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ՖԻԶԻԿԱՅԻՖԻԶԻԿԱՅԻՖԻԶԻԿԱՅԻՖԻԶԻԿԱՅԻ    ՀԻՄՆԱՐԱՐՀԻՄՆԱՐԱՐՀԻՄՆԱՐԱՐՀԻՄՆԱՐԱՐ    ՕՐԵՆՔՆԵՐԻՕՐԵՆՔՆԵՐԻՕՐԵՆՔՆԵՐԻՕՐԵՆՔՆԵՐԻ    ԿԻՐԱՌՈՒՄԸԿԻՐԱՌՈՒՄԸԿԻՐԱՌՈՒՄԸԿԻՐԱՌՈՒՄԸ    
ՄԻՄԻՄԻՄԻ    ՔԱՆԻՔԱՆԻՔԱՆԻՔԱՆԻ    ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ    

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻԽՆԴԻՐՆԵՐԻԽՆԴԻՐՆԵՐԻԽՆԴԻՐՆԵՐԻ    ԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆ    ԺԱՄԱՆԱԿԺԱՄԱՆԱԿԺԱՄԱՆԱԿԺԱՄԱՆԱԿ    
    

Թումանյան ՄարինեԹումանյան ՄարինեԹումանյան ՄարինեԹումանյան Մարինե    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինբառեր. բառեր. բառեր. բառեր. մեխանիկական խնդիր, իմպուլսի պահպան-
ման օրենք, ուժի իմպուլս, իներցիայի մոմենտ, իմպուլսի մոմենտ: 

 

Ինչպես ֆիզիկայի, այնպես, էլ մյուս բնագիտական առարկաների 
ուսուցման ժամանակ կարևորվում է սովորողների մոտ տվյալ առարկա-
յին բնորոշ մտածողության տարրերի և ստեղծագործական ունակություն-
ների զարգացման խնդիրը: Այդ խնդրի լուծման արդյունավետ ճանա-

պարհներից մեկը ուսուցման գործընթացի գործնական ուղղվածությունը 
բարձրացնելն է: Ֆիզիկայի պարագայում դա ոչ միայն փորձարարական 
աշխատանքներ կատարելն է, այլ նաև խնդիրների լուծումը: Դասավանդ-
ման փորձը ցույց է տալիս, որ հաճախ սովորողները դժվարանում են տե-
սական գիտելիքները կիրառել կոնկրետ խնդիրների լուծման ժամանակ: 

Այդ բացը լրացնելու համար անհրաժեշտ է, որ ուոսուցիչը խնդրի լուծման 
ընթացքում մանրամասն մատնանշի այս կամ այն տեսական նյութի կի-
րառման անհրաժեշտությունը և ձևը: Հոդվածի նպատակն է մի քանի մե-
խանիկական խնդիրների լուծման օրինակով ցույց տալ մեխանիկայի 
հիմնարար օրենքների /էներգիայի պահպանման օերնք, իմպուլսի պահ-

պանման օրենք, իմպուլսի մոմենտի պահպանման օրենք, Նյուտոնի 
օրենքներ/ կոնկրետ կիրառման դեպքեր: Այդ խնդիրները կարելի է 
քննարկել ինչպես ֆիզիկայից խորացված ուսուցմամբ դասարաններում, 
այնպես էլ տեխնիկական բուհերի առաջին կուրսեցիների համար: 

Խնդիր 1. (� = 20կգ զանգվածով արկղը սահում է իդեալական հարթ [ = 2մ երկարությամբ նավով և խրվում ավազով լցված անշարժ սայլակի 
մեջ: Ավազով լցված ( = 80կգ զանգվածով սայլակը ազատ (առանց 
շփման) տեղափոխվում է ռելսերով (նկ. 1): Որոշել արկղով սայլակի 

արագությունը, եթե նավը ռելսերի նկատմամբ թեված է ¨ = 30� անկյու-
նով [1, 130]: 
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ՆկՆկՆկՆկ.1..1..1..1. ՄարմնիՄարմնիՄարմնիՄարմնի    սկզբնականսկզբնականսկզբնականսկզբնական    դիրքըդիրքըդիրքըդիրքը    թեքթեքթեքթեք    հարթությանհարթությանհարթությանհարթության    վրավրավրավրա 

 
Լուծում. Սայլակը և արկղը կարելի է դիտարկել որպես երկու ոչ 

առաձգական փոխազդող մարմիններ: Բայց այդ համակարգը փակ չէ, 
քանի որ նրա վրա ազդում են ծանրության (��ñ	և	(��ñև հակազդեցության ©òòñ� արտաքին ուժերը (նկ.1): Ուստի արկղ-սայլակ համակարգում իմպուլ-
սի պահպանման օրենքը չի կարելի կիրառել:  

Բայց քանի որ նշված ուժերի պրոեկցիաները ռելսերի ուղղության 
հետ համընկնող x առանցքի ուղղության վրա հավասար են զրոյի, ապա 
համակարգի իմպուլսի պրոեկցիան այդ ուղղության վրա կարելի է ընդու-
նել հաստատուն. 

 ��� + ��� = ���′ + ���′   (1) 

որտեղ ���և���-ը արկղի և ավազով սայլակի իմպուլսի պրեկցիաներն են 
սայլակի վրա արկղի ընկելու ժամանակի պահին, իսկ ���′ և	���′  նույն մե-
ծություններն են՝ արկղի ընկնելուց հետո: 

Այդ համակարգերը դիտարկելով որպես նյութական կետեր, մարմնի 
իմպուլսի (1) հավասարումը արտահայտենք նրանց զանգվածի և արա-

գության միջոցով, հաշվի առնելով, որ ��� = 0 (արկղի մինչև փոխազդելը 
սայլակի հետ հանգստի վիճակում է), քանի որ փոխազդեցությունից հետո 
երկու մարմինների համակարգը շարժվում են միևնույն u արագությամբ. (�Ã�� = ((� + (�)ó 
կամ 
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(�Ã� cos ¨ = ((� + (�)ó 
որտեղ Ã�-ըարկղիարագությանմոդուլն է սայլակիվրաընկնելուպահին, Ã�� = Ã� cos ¨ այդ արագության պրոեկցիան է x առանցքի վրա: 

Այստեղից ó = (�Ã� cos ¨	/((� + (�)  (2) Ã� արագության մոդուլը որոշենք էներգիայի պահպանման օրենքից. (��ℎ = (�Ã��/2 
Որտեղ ℎ = [ sin ¨, այստեղից Ã� = i2�[ sin ¨ Ã�-իարտահայտությունըտեղադրելով (2) բանաձևումկստանանք. 

ó = (�i2�[ sin ¨ cos ¨(� + (�  

Խնդիր 2. ( = 80գ զանգվածով հոծ սկավառակի (նկ. 2) տեսք ունեցող 
ճախարակի վրայով գցված է բարակ, ճկուն թել, որի ծայրերից կախված 

են (� = 100գև(� = 200գ զանգվածներով բեռներ: Որոշել արագացումնե-
րը, որով կշարժվեն բեռները, եթե նրանց ազատ թողնեն: Շփումը և թելի 
զանգվածն անտեսել [2, 30-33]: 

 
ՆկՆկՆկՆկ. 2. . 2. . 2. . 2. ԲեռներիԲեռներիԲեռներիԲեռների    շարժումըշարժումըշարժումըշարժումը    անշարժանշարժանշարժանշարժ    ճախարակովճախարակովճախարակովճախարակով 

 
Լուծում. Դիտարկենք ուժերը, որոնք գործում են յուրաքանչյուր բեռի 

և ճախարակի վրա առանձին: Յուրաքանչյուր բեռի վրա ազդում են երկու՝ 
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ծանրության և թելի լարման ուժերը: � առանցքը ուղղենք ուղղաձիգ դեպի 
ներքև և յուրաքանչյուր բեռի համար գրենք համընթաց շարժման դինա-
միկայի հիմնական հավասարումները (Նյուտոնի երկրորդ օրենքը) 
պրոեկցիաներով այդ առանցքի վրա: Առաջին բեռի համար`  

 (�� − �� = −(�0  (1) 
երկրորդ բեռի համար՝ 
 (�� − �� = (�0 (2) 

Նկարի հարթությանն ուղղահայց և դեպի այն ուղղված	D առանցքի 
նկատմամբ ��′  և ��′  ուժերի մոմենտների ազդեցության տակ ճախարակը 
ձեռք է բերում 7 անկյունային արագացում, որն ուղղված է նկարի հար-
թությանն ուղղահայաց: Համաձայն պտտական շարժման հիմնական հա-
վասարման՝  

 ��′Ë − ��′Ë = ¦>7,  (3) 
որտեղ 7 = 0/Ë, ¦> = (Ë�/2–համակարգի իներցիայի մոմենտն է՝ (համա-
սեռ սկավառակի) D առանցքի նկատմամբ: 

Նյուտոնի երրորդ օրենքի համաձայն թելի անկշռության և չձգվողու-
թյան լարման պատճառով (1), (2), (3) հավասարումներից կստանանք. ((�� − (�0)Ë − ((�� + (�0)Ë = (Ë�0/(2Ë): 

Որտեղից՝ 0 = (� − (�(� + (� + (/2 � 
Խնդիր 3. H = 0,2մշառավղով ( = 50կգ զանգվածով հոծ սկավառակի 

տեսքով թափանիվը պտտվում է ,� = 480րX� հաճախությամբ և ազատ 
թողնված: Շփման ուժերի ազդեցության տակ թափանիվը կանգ է առնում C = 50վ հետո: Գտնել շփման ուժերի � մոմենտը(2, 4) [3, 83, 150, 164]: 

Լուծում. Խնդիրը լուծելու համար օգտվենք պտտական շարժման դի-
նամիկայի հիմնական հավասարումից՝  

 ��ô = �>	�C,  (1) 
որտեղ ��ô-ը D առանցքի շուրջը պտտվող թափանիվի իներցիայի մոմեն-
տի պրոեկցիայի փոփոխությունն է �C ժամանակում: D առանցքը համընկ-
նում է թափանիվի երկրաչափական առանցքի հետ: �>-ը արտաքին ուժե-
րի մոմենտն է (տվյալ դեպքում շփման ուժերի մոմենտը), որն ազդում է 
թափանիվի վրա D առանցքի նկատմամբ �>	 = l®,vC, ուստի (1)-ի ինտե-
գրումից կստանանք՝  
 ∆�ô = �ô∆C:  (2) 
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Անշարժ D առանցքի նկատմամբ պինդ մարմինը պտտելիս իմպուլսի մո-
մենտի պրոեկցիայի փոփոխությունը կլինի 

 ∆�ô = ¦ô∆P  (3) 
որտեղ ¦ô-ը թափանիվի իներցիայի մոմենտն է D առանցքի նկատմամբ, ∆P-ն թափանիվի անկյունային արագության փոփոխությունն է: 

Հավասարեցնելով (2) և (3) հավասարումները կստանանք �ô∆C =¦ô∆P, որտեղից  
 �ô = ¦ô ∆L∆G : (4) 

Հոծ սկավառակի տեսք ունեցող թափանիվի իներցիայի մոմենտը 
որոշվում է՝ ¦ô = (H�/2 բանաձևով: 

Անկյունային արագության փոփոխությունը ∆P = P� − P� արտա-
հայտենք ,� սկզբնական և ,� վերջնական պտտման հաճախության միջո-
ցով, օգտվելով P = 2#, առնչությունից: ∆P = P� − P� = 2#,� − 2#,� = 2#(,� − ,�) 

(4) բանաձևի մեջ տեղադրելով ¦ô-ի և ∆P-ի արտահայտությունները, 
կստանանք՝  �ô = #(H�(,� − ,�)/∆C(5) 

(5)-ում տեղադրելով մեծությունների թվային արժեքները և կատա-

րենք հաշվարկ հաշվի առնելով, որ ,� = 480րX� = 480/60վX� = 8վX�, 
կստանանք �ô = E,�â∙á�∙(�,�)<∙(�Xx)á� Ն ∙ մ = −1Ն ∙ մ: 

Մինուս նշանը ցույց է տալիս, որ թափանիվի շփման ուժի մոմենտը 
ունի արգելակող ազդեցություն: 

Խնդիր 4. Երկրի մակերևույթին տեղակայված է հրթիռ, որը պետք է 
արձակել ուղղաձիգ ուղղությամբ: Հրթիռիը արձակելիս ի՞նչ Ã� նվազա-
գույն արագություն պիտի հաղորդել նրան, որպեսզի այն հեռանա Երիկրի 
շառավիղին (H = 6,37 ∙ 10Eկմ) հավասար հեռավորությամբ: Բացի հրթիռի 
և Երկրի գրավիտացիոն փոխազդեցության ուժը բոլոր ուժերը անտեսել 
[1, 130; 4, 36]: 

Լուծում. Երկրի կողմից հրթիռի վրա գործում է ծանրության ուժը, 
որը պոտենցիալային է: Երբ շարժիչը չի գործում հրթիռի մեխանիկական 
էներգիան պոտենցիալ ուժի ազդեցությամբ չի փոխվում: Հետևաբար �� +П� = �� + П�, (1) 
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որտեղ ��,П� և ��,П�-ը հրթիռի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաներն են 
շարժիչի միացումից հետո սկզբնական (Երկրի մակերևույթի մոտ) և 
վերջնական (Երկրի շառվիղին հավասար հեռավորության վրա) դիրքե-
րում՝ �� = (Ã��/2- հրթիռի կինետիկ էներգիան է արձակման պահին: 

Հրթիռի պոտենցիալ էներգիան սկզբնական դիրքում՝ П� = −ö(�/H: 
Երբ հրթիռը հեռանում է Երկրի մակերևույթից նրա պոտենցիալ 

էներգիան աճում է, իսկ կինետիկը՝ նվազում: Վերջնական դիրքում �� կի-
նետիկ էներգիան դառնում է զրո, իսկ պոտենցիալ էներգիան հասնում է 
իր առավելագույն արժեքին՝ П� = ö(�/(2H): ��,П� և ��,П�-ի արտահայտությունները տեղադրելով (1) մեջ կստա-
նանք. (Ã��/2 − ö(�/H = −ö(�/(2H), 
որտեղից Ã� = iö�/H: 

Նկատելով, որ ö(/H� = ÷(÷-նազատ անկման արագացումն է Երկրի 
մակերևույթին), վերջին բանաձևը կարելի է գրել հետևյալ տեսքով՝ Ã� = i÷H = 7,9կմ/վ, որը համընկնում է առաջին տիեզերական արագու-
թյան արտահայտության հետ: 

Այսպիսով, մեխանիկական խնդիրների լուծման ժամանակ ֆիզիկա-
յի հիմնարար օրենքների կիրառումը թույլ է տալիս սովորողների մոտ 
ձևավորել կոնկրետ իրադրություններում այդ օրենքների կիրառման 
հմտություններ: Մյուս կողմից նմանատիպ խնդիրների լուծումը թույլ է 
տալիս ապահովել սովորողների սահուն անցումը ուսուցման մի մակար-
դակից մյուսը, դրանով իսկ լուծելով շարունակական կրթության ապա-
հովման կարևորագույն խնդիրը: 
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В статье обсуждаются методологические вопросы, связанные с реше-
нием некоторых задач по механике. В частности показано, как основные 
законы механики, такие как законы сохранения импульса, энергии, мо-
мента импульса и законы Ньютона, можно применить при решении конк-
ретных задач. Задачи адресованы учащимся с углубленным обучением фи-
зике, студентам 1 курсов технических вузов, а также педагогам физики. 
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inertia momentum, impulse momentum. 
Some methodological issues concerning the solving of mechanical sums 

are discussed in the article. Especially how to use fundamental laws in 
mechanics such as impulse, energy, preserving impulse momentum, Newton’s 
laws in solving specific sums is depicted. The sums are addressed to the learners 
with thorough teaching of Physics and the freshmen of technical institutions as 
well as Physics teachers.    

 
  


