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КІРІСПЕ 

 

Физика  инжерлерді дайындаудың іргелі негізі, техниканың  жаңа салаларын  

жасау үшін база болып табылады. 

Физика негізінде – эксперименталді ғылым: оның заңдары тәжірибе жүзінде 

анықталған ақиқаттарға сүйенеді. Эксперименталь ақиқаттарды жалпылау нәтижесінде 

физикалық заңдар анықталады. Физикалық заңдар дегеніміз физикалық шамалардың 

арасындағы байланыстарды тағайындайтын, табиғатта бар орнықты қайталайтын 

обективті заңдылықтар. 

1. Физика пәні нені зерттейді? Физика - табиғат құбылыстарының қарапайым әрі 

жалпы заңдылықтарын, материяның қасиеттері мен құрылымын және оның қозғалысын 

зерттейтін ғылым. Физиканың түсініктері мен заңдары бүкіл жаратылыстанудың негізінде 

жатыр. Ол нақты ғылымдар қатарына жатып, құбылыстардың сандық заңдылықтарын 

зерттейді. «Физика» деген сөз грек тілінен аударғанда «табиғат» деген мағынаны 

білдіреді. 

Физика материяның қозғалысын зерттейді дегенде, бұл жерде сөз тек механикалық 

қозғалыс туралы болып отырған жоқ. Қозғалыс - жалпы кез келген өзгерістер. 

Сондықтан физика механикалықпен катар, козғалыстардың молекулалық - кинетикалық, 

электрмагниттік, атом немесе ядро деңгейіндегі ішкі құрылымдық түрлерін де 

қарастырады. Бұлардың ішінде, әрине, механикалық қозғалыспен бірінші танысу керек. 

Өйткені, кез келген құбылыстарда кеңістікте орын ауыстыру кездесіп отыратындықтан, 

механиканы игермей, физиканың басқа бөлімдерін оқып үйрену мүмкін емес. 

Материяның механикалық қозғалысы уақыт аралығында кеңістікте жүретіні айқын. 

Сондықтан ұсынылып отырған оқулық механиканың қозғалыс, кеңістік және уақыт 

түсініктерінің анықтамаларынан басталып отыр. И. Ньютон бойынша кеңістік пен 

уақыт - абсолют ұғымдар және олар бір-бірімен материямен де байланыста емес.  

2. Физика әдістері. Күнделікті өмірде және қолданбалы әрекет барысында әр алуан 

физикалық объектілерді, құбылыстарды, процестерді жиі ұшырату нәтижесінде адам 

өзінің санасында сол объектілердің, құбылыстар мен жүйелердің және олардың 

арасындағы байланыстардың модельдерін құрып, оларды қолдану ережелерін 

қалыптастырады. Осыған сәйкес, физика ғылымының алдындағы негізгі мақсат біздің 

санамызда қоршап тұрған дүниенің неғұрлым толық суреттейтін физикалық бейнесін 

елестету және модель элементтері арасындағы қатынастардың сыртқы дүние 

элементтерінің арасындағы қатынастарды неғұрлым дәл қайталауын қамтамасыз ету. 

Модельдер құру барысында тек осы құбылыстар қатарына тән қасиеттер мен 

байланыстар ескеріледі. Сондықтан әдетте қолданылатын модельдер жуық болады, 

демек, олар тек қабылданған шектеулер, келісімдер шеңберінде ғана дұрыс бола алады. 

Екінші жағынан, кейбір зерттеушілердің қарастырып отырған құбылысқа айтарлықтай 

әсері жоқ факторларды ескеруге ешбір негізсіз тырысқандарына байланысты, олардың 

ғылыми ізденістерінің сәтсіз аяқталғаны белгілі. Бұл жерде бір физикалық объектінің әр 

түрлі жағдайларда әр алуан модельдермен бейнеленетінін атап өту маңызды. Мысалы, 

жерді кейбір жағдайда материялық нүкте деп санауға болса, екінші бір есептің шарты 

бойынша олай деуге болмайды. 

Ғылыми зерттеулер физикалық модельдерді үнемі кеңейтіп, толықтырып отырады. 

Мұндай мүмкіншіліктер эксперимент пен бақылаулар арқасында туады. Сондықтан көп 

жағдайларда физиканы эксперименталдық ғылым деп атайды. Оның модельдері 

бақылаулар мен эксперименттерде табылған қасиеттерді адекватты түрде суреттеулері 

керек. Екінші жағынан, модельдердің қолданылу шектері экспериментпен анықталады. 

Сонымен, эксперименталдық әдістің мазмұны мынада: бастапқыда эсперимент пен 

бақылаулардың негізінде модель құрылады, әрі қарай оның шеңберінде зерттеліп 
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отырған құбылыс туралы өз ретінде бақылаулар мен тәжірибелерде тексерілетін 

болжамдар айтылады, олардың негізінде бастапқы модельге анықтаулар енгізіліп, 

жаңа болжамдар жасалып, зерттеу процесі қайталана береді. 

Физика саласында елеулі жетістіктер екі жағдайда болуы мүмкін. Мұндай 

мүмкіншіліктер, біріншіден, егер модель негізінде жасалған болжамдар тәжірибе 

жүзінде дәлелденбесе, екіншіден, зерттеу барысында белгілі модельмен шектелмейтін 

жаңа құбылыстар анықталса туады. Бірінші жағдайда белгілі модельді түзетуге, ал 

кейде оны, тіпті, жаңа модельмен алмастыруға тура келеді. Егер модельді алмастыру 

негізгі түсініктерді қайта қараумен байланысты болса, физикадағы революция туралы 

айтуға болады. Екінші жағдайда физиканың жаңа саласы қалыптасады. Бірінші жағдайға 

көрнекті мысал ретінде кеңістік пен уақыттың И. Ньютон ұсынған моделінің негізгі 

түсініктерін қайта қарастыру нәтижесінде туған салыстырмалылықтың арнайы 

теориясын келтіруге болады. Физиканың эксперименталдық әдісі модельді құратын 

барлық көзқарастарға, түсініктерге және басқа да элементтерге бірмәнді түсініктеме 

беруді талап етеді. Яғни, модель суреттемесінде шынайы өмірде жүріп жатқан 

процестермен, кұбылыстармен немесе модельдің алдын ала анықталған басқа 

элементтерімен байланысты бірмәнді түсіндірілмеген элемент болмауы қажет.  

3. Физикалық заңдар. Теориялық физика мақсаттарының бірі - физикалық 

заңдарды тұжырымдап, олардың негізінде нақты құбылыстарға түсініктеме беру. 

Физиканың заңдары бізді қоршап тұрған дүниеде байқалатын объективті 

заңдылықтарды бейнелейді, сондықтан олар субъективтік факторларға тәуелді болмауы 

тиіс. Дегенмен, зерттеуші субъект табиғат заңдарын тану процесіне еріксіз ықпалын 

тигізеді. 

Зерттеуші ықпалының көрінісі физикалық шамаларды өлшеу бірліктерін таңдаумен 

байланысты. Өлшеу бірліктерін және физикалық шамалардың бірліктер жүйесін 

қабылдағанда, әдетте олардың ғылыми дамуының осы тарихи кезеңіне сәйкес 

колайлылығын басшылықка алады. Әрине, физика заңдарының тұжырымдамасы 

физикалық шамалардың өлшем бірліктерін таңдап алудағы еркіншілікке тәуелді 

болмауы керек. 

Физикалық заңдардың физикалық шамалардың өлшем бірліктерін таңдауға 

тәуелсіздігі метрикалық инварианттылық принцип деп аталады. 

Физиканың барлық заңдары осы принципті қарастырып толықтырады. Физикалық 

заңдардың метрикалық инварианттылық принципіне бағыныштылығына байланысты, 

олардың тұжырымдамасында міндетті түрде пропорционалдық коэффициенттер болады. 

Егер заңға енген барлық шамалардың бірліктері алдын ала белгіленген болса, 

пропорционалдық коэффициенттер анықталған сандық мән қабылдайды. Мысалы, дәл 

осылай кезінде Ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңы құрамындағы гравитациялық 

тұрақтының мәні табылған болатын. Кейбір жағдайларда физикалық заң қайсыбір 

физикалық шаманың өлшем бірлігін анықтау үшін қолданылады. Мұндай жағдайларда 

пропорционалдық коэффициент толығымен біздің еркімізде, яғни оған кез келген 1-ге тең 

сандық  мән бере аламыз. 

Физика заңдары тұжырымдамаларындағы екінші бір еркіншілік элементі санақ 

жүйесін таңдап алумен байланысты. Физикада дене қозғалады деген  түсінік тек 

дененің қай санақ жүйесіне қарағанда салыстырмалы орын ауыстыратыны анық 

көрсетілгенде ғана нақты мағыналы болады. Өйткені, бір уақыт аралығында сол бір 

дене әр түрлі санақ жүйесінде әр алуан қозғалыс жасайды. Мысалы, қозғалып бара 

жатқан вагон ішіндегі үстел бетінен құлаған дене вагонмен және жермен байланысты 

санақ жүйелерінде екі түрлі қозғалыс жасайтыны түсінікті. 
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Дегенмен, физикалық заңдардың тұжырымдамалары санақ жүйелерін таңдап 

алуға тәуелді емес, олар геометриялық инварианттылық принципін 

қанағаттандырады.  

Бірақ, қалай болғанда да, геометриялық инварианттылық қай санақ жүйесіне қарағанда 

орын алып отырғанын анықтау қажет. Дәлірек айтқанда, геометриялық 

инварианттылық принципі инерциялық санақ жүйесінде орын алады. Бірақ, қажетті 

қосымша шарттар орындалса, бұл принципті инерциялық емес санақ жүйесінде де 

қолдануға болады. 

Көбіне физикалық заңдардың мазмұны математикалық түрде А және В физикалық 

шамалардың сәйкес а және в сандық мәндерінің арасындағы байланыспен беріледі 

(әрине, байланыстағы шамалардың саны кез келген болатыны айқын). Бұдан физика 

заңдарын тұжырымдау үшін физикалық шамаларды өлшеудің түбегейлі маңыздылығы 

шығады. 

Физикалық шамалардың арасындағы сандық байланыстарды математикалық түрде 

өрнектейтін физикалық заңдар абсолютті дәл емес: олардың дәлдігі сәйкес уақыт 

кезеңіндегі ғылым мен техниканың даму деңгейімен байланысты. Дегенмен, физика 

заңдарының жуықтығы олардың маңызын кемітпейді: физикалық заңдар, жуық та 

болса, материяның объективтік қасиеттерін салыстырмалы дұрыс бейнелейді және 

олардың дәлдігі таным процесінде арта түседі. 

4. Физикалық шамалар, оларды анықтау және өлшеу. Физикалық шамалар 

денелердің қасиеттерін немесе процесс сипаттамаларын анықтайды. 

Физикалық шаманы анықтау – осы физикалық шаманы нақтылайтын өзгешелікті 

және оған қоса, оны құбылыстардың жалпы физикалық байланысының элементі 

ететін қасиеттерді көрсету.  

Физикалық шамаларды анықтайтын екі әдіс бар. Мысалы, жылдамдық анықтамасы 

белгілі деп санап, үдеуді жылдамдықтың өзгеру жылдамдығы сияқты анықтауға 

болады. Мұндай анықтамалар математикалық формуланың көмегімен беріледі. Әрине, 

бұл әдіспен барлық физикалық шамаларды жинақтауға болмайды. Шынында, бір 

шамадан екінші шамаға ауыса отырып, ақырында қайсыбір физикалық шаманы басқа 

бір әдіспен анықтауға мәжбүр боламыз. Егер үдеу жылдамдық пен уақыт арқылы 

анықталса, ары қарай жылдамдық пен уақыт аралығын анықтау қажет болады. 

Жылдамдық өз ретінде жол кесіндісі мен уақыт арқылы беріледі. Енді оларды басқа 

әдіспен анықтау керек. Бұл әдісті операциялық деп атайды. Физикада тек ерекше өзіне 

тән  түсініктер ғана емес, сонымен қатар жалпы түсініктер де қолданылады. 

Түсініктердің бұл тобын шартты түрде жалпы философиялық деп атауға болады. Осы 

топқа, мысалы, материя, қозғалыс, кеңістік, уақыт, т.с.с. түсініктер жатады. Бірақ 

жалпы философиялық анықтамалар өздігінен әлі де болса жеткіліксіз. Оларды 

физиканың қажетіне жарату қажет. 

Енді физикалық шаманы өлшеу мәселесіне көшейік. Физикалық шаманы өлшеу оны 

бірлік ретінде қабылданған өзі тектес басқа бір шамамен салыстыру. 

1-ге тең сандық мән берілген физикалық шамаларды бірлік физикалық шамалар деп 

атайды. Физиканың іргетасын қалайтын кейбір заңдар құрамында пропорционалдық 

коэффициенттер болмас үшін әр тарихи уақыт кезеңдерінде физикада әр түрлі бірліктер 

жүйелері қабылданды. Мысалы, қазіргі уақытта назар Халықаралық бірліктер жүйесіне 

(ХБЖ) түсіп отыр. Бірақ, ешқандай санақ жүйесі барлық физика заңдарының өрнектерін 

пропорционалдық коэффициенттерден босата алмайды. Мысалы, ХБЖ-де жазылған 

механика, электрдинамика өрнектерінің құрамында пропорционалдық коэффициенттер 

болмағанмен, олар электрстатика өрнектерінда қалып қояды. 

5. Физиканың техникамен, басқа ғылымдармен байланысы. Физика барлық 

жаратылыстану ғылымдарымен, философиямен тығыз байланыста. Мысалы, барлық 
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заңдары математикалық өрнек түрінде берілетіндіктен, физиканы математикасыз 

елестету тіпті мүмкін емес. Тек математикалық аппараттың көмегімен ғана физикалық 

құбылыстарда орын алатын аса күрделі заңдылықтарды талдап, суреттеуге болады. 

Математикалық әдістерді дамыту өзі көп жағдайда қолданбалы мақсатқа - табиғаттың 

заңдылықтарын талдауға тығыз байланысты. Сондықтан физиканың жалпы және 

эксперименталдық аталатын белгімен танысқанның өзінде математиканы қатар үйрену 

керек. Физика мен математиканың тығыз байланысынан математикалық физика деп 

аталатын ғылым саласы туды, сол сияқты астрофизика, физикалық XUMUH, биофизика, 

геофизика, т.б. ғылым салалары қалыптасты. 

Философия мен физиканың арасындағы тура байланыс тіпті айқын. Ғылымның 

даму тарихына көз салсақ, ерте дүниеде ғылым ретінде бірінші болып философия 

қалыптаскан. Бері келе, адамның күнделікті қажеттілігіне, мұқтаждығына байланысты 

және таным процесіне сәйкес, философиядан механика жеке бөлінді. Өз ретінде 

механика қазіргі біз куә болып отырған физика ғылымына негіз болды. 

Физикалық заңдар бірқатар техникалық ғылымдардың негізгі қағидалары ретінде 

қолданылады. Физика саласындағы жаңалықтар мен зерттеулер техниканың жаңа 

салалары тууына себеп болып отыр. Мысалы, машина жай механика заңдарына, 

электртехника мен радиотехника электрмагниттік құбылыстар заңдарына сүйенеді. 

Физиканың жетістіктері күнделікті өмірде – атом энергетикасында, шала өткізгіштер 

техникасында, есептеуіш машиналар техникасында, т.б. қолданбалы есептерді шешуде 

қолданылады. Техникалық ғылымдардың дамуы өз ретінде физика саласындагы 

зерттеулер әдістерін кетілдіруге  себебін  тигізеді,   мысