05 м  дөңгелек. Орамдары саны N = 1000 

тороид орамасымен I = 5 А ток жүреді. Тороидтағы В магнит индук-

циясының максимал және минимал мәндерін табыңыздар. 

4.98 Кернеулігі  Н = 79,6 кА/м  біртекті магнит өрісінде, жазықтығы 

өріс бағытымен  45
0
  бұрыш жасайтын, бір қабырғасының ұзындығы  l = 4 см 

квадрат рамка орналасқан. Рамканы қиып өтетін магнит ағынын табыңыздар. 

4.99 Ауданы S = 25 см
2
  жазық контур, индукциясы  В = 0,04 Тл 

біртекті магнит өрісіне орналасқан. Егер контурдың жазықтығы индукция 

сызықтарымен α = 30
0
 бұрыш жасайтын болса, онда оны қиып өтетін Ф 

магнит ағыны неге тең болғаны? 

4.100 Индукциясы В = 0,05 Тл магнит өрісінде ұзындығы l = 1 м 

стержень айналып тұр. Стерженьнің бір ұшынан өтетін айналу осі магнит 

өрісі бағытына параллель бағытталған. Әр айналым сайын стержень қиятын 

магнит ағынын анықтаңыздар. 

4.101  Кернеулігі  Н = 7,95·10
3
 А/м  біртекті магнит өрісіне орам саны 

N = 10, бір қабырғасының ұзындығы l = 0,04 м квадрат рамка орналасқан. 
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Рамканың жазықтығы мен өріс бағытының арасындағы бұрыш α = 30
0
. 

Рамканы қиып өтетін магнит ағынын анықтаңыздар. 

4.102 Соленоидтың қимасының ауданы S = 20 см
2
, бір сантиметрге 

келетін орам саны 10 болып, ал онымен жүретін ток күші I = 10 А  болса, 

онда оның тудыратын магнит ағыны неге тең? 

4.103 Ұзындығы l = 2м, қимасының ауданы S = 16 см
2
 соленоидтың 

орам саны N = 2000. Соленоидпен I = 10 А ток жүретін болса, толық магнит 

ағыны ψ қандай болады? 

4.104  Ауданы S =16 см
2
  рамка біртекті магнит өрісінде  2 с

-1
  

жиілікпен айналып тұр. Рамка жазықтығында жатқан  айналу осі магнит өрісі 

бағытына перпендикуляр орналасқан. Магнит өрісі кернеулігі  Н = 79,6 кА/м. 

Рамканы қиятын магнит ағынының уақытқа байланыстылығын және магнит 

ағынының ең үлкен мәнін табыңыздар. 

4.105 Индукциясы В = 1,2 Тл біртекті магнит өрісінде, тогы бар 

өткізгіш күш сызықтарына перпендикуляр бағытта 0,25 м аралыққа орын 

ауыстырды. Өткізгіштің ұзындығы l = 0,4 м, ондағы ток күші I = 21 А болса, 

онда істелген жұмысы неге тең? 

4.106  Индукциясы 0,5 Тл магнит өрісінде, өріс бағытына 30
0
 бұрыш 

жасап орналасқан, ұзындығы l = 0,5 м өткізгіш 2 м аралыққа орын 

ауыстырғанда қандай жұмыс істеледі? Өткізгіштегі ток күші I = 20 A. Ол ток 

бағытына және магнит индукциясы бағытына перпендикуляр бағытта орын 

ауыстырады. 

4.107 Индукциясы В = 50 мТл  біртекті магнит өрісіне, радиусы R = 20 

мм дөңгелек контур, жазықтығы өріс сызықтарына перпендикуляр болып 

орналасқан.Контурмен I = 2 А тұрақты ток жүреді. Контурдың диаметрі 

арқылы өтетін осьті айнала, оны 90
0
 бұрышқа бұрғанда қандай жұмыс 

істеледі? 

4.108  Квадрат болып иілген, қабырғасы а=10 см квадрат сыммен I = 20 

А ток жүреді. Квадраттың жазықтығы, индукциясы В = 0,1 Тл біртекті 

магнит өрісімен 20
0
 бұрыш жасайды. Өткізгішті кеңістіктің өріс  жоқ  орнына 

апару үшін қажет А жұмысты есептеп табыңыздар. 

4.109 Бойынан I = 30 A ток жүріп тұрған түзу, ұзын өткізгіштің 

жанында ток күші I2 = 20 А квадрат рамка орналасқан. Рамка мен өткізгіш бір 

жазықтықта жатыр. Қарсы жатқан қабырғаларының ортасы арқылы өтетін 

рамка осі сым өткізгішке параллель және одан 3 см қашықтықта, ал 

рамканың қабырғасы 2 см. Рамканы берілген осінен 180
0
 бұрышқа бұру үшін 

істелетін жұмысты табыңыздар. 

4.110  Бойынан I = 10 А ток жүріп тұрған орам, индукциясы В = 0,016 

Тл магнит өрісінде еркін орнықты. Орам диаметрі d = 10 см. Контурдың 

диаметрімен дәл келетін айналу осі арқылы π/2 бұрышқа айналдырғанда 

істелетін жұмысты анықтаңыздар. 

4.111 Магнит өрісінде 25 орамнан тұратын рамкамен Ф1=0,12 Вб 

сыртқы магнит ағыны өтеді. Орамдармен I = 8.4 A ток жібергенде рамка 

бұрылады да, онымен Ф2 = 0,077 Вб сыртқы магнит ағыны өтетін болды. 

Рамка  бұрылғанда істелген жұмысты анықтаңыздар. 
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4.112 Соленоидпен (өзекшесіз) I = 6,3 А ток жүріп тұрса, онда оның 

ішіндегі Ф магнит ағынын және ψ толық магнит ағынын табыңыздар. 

Соленоидтың ұзындығы l = 1,6 м, радиусы R = 4,8 см және оның орамдар 

саны N = 1400. 

4.113  Бойынан I = 21 A ток жүріп тұрған, үзындығы l = 0,4 м өткізгіш, 

индукциясы B = 1,2 Тл магнит өрісінде (өріс біртекті), индукция 

сызықтарына перпендикуляр бағытта 0,25 м орын ауыстырып қандай жұмыс 

істейді? 

4.114 Ток күші I = 100 A сым өткізгішті магниттің полюсімен екі рет 

айналғанда А = 1 мДж  жұмыс істелді. Полюс тудыратын магнит ағыны неге 

тең болғаны? 

4.115  Қимасы тік төртбұрыш болып келген тороидта N = 500 орам бар. 

Тороидтың сыртқы диаметрі  D = 20 см, ал ішкі диаметрі  d =10 см, ораммен 

жүретін ток күші I = 2,5 А. 1) тороидтағы В магнит индукциясының 

максимал және минимал мәнін; 2) тороидтың осьтік қимасының жартысынан 

өтетін магнит ағынын табу керек. 

4.116 Шексіз ұзын түзу, қуыс цилиндрмен оның осіне параллель 

бағытта I = 30 A ток жүріп тұр. Ол дөңгелек цилиндрдің бетімен біркелкі 

болып бөлінген. 1) цилиндрдің ішіндегі кез келген нүктеде; 2) цилиндрдің 

сыртында, оның осінен 20 см қашықтықтағы нүктедегі В магнит индукциясы 

мәндерін табыңыздар. 

4.117 В векторының циркуляциясы туралы теореманы пайдаланып, 

ұзын цилиндрдің ішіндегі магнит индукциясын есептеу формуласын 

қорытып беріңіздер. 

4.118 В векторының циркуляциясы туралы теореманы пайдаланып, 

радиусы R тороидтың В магнит индукциясының есептеу формуласын 

қорытып беріңіздер. 

4.119  Шексіз ұзын, түзу өткізгішпен I = 5 A ток жүріп тұр. В 

векторының циркуляциясы туралы теореманы пайдаланып, өткізгіштен d = 5 

см қашықтықтағы нүктедегі магнит индукциясының мәнін есептеп 

табыңыздар. 

 

4.1.5  Зат ішіндегі магнит өрісі. 

1. Заттың магниттелінуі магнит өрісінің кернеулігімен мына 

формуламен байланыста болады 

J = χH, 

мұндағы χ – заттардың магниттік қабылдағышы (магнетиктер үшін). 

2. Магнит индукциясы В мен магнит өрісінің кернеулігі Н арасындағы 

байланыс 

В = μ0μH немесе В = μ0(1+ χ) H. 

3. Магниттік қозғаушы күші 

Fm = . 

Оның өлшеу бірлігі – ампер (СИ). 

4. Магнит тізбектері үшін (тұйық тізбек үшін Ом заңы сияқты, I = ), 
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Гопкинсон формуласы   

Фm =  , 

мұндағы Фm – өзекше қимасы арқылы өтетін магнит ағыны; 

магнит тізбегінің толық магниттік кедергісі; rm – магниттік кедергі деп 

аталады, ол, ұзындығы l,  қимасының ауданы S магнетик (немесе саңылау)  

үшін 

rm = . 

 

5. Өзекшелері, әр түрлі μ1 және μ2 магнит өтімділіктерімен 

сипатталатын, екі бөліктен тұратын тороидтың (тұйықталған соленоидтың) 

магнит өрісі: 

а) тороидтың осьтік сызығындағы магнит индукциясы 

 

В = ; 

б) өзекшенің бірінші және екінші бөлігіндегі өріс кернеулігі 

 

H1 = B/μ0μ1 ,     H2 = B/μ0μ2; 

в) тороидтың өзекшесіндегі магнит ағыны 

 

Ф = . 

 

 

Есеп шығару мысалдары. 

1. Орта сызығы бойынша ұзындығы 100 см, магниттелмеген темір 

өзекшесі бар тороидта ені 3,14 мм  ауа саңылауы бар (4.17 суретті қара). 

 
4.17 сурет 

 

Орамамен жүрген токты айырып тастаған соң, саңылаудағы қалдық 

индукция 4,2 Тл болды. Өзекшедегі магнит өрісінің Н кернеулігін және 

өзекшенің қалдық магниттелінуін анықтаңыздар. 

Берілгені:   

l1 = 100см 

l2 = 3,14 мм, 

B = 4,2 мТл 
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H1  - ? J - ? 

Шешуі: тороид ормасымен жүретін ток, оның ішінде, күш сызықтары 

тұйықталған, магнит өрісін туғызады. R<<d екенін ескере отырып, 

тороидтың бүкіл қимасындағы нүктелердің бәрінде В = const деп есептеуге, 

және ауа саңылауы жіңішке (l1<<l2) болғандықтан, В сызықтарының сейілуін 

ескермеуге болады. Екі ортаның бөлік шекарасынан өткенде магнит 

индукциясы векторының нормаль құраушысы өзгермейді, яғни 

                 B1n = B2n = B = const   ,  H1n = H2n.   (1) 

Магнит өрісінің кернеулігін анықтау үшін интегралдау контуры 

ретінде тороидтың орта сызығын алып, Н векторының циркуляциясы туралы 

теореманы қолданамыз: 

H1l + H2l2 = , 

мұндағы Н1 және Н2 – өзекшедегі және саңылаудағы сәйкес өріс 

кернеуліктері; I – орамдағы ток күші. 

Токты ажыратқан соң,  H1l + H2l2  = 0   бұдан НL  = -H2l1/l2              (2) 

Саңылаудағы Н2 кернеулік пен өрістің магнит индукциясы арасындағы 

байланыс Н1 = B/μ0 өрнегімен орындалады( саңылау үшін μ=1). Бұл өрнекті 

(2)-ге қойып Н1 = -Bl1/μ0l2 , аламыз.  Сондай-ақ, Н= -B/μ0 – J  болғандықтан  , 

J = B/μ0 + Bl1/μ0l2 екенін аламыз. Сан мәндерін қойып Н = -10,5 А/м ; J = 

3,34·10
3
 А/м. 

 

Есептер. 

4.120 Шексіз ұзан соленоидты, магниттік өтімділігі μ біртекті 

изотропты магнетикпен толтырғанда, оның өрісі қандай өзгеріске 

ұшырайды? 

4.121 Пластинаны кернеулігі Н=1 кА/м магнит өрісіне енгізгендегі J 

магниттелуін анықтаңыздар. Бұл пластинаның магниттік қабылдағыштығы 

χ=3,6·10
-4

 (парамагнетик). 

4.122 Темір өзекше кернеулігі Н=1 кА/м біртекті магнит өрісіне 

орналасқан. Өзекшедегі магнит өрісінің В индукциясын және темірдің μ 

магниттік өтімділігін анықтаңыздар. 

4.123 Кернеулігі Н=5·10
3
 А/м магнит өрісіне хлорлы темір (χ=0,0025) 

енгізсе, онда оның индукциясы қалай болады? 

4.124 Радиусы R = 10 см дөңгелек контурмен I = 10 A ток жүріп тұр. 

Контур сұйық оттегіге (χ=1,9·10
-6

, парамагнетик) батырылды. Контурдың 

центріндегі J магниттелінуді табыңыздар. 

4.125  Темір сақинаға бір қабат етіп N= 500 орам саны оратылған. 

Сақинаның орта сызығының диаметрі d = 25 см. Орамадағы ток күші I = 2,5 

А  болса, онда темір ішіндегі  В  магнит индукциясын табыңыздар. 

4.126 Егер әр атомның магнит моменті бір Бор магнетонына тең, ал 

атомдардың концентрациясы 6·10
28

 м
-3

  болса, онда дененің қаныққан күйдегі 

магниттелуін табыңыздар. 

4.127  Болат өзекшесі бар тороидтың ұзындығының бір сантиметріне n 

= 10 орамнан келеді. Онымен жүріп тұрған ток күші I = 2 А. Қимасының 

ауданы   S = 4 см
2
  өзекшедегі магнит ағынын есептеп табыңыздар. 
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4.128  Техникалық таза темір үшін сызылған В(Н) байланысы графигін  

пайдаланып, магнит өтімділігінің Н өріс кернеулігіне тәуелділігі μ(Н) 

графигін салыңыздар. 

4.129 Соленоид, қимасының ауданы S = 5 см
2
  шойын сақинаға 

оралған. Ток күші I = 1 А болғанда, осы магнит ағыны 250 мкВб. Сақинаның 

орта сызығы бойымен 1 см  ұзындыққа келетін орамдар санын анықтаңыздар. 

4.130   4.18-суреттегі В(Н) графигін пайдаланып, магнит өрісі 

кернеулігі Н = 1400 А/м үшін, темірдің магниттелінуін анықтаңыздар. 

4.131 Егер тороидтың орта бөлігінің ұзындығы l = 120 см болса, онда 

оның темір 0,3 мВб магнит ағынын алу үшін қажет Fm магнит қозғаушы 

күшін анықтаңыздар. Тороидтың көлденең қимасының ауданы S = 2,5 см
2
. 

4.132 Кернеулігі Н=1,3 кА/м магнит өрісінде техникалық таза темір өзекше 

орналасқан. 4.18-суреттегі В(Н) графигін пайдаланып, магнит өтімділігін 

табыңыздар. 

4.133 Ұзындығы l = 20 см тұрақты магнит материалы ішіндегі Нс 

коэрцитивтік кернеулікті табу керек, егер магниттен тыс магнит өрісі, 

бір келкі болып оралған N = 200 орамнан тұратын орамадағы ток I = 1 А 

болғанда жоғалатын болса. 

4.134 Ұзындығы l = 90 см және ауа саңылауы ені l2 = 5 мм темір 

өзекшесі бар электромагнит ішінде индукциясы B = 1,4 Тл магнит өрісін 

тудыру үшін қажетті магнит қозғаушы күшін анықтаңыздар. Ауа 

саңылауында магнит ағынының сейілуін ескермеңіздар. 

 

 
4.18 сурет 

 

4.135 Ұзындығы l = 40 см, орам саны N = 200 орама ішіне ферромагнит 

өзекше енгізілді. Орамдармен жүретін ток күші I = 1,2 А болғанда өзекшедегі 

магнит индукциясы 1,4 Тл болды. Ферромагнетиктің магниттік өтімділігін 

табыңыз. 
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4.136 Тороидтың орта сызығы бойымен ұзындығы l =1 м болат 

өзекшесінде ені l0 = 4 мм ауа саңылауы бар. Тороидтың орамасының 1 см 

келетін орам саны N = 8. Ток күші қандай болғанда, саңылаудың индукция B 

= 1 Тл  болады. 

4.137  Сақина тәрізді соленоидтың (тороидтың)  темір өзекшесінің 

диаметрі  d=20 см, ал ондағы ауа саңылауының ені l0=1 см. Соленоидтағы 

кернеулік H=9200 А/м болғанда, саңылаудағы магнит индукциясы B=0,95 Тл 

болды. Егер темір сақина бітеу болса, онда өзекшедегі индукция неге тең 

болар еді? 

4.138  Ұзындығы l = 15 см цилиндр пішінді тұрақты магнитке біркелкі 

етіп N=300 орам сым оралды. Онымен I = 3 А ток жүргенде магнит 

сыртындағы өріс жоғалып кетеді. Магнит материалының Нс коэрцитивтік 

күшін табыңыз. 

4.139 Тороидтың темір өзекшесінің ұзындығы l = 3,6 мм тар вакуум са-

ңылауындағы магнит индукциясы B =1,4 Тл болған кездегі Fm  магнитқоз-

ғаушы күшін табыңыздар. Тороидтың орта сызығының ұзындығы l = 0,8 м. 

 

4.2 Электрмагниттік индукция. Магнит өрісі энергиясы 

 

1. Электромагниттік индукцияның негізгі заңы (Фарадей-Максвелл 

заңы) 

Ei = -  

мұндағы, Ei – магнит ағыны Ф өзгергенде контурда пайда болатын 

индукция Э.Қ.К.-і. Егер контур N орамнан тұратын болса, онда 

Ei = -  

мұндағы, ψ = NФ – контурдың (катушканың) барлық орамдарынан 

өтетін толық ағын. 

Магнит өрісінде, ұзындығы l өткізгіш қозғалғанда, оның ұштарында 

пайда болатын потенциалдар айырымы 

U = Blvsinα, 

мұндағы, v – өткізгіштің қозғалыс жылдамдығы; α – жылдамдық 

бағыты мен  В магнит индукциясы арасындағы бұрыш. 

2. Контурдың толық магнит ағыны (потокосцепление) 

Ψ=LI, 

мұндағы, L контурдың (катушканың) индуктивтілігі; I – контурдағы 

ток күші. Соленоидтың(тороидтың) индуктивтігі 

L = μ0μn
2
V, 

мұндағы, n – соленоидтың ұзындық бірлігіне келетін орам саны; V – 

соленоид колемі. 

3. Өздік индукция заңы 

Еө = - , 

мұндағы   – ток күшінің өзгеру жылдамдығы. 
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Ортақ өзекшесі бар, екі соленоидтың / катушканың/  өзара индуктивтігі 

L12 = μμ0n1n2V, 

4 Кедергісі R, индуктивтігі L және ЭҚК-і Е ток көзінен тізбектегі ток 

күшінің лездік мәндері: 

а) тізбекті ток көзінен ажыратқанда 

I = I0 , 

мұндағы  I0 – уақыт t = 0 мезеттегі ток күші; t – тізбек ажыратылмаған 

мезеттен бергі уақыт. 

ә) тізбекті ток көзінен қосқанда 

I = I0 (1-  ). 

 

5. Магнит өрісінің энергиясы 

W = ωV =  

6.  Тогы бар катушканың магнит энергиясы 

W = . 

7. Магнит өрісі энергиясының тығыздығы 

ω = . 

 

Есеп шығару мысалдары. 

1. Қабырғасының ұзындығы а = 10 см жазық квадрат рамка 

индукциясы В=(α+βt
2
) заңы бойынша (мұндағы α=0,1 Тл, β=0,01 Тл/с

2
) 

өзгеретін магнит өрісінде тұр. Рамканың жазықтығы магнит өрісі 

индукциясы бағытымен φ=30
0
  бұрыш жасайды. Рамканың кедергісі R = 10

-2
 

Ом, ал оның индуктивтігі мен сыйымдылығы ескермеуге болатындай өте аз. 

Рамкада, бастапқы  t = 2 c  ішінде, бөлінетін жылу мөлшерін анықтаңыздар. 

Берілгені: 

α=0,1 м, 

В=(α+βt
2
), 

α=0,1 Тл, 

β=0,01 Тл/с
2
, 

φ=30
0
, 

t = 2c, 

R = 10
-2

 Ом, 

Q = ? 

Шешуі: айнымалы магнит өрісі құйынды электр өрісін тудырады, ал ол 

рамкада индукциялық токтың пайда болуына әкеледі. Рамкамен осы ток 

жүргенде, онда бөлінетін жылу мөлшері 

   Q =                                                                (1) 

мұндағы I – индукциялық ток, ол Ом заңы бойынша, 

   i =                                                                              (2) 
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Индукция ЭҚК-ін табу үшін Фарадей заңын қолданамыз 

Ei =  (3) 

(3) өрнегін, және S = a
2
, sin30

0
 =  мәндерін (2) өрнекке қойып, 

i = , 

аламыз. Бұл (4) өрнекті (1) апарып қойып, 

Q = , 

формуласын  табамыз. Сан мәндерін қойып, жылу мөлшерін есептейміз 

Q =  . 

2. Орам саны N = 800 соленоидтың ток күші t = 0.15 c  ішінде  2,5 А-

ден 14,5 А-ге дейін өзгеріп еді, магнит ағыны 2,4 мВб-ге артты. 1) 

соленоидтың  индуктивтігін; 2) орташа ЭҚК-ін; 3) ток күші 5 А болған 

кездегі соленоидтағы магнит өрісі энергиясын есептеп табыңыздар. 

Берілгені: 

N = 800 

t = 0.15 c 

I1 = 2,5 A 

I2 = 14,5 A 

∆Ф = 2,4 мВб 

L - ? Еө - ? W - ? 

Шешуі: соленоидтың орамдары арқылы өтетін толық магнит ағыны 

Ψ1 = NФ1=LI1, Ψ2 = NФ2=LI2, 

ондай болса 

L = = 0,16 Гн. 

Өздік индукцияның орташа  ЭҚК-і  Фарадей заңы бойынша 

<Eө> =   

Магнит энергиясы келесі өрнекпен анықталатындықтан W =  

аламыз. 

 

Есептер. 

4.140  Диаметрі D = 10 см және N = 1000 сым орамнан  тұратын катуш-

ка магнит өрісіне орналасқан. Бұл өрістің В магнит индукциясы t =0,1 с 

ішінде 0-ден 2 Тл-ға дейін өзгергенде, катушкада пайда болатын орташа 

ЭҚК-ін табыңыздар. 

4.141 Тұйық контурды Ф=30 мВб магнит ағыны қиып өтеді. Магнит 

ағыны 2 мс ішінде 0-ге дейін кеміген болса, онда индукция ЭҚК-інің орташа 

мәні неге тең болады? 

4.142 Қабырғасы а квадрат рамка магнит өрісіне, оның нормалі өріс 

бағытымен α бұрыш жасайтындай болып орналасқан. Магнит өрісі 
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индукциясының уақытқа байланысты өзгерісі В=В0cosωt берілген. Рамкадағы 

индукция  ЭҚК-інің уақытқа байланысы функциясын табыңыздар. 

4.143 Индукциясы  B=0,8 Тл магнит өрісінде орналасқан рамка  w=15 

рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналып тұр. Рамканың ауданы  150 см
2 

. 

Рамканың жазықтығынан  өтетін айналу осі өріс бағытымен α=30
0 

 бұрыш 

жасайды. Айналып тұрған рамкадағы пайда болатын индукция ЭҚК-інің  Eim  

максимал мәнін табыңыздар. 

4.144  Индукциясы  B=0.1 Тл біртекті магнит өрісінде, ұзындығы  L=10 

см өткізгіш қозғалып барады. Өткізгіштің қозғалыс жылдамдығы  15 м/с 

және ол магнит өрісінің бағытына перпендикуляр бағытталған. Өткізгіште 

индукцияланатын ЭҚК-ін табыңыздар. 

4.145  Ұзындығы 1 м шыбық (стержень) индукциясы B=0.05 Тл  

біртекті магнит өрісінде  20 рад/с бұрыштық жылдамдыпен айналып тұр. 

Айналу осі  шыбықтың бір ұшынан өтеді және ол өріс бағытына паралель. 

Шыбық ұштарында пайда болатын  Еi  индукция ЭҚК –ін табыңыздар? 

4.146 Индукциясы B=0.5 Тл біртекті магнит өрісінде, N=1000 сым 

орамы бар. Рамка  10 айн/с жиілікпен бірқалыпты айналады. Рамканың 

ауданы  150 см
2 

. Рамканың 30
о
 айналу бұрышына сәйкес келетін индукция  

ЭҚК-інің лездік мәнін анықтандар. 

4.147  Ұшақтың жылдамдығы  v=950 км/сағ. Егер жердің магнит өрісі 

кернеулігінің тік құраушысының мәні H=40 А/м, ал ұшақ қанатының 

ұзындығы 12.5 м болса, онда қанат ұштарында пайда болатын индукция 

ЭҚК-ін табыңыздар. 

4.148 Екі полюсті генератордың полюстарының арасындағы магнит 

индукциясы B=0.8 Тл. Генератор роторы ауданы S=400 см
2
 болатын N=100 

орамнан тұрады. Егер Emax=200 В болса, онда якорьдің  n айналу жиілігін 

анықтаңыздар. 

4.149  Орам саны N=10, ауданы 5 см
2
  рамка, ішкі кедергісі R1=58 Ом 

гальванометрге қосылып, электрмагнит полюстары арасына орналасқан. Егер 

рамканы  180
o 

бұрышқа бұрғанда галванометр тізбегінен 
 
30 мкКл  заряд 

өтетін болса, онда электрмагнит тудыратын өрістің магнит индукциясын 

табыңыздар. Рамканың кедергісі  R2 =2 Ом. 

4.150  Гальванометрге қосылған сым сақина ішіне түзу магнит енгізіліп 

еді, тізбекпен  q=10 мкКл  заряд өтті. Галванометр тізбегінің кедергісі  30 Ом 

болса, онда сақинаны қиған Ф магнит ағыны неге тең? 

4.151  Радиусы  4 см, кедергісі  0,02 Ом сым сақина индукциясы  

B=0.04 Тл біртекті магнит өрісінде тұр. Рамка жазықтығы мен өріс бағыты 

арасындағы бұрыш 30
о
. Егер магнит өрісі жоғалып кетсе, онда ораммен 

қанша электр мөлшері ағып өтеді? 

4.152  Магнит полюстері арасында, осы магнит өрісі бағытымен 

бағыттас , кішілеу катушка орналасқан. Катушканың көлденең қимасының 

ауданы 6 мм
2
, ал ондағы орам саны 60. Катушканы диаметрі бойымен  180

o 

бұрышқа бұрғанда, катушкамен қосылып тұрған гальванометр арқылы
 
 9 

мкКл заряд ағады. Егер электр тізбегінің толық кедергісі  60 Ом болса, онда 
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магниттің полюстары арасындағы В магнит индукциясы неге тең екенін 

табыңыздар. 

4.153  Орам саны 100 өткізгіш контурындағы магнит ағыны мына 

заңмен Ф=(3+5t)10
-2 

Вб өзгереді. Контурдағы ЭҚК- і уақытқа байланысты 

қалай өзгереді? Егер кедергісі 2,5 Ом  болса, онда тізбектегі  ток қандай? 

Есептің жауабындағы оның таңбасының физикалық мағынасы қандай? 

4.154 Магнит өрісінің индукциясы (5+5t
2
)·10

-2
 Тл заңымен өзгереді. 

Магнит ағынының және индукция ЭҚК- інің уақытқа байланыстылығын 

табыңыздар. Ауданы  1·10
-2 

м
2  

контур магнит индукциясына перпендикуляр 

орналасқан. Бесінші секундтың  соңындағы магнит ағыны мен  ЭҚК- інің  

лездік мәндерін анықтаңыздар. 

4.155 Массасы  1 кг жіңішке мыс сым квадрат болып иіліп, ұштары 

тұйықталған. Квадрат жазықтығы, индукциясы  В=0.1 Тл  біртекті магнит 

өрісіне перпендикуляр орналасқан. Квадратты қарама қарсы төбелерінен 

тартып, түзуге айналдырғанда,  онымен ағатын зарядтың мәнін 

анықтаңыздар. 

4.156  Қабырғалары ұзындықтары a=20 см және b=10 см, 

тіктөртбұрышты сым контурдың орам саны  N=100. Ол индукциясы  

B(3+2t
2
)·10

-2 
Тл заңымен өзгеретін магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан. 

Толық ағынның  ψ(t)  және ξi(t)  индукция ЭҚК- інің уақытта байланысын, 

сондай- ақ, ψ және ξi  шамаларының оныншы секундының соңындағы 

мәндерін анықтаңыз. 

4.157 Ұзын, түзу өткізгішпен ток жүріп тұр. Өткізгішке жақын 

аралықта , кедергісі   0.02 Ом жіңішке сымнан жасалған квадрат орналасқан. 

Сым рамка жазықтығында, оның екі қабырғасына параллель және олардан  

a1= 10 см,  a2 = 20 см сәйкес қашықтықта жатыр. Егер өткізгіштегі токты 

өшіргенде, рамкамен  693 мкКл заряд ағатын  болса, онда өткізгіштегі ток 

күшін анықтаңыздар. 

4.158 Ток күші  I=(1-0.2t) заңымен өзгергенде тізбекте 2·10
-2

  В өздік 

индукция ЭҚК- і пайда болады. Тізбектің индуктивтілігін анықтаңыздар. 

4.159 Катушкамен жүретін ток күші  2 с ішінде  0-ден  5 А-ге дейін 

өзгерсе, онда өздік индукция ЭҚК-і  ξi =2 В болды. Катушканың 

индуктивтілігі неге тең болады? 

4.160  Индуктивтілігі  0.06 мГн катушкамен  0.6 А ток жүреді. Ток 

көзін айырған соң 120 мкс -тан соң ток нөлге тең болады. Өздік индукция  

ЭҚК- інің  орташа < ξi > мәнін анықтаңыздар. 

4.161 Радиусы 2 см, орамдар саны  1000 катушкамен  5 А ток жүреді. 

Катушка ішіндегі магнит өрісі индукциясы  B=12.5 мТл болса, онда ұзын 

катушканың индуктивтілігі неге тең болғаны? 

4.162 Соленоидтың көлденең қимасы  S= 1 см
2
,  N мыс орамнан 

тұрады. Соленоидтың ұзындығы  25 см, кедергісі 0.2 Ом. Соленоидтың  L 

индуктивтілігін анықтаңыздар. 

4.163 Қимасының ауданы 4 см
2
  ұзын болат өзекшеге орам саны 1000 

соленоид  оралған. Онымен 0.5 А ток жүргенде, соленоид ішіндегі магнит 
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өрісі кернеулігі  H= 2 кА/м болса, онда соленоид индуктивтілігі неге тең ? 

B(H) сызбасын пайдалаңыздар. 

4.164 Ұзындығы L1 = 10 м сымды, ұзындығы  L2=10 см темір шыбыққа 

орау арқылы жасалған соленоидтың индуктивтілігін табыңыздар. Темірдің 

мегнит өтімділігі µ=400. 

4.165 Ұзындығы 20 см, диаметрі  3 см катушканың орам саны 400. 

Катушкамен 2 А ток жүреді. Катушканың индуктивтілігін және оның 

қимасын қиятын Ф магнит ағынын табыңыздар. 

4.166 Индуктивтілігі 25 мГн тізбектегі ток күші  I=(3+4t)·10
-1

 (A)  

заңымен өзгеретін болса, онда оның  ЭҚК- інің лездік мәні неге тең болады? 

4.167  Ұзындығы 1 м, ферромагнит емес қаңқаға бір қабат етіп оралған, 

соленоидтың индуктивтілігі L=1.6 мГн. Соленоид қимасы ауданы 20 см
2
 . 

Соленоид ұзындығының бір сантиметріне келетін n орам санын табу керек. 

4.168  Ортақ  қаңқаға екі катушка оралған. Егер бірінші катушкадағы  

I=5 A ток, екінші катушкада  ψ=40 мВб толық магнит ағынын тудырса, онда 

катушкалардың  L12 өзара индукция коэфициенті неге тең болады. 

4.169  Екі катушкаға бір ортақ өзекше енгізілген. Бірінші катушканың 

индуктивтілігі  L1 = 0.2 Гн, ал екіншінікі  L2=1 Гн . Екінші катушканың 

кедергісі R2=600 Ом. Егер бірінші катушкадағы ток күші  t= 1 мкс ішінде  

I1=0.3 A мәнінен нөлге дейін кемісе, онда екінші катушкада қандай I2 ток 

жүреді. 

4.170 Бір катушкадағы ток күшінің өзгеріс жылдамдығы  100 А/с 

болғанда, екінші катушкадағы индукцияланатын ЭҚК- і  0.2 В. Өзара 

индукция коэфициентін табыңыздар. 

4.171 Екі катушканың өзара индуктивтілігі  L12 =5 мГн. Бірінші 

катушкадағы ток күші   I1=I0Sinwt  заңымен өзгереді. Мұндағы  I0=10 А , w= 

2π/t және  T=0.02 с. Екінші катушкада индукцияланатын ЭҚК- інің уақытқа 

байланыстылығы ξ2(t) функциясы және осы ЭҚК- інің ең үлкен мәнін 

табыңыздар. 

4.172 Ауданы  20 см
2
 рамка, индукциясы B=0.03(1+e

-2t
) заңымен 

өзгеретін магнит өрісіне орналасқанда, онда пайда болатын индукция  ЭҚК- 

інің уақытқа байланысты өрнегін табыңыздар. Рамка ауданы В индукция 

векторына перпендикуляр. 

4.173 Катушканың индуктивтілігі 0,2 Гн, кедергісі  1.64 Ом. Ток көзін 

ажыратқан соң  0.05 с өткенде катушкадағы ток күші неше есе кемиді? 

4.174 Индуктивтілігі 0.144 Гн, катушканың кедергісі  R=10 Ом. Ток 

көзіне қосылғаннан кейін қанша уақытта, тізбекте орнығатын токтың 

жартысына тең ток пайда болады? 

4.175  Тізбекпен 50 А ток жүреді. Ток көзінен  ажыратылғаннан кейін  

0.01 с уақыт өткен соң, тізбектегі ток күші қандай болады? Тізбектегі 

индуктивтік  0.1 Гн, оның кедергісі  20  Ом. 

4.176  Кедергісі  140 Ом және индуктивтігі 300 мГн катушканы 

тұрақты тұрақты кернеу көзіне қосты. Қанша уақыттан кейін катушкадағы 

ток күші орнығатын токтың  50% - ына жетеді? 
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4.177  Контурдың кедергісі  20 Ом және  индуктивтігі 0.2 Гн. Ток 

күшінің уақытқа байланысты  i(t) сызбасын, уақыттың  әр 0.1 с аралығы 

бойынша  0<t<0.5 интервалында салыңыздар. 

4.178 Индуктивтілігі L=2 мкГн және кедергісі  R=1 Ом катушка 

тұрақты ток көзіе қосылған. Катушкаға параллель болып, кедергісі  R0=2  Ом 

өткізгіш жалғанды. К кілтін айырғаннан кейін катушкада бөлінетін жылу 

мөлшерін табыңыздар. Ток көзінің ішкі кедергісі ескерілмейді. 

4.179  Индуктивтілігі  95 мГн  катушканың  магнит  өрісі энергиясы 

0.19 Дж.  Катушкамен жүріп тұрған ток күші неге тең? 

4.180  Радиусы 2 см, ұзындығы  40 см картон цилиндрге оралған  400 

орамы бар катушкамен жүретін ток күші  i=0.2t заңымен өзгереді.  t=10 c 

кезіндегі магнит өрісінің энергиясын және өздік индукция  ЭҚК-ін 

табыңыздар. 

4.181  Соленоид  1000 орамнан тұрады. Оның орамасындағы ток күші  

1 А, ал оның көлденең қимасын қиып өтетін  магнит ағыны 0.1 мВб. 

Соленоидтың магнит  өрісінің энергиясын есептеп табыңыздар. 

4.182 Магнетик заттан жасалған сақинаға 500 орам сым оралған. 

Сақинадағы ток күші  2 А болғанда, оның көлденең   қимасынан өтетін 

магнит ағыны 1 мВб  болса, онда магнит өрісінің энергиясы неге тең? 

4.183 Кедергісі  1 Ом индуктивтілігі  20 мГн соленоид орамасымен  5 А 

ток жүріп тұр. Ток көзінен ажыратылғаннан кейін  1 мс өткеннен кейін 

тізбектегі магнит  өрісінің энергиясы неге тең? 

4.184 Радиусы 2 см, ұзындығы  50 см картон қаңқаға оралған 500 

орамнан тұратын соленоидпен   5 А ток жүретін болса, онда магнит өрісінің 

энергиясын W есептеп табыңыздар. 

4.185  Таза темір өзекшесіне оралған 500 орамы бар тороидпен  2 А ток 

жүреді. Тороидтың көлденең қимасының ауданы  10 см
2
, ал оның орта 

сызығының радиусы 30 см.  Өзекшеде жинақталған магнит өрісінің 

энергиясын  табыңыздар. Есептеу үшін  B(H) сызбасын пайдалаңыздар. 

4.186 Темір сақинаға бір қабат болып, 200  орам сым оралған. Егер 

орамамен жүретін  ток күші  205 А болғанда, темір ішіндегі магнит ағыны  

0.5 мВб болса, онда магнит өрісінің энергиясын есептеп табыңыздар. 

4.187 Тороидтың магнетик емес өзекшесі бар орамасында 1 см 

ұзындыққа келетін орам саны  10. Орамадағы ток күші  16 А болса, онда 

магнит өрісі энергиясының  w  тығыздығы неге тең? 

4.188 Егер магниттеуші  өріс кернеулігі  H= 1.2 кА/м болса, онда 

тұйықталған соленоидтың темір өзекшесіндегі магнит өрісі энергиясының  

тығыздығы неге тең болады? 

4.189 Вакуумдегі біртекті электр өрісінің E кернеулігінің мәні қандай 

болғанда, оның энергиясы тығыздығы индукциясы  B=0.5 Тл магнит өрісі 

энергиясының тығыздығына тең болады? 

4.190 Радиусы 10 см, біркелкі зарядталған жұқа сақина өз осінен  

w=100 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады.  Сақинаның осінде, оның 

центрінен 10 см қашықтықта жатқан нүкте үшін, магнит энергиясының 
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көлемдік тығыздығының, электр өрісі  энергиясы тығыздығына   wм\wэ 

қатынасын табыңыздар. 

4.191 Ток күші I болғанда, өзекшесіз соленоидтың магнит өрісі 

энергиясының тығыздығы  wм=0.2 Дж/м
3
 болды. Егер соленоидқа темір 

өзекше енгізсе, онда сол ток күші мәнінде оның энергия тығыздығы неше рет 

артады. 

4.192  Бір-бірінен  h=5 мм қашықтықта орналасқан, ені  в=10 см екі 

жазық таспадан тұратын, екі сымды электр желісінің ұзындық бірлігінің 

индуктивтігін  анықтаңыздар. Желі таспаларымен модульдері бірдей, 

бағыттары қарама-қарсы ток жүреді. 

4.193  Тізбек бір-бірімен өзара тізбектеліп қосылған, индуктивтіктері L1 

және L2  катушкадан тұрады. Катушкалардың өзара индуктивтіліктері L12 . 

Тізбектің индуктивтігі неге тең. 

 

4.3  Максвелл теңдеулері 

 

Дифферренциал түріндегі Максвелл теңдеулері: 

1) Максвелл теңдеулерінің бірініші жұбы 

                                                      (1) 

                                                              (2) 

Максвелл теңдеулерінің екініші жұбы 

                                                   (3) 

.                                                             (4) 

Мұндағы, ρ- зарядтардың көлемдік тығыздығы. 

2) Максвелл теңдеулер жүйесі , ортаның электрлік және магниттік 

қасиеттерін сипаттайтын теңдеулермен толықтырылады, олар: 

=ξξ0                                                               (5) 

=µµ0                                                             (6) 

                                                              (7) 

3) Математикалық теңдеулер арқылы  (1)-(4) теңдеулерін интегралдық 

түрде жазуға болады, яғни 

                                          (8) 

                                                         (9) 

                                    (10) 

                                                 (11) 

 

Есеп шығару мысалдары. 

1.  Бетатронда орбита ауданы бойынша магнит индукциясының өзгеру 

жылдамдығының    =60 Тл/с, орташа мәні тұрақты болып есептелінеді. 1) 
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Радиусы  r=0.5 м электрон орбитасындағы, құйынды электр өрісінің  E 

кернеулігін; 2) Электронға әсер ететін  F күшті табыңыздар. 

Берілгені: Шешуі: уақыт бойынша өзгеріп отыратын магнит өріс  

 =60 Тл/с   кеңістікте құйынды электр өрісін тудырады. 

r=0.5 м  Оның Е кернеулік векторының тұйық контур  

1) Е-?  бойынша алынатын циркуляциясы, 

2) F  осы контур шектейтін аудан арқылы өтетін магнит 

ағынының өзгеру жылдамдығы арқылы анықталады, яғни 

. 

Бетатронда, орбитаның  барлық нүктелерінде Е векторының мәні 

тұрақты болып қалады, ендеше магнит ағының өзгерісі тек қана магнит 

индукциясының өзгерісімен түсіндіріледі. Әрине    шарты 

бойынша болады.   

Сондықтан 

, 

  

болғандықтан    

E=  . 

Формулаға кіретін шамалардың сан мәнін қойып, 

Е=0.5/2·60=15 В/м. 

аламыз, ал электронға әсер ететін күш, 

F=eE=1.6·10
-19·15=2.4·10

-19 
H. 

2. Арасы диэлектрлік өтімділігі  ξ және меншікті өткізгіштігі σ, 

біртекті, изотропты және токты нашар өткізетін ортамен толтырылған, бірдей 

екі металл дискіден тұратын жазық конденсатордың, дискілерінің ішкі 

беттерінің ара қашықтығы  d. Онымен дискі ауданының арасында мынандай  

d2<<S шарт орындалады. Конденсатор астарлары арасында  U=U0coswt 

айнымалы кернеу берілген.  Конденсатордың шеткі аймақтарында болатын 

эффектерді ескермей, оның астарлары арасында, конденсатор осінен ара 

қашықтықтағы магнит өрісі кернеулігін табу керек. 

Берілгені: Шешуі: айнымалы электр өрісі кеңістікте кернеулік  

ξ,   векторының тұйық контур бойынша алынған 

σ,  циркуляциясы, осы контур қамтитын токтардың 

d,   алгебралық қосындысына тең болатын магнит өрісін 

U=U0coswt тудырады. Орта ток өткізетін болғандықтан, 

                                              (1) 

H(r)-? 

Мұндағы J- өткізгіштік тогының тығыздығы;  -электр ығысу векторы;   

  - ығысу тогының тығыздығы. 
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Н кернеулігін анықтау үшін центрі жүйенің осінде жататын радиусы  r 

түрінде қандай- да болмасын бір контур аламыз. Мұндай контурдың барлық 

нүктелерінде кернеулік мәні тұрақты, ал осы H векторының бағыты 

контурдың барлық нүктелеріндегі шеңберге жүргізілген жанама бағытымен 

сәйкес келеді. Сонымен қатар, контурдың  S= πr
2
 ауданы конденсатор осіне 

перпендикуляр және барлық нүктелерде  =const , . Сондықтан (1) 

теңдеуі контурды таңдап алған жағдай үшін, мына түрде болады. 

2πr=(j+ )πr
2 
                                                    (2) 

Бұдан    =(j+ )r/2  .                                                         (3) 

Ом заңы бойынша 

J=σE=σ
 
 .                                                (4) 

Ығысу тогының тығыздығы 

Jы= =  U0w coswt. 

(4) пен өрнегін  (3)- ке қойып, 

H(r)= . 

 

d

i

Y

H

X
D

Z

 
4.18 сурет 

 

аламыз.   векторының бағыты суретте көрсетілген. 

Есептер. 

4.194  Бетатрондағы электрон радиусы  R=40 см орбитамен бір 

айналым жасағаннан кейін  W= 20 эВ кинетикалық энергия алады. Тұрақты 

болып есептелетін, орбита ауданы бойынша магнит индукциясының өзгеру 

жылдамдығының     орташа мәнін табыңыздар. 

4.195  Ұзын, түзу соленоидтың ұзындық  бірлігіне келетін орам саны n 

соленоидпен  i= Jmsinwt айнымалы ток жүреді. Ығысу тогы тығыздығын 

соленоид осінен қашықтықтың функциясы ретінде анықтаңыздар. Соленоид 

қимасының радиусы  R. 

4.196 Нүктелік q заряды,   /ϑ<<c/ жылдамдықпен қозғалып келеді. 

Зарядтан  r қашықтықта;  a) заряд траекториясымен дәл келетін; б) 

траекторияға перпендикуляр және заряд арқылы өтетін түзуде жатқан 

нүктедегі ығысу тогының  J тығыздығын табыңыздар. 
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4.197  Егер тұйық контурмен шектелген аудан арқылы өтетін электр 

ығысу ағыны 1 мкс ішінде нөлге дейін бірқалыпты кемігенде, контурда  10
-3

 

Тл·м магнит өрісі индукциясы циркуляциясы пайда болатын болса, онда осы 

ағын неге тең болғаны? 

4.198 Конденсатор разрядталғанда пайда болатын магнит өрісін 

тудыратын өткізгіштегі ток ғана емес, сонымен бірге, конденсатор астарлары 

арасындағы кеңістіктегі өзгермелі электр өрісі. Бұл өзгермелі электр тогының 

тудыратын магнит өрісі, конденсатор арасында, дәл өткізгіштегі токтың  

мәніндей  ток жүргенде пайда болатын магнит өрісіндей болады екен. Осыны 

дәлелдеңдер. 

4.199  Нүктелік q заряды v жылдамдықпен қозғалып келеді. Пунктир 

сызықты (4.19 суретті қара) шеңбер бойымен алынатын   векторының 

циркуляциясы туралы теореманы пайдаланып, A нүктесіндегі магнит өрісінің  

H кернеулігін радиус – вектор мен зарядтың жылдамдығының функциясы 

ретінде табыңыздар. 

q

r

A

V
O

 
4.19 сурет 

 

4.200  Максвелл теңдеулерінің көмегімен, уақыт бойынша айнымалы 

магнит өрісі, электр өрісін жасай алмайтынын дәлелдеңдер. 

4.201  Максвелл теңдеулерінің көмегімен уақытқа байлынысты 

айнымалы өрісі бар кезде  біртекті электр өрісі бола алмайтынын 

дәлелдеңіздер. 

4.202 Астарларының радиусы 10 см жазық конденсатордың ішіндегі 

кернеулігі уақытқа байланысты  E=αt  заңымен сызықты түрде өседі, 

мұндағы  α=9·10
10

  В/м с. Конденсатор ішінде, оның осінен 5 см қашықтықта,  

магнит өрісі индукциясы неге тең? 

4.203  Астарлары бір- біріне параллель болып қала отырып, бір-бірінен 

ϑ жылдамдықпен алшақтайтын жазық конденсатордың астарларына U кернеу 

берілген болса, онда оның ішіндегі ығысу тогының тығыздығы неге тең 

болады? Конденсатор астарларының арасы, олардың (астарларының) 

өлшемдерінен әрқашан көп кіші болып отыратыны ескерілсін. 

4.204 Ішіндегі электр өрісінің кернеулігі  E жазық конденсатор  ϑ 

жылдамдықпен қозғалып келеді. υ  векторы мен астарлар арасындағы бұрыш 

α. Конденсатор ішіндегі магнит өрісі кернеулігін табыңыздар. 

4.205 Металл бетіне параллель бағытта біркелкі зарядталған 

пластинканы  υ жылдамдықпен қозғағанда индукциясы B магнит өрісі пайда 

болады. Пластина зарядының беттік тығыздығын табыңыздар. 
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4.206 Максвелл теңдеулерінен электр зарядының сақталу заңы, яғни  

 
4.207 Радиусы R=10 см цилиндр ішіндегі магнит өрісі индукциясы 

уақытқа байланысты  B=αt,  (α=10
-3

 Тл/с) сызықты түрде өзгереді. Цилиндр 

осінен  r=20 см қашықтықтағы құйынды электр өрісінің кернеулігі неге тең 

болады? 

4.208 Шексіз үлкен, өзара параллель екі жазықтықпен модульдері 

жағынан тең, бағыттары қарама-қарсы ток ағады. Бұл токтардың сызықты 

тығыздықтары  J=αt  заңымен өзгереді. Құйынды электр өрісінің 

жазықтықтар арасындағы бөлінулерін табыңыздар. 

4.209  Радиусы 8 см цилиндр ішіндегі магнит өрісі индукциясы уақытқа 

байланысты  B=αt
2
  заңымен өзгереді. Магнит өрісінің бағыты цилиндр осін 

бойлай бағытталған. Цилиндр осінен 0.1 м аралықта, t1=1 с уақыт мезетінде 

құйынды электр өрісінің кернеулігі неге тең болады? `4 с мезетінде ше?  

α=0.0001 Тл/с
2. 

4.210 Бетатронда үдетілетін электрондардың өрістің орбита ауданы  

бойынша алынған орташа магнит индукциясының өзгеру жылдамдағы 50 

Тл/с. Орбитаның радиусы R= 0.4 м. Үдеп ұшқан электронға әсер ететін күшті 

анықтаңыздар. 

4.211 Бетатрондағы өрістің магнит индукциясы радиусы R=20 см 

орнықты орбитада τ=1 мс уақыт ішінде, іс жүзінде тұрақты жылдамдықпен  

нөлден 0.4 Тл дейін өзгереді. Электрон  осы орбитамен бір айналым 

жасағанда алатын кинетикалық энергиясын табыңыздар. 

4.212  Бетатронда үдейтін электрондар орбитасының радиусы 30 см . 

Электронның орбита ауданы бойынша алынған магнит индукциясының 

орташа мәні, сызықтық түрде өзгере отырып, нөлден  0.2 Тл дейін өседі. 

Электронның алған жылдамдығын табыңыздар. 

4.213 Электрон бетатрон ішінде радиусы  R=0.4 м орбитамен қозғалып 

бір айналым жасау нәтижесінде  Wk=0,02 кэВ  кинетикалық энергияға ие 

болды. Орбита ауданы бойынша алынған магнит индукциясының орташа 

мәнінің өзгеру жылдамдығын есептеп табыңыздар. Бұл  мәні тұрақты 

деп есептелсін. 

 

V  тарау 

 

5  Тербелістер мен толқындар 

 

1. Гармоникалық тербелістердің теңдеуі 

 

мұндағы Х-тепе-теңдік қалыптан ығысу; t-уақыт; А-амплитуда; w-

дөңгелектік (циклдік) жиілік; -бастапқы фаза; -тербеліс фазасы. 

2. Тербелістердің циклдік жиілігі 

w= v немесе        w= . 
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3. Гармоникалық тербеліс жасайтын нүктенің жылдамдығы мен үдеуі 
                                                                                           

v= Х
/
=-Аw sin ( );    а=Х

//
= -А  . 

4. Жиіліктері бірдей, бір жаққа бағытталған екі тербеліс қосылғанда 

а) қорытқы тербелістің А амплитудасы 

, 

мұндағы  –қосылатын тербелістер амплитудасы; 

-олардың бастапқы фазалары. 

б) қорытқы тербелісінің фазасы 

tg =  

5. Өзара перпендикуляр екі тербеліске қатысатын нүктенің 

траекториясының теңдеуі 

-2ху/ . 

6. Гармоникалық тербелістердің дифференциялдық теңдеуі 

mx
//
= -kx, немесе х

//
 + x=0, 

мұндағы m –нүктенің массасы, k- квазисерпінді күштің коэффициенті 

(k=m ). 

7. Гармоникалық тербеліс жасайтын материялық нүктенің толық 

энергиясы 

W= . 

8. Серіппелі маятниктің периоды 

T = 2 . 

мұндағы m – дененің массасы; k- серіппенің қатаңдығы. 

9. Математикалық маятниктің периоды 

T = 2 . 

10. Физикалық маятниктің периоды 

T = 2  , 

мұндағы J- дененің инерция моменті; - маятниктің масса центрінен 

тербеліс осіне дейінгі қашықтық; L=J/ m -физикалық маятниктің келтірілген 

ұзындығы. 

11. Өшетін тербелістің дифференциялдық теңдеуі: 
                                                     

 m x
//
 = -kx – rx

/
 немесе х

//
 + 2 х

/
 + x =0, 

мұндағы r- кедергі коэффиценті; /(2m) - өшу коэффиценті; 

 – тербелістің меншікті дөңгелектік жиілігі. 

12. Өшетін тербелістің теңдеуі: 

х(t) = A(t) cos ( ), 
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мұндағы - өшетін тербелістің дөңгелектің жиілігі 

, 

A(t)- өшетін тербелістің t уақыт мезетіндегі амплитудасы; 

A(t) =  

мұндағы - тербелістің t=0 уақыт мезетіндегі амплитудасы. 

13. Өшудің логарифмдік декременті: 

= , 

мұндағы  тербелістің t уақыт мезетіндегі және Т  тең 

периодтан кейінгі амплитудалары. 

14. Еріксіз тербелістің дифференциалдық теңдеуі 
                          //                          /                                                    //           / 

mx = -kx – rx+ ,немесе  х+2 , 

мұндағы - сыртқы периодтық күш, ал = /m. 

15. Еріксіз тербелістің амплитудасы 

A= . 

16. Резонанстық жиілік және амплитуда 

 және A=  

17. Жазық толқын теңдеуі 

=  

мұндағы   –ортаның координаты х нүктесінің t уақыт мезетіндегі 

ығысуы; - тербелістің ортада таралу (фазалық) жылдамдығы; k = 2 -

толқындық сан;  - толқын ұзындығы. 

18. Толқын ұзындығы мен жиіліктің арасындағы байланыс: 

v. 

19. Толқындардың  жол айырмасының (ортаның екі нүктесінің ара 

қашықтығы) және осы нүктелердің тербелістерінің  фазалары айырмасы 

арасындағы байланыс 

. 

20. Актив кедергісі жоқ тербелмелі контурдың меншікті тербеліс 

периоды (Томсон формуласы) 

, 

мұндағы  L- контурдың индуктивтілігі; С- электр сыйымдылығы. 

21. Электромагниттік толқын ұзындығы  мен период Т және жиілік  

арасындағы байланыс 

, 

мұндағы с = 3·10
8
 м/с – вакуумдегі электромагниттік толқын 

жылдамдығы. 

22. Диэлектрлік өтімділігі ɛ және магниттік өтімділігі µ ортада 

электромагниттік толқынның таралу жылдамдығы. 
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23. Толық кедергі (немесе импеданс) Z 

Z=  , 

мұндағы  – индуктивтік;   – сыйымдылық кедергі. 

24. Айнымалы ток тізбегіндегі кернеудің және ток күшінің әсерлік 

мәндері Ом заңы арқылы былай байланысады: 

I = U/Z . 

25. Период ішіндегі қуаттың орташа мәні 

P = I·U , 

мұндағы    және   – ток күші мен кернеудің 

әсерлік немесе эффектілік мәндері. 

 

Есеп шығару мысалдары. 

1. Материялық нүкте жиілігі  Гц , амплитудасы A=0.2 см 

гармоникалық тербеліс жасайды. Нүктенің ең шеткі ығысуынан тепе-теңдік 

күйге дейін жүрген жолының орташа  жылдамдығы мен  үдеуін 

табыңыздар. 

Берілгені: 

 Гц 

A=0.2 см 

 -? 

-? 

 

Шешуі: жылдамдықпен үдеудің орташа 

 (1);                     

 (2), 

мәні мына өрнектерден анықталады, мұндағы  - жүрілген жол,есптің 

шарты бойынша  уақыт ішінде  , мұндағы 

 өйткені ең шеткі нүктеде материялық нүкте тыныштық күйден 

қозғала бастайды, ал  өйткені нүкте тепе- теңдің күйден өтеді. 

Сонымен, х  V=x=A  ал ендеше  (1) өрнегінен  

  және (2) өрнегінен   (  екенін ескеріп) 

 аламыз, сан мәндерін қойып, 

см/с және  

см/ . 

2. Тербеліс жиілігі  Гц  дене үшін өшудің логарифмдік 

декременті λ=0,02. Тербеліс амплитудасы 10 рет кемитін уақытты және осы 

уақыт ішіндегі тербеліс санын табу керек. 

Берілгені: 

  Гц
 

A=0.1 А0 

t=? N=? 
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Шешуі: өшетін тербелістердің амплитудасы 

A=A0e
t
                                                                     (1) 

мұндағы - уақыт t=0 мезеттегі тербеліс амплитудасы, - өшу 

коэффиценті. Өшудің логарифмдік декременті λ , бұдан  

екенін ескеріп, оны (1) өрнекке қойып А  немесе t=   аламыз. 

t уақыт ішіндегі тербеліс саны  N=t/T=t  олай болса,  t= ln10=2.3c; 

N=2.3·50=115. 

3. Тербелмелі контурдың сапалығы Q=5,0. Контурдың еркін 

тербелістерінің  ω жиілігі ,оның ω0 меншікті жиілігінен қанша пайызға 

айырмашылықта болады? 

Берілгені:   Шешуі: тербелмелі контурдың сапалығы 

Q=   Q=5,0   (1) өрнегімен 

  анықталады λ =  екенін 

 ескерсек, онда.                                                                                                                                               

Q=π/ẞt                                                                (2), 

осы (2) өрнегінен  

Мұнда  белгіленуі енгізілген. Бұдан алғашында  мәнін 

тауып алып, артынша ізделініп отырған белгісізді есептеп табамыз, яғни 

; . 

4. Вакуумде ауданы S=10 см
2
 бет арқылы, оған перпендикуляр бағытта 

1 минут ішінде жазық синусоидалық электрмагниттік толқын тасымалдайтын 

энергияны анықтаңыздар. Толқын өрісінің электрлік құраушысы  Е0 =1 мВ/м, 

толқынның периоды  Т . 

Берілгені:   Шешуі: электромагниттік толқынның 1с ішінде 

Т=1 мин=60с   бірлік бет арқылы тасымалдайтын энергиясы 

S=10 =   Пойтинг векторы арқылы (  екенін 

W=?    ескерсек), онда оның модулі 

                                                            P=EH.                                                     (1) 

Кеңістіктің әр нүктесінде Е және Н шамалары синус заңы бойынша 

синхронды өзгеретін болғандықтан, (1) өрнекті мына түрде қайта жазамыз 

P=                              (2) 

(1) және (2) өрнектері Р шамасының лездік мәнін береді, 

сондықтан оның анықтамасына сай P =  деп жазуға болады, бұдан (2) 

өрнегін ескере отырып, S арқылы dt уақыт ішінде тасымалданатын энергия 

dW = PSdt=                                             (3) 
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Вакуумде  және   ара қатынасынан   

тауып (3) өрнегіне қоямыз. Сонда                (4) 

болады. Ал  арқылы t уақыт ішіндегі тасымалданатын толық энергия 

W= .                                (5) 

Циклдік жиілік  белгісіз. T<<t және  екенін ескере отырып 

( )/4    бөлшегін бағалау үшін 

 

аламыз, яғни бұл бөлшекті ескермеуге болады.  Ендеше . 

сан мәндерін қойып  Дж аламыз. 

 

5.1 Тербелістер 

 

5.1.1 Гармоникалық  тербелістер. 

5.1  Бөлшек түзу сызықты гармоникалық тербеліс жасайды. Бөлшек 

тепе- теңдік қалыптан  см ығысқанда оның жылдамдығы V=2.9 см/с, 

ал ығысуы   см болғында жылдамдық   см/с болды. Бөл-

шектің А тербеліс  амплитудасын және тербелісінің  циклдік жиілігін тап. 

5.2 Бөлшек x=0 тепе-теңдік қалыптың айналасында х осінің бойымен 

тербеліс жасайды. Бөлшектің жылдамдығы V=18  см/с заңы-

мен өзгереді. Бөлшектің алғашқы t=10с ішіндегі жүрген  S жолын табыңдар. 

5.3 Материялық нүкте x=  заңы бойынша тербеліс жасайды, 

мұндағы  рад/с. Нүктенің жылдамдық амплитудасы 

 м/с. Мына   және  уақыт мезеттері 

үшін нүктенің Х координаты, V жылдамдығы және а үдеуі мәндерін табу 

керек.  және   уақыт аралықтарындағы жылдамдық 

пен үдеудің орташа мәндерін есептеп табңыздар. 

5.4 Нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Тербеліс периоды 2 с, 

амплитудасы 50 мм, бастапқы фаза нөлге тең. Нүктенің тепе-теңдік қалыптан 

ығысуы 25 мм, болған мезеттегі жылдамдығын тап. 

5.5 Материялық нүкте x=  заңы бойынша тербеліс 

жасайды,мұндағы A=4 см. Егер:  1) x(0)=2см және  2) x(0)= см 

және   3) х(0)=2 см және ; 4) x(0)=  см және  (0)>0 

болса,онда  бастапқы фаза неге тең? t=0 уақыт мезеті үшін векторлық 

диаграмманы сызыңыздар. 
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5.6 Нүкте  заңы бойынша тербеліс жасайды. Белгілі 

бір уақыт мезетіндегі нүктенің  ығысуы 5 см болды. Тербеліс фазасы екі 

есе артқан соң  ығысу 8 см болды. Тербелістің А амплитудасын табу керек. 

5.7 Гармоникалық тербелістің бастапқы фазасы нөлге тең. Периодтың 

қандай үлесіне тең уақыт ішінде, нүктенің жылдамдығы оның максимал 

мәнінің жартысына тең болады? 

5.8 Нүкте түзу сызықты гармоникалық тербелістер жасайды. 

Тербелістің циклдік жиілігі  рад/с, ал үдеудің амплитудасы  

см/ . Ығысу мәні тепе-теңдік қалыптан x=2.2 см болған мезеттегі V 

жылдамдықты табыңыздар. 

5.9 Нүкте шеңбер бойымен сағат тіліне қарама-қарсы бағытта T=6 с 

периодпен бірқалыпты қозғалып келеді. Шеңбердің диаметрі d=20 см. 

Нүктенің шеңбер центрі арқылы өтетін х осіндегі проекциясының қозғалысы 

теңдеуін жаз. Нүктенің бастапқы уақыт мезетіне сәйкес уақыттағы х осіндегі 

проекциясы 0-ге тең.t=1 с уақыт мезетіндегі х ығысуын, V жылдамдығын 

және а үдеуін табыңыздар. 

5.10 Нүкте периоды T=6 с, бастапқы фазасы нөлге тең гармоникалық 

тербеліс жасайды. Қозғала бастағаннан қанша уақыттан кейін нүктенің тепе-

теңдік қалыптан ығысуы амплитуданың жартысына тең болады? 

5.11 Бір жаққа бағытталған және периодтары бірдей екі тербеліс 

қосылғандағы қорытқы тербелістің А амплитудасы мен  бастапқы фазасын 

табу керек. Ол тербелістер: және  мұндағы 

 см; ;  с. Қорытқы тербелістің теңдеуін 

жазыңыздар. 

5.12  Материялық нүкте бір мезгілде өзара перпендикуляр 

 және  тербелістерге қатысады. Мұндағы  =2 

см,  см. Траектория теңдеуін анықтап, оның сызбасын салу керек. 

5.13 Бөлшек бір мезгілде бағыттары бірдей екі тербеліске қатысады. 

Олар:  және  (см). Бөлшектің қорытқы 

тербелісінің  циклдік жиілігін, А амплитудасын және  бастапқы фазасын 

табу керек. 

5.14 Нүкте бір мезгілде периодтары мен бастапқы фазалары бірдей екі 

тербеліске қатысады. Тербеліс амплитудалары  см және  см. 

Егер: 1) тербелістер бір жаққа бағытталған; 2) тербелістер өзара 

перпендикуляр болса, онда қорытқы тербелістің амплитудасы неге тең? 

5.15 Нүкте бір мезгілде өзара перпендикуляр екі тербеліске қатысады. 

Олар: 1)  және ; 2)  және  

3)  және y= ; 4)  және . 

Нүктенің қозғалыс траекториясын тауып,масштабты сақтай отырып оны сызу 

керек.A=2 см;  см. 
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5.16 Бір жаққа бағытталған, жиіліктері  Гц және               

 Гц екі гармоникалық тербеліс қосылды. Соғудың (биение) 

периодын табыңыздар. 

5.17 Бір жаққа бағытталған екі тербеліс қосылғандағы қорытқы 

тербелістің теңдеуі . Соғудың Т периодын, сондай-ақ, 

қосылған тербелістердің  және  циклдік жиіліктерін табыңыздар. 

5.18 Амплитудалары  см, периодтары 

 с және бір жаққа бағытталған үш гармоникалық тербеліс 

қосылды. Тербелістердің бастапқы фазалары    

Амплитудалардың қосылуының векторлық диаграммасын сызу керек. 

Сызбадан қорытқы тербелістің амплитудасы мен бастапқы фазасын тауып, 

оның теңдеуін анықтап жазыңдар. 

5.19  Бір жаққа бағытталған  (мм),  

(мм),  (мм) тербелістері қосылуы нәтижесінде пайда 

болатын тербелістің А амплитудасы мен  бастапқы фазасын табу керек. 

Қорытқы тербелістің x(t) теңдеуін жазыңыздар. 

5.20 Материялық нүкте бір түзудің бойымен үш тербеліске 

қатысады,олар: х. 

Қорытқы тербелістердің амплитудасы мен бастапқы фазасын тауып, 

оның тербелісі теңдеуін жазыңыздар. 

5.21 Массасы m=0.1 г материялық нүктенің тербелісі x=A  

теңдеуі бойынша болады, мұндағы A=5 см, . Қайтарушы күш пен 

кинетикалық энергияның сәйкес   және   мәндерін табыңыздар. 

5.22 Материялық нүкте қозғалысы x= теңдеуі бойынша 

тербеліс жасайды, мұндағы A=8 см, . Қайтарушы күш F бірінші 

рет -5мН болған мезетте нүктенің  потенциалдық энергиясы 100 мкДж 

болды. Осы t уақыт мезетін және соған сәйкес  фаза мәнін табыңыздар. 

5.23 Спираль серіппеге кішкене жүк ілініп еді, ол 9 см созылды. 

Жүкшені аздап төмен тартып, артынша қоя бергенде болатын тербелістің Т 

периоды неге тең болады? 

5.24 Массасы m=50 г, түтікшесінің диаметрі d=1 см ареометр суда 

жүзіп жүр. Ареометрді шамалы суға батырып, артынша қоя бергенде ол 

гармоникалық тербеліс жасайды. Осы тербелістің Т периодын табыңыздар. 

5.25 Серіппеге ілінген жүк, ығысуының амплитудасы A=0.06 м 

өшпейтін тербеліс жасайды. Жүктің максимал кинетикалық энергиясы  

 Дж.  Серіппенің массасын  ескермей отырып оның  қатаңдығын 

табыңыздар. 

5.26 Бастапқы уақыт мезетінде тепе-теңдік қалыптан  м 

аралыққа созылып, артынша қоя берілген серіппеге ілінген жүктің 

тербелісінің толық механикалық энергиясын табыңыздар. Серіппеге 20 Н 
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күш әсер еткенде, ол 10 мм аралыққа созылатыны белгілі. Серіппенің 

массасы ескерілмейді. 

5.27 Массасы m=50 г материялық нүкте x=A  теңдеуі бойынша 

тербеліс жасайды,мұндағы A=10 см;  рад/с. Мына жағдайларда: 1) 

тербеліс фазасы   уақыт мезетіндегі; 2) нүктенің ең көп ығысу 

күйіндегі нүктеге әсер ететін күшті анықтаңыздар. 

5.28 Тербелісі x=A заңы бойынша болатын материялық нүктенің 

t=1с уақыт мезетіндегі қайтарушы күшін және толық механикалық 

энергиясын табыңыздар, мұндағы A=20 см;  . Материялық 

нүктенің массасы 10 г. 

5.29  Суда табан ауданы S=1  биіктігі H=50 см параллепипед пішінді 

мұз жүзіп жүр. Мұзды суға азғана  см тереңдікке батырып, артынша 

қоя бергенде ол тербеліс жасайды. Судың кедергі күшін ескермей мұздың 

тербеліс периодын анықтаңыздар. 

5.30 Ұзындығы l=1 м математикалық маятник a=2.5 м/  үдеумен 

көтеріліп бара жатқан лифтіде ілулі тұр. Маятниктің Т тербеліс периодын 

анықтаңыздар. 

5.31 Ұзындығы  см математикалық маятник және ұзындығы 

 см түзу жіңішке стержень түріндегі физикалық маятник бір 

горизонталь осьтің айналасында синхронды тербеліс жасайды. Стерженьнің 

ауырлық (масса) центрінен айналу осіне дейінгі d қашықтықты 

анықтаңыздар. 

5.32 Радиусы R=5.00 см шар ұзындығы  см жіпке ілінген. 

Маятниктің периодын оның ұзындығын  см математикалық маятник 

деп есептеп тапқандағы жіберілетін салыстырмалы қателікті табыңыздар. 

5.33 Ұзындығы l=30 см жіңішке стерженьнің екі ұшында бірдей екі 

жүкше орналасқан. Стержень мен жүктер стерженьнің бір ұшынан d=10 см 

қашықтықтағы нүктеден өтетін осьтің айналасында тербеледі. Осы жүйенің 

келтірілген ұзындығын және периодын табыңыздар. Стерженьнің массасы 

ескерілмейді. 

5.34 Радиусы R=24 см дискі бір радиусының ортасынан, дискі 

жазықтығына перпендикуляр бағытталған горизонталь осьті айнала 

тербеледі. Осы маятниктің L келтірілген ұзындығын және Т тербеліс 

периодын табыңыздар. 

5.35 Қабырғаға тік қағылған шегеге ілінген құрсау шеңбер (обручь) 

қабырғаға паралель жазықтықта тербеліс жасайды. Шеңбердің радиусы 30 

см. Құрсаудың Т тербеліс периодын табыңыздар. 

5.36 Физикалық маятник бір ұшына диаметрі d=1/2 және массасы  

құрсауға (обручқа) бекітілген ұзындығы l=1 м және массасы  

стерженьнен тұрады. Осы маятник айналатын горизонталь ось стерженьнің 

ортасынан оған перпендикуляр бағытта өтеді. Осындай маятниктің Т 

тербеліс периодын табыңыздар. 
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5.37 Ұзындығы l=1 м және массасы  г жіңішке стерженьнің 

ұштарына өлшемдері кішкене, массалары  г және  г 

кішкентай шарлар бекітілген. Осы жүйе стерженьнің ортасынан және оған 

перпендикуляр осьті айнала тербеледі. Жүйенің Т тербеліс периодын 

табыңыздар. 

5.38 Суда жатқандықтан ісінген бөрене тік бағытта, жоғарғы ұшының 

аз ғана бөлігі (ұзындығымен салыстырғанда) ғана судан шығып жүзіп жүр. 

Бөрененің көлденең қимасы бірдей. Бөрененің тербеліс периоды T=5 с болса, 

онда оның  l ұзындығы неге тең? 

5.39 Ұзындығы 0.5 м математикалық маятник тепе-теңдік қалыптан 

шығарылғаннан кейін бірінші тербелісте 5 см, ал екінші тербелісте 4 см 

ауытқыды. Релаксация (орнығу) уақытын, яғни амплитуда   екі  есе кемитін 

уақытты табыңыздар. 

 

5.1.2  Өшетін  және  еріксіз тербелістер. 

5.40 Ұзындығы l=1 м маятниктің тербеліс амплитудасы t=10 мин 

ішінде 2 есе кемиді. Өшудің λ логарифмдік декрементін табыңыздар. 

5.41 Математиклық маятниктің өшетін тербелістерінің амплитудасы 

t=1 мин ішінде 2 есе кемиді. Ол 2 минут ішінде неше есе кемиді? 

5.42  Маятниктің өшетін тербелісінің амплитудасы t=8 минутта екі есе 

кемиді. Өшу коэффицентін  табыңыздар. 

5.43 Егер  с тербелгеннен кейін маятниктің толық механикалық 

энергиясы 10 рет кеміген болса, онда өшу коэффиценті мен өшудің 

логарифмдік декременті неге тең болғаны? Математикалық маятниктің 

ұзындығы l=0.98 м. 

5.44 Массасы m=5 кг дене өшетін тербеліс жасайды. Дене t=500 с 

тербелгеннен кейін өзінің энергиясының 60  жоғалтты. Кедергі r 

коэффицентін табыңыздар. 

5.45 Логарифмдік декременті  жүйенің энергиясы n=2 есе 

кемуі үшін болатын N тербеліс санын табыңыздар. 

5.46  Бөлшек түзу бойымен периоды T=4.5 с өшетін тербеліс жасайды. 

Тербелістің бастапқы амплитудасы м, ал 20 толық тербеліс 

жасағаннан кейінгі амплитудасы A=0.01 м.                                            Өшу 

коэффицентін  және өшудің логарифмдік декрементін табу керек. 

Тербелістің бастапқы фазасын  деп алып, тербеліс теңдеуін 

жазыңыздар. 

5.47 Массасы 12 г дене жиілігі  өшетін тербеліс жасайды. 

Дене,  с бойы тербелу нәтижесінде толық механикалық энергиясының 

0.9 бөлігін жоғалтады. 1)  өшу коэффицентін; 2) ортаның  r кедергі 

коэффицентін; 3) тербелмелі жүйенің Q сапалығын (добротность) есептеп 

табыңыздар. 

5.48  Қатаңдығы k=32.0 Н/м серіппеге ілінген массасы 0.500 кг жүкше 

өшетін тербеліс жасайды. 1)  толық тербеліс жасаған уақыт ішінде 
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амплитуда  есе кеміген; 2)  толық тербеліс жасаған уақыт 

ішінде амплитуда  есе кеміген жағдайлар үшін жүйенің тербеліс 

периодтарын табыңыздар. 

5.49 Массасы m=0.1 кг дене түзу сызықты еріксіз тербеліс жасайды. 

Мәжбүр етуші күштің амплитудалық мәні  H. Өшу коэффиценті 

. Дене жылдамдығының  (амплитудалық) максимал мәнін 

табыңыздар. 

5.50 Тербелмелі жүйе жиілігі  Гц өшетін тербеліс жасайды. 

Егер резонанс жиілігі  Гц болса, онда жүйенің  меншікті жиілігі 

неге тең? 

5.51 Мәжбүр етуші күштердің жиіліктері  100 Гц  және  0 

Гц мәндерінде еріксіз тербелістердің ығысуыларының амплитудасы бірдей, 

яғни өзара тең. Ығысулар резонансына сәйкес келетін жиілікті табу керек. 

Мәжбүр етуші күш гармоникалық заң бойынша өзгереді. 

5.52  өшу коэффицентімен сипатталатын тербелмелі 

жүйенің резонанстық жиілігі оның  кГц меншікті жиілігінен қанша 

өзгерісте болатынын анықтаңыздар. 

5.53 Серіппелі  маятниктің  меншікті тербелістерінің периоды 

 с. Тұтқыр ортада сол маятниктің периоды T=0.56 с болды. 

Тербелістің   резонанстық  жиілігін  анықтаңыздар. 

5.54 Еріксіз тербелістердің жиілігінің өте аз мәндерінде (меншікті 

жиілікпен салыстырғанда) оның амплитудасы 0,10 см, ал өшудің 

логарифмдік декременті λ= 0.010 болса, онда осы еріксіз тербелістердің Арез 

резонанстық амплитудасы неге тең? 

5.55   Массасы m=0.2 кг дене қатаңдық коэффиценті k=50 Н/м 

салмақсыз серіппеге ілінген. Жиілігі ω꞊20 рад/с вертикаль бағытталған 

мәжбүр етуші күштің әсерімен дене амплитудасы Ак =20 мм орныққан еріксіз 

тербеліс жасайды.Бұл жағдайда дененің ығысуы фаза бойынша мәжбүр етуші 

күштен  қалып отырады. 1) өшудің логарифмдік декрементін (λ); 2) бір 

тербеліс периоды ішіндегі мәжбүр етуші күштің А жұмысын табыңыздар. 

5.56 Дене кедергі коэффиценті r=1 г/с ортада еріксіз тербелістер 

жасайды. Егер резонанстық амплитуда  см, ал меншікті тербеліс 

жиілігінің мәні 0 Гц болса, онда өшу шамасы аз деп есептеп мәжбүр 

етуші күштің амплитудалық мәнін табыңыздар. 

5.57 Қатаңдығы k=10 Н/м спираль серіппеге массасы m=10 г жүкше 

ілініп олар тұтқыр ортаға батырылды. Ортаның кедергі коэффиценті            

k=0.1 кг/с деп алып; 1) меншікті тербелістің  жиілігін; 2)  резонанстық 

жиілікті; 3) егер мәжбүр етуші күш амплитудасы  Н болатын 

гармоникалық заң бойынша өзгеретін болса, онда резонанстық  

амплитуданы; 4) резонанстық амплитуданың  күштің әсерімен болатын 

статистикалық ығысуға қатынасын табыңыздар. 
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5.1.3 Электрмагниттік тербелістер.  Айнымалы  ток. 

5.58 Сыйымдылығы С=16 пФ конденсатор U=320 B кернеуге дейін 

зарядталып, индуктивтілігі L=1 мГн индуктивтік катушкаға тұйықталған. 

Пайда болған тербелмелі контурмен жүретін ток күшінің   мәнін 

табыңыздар. Контурдың актив кедергісі ескерілмесін. 

5.59 Ұзындығы 50 см және көлденең қимасының ауданы , 

орам саны  катушка (өзекшесіз) конденсатормен параллель 

қосылған. Конденсатордың әр астарының ауданы , астарлар ара 

қашықтығы 5 мм. Диэлектрик-ауа. Контурдың актив кедергісін 

ескермей, оның  периодын табыңыздар. 

5.60 Егер конденсаторлар астарлары арасындағы максимал кернеу 

 B, ал катушкадағы максимал ток күші  мА болса, онда 

контурдың  тербеліс жиілігін анықтаңыздар. Конденсатордың 

сыйымдылығы С=0.5 мФ.  Контурдың актив кедергісі ескерілмейді. 

5.61 Сапалығы (добротность) Q=2500 тербелмелі контурдың өшетін 

тербелісінің жиілігі  кГц. Бұл контурдағы ток күшінің амплитудасы 

төрт есе кемитін уақыт аралығын табыңыздар. 

5.62 Сапалығы Q=50 және меншікті жиілігі  кГц контурда 

өшетін тербеліс қозады. Қанша уақыттан кейін контурдағы энергия қоры екі 

есе кемиді? 

5.63 Тербелмелі контурдың параметрлері: C=4.00 мкФ, L=0.100 мГн 

R=1.00 Ом. 1) Контурдың сапалығы Q неге тең? 2) Егер сапалықты мына 

жуықтап есептеу Q=R  формуласымен есептейтін болсақ, онда қандай 

салыстырмалы қателік жібереміз? 

5.64 Тербелмелі контурда N=5 толық тербеліс жасағанда оның 

энергиясы n=8 есе кемитін болса, онда өшудің логарифмдік декременті λ неге 

тең? 

5.65 Тербелмелі контур индуктивтігі L=100 мГн катушкадан және 

сыйымдылығы C=100 нФ конденсатордан тұрады. Конденсатор толық 

разрядталған уақыт мезетінен оның энергиясы катушкадағы энергиядан екі 

есе артық болған мезетке дейін қанша   Ʈ  уақыт кететінін  анықтаңыздар. 

5.66  Жазық конденсатордан және актив кедергісі өте аз индуктивтік 

катушкадан тұратын тербелмелі контурда энергиясы W тербелістер 

жасалады. Конденсатордың астарларын ептеп алшақтатқанда тербеліс жиілігі 

n рет артты. Қандай жұмыс істелгенін анықтаңыздар. 

5.67  Тербелмелі контурдың актив кедергісі 0.33 Ом. Контурда 

өшпейтін гармоникалық тербеліс болып тұруы үшін, контур қандай қуатты 

тұтынуы керек? 

5.68  Тербелмелі контур индуктивтілігі L=6 мкГн катушкадан, 

сыйымдылығы C=10 нФ конденсатордан және кедергісі R=10 Ом 

резистордан тұрады. Ток күшінің максимумы жағдайына сәйкес катушканың 

магнит өрісі энергиясының электр энергиясына қатынасын анықтаңыздар. 



 162 

5.69  Егер контурдағы еркін тербеліс жиілігі  МГц, контурдың 

сапалығы (добротность) Q=5000 болса, онда ток күші амплитудасы екі есе 

кемитін  уақыт аралығын табыңыздар. 

5.70  Тербелмелі контур индуктивтілігі L=10 мкГн катушкадан, 

сыйымдылығы C=0.1 мкФ конденсатордан және кедергісі R=20 Ом 

резистордан тұрады. Қанша толық тербелістен кейін ток күшінің 

амплитудасы е рет азаяды? 

5.71  Өзара тізбектеліп қосылған конденсатордан және актив кедергісі 

бар катушкадан тұратын тербелмелі контурға амплитудасын өзгертпей, 

жиілігін ғана өзгертуге болатын сыртқы айнымалы кернеу қосылды. Сыртқы 

кернеудің жиіліктері  рад/с және  рад/с мәндерінде 

тізбектегі ток күшінің амплитудалары бірдей болды. Токтың резонанстық 

жиілігін анықтаңыздар. 

5.72  Резонанстық күйге келтірілген индуктивтілігі L=0.75 Гн контурда 

амплитудасы 200 В сыртқы синусоидалдық кернеудің әсерімен амплитудасы 

20 А айнымалы ток орнықты. Бұл токты өшетін тербеліс ретінде қарастырып, 

қанша  уақыт ішіндегі контурдағы тербеліс амплитудасы е рет кемитінін 

анықтаңыздар. 

5.73  Резонанстық күйге келтірілген контурда амплитудасы 200 В 

сыртқы синусоидалдық кернеудің әсерімен амплитудасы 16 А айнымалы ток 

орнықты. Контурдың актив кедергісін табыңыздар. 

5.74 Ұзындығы l=50 см, көлденең қимасының ауданы S=10  

катушка жиілігі  Гц айнымалы ток желісіне қосылды. Катушканың 

орам саны N=3000. Кернеу мен токтың арасындағы фазалар ығысуы  

болса, онда катушканың актив кедергісі неге тең? 

5.75  Айнымалы ток тізбегі өзара тізбектеліп қосылған R=800 Ом актив 

кедергіден, L=1.27 Гн индуктивтік катушкадан және сыйымдылығы       

С=1.59 мкФ конденсатордан тұрады. Тізбектің қысқыштарына әсерлік мәні 

U=127 B, 50  периодты кернеу берілді. 1) тізбектегі ток күшінің әсерлік мәні; 

2) ток пен кернеудің арасындағы  фаза ығысуын; 3) әр элемент 

қысқыштарындағы  кернеулерінің әсерлік мәндерін; 4) тізбекке 

бөлінетін Р қуатты табыңыздар. 

5.76 Сыйымдылықтары  мкФ және  мкФ екі 

конденсатор кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіне тізбектеп 

қосылды. 1) тізбектегі ток үшін; 2) әр конденсатордағы кернеуді тап. 

5.77  Ұзындығы l=25 см, радиуысы R=2 см орама көлденең қимасының 

ауданы S=1  мыс сымның N=1000 орамынан тұрады. Катушка жиілігі      

50 Гц айнымалы ток тізбегіне қосылған. Актив кедергі және индуктивтік 

кедергі катушканың толық кедергісінің қанша бөлігіне тең болады? 

5.78  Сыйымдылығы С=20 мкФ конденсатор мен актив кедергісі 150 

Ом реостат жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіне тізбектеліп қосылған. 1) 

конденсатордағы; 2) реостаттағы кернеудің түсуі осы тізбек ұштарындағы 

кернеудің қандай бөлігі болатынын анықтаңыздар. 
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5.79 Конденсатор мен электр лампысы өзара тізбектеліп қосылып 

кернеуі 440 В, жиілігі 0.5 Гц айнымалы ток тізбегіне қосылған. Лампыдағы 

ток күші 0.5 А, лампы қысқыштарындағы кернеу 110 В болуы үшін 

конденсатордың сыйымдылығы қандай болуы керек? 

5.80 Актив кедергісі 10 Ом, индуктивтілігі L катушка жиілігі 50 Гц 

және кернеуі 127 В айнымалы ток тізбегіне қосылған. Егер катушканың 

тұтынатын қуаты 400 Вт және кернеу мен токтың арасындағы фазаның 

ығысуы  екені белгілі болса, онда катушканың индуктивтілігі неге 

тең? 

5.81 Кернеуі 220 В айнымалы ток тізбегіне С сыйымдылық, R актив 

кедергі және L индуктивтілік тізбектеліп қосылған. Егер конденсатордағы 

кернеудің түсуі  және индуктивтіліктегі кернеудің түсуі  

болса, онда актив кедергідегі  кернеудің түсуін тап. 

5.82  Сыйымдылығы С=1 мкФ конденсатор және актив кедергісі 

R=3000 Ом реостат жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіне өзара тізбектеліп 

қосылған. Реостаттың индуктивтілігі өте аз. Тізбектің толық кедергісін 

табыңыздар. 

 

5.2   Толқындар 

 

5.83  Жазық  дыбыс толқынының  периоды  Т=3 мс,  амплитудасы 

А=0.2 мм және толқын ұзындығы λ=1.2 м. Ортаның тербеліс көзінен х=2 м 

қашықтықтағы нүктелері үшін: 1) t=7 мс уақыт мезетіндегі (х,t) ығысуды; 

2) сол уақыт мезеті үшін нүктелердің  жылдамдығын және  үдеуін 

табыңыздар. Бастапқы фаза нөлге тең. 

5.84 Толқын  50 м/с жылдамдықпен таралатын түзу бойында бір-

бірінен   x=50 см қашықтықта екі нүкте жатыр. Тербеліс периоды 0.05 с. Осы 

нүктелердегі    фазалар айырмасын табыңыздар. 

5.85 Жиілігі  0.5 кГц және амплитудасы А=0.25 мм дыбыс толқындары 

серпінді ортада таралады. Тоқын ұзындығы λ=0.7 м. 1) толқынның таралу 

жылдамдығын; 2) орта бөлшектерінің  максимал жылдамдығын 

табыңыздар. 

5.86  Екі ұшы да ашық түтік ішіндегі ауа бағанасының негізгі тонының 

 жиілігін табыңыздар.Түтіктің ұзындығы l=0.85 м. Серпінді толқындардың 

ауада таралу жылдамдығы V=340 м/с. Бүтін тон бір секундтағы тербелістің 

9/8 қатынасына сәйкес келеді. 

5.87 Тербелістің көзінен 10 м және 16 м қашықтықта жатқан 

нүктелердің фазалар айырмасы қандай болады? Тербеліс периоды 0.04 с және 

толқынның таралу жылдамдығы V=300 м/с. 

5.88 Толқын серпінді ортада V=100 м/с жылдамдықпен таралады. 

Фазалары қарама-қарсы нүктелердің ең жақын аралығы  м. 

Тербелістің  жиілігін табыңыздар. 
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5.89 Тербеліс көзінен l=4 см қашықтықтағы нүктенің t=T/6 уақыт 

мезетіндегі тепе-теңдік қалыптан ығысуының мәні амплитуданың жартысына 

тең. Толқын ұзындығын табыңыздар. 

5.90 Егер екі атомды газдың қалыпты қысымдағы тығыздығы 

 болса, онда бұл газ ішінде дыбыстың таралу жылдамдығын 

табу керек. 

5.91  Бір киломоль азоттың молекуласының ілгерілімелі қозғалысының 

орташа кинетикалық энергиясы 3.4 Дж. Дыбыстың азотта таралу 

жылдамдығын табыңыздар. 

5.92 Толқын тербеліс көзінен бір түзудің бойымен таралады. Тербеліс 

амплитудасы А=10 см. Тербеліс көзінен x=0.75 λ қашықтықтағы нүктенің 

тербелісі басталғаннан кейін  t=0.9T  уақыт өткендегі ығысуын тап. 

5.93 Дыбыс көзінен l=800 м қашықтықтағы бақылаушы ауамен келген 

дыбысты сумен келген дыбыстан  с кеш естиді. Егер ауаның 

температурасы T=350 К болса, онда дыбыстың судағы V жылдамдығын 

табыңыздар. 

5.94  Серпінді ортада толқындар көзімен одан x=2 м қашықтықтағы 

нүктенің фазалар айырмасын анықтаңыздар.  Тербелістің жиілігі 5 Гц. 

Толқынның таралу жылдамдығы V=40 м/с. 

5.95 Жазық электрмагниттік толқын  және 1 біртекті және 

изотропты ортада таралады. Толқынның электр өрісі кернеулігі амплитудасы 

12 В/м. 1) толқынның фазалық жылдамдығын; 2) толқынның магнит 

өрісінің Н кернеулігін табу керек. 

5.96 Вакуумде х осін бойлай электромагниттік толқын таралады. 

Толқынның магнит өрісі кернеулігінің амплитудасы 1 мА/м. Толқынның 

электр өрісі кернеулігі амплитудасын анықтаңыздар. 

5.97 Вакуумде х осін бойлай таралып келе жатқан жазық 

электромагниттік толқынның интенсивтілігі, яғни уақыт бірлігі ішінде 

бетпен өтетін орташа энергия- 21.2 мкВт/  болады. Толқынның электр өрісі 

кернеулігінің амплитудасын анықтаңыздар. 

5.98 Жиілігі  МГц электромагниттік толқын вакуумнен сыну 

көрсеткіші n=2.45 магниттік емес ортаға өтеді. Толқын ұзындығын тап. 

5.99  Жазық электрмагниттік толқын вакуумде х осін бойлай таралып 

барады. Магнит өрісі кернеулігінің амплитудасы 5 мА/м.  Толқынның 

интенсивтілігін, яғни уақыт бірлігі ішінде бетпен өтетін орташа энергияны 

есептеп табыңыздар. 

5.100 Вакуумде х осін бойлай таралып келе жатқан жазық 

электромагниттік толқын нормаль бағытта оны толық тұтайтын дененің 

бетіне түседі. Толқынның электр өрісі кернеулігінің амплитудасы 2 В/м.  

Денеге толқын түсіретін қысымды табу керек. 

5.101 Жазық электрмагниттік толқын х осін бойлай таралып барады. 

Электр өрісі кернеулігінің амплитудасы   мВ/м, ол магнит өрісі 

кернеулігінің амплитудасы  мА/м. Толқынның t=10 мин ішінде х осіне 
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перпендикуляр орналасқан ауданы S= 15  беттен өтетін энергияны 

есептеп табу керек.  Толқынның периоды Т екені ескерілсін. 

5.102 Жазық электромагниттік толқын  

вакуумде таралып келеді. Осы толқынның <П> Пойтинг векторының 

орташасын табу керек. 

5.103 Радиолокатор λ= 20 см толқын ұзындығына жұмыс істеп, бір 

секундта әр қайсының ұзақтығы 0.02 мкс 2000 импульс шығарады. Бір 

импульс ішіндегі N тербеліс санын және радиолокатор әсер етуінің l 

тереңдігін табу керек. 

5.104 Сызықтық поляризацияланған жазық электрмагниттік толқын 

вакуумде таралады. Толқынның электр құраушысының кернеулігі 

амплитудасы  .  Бір тербеліс периоды ішіндегі энергия ағыны 

тығыздығы | | орташасын табу керек. 

 

VI  тарау  

 

6 Оптика.  Сәуле  шығарудың  кванттық  табиғаты 

 

1. Жарықтың сыну заңы 

 , 

мұндағы  - түсу бұрышы; - сыну бұрышы; - екінші 

ортаның бірінші ортамен салыстырғандағы сыну көрсеткіші;   және  - 

сәйкес бірінші және екінші орталардың абсолют сыну көрсеткіштері. 

2. Жұқа линзаның формуласы 

1/F=1/a+1/в, 

мұндағы F-линзаның фокус аралығы; а-нәрседен линзаға дейінгі 

аралық; в- линзадан кескінге дейінгі аралық. 

3. Жұқа линзаның оптикалық күші 

D=1/F. 

4. Беттің жарықталынуы. 

E=Ф/S, 

мұндағы Ф- жарық ағыны; S- жарықтың Ф ағыны түсетін беттің 

ауданы. 

5. Жүрілген жолдың оптикалың ұзындығы 

L=nl , 

мұндағы l –сыну көрсеткіші n орта ішіндегі жарық толқыны жолының 

геометриялық ұзындығы. 

6. Екі жарық толқыны жолының оптикалық айырымы 

 . 

7. Ауада орналасқан жұқа қабыршақтағы жарықтың жүрген жолының 

оптикалық айырымы 

 , 
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мұндағы қабыршақ қалыңдығы; - түсу бұрышы. 

8. Тербелістердің  фазалар айырмасы мен жолдың  оптикалық 

айырымының байланысы өрнегі 

. 

9. Интерференция кезінде жарық интенсивтілігінің максимумдары болу 

шарты 

( ). 

Интерференция кезінде жарық интенсивтілігінің минимумдары болу 

шарты 

. 

10. Бір саңылаудан пайда болған дифракция кезінде (сәулелер тік 

түскенде) жарық интенсивтілігінің минимумдары болу шарты 

, ( ), 

мұндағы а- саңылау ені; - дифракция бұрышы; к- минимум нөмірі; -

толқын ұзындығы. 

11. Дифракциялық торда  (сәулелер тік түскенде) пайда болған жарық 

интенсивтілігінің бас максимумдары болу шарты 

d=  , ( ). 

мұндағы d-тор тұрақтысы (периоды), к- бас максимум нөмірі. 

12. Брюстер заңы 

g  , 

мұндағы  - шағылған жарық толқыны толық полярланған болатын 

түсу бұрышы. 

13. Малюс заңы 

, 

мұндағы  анализатордан өткен жазық полярланған жарық 

интенсивтілігі; - анализаторға түсетін жазық полярланған жарық 

интенсивтілігі; - анализатордың өткізу жазықтығы мен векторының 

тербелістері жазықтығы арасындағы бұрыш. 

14. Жарықтың полярлану дәрежесі 

P=  , 

мұндағы   және -анализотардан өткен бөліктеп полярланған 

жарықтың сәйкес максимал және минимал интенсивтілігі. 

 

Есеп шығару мысалдары. 

1. Сыну көтскткіші    жұқа қабыршақ бетіне нормаль бағытта 

толқын ұзындығы λ=6.4·10
-7 

м параллель жарық шоғы түседі. Шағылған 

сәулелерде жарық интерференциясы байқалуы үшін қабыршақтың 

қалыңдығының минимал мәні қандай болуы керек? 

Берілгені: 
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λ=6.4·10
-7

м  

   6.1 сурет 

 

Шешуі: жарық қабыршақтың екі бетінен шағылғанда, оптикалық жол 

айырымы (суретті қараңыз):  болатын (2) және (3) екі 

интерференцияланушы толқын пайда болады, мұндағы -қабыршақтың 

сыну көрсеткіші; ал  – (ауа үшін). Суреттен AB=d  және 

AD=AC*  екен. Жарықтың сыну заңы бойынша  

бұдан . Олай болса бұдан  шығады. 

Жарық сәулесі (2) оптикалық тығыздығы көп ортадан шағылғанда толқын 

фазасын -ге (жол айырымына , жарты толқын ұзындығын қосу керек) 

өзгертетінін ескере отырып, интерференцияның максимумы болу шартын 

жазамыз: 

 , 

мұндағы к-максимум реті ( ). 

k= 1(минимал ені) және  (жарықтың нормаль түсуі) деп алып, 

м-ге тең екенін көреміз. 

2. Толқын ұзындығы λ=0,55 мкм монохромат жарық дифракциялық 

торға нормаль бағытта түседі. Дифракциялық сурет линзаның көмегімен, 

тордан L=1м қашықтықта орналасқан экранда бақыланды. Бірінші бас 

максимум ортлық бас максимумнан  см аралықта екендігі байқалды. 

Мына шамаларды: 1) дифракциялық тордың периодынын; 2) тордың 1 мм 

ұзындығыны келетін сызықтыр санын; 3) пайда болатын максимумдардың 

жалпы санын; 4) соңғы максимумге сәйкес келетін бұрышты табу керек. 

Берілгені:              Шешуі: дифракциялық тордың формуласынан (бас 

λ=0,55 ·10
-7

 м,       максимум  шартынан) 

L=1м,                          с                            (1) 

0.12 м,                тордың периодын табамыз, яғни    , 

с-?  n-? N -?                мұндағы,  ,  өте кішкене  

-?                            бұрыштар  үшін, ендеше   . 

Ал 1 мм келетін сызаттар саны: n=1/c. 
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Синустың ең үлкен мәні  болғандықтан  мәне мен 

максимумдардың жалпы санын табуға болады, яғни N=2* . 

Ең шеткі максимумге (1) өрнек бойынша анықталатын дифракция 

бұрышы сәйкес келеді, яғни 

     . 

Сан мәндерін қойып: 

1) c=4.58 мкм; 2) n=218 ; 3) . 

3. Екі никольдің тербелістер жазықтықтары өзара  жасайтын болып 

орналасқан. Әр никольдан жарық өткенде шағылуға және жұтылуға кететін 

шығын 5  болды. Жарық интенсивтігі бір никольден өткенде және екі 

никольден өткенде неше есе кемитіндігін табу керек. 

Берілгені:         Шешуі: табиғи жарық бірінші никольден өткенде 

,           қосарланып сынудың нәтижесінде, интенивтіктері 

k=0.05,              бірдей кәдімгі (обыкновенный) және ерекше 

-?               (необыкновенный) сәуледен өткен жарықтың 

-?               интенсивтігі 

, 

мұндағы, - түскен табиғи жарықтың интенсивтілігі. 

Сонымен,жарықтың интенсивтілігінің салыстырмалы кемуі 

. 

Ал екінші никольден өткеннен кейінгі  интенсивтікті табу үшін, осы 

екінші никольдағы жұтылуды ескере отырып, Малюс заңын пайдаланамыз, 

яғни 

   бұдан 

 

 

6.1  Оптика  

 

6.1.1    Геометриялық оптика. 

6.1 Жарық сәулесі жазық параллель шыны пластинкаға (n=1.6), 

 бұрышпен түседі. Егер пластинкадан шыққан сәуле түскен сәуле 

жалғасымен салыстырғанда h=2 см қашықтыққа ауытқыған болса, онда 

плстинканың d қалыңдығын анықтаңыздар. 

6.2 Ойыс айнаның  f фокус аралығы 15 см. Айна нәрсеннің 3 есе 

кішірейтілген нақты кескінін береді. Нәрседен айнаға дейінгі а аралықты 

анықтаңыздар. 

6.3 Жарық сәулесі екі орта бөлінуінің жазық шекарасына түсіп, 

жартылай шағылады және жартылай сынады. Шағылған сәуле сынған 

сәулеге перпендикуляр болса, онда түсу бұрышы неге тең? 
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6.4 Дөңес айнаның қисықтық радиусы R=50 см. Биіктігі h=15 см нәрсе 

айнадан  a=1 м  қашықта орналасқан. Кескіннен айнаға дейінгі  в 

арақашықтығын және кескіннің Н биіктігін анықтаңыздар. 

6.5 Шыны-сұйық шекарасындағы толық шағылудың шекті бұрышы        

. Егер шынының сыну көрсеткіші  n=1,5 болса, онда сұйықтың сыну 

көрсеткішін анықтаңыздар. 

6.6 Шыны призманың сындыру бұрышы . Жарық сәулесі 

призма қабырғасына  перпендикуляр түсіп, призманың басқа қабырғасынан 

бастапқы бағытынан  бұрышқа ауытқып ауаға шығады. Шынының n 

сыну көрсеткішін анықтаңыздар. 

6.7  Екі  орта жазық параллель пластинкамен бөлінген. Бірінші 

ортаның, екінші ортаның және пластинканың сыну көрсеткіштері сәйкес  , 

 және n, сондай-ақ  n> . Жарық сәулесі бірінші ортадан пластинкаға  

бұрышпен түседі. Сәуленің пластинкадан шығатын  бұрышын 

анықтаңыздар. 

6.8 Параллель сәулелер шоғы  бұрышпен қалың шыны 

пластинкаға түсіп, онда сынып,шынының ішіне (n=1,5) өтеді. Сәулелер 

шоғының ауадағы ені а =10 см. Сәулелер шоғының шыны ішіндегі d енін 

анықтаңыздар. 

6.9 Беттері жазық параллель шыны пластинканың төменгі жағы 

күмістілген. Пластинка қалыңдығы 1 см, шынының сыну көрсеткіші  n=1,73. 

Сәуле пластинканың жоғарғы жағына  бұрышпен түседі де 

жарықтың бір бөлігі шағылып, бір бөлігі сынып шыныға өтіп, пластинканың 

төменгі жағынан шағылады да екінші рет сынып бірінші шағылған сәулеге 

параллель бағытпен ауаға шығады. Сәулелердің арасындағы 1 арашықтығын 

анықтаңыздар. 

6.10 Жинағыш линзаның ауадағы бас фокус аралығы 10 см.  Егер 

;  және  болса, онда оның: 1) суда; 2) корица 

майында неге тең екенін анықтаңыздар. 

6.11 Фокус аралығы 16 см линза дененің екі орыны үшін нәрсенің 

айқын кескінін береді. Орындардың арақашықтығы 60 см. Денеден экранға 

дейінгі арақашықтықты табыңыздар. 

6.12  Егер линзаның  ауадағы фокус аралығы 20 см екені белгілі болса, 

онда линзаның судағы фокус аралығын  табыңыздар ( ). 

6.13 Қос дөңес линзаның (n=1,5) беттерінің қисықтық радиустары 

бірдей және 10 см тең. Дененің осы линзадағы кескіні нәрседен 5 есе үлкен 

болып көрінеді. Денеден кескінге дейінгі арақашықты табыңыздар. 

6.14 Диаметрі d=10 см жазық дөңес линзаның f бас фокус аралығын 

анықтаңыздар. Линзаның ортасы қалыңдығы h=1 см, шеттеріндегі қалыңдық 

0-ге тең деп алынсын. 

6.15 Ауадағы жұқа оптикалық линзаның күші =5 дптр, ал қандай да 

болмасын бір сұйық ішінде =-0,48 дптр. Егер линза жасалған шынының 
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сыну көрсеткіші n=1,5 болса, онда сұйықтың  сыну көрсеткішін 

анықтаңыздар. 

6.16 Қос дөңес линза тәрізді лупа n=1.6 шыныдан жасалған. Линзаның 

беттерінің қисықтық радиустары бірдей және R=12 см. Линзаның Г 

үлкейтуін анықтаңыздар. 

6.17 Лупа нәрсені  2 есе үлкейтеді. Оған оптикалық күші =20 

дптр жинағыш линза тығыз түрде тиістіріліп қойылған. Осындай құрама лупа 

қандай  үлкейту береді? 

6.18 Көзілдіріксіз адам кітапты a=15.5 см арақашықтыққа қойып 

оқиды. Оған оптикалық күші қандай көзілдірік кию керек? 

6.19 Ойыс сфералық айна нәрсенің нақты кескінін 3 есе үлкейтіп 

көрсетеді. Егер нәрседен кескінге дейінгі арақашықтық 20 см болса, онда 

айнаның фокус аралығы неге тең? 

6.20 Дөңес сфералық айнаның қисықтық радиусы 60 см. Айнадан 10 см 

арақашықтықта биіктігі 2 см дене қойылған. Кескіннің орыны мен биіктігін 

анықтаңыздар. 

6.21 Қуаты P=75 Вт шам жарық сәулелері тік түскенде r=3 м 

арақашықтықта E=8 лк жарықталыну береді. Шамның меншікті  P қуатын 

(лм/Вт) анықтаңыздар. 

6.22 Жарық күші 500 кд жарқыраған шар тәрізді жарықтандырғыштың 

диаметрі 50 см. 1) жарықтандырғыш шығаратын толық Ф жарық ағынын; 2) 

оның R жарқырауын; 3) жарықтандырғыш шығаратын жарық ағынының 

20 -ы түсетін экранның  жарықталынуын,   жарқырауын және  

жарықтығын анықтаңыздар. Экранның ауданы 0.5 , беттің жарықты 

шағылдыру коэффиценті . 

6.23 Қағаздың жарықтығы B=1 кд/  болу үшін жарық күші  I=10 кд 

шамды ақ қағаздан қандай һ биіктікке ілу керек? Қағаздың шағылу 

коэффиценті 0,8. 

6.24  Радиусы R=80 см дөңгелек столдың ортасында h=60 см биіктікке 

жарық күші I=100 кд шам ілулі тұр. 1) столдың центрінің  

жарықталынуын; 2) стол шетіндегі  жарықталынуды; 3) столға түсетін 

жарық ағынын; 4) столдың орташа <E>   жарықталынуын анықтаңыздар. 

6.25  Күйе жағылған беттің Е жарықталынуы E=150 лк, ал 

жарықтылығы барлық бағыттарда бірдей және B=1 кд/  тең. Күйенің 

шағылу коэффицентін анықтаңыздар. 

6.26 Нүктелік изотропты жарық көзі барлық бағыттарда Ф= 1257 лм 

жарық ағынын шығарады. Осы жарық көзінің  I  жарық күші неге тең? 

6.27 Еденнен h=3 м биіктікте оське симметриялы нүктелік жарық көзі 

ілініп тұр. Оның  жарық күші  арлықта  

функциясымен сипатталады.  болғанда 0-ге тең ( , -

вертикальмен жарық сәулесі арасындағы бұрыш). Жарық көзінің астындағы 

еденнің жарықталынуы E=100 лк. Жарық көзінен бөлінетін жарық ағынын 

анықтаңыздар. 
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6.28 Нүктелік изотропты жарық көзі дөңгелек столдың центрінің үстінде 

орналасқан. Жарық көзінен жарық күші I=50 кд, стол радиусы R=0.5 м; 

жарық көзінің столдан биіктігі h=1 м. 1) стол беті жарықталынуының оның 

центрінен r қашықтығына тәуелділігін; 2) жарықталыну шамасының: а) 

центрдегі; б) стол шетіндегі мәндерін; 3) столға түсетін Ф жарық ағынын; 4) 

жарық көзінен бөлінетін толық жарық ағынының қандай  ƞ үлесі столға 

түсетінін есептеп шығарыңыздар. 

6.29  Біркелкі жарқыраған дискінің радиусы R=10 см, оның жарықтығы 

I=   ( -константа, ол  кд/  тең, -нормаль мен жарық сәулесі 

арасындағы бұрыш).  Диск шығаратын жарықтың Ф ағынын анықтаңыздар. 

6.30   Біркелкі  жарқыраған  шар тәрізді  жарықтандырғыштың радиусы   

R=10 см, жарық күші I=100 кд. Осы жарықтандырғыш үшін  жарық 

ағынын және  R  жарықтылықты анықтаңыздар. 

 

6.1.2  Толқындық   оптика. 

Жарық интерференциясы. 

6.31 Ауада таралып келе жатқан жарық толқынының жолына 

қалыңдығы d=1 мм шыны пластинка қойылған. Егер толқын пластинкаға: 1) 

тік бағытта; 2)  бұрышпен түссе, жолдың оптикалық ұзындығы 

қаншаға өзгереді? 

6.32 Юнг тәжірибесінде екі саңылау арасындағы арақашықтық d=1 мм, 

ал саңылаулардан экранға дейінгі арақашықтық l=3 м. Егер интерференция 

жолақтарының экрандағы ені  в=1.5 мм екені белгілі болса, онда монохромат 

жарық көзінің шығаратын λ толқын ұзындығын анықтаңыздар. 

6.33 Ауадағы сабын қабыршағына (n=1.3) ақ жарық шоғы тік келіп 

түседі. Қабыршақтың қандай ең кіші d қалыңдығында толқын ұзындығы 

λ=0,55 мкм шағылған жарық интерференция нәтижесінде максимал 

күшейтілген болады? 

6.34 Шыны сынаның беттері бір-бірімен  бұрышын жасайды. 

Сынаның бетіне тік бағытта толқын ұзындығы λ=0,55 мкм монохромат 

жарық сәулелері шоғы түсіп тұр. Интерференциялық жолақтың в енін 

анықтаңыздар. 

6.35 Шағылған жарықтағы Ньютонның бірінші және екінші қараңғы 

сақиналарының арасындағы арақашықтық мм. Оныншы және 

тоғызыншы сақиналар арасындағы    арақашықтығын анықтаңыздар. 

6.36 Оптикалық күші D=2 дптр жазық дөңес линза жағымен шыны 

пластинкада жатыр. Өткен жарықтағы Ньютонның төртінші қараңғы 

сақинасының радиусы 0,7 мм. Жарық толқыны ұзындығын 

анықтаңыздар. 

6.37 Ньютон сақиналарын бақылауға арналған қондырғы тік бағытта 

түсетін монохромат жарықпен жарықтандырылады. Линза мен шыны 

пластинканың аралығын мөлдір сұйықпен толтырғанда, шағылған 
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жарықтағы қараңғы сақиналардың радиустары 1,21 есе кішірейді. Сұйықтың 

сыну көрсеткішін анықтаңыздар. 

6.38 Экранда толқын ұзындықтары 500 нм екі когарентті жарық көзі 

сәулелерінің беттесуі нәтижесінде пайда болған интерференциялық көрініс 

байқалады. Сәулелердің біреуінің жолында оған перпендикуляр бағытта 

қалыңдығы d=5 мкм шыны пластина қойылған ( ).  

Интерференциялық көрініс неше жолаққа ығысатынын анықтаңыздар. 

6.39 Шыны пластина мен оның үстінде жатқан жазық дөңес шыны 

линзаның арасында сыну көрсеткіші шынының сыну көрсеткішінен аз сұйық 

құйылған. Байқау кезінде шағылған жарықтың  (λ=700  нм) Ньютонның 

сегізінші қара сақинасының радиусы 2 мм болды. Линзаның дөңес 

қисықтық радиусы R=1 м. Сұйықтың сыну көрсеткішін анықтаңыздар. 

6.40 Шыны сынаға тік бағытта монохромат жарық (λ=5.82·10
-7

 м) 

түседі. Сына бұрышы . Егер шынының сыну көрсеткіші n=1.5 болса, 

онда сына ұзындығы бірлігіне қанша интерференциялық қара жолақ сәйкес 

келеді? 

Жарық дифракциясы. 

6.41 Дифракция нүктелік монохромат жарық көзінен 1 қашықтыққа 

байқалады (λ=0,5 мкм). Жарық көзі мен экран арасына диаметрі d=5 мм 

мөлдір емес дискі орналасқан. Егер диск Френеьдің орталық зоналарының 

біреуін ғана жапса, онда 1 арақашықтығын анықтаңыздар. 

6.42 Тар саңылауға тік бағытта монохромат жарық түсіп тұр. Оның 

төртінші қараңғы жолаққа қарай бағыты  бұрыш жасайды. 

Саңылау еніне қанша толқын ұзындығы сиятынын анықтаңыздар. 

4.43 Жазық жарық толқыны (λ=0,5 мкм) дөңгелек тесігінің диаметрі 

d=1 см диафрагмаға тік бағытта түсіп тұр. 1) Френельдің бір зонасын; 2) 

Френельдің екі зонасын ашуы үшін бақылау нүктесі саңылаудан қандай 

қашықтықта орналасуы керек? 

6.44 Егер монохромат жарықты (λ=0,6 мкм) бақылағанда бесінші реттік 

максимум  бұрышқа ауытқыған болса, онда дифракциялық тордың 

әр миллиметріне қанша сызық  (штрих) сәйкес келеді? 

6.45 Дифракциялық тордың 1 миллиметрінде n=200 сызық (штрих) бар. 

Торға тік бағытта монохромат жарық (λ=0,6 мкм) түсіп тұр. Осы тор қандай 

ең үлкен реттік  максимум береді? 

6.46  Ені a=0.1 см саңылауға тік бағытта монохромат (λ=0,5 мкм) 

жарық түсіп тұр. Саңылау артында фокаль жазықтығында экран орналасқан 

жинағыш линза қойылған.Егер дифракция бұрышы: 1) ; 2)  болса,онда 

экранда не байқалады? 

6.47 1 миллиметріне n=400 сызық (штрих) сәйкес келетін 

дифракциялық торға тік бағытта монохромат жарық (λ=0,6 мкм) түсіп тұр. 

Осы тор беретін дифракциялық максимумдардың толық санын және соңғы 

максимум үшін дифракция бұрышын табыңыздар. 
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6.48 Дифракциялық тордың көмегімен калийдің екі спектр сызығын 

(  нм және  нм) ажырату үшін осы тордың ең кіші R  

ажырату күші неге тең болуы керек? Екінші реттік спектрді ажырату үшін 

тордың сызықтары санының ең кіші N мәні қанша болуы керек? 

6.49 1 миллиметріне n=500 сызық (штрих) сәйкес келетін 

дифракциялық торға толқын ұзындығы  нм монохромат жарық тік 

бағытта түсіп тұр. Тордың артында бас фокус аралығы F=50 см жинағыш 

линза орналасқан. Осындай жүйенің екінші реттік максимумы үшін (лм/нм-

мен)  сызықтық дисперсияны анықтаңыздар. 

6.50 Периоды c=10 мкм дифракциялық торға  бұрышпен  

 нм монохромат жарық түсіп тұр. Екінші бас максимумға сәйкес 

келетін  дифракция бұрышын анықтаңыздар. 

Жарық поляризациясы. 

6.51 Табиғи жарық шоғы сыну көрсеткіші  n=1.73 шыныға түсіп тұр. 

Шыныдан шағылған жарық шоғы сыну бұрышы қандай болғанда толық 

полярланған болатыны анықтаңыздар. 

6.52 Оптикалық оське перпендикуляр бағытпен кесіліп алынған 

қалыңдығы d=2 мм кварц пластинка (кварцтың меншікті айналуы 15 

град/мм) айқасқан екі николь арасына орналасқан. Никольдардағы жарықтың 

өшулерін ескермей осы жүйе арқылы өткен жарықтың интенсивтігі неше есе 

азаятынын анықтаңыздар. 

6.53 Сұйық пен ауа шекарасындағы жарық шоғының толық 

шағылуының шекті бұрышы . Сәуленің ауадан осы сұйықтың бетіне 

түсуі үшін қажет    Брюстер бұрышын анықтаңыздар. 

6.54 Поляризатор мен анализатордың өткізуші жазықтықтары 

арасындағы бұрыш . Осы бұрышты  дейін үлкейткенде анализатордан  

шығатын жарық интенсивтігі неше есе азаяды? 

6.55 Егер никольдардың әрқайсысында оларға түсетін жарық 

инетнсивтігінің  өшетін болса, онда өткізуші жазықтықтары арасындағы 

бұрыш  болатын никольдарда жарық интенсивтігі неше рет азаяды? 

6.56 Жартылай поляризацияланған жарықтың полярлану дәрежесі  

P=0.5. Анализатор арқылы өтетін жарықтың максимал интенсивтілігі 

минимал мәнінен қанша есе айырмашылықта болады? 

6.57 Никольға жартылай полярланған жарық шоғы түсіп тұр. 

Никольдың белгілі бір орналасуында  одан өткен жарықтың интенсивтілігі 

минимал болды. Николдың өткізу жазықтығын  бұрышқа 

бұрғанда,жарық интенсивтілігі k=1.5 есе өсті. Жарықтың Р полярлану 

дәрежесін анықтаңыздар. 

6.58 Шыны түтік ішіндегі массалық концентрациясы  кг/  

глюкоза ерітіндісі арқылы өтетін монохромат жарықтың поляризация 

жазықтығын  бұрышқа бұрады. Ұзындығы осындай түтікшеге 

құйылған басқа глюкоза ерітіндісі поляризация жазықтығын  
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бұрышқа бұратын болса,онда оның  массалық концентрациясы неге тең 

болғаны? 

6.59 Жарық шыны ыдысқа (n=1.5) құйылған сұйық арқылы өтіп, ыдыс 

түбінен шағылады. Жарық ыдыс түбіне   бұрышпен түскенде,шағылған 

жарық жазық поляризацияланады. 1) сұйықтың сыну көрсеткішін; 2) толық 

шағылу байқалу үшін жарықтың ыдыс түбіне түсу бұрышын анықтаңыздар. 

6.60 Толқын ұзындығы λ=509 нм жарықтың поляризация 

жазықтығының бұрылу бұрышы  180
0
 болатын кварц пластинасының 

қалыңдығын анықтаңыздар. Берілген λ үшін кварцтың айналдыру тұрақтысы 

. 

Жарықтың затпен әсерлесуі  (жарық дисперсиясы, жұтылу, 

шашырау, Вавилов-Черенков эффекті). 

6.61 Жазық монохромат толқын  мм аралықты өткенде 

интенсивтік 1  кеміді,ал  мм арқашықтықты өткенде 99  кеміді. 

Берілген толқын ұзындығы үшін ортаның  жұтылу коэффицентін 

анықтаңыздар. 

6.62 Жазық монохромат жарық толқыны қандай да болмасын бір 

ортада таралады. Берілген толқын ұзындығы үшін ортаның жұтылу 

коэффицентін 1,2 м
-1

. Берілген толқын: 1) 10 мм; 2) 1 м жолды жүргенде 

жарық интенсивтігі неше пайызға азаятынын анықтаңыздар. 

6.63 Қандай да болмасын бір λ толқын ұзындығы үшін мөлдір 

пластинаның жұтылу коэффиценті пластинаның бір бетінен екінші бетіне 

қарай а1 =0,8 м
-1

 шамадан а2 =1,2 м
-1

  шамасына дейін сызықты өзгереді. Осы 

пластина арқылы өткен берілген толқын ұзындығы монохромат жарықтың 

интенсивтігі 10%  азайды. Пластинаның қалыңдығын табыңыздар. 

6.64 Берілген ортаның  n сыну көрсеткішінің ұзындығына 

тәуелділігі мына: n=a+ б/  формуламен анықталады, мұндағы а және б – 

тұрақтылар. Осы ортадағы жарықтың (  арқылы) топтық жылдамдығын 

табыңыздар. 

6.65  Жоғарыдағы 6-64 есебіндегі n( ) тәуелділігін пайдаланып, 

a=1.502 және б=4,56·  мәндері үшін 759,0; 589,3; 397,0 нм толқын 

ұзындықтарына сәйкес   топтық жылдамдығын анықтаңыздар. Оларды с 

жарық жылдамдығы арқылы өрнектеп, V фазалық жылдамдықпен 

салыстырыңыздар. 

6.66 Сыну көрсеткіші n=1.5 ортада Черенков сәуле шығаруы  пайда 

болуы үшін электрон өтетін үдеткіш потенциалдар айырмасының  

минимал мәнін анықтаңыздар. 

6.67 Релятивистік электронның импульсі  . Ортаның қандай  

минимал сыну көрсеткішінде  Вавилов-Черенков эффектін байқауға болады? 

6.68 Кинетикалық энергиясы T=0.51 МэВ электрон суда (n=1.33)  

қозғалып келеді. Черенков сәулесі мен электрон қозғалысы бағыты 

арасындағы  бұрышын анықтаңыздар. 
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6.69 Еркін электрон вакуумда таралған монохромат жарық толқын 

өрісінде орналасқан. Толқын интенсивтігі I=375 Вт/ , жиілігі 

. Электронға жарық өрісі тарапынан әсер ететін күштің 

магниттік және электр құраушыларының амплитудалық мәндерінің 

 қатынасын  табыңыздар. 

6.70 Кинетикалық энергиясы  МэВ электрондар сыну 

көрсеткіші n=1.5 ортада қозғалып жүр. Черенков сәулелері электрондар 

қозғалысы бағытына қандай  бұрышпен пайда болады? 

 

6.1.3   Сәуле шығарудың кванттық табиғаты. 

1. Стефан-Больцман заңы: 

R=  , 

мұндағы   R-абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауы (сәуле 

шығарғыштығы); -5,67*  Вт/( ) – Стефан-Больцман тұрақтысы. 

2. Сұр дененің энергетикалық жарқырауы: 

 , 

мұндағы  -сұр дененің қаралық коэффиценті (дәрежесі). 

3. Виннің ығысу заңы 

, 

мұндағы -сәуле шығару энергиясының макимумына сәйкес келетін 

толқын ұзындығы; в=2.90* м*К-Вин тұрақтысы. 

4. Планк формуласы: 

  немесе 

 

 , 

мұндағы    ,  - абсолют қара дененің сәуле шығарғыштығының 

спектрлік тығыздығы, k=1.38*  Дж/К-Больцман тұрақтысы; c=3·  м/с; 

ℏ  Дж·с –Планк тұрақтысын 2 -ге бөлгендегі сан. 

5. Сәуле шығарғыштықтың максимал спектрлік тығыздығының 

тесмператураға тәуелділігі: 

=c* , 

мұндағы c=1.30*  Вт/( )- тұрақты сан. 

6.  Сыртқы фотоэффект үшін  Эйнштейн формуласы: 

  немесе  ℏ , 

мұндағы  ℏ - металл бетіне түсетін фотонның энергиясы;  А- 

электорнның металдан шығу жұмысы;   фотоэлектронның максимал 

кинетикалық энергиясы.   болғанда  . 

7. Фотоэффектің қызыл шекарасы: 
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 , 

мұндағы - сәуле шығарудың фотоэффект құбылысы 

байқалатын,максимал толқын ұзындығы. 

8. Фотон электроннан  бұрышқа сейілгенде (Комптон эффекті) оның 

толқын ұзындығының  өзгерісі: 

=h(1- )/(mc), 

мұндағы m- тебілген электронның массасы. 

9. Комптон толқын ұзындығы: 

 ( фотон электроннан сейілгенде    мм мм). 

10. Фотонның массасы мен импульсі: 

m=  p=mc=h/λ. 

 

Есеп шығару мысалдары. 

1.   Электр пешінің тұтыну қуаты P=500 Вт. Диаметрі d=5.0 см ашық 

кішкене тесігі бар пештің ішкі бетінің температурасы С. Тұтынылатын 

қуаттың қандай үлесі пештің сыртқы қабырғасы арқылы сейіледі? 

Шешуі: пештегі орныққан жылу алмасуы жағдайында бір секундта 

тұтынылатын электр энергиясы (яғни,қуаты) Р сыртқы ортаға қабырға және 

тесік арқылы шығындалады. Сондықтан, 

 P= ,                                                       (1) 

мұндағы  –тесік қабырғалар арқылы тарайтын жылулық 

сәуле шығару ағындары. Ізделініп отырған шама – мына  

қатынасы. (1) өрнегін ескере отырып, оны 

  ,                           (2) 

өрнектейміз. 

Кішкене тесік арқылы болатын сәуле шығаруды ( ) абсолют қара 

дененің жылулық сәуле шығаруы деп есептеп оны төмендегідей 

есептейміз,яғни 

 .                                     (3) 

(2) өрнегінен (3)  ескере отырып,   

 / Р. 

Сан мәндерін қойып:  аламыз 

2.  Қандай да болмасын бір металл бетін толқын ұзындықтары 385 нм 

және 540 нм жарықпен кезек-кезек сәулелендіргенде ұшып шыққан 

фотоэлектрондардың максимал жылдамдықтары қатынасы екіге тең болды. 

Электрондардың металдан шығу жұмысын (эВ арқылы) табыңыздар. 

 

Берілгені:               Шешуі: Эйнштейннің теңдеуі бойынша, 

� 385 нм,               /2  және /2, 

� 540 нм                бұдан А шамасын теңдіктің сол жағына шығарып 
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A=?                          2 бірінші теңдеуді екіншіге бөліп 

( /( =4, аламыз. Математикалық 

өрнектулерден кейін 

A=hc(4/ )/3. 

Сан мәндерін қойып және 1 эВ=1.6·  Дж екенін ескеріп, A=20 эВ. 

3. Жарықтың монохромат (λ =0,662 мкм) шоғы шағылу коэффиценті 

,  бетке тік келіп түседі. Егер жарықтың қысымы p=1.0 мкПа болса, 

онда әр секунд сайын ауданы 1 см
2  

беттің жұтатын фотондар санын табу 

керек. 

Шешуі: жұтылатын фотондар санын 1см
2
 ауданның 1 секунд ішінде 

жұтқан энергиясын бір фотонның   энергиясына қатынасы арқылы 

табамыз, яғни N=W λ/hc. 

W энергия мен р қысымның арасындағы байланысты табайық. Ол үшін 

алдымен Е0 энергетикалық жарықталынуды S ауданға t уақытта келетін W0  

энергия арқылы өрнектейміз, яғни Е0=W0 / St. Енді W мен W0  арасындағы 

мына тәуелділікті W= (1- )  ескере отырып және   p=   өрнегін 

пайдаланып, p= . Бірінші және соңғы теңдеулерден W шамасын 

аластап,  N=  аламыз,  мұндағы S=  , t=1 с,  p=   Па, 

h=6.62*  Дж*с. 

N=1.0 1021 фотон. 

 

6.1.4  Жылулық сәуле шығару. 

6.71 Балқытатын пештің байқау терезесінен таралатын энергия ағыны            

Ф =24 Вт. Егер саңылау ауданы S=6  болса,онда пештің Т 

температурасын табыңыздар. 

6.72 Ашық саңылауы ауданы S=30  пештің ішкі бетінің 

температурасы 1,3 кК. Егер пеште тұтынылатын қуат 1,5 кВт болса,онда пеш 

саңылауы қара дене сияқты сәулеленетінін ескеріп, қуаттың қандай бөлігі 

қабырғаларымен таралатынын анықтаңыздар. 

6.73  Қара денені 600 К температурасын 2400 К 

температураға дейін қыздырды. 1) оның R энергетикалық жарқырауы неше 

есе көбейді? 2) энергетикалық жарқыраудың спектрлік тығыздығының 

максимумына сәйкес келетін   толқын ұзындығы қалай өзгереді? 

6.74 Күнді абсолют қара дене сияқты сәуле шығарады деп 

есептеп,оның бетінің R сәулеленгіштігін және Т температурасын есептеп 

табыңыздар. Жерден Күн дөңгелегі 32 бұрышпен көрінеді. Күн 

тұрақтысы C=1.4кДж/( ). 
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6.75 Қандай да болмасын бір тұрақты Т температурадағы радиусы 

R=10 см шардың сәуле шығару қуаты P=1 кВт. Шардың қаралық 

коэффиценті 0.25 сұр дене деп есептеп осы температураны табыңыздар. 

6.76   Температурасы T=1.2 кК болса, онда t=1с уақыт ішінде ауданы 

S=8  балқытылатын пештің байқау терезесінен таралатын W энергиясын 

анықтаңыздар. 

6.77  температурасынан  температурасына өткенде толқын 

ұзындықтары бойынша тепе-теңдіктегі сәулеленудің энергия тығыздығының 

бөліну функциясының графигімен шектелген аудан 16 есе үлкейді. Абсолют 

қара дененің бөлінуі қасиетінің максимумы келетін  толқын ұзындығы 

қалай өзгереді? 

6.78  Күннің сәулеленуі өзінің спектральды құрамы жағынан бөліну 

қасиетінің максимумы =0.48 мкм толқын ұзындығына келетін абсолют 

қара денеге жақын сәуленуден Күннің секунд сайын жоғалтатын массасын 

табыңыз. 

6.79 Күнді абсолют қара дене деп есептеп,оның максимал спектральды 

тығыздығының энергетикалық жарықтығы =500 нм толқын ұзындығына 

сәйкестігін ескеріп, мыналарды: 1) Күн бетінің температурасын; 2) 10 мин 

ішінде Күннің электромагнитті  толқындары арқылы таралатын энергиясын; 

3) осы уақыт ішінде Күннің жоғалтатын массасын анықтаңыздар. 

6.80 Көмірдің температурасы T=600 К болғандағы қаралық   

дәрежесін 0.8 тең деп қабылдап мыналарды: 1) көмірдің  сәулеленгіштігін; 

2) S=5  көмір бетінің ауданынан t=10 мин уақытта бөлінетін W 

энергиясын  анықтаңыздар. 

6.81 Абсолют  қара дененің термодинамикалық Т температурасы 2 есе 

өскенде   сәулену спектральды тығыздығының максимумы сәйкес 

 толқын ұзындығы  400 нм кішірейді. Бастапқы  және соңғы  

температураларын анықтаңыз. 

6.82 Абсолют қара дененің Т температурасы 2 кК. Мыналарды 

анықтаңыз: 1) λ 600 нм толқын ұзындығына келетін  r(λ,T) сәулеленудің 

спектральды тығыздығын; 2) 590 нм-ден 610 нм дейінгі толқын 

ұзындықтарының интервалындағы  сәулеленуінің спектральды 

тығыздығының орташа шамасы осы интервалдағы λ 600 нм толқын 

ұзындығы үшін табылған шамаға сәйкес. 

6.83 Абсолют қара дененің температурасының өзгеруі нәтижесінде 

сәуле шығару спектрлік тығыздығының   сәуле шығарғыштығы 

максимумы 2.4 мкм-дан 0.8 мкм өзгереді. Сонда  R сәуле 

шығарғыштық пен  сәуле шығарғыштықтың максимал спектрлік 

тығыздығы қалай және неше есе өзгереді? 
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6.84   Жерді температурасы T=280 K сұр дене сияқты сәуле шығарады 

деп есептеуге болады. Егер оның бетінің сәуленуі  R=325 кДж/( сағ) болса, 

Жердің   қаралық коэффицентін табыңыздар. 

6.85 Абсолюттік қара дененің температурасы 1  артқандағы 

сәулеленудің   салыстырмалы өсуін анықтаңыз. 

6.86 Абсолюттік қара дененің сәуле шығаруының спектрлік 

тығыздығының максимумы ( )max=4.16*  Вт/ . Бұл қандай толқын 

ұзындығына сәйкес келеді? 

6.87 Егер абсолют қара дененің температурасы T=2500 К болса,онда 

Планк формуласын қолданып, спектральды тығыздықтықтың энергетикалық 

жарықтығының максимумы жанындағы 5 нм енсіз интервал толқын 

ұзындығына сәйкес келетін абсолют қара дененің спектральды 

тығыздығының бет бірлігінің сәулелену ағынын анықтаңыз. 

6.88 Дене температурасы T=3000 К. Сәуле шығарудың спектрлік 

тығыздығының максимумына жақын толқын ұзындығының 1 нм 

жіңішке интервалына сәйкес келетін абсолют қара дененің бірлік бетінің 

сәуле шығару қуатын Планк формуласы арқылы табыңыздар. 

6.89 Энергиясы W=1 МэВ фотонның λ толқын ұзындығын, m массасын 

және Р импульсін анықтаңыз. Осы фотонның массасын 0.511 МэВ 

тыныштықтағы электрон массасымен салыстырыңыздар. 

6.90  Импульсы жылдамдығы 10 Мм/с электрон импульсына тең 

фотонның λ толқын ұзындығын анықтаңыз. 

6.91 Екі атомды газ молекуласының кинетикалық энергиясы қандай 

температурада толқын ұзындығы 589 нм фотон энергиясына тең болады? 

6.92 Ауданы S=1.5  идеал шағылысатын айна бетіне электр доғадан 

қалыпты жарық түсіп тұр. Егер айнаға түсетін сәулеленуі ағынның  беттік 

тығыздығы 0.1 МВт/  болса,онда айнаның алған импульсын анықтаңыз. 

Сәулелену уақыты t=1 с. 

6.93 Түсетін сәулелерге перпендикуляр орналасқан қараңғы бетке               

( 600 нм) монохромат жарықтың түсіретін Р қысымы 0.1 мкПа-ға тең. 1 с 

ішінде S=1  бетке түсетін N фотон санын анықтаңыздар. 

6.94 Массалары : а) электронның; б) протонның (Мое=0,511 МэВ; 

Мор=938 МэВ) тыныштықтағы массасына тең фотонның λ толқын ұзындығын 

анықтаңыз. 

6.95   Егер сәулелері перпендикуляр түскендегі Р жарықтың қысымы 10 

мкПа тең болса,онда айналық бетке түсетін сәулелену энергия ағынының 

беттік тығыздығын табыңыз. 

6.96  Импульс ұзақтығы 0.13 мс лазер энергиясы  W=10 Дж жарық 

шоғын бөліп шығарады. Егер осы импульсті шоғырға перпендикуляр бетке 

диаметрі d=10  мкм кішкентай дақ ретінде фокустаса, сәуле шағылту 
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коэффиценті 0.5 болса, онда осы жарық импульсының орташа қысымын 

табыңыз. 

6.97   Ауданы S=10  бетке минут сайын W=63 Дж жарық энергиясы 

түседі. Беттің: 1) толығымен сәулелерді шағылу; 2) оларды толығымен сіңіру 

кезіндегі жарық қысымын табыңыз. 

6.98  Электрон импульсі толқын ұзындығы 0.5 мкм фотон импульсына 

тең болу үшін электрон қандай жылдамдықпен қозғалу керектігін анықтаңыз. 

6.99   Импульсі температурасы t= C сутегі молекуласының 

импульсына тең фотонның массасын табыңыз. Молекула жылдамдығы 

орташа квадраттық жылдамдыққа тең деп есептеледі. 

6.100  Бетке  монохромат  жарық тік түсіп тұр.  сәулелену ағыны 

0.45 Bm. Мыналарды : а) t=3 с уақыт ішінде бетке түсетін N фотон санын; б) 

осы бетке түсетін қысым күшін табыңыздар. 

6.101  1) Кинетикалық энергиясы 520 нм фотон энергиясына тең 

болу үшін; 2) импульсы осы фотонның импульсына тең болу үшін электрон 

қандай жылдамдықпен қозғалу керек? 

6.102 Түсетін сәулеленуге перпендикляр орналасқан қараңғы бетке 

500 нм монохромат жарықтың түсіретін қысымы 0.1 мкПа. Мыналарды 

анықтаңыз: 1) жарық шоғырындағы n фотон концентрациясын; 2) 1  бетке 

секунд сайын түсетін N фотон санын. 

6.103   Энергиясы W=7.5 Дж қысқа жарық импульсы енсіз параллель 

шоғыр күйінде шағылысу коэффиценті 0,6 айналық пастинкаға түседі. Түсу 

бұрышы . Пластинкаға берілген импульсті анықтаңыз. 

6.104  Интенсивтігі I=0.20 Вт/  жазық жарық толқын 0,8  шағылу 

коэффицентімен жазық айна бетке түседі. Түсу бұрышы . Жарықтың 

осы бетке түсіретін қысымын анықтаңыздар. 

6.105 Күн сәулелеріне перпендикуляр орналасқан және жер 

атмосферасынан тыс жерден күнге дейінгі аралықтың ортасында орналасқан 

(r=1.49·  м) қараңғыланған пластинкаға күн сәулеленуінің түсіретін Р 

қысымын анықтаңыз. Күн тұрақтысы C=1.4 кДж/( ). 

6.106 Шар пішінді спутник атмосферадағы күн жарығының жұтуын 

ескермеуге болатын биіктікте Жерді айналып қозғалып жүр. Спутник 

диаметрі d=40 м. Күн тұрақтысы (C=1.4 кДж/( )) белгілі болса және 

спутник беті жарықты толығымен шағылдырады деп алып, күн жарығының 

спутникке түсетін Ғ қысым күшін анықтаңыз. 

6.107   Егер фотоэффекттің  «қызыл шекарасы» 307 нм және 

фотоэлектронның  максималды кинетикалық энергиясы 1 эВ болса, онда 

фотон энергиясының қандай бөлігі фотоэлектронды жұлып алуға 

жұмсалады? 

6.108   Калий λ 400 м монохромат жарықпен жарықталынады. 

Фототок тоқтайтын ең кіші кідіру кернеуін анықтаңыз. Электрондардың 

калийден шығу жұмысы 2,2 эВ-қа тең. 
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6.109   Фотокатодқа толқын ұзындығы λ꞊400 нм монохромат жарығы 

сәуле түсірілгенде фотоэффект кезіндегі ұшып шыққан электрондар 

толқынымен 1.2 В кері кернеуімен тоқтатылады. Фотоэффекттің «қызыл 

шекарасын» анықтаңыз. 

6.110 Вакуумдық фотоэлементтің толқын ұзындығы 0,4 мкм 

монохромат жарықпен жарықталынуы кезінде ол 2 В потенциалдар 

айырмасына дейін зарядталады. Фотоэлементті толқын ұзындығы  0,3 

мкм монохромат жарықпен жарықтандырғанда ол қандай   потенциалдар 

айырмасына дейін зарядталады? 

6.111 Күміс жазық электрод λ 83 нм монохромат сәулелермен 

жарықталынады. Егер электродтан тыс Е  10 В/см кернеулігі бар тоқтататын 

электр өрісі болса, онда фотоэлектрон электрод бетінен қандай минималды 

арақашықтыққа ауытқуы мүмкін? 

6.112  Егер рентгендік сәулеленудің комптондық шашырауы  

бұрыш жасағанда сәулеленудің шашырау толқын ұзындығы 57 пм болса,онда 

рентген сәулесінің толқын ұзындығын анықтаңыз. 

6.113 Толқын ұзындығының  өзгеруінің мәні 3,62 пм тең фотон еркін 

электронмен соғылысқандағы фотонның    шашырау бұрышын анықтаңыз. 

6.114  Егер фотон  бұрышпен шашыраса комптон эффекті 

кезіндегі фотон энергиясының қандай бөлігі қайта беру электронына сәйкес? 

6.115  Басқа денелерден алшақтағы мырыш шаригін λ꞊200 нм 

ультракүлгін жарығымен сәулелендіргенде, ол қандай потенциалға дейін 

зарядталуы мүмкін? 

6.116 Толқын ұзындығы λ꞊20 пм рентген сәулелері 90
0
 бұрышпен 

комптон шашырауына ұшырайды. Шашырау кезіндегі рентген сәулелерінің 

толқын ұзындығының өзгеруін, сонымен қатар тебілген электронның 

энергиясы мен импульсын табыңыз. 

6.117  Фотон (λ 1нм) 90° бұрышымен еркін электроннан сейілді. 

Фотон энергиясының қандай бөлігі электронға берілді? 

6.118   Монохромат рентген сәулелерінің енсіз шоғы шашыратқыш 

затқа түседі.  және  бұрышпен шашыраған сәулелердің толқын 

ұзындықтарының қатынасы 1,5 есе. Түсетін сәулелердің толқын ұзындығын 

табыңыз. 

6.119  Комптон эффекті  нәтижесінде электроннан сейілген фотон 

 бұрышпен шашырады. Шашыраған фотонның энергиясы 0,4 МэВ-қа 

тең. Егер тыныштықтағы энергиясы 0,51 МэВ тең болса, фотонның 

шашырауға дейінгі энергиясын анықтаңыз. 

6.120  Энергиясы W=1 МэВ фотон тыныштықтағы еркін электроннан 

сейілді. Егер сейілу нәтижесінде фотонның толқын ұзындығы 25  -ға 

өзгерсе, онда тебілген электронның кинетикалық энергиясын табыңыз. 
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6.121   Металл бетін толқын ұзындықтары 0,35 мкм және 0,54 

мкм жарықпен кезек-кезек жарықтандырғанда фотоэлектрондардың сәйкес 

максимал жылдамдықтарының қатынасы бір-бірінен 2 есе айырмашылықта 

екендігі байқалды. Осы металл бетінен электронның шығу жұмысын 

табыңыз. 

6.122  Алюминий үшін фотоэффекттің «қызыл шекарасы» λ=332 нм 

толқын ұзындығына сәйкес. 1) осы металдың электрондарының А шығу 

жұмысын; 2) тежегіш потенциал UT=1В болғандағы λ жарық толқын 

ұзындығын табыңыз. 

6.123 Толқын ұзындығы λ=700 нм жарық(спектрдің көрінетін бөлігі) 

 бұрышымен тыныштықтағы электронға сейілді. 1) фотонның  

бастапқы энергиясының қандай бөлігі жоғалатынын; 2) электрон қандай 

жылдамдық алатынын табыңыз. 

6.124   Энергиясы Е 1 МэВ гамма-квант  бұрышымен 

тыныштықтағы еркін протоннан сейілді. 1) гамма-кванттық протонға беретін 

 кинетикалық энергиясын; 2) әсерлесуден кейін протон қандай 

жылдамдықпен қозғалатынын анықтаңыз. 

6.125 Платина пластинкасын ультракүлгін сәулемен жарықтандырған 

кезде пайда болған фотоэффекті тоқтату үшін оған 3,7 В потенциалдар 

айырмасын беру керек. Платина пластинкасын басқа пластинкамен 

ауыстырған жағдайда тоқтататын потенциалдар айырмасын 6 В дейін 

арттыру қажет. Екінші пластинадан  электрондардың шығу  жұмысын тап. 

6.126 Энергиясы Е 0,4 МэВ фотон  бұрышымен еркін 

электронға сейілді. Сейілген фотонның Е энергиясын және тербеліс 

электронның Т кинетикалық энергиясын анықтаңыз. 

 

VII тарау 

 

7 Кванттық механика 

 

1. Қозғалыстағы бөлшектің толқын ұзындығы мен импульсы 

арасындағы байланыс (де Бройль формуласы): а) классикалық 

( жағдай үшін λ =һ/р; 

б) релятивистік (жылдамдық  c=3·108
 м/с шамалас 

/  жағдай үшін: 

λ=  . 

2. Гейзенбергтің анықсыздықтар ара қатынасы: 

а) бөлшектің координаты мен импульсы үшін 

, 
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мұндағы  -бөлшек импульсының х осіндегі проекциясының 

анықсыздығы; -оның координатының анықсыздығы; 

б) энергия мен уақыт үшін: 

 , 

мұндағы  - берілген кванттық күйдің энергиясы анықсыздығы;  - 

жүйенің бұл күйде болу уақыты (ұзақтығы). 

3. Шредингердің стационар теңдеуі: 

=0 , 

мұндағы λ(x,y,z)- толқындық функция: Е- бөлшектің толық энергиясы;  

U(x,y,z)- потенциалдық энергия. 

 

Есеп шығару мысалдары. 

1. Жылдамдығы  u=0.8 с электронның де Бройль толқын ұзындығын 

табу керек. 

Берілгені: 

u=0.8 с 

c=3·10
8
 м/с 

 кг 

λ=? 

Шешуі: Де Бройль толқыны ұзындығы мына өрнектен анықталады, 

λ . 

Берілген бөлшек релятивистік бөлшек болғандықтан, оның массасы 

жылдамдыққа байланысты болады, яғни 

    бұдан    

мұндағы   h=6.63·10-34
 Джс. Сан мәндерін қойып 

λ 1,82·10-12
 (м) 1,82 пм. 

2. Сутегінің қозбаған күйдегі атомы электронының орташа 

кинетикалық энергиясы 13,6 эВ. Анықсыздықтар ара қатынасы бойынша 

атом электроны координатын есептеу кезінде жіберілетін қателікті анықтау 

керек. 

Берілгені: 

T=13.6 эВ=2,18·10-18
 Дж 

m=9.11·10
-31

 кг 

ℏ=1,05·10
-34

 Дж·с 

Х-? 

Шешуі: анықсыздықтар ара қатынасынан бөлшек координатының 

дәлсіздігі 

, 
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мұндағы  -импульстің анықсыздығы. =0.51 МэВ 

болғандықтан  P=  импульс арқылы  шамасын анықтауға болады. -

вектор, оның бағыты белгісіз болғандықтан оның Х  осіндегі    проекциясы 

[-P,P] интервалында анықталмаған екен,яғни  =2P  немесе    және  Р 

бір шамалас болады, яғни P. Олай болса 

. 

Сан мәндерін қойған соң    м екенін есептеп табамыз. 

3. Электрон ені 0.2 нм , қабырғалары шексіз биік бір өлшемді 

тікбұрышты  «потенциалдық шұңқырда», төртінші энергетикалық күйде 

орналасқан. Электронның шұңқырдың бірінші ширегінде болу 

ықтималдығын табу керек. 

Берілгені: 

n=4 

l= 2·10-10
 м 

0 

 
W=? 

Шешуі: электронның қозған күйіне (n=4) сәйкес меншікті функцияның 

түрі:  

. 

Ізделініп отырған ықтималдық 

 , 

  болғандықтан 

0.25 

4. Энергиясы W=25.0 эВ электрондар шоғының алдында биіктігі U=9.0 

эВ потенциалдық бөгеті бар. Осы бөгет үшін де Бройль толқынының R 

шағылу және D өткізу коэффиценттерін табу керек. 

Берілгені: 

W=25.0 эВ 

U=9.0 эВ 

R-? 

D-? 

Шешуі: биіктігі төмен (U<W) ені шексіз кең потенциалдық бөгет үшін 

шағылу коэффицентін анықтау формуласы 

, 
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мұндағы -бөгетке дейінгі (1) және бөгет аймағында (2) 

сәйкес толқындық сандар; к , мұндағы λ  Бройль толқын ұзындығы, ол 

λ  , 

өйткені (1) аймақта электрондардың кинетикалық энаргиясы толық энергияға 

тең;  -электрон импульсы 

λ  , мұнда    бұлардан 

      және         

және бұдан 

 
R+D=1 болғандықтан   D=1-R=1-1/81=80/81. 

5. Сутегі атомындағы бірінші орбита (Бор бойынша) радиусын және 

электронның ондағы жылдамдығын анықтау керек. 

Берілгені: 

H, n=1 

 кг 

h=6.63·10-34
 Дж·с 

 Ф/м. 

Шешуі: бор бойынша орбиталарды кванттау шарты, 

. 

Ньютонның 11 заңы (яғни электронның қозғалыс теңдеуі) бойынша: 

. 

Жоғарыдағы екі теңдуді бірге шеше отырып. 

 және   аламыз. 

n=1  екенін ескеріп және басқа шамалардың сан мәндерін қойып 

есептеу жүргіземіз. 

 м = 0.53А;    м/с = 2.2 Мм/с. 

 

6. Атом ішіндегі электронның d- ке болғанда орбиталық кванттық сан 

2 болады. Ендеше электронның импульсының механикалық орбиталық 

моменті төмендегідей анықталады: 

. 

 

 

7.1 Де Бройль толқындары. Гейзенбергтің анықталмағандықтары 
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ара қатынасы 

 

7.1 0.99с жылдамдықпен қозғалатын протонның энергиясын және 

де Бройль толқын ұзындығын анықтаңыз. 

7.2  1)  см/с жылдамдықпен ұшып бара жатқан электронның; 2) 

массасы m=1 г, 1 см/с жылдамдықпен қозғалатын кішкене шардың де 

Бройль толқыны ұзындығын табыңыз. 

7.3 Негізгі күйде тұрған сутегі атомының дөңгелек орбитасымен 

қозғалатын электронның де Бройль толқын ұзындығын табыңыз. 

7.4  1) U=1B; 2) U=100 B потенциалдар айырмасынан өткен 

электронның де Бройль  толқын ұзындығын табыңыз. 

7.5 Электронның қандай  жылдамдығында оның дебройльдік толқын 

ұзындығына мына: 1) 500 нм (спектрдің көрінетін бөлігі );  2)  0.1 нм (рентген 

сәулелері ) мәндерге ие болады? 

7.6 Біртекті магнит өрісіндегі (индукциясы B=8 мТл) электрон радиусы  

r=0.5 см шеңбер бойымен қозғалады. Электронның  λ де Бройль толқын 

ұзындығын анықтаңыз. 

7.7 Сутегі атомының электроны төртінші бор орбитасынан  екіншіге 

өткендегі де Бройль толқын ұзындығының қалай өзгертетінін анықтаңыз. 

7.8  Кинетикалық энергияның қандай Т сандық мәнінде электронның 

де Бройль толқын ұзындығы Комптон толқын ұзындығына тең болатынын 

анықтаңыз (Жауабыңызды МэВ арқылы өрнектеңіз). 

7.9 Массасы m=1 кг дене h=10 м биіктіктен еркін түскен. Жерге түскен 

мезеттегі оның дебройль толқын ұзындығын анықтаңыздар. 

7.10 Кинетикалық  энергиялары бірдей және T=10 эВ электронның, 

протонның және уран атомының дебройльдік толқын ұзындықтарын 

есептеңіз. 

7.11 Бөлшек Х осін бойлай қозғалғанда оның жылдамдығы 1 

см/с дәлдікпен анықталған. 1) электронның; 2) массасы m=  г броун 

бөлшегінің; 3) массасы =0.1 г ағаш үгіндісінің х координатының қателігін 

бағалаңыз. 

7.12 Кинетикалық энергиясы T=1.5 кэВ электронның Вильсон 

камерасы арқылы алынған ізінің ені 1 мкм болды. Осы із бойынша 

электрон қозғалысының классикалық механика заңдары бойынша ауытқуын 

байқау мүмкін бе? Осыны анықтаңыздар. 

7.13 Егер электрон орбитасының радиусын анықтағандағы қателік 

 см болса,онда сутегі атомы электронның жылдамдығын 

өлшегендегі қателік қандай болады? 

7.14 Орналасқан орнының анықталмағандығы   ) болатын 

бөлшектің жылдамдығының анықталмағандығын бағалаңыз, мұндағы λ-

бөлшектің дебройльдік толқын ұзындығы. 
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7.15 Координаты см дәлдікпен алынған электронның және осы 

дәлдікпен алынған шаң тозаңының жылдамдықтарының 

анықталмағандықтарының қатынасын анықтаңыздар. 

7.16 Электрон шоғы электрон зеңбірегінен шығады. Электронның 

траекториясын 100 пм дейінгі дәлдікпен және оның жылдамдығын 10  

дәлдікке дейін бір мезгілде өлшеуге болатынын анықтаңыздар. 

7.17 Анықталмағандықтар ара қатынастарын пайдаланып сутегі 

атомындағы энергетикалық деңгейлердің қабаттасуын: 1) негізгі күйі үшін; 

2) өмір суру уақыты  с қозған күйі үшін бағалаңыздар. 

7.18 Кинетикалық энергиясы 4 эВ электрон өлшемі  L=1 мкм 

аймақта локальді орналасқан. Анықталмағандық ара қатынастарын 

пайдаланып электрон жылдамдығының  салыстырмалы 

анықталмағандығын бағалаңыздар. 

7.19 Электрон диаметрі 0,3 нм атом ішінде орналасқан деп 

есептегендегі осы электронның энергия анықсыздығын электрон-вольтпен 

анықтаңыздар. 

7.20 Массасы m=1 мг кішкене шар центрінің орыны және электрон 

орыны  см дәлдікпен белгілі. Шарик жылдамдығы мен 

электрон жылдамдығын анықтаған кездегі жіберілетін қатені табыңыздар. 

 

7.2  Толқындық функция.Шредингер теңдеуі 

 

7.21 Сутегі атомы 1s күйде орналасқан.Радиусы r=0.1  атом сферасы 

ішінде электронның болуы W ықтималдығын анықтаңыз, мұндағы  – 

бірінші бор орбитасының радиусы. Осы күйді сипаттайтын толқындық 

функция белгілі деп есептеледі; яғни    . 

7.22 Ықтималдылықтарды нормалау шарттарын пайдаланып, сутегі 

атомындағы электронның негізгі күйін сипаттайтын Ψ  

толқындық функциясының А коэффицентін анықтаңыз, мұндағы r- 

электронның ядроға дейінгі ара қашықтығы;  α– бірінші бор радиусы. 

7.23 Сутегі атомы электронының негізгі күін сипаттайтын нормаланған 

меншікті толқындық функция Ψ  екенін 

біліп,электронның ядроға дейінгі орташа  <r> ара қашықтығын табыңыз. 

7.24 Электрон ені l потенциалдық жәшік ішінде орналасқан. (0<x<l) 

интервалының қандай нүктелерінде электронның бірінші және екінші 

энергетикалық деңгейлеріндегі болу ықтималдығының тығыздығы бірдей 

болады? Осы нүктелер үшін ықтималдылық тығыздығын 

есептеңіздер.Графигін сызып көрсетіңіздер. 

7.25 Потенциалдық жәшіктегі бөлшек негізгі күйде тұр. Бөлшектің: 1) 

жәшіктің ортаңғы үштен бірінде: 2) жәшіктің шеткі үштен бірінде болуының 

W ықтималдылығы қандай болады? 
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7.26 Сутегі атомы негізгі күйде тұр. 1) электронның радиусы  бор 

радиусына тең сферамен шектелген аймақ ішінде болуы  

ықтималдылығын; 2) электронның бұл аймақтан тыс орналасуы  

ықтималдылығын; 3) /  ықтималдылықтар қатынасын есептеп 

табыңыздар. Толқындық функция белгілі деп есептелсін 

. 

7.27 Уақыттың  t=0 мезгіліндегі еркін бөлшекті сипаттайтын 

толқындық функция мынандай  ; мұндағы  және к-оң, 

тұрақты шамалар. 1) А нормалау коэффицентін; 2) бөлшек локальді 

орналасқан аймақты анықтаңыздар. 

7.28 Шексіз биік «қабырғалы» ені l бір өлшемді тік төртбұрышты 

потенциалдық шұңқыр ішінде қозған күйде (n=3)  бөлшек орналасқан. 

Шұңқырдың қандай нүктелерінде (0 ) бөлшектің болуының 

ықтималдық тығыздығы: 1) максимал; 2) минимал болады? Графигін 

сызыңыздар. 

7.29 Электрон қабырғалары шексіз биік ені  l бір өлшемді 

тіктөртбұрыш потенциалды шұңқыр орналасқан. Егер электрон n=3 қозған 

күйде болса, онда электронның шұңқырдың ортаңғы үштен бірінде 

болуының W ықтималдылығын анықтаңыз. График арқылы электронның осы 

күйде болуының ықтималдық тығыздығын бейнелеңіз. 

7.30 Радиусы R шексіз терең потенциалдық шұңқыр ішінде орналасқан 

массасы m бөлшек үшін Шредингер теңдеуінің шешуі мынадай: 

 мұндағы     және Е-бөлшектің толық 

энергиясы. Энергиясының меншікті мәндерін табыңыз (бөлшектің шұңқыр 

ішіндегі потенциалдық энергиясы нөлге, ал шұңқырдан тыс шексіздікке тең 

деп алынсын). 

7.31  Потенциалдық бөгеттің биіктігі мен бөгетке түскен электронның 

Е энергиясының қандай қатынасында шағылу коэффиценті 0.5 болады? 

7.32 Энергиясы E=25 эВ электрон биіктігі U=9 эВ потенциалдық 

бөгетке кезігеді. Бөгет шекарасындағы де Бройль толқындарының n сыну 

коэффицентін сондай-ақ R мен D коэффиценттерін анықтаңыздар. 

 

I                             II 

 

 

E                           U 

0 

7.33 Потенциалды баспалдақ шекарасындағы протондар үшін де 

Бройль толқындырының сыну коэффицентін анықтаңыздар. Протондардың 

кинетикалық  энергиясы  T=16 эВ, ал  потенциалды  баспалдақтың U биіктігі 

9 эВ. 
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7.34 Энергиясы E=1 МэВ протон потенциалды барьерді өту кезінде 

дебройльдік толқын ұзындығын 1   өзгертті. Потенциалдық бөгеттің U 

биіктігін анықтаңыздар. 

7.35 Энергиясы E=100 эВ электронның биіктігі U=99.75 эВ потен-

циалдық бөгеттен өту коэффицентін есептеп шығарыңыздар. 

7.36  Тіктөртбұрышты потенциалдық бөгеттің d  енінің қандай мәнінде 

электрондар үшін D мөлдірлік коэффиценті 0,01 тең? Энергиялар айырмасы 

U-E=10 эВ. 

7.37  Энергиялары бірдей және E=5 эВ екі бөлшек, протон мен 

электрон Х осінің оң бағытымен қозғала отырып, өзінің жолында ені L=1 пм 

және биіктігі U=10 эВ тіктөртбұрышты потенциалдық бөгетке кездеседі.  

Бөлшектердің осы бөгетті өту ықтималдылықтары қатынасын анықтаңыздар. 

7.38 Электрондардың аласа потенциалды бөгет арқылы өту 

коэффиценті шағылу коэффицентіне тең. Бөгеттің U  биіктігінің Е электрон 

энергиясына қатынасын табыңыздар. 

7.39 Энергиясы 100 эВ электрондар ағыны шексіз енді,аласа 

тіктөртбұрышты потенциалдық бөгетке түседі. Егер бөгетке түскен барлық 

электрондардың 100 -ы шағылатыны белгілі болса, онда бөгет биіктігін 

анықтаңыздар. 

7.40 Энергиясы E=9 эВ электрон Х осінің оң бағытын бойлап 

қозғалады. Егер бөгеттің биіктігі U=10 эВ және ені d=0.1нм болса, онда 

электронның потенциалдық бөгеттен өту W ықтималдығын бағалаңыздар. 

 

 

7.3  Бор теориясы бойынша сутегі атомы 

 

7.41 Сутегі атомының бастапқы үш электрондық орбиталарының 

радиусы  және электрондардың осы орбиталардағы жылдамдықтарын 

табыңыздар. 

7.42 Сутегі атомының бірінші бор орбитасындағы электронының 

кинетикалық және толық энергиялары неге тең? 

7.43 Сутегі спектрінің бірінші инфрақызыл сериясындағы ең үлкен 

 және ең кіші   толқын ұзындықтарын табыңыздар (Пашен сериясы). 

7.44 Сутегі атомының қозуының  бірінші потенциалын 

анықтаңыздар. 

7.45  Негізгі күйдегі сутегі атомы толқын ұзындығы λ꞊ 121,5 нм жарық 

квантын жұтып алды. Қозған сутегі атомының электрондық орбитасының r 

радиусын анықтаңыздар. 
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7.46 Сутегі атомының 4-орбитадан 2-орбитаға өткенде бөлінетін 

шығару спектр сызығының толқын ұзындығын анықтаңыздар. 

7.47 Бір атомды сутегі үшін Бальмер сериясының бастапқы үш 

сызығының толқын ұзындықтарын табыңыздар. 

7.48 Не және Н  иондарының  энергиясы мен  иондану 

потенциалын табыңыздар. 

7.49 Сутегі атомының бірінші және үшінші орбиталарындағы 

электронның  айналу жиіліктерін есептеп табыңыздар. Осы 

жиіліктерді электронның үшінші орбитадан екіншіге өткендегі пайда 

болатын сәуле шығару жиілігімен салыстырыңыздар. 

7.50 Фотонның сутегі спектрінің көрінетін сериясындағы максимал 

және минимал энергиясын анықтаңыздар. 

7.51 Егер электронның орбита радиусы 9 есе өзгерсе, онда электрон 

екінші энергетикалық деңгейге өткенде қозған сутегі атомының шығарған 

жарық жиілігін анықтаңыздар. 

7.52 Лайман сериясының ең ұзын толқынды сызығына сәйкес келетін 

электрон-вольтпен өрнектелген фотон энергиясын және сутегі атомының 

иондану энергиясын анықтаңыздар. 

7.53  1) Лайман сериясының шекарасына; 2) Бальмер сериясының 

шекарасына; 3) Пашен сериясының шекарасына сәйкес келетін 

толқындардың ұзындықтарын анықтаңыздар. 

7.54 Сутегі атомы толқын ұзындығы λ 4.86·10-7
 м фотон шығарғанда 

электронның кинетикалық энергиясының қаншаға өзгеретінін анықтаңыздар. 

7.55 Лайман сериясының спектрлік сутегі сызығының максимал 

толқын ұзындығы 0,12 мкм. Ридберг тұрақтысы белгісіз деп есептеп, Бальмер 

сериясы сызығының максимал толқын ұзындығын анықтаңыздар. 

7.56 Негізгі күйдегі сутегі атомының электроны энергиясы 17.7 эВ 

фотон әсерінен ыршып шықты. Электронның атом сыртындағы  

жылдамдығын анықтаңыз. 

7.57 Электронды екінші бор орбитасынан ядро тартуының әсерінен тыс 

жерге шығару үшін істелетін жұмысты анықтаңыздар. 

7.58  Электрон қозған күйден негізгі күйге өткенде толқын ұзындығы λ 

1.02* м фотон шығатын болса, онда электронның орбиталық 

механикалық моментінің өзгерісін табыңыздар. 

7.59 Б ор теориясын пайдаланып сутегі атомының үшінші орбитасымен 

қозғалатын электронның орбиталық магнит моментін анықтаңыздар. 

7.60 Сутегі атомының бірінші бор орбитасында орналасқан 

электронның  магнит моментін анықтаңыздар. Анықталған шаманы  

Бор магнетонымен салыстырыңыздар. 

7.61 Толған электрон қабықшасына n=3 бас кванттық саны сәйкес 

келеді. Осы қабықшадағы мынадай бірдей кванттық сандарға ие болатын 

электрондар санын анықтаңыздар: 1) ;  2) ;  3) ;  4) 

. 
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7.62 Кейбір элементтердің электрондық конфигурациясы мынадай: 

1) 1 ;    2 ; 2 ;   3 ; 3P 

2) 1 ;    2 ; 2P;     3) 1 ; 2 ; 2 ; 

3) 1 ;    2S;          5) 1 ; 2 ; 2 ; 3S 

Бұл қандай элементтер? 

7.63 Толған электрон қабықшасына n=4 бас кванттық сан сәйкес 

келеді.Осы қабықшадағы мынандай бірдей кванттық сандарына: 1) -3; 

2) 1/2, L=2; 3) ,  ие болатын электрондар санын 

табыңыз. 

7.64 Егер қозу энергиясы 12,09 эВ болса, онда қозған сутегі 

атомындағы электронның  орбиталды момент импульсының барлық 

мүмкін мәндерін анықтаңыздар. 

7.65 Атом күйі L және S кванттық сандарымен сипатталады,яғни 1) 2 

және 2; 2) 3 және 2; 3) 2 және 3; 4) 1 және 3/2. Берілген L мен S сандары 

бойынша ... кванттық сандарының мүмкін мәндерін жазыңыздар. 

7.66 Термдердің қайсысы дұрыс жазылмаған? 1) 2 ; 2) 2 ; 3) 3 ; 4) 

3 ; 5) 5 ; 6) 1 ; 7) 8  ? 

7.67 Мультиплеттілігі 4 механикалық моменті  . Осы 

күйде L кванттық саны қандай мән қабылдай алады? 

7.68 Таңдап алу ережелеріне сәйкес мына: 1) ; 2) 

; 3) ; 4) ; 5) ; 6) 

; 7)  . Ауысулардың қайсысы рұқсат етілмейді? 

7.69 Атомда толыққан  қабықшалардан басқа 3 электрон (S,P,d) бар 

және осы жағдайға сәйкес болатын мүмкін импульсы моментінің максимал 

күйінде тұр. Атомның векторлық моделін пайдаланып, атомның 

импульсының спиндік ( ) және толық ( ) моменттерінің арасындағы 

бұрышты табыңыздар. 

7.70 Электронның   мына орналасуына: 

а) 2 ; б) 2Р, 3S; в) 3  қандай термдер болуы мүмкін. 

 

 

VIII  тарау    
    

8 Қатты денелер физикасы 

 

Кристаллография элементтері. 

1. Кристалдың модельдік көлемі 

Vm=m/ , 

мұндағы М-заттың мольдік массасы;  - кристалдың тығыздығы. 

Кристалл ішіндегі элементар ұяның көлемі: 

а) кубтық сингония үшін V= ; 
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б) гексагондық сингония үшін V = , 

мұндағы а және с – кристалл торының өлшемдері. Егер гексагондық 

тор үшін с шамасының теориялық мәнін, яғни c=  деп алсақ,онда 

 

2. Кристалдың бір моліндегі  элементар ұялардың   саны 

 

немесе  , 

мұндағы к- қосылыстың химиялық формуласындағы бірдей 

атомдардың саны. 

Кристалдың бірлік көлеміндегі элементар ұялардың Z саны 

Z= /    

немесе Z= . 

3.  Куб пішінді тордың а параметрі 

. 

Куб пішінді тордағы көрші атомдардың ара қашықтығы: 

1) гранецентрлік     d= ; 

2) көлемдік – центрлік   d= . 

Жылулық қасиеттері. 

4. Химиялық құрамы қарапайым қатты денелердің мольдік ішкі 

энергиясы (жылу сыйымдылықтың классикалық теориясы бойынша) 

формуласы: 

 

5. Дюлонг және Пти заңы 

. 

6. Кванттық осцилятордың бір еркіндік дәрежесіне келетін 

энергиясының  орташа мәні (Эйнштейннің кванттық теориясы 

бойынша) 

 , 

мұндағы  - нөлдік энергия ( );  ℏ- Планк тұрақтысы; - осцилятор 

тербелістерінің циклдік жиілігі; к - Больцман тұрақтысы; Т-

термодинамикалық температура. 

7. Эйнштейннің  жылу сыйымдылықтар үшін кванттық теориясы 

юойынша кристалдың мольдік ішкі энергиясының формуласы 

 , 

мұндағы  – Эйнштейн бойынша бір мольдің нөлдік 

энергиясы; - Эйнштейннің характеристикалық температурасы. 
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8. Эйнштейннің жылу сыйымдылықтар үшін кванттық теориясы 

бойынша кристалдың мольдік жылу сыйымдылығы 

 , 

Төменгі температуралар (Т ) үшін 

. 

9. Дебай теориясы бойынша кристалдың мольдік ішкі энергиясы 

  , 

мұндағы - Дебай теориясы бойынша кристалдың бір 

молінің нөлдік энергиясы;  – Дебайдың характеристикалық 

температурасы. 

10. Дебай бойынша кристалдың мольдік жылу сыйымдылығы 

. 

Дебайдың шекті заңы. Төменгі температуралар аймағында 

. 

11. Фононның Е энергиясы мен классикалық толқын тербеліс 

жиілігінің , байланысы 

. 

12. Фононның квазиимпульсы 

p=2 . 

13. Фононның жылдамдығы кристалл ішіндігі дыбыс толқындарының  

топтық жылдамдығы болып табылады 

U = . 

Фононның  энергиясының шамалы мәндері үшін толқындар 

дисперсиясын ескрмеуге болады, ендеше топтық және фазалық 

жылдамдықтар бір-біріне дәл келеді,яғни 

U = . 

14. Кристалл ішіндегі қума ( ) және көлденең ( ) толқын 

жылдамдықтарының анықталу формулалары 

 , , 

мұндағы Е және  G- сәйкес қума және көлденең серпінділік 

модульдері.Дыбыс жылдамдығының орташаланған жылдамдығы мен  және 

 мәндері арасындағы байланыс 

. 

15. Доплер эффекті нәтижесінде жиіліктің салыстырмалы өзгерісі 

, 
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мұндағы - атом жылдамдығы; с- электромагниттік сәуле шығару 

жылдамдығы; -жылдамдық  векторы мен бақылау бағыты арасындағы 

бұрыш (атомнан бақылаушыға қарай). 

16. Ядро гамма-фотон шығарғандағы тебіліс энергиясы 

R= (ℏ . 

Диэлектриктердің үйектелінуі. 

17. Үйектеліну (шамасы) 

 , 

мұндағы  -жеке (і-ші) молекуланың (немесе атомның) электр моменті; 

N- берілген  көлем ішіндегі молекулалар саны. 

18. Үйектеліну шамасы мен диэлектрик ішіндегі орташа 

макрокопиялық өрістің Е кернеулігі арасындағы байланысы 

 , 

мұндағы - диэлектрик өткірлік  -электр тұрақтысы. 

19. Диэлектрик ( ) өтімділік пен диэлектрик  өткірліктің 

байланысы  

. 

20. Диэлектрик ішіндегі орташа макрокопиялық өрістің Е кернеулігі 

мен сыртқы өрістің  кернеулігі арасындағы байланыс 

  және Е  . 

21. Молекуланың индукцияланған электр моменті 

P= αɛ0  

мұндағы - молекуланың полярлануы ( ) мұндағы - 

электрондық, ал  -атомдық полярлануы;  -локальдық өріс кернеулігі. 

22. Диэлектрик өткірлік пен  молекуланың полярлануы арасындағы 

байланыс 

 . 

23. Молекуланың бағдар бойынша полярлануы 

. 

Металдың өткізгіштігі (классикалық теория) 

24. Ом және Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалдық түрлері 

, 

мұндағы  -ток тығыздығы; -жылулық қуаттың көлемдік тығыздығы; 

-меншікті кедергі. 

25. Меншікті электр өткізгіштік 

 , 

мұндағы m  және е - электронның массасы мен заряды; n- электрондар 

концентрациясы; - электрондардың еркін жолының орташа;  u- 
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электрондардың бей-берекет хаосты қозғалысының орташа жылдамдығы. 

Видеман-Франц заңы 

 Т , 

Мұндағы λ- жылу өткізгіштік.  

Металл ішіндегі электрондар (кванттық статистика бойынша). 

26. Металл ішіндегі еркін электрондар үшін энергияға қарай Ферми 

бөлінуі: 

        үшін           dn=( ). 

27.  болғанда металл ішіндегі Ферми деңгейі 

. 

28. Азғынданудың  температурасы 

. 

Жартылай өткізгіштер. 

29. Таза жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі 

, 

мұндағы  n- заряд тасымалдаушылардың концентрациясы;  және  

электрондар мен кемтіктердің қозғалғыштығы. 

30. Холл эффекті кезінде үлгінің (пластинаның) жақтарындағы   

кернеу 

=  , 

мұндағы = - Холл тұрақтысы; l- пластинканың қалыңдығы. 

Заттардың магниттік қасиеттері. 

31. Магниттеліну векторы - магниттің магнит моменттерінің 

векторлық қосындысының оның көлеміне қатынасына тең шама: 

 , 

мұндағы - жеке молекуланың магнит моменті; N- берілген  

көлемі ішіндегі молекулалар саны. 

32. Изотропты магнетик ішіндегі j магниттеліну магнит өрісінің Н 

кернеулігіне пропорционал: 

 , 

мұндағы х-магниттік өткірлік (өлшемсіз). 

33. Меншікті магниттік өткірлік пен  магниттік өткірліктің байланысы: 

 . 

34. Мольдік магниттік өткірлік  пен магниттік өткірліктің 

байланысы: 

 . 

35. Бор магнетоны - элементар магнит моменті анықталатын 

формула 
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. 

36. Изотропты парамагнетиктің магниттелінуі (Ланжевен бойынша) 

j= n , 

мұндағы L(a)- Ланжевен функциясы 

 

Есеп шығару мысалдары. 

1. Кремнийдің меншікті өткізгіштігінің   К температурадағы 

мәні 19 См/м, ал 1200 К кездегі мәні 4095 См/м. Кремний үшін 

жабық (рұқсат етілмеген) енін анықтау керек. 

Берілгені: 

 К 

19 См/м 

1200 К 

4095 См/м 

-? 

Шешуі:  жартылай өткізгіштің меншікті өткізгіштігінің температураға 

тәуелділігі мына формула бойынша анықталады: 

     ,                                         (1) 

мұндағы к =1.38*  Дж/К – Больцман тұрақтысы; - 

температураға көп байланысты емес шама. (1) өрнекті логарифмдеу арқылы, 

 

аламыз. Бұл өрнекті екі жағдай үшін жазып, теңдеулер жүйесін шешу арқылы 

 Дж 

аламыз, демек 1.11 эВ. 

2. Дебай мен Эйнштейннің (характеристикалық) температуралық 

қатынасын табу керек. Формулалардағы    белгілі деп есептелсін. 

Шешуі: Дебай теориясы бойынша бір мольдің нөлдік энергиясы 

, 

 характеристикалық температураны енгізіп және 

- тордың нормаль бағыттағы тербелісінің максимал жиілігі екенін 

ескеріп, 

 , 

аламыз. Мұндағы R=8.31  - газ тұрақтысы , Эйнштейн теоремасы 

бойынша 

, 

мұндағы - тор тербелісінің меншікті жиілігі:  

ℏ /к 
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екенін ескеріп , =     аламыз. 

 

3. Дебай температурасы  Ө =300 К кристалл ішінде қозатын фононның 

 максимал энергиясын табу керек. Мұндай энергияға толқын ұзындығы 

қандай фотон ие болар еді? 

Берілгені: 

300 К 

W-? λ -? 

Шешуі: максимал энергия , екінші жағынан =kӨ , бұдан   k 

 

Жиілігі  фотонның толқын ұзындығым 

  
 

4. Мыстағы еркін электрондар саны оның атомдары санына тең деп 

есептеп, мыс үшін  Ферми энергиясы мәнін бағалап беру керек. 

Шешуі: мыстың салыстырмалы атомдық  массасы А2 =63,5 тығыздығы 

ρ=8.93·10
3
 кг/м

3
 мольдік массасы М=63,5·10

-3 
кг/моль. Мыстың 1 м

3
 

көлеміндегі атомдар саны . Ферма деңгейі T=0 K үшін 

 және Т температураға онша тәуелді емес, ендеше 

эВ 

 

8.1   Металдар электр өткізгіштігі мен жылу сыйымдылығының 

классикалық теориясы 

 

8.1 Металл өткізгіш a=100 м/  удеумен қозғалады. Еркін электрондар 

моделін пайдаланып, өткізгіш ішінде электр өрісінің Е кернеулігін 

анықтаңыз. 

8.2 Металл стержень өз осін бойлай 200 м/с жылдамдықпен 

қозғалып барады. Егер стерженьнің ұзындығы l=10 м ал тізбектің толық 

кедергісі (гальвонометр тізбегімен қоса) R=10 Ом болса, онда стержень 

ұштарына қосылған гальвонометрдің кенет тоқтаған кезде одан өтетін q 

зарядын анықтаңыз. 
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8.3 Егер еркін электрондар концентрациясы  n=   болса, онда 

еркін электрондар моделін пайдаланып, t=1 с уақыт ішіндегі металда 

электронның соқтығысулар санын анықтаңыз. Металдың меншікті 

өткізгіштігі  10 МСм/м. 

8.4 Егер λ /δ жылу өткізгіштіктің меншікті өткізгіштікке қатынасы 

6.7·10
-6 В2

/К тең болса, онда металдардың электр өткізгіштігінің классикалық 

теориясын пайдаланып, металл ішіндегі электрондардың  орташа 

кинетикалық энергиясын анықтаңыз. 

8.5 Металдың меншікті өткізгіштігі σ 10 МСм/м. Егер еркін 

электрондардың концентрациясы n=   болса, онда металдағы 

электрондардың еркін жолының   орташа ұзындығын есептеп 

шығарыңыз. Электрондардың хаостық қозғалысының орташа жылдамдығы 

U=1 Мм/с деп алынсын. 

8.6 Радиусы R=0.5 м  мыс диск өзінің центрінен өтетін және диск 

жазықтығына перпендикуляр оське қатысты ( рад/с) бір қалыпты 

айналып тұр. Диск центрі мен оның шеткі нүктелерінің арасындағы U 

потенциалдар айырмасын анықтаңыздар. 

8.7 Егер ток тығыздығы  j=10 А/  болса, онда металл өткізгіштегі  

жылу қуатының көлемдік тығыздығын анықтаңыздар. Өткізгіштегі электр 

өрісінің кернеулігі E= 1 мВ/м. 

8.8 Мыстың әрбір атомына 1 еркін электрон келеді деп алып,ұзындығы 

15 км, көлденең қимасы ауданы 1  және ұштарындағы кернеуі 7 В мыс 

сым үшін келесі есептеулерді жасаңыздар: 1) ток өткізетін сымның бір 

ұшынан келесі ұшына өту үшін еркін электронға қажетті уақытты 

анықтаңыздар; 2) сымдағы барлық еркін электрондарға әсер ететін электр 

күштерінің қосындысын табыңыздар. 

8.9 Катушка орам саны N=500, диаметрі 0,3 мм сымнан тұрады. 

Орамдар диаметрі d=14 см. Катушка өз осін айнала алады, сондай-ақ оның 

ұштары баллистикалық гальвонометрмен тұйықталған. Айналып тұрған 

катушка кілт тоқтағанда, гальвонометрдің тілшесі бұрылады. 

Гальвонометрдің және сымның толық кедергісі R=130 Ом, ал катушканың 

айналу жиілігі n=33   болған жағдайда катушка кілт тоқтағанда тізбек 

бойымен электр зарядының қандай мөлшері өтеді? 

8.10 Ұзындығы l=2 м және көлденең қимасы S=0.4  мыс сым 

бойымен ток жүріп тұр, нәтижесінде әр секунд сайын Q=0.35 Дж жылу 

мөлшері бөлінеді. 1 секунд ішінде сымның көлденең қимасы арқылы қанша  

N электрон өтеді? 

8.11 Классикалық теорияны қолданып  және  кристалдардың 

меншікті жылу сыйымдылықтарын есептеңіздер. 

8.12 Жылу сыйымдылығының классикалық теориясы бойынша 

алюминий мен мыс кристаллдарының меншікті жылу сыйымдылығын 

есептеп табыңыздар. 
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8.13 Жылу сыйымдылығының классикалық теориясы бойынша көлемі 

V= 1  алюминий бромидінің АlВ кристалының с жылу сыйымдылығын 

есептеп табыңыздар. Алюминий бромидінің кристаллының тығыздығы 

. 

8.14 Никель кристалының температурасын тан -

қа дейін қыздырғандағы  ішкі энергиясы өзгеруін анықтаңыздар. 

Кристаллдың массасы m=20 г. Сонымен қатар С жылу сыйымдылығын 

есептеңіздер. 

8.15 Жылулық тепе-теңдік күйдегі классикалық сызықтық 

гармоникалық осциллятордың орташа  энергиясын есептеу 

формуласын қорытып, T=300 K үшін   есептеп табыңыздар  

8.16 N=  классикалық үш өлшемді тәуелсіз гармоникалық 

осциллятордан  құралатын жүйенің U энергиясын С жылу сыйымдылығын 

анықтаңыздар. Температура T=300 K. 

8.17 Дюлонг-Пти заңын пайдаланып: 1) мыстың; 2) темірдің; 3) алю-

минийдің; 4) натрийдің меншікті жылу сыйымдылығын табыңыздар. 

8.18  Егер массасы 25 г металл кішкене шардың температурасын -

тан -қа дейін қыздыру үшін 117 Дж жылу жұмсау керек екені белгілі 

болса, онда Дюлонг-Пти заңын пайдаланып, шардың қандай материалдан 

жасалғанын табыңыздар. 

8.19  Дюлонг-Пти заңы бойынша алюминийдің меншікті жылу 

сыйымдылығы платинаның меншікті жылу сыйымдылығынан неше есе 

артық екенін табыңыздар. 

8.20 Дюлонг-Пти заңын пайдаланып, темірдің меншікті жылу 

сыйымдылығы алтындыкінен неше есе артық екенін табыңыздар. 

 

8.2   Жартылай өткізгіштер 

 

8.21 Кремний кесегінің температурасын тан -қа 

қыздырғанда  оның  меншікті өткізгіштігі 4,24 есе артты. Кремнийдің 

тыйым салынған аймағының Е енін анықтаңыздар. 

8.22 Меншікті жартылай өткізгіштің (германий) белгілі бір 

температурадағы меншікті кедергісі 0.48 Ом·м. Егер электрондардың 

және кемтіктердің  қозғалғыштықтары сәйкес 0.36 және 0.16 

/(В·с), онда заряд тасымалдаушылардың n концентрациясын 

анықтаңыздар. 

8.23 Егер  және  температураларына ( ) жартылай 

өткізгіштің  және кедергілері сәйкес келсе, онда меншікті жартылай 

өткізгіштің Е тыйым салынған аймағының енін анықтаңыздар. 
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8.24 Акцепторлық қоспасы бар кремнийдің  меншікті өткізгіштігі 

112 См/м. Егер Холл тұрақтысы /Кл болса,онда 

кемтіктердің  қозғалғыштығын  концентрациясын анықтаңыздар. 

8.25  Германий үлгісі кесегін -тан -қа дейін қыздырады. 

Германийдің тыйым салынатын аймағының енін Е 0.72 эВ деп қабылдап, 

оның  меншікті өткізгіштігінің неше есе өсетінін анықтыңыздар. 

8.26  Германий атомдарының бір бөлігі сурьма атомдарымен 

ауыстырылған. Қоспа атомының қосымша электронын Бор моделі бойынша 

қарастырып, оның  байланыс энергиясын және r орбита радиусын 

бағалаңыздар ( ). 

8.27  Ені d=1 см және ұзындығы l=10 см жұқа пластина тәрізді 

жартылай өткізгіш индукциясы B=0.2 Тл біртекті магнит өрісіне 

орналастырылған. Магнит индукциясының векторы пластина жазықтығына 

перпендикуляр. Пластина ұштарына (ұзындық бағытымен) U=300 В тұрақты 

кернеу берілген. Егер Холл тұрақтысы 0.1 /Кл, меншікті кедергісі 

0,5 Ом·м болса, онда пластинаның қырындағы  Холлдың 

потенциалдар айырмасын анықтаңыздар. 

8.28  Ені d=2 см кремнийден жасалған жұқа пластина біртекті магнит 

өрісі индукциясының сызықтарына перпендикуляр орналасқан (B=0.5 Тл). 

Пластинаны бойлай бағытталған ток тығыздығы j=2 мкА/  болғанда 

холлдық потенциалдар айырмасы =2.8 В болды. Заряд тасымалдаушыла-

рының n концентрациясын анықтаңыздар. 

8.29  Өткізгіштік электрондары қозғалғыштығы  кемтіктері 

қозғалғыштығынан 2 есе үлкен жартылай өткізгіште Холл эффекті байқалған 

жоқ. Осы жартылай өткізгіштегі кемтіктер мен өткізгіштік электрондар 

концентрацияларының   қатынасын табыңыздар. 

8.30 Температура  К-нен  К дейін артқанда: а)  

металдың; 2) тыйым салынған аймағының ені 0,3 В меншікті жартылай 

өткізгіштің электр өткізгіштігі неше есе өзгереді? 

8.31 1) сызықтық бір өлшемді кванттық осциллятордың  T=Ө 

Е( 200 К) температурадағы орташа  энергиясын; 2)  N=  

кванттық үш өлшемді осциллятордан құрылған жүйенің T= ( 300 К) 

температурадағы U энергиясын анықтаңыз. 

8.32 Эйнштейннің жылу сыйымдылықтары теориясын пайдаланып 

температурасын нөлден T=0.1  қыздырған кристаллдың  мольдік ішкі 

энергиясының өзгеруін табыңыз. Эйнштейннің характеристикалық 

температурасы осы кристалл үшін 300 К деп алынсын. 

8.33  Эйнштейн теориясы  бойынша мырыш кристалының  

мольдік нөлдік  энергиясын есептеп шығарыңыз. Мырыш үшін 

характеристикалық температурасы 230 К. 
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8.34 Дебай теориясы бойынша мыс кристалының  мольдік нөлдік  

энергиясын есептеңіз. Мыс үшін характеристикалық температура 320 К. 

8.35 Дебай теориясы бойынша алтын кристалындағы меншікті 

тербелістердің  максимал жиілігін анықтаңыз. характеристикалық 

температурасы 180 К. 

8.36 Кристалл температурасын  нөлден T=0.1  температураға дейін 

қыздырғанда  ішкі энергия өзгерісінің нөлдік  энергияға қатынасын 

табыңыз.  деп есептеледі. 

8.37 Массасы m=10 г күмісті  К-нен  К қыздырғанда 

Q=0.71 Дж жылу берілді. Күмістің  характеристикалық Дебай 

температурасын анықтаңыз. 

8.38 Егер С жылу сыйымдылығын есептегенде Эйнштейн теориясы 

беретін шама орнына (T= ) Дюлонг-Пти заңы беретін шаманы қолданғанда 

жіберілетін салыстырмалы қателікті анықтаңыз. 

8.39 Егер кристаллдың С жылу сыйымдылығын есептегенде Дебай 

теориясы беретін шама орнына (T= ) Дюлонг-Пти заңы беретін шаманы 

қолданғанда жіберілетін салыстырмалы қателікті анықтаңыз. 

8.40 Дебайдың жылу сыйымдылық теориясын пайдаланып 

температурасын нөлден T= 0,1  дейін қыздырғанда кристалдың  

мольдік ішкі энергиясын анықтаңыз. Осы кристалл үшін Дебай 

характеристикалық температурасы =300 К және  деп есептеледі. 

8.41 Егер Дебай температурасы =250 К болса, Дебайдың максимал 

жиілігіне сәйкес келетін Е фонон энергиясын табыңыз. 

8.42 Егер күміс үшін характеристикалық температура 165 К болса, 

Эйнштейн жылу сыйымдылық теориясы бойынша күміс атомдарының 

тербелістерінің  жиілігін табыңыз. 

8.43 Фононның w=0.01 Wmaх жиілігіне сәйкес келетін λ толқын 

ұзындығы 52 нм. Егер кристалдағы орташаланған дыбыс толқындарының 

дисперсиясын ескермей Дебай температурасын анықтаңыз. 

8.44  w=0.1 Wmaх жиілікке сәйкес фононның Р квазиимпульсын 

анықтаңыз. Кристалдағы орташаланған дыбыс жылдамдығы 1380 м/с тең, 

Дебай характеристикалық температурасы =100 К. Дыбыс толқындарының 

дисперсиясы ескерілмейді. 

8.45 Вольфрам үшін  характеристикалық Дебай температурасы 

310К.  жиілігіне сәйкес фонон толқын ұзындықтарын 

анықтаңыз. Вольфрамдағы орташаланған  дыбыс жылдамдығын есептеңіз. 

Кристалдағы толқындар дисперсиясы ескерілмейді. 

8.46 Характеристикалық температурасы 300 К кристалдың 

орташаланған  дыбыс жылдамдығын анықтаңыз. Кристалдың атомдары ара 

қашықтығы  d=0.25 нм. 
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8.47  Егер белгілі бір температурада жылу өткізгіштік λ=13 

Вт/(моль.К), мольдік жылу сыйымдылық  c=44 Дж/моль. К және 

орташаланған  дыбыс жылдамдығы 5 км/с болса, онда кварцтағы   сол 

температурадағы фонондардың еркін қозғалуының  орташа ұзындығын 

есептеп табыңыз. Кварц тығыздығы . 

8.48 Бір өлшемді кристалдың тор периоды d ( кристалдың атомдары, 

бір-бірімен әсерлеспейтін тізбектерді құрайды) 0,3 нм. Осы атомдар тізбегін 

бойлай бағытталған фонондардың  максимал энергиясын анықтаңыз. 

Кристалдың орташаланған  дыбыс жылдамдығы 5 км/с. 

8.49 Егер =320 К болса, онда T= температурада мыстағы 

фононның Р қысымын есептеп табыңыз. 

8.50 Температурасы T=42.5 К қорғасынның фононының түсіретін р 

қысымын табыңыз. Қорғасын үшін Дебайдың характеристикалық 

температурасы =85 К.  

 

8.3     Кванттық статистика элементтері 

 

8.51 Металдағы электрондарға қандай жағдайларда Максвелл-

Больцман статистикасын қолдануға болатынын түсіндіріңіз. Ферми-Дирак 

бөлінуін пайдаланып Максвелл-Больцман  бөлінуін шығарыңыз. 

8.52 1) Ферми-Дирак статистикасын; 2) Максвелл-Больцман 

статистикасын  пайдаланып  жағдайындағы Е энергетикалық 

деңгейде орналасқан электрондар үшін бөліну функциясын анықтаңыз. 

8.53 Ферми деңгейіндегі электрондар үшін Т 0 К Ферми-Дирак 

бөлінуінің функциясын анықтаңыз. 

8.54 Бозе-Эйнштейн бөлінуін пайдаланып Максвелл-Больцман бөлінуін 

шығарыңыз. 

8.55 Металдағы еркін электрондардың қандай бөлігінің кинетикалық 

энергиясы абсолют нөлде  максимал энергиясының жартысынан артық 

болады? 

8.56 Металл фотондарды 7 эВ энергиямен жұтқанда энергиясы 

 3 эВ фотоэлектрондар бөлінеді. Өткізгіштікте электрондардың 

тығыздығы сондай, олардың металл ішіндегі кинетикалық энергиясы 5 

эВ-қа дейін болады. Ферми деңгейінің орнын және  шығу жұмысын 

табыңыз. 

8.57 Бөлме температурасында (kT=0.025 эВ) электронның Ферми 

деңгейінен 0,1 эВ жоғары және 0,1 эВ төмен орында орналасу ықтималдығы 

қандай? 

8.58 Ферми деңгейінде орналасқан электронның (кТ) және толтыру 

ықтималдықтары 0,2 мен 0,8-ге тең электрондардың энергияларының 

айырмашылықтарын табыңыз. 
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8.59     1. 290 К; 58 К екі температуралары үшін металдағы 

электронның 0,05 эВ интервалындағы Ферми деңгейінен төмен және 

жоғары энергетикалық орынды алатын ықтималдығын анықтаңыз. 

8.60 Егер электрон Ферми деңгейінен 0,1 эВ жоғары орналасқан 

және температура 1000 К; 300 К өзгерсе, онда электронның 

металдағы энергетикалық деңгейді толтыру ықтималдығы неше есе өзгереді? 

8.61 Металдағы еркін электрондардың  T=0 К температурадағы n 

концентрациясын анықтаңыз. Ферми энергиясы  1 эВ тең деп алынады. 

8.62 Бір натрий атомына келетін T=0 К температурадағы n еркін 

электрондар санын анықтаңыз. Натрий үшін  Ферми деңгейі  ꞊3,12 эВ, 

тығыздығы . 

8.63 Егер Ферми деңгейлері, сәйкес, 11,7 эВ; 7 эВ болса, 

онда T=0 К температурада алюминийдегі бір металл атомына келетін 

электрондар саны мыстағы еркін электрондар санынан неше есе артық? 

8.64 Егер әрбір атомға бір еркін электрон келетіні болса, калий үшін 

 айналу температурасын анықтаңыз.  Калийдің тығыздығы 

. 

8.65  Егер Ферми деңгейі  5 эВ болса, металдағы электрондардың 

T=0 К температурадағы  максимал жылдамдығын анықтаңыз. 

8.66   Егер Ферми деңгейі  7 эВ болса, онде T=0 К 

температурадағы металдағы электрондардың  орташа кинетикалық 

энергиясын анықтаңыз. 

8.67   Металдың температурасы T=0 К. Кинетикалық энергиясы /2-

тен  дейінгі электрондар саны кинетикалық энергиясы 0-ден /2 дейінгі 

электрондар санынан қанша есе екенін анықтаңыз. 

8.68 Металдың температурасы T=0 К. Жылдамдықтары /2-ден 

 дейінгі электрондар саны, жылдамдықтары 0-ден /2 дейін 

электрондар санынан қанша есе көп екенін анықтаңыз. 

8.69  Металдағы электрондардың  температурасы T=0 К. Кинетикалық 

энергиясы Ферми энергиясынан айырмашылығы 2  болатын   еркін 

электрондардың салыстырмалы санын табыңыз. 

8.70  Егер литий мен цезийдің Ферми деңгейлері, сәйкес 4,72 эВ; 

1,53 эВ болса, онда T=0 К-де осы металдардың еркін электрондарының 

концентрацияларының қатынасын анықтаңыз. 

 

 IX  тарау 

 

 9 Ядролық физика және элементар бөлшектер 

 

Есеп шығару мысалдары. 
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1. Бор  ядросының m масса ақауы мен  энергиясын 

табыңыздар. 

Шешуі: масса ақауы m= . 

Анықтамалық кестелерден мәндерін алып: 1,00783 м.а.б., 

=1,00867 м.а.б., = 11,00931 м.а.б., ал =5, А=11, m=0,08186 м.а.б. 

аламыз. 

Ядроның байланыс энергиясы m= 931,4 МэВ/ м.а.б.  0,08186 

м.а.б. =76,2 МэВ немесе 12,2 пДж. 

2. Ядроның λ ыдырау тұрақтысын біле отырып 0-ден t  уақыт 

аралығында ыдырау ықтималдылығын анықтаңыздар. 

Шешуі: радиоактивтік ыдырау заңынан  N= ,                                         

мұндағы - уақыт t кездегі ядролар саны және N-уақыттың t мезетіндегі 

қалған ядролар саны. Уақыттың t мезетіндегі ыдыраған ядролар саны 

 онда  өрнегі уақыттың 0-ден t аралығында 

ыдыраған ядролардың салыстырмалы үлесі, яғни ядроның t уақыт ішіндегі 

ыдырау ықтималдығы, сонымен P=1- . 

3. Өте жай қозғалатын нейтрондармен тыныштық күйдегі бор 

ядроларының өзара әсерлесуі нәтижесінде жүретін мына  

реакциясының энергиясын анықтаңыздар. Сондай-ақ реакция өнімдерінің 

кинетикалық энергияларын табу керек. 

Шешуі: алдымен реакция түрін анықтаймыз да , оны толығымен 

жазамыз. Бордың  ядросы жай қозғалған  нейтронды жұтып алып, 

аралық   ядроға айналады да, артынша ол бөлшегін ( ядросы) 

шығарып,   ядросына түрленеді, яғни,  

. 

Ядролық энергияның реакциясы: 

   Q=                      (1) 

Кестелік сан мәндерін қойып, Q=931(10.01294+1.00867-7.0160001-

4.00260) МэВ =2,80 МэВ аламыз. Толық релятивистік энергияның сақталу 

заңы 

  мұндағы - бөлшектердің 

реакцияға дейінгі тыныштық энергияларының қосындысы; - олардың 

кинетикалық энергияларының қосындысы.Теңдіктің оң жағы да солай, тек 

реакциядан кейін, сондықтан (1)-ді ескеріп, 

. 

Есептің шарты бойынша  шамасын ескермеуге болады, ондай болса 

     =Q.                                       (2) 

Мұнда екі белгісіз, сондықтан екінші теңдеу ретінде импульстың 

сақталу заңын пайдаланамыз, яғни =0 реакцияға дейінгі 

сияқты.Сонымен  немесе  m   (3). 
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(2) және (3) жүйесін шеше отырып   

және =  . Сонымен  мәндерін бүтін 

сандарға дейін анықтап алып   

=0.2 МэВ және = /11=1.78 МэВ табамыз. 

 

9.1 Ядроның құрамы  және  масса ақауы. Байланыс энергиясы 

 

9.1 Бор элементі салыстырмалы атомдық массалары 10.013 және 

11.009 тең екі изотоптың қосылысы болып табылады. Табиғи бордың 

бірінші және екінші изотоптарының  және  массалық үлестерін 

анықтаңыздар. Бордың  салыстырмалы атомдық массасы 10.811 тең. 

9.2 Плутонийдің бейтарап күйдегі массасының қай бөлігін элетрондық 

қабаттың массасы құрайды? 

9.3 Бейтарап күйдегі  атомының массасының қай бөлігін 

(  кг) электрондық қабаттың массасы құрайтынын 

анықтаңыздар. 

9.4 Хромның  бейтарап  күйдегі атомының массасын 

анықтаңыздар. 

9.5 Хлор элементі  салыстырмалық атомдық массалары  34.969 

және 36.966 тең екі изотроптың қосылысы болып табылады. Егер 

бірінші және  екінші изотоптардың  және  массалық үлестері сәйкес 

0.754 және 0.246 тең болса, онда хлордың А салыстырмалы атомдық 

массасын есептеп шығарыңыздар. 

9.6 Атом ядроларының пішіні радиусы r=   формуласымен 

анықталатын сфера пішінді екенін ескеріп, мұндағы =1.4*  см және А-

массалық сан. Заттардың барлық ядроларының  орташа тығыздығы бірдей 

болатынын көрсетіңіздер. 

9.7  Авогадро тұрақтысын біле отырып, бейтарап атом  көміртегінің 

 массасын және көміртектік бірлік массасына сәйкес келетін М 

массаларын анықтаңыздар. 

9.8 Мына  ядроларда нейтрондардың протондарға, 

ал протондарын нейтрондарға ауыстырғандағы ядролардың зарядтық 

сандарын, массалық үлестерін және пайда болатын ядролардың символдарын 

анықтаңыздар. 

9.9 Бейтарап күйдегі литий атомының массасының қай бөлігін 

электрондық қабаттың массасы құрайтынын анықтаңыздар. 

9.10 Егер массалық саны А ядродағы барлық нуклондар нығыз 

орналасқан болса, онда 1  ядролық зат ішіндегі нуклон санын 

табыңыздар. 

9.11 Масса ақауы  кг болатын және электрон-вольт бірлігімен 

есептелетін энергияны анықтаңыздар. 
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9.12  Егер бейтарап атомды литий изотобының  (кестені қара)  

массасы белгілі болса, бірзарядты, екізарядты және үшзарядты литий 

иондарының   массаларын анықтаңыздар. 

9.13  Ауыр сутегі атомы ядросының m масса ақауын және  

байланыс энергиясын табыңыздар. 

8.14   ядросының m масса ақауын және  байланыс энергиясын 

есептеп шығарыңыздар. 

9.15 Қозбаған 1  сутегі атомы ядросының  байланыс энергиясы 

(иондану энергиясы) 13.6 эВа тең. Сутегі атомы массасының еркін протон 

мен электрон массаларының қосындысынан қанша кем екенін анықтаңыздар. 

9.16 1  бейтарап атомдарының және электронның 

массаларының белгілі мәндерін пайдаланып,  протонның,  дейтонның 

және көміртегі 6  ядросының массаларын анықтаңыздар. 

9.17 Альфа-бөлшектің  массасы (гелий ядросы 2 ) 4.00150 м.а.б.-

не тең. Бейтарап гелий атомының  массасын анықтаңыздар. 

9.18 Егер 7  ядро түзілуі кезінде массаның өзгеруі 0.2508·  кг 

болса, 7  изотобы массасын анықтаңыз. 

9.19 Ядросының байланыс энергиясы 41.3 МэВ тең 3  (м.а.б- 

бойынша) атом массасын есептеп шығараңыз. 

9.20 Массасы 1 г гелий 2  ядросының протондары мен нейтрондары 

пайда болғандағы бөлінетін  байланыс энергиясын анықтаңыздар. 

9.21 2  ядросын бірдей екі бөлікке  бөлу үшін  байланыс 

энергиясының қандай ең кіші мәні жұмсалуы керек? 

9.22 Төмендегі ядролардың байланыс энергиясын табыңыздар: 1) ; 

2) 2 . Бұл ядролардың ішіндегі қайсысы ең орнықты болып  табылады? 

9.23 Нейтронның 2  гелий ядросынан бөлінуі нәтижесінде 2  

ядросы пайда болды.  Бұған жұмсалатын байланыс энергиясын 

анықтаңыздар. 2  және 2  бейтарап атомдарының массалары, сәйкес 

6.6467·  және 5.0084·  кг. 

9.24 Үш протоннан  және төрт нейтроннан құралатын ядроның  

байланыс энергиясы 39.3 МэВ. Бұл ядроның бейтарап атомының массасын 

анықтаңыздар. 

9.25 Мына 7 , 20 , 80  ядролардағы бір нуклонға сәйкес  

келетін байланыс энергиясын табыңыздар. 

9.26 Радиусы  ядросының радиусынан 1.5 есе кем және 

құрамындағы протон мен нейтрон сандары бірдей ядронының байланыс 

энергиясын табыңыздар. 

9.27 8-фотонды (λ =0,47 пм) сіңіріп алған атом ядросы қозып, жан-

жаққа бытыраған нуклондарға бөлінеді. Нуклондардың Т толық кинетикалық 

энергиясы 0.4 МэВ. Ядроның Еб байланыс энергиясын анықтаңыздар. 
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9.28   6  көміртегі ядросын бірдей үш бөлікке бөлу үшін қажет ең 

кіші  байланыс энергиясының шамасын анықтаңыздар. 

9.29  13  ядро атомының байланыс энергиясы 41.3 МэВ болса, онда 

 атомының массасын есептеңіздер (м.а.б-мен). 

 

9.2  Радиоактивтік ыдырау заңдары 
 

9.31  Радиоактивті ядроның  екі орташа өмірлік уақытына тең t 

уақыты өткеннен кейінгі радиоактивті изотоптың бастапқы санының қандай 

бөлігі бөлінбеген күйінде қалады? 

9.32  Актинийдің 89  радиактивті изотоптың жартылай ыдырау 

периоды 10 тәулікке тең. Актиний ядроларының бастапқы санының 1/3 бөлігі 

қанша уақытта бөлінетінін анықтаңыздар. 

9.33  84  полонийдің радиоактивті изотобының 1 мг: 1) тәулікте; 2) 1 

жылда бөлінетін  ядролардың санын анықтаңыздар. 

9.34 Қай бір радиоактивті изотоптың бөліну тұрақтысы λ 

. Атомдардың бастапқы массасының 75% қанша уақытта 

бөлінеді? 

9.35  1) 5 тәуліктен кейін; 2) 15 тәуліктен кейін радиоактивті 

актинийдің   бастапқы атомдар санының қандай бөлігі қалады? 

9.36 Егер жартылай ыдырау периоды  сағ болса, онда 

радиоактивті изотоптың ядроларының бастапқы санының ¼ бөлігі қанша t 

уақытында бөлінеді? 

9.37 Белгілі бір радиоактивті заттың атомдарының өмір сүру 

уақытының орташа мәні 1 с. Ядроның мына 1) 1с; 2) 10 с; 3) 0,1 с 

уақыттарында ыдырау ықтималдықтарын анықтаңыздар. 

9.38 Египет пирамидаларының біреуінде табылған ежелгі тканьнің t 

жасын анықтау үшін, ондағы  радиактивті көміртегінің атомдарының  

концентрациясы анықталған. 1 грамм көміртегіге минутына 9.2 бөліну 

сәйкес. Тірі өсімдіктердегі  жартылай бөліну периоды 5730 жылға тең. 

Осы мәліметтерді пайдаланып, t уақытты бағалаңыз. 

9.39 Радиактивті  полонийдің t=1 сағ ыдырауы кезінде гелий  

пайда болды. Гелийдің қалыпты жағдайдағы көлемі V=89.5 . Полонийдің 

 жартылай ыдырау периодын анықтаңыздар. 

9.40 Нуклидтің  жартылай бөліну периоды 1 сағ. Осы нуклидтің 

өмір сүруінің орташа ұзақтығын анықтаңыздар. 

9.41 Егер радон атомдарының саны 1 тәулікте 18.2  кемитіні белгілі 

болса, онда радонның ыдырау тұрақтысын табыңыздар. 

9.42 Жартылай ыдырау периодына тең t уақытта бөлінетін 

радиоактивті атомның бөлуінің Р ықтималдығы неге тең? 
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9.43 Үш  жартылай бөліну  периодына тең t уақытында 

радиоактивті заттың n атомдарының қандай бөлігі бөлінеді? 

9.44      1 кюри радон: 1) 1 сағатта; 2) орташа өмір суру уақытында 

қандай жылу мөлшерін бөледі?  Радоннан ұшып шыққан альфа-бөлшектің 

кинетикалық энергиясы 5.5 МэВ. 

9.45 Құрамында 1.5 г радий бар препарат жабық ыдысқа (ампулаға) 

қойылған.  t=    уақыты өткеннен кейінгі осы ампуладағы жиналған радон 

мөлшері қандай? Мұндағы 3.82 тәулік- радонның жартылай бөліну 

периоды (сонымен қатар,  екенін ескеріңіз). 

9.46 Егер радийдің жартылай бөліну периоды 1600 жылға тең болса, 

онда 3200 жыл өткеннен кейінгі радийдің қандай бөлігі бөлінеді? 

9.47 Радиоактивті    йодтың изотобындағы атомның келесі 1 секунд 

ішінде ыдырау W ықтималдығы неге тең? 

9.48 Табиғи уран мына 92 , 92 , 92  үш изотоптың 

қосылысы болып табылады. Осы құрамда 92  бөлігі өте аз (0,006 ), 92 

 бөлігі 0.71  құрайды, ал қалған массаны (99.28 ) 92 , құрайды. 

Осы изотоптардың жартылай ыдырау периодтары сәйкесінше 2.5·  жылға; 

7.1·  жылға және 4.5·  жылға тең. Табиғи уранның жалпы 

радиоактивтігіндегі осы изотоптардың әрқайсысының радиоактивтігінің 

проценттік үлесін есептеп шығарыңыз. 

9.49 Радиоактивті айналулар тізбегінен өткен заттан құралатын бір 

препарат бар. Осы қатардағы бірінші (аналық) заттың жартылай бөліну 

периоды өте үлкен болғандықтан, кейінгі балалық заттың пайда болуы 

тұрақты в =1.00·  рад/с жылдамдықпен өтеді деп есептеуге болады. t=0 

мезгілінде тек қана аналық зат бар деп есептеп, төмендегілерді: 1) 

препараттағы балалық заттың N атомдар санының уақытқа тәуелділігін; 2) 

осы заттың жартылай бөліну периодына тең уақыт өткеннен кейін балалық 

заттағы N атом санын; 3) жартылай бөліну периодынан әлдеқайда көп уақыт 

өткеннен кейінгі балалық заттың N ядро санын табыңыздар. 

9.50  Ыдырау тұрақтысы  λ1 болатын Х радиоактивті ядролар бөліну  

тұрақтысы  болатын У радтоактивті ядроларына айналады. t=0 мезгілінде 

Х-ядроларының  саны бар деп есептеп: 1) У-ядроларының    санының 

уақытқа тәуелділігін табыңыз; 2)   өзінің максимал мәніне жететін  

уақытын анықтаңыз; 3) λІ , 1 жағдайын зерттеңіз  үшін 

қорытындысы алдындағы есептің жауабымен салыстырыңыз. 

 

Радиоактивті заттардың активтігі. 

9.51 Кейбір  радиоактивті  изотоптың бастапқы  мезгілдегі  активтігі 

100 Бк. Осы изотоптың жартылай бөліну периодының жартысына тең уақыт 

өткеннен кейінгі активтігін табыңыз. 
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9.52 А препаратының активтігі k=250 рет есе азайды. Осыған 

жұмсалған t уақыты неше  жартылай ыдырау периоды неге тең? 

9.53 Ежелгі ағаш заттардағы 6  изотобының меншікті активтігі осы 

изтоптың жаңа жарылған ағаштардың құрамындағының 3/5 бөлігі екені 

белгілі болса, онда ежелгі ағаш заттарының жасын анықтаңыздар.  

жартылай бөліну периоды 5570 жылға тең. 

9.54    Массасы m=1 мг    фосфордың А активтігін анықтаңыздар. 

9.55   92  изотобының жартылай ыдырау периоды T=4.5·  жыл 

болса, онда меншікті а активтігін (1 кг затқа 1 с ішіндегі бөліну саны) есептеп 

шығарыңыз. 

9.56  t=36  тәулік ішінде  иридий изотобының А активтігі неше 

процентке кемиді? 

9.57 1 г   88  изотобының бастапқы активтігі 1 Ки. Осы изотоптың 

Т жартылай бөліну периодын анықтаңыздар. 

9.58 1 сағат ішінде 1 г радийдан пайда болған радонның А активтігі 

неге тең? 

8.59 Массасы =1 мг  стронцийдің активтігімен бірдей  

уранның массасын табыңыз. 

9.60 Егер радиактивті изотоптың 5 тәулік бойындағы активтігі 2,2 есе 

кемісе, онда оның  жартылай бөліну периодын анықтаңыз. 

9.61  92  ядросы 83  висмут ядросына айналғанда қанша альфа 

және бетта-бөлшек бөлінеді? 

9.62  Үш альфа- және екі бета-ыдыраудан кейін 90  торийдан пайда 

болған изотоптың Z  зарядтық санын және А массалық санын анықтаңыз. 

9.63 81   таллий ядросы 82  қорғасын ядросына айналғанда 

қанша бета- және альфа- бөлшек бөлінетінін анықтаңыз. 

9.64 Радиоактивті бөліну кезінде радий атомы ядросынан ұшып 

шыққан альфа-бөлшектің кинетикалық энергиясы  МэВ. -

бөлшектің  жылдамдығын табыңыз. 

9.65 Массасы m=1 мг -активті 11  заттан калориметрде 1 тәулік 

ішінде бөлінген жылу мөлшерін анықтаңыз. Бета-бөлшектің орташа 

энергиясы осы бөліну кезіндегі мүмкін болатын максимал энергия мәнінің 

1/3 бөлігіне тең днп есептеледі. 11  жартылай бөліну периоды =15 

сағат. 

9.66 Тыныштық қалыптағы 86  радон ядросынан V=16 Мм/с 

жылдамдықпен альфа-бөлшек бөлініп шықты. Радон ядросы қандай ядроға 

айналады? Қандай  жылдамдығын алды? 

9.67 Радиоактивті бөліну кезіндегі атом ядросынан альфа-бөлшек 

ұшып шыққандағы бөлінген толық энергияны табыңыз. -бөлшектің 

кинетикалық энергиясы  МэВ. 



 210 

9.68 Егер -бөлшектің кинетикалық энергиясы  эВ 

болса, онда 84  - бөлінуі кезіндегі ядроның тебілісінің кинетикалық 

энергиясын анықтаңыз. 

9.69 Тыныштықтағы 86  радон ядросы құрамынан жылдамдығы 16 

Мм/с  -бөлшекті бөледі. Балалық ядроның массасы 3.62·  кг екенін 

біліп, мыналарды: 1) -бөлшектің импульсын; 2) -бөлшектің кинетикалық 

энергиясын; 3) балалық  ядроның тебілісі импульсын; 4) балалық ядроның 

тебілісі кинетикалық энергиясын анықтаңыздар. 

9.70  4  ядросы атомының К-қабықшасынан электронды қосып алды. 

Осы К-қосып алу кезінде қандай ядро пайда болды? 

9.71 Тыныштықтағы 84  полоний ядросынан кинетикалық 

энергиясы T=5.77 МэВ альфа-бөлшек бөлінеді. Мыналарды анықтаңыз: 1)  

балалық ядроның тебілісі жылдамдығын; 2) альфа-бөлшектің кинетикалық 

энергиясының қандай бөлігін балалық ядроның тебілу энергиясы құрайды? 

 

9.3  Ядролық реакциялар 

 

9.72  Мына ядролық реакциялардың энергиясын анықтаңыз: 

1) 4  

2) 3 4  

3) 3  

4) 20  

9.73 Ядролық реакциялардың энергиясын табыңыз: 1)  ( р , ) ; 2) 

 ( , ) ; 3)  ( , ) ; 4)  .С 

9.74 Егер  ядросының   байланыс энергиясы 58.16 МэВ, ал  

ядросінікі-64.98 МэВ болса, онда   ядролық реакциясының Q 

энергиясын анықтаңыз. 

9.75 ( , )  ядролық рекциясы кезінде Q=5.70 МэВ энергия 

бөлінеді. Бериллий және гелий ядроларының кинетикалық энергиясын 

ескермей, оладың импульстарының қосындысын 0 тең деп алып, реакция 

өнімдерінің  кинетикалық энергияларын анықтаңыз. 

9.76 Мына реакцияның жүруіне қажет гамма-кванттың ең кіші 

энергиясын табыңыз: 

1 . 

9.77  13  реакциясы кезінде қандай энергия 

бөлінеді; 1 г алюминийдегі барлық ядролар ыдырауға ұшырайды. Егер 

алюминий ядросының энергиясы W=8 МэВ альфа-бөлшектермен 

бомбалағанда 2·  бөлшектің ішінен біреуі ғана айналуға түсетіні белгілі 

болса, онда айналуға қандай энергия жұмсалу керек? 
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9.78 Егер  ядросының байланыс энергиясы 104.66 МэВ, ал  

ядросінікі-105.29 МэВ болса,онда  ядролық реакциясының Q 

энергиясын табыңыз. 

9.79 Ядролық реакцияның табалдырығын табыңыз: 7 . 

9.80  гелий ядросынан нейтрон бөлінгенде  ядросы пайда 

болады. Осыған жұмсалатын байланыс энергиясын анықтаңыз. Бейтарап  

және  атомдарының массалары сәйкесінше, 6.64·  кг және 

5.0084·  кг тең. 

9.81 Үш протоннан және төрт нейтроннан тұратын ядроның  

байланыс энергиясы 39.3 МэВ тең. Осындай ядросы бар бейтарап атомның 

массасын (кг) анықтыңыз. 

9.82   92  уран ядросы бір нейтронды қосып алып, 2 жарықшаққа 

бөлінеді, сонымен  қатар  екі  нейтрон  босап  шықты.  Жарықшақтың  біреуі 

54  ксенон ядросы болып шықты. Екінші жарықшақтың реттік нөмірі мен 

массалық санын табыңыз. 

9.83 Нейтронмен баяулатқыш заттың қозғалмайтын ядросы серпінді 

орталық соғылысуы кезінде нейтронның энергиясы 1.4 есе кеміді. 

Баяулатқыш заттың ядроларының массасын табыңыз (м.а.б) . 

9.84 Егер орташа нейтрондар саны әрбір бөліну актінде  болса, 

онда жылу қуаты 100 МВт уран қазанында уақыт бірлігінде пайда болатын 

нейтрон санын табыңыз. Әрбір бөлінуде W=200 МэВ энергия бөлінетіні 

белгілі. 

9.85 Нейтронның  көміртегі ядросымен соғылысқаннан кейінгі  

жылдамдығының бастапқы  нейтрон жылдамдығына қатынасын табыңыз. 

Осындай нейтронның кинетикалық энергияларының қатынасын табыңыз. 

Көміртегі ядросы соғылысуға дейін тыныштық қалыпта деп есептеледі. 

Соғылысу –тура, орталық, серпінді. 

9.86  жағатын атомдық электр станциясының ядролық  реакторын-

дағы тәуліктік массалық  шығындалуын анықтаңыз. Электр станцияның Р 

жылу қуаты 10 МВт-қа тең.  Бір бөліну актындағы  энергиясы 200 МэВ тең 

деп алынады.  ПӘК  =20 . 

9.87 Егер нейтронның ұрпағының өмір сүруінің  орташа мәні 80 мс, ал 

нейтронның көбею коэффиценті K=1.002 болса, онда t=1 с уақыт ішінде 

тізбектің ядролық реакцияға түскен нейтрон саны неше есе артатынын 

аныңтаңыз. 

9.88 Егер 1 бөліну актінде 200 МэВ энергия бөлінетіні, ал 1 бөліну 

актінде орташа нейтрон саны 2.5 болатыны белгілі болса, онда жылу қуаты 

P=200 МВт ядролық реакторда 1 с ішінде пайда болатын  нейтрон санын 

анықтаңыз. 

 

9.4  Элементар бөлшектер 
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9.89 Протонның теріс ионды қосып алу кезінде нейтрон мен тағы бір 

бөлшек пайда болады. Осы реакцияны жазып, қандай бөлшек пайда 

болатынын анықтаңыз. 

9.90 Еркін нейтрон радиоактивті. Ол электрон мен антинейтрино бөліп 

шығарып, протонға айналады. Нейтронның айналу процесіндегі пайда 

болатын барлық бөлшектердің кинетикалық энергиясын анықтаңыз. 

Нейтронның кинетикалық энергиясы мен антинейтриноның тыныштық 

массасы нөльге тең деп есептеледі. 

9.91 Кинетикалық энергиялары бірдей 0.24 МэВ тең электрон мен 

позитрон соғылысқанда екі бірдей фотонға айналады. Фотонның Е 

энергиясын және оған сәйкес λ  толқын ұзындығын анықтаңыз. 

9.92 Нейтрон мен антинейтриноның соғылысуы кезінде олардың 

аннигиляциясы пайда болады, нәтижесінде екі гамма-квант пайда болып, ал 

бөлшектердің энергиясы гамма-кванттар энергиясына айналады. Соғылысуға 

дейінгі нейтронмен антинейтриноның кинетикалық энергиясы 

ескерілмейтіндей аз деп қабылдап, пайда болған әрбір -кванттың 

энергиясын анықтаңыз. 

9.93 Энергиясы 3 МэВ фотон ауыр ядро өрісінде электрон-позитрон 

жұбына айналды. Бөлшектердің кинетикалық энергиясы бірдей деп 

қабылдап, әрбір бөлшектің Т кинетикалық энергиясын анықтыңыз. 

9.94 Тыныштық қалыптағы -мезон екі -квантқа ыдырайды. 

Пионның тыныштық массасын 264.1  деп қабылдап, пайда болған әрбір -

кванттың энергиясын анықтаңыз. 

9.95 Бейтарап -мезон ( ) бөлінгенде екі бірдей -квантқа айналады. 

-фотонның  энергиясын анықтаңыз. Мезонның кинетикалық энергиясы мен 

импульсі ескерілмейді. 

9.96 Энергиясы W=3.2 МэВ фотон электрон-позитрон жұбына 

айналады. Бөлшектердің кинетикаляқ энергиясы тең деп алып, әр бөлшектің 

кинетикалық энергиясын анықтаңыз. 

9.97 Кинетикалық энергиясы Т=50 МэВ теріс -мезон ұшып бара 

жатқан кезінде мюонға және нейтриноға ыдырады. -мезонның қозғалыс 

бағытына тік бұрыш жасай ұшып шыққан нейтриноның энергиясын 

анықтаңыз. 

9.98 Тоқтаған кездегі -мезон мюонмен нейтриноға ыдырады. 

Мюонның кинетикалық энергиясын және нейтриноның энергиясын табыңыз. 
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Жауаптары 

 

1 Механика 

1.1        0,5 м 

1.2 y=y0+4x 

1.3 31 км/сағ 

1.4 1,94 м/с 

1.5 <v1>=13,7 км/сағ; <v2>=14 км/сағ 

1.6  

1.7 24 км/сағ; 0; 1 

1.8 t=1 сағ; s=70 км; sсал=120 км 

1.9  

1.10 А пунктінен 8,7 км қашықтықта 

1.11 25 м/с 

1.12 60
о
; 

1.13  

1.14 Трамвайлар 5 мин 50 с интервалмен жүреді 

               а) 2,5 м/с; (жолаушы платформа бойымен поезға қарсы келе       

1.15      жатыр); б) 2,5 м/с (жолаушы поезбен бағыттас келе жатыр) 

1.16  

1.17  

1.18  

1.19 l=2vt=3,5 км 

1.20  

1.21  

1.22   

1.23  

1.24  

1.25  

1.26 6 м/с; 120 м; -0,6 м/с
2
; 10 с 

1.27 v=3t-0,75t
2
; a=3-1,5t; s=6,75 м 

1.28 t=-B/2C=2 c; x=4 м; ax=-1 м/с
2
 

1.29 <v>=13 м/с; <a>=5,2 м/с
2
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1.30 S=5t
2 
м; v=10t м/с; а=10 м/с

2
; түзу сызықты 

1.31 V1=-42,7 м/с;   t1=5,3 с;   t2= 10,7 с  

1.32       ; 500 м 

1.33       ; 1,73 м/c; =1.56 м/с 

1.34  1 м/с, 50 м, 9,5 м. 

1.35  4 м/с
2
; =58 м; t1=8с; t2=15 с 

1.36   =22 м 

1.37  ; 34м; 15м 

1.38  45° 

1.39  =1,2с 

1.40  = 10,2 м; =82 м 

1.41 шеңбер, x
2
+y

2
=9; s=3ωt 

1.42  x
2
/9+y

2
/4=1; элипс 

1.43  =9,01 м/с
2
 

1.44  =6 м/с
2
; =8 м/с

2
; a=10 м/с

2
 

1.45  79 см 

1.46  =0,6 м/с
2
; а=0,78 м/с

2
; φ=arctg =140° 

1.47  <ω>=2а/3=4 рад/с; <ε>=√3ab=6 рад/с
2
; ε=2√3ab=12 рад/с

2
 

1.48  =3.8 c
-2

 

1.49  =2 рад/с; 0,1 рад/с
2
 

1.50  ω=8 рад/с; ε=1,3 рад/с 

1.51  162Н 

1.52    2Н 

1.53   3 

1.54  x=Bt=6м; y=at
2
/2m=67,5м 

1.55  =11,5°; =2Н 

1.56    =6,93 м/с 

1.57  =7,7м; =1,5с 

1.58  1) ; 2) g; 3) g 

1.59  =40см 

1.60  ; ;  

1.61   
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1.62  2,29 м/с
2
 

1.63  1,43 м/с
2
; 3,93 Н 

1.64  =0,16 

1.65  а) ;   б) ; 

   в)  

1.66  =0.05g 

1.67   

1.68   

1.69  2,1 кН. 0,7 кН, 1,5 кН 

1.70  =24м/с 

1.71 Н 

1.72   =2.1c
-1

 

1.73  a) ϑmax=17.7м/с; б) α=21°48’ 

1.74  =60 м 

1.75   

1.76  5,6*10
-23

Н; 

1.77   

1.78   

1.79  3,1 м/с 

1.80  =16м/с; =37° 

1.81    =707м/с, =1°37’ 

1.82    1 м 

1.83  =25 м/с 

1.84   

1.85  =5 м/с 

1.86  170 Дж 

1.87  A=2Dm(C+Dt)t 
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1.88  ;  

1.89   

1.90  0,32 Вт; 56 Вт 

1.91 ; 40 Вт; 1 кДж 

1.92  <N>=0; N(t)=mg(gt-ϑ0sinα) 

1.93  39,2 Дж; 59,2 Дж 

1.94  1) Т=19,0 Дж; П=5,9 Дж; Е=24,9 Дж;  

2) Т=18,7 Дж; П=6,2 Дж; Е=24,9 Дж;  

1.95  =10 м 

1.96  1) =3.8м/с; =2,5 м/с;  

2) =1,3м/с; =0,8 

1.97  1)F=mg  2)  

1.98  h=R/3 

1.99   

1.100   

1.101  2/3mR
2
 

1.102   

1.103  1) 3·10
-2 

кгм
2
; 2) 1,75·10

-2 
кгм

2
 

1.104  ma
2
/6=0,004 кгм

2
 

1.105  а) =0,0028 кгм
2
;  б)  

1.106  =1,15·10
-3 

кгм
2
 

1.107   

1.108  а) 2,02·10
-3 

кгм
2
; б) 8,1·10

-4 
кгм

2
 

1.109  5,2·10
-4 

кгм
2
 

1.110  2/5mR
2
; 7/5mR

2
 

1.111  1) =14.7 рад/с
2
; ar=g=9,8 м/с

2
; 2) =12,7 рад/с

2
    

 at=gsinα=8,49 м/с
2
; 3) =14,6 рад/c

2
; 

 aτ=6/7gsinα=7,27 м/с
2
 

1.112  M=1/12ml
2
; ε=0,025 Нм 

1.113  =0,31 

1.114   

1.115   



 217 

1.116   

1.117  -0,1Нм 

1.118  16 Нм 

1.119  1)0,21 рад/с
2
; 2)0,047 Нм; 355 Дж 

1.120  =3,53 Н; =3,92 Н 

1.121  =7,36 кг 

1.122  ε=7,8 рад/с
2
; t=80 с 

1.123   

1.124  4/5mR
2
(B+3Ct)=-0,64 Hм 

1.125  а=0,875 м/с
2
 

1.126  =-40i 

1.127 =1/2mgϑ0t
2
=245 кгм

2
/с 

1.128   

1.129  a)M=-mgϑ0cosαt/k; б) L=-1/2mgϑ0cosαt
2
k 

1.130   

1.131  1= 2=lp  

1.132  a) = ; b) = mghsinαt  

1.133  Дененің бас инерция осьтерін біреуін айнала қозғалады 

1.134  8,5 мин
-1

 

1.135  =2,61 рад/с; u= =1,3 м/с;  

2) =1,43 рад/с; u= =0,952 м/с;  

3) =0,833 рад/с;  u= =0,625 м/с 

1.136  =9°20°; ω=  

1.137  1) 4.55 рад/с; 0,909 м/с; 2) 2,27 рад/с; 0,454 м/с;  

3) 3,03 м/с; 0,303м/с  

1.138  =1,02 рад/с 

1.139  J=6,88 кгм
2
 

1.140  =2,3 c
-1

 

1.141  n2=21 об/мин 

1.142  1,43 есе өседі 

1.143  0,942 м/с 

1.144  =0,45 рад/с 
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1.145   

1.146  =10
-1

мин 

1.147  =0,4 с
-1

 

1.148  ω=3 рад/с 

1.149  =0,129 рад/с 

1.150  α=26° 

1.151  12,8 кВт 

1.152  М=const=200 Нм; N=D+Et; D=3,2 кВт; Е=-0,8 Вт/с; N=0,8 кВт 

1.153  =3,18 Hм 

1.154  =4 кВт 

1.155  =190 Вт 

1.156  16 кДж 

1.157  =14Нм; Ф=2π
2
n

2
mR

2
=36 кДж 

1.158  A=π
2
nmR

2
; A1=7,11 кДж; А2=28,4 кДж 

1.159  =3,21 кДж 

1.160  3 Дж 

1.161  T1=mϑ
2
=50 Дж 

1.162  Т1=10Дж; Т2=4 Дж 

1.163  =3,74 м/с 

1 164  1,07 есе 

1.165  Т1=16 Дж; Т2=8 Дж 

1.166  1,44 кДж 

1.167  а)  

1.168  T=3/4mϑ
2
=6 Дж 

1.169  T=L1εt2
2
/2t1=750Дж 

1.170  L=3,8 кгм
2
/с 

1.171  Тд=29,4 Дж 

1.172  Тілге/Т=0,714 

1.173   

1.174   

1.175  =1 м/с 
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2 Молекулалық физика 

2.1  m=22 г 

2.2  ∆m/m=1/3 

2.3  егер μ1=μ2 және m1=m2 болса, онда Т1=T2; егер μ1=μ2 және 

Т1=T2 болса, онда m1<m2; егер m1=m2 және Т1=T2 болса, онда μ1>μ2 

2.6        t= 4мин 

2.7  =5,5 см 

2.8   

2.9  =13,8 кПа 

2.10  Т1 =312 К 

2.11  =258 K 

2.12  1,4·10
25

;   23,3 моль. 

2.13  6,7·10
26

 

2.14  420 К 

2.15  2,46 л; 1150 К 

2.16  810 кПа 

2.17 -2.18 Шешуі. Кез келген температурада массасы 2m газ массасы m 

газға қарағанда екі есе артық қысым түсіреді. (V1=V2) Массасы 2m 

газдың изохорасы үлкен бұрышпен өтеді 

2.19   90 кПа 

2.20   473 
  0

С 

2.21  350 К 

2.22  8,3 г 

2.23  106 см
3
 

2.24 1,5 МПа 

2.25 6 г 

2.26 2,26 10
10

  м
-3

 

2.27 40  кПа 

 2.28 3,1·10
-2 

м
3
 

2.29  4,5·10
-3 

кг/моль; 5,9·10
-2 

м
3
 

2.30  1,7·10
-4 

м
3
; 3,6·10

-19 
м

3
 

2.31  20 мПа 

2.32  3,1·10
25 

м
-3

 

2.33  500 м/с 

2.34  2,7 м
3
/кг 

2.35     4 

2.36  1,4 км/с; 6,2·10
-21 

Дж 

2.37  0,1 моль; 3,2 г; 6,28·10
25 

м
2
 

2.38  3,62·10
23

 

2.39  4,14 кПа. 

2.40  6,9·10
-21

Дж; 20,7·10
-21

Дж; 13,8·10
-21

Дж; 34,5·10
-21

Дж 
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2.41  1)500 м/с; 462 м/с; 407 м/с ;2) 1,94 км/с; 1,79 км/с; 1,58 км/с;  

 3) 7,90 км/с; 7,30 км/с; 6,48 км/с 

2.42  2 км/с 

2.43  0,92 км/с 

2.44  1,82 км/с 

2.45  0,11 мПа 

2.46  2,5.10
-20 

Дж 

2.47  2,9*10
25 

м
3
 

2.48  0.45 км/с; 0,51 км/с;  0,55 км/с 

2.48
1
 1,44 есе артады. 

2.49 400 К. 

2.50 0,2 МПа. 

2.51 11,6 кг. 

2.52 α꞊β 

2.53 8 г/моль 

2.54 255 К. 

2.55  1,65 

2.56  1,18 кПа 

2.57  1) 8,78 м; 2) 25,8 м. 

2.58  4,39·10
-3

 

2.59 υкв=(3KT/m)
1/2 

2.60  6·10
9
. 

2.61  7,53·10
-4

 

2.62  9,3·10
-3

 

2.63  1/2  кТ 

2.64  2,67·10
-4 

2.65 0,21 

2.66 5,5 км  

 267 а) 0,8%; б) 1,2%. 

2.68 1000 

2.69  а) 1,66%; б) 1,82%; в) 1,85% 

2.70  1,83 км 

2.71  1,2 км 

2.72  а)1,5; б) 1,1 

2.73 6 10
9 

2.74  ˂Px˃=(mkT/2π)
1/2 

2.75 0,5% 

2.76 3/2 кТ 

2.77  8,28·10
-3 

кТ 

2.78 f(θ)dθ=e
-θ/2

/(2π)
1/2

θ
1/2

dθ 

2.79   2 есе кемиді 

2.80  0,032 кг/моль, 650 Дж/(кг·К), 910 Дж/(кг·К) 

2.81  417 Дж/(кг·К) 

2.82  1,50 

2.83 1.42 
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2.84 1,5 

2.85  Сд/Сыд=1/2 

2.86  Tx=(cстm1T1+ccym2T2)/(cстm1+ccym2)=364 K 

2.87  Tx=[cT1+ccym1T0-λm1-cxmмұз(Т0-Т2)]/(C+ccym1)=264 K 

2.88  Tx=[ccym2(T1-T0)+λm2- cмұзm3T2+cмысm1T1+cмұзm2T0)]/(cмысm1+ 

 cмұзm2-m3))=271 K, мұндағы Т0 – судың қатаю температурасы 

2.89  η=cm1(T2-T1) ·100%/(qm2)=32% 

2.90  m=[λm1+ccy(m1+m2)(T2-T1)]/[r+ccy(T2-T1)]=3,5 кг 

2.91  η1=(ссуρV+cam1)(T2-T1) ·100%/(qm2)=38%;  

η2=ccyρV(T2-T1) ·100%/(qm2)=36% 

2.92  A=λ·2m=3·10
3 
Дж 

2.93 =273 K 

2.94  Q=A=20 Дж 

2.95  =360 м/с 

2.96  m=mv
2
/(2qη)=2,2 г 

2.97  m2=m1V2/V1=100г;  N=ηm1q(v2)
2
/sv1=32 кВт 

2.98 55 
0
С 

2.99 33  г. 

2.100 22 кг. 

2.101 60 кДж/кг К 

2.102 420 г;  80 г.   

2.103 ∆U=0,25 МДж 

2.104 Q=3mR∆T/(2μ)=2,5 кДж; c=3R/(2μ)=3,1 кДж/(кг·К) 

2.105 ∆U=Q=3pV∆T/(2T)=1,0 кДж 

2.106  μ=0,004 кг/моль. 

2.107  Q=7,5 кДж 

2.108  T1 =390 K; p1=520 кПа 

2.109  Q=62,5 кДж. 

2.110  1)∆U=0,4 МДж; 2)A=160 кДж; 3)Q=560 кДж 

2.111  A=6 кДж; ∆U=15 кДж 

2.112  Q=520 Дж; ∆U=312 Дж; A=208 Дж 

2.113  1)3/5; 2/5; 2)5/7; 2/7; 3)3/4; ¼ 

2.114  A=1,5 кДж; ∆U=2,5 кДж 

2.115  Q=250 Дж; ∆U=208 Дж; A=312 Дж 

2.116  A=400 Дж 

2.117  ∆U=3,25 МДж; A=0,4 МДж; Q=3,65 МДж 

2.118  а)Q1=1,125 Дж; б)Q2=1,575Дж 

2.119  Q=4,73 кДж; A= 1,36 кДж; ∆U=3,37 кДж 

2.120  a) ∆U=0,2 МДж; б) γ=1,4; в)∆t=96,3K 

2.121  ∆U=20,8 кДж; A=9,2 кДж 

2.122  n=0,37 рет 

2.123  a)∆U=-A; b) A=2,9 кДж 

2.124  а)∆U=[1/(γ-1)]p(V2-V1)=1,5кДж;  

б) A=p(V2-V1)=1,0кДж, в)Q=[γ/(γ-1)]p(V2-V1)=2,5кДж 
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2.125  ∆U=0; A=66 кДж; Q=66 кДж 

2.126  а)γ=1,4; б)∆U=2,5 кДж; в) A=0,83 кДж 

2.127  а) Изотермдік процесте n1=1,4 рет,  

б)адиабаталық процесте n2=1,9 рет 

2.128  A=109 кДж; Q=109 кДж 

2.129  а)η=18%; б) Q1=6,7 кДж 

2.130  A=3,92 кДж 

. 2.131  А=6 МДж 

2.132  η=[(γ-1)(T1-T2)ln(V1/V2)]/[(γ-1)ln(V1/V2)+(T1-T2)]  

мұндағы γ=cp/cv  

2.133  η11-21-3-4-11>η1-2-3-4-1 

2.134  η1-2-3-4-1> η1-2-3-4-1 

2.135  2 рет 

2.136  η=(γ-1)/(2γ+1); мұндағы η=11% 

2.137   Процестерді P1V1  диаграммасына көшіріп олардың 

аудандарын салыстырғанда 1-2-3-1 жұмыс көп істелгені көрінеді 

2.138  0,26 МВт 

2.139  η1/η2=0,7 

2.140  A=R(T1+T3+2√T1T3) 

2.141       а) 12 % ;  б) 147 кДж;   в)  167 кДж 

2.142       1,06  МДж.    

2.143 Q=Pτ+cnρt+λnρ 

2.144       8,58  Дж/К 

2.145      ∆S = 78  Дж/К 

2.146      1)  1,7 Дж/К;  2)  2,9 Дж/К. 

2.147      ∆S = 29  Дж/К 

2.148 Изотермдік сығылғанда температура өзгермейді, ал адиабаттық 

сығылғанда ол 2
γ-1

  есе артады. Қайтымды процестер үшін адиабаттық 

сығылғанда энтропия өзгермейді, ал изотермдікте  кемиді. 

2.149     ∆SН2 /∆SО2= 16 

2.150     ∆S = 35  Дж/К 

2.152     ∆S = 11,5  Дж/К 

2.153     1,00  10
10

. 

2.154     6,4  см. 

2.155     Иә, өйткені   ˂L˃ = 97 м˃˃ d. 

2.156     3.7 10
9
 с

-1
. 

2.157     3,38 10
18

. 

2.158     0,4 мкм. 

2.159     288 нс. 

2.160     0,20   Гс
-1 

2.161     59  Гс
-1 
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2.162      23  Гс
-1 

2.163      n = 8,7 10
24  

м
-3

. 

2.164     1) z
1/2

≈p
1/2

; 2) z
1/2

≈p  

2.165     7,23 10
-5

 м
2
/с 

2.166     а) 9 10
-5

 м
2
/с; б)0,061  м

2
/с    

 2.167    a) D≈(τ
3
)

1/2
; b) D=τ

1/2
   

2.168     15,7 мм
2
/с 

2.169     20  мкПа с 

2.170     90  пм 

2.17 1    а) байланысты емес;  б)  ɳ~  р
1/2

 

2.172     а)  Д1/Д2= 1,5;   б)  ɳ1/ ɳ2= 1,1. 

2.173     Q ꞊ 3,5 кДж. 

2.174     р≥ 2  Па 

2.175      р≈ 1 Па 

2.176      χ= 3,78 мВт/(м. К) 

2.177      n= 3,5 10
25

  м
-3 

2.178      р≤ 1,7 Па 

2.179      λ ≈  Т
 ½

 

2.180     а)  196 Вт/ м
2
;  б) 35 Вт/ м

2
  

 

3 Электрстатика және тұрақты ток 

3.1   q1=q2=4.2 нКл 

3.2    υ=2,22·10
6 
м/с 

3.3   r=8.94·10
-2

м 

3.4    

 e =ρ/ρ-ρ0=2 

3.6  r=7·10
-2

м 

3.7  qк=1.7·10
20

 Кл ;  qж=5.1·10
14 

Кл  

3.8  q=5.2 нКл 

3.9   

3.10  q/m=4  

3.11  F=qtl/  

3.12  F=  

3.13  F=qq1(
2
+I

2
)

3/2
=0.16 мН 

3.14  F=qσ/2e0=2.9·10
-2

Н 

3.15   

3.16  Е=3.6·10
10 

В/м 
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3.17  Е=5.04·10
4 
В/м 

3.18  1) q1=2·10
-7 

Кл зарядтан l1=2.69 см 

               2) q2=2·10
-7 

Кл зарядтан l2=15.7 см 

3.19  EA=2EAcos30
0
=36· В/м; Ев=0 

3.20  Е=2.52·10
4 
В/м 

3.21 Е=ql/4πε0εd
3
≈36.2 В/м 

3.22 Е=200 В/м 

3.23 Е=35.6 кВ/м 

3.24 E=τ/8πε0ε=135 кВ/м 

3.25 Е=43.2 мВ/м 

3.26 Е=38 кВ/м 

3.27 Е=2.71кВ/м 

3.28 Е≈5.9·10 
-8 

В/м 

3.29 Е=σ/4ε0=11.3 В/м 

3.30  1) 0; 2) 3.6 кВ/м; 3) 1.2 кВ/м 

3.31  Е=4·10
3  

В/м 

3.32   

3.33  1) E1=1/2·(σ1-σ2)/ε0=113 В/м 

               2) E2=1/2·(σ1+σ2)/ε0=226 В/м 

3.34  σ=q/2ab; E=q/2ε0ab 

3.35  F=q
2
/2ε0s=1.2·10

-4
Н 

3.36  1)E1=(1/3·ρ /ε0ε)r1=3.78 В/м 

2) E’2=(1/3·ρ /ε0ε)R=6.28 В/м; (r≤R) 

E”2=(1/3·ρ /ε0)R=18.8 В/м; (r≥R) 

3)E3=1/3·ρR
3
/ε0r3

2
=4.72 В/м 

E(r)графигі 3.2-суретте 

3.37  1) E1=0; 2) E2=ρ/3ε0ε·(r2-(R1
3
/r2

2
))=13.6 В/м 

Е3=229 В/м 

E(r) графигі 3.3-суретте 

E, B/м 

                                                             E, B/м 

 

          300 

 

200                                                                              Е~ 1/r
2 

 

100 

 

 

             0       R1      R2                                            0           R                                r 

          

                 3.2 сурет                                            3.3 сурет 

 

3.38  1) Е1=(1/2·ρ/ε0ε)·r1=2.83 В/м;  2)  Е2  ꞊ 7,55 В/м   
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3.39  ФЕ=qS/4πε0R
2
=4.5 В·м 

3.40  ФЕ=absinα/4πε0R
2
=2.7 В·м 

3.41 ФЕ=σа
2
sinβ/2ε0=0.28 В·м 

3.42 ФЕ= 1,13 В.м  

3.43 ФЕ=4πRa 

3.44  Ex=σ/2ε0·x/|x| 

3.45  E=τ/2πε0r 

3.46 Е=2а(х 
2

0 0

3

1

3

2

/ 2

4.5 10 /

1.5 10 /

rE R r

E В м

E В м

 

 

   
           3.47    болса –a≤x≤a; 

                            болса |x|≥a 

           3.48           болса r≤R; 

                            болса r>>R 

           3.49          Фа  

           3.50          1) div =0; 2) Фа=0 

 

3.51 φ= 180 В  

3.52 4,5 ∙10
3
 В 

3.53 φА = 0 В;  φО = 152 В 

3.54 φ0 = 340 В;  φ=  270 В 

3.55 Е= 0 ;  φ=  3,6 ∙10
5
 В 

3.56         Wn=12,7 мкДж 

3.57 Е= 0 ;  φ= 6,8 В  

3.58 ∆φ= 6,5 В   

3.59 φ0 = 56 В;  φ=  27 В 

3.60 1) 146 В; 2) 136 В; 3) 100 В 

3.61    φ= 432 В 

3.62 φ1 = 472 В;  φ2= 377 В  

3.63   1) Ия, болады;   2)φ=-E1x-E2y-E3z 

3.64   1) Жоқ, болмайды ; 2) φ(r)=a/2r
2
 

 

 

φ, B 

 

 

146 
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125 

 

 

 

          0               R      R+d          r, м 

 

3.65 Е=2а(х+у) +вz 

3.66   |gradφ|=φ/ν=200 В/м 

 градиент зарядқа бағытталған 

3.67   

 E=a(x
2
+y

2
) 

3.68  ρ=-6ɛ0a 

3.69  gradφ=- ; |gradφ|=E=1/2σ/ɛ0=226 В/м;  

градиент жазықтыққа перпендикуляр бағытталған 

3.70  |gradφ|=τ/2πɛ0r=180 В/м, 

градиент сызықтық күшке бағытталған 

3.71  Wn=90 мкДж 

3.72  Wn=-63 мкДж 

3.73  Wn=q
2
/4π0a =12.7 мкДж 

3.74  Wn= -q
2
/4π0a =12.7 мкДж 

3.75  А=1.2 мкДж 

3.76  А=113 мкДж 

3.77   

 
3.78  A1=8.91 мДж; А2=9 мДж 

3.79  σ=ε0εr1rω(v
2
2-v

2
1)/|1| (r2-r1)=5.96 нКл/м

2
 

3.80  A1=A11=2.5·10
-5

Дж 

3.81  A=qτ/4τ0=25,2 мкДж 

3.82  А1,2=qφ/4=250 мкДж 

3.83  А=qσR
2
/τ0(1/(R+α)-1/(R+α)) 

3.84  1) E=5,7В/м; 2) А=4,5·10
-23

Дж; 3)U=2,8В 

3.85  A1,2=(qτ/2πε0)-ln2=62,4 мкДж 

3.86  σ=2ε0A/ql=4,6 мкКл/м
2 

3.87  A=(qτ/2ε0)·(1-R/(√R
2
+1

2
)=47мкДж 

3.88  Иә 

3.89   Циркуляция нөлге тең 

3.90  2аπв
2
 

3.91  r=4,5·10
-5

м 

3.92  1)2,55 кВ; 2)4,69 МВ 

3.93  15 Мэв; 2,09 м/с 

3.94  q=1,73·10
-9 

Кл 

3.95  V=1,05·10
7 
м/с; 2)t=10

-9
c; 3)σ=5,3·10

-7 
Кл/м

2
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3.96  U=38 В; t=1,5·10
-8 

м/с 

3.97  S=3mv
2
/2eE=5,19 мм; m-протонның массасы 

3.98  l=l0-ε0Wk/|e|σ=1см 

3.99  1)E=5,7 В/м; 2)V=10
6 
м/с; 3)А=4,5·10

-19
Дж; 4)U=2,8В 

3.100  L=3·(m/|e|)·(v1
2
/E)=2,13 мм 

3.101  U=80В 

3.102  а=1.58·10
16 

м/с; V=5,63 Мм/с; t=0,3556 м/с 

3. 103  ∆S=1,7·10
-2

м 

3. 104  V0=6·10
5 
м/с 

3. 105  1)E=(1/4πε0)·(2p/r
3
)=4,1·10

-6 
В/м;  

2)E=(1/4πε0)· (2p/r
3
)=2·10

6 
В/м 

3. 106  EA=6,75 кВ/м 

3.107  E=(1/4πε0)·(ρ√1+3cos
2
α/r

3
)=0,72 В/м;  

  φ=(1/4πε0)·(ρcosα/r
2
)=0,79 мкВ 

3.108  F=3p1p2/2πε0r
4
=1,3 мкН 

3.109  F=1/4πε0·2τρ/r
2
=6,6·10

-24 
H 

3.110 F= 1/2πε0·3ρ
2
/r

4
=2,1·10

-16 
H 

3.111 WП=ρ1ρ2/2πε0r3=18 нДж 

3.112 WП=-pEcosα=-500 мкДж 

3.113 A=9·10
-5 

Дж 

3.114 A=1/√4πε0qρ/r
2
=1,1·10

-18 
Дж 

3.115 ω=√2pE/I=6 рад 

3.116 F=P·dE/dx=0,2 мН 

3.117  dE/dx=q/2πε0r
3
=9 мкН 

3.118   F=1,9·10
-22 

H 

3.119  F=3p
2
/2πε0l

4
=2,1·10

-16 
H 

3.120  σ=1,06·10
-4 

Кл/м
2
 

3.121  1)β=(ε-1)·V0/Na=2,75·10
-30 

м
3
, 2)p=ε0βE=2,43·10

-37 
Кл·м 

3.122  β=(ε-1)·V0/Na=2·10
-29 

м
3
 

3.123  χ=0,079 

3.124  P=(ε-1)·ε0·E0/3=5,9 мкКл/м
2
 

3.125  P=(1-1/ε)·D=0,44 нКл/м
2
 

3.126  1) E=50 В/м; Д=0,885 нК/м
2
   

2)P=0,44 нКл/м
2
; 3)σ’=±0,44 нКл/м

2
 

3.127  σ’max=(ε-1)·ε0·E=3,5 нКл/м
2
 ; q’=πR

2
σ’max=10 пКл 

3.128  E2=5,2 В/м; α2=74°, σ’=64 пКл/м
2
 

3.129  E=4,5 В/м 

3.130  q2=(ε-1/ε)·q1=180 нКл q2=-q1, σ’=(ε-1/ε)·q2/4πR
2
=5,7 мкКл/м

2
 

3.131
1 

 σ=ε0εU/h=1,5 мкКл/м
2
 ; σ’=ε0(ε-1)·U/h=1,5 мкКл/м

2
 

3.131  E1=qr1/4πεε0R
3
=533 кВ/м, E2=q/44πεε0r

2
2=2,3 МВ/м;  

D1=qr1/4πR
3
=23,6 мкКл/м

2
, D1=q/4πr

2
2=19,5 мкКл/м

2
;  

φ1=q(3R
2
-r1

2
)/8εε0R

3
=30 кВ; φ2=q/8εε0r2=90 кВ 

3.132  1)E=D=0; 2)E=523 В/м; D=ρ(r2
3
-R1

3
)/3r2

2
=23 нКл/м

2
   

3) E=ρ(R2
3-

R1
3
)/3εε0(R2+1)

2
=550В/м; D= ρ(R2

3-
R1

3
)/3(R2+1)

2
=12,1 нКл/м

2
. 

3.133  q2=8·10
-8 

Кл 
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3.134  F=(1/4πε0)(q
2
/4l

2
)=1,4·10

-6 
H 

3.135  E=q√26-2√5/4πε05l
2
=6,64·10

3 
В/м 

3.136  F=q
2
/4πε0(2l)

2
=0,36 мН 

3.137  U12=223·10
3 
В, E12=223·10

3 
В/м, U23=667 В, E23=667·10

3 
В/м 

3.138  F=τ
2
1/4πε0r 

3.139  σ’1=σ”1=q/2s-пластина 1; σ’2=-σ”2=-q/2s-пластина 2 

3.140  φ=q/4πε0L 

3.141  φ1- φ2=(1/4ε0)2q(1-2r)/r(1-r)=3,6 кВ 

3.142  σ1=σ4=q1+q2/2S=19 нКл/м
2
 

  σ2= σ3=q1-q2/2S=9,7 нКл/м
2
, U=1,65 В 

3.143  E1=0; φ1=2400 В, E2=7,5·10
4 

В/м,  φ2=-600 В; E3=-1,7·10
4 

В/м,                     

φ3=-1000 В. 

3.144  q’1=(q1+q2)R1/(R1+R2)=9,6 нКл, q’2=(q1+q2)-q’1= 21,5нКл 

3.145  C=1,01 пкФ 

3.146  C=180 пкФ 

3.147  φ=1500 В 

3.148  φ=2,9 В 

3.149  С=174 пФ 

3.150  С=6,2 нФ 

3.151  1)С=88,5 пФ; 2)D1=D2=2,62 мкКл/м
2
; E1=42,8 кВ/м, E2=100 

кВ/м;       ∆φ1=∆φ2=300 В 

3.152  q=±1,33·10
-7 

Кл 

3.153  С=51,6 пФ 

3.154  U2=700 В 

3.155  С=2,14·10
-4 

мкФ/Н 

3.156  U1/U2=ln[(r+d2)/r]/ln[R/(r+d1)]=1,35 

3.157  C=1,17 пФ 

3.158  U=4,41 кВ 

3.159  С=0,33 мкФ 

3.160  q1=6·10
-6 

Кл, q2=12·10
-6 

Кл, q2=18·10
-6 

Кл 

3.161  q1=200 мкКл, q2=120 мкКл, q3=100 мкКл, U1=110В, U2=60 B,             

                U3=40 B, qорт=220 мкКл, U=210 B 

3.162  ω=r
2
/8π

2
ε0r

2
=0,63 Дж/м

3
 

3.163  1)W=-2,6·10
-18 

Дж=-16эВ; 2)ƩW=-1,6·10
6 
Дж=-1·10

25
эВ 

3.164  W=0,55 мкДж  

3.165  1)W=1/2(1/4πε0q2
2
/2)=4,5 нДж; 2) R=2 см 

3.166  1)W=3/5(1/4πε0q
2
/2)=5,4 нДж; 2)W1=1/6W=0,9 нДж;  

3) W3=5/6W=0,5 нДж  

3.167  1) E1=U/(ε-1)d1+d2=2 кВ/м, E2=εU/(ε-1)d1+d2=4 кВ/м;  

2)ω1=3,5 мДж/м
3
, ω2=7,1 мДж/м

3
 

3.168  W=27 мДж 

3.169  W1=(2π/45·ρ
2
/εε0)R

5
=7,88 нДж; W1=(2π/9·ρ

2
 ε0)R

5
=78,8 нДж 

3.170  W=30 мкДж 

3.171  Q=0.209 Дж 

3.172  А=ε
2
ε0Sh/d(d-h)=8.9 мкДж 
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3.173  1)А=1/2·U
2
(ε0S/d)

2
=99.5 мкДж,2) ω1=ω2=1/2ε0(U/d)

2
=25 

мДж/м
3
 

3.174  А=q
2
∆x/2εε0S=11.39 мкДж 

3.175  ∆W=-U
2
C1C2/2(C1+C2)=-0.03 мДж 

3.176  1) 0,18 Дж, 0,09 Дж, 0,06 Дж; 2) 0,605 Дж, 1,21 Дж, 1,815 Дж 

3.177  1) а) сыйымдылық кішірейеді ∆С= 1.1 пФ, энергияның 

көлемдік тығыздығы кемиді ∆ω=4.8·10
-2

 Дж/м
3
. 2) а) кемиді ∆С=1.1пФ, 

 энергияның көлемдік тығыздығы кішірейеді ∆ω=0 

3.178  A=q(q0+q/2)·(R1-1/R2)/4πε0=1.8 Дж 

3.179  W=450 мкДж 

3.180  Q=0.6 Дж 

3.181  ω=σ2/8ε0=18 Дж/м
3 

3.182  ω1=0, ω2=28 мДж/м
3
 

3.183  σ’=(ε-1/ε)·ε0Е=5,6 нКл/м
2
, ω=ε0Е

2
/2ε=1,6 мкДж/м

3 

3.184  F=1.92·10
-13

Н, ω=ε0U
2
/2d

2
=16 мДж/м

3
 

3.185  W=15.5 мкДж 

3.186  ω=97 мДж/м
3
 

3.187  ω=20,4 мДж/м
3
 

3.188  Q=5 мкДж 

3.189  W=0.55 мкДж 

3.190  W=0,45 мкДж 

3.191  а) W=3q
2
/20πε0R  б) W1/ W2=1/5 

3.192  27 мДж 

3.193  W1/ W2 =5ε=10 

3.194  q=1/2·I·t=50 Кл 

3.195  q=0,26 Кл 

3.196  q=48 Кл 

3.197  l=3.75 м, Um=0.3 В 

3.198  j=6.1 МА/м
2
  

3.199 S=34.2 мм
2 

3.200   U=jρπdn=6.4 В 

3.201   N=200 витков 

3.202   t2=(R2-R0)/R0α 

3.203   t2=70
o
C 

3.204   R=20.16 Ом  ΔR/R=I/(Ir/U)-1=0.008 

3.205   Im=2A 

3.206   ε=34.4 В, r=1.43 Ом 

3.207   1) I=0.11 A, 2) U1=0.99, 3) U2=0.11 B, 4) η=0.9 

3.208   U=4 B 

3.209     U1=200 B, U2=120 B, U3=0.4 B 

3.210  I1=0.3 A, I2=0.6 A 

3.211  R=0.1 кОм 

3.212  R=6 Ом, r=4 Ом 

3.213  I=65 мА 

3.214  R1=7.4 Ом 



 230 

3.215  U1=0.21 B, R1=2.1 Ом 

3.216  r1=2.9  Ом, r2=4.5 Ом 

3.217  I=2A 

3.218  F=eρI/S=2.4·10
-21 

H 

3.219  S=410 мм
2
 ; U=211В, ΔP=10% 

3.220  P1 =4.5 кВт; ΔP=540Вт; P2=3.96; η=88% 

3.221  Sсв = смρмSмΔt/ρсв[Cсв(tплав-t1)+qсв]=0.2 мм
2
 

3.222  1) tпарал =t1t2/t1+t2=10 мин, 2) tтізбек=t1+t2=45 мин 

3.223  Pmax=εI/4(ε-Ir)=6.45 Вт; η=42% 

3.224  P=1680 Вт 

3.225  R=23.3 Ом 

3.226  1) 1.2 кВт 2) 12 Ом 

3.227  1)14.4 Ом 2) 11.3 Ом 3) 1 кВт 

3.228 

 

2
2max

0

I R
Q t dt






 

        

21
100

3
mQ I R    

кДж 

3.229  Q=1 кДж 

3.230  <V>=7.45·10
-15 

м/с; P=5.67·10
-16  

кг·м/с 

3.231  <V>=3.7 мкм/с 

3.232  N=1.2·10
21 

c
-1 

; E=8.6·10
-3 

В/м 

3.233  E=0.05 В/м 

3.234  a) V=9.8·10
5 
м/с, б) n=3.94·10

16 
c

-1
 

3.235  E=0.1 В/м 

3.236  Iк=4.17 мкА 

3.237  I=8·10
-5 

A 

3.238  t1 =1015˚C 

3.239  C=4.4·10
-5 

В/к 

3.240  C=5·10
-5 

В/˚с 

3.241  4 мг 

3.242  ν=It/Fz=3.12 ммоль, N=νNA=1.87·10
21

 

3.243  n=5·10
18 

c
-1 

;  q=3.2·10
-19 

Кл 

3.244  Z=3 

3.245  Λ∞=F(в
+ 

+в
- 
)=109 см

2 
/COм 

3.246     h=54 мкм 

3.247  m=6.6 мГ 

3.248  N=9.3·10
17

 

3.249  R=10
-3

Ом 

3.250  n=Id/e(в
+ 

+в
- 
)·U·S=2.3·10

8 
см

-3
 

3.251  5 нСм 

3.252  a) ni=Iнас/eV=6·10 см
-3 

с
-1 

, б) 
7/ 6 10in n r  
см

-3 

3.253  2·10
9 
см

-3 
с

-1
 

3.254 5.25·10
-7 

Ом
-1 

м
-1 

 

4 Электр және магнетизм 
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4.1  В=200 мкТл 

4.2  H=50 A/м 

4.3  B=230 мкТл 

4.4  B=μ0 2I/πd=240 мкТл 

4.5  B= 02 I / 2 a(sin +sin /2) 24    
мкТл 

4.6  B= 40 мкТл 

4.7  B=(π+4/8π)·(μ0 I/R)=357 мкТл 

4.8   B=μ0 /πd 2 2

1 2I I =400 мкТл 

4.9  A нүктесінен I1 және I2 токтар арасындағы қашықтық a=3.3 см 

4.10  I=2πRB(π+1)μ0 =12 А 

4.11   I= 0( 3 / 3) / 2.9ab   A 

4.12  H=31.8 A/м 

4.13  8√2/π
2 
=1.15 

4.14  B=2.1 мкТл 

4.15  B=2μ0 I/3πa 

4.16  B=μ0 I/4πR 

4.17  H=12.7 А/м 

4.18  N=51 

4.19  B=(μ0 I/2r
3 
)·R

2 
=62.8 мкТл 

4.20 

 

0

2 2 2 2

1

2 ( 1)

NI a a
B

l d a a l

  
  

       
4.21      B=606 мкТл 

4.22   B=4.43 мТл 

4.23   U=πρl
2 
/SH=0.12 B 

4.24   H=6.67 кА/м 

4.25   H=1.25 кА/м 

4.26      B=0.12 мТл 

4.27   lmin =1 м 

4.28    I=1.1 мА; H=1.1 МА/м 

4.29    Bmax =16 мТл 

4.30    V=1 Мм/с 

4.31   B=20 мкТл 

          4.32   L=0.2 м 

4.33   Bmax=μ0 IN/[2π(R+r)];  Bmin=μ0 IN/[2π(R-r)] 

4.34   B=2μ0 I
2 2a b /πab=200 мкТл 

4.35   B= μ0 I/8R=78.5 мкТл 

4.36   R=1.38 м 

4.37   V=36.3·10
6 
м/с; W=33·10

-23 
Дж; T=5·10

-9 
c; L=99·10

-26 
кг·м

2 
·с

-1
 

4.38   F=4·10
-16 

H 

4.39   V=0.61 Мм/с 

4.40  aτ =0, an=7·10
15 

м/с
2
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4.41  P=2.4 кг·м/с
2
 

4.42  V=(2B/2πm)· 2 2 24 7R h   ·10
6 
м/с 

4.43  Wк=17.3 МэВ 

4.44  L=|e|BR
2 
=3.2·10

-25 
кг·м

2 
/с 

4.45  T=2.84 мс 

4.46  ν=|e|B/2πm=562 МГц 

4.47  R1/R2=m1/m2=1840 

4.48  |e|/m=175 ГКл/кг; V=2.65 Мм/с 

4.49  F=4.7·10
-12 

H 

4.50    R=mVsinα/IB=2.4 мм:   h=2πmVcosα/IB=2.6 см 

4.51  Pm=Be
2
R

2
/2πm=7.04 пА/м

2
 (m-электронның массасы) 

4.52  Wк =(4π
2 
R

2 
+h

2 
)B

2 
e

2 
/8π

2 
m=580 фДж=580·10

-15 
Дж 

4.53  R=1.96 мм; h=7.1 мм 

4.54  Wк =88 кэВ 

4.55  V=qBR/m=41 Мм/с: Wк =qBvR/2=34,9 МэВ 

4.56  N=Wк /2 |e| U=167 

4.57  X=4.9 см 

4.58  V=E/B; 5·10
5 
м/с; 5·10

5 
м/с 

4.59   a) a=|e|E/m=20.1 Гм/с
2
: б) a= 2 2( / ) ( / )eE m BeV m 37.5 Гм/с

2
 

4.60  F=4.9Н 

4.61  F=μ0 (I1I2/2πd)·l=2H 

4.62  α=π/6 рад. 

4.63  F= μ0 I
2 
/4R=0.2 мН/м 

4.64  F= μ0 I
2 
/πl=0.13 мН/м 

4.65  F= μ0 I
2 
/4π=0.1 Н 

4.66 

 

2

0 1 2 5.3
2 ( )

I I a
F

l l a




  

 мкН 

4.67  F=2B/R=0.05 Н 

4.68   F=0.4 Н 

4.69  A=-( μ0 I
2 
/2π)ln2=-5 мкДж/м 

4.70  F=400 H 

4.71  F≠ μ0 I
2 
/2πd=10H 

4.72  Bmin=0.055 Тл 

4.73  F= μ0 I
2 
R/d=25.2 H 

4.74    F= 2μ0 I
2 
a/(πd)=8 мН 

4.75  Pm=2πR
3 
B/μ0 =30 мА·м

2
 

4.76  Pm =39.3 мА·м
2
 

4.77  Pm =10A·м
2
 

4.78  I=
3 4 2 /mH P 

=37A; R=
/ 2 9.25mP H 

см 

4.79  I=2A 

4.80  Pm=94·10
-24 

А·м
2
; М=94·10

-25 
Н·м 

4.81  1) Pm=ql
2 
ω/2φ=2нАм

2  
, 2) Pm/L=q/2m =5 мкКл/кг 
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4.82  1) Pm=πqnR
2
=3.12нАм

2 
, 2) Pm/L=500 нКл/кг 

4.83  3.14 нАм
2
 

4.84   1) B=μ0 σωR/2, 2) Pm = μ0 σωR
4
/4 

4.85  B=2μ0 σωR/3=2 пТл 

4.86  M1=3.53·10
-4 

H·м, M2=1.2·10
-9 

Н·м 

4.87  0.125 Н·м 

4.88  М=IBSNsinα=0.125 Н·м 

               1) M=2.4·10
-9 

H·м: 2) M=1.2·10
-9 

Н·м 

4.89  M=μ0 πIHR
2 
cosα=79 мкН·м 

4.90  1) M=12 мкН·м, 2) Pm =120 мкA·м
2
 

4.91  B=2πm/IT
2 
=6.65 мТл 

4.92  T=πl / 3 mm P B =0.75 c 

4.93     db/dx=Fmax/Pm=5Тл/м 

4.94     R=5.5 см. 

4.95      

4.96      

4.97       . 

4.98     Ф=113 мкВб 

4.99     Ф=50 мкВб 

4.100    Ф=157 мкВб 

4.101     Ф= Вб 

4.102    Ф=μ0nIS=25.2мкВб 

4.103   Ψ=μ0IN
2
S/l=40.25 мВб·орам 

4.104   Ф=1.6·10
-4

cos(4πt+α);  Фmax=10 мкВб 

4.105   A=2.5 Дж 

4.106    A=5 Дж 

4.107   A=126 мкДж 

4.108   A=6.84 мкДж 

4.109   A=0.33 мкДж 

4.110   A=1.25 мкДж 

4.111   A=19.65 Дж 

4.112   Ф=5·10
-5

 Вб; Ψ=7·10
-2

 Вб 

4.113   A=2.5 Дж 

4.114   Ф=5мкВб 

4.115   1) Вmax=5·10
-3

 Тл, Вmin=2.5·10
-3

 Тл; 2) Ф=8.5·10
-4

 Вб 

4.116  1) В=0; 2) В=30 мкТл 

4.117  B=μ0nI 

4.118  B=μ0nR/r 

4.119  B=20 мкТл 

4.120  В μ есе үлкейеді, Н сол күйінде қалады. 

4.121  J=χH=3.6 А/м 

4.122  B=1.29 Тл; μ=1·10
3
 

4.123  B=μ0(1+χ)Н≈63 Тл 
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4.124  J=0.17 A/м 

4.125  В=1.4 Тл; μ=700 

4.126  Jқан=556 кА/м 

4.127  Ф=0.52 мВб 

4.128  Н=65 А/м болғанда μmax =9800. 

4.129  n=15 

45.130  J=1.23 МА/м; χ=880 

4.131  Fm=840 A 

4.132   μ=940 

4.133  Hc=1кА/м 

4.134  Fm=7.1 кA 

4.135  μ=18 c 

4.136  I=5A. 

4.137  B=5.4 Тл 

4.138  Hc=NI/l=6 кА/м 

4.139  Fm=7.1 кA 

4.140  ξор=157 В 

4.141  ξор=15 В 

4.142  ξi=Ba
2
ωsinωcosα 

4.143  ξmax=90 мВ 

4.144  ξ=-dФ/dt=-BIdx/dt=-BIν=-0.15 B 

4.145  ξi=Bπl
2
n= Bπl

2
ω/2π=0.5 B 

4.146  ξi=235 B 

4.147  ξi=165 мВ 

4.148  n=600 мин
-1

 

4.149  B=(R1+R2)/2nS=0.18 N=Тл 

4.150  Ф=0.3 мВб 

4.151  q=πBr
2
/R·cosα=5 мКл 

4.152  В=0.75 Тл 

4.153  ξi=-5 В; I=2A таңба(-) индуктивтілік токтың магнит 

өрісі магнит ағынының өзгеруіне  қарсы болады. 

4.154  Ф=(5+5t
2
)·10

-4
 Вб 

ξi=-(ωt)·10
-4

 В; Ф(5)=1.3·10
-2

; ξi(5)=-5·10
-3

 В. 

4.155  q=mB/16ρD=41.4 мКл (ρ-мыстың тығыздығы) 

4.156  Ψ=(3+2t
2
)·2·10

-2
  Вб; ξi=-8t·10

-2
 В; Ψ(10)=4.0 Вб; ξi=0.8 В. 

4.157  I=2πqR/μ0(a2-a1)ln(a2/a1)=1кА 

4.158  L=0.1 Гн 

4.159  L=0.8 Гн 

4.160  < ξi >=0.3 В 

4.161  L=3.2 Гн 

4.162  L=55 мкГн 

4.163  L=SBN/I=1 Гн 

4.164  L=μ0μI1
2
/4πI2=40 мГн 

4.165  L=0.71мГн; Ф=3.55 мкВб 

4.166  ξс=-Li’=10
-2

 В 
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4.167  1 см. саны n=8 

4.168  L12=8 мГн 

4.169  I2=0.2 A 

4.170  L12=2 мГн 

4.171  ξ2=-15,7cos100 πtB; ξ2max=15.7B 

4.172  ξi=0.0e
-2t

 

4.173  1.5-ке дейін 

4.174  t=10 мс 

4.175  I=6.75 A 

4.176  t=1.5c  

4.178  Q=Lξ
2
/2R

2
((1+R0)/R)=3 мкДж 

4.179  I=2 A 

4.180  W=1.3·10
-3 

Дж, ξс=1,2·10
-4 

В 

4.181  W=0.05 Дж 

4.182  W=NФІ/2=0.5 Дж 

4.183 W=(Li
2
/2)e

2R/I·t
=0.23 Дж 

4.184  W=10 мДж 

4.185  W=πRSBH=0.6 Дж, мұндағы, H=N/2πRI=530 A/м, В=1,2 Тл 

4.186  W=0.15 Дж 

4.187  ω=10 Дж/м
3
 

4.188  ω=800 Дж/м
3
 

4.189  Е=150 МВ/м 

4.190  ωм/ωэ=1,1·10
-15

 

4.191  1,6·10
3
-дейін 

4.192  h<<в болғанда, L=µ0h/в=6,3·10
-8 

Гн/м 

4.193  L=L1+L2+2L12 

4.194  db/dt=40 Тл/с  

4.195   B=μ0nImω
2
sinωt жағдайында: r<R болғанда Jcм=B·r/2; 

r>R болғанда Jcм=B·R
2
/r

2
 

4.196  a) Jcм=3qσ/4πr
3
; б) Jcм=-qV/4πr

3
 

4.197  ФD=9·10
5
 В·м 

4.198 ФD=  dФD/dt=1/ɛ0; dq/dt=1/ ɛ0I;  

 
4.199  Н=q[ ]/4πr

3
 

4.200 Егер B=B(t) болса, онда [E]=-db/dt≠0 

4.201 Егер B=B(t) болса, онда [E]=-db/dt 

4.202  B=2.5·10
-6

 Тл 

4.203 jсм=ε0εUv/(d0+vt
2
) d0 – бастапқы арақашықтық 

4.204 B=μ0ε0Evcosα 

4.205 σ=B/μ0v 

4.206  [H]=j+dD/dt div-ті аламыз, div[H]=0 болғандықтан,  

онда 0= j+dD/dt, D=ρ және  j=dρ/dt 

4.207  E=αr
2
/2r=2.5·10

-5
В/м 
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4.208  E=μ0 2x, мұндағы х-орта сызықтан арақашықтығы 

4.209  E1=6.4·10
-6 

B/м, E2=2.56·10
-5 

В/м 

4.210  F=1.6 H 

4.211  Wк =0,1 кэВ 

4.212  V=0.988 c 

4.213  dB/dt=40 Тл/с 

 

 

5 Тербелістер 

5.1  А=3,9 см; . 

5.2  1,16 м 

5.3  см ;    см/с;  см/с; 

  см/с;  см/с; 

 см/с; ;  

5.4  

5.5  рад; 3 ; 5 ; 7  

5.6 А=8,33 см 

5.7 t=T/6 

5.8 v=15,6 см/с 

5.9 х=А  мұндағы А=d/2=10 см; ;  рад;      

х=8,66 см; v=-5,24см/с; а= 9,50 см/  

5.10 t=1 с 

5.11 А=1,41 см;  рад; х=А  мұндағы  

5.12 у=- +1 

5.13  см;  

5.14 7 см; 5 см 

5.15 у=А-2 , А- , у= ; 2) у=А-2 , у= ; 3)    

2 , у= 3 ; 4) х=2( )у\1- \, х=3у/2-\4- \ 

5.16  с 

5.17 ; 82,1 ; 1,5 с 

5.18 ;  рад; х=А  мұндағы  

5.19 х= , мкм 

5.20  рад; 6 см; х= 6  

5.21     2 мН; 50 мкДж                                       

5.22     2 с;                                                    

5.23     0,6 с                                                         

5.24     6 с                                                            

5.25     0,67 кН/м                                                

5.26     6,4 Дж                                                     

5.27     -62,5 мН                                                  

5.28     4,39 мН; 8,77 мкДж                               
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5.29     1,3 с                                                      

5.30    1,8 с                                                          

5.31    10 см                                                       

5.32    0,22                                                           

5.33    50 см                                                   

5.34    36 см, 1,2 с                                            

5.35    1,55 с                                                       

5.36    2,17 с                                                       

5.37    11,2 с                                                       

5.38    6,21 с                                                       

5.39    6,4 с                                                         

5.40    2,31·                                                 

5.41    4 рет                                                        

5.42    2,31·                                                 

5.43    1,15· ;  0,023                                    

5.44    9,16·  кг/с                                         

5.45    N=35                                                        

5.46    0,031 ;  0,14                                        

5.47    N=35                                                        

5.48    0,78 с; 0,81 с                                            

5.49    15 м/с                                                       

5.50    1002 Гц                                                    

5.51    127 Гц                                                      

5.52    4,05 Гц                                                     

5.53    1,75 Гц                                                     

5.54    31 см                                                        

5.55    1,53; 37,7 мДж                                        

5.56    0,314 мН                                                  

5.57    5,03 Гц; 4,91 Гц; 6,4 мм; 3,2                                                        

5.58    40 мА                                                       

5.59    0,63 мкс                                                   

5.60    160 Гц                                                      

5.61    2 мс                                                          

5.62    1 мс                                                          

5.63    5,0; 0,005 

5.64    0,21 

5.65    31,8 мкс 

5.66    А=( ) 

5.67    0,15 мВт 

5.68    6 

5.69    0,50 с 

5.70    5 

5.71    490 рад/с 

5.72    0,15 с 
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5.73    12,5 Ом 

5.74    4,1 Ом 

5.75    71 мА; - ;  В;  Вт 

5.76    4,6 мА; 73,3 В;  146,5 В 

5.77    0,74;  0,68 

5.78    0,725; 0,685 

5.79    3,74 мкФ 

5.80    0,055 Гн 

5.81    156 В 

5.82    4,38 кОм 

5.83     -0,1 мм; 0,363 м/с; 0,439 м/с 

5.84     1,26 рад 

5.85     350 м/с; 0,79 м/с 

5.86     200 Гц 

5.87      

5.88     50 Гц 

5.89     0,48 м 

5.90     330 м/с 

5.91     336 м/с 

5.92     5,88 м/с 

5.93     1450 м/с 

5.94     1,57 рад 

5.95     2,12· м/с; 45 мА/м 

5.96     0,377 В/м 

5.97     126 мВ/м 

5.98     -1,8 м 

5.99     4,71 мВт/  

5.100   8,85 пПа 

5.101   2,25 мкДж 

5.102   0,5  

5.103   30; 75 км 

5.104   0,5 с  

 

6 Оптика. Сәуле шығарудың кваеттық табиғаты 

6.1      5,58 см 

6.2      60 см                                                         

6.3      arctg n                                                        

6.4      -20 см; 3 см                                               

6.5      1,36                                                            

6.6      1,63                                                            

6.7      arcsin ( )                               

6.8      16,3 см                                                      

6.9      5,8 мм                                                        

6.10    39 см; -80 см                                             
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6.11    1 м                                                              

6.12    0,59 м                                                        

6.13    72 см                                                         

6.14    26 см                                                         

6.15    1,6                                                             

6.16    2,5                                                             

6.17    7                                                                

6.18    -4дптр                                                       

6.19    7,5 см                                                        

6.20    7,5 см айнаның полюсынан; 1,5 см                                                                  

6.21    1Вт/кд                                                      

6.22    Ф=6,28 клм; R=8 клм/ ;    1,76 клм/ ;                     

            560 кд/      

6.23    1,6 м                                                         

6.24    278 лк; 60лк; 251 лм; 125 лк                  

6.25    0,98                                                          

6.26    100кд                                                        

6.27    190 лм                                                      

6.28    1) E=Ih/( ; 2) 50 лк,  125 лк; 3) 33лм.                                                  

6.29    66 лм                                                        

6.30    1,26 клм; 10 клм/                                 

6.31    0,50 мм; 0,548 мм                                   

6.32    500 нм                                                      

6.33    0,1 мкм                                                     

6.34    3,15 мм                                                     

6.35    0,39 мм                                                     

6.36    490 нм                                                      

6.37    1,46                                                           

6.38    6                                                                

6.39    1,4                                                             

6.41    50 м                                                           

6.42    104                                                            

6.43    1) 50 нм; 2) 25 м 

6.44    103 

6.45    8 

6.46    2 

6.47    66 см 

6.48    R=290; N=145 

6.49    1 мм/нм 

6.50     

6.51     

6.52    8 

6.53     

6.54    2 
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6.55    3,3 

6.56    3 

6.57    0,348 

6.58     

6.59    1,73;  

6.60    5,06 мм 

6.61    1,0  

6.62    1,2 ; 70  

6.63    10 см 

6.64    u=c(a-b/ ) 

6.65    (a+b/  

6.65    a) u/c: 0,655; 0,649; 0628 

6.66    175 кВ 

6.67    1,41 

6.68     

6.69    2,6*  

6.70     

6.71    1000 К 

6.72     0,676 

6.73     256; 3,62 мкм 

6.74     64,7 МВт/  

6.75     866 К 

6.76     5,65 кДж 

6.77     2 рет кемиді 

6.78      

6.79     5,6 кК; 2,34*  Дж 

6.80     5,88 кДж/( ) 

6.81     3,62 кК; 7,24 кК 

6.82     30 МВт/( мм)                                         

6.83     81; 243                                                        

6.84     0,26                                                              

6.85     4                                                                 

6.86     1,45 мкм                                                      

6.87     6,26 кВт/                                                  

6.88     0,31 кВт/                                                 

6.89     1,24 пм; 1,8* кг ; 5,3* кг*м/с;                                 

6.90     73 пм                                                            

6.91     9800 К                                                          

6.92     кг*м/с                                                   

6.93     9*                                                           

6.94     2,42 пм; 1,32 фм                                          
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6.95     1,5 кВт/                                                   

6.96     4,9 Мпа                                                        

6.97     0,7 мкПа; 0,35 мкПа                                   

6.98     1,45 км/с                                                      

6.99     2,1*  кг                                                

6.100   4,15* ; 3 нН                                            

6.101   9,2* м/с; 1,4* м/с                              

6.102   3,02*  ; 9,06*                            

6.103   35 нН/с                                                         

6.104   0,6 нН/                                                        

6.105   4,6 мкПа                                                       

6.106   11,2 мН                                                         

6.107   0,8                                                                 

 6.108  0,91 В                                                            

6.109   652 нм                                                            

6.110   3,04 В                                                         

6.111   1,03 см                                                           

6.112   56,9 пм                                                           

6.113    немесе                                          

6.114   0,5                                                                   

6.115   2,5 В                                                               

6.116   2,42 пм                                                           

6.117   0,7                                                                   

6.118   3,46 пм                                                           

6.119   1,85 МэВ                                                        

6.120   0,2 МэВ                                                          

6.121   1,9 эВ                                                              

6.122   3,7 эВ; 260 нм                                               

6.123   3,5* ; 1,5 км/с                                          

6.124   1,07 кэВ; 4,5* м/с 

6.125   4,5 эВ 

6.126   0,244 МэВ; 0,176 МэВ 

 

7 Кванттық механика 

7.1     1,28 пм; 37,5 МэВ 

7.2     730 пм; 6,6*  

7.3     0,33 нм 

7.4     1,23 нм 

7.5      1,23 нм; 0,123 нм 

7.6     0,1 нм 

7.7     2 рет кемиді 

7.8     0,212 МэВ 

7.9     4,7* м 
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7.10   123 пм; 2,86 пм; 0,186 пм 

7.11   5* м; м 

7.12    жоқ  

7.13   = 7,3* м/с 

7.14   = 7,3* м/с 

7.15   1,1*  

7.16   m v x<h, жоқ 

7.17   0; 414 нэВ 

7.18   v/v  

7.19   16,7 эВ 

7.20   =6,6* м/с; =73 м/с 

7.21   1,13*  

7.22   А=1/ \ \ 

7.23   3а/2 

7.24   ; 3/(2L) 

7.25   0,609; 0,195 

7.26   0,324; 0,379 

7.27   A=\2/(a\ \)\,0<x<a 

7.28   1) L/6; 3L/6; 5L/6; 2) L/3; 2L/3 

7.29   1/3 

7.30    

7.31   0,971 

7.32   0,8 

7.33   1,25 

7.34   20 кэВ 

7.35   0,2 

7.36   0,143 нм 

7.37   2,6 

7.38   0,97 

7.39   73 эВ 

7.40   0,2 

7.41   ;     пм 

7.42   13,6 эВ; -27,2 эВ;      -13,6 эВ                                                               

7.43   =1,87 мкм6 =820 пм 

7.44   10,2 эВ                                                               

7.45   212 пм                                                                

7.46   4,86* м                                                        

7.47   657 нм; 487 нм; 434 нм                                     

7.48   а)  54 эВ; 54 В;   b) 122 эВ; 122 В.                                                 

7.49   8,12*  ;    2,4*  4,6* .                                  

7.50   3,41эВ; 1,89 эВ                                                             

7.51   7,31*                                                        
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7.52   13,6 эВ; 10,2 эВ                                                   

7.53   91 нм; 364 нм; 820 нм                                         

7.54   на 2,56 эВ                                                             

7.55   0,65 мкм                                                               

7.56   1,2* м/с 

7.57   5,45* Дж                                                                 

7.58   2,1* Дж*с                                                     

7.59   2,8* А*                                                                 

7.60                                                                       

7.61   9; 6; 2                                                                      

7.63   2; 5;  3                                                                     

7.64    l=0; 1; 2; ; 1,49* Дж*с;  2,60*  Дж*с                                                   

7.65   1а) 0; 1; 2; 3; 4;   1b) и 1с) 1; 2; 3; 4; 5                                                          

1. Бірінші; екінші; үшінші; төртінш; алтыншы                                                               

7.67   L=2; 3; 4; 5                                                              

7.68   Екінші, төртінші,  бесінші, жетінші                                                       

7.69                                                                              

7.70   a) ;   б) ; ; ; ;   в) ; ; ; ;                                      

 

8 Қатты денелер физикасы 

8.1     568 пВ/м 

8.2     1,14 мкКл 

8.3      1,4* .

8.4     39 мэВ 

8.5     71 нм 

8.6     71 мкВ 

8.7     10 кВт/  

8.8     240 жыл; 10ТН 

8.9     1,1*  Кл 

8.10   1,27*  

8.11   825 Дж/(кг*К);  675Дж/(кг*К) 

8.13   1,12 МДж/К 

8.14   1,70 кДж 

8.15   Дж 

8.16   124 кДж; 414 кДж 

8.17   390 Дж/(к*К); 450 Дж/(к*К) 

8.18   Күміс 

8.19   7,2 рет 

8.20   3,52 рет 

8.21   1,1 эВ 

8.22   2,5*
 

8.23    
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8.24   3.5*  

8.25   2,45 рет 

8.26   Е=0,053 эВ; r=0.85 нм 

8.27   1,2 В 

8.28   5,25*  

8.29   4 

8.30   1,03; 1,21 

8.31   Дж 

8.32   340 Дж/моль 

8.33    МДж/моль 

8.34    2,99 МДж 

8.35   2,36  

8.36   5,2*  

8.37   212 К. 

8.38   8,8 . 

8.39   4,83 . 

8.40   14,6 кДж. 

8.41   3,45* Дж 

8.42   3,44ТГц 

8.43   433 К                                                                      

8.44   Н*с                                                               

8.45   4,8 нм                                                                     

8.46   3,13 км/с                                                                

8.47   4,0 нм                                                                     

8.48   1,1* Дж                                                         

8.49   77,7 МПа                                                                

8.50   46 МПа                                                                             

8.52   1/2; 1                                                                     

8.53   ½                                                                            

8.55   0,65                                                                         

8.56    эВ;А=4эВ                                              

8.57   1,79* ; 0,98                                                   

8.58   = 1,38 кТ                                                          

8.59   а) 0,893; -0,119;  б) 0,99995; 4,5*                                               

8.60   1,14                                                                        

8.61   4,57*                                                          

8.62   0,9                                                                          

8.63   3 рет                                                                        

8.64   31,2 К                                                                      

8.65   1,32 Мм/с                                                                

8.66   4,2 эВ                                                                       

8.67   1,83 рет                                                                   
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8.68   7 рет                                                                        

8.69   0,03                                                                         

8.70   5,41                                                                          

 

9 Ядролық физика және элементар бөлшектер 

9.1     0,2; 0,8                                                                     

9.2     2*                                                                      

9.3     2,74*                                                                  

9.4     8,64*                                                                 

9.5     35,46                                                                                     

9.6      кг/                                                                              

9.7     19,9* кг;1,66* кг                                    

9.10   8,7*                                                                        

9.11   16,9 ГэВ                                                                               

9.12   7,01546 м.а.б.; 7,01491 м.а.б.                                   

9.13   0,00240 м.а.б.;2,23 МэВ                                                    

9.14   0,0818 а.е.м. 

9.15   1,49* м.а.б.                                                         

9.16   1,00728 м.а.б.;2,01355 м.а.б., 11,9967 м.а.б.                                                           

9.17   4,00260 м.а.б.                                                            

9.18   2,4909 кг                                                          

9.20   628 ГДж 

9.21   23,8 МэВ 

9.22   8,5 МэВ; 7,7 МэВ

9.23   20,6 МэВ 

9.24   1,17* кг 

9.25   7,5 МэВ; 8,55 МэВ; 7,9 МэВ 

9.26   56,5 МэВ 

9.27   2,2 МэВ 

9.28   7,26 МэВ 

9.29   225 МэВ 

9.30   10,6 МэВ 

9.31   13,5  

9.32   5,85 тәулік 

9.33   14,4* ;2,39*  

9.34   40 тәулік 

9.35   0,17; 0,36 

9.36   10,5 сағ. 

9.37   0,63; 0,999955; 0,095 

9.38   3500 жыл 

9.39   138 тәулік 

9.40   1,44 сағ. 

9.41   2,1  
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9.42   0,5 

9.43   0,875 

9.44   120 Дж;16 кДж 

9.45   4,8* кг 

9.46   3/4 

9.47    

9.48   , мұндағы    

9.49   a) N=(bT/ln2)[1-exp(-t*ln2/T)]; b) 6.2* ; в) 1,25*  

9.50   a) ;  

           b) ln(  

9.51   70,7 Бк 

9.52   8 

9.53   4,1*  жыл 

9.54   10,5 ТБк 

9.55   12,3 МБк/кг 

9.56   24                                                                           

9.57   1582 жыл                                                                   

9.58   2,8*  Бк                                                                

9.59   425 г 

9.60   4,4 сут 

9.61   Алты альфа-бөлшек пен үш бета-бөлшек. 

9.62   Z=86; A=220 

9.63   Үш бета-бөлшек пен бір альфа-бөлшек. 

9.64   1,52*  м/с 

9.65   5 МДж 

9.66    290 км/с 

9.67   4,87 МэВ 

9.68   0,112 МэВ 

9.69   а) 1,07* кг*м/с; 5,35МэВ 

          б) 1,07* кг*м/с; 9,89кэВ 

9.70    

9.71   339 км/с; 0,02 

9.72   4,36 МэВ; 22,4МэВ; -2,80МэВ; -1,64МэВ; -1,05МэВ 

9.73   19,8 МэВ; 23,8 МэВ; 6,26 МэВ; 8,12 МэВ 

9.74   6,82 МэВ 

9.75   5,26 МэВ; 0,44 МэВ 

9.76   2,2 МэВ 

9.77   5,35*  МэВ; 3,6*  МэВ 

9.78   0,63 МэВ 

9.79   1,52 МэВ 

9.80   20,6 МэВ 
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9.81   1,17* кг 

9.82    

9.83   12 м.а.б. 

984    0,847; 0,716 

9.85   53 г 

9.86   5,12*  МэВ 

9.87   1,28 рет 

9.88   1,56*  

9.89   0,7 МэВ 

9.90   0,75 МэВ; 1,65 нм 

9.91   942 МэВ 

9.92   0,99 МэВ 

9.93   67,7 МэВ 

9.94   67,5 МэВ 

9.95   1,09 МэВ 

9.96   22 МэВ 

9.97   4,1 МэВ;  

9.98   29,8 МэВ 
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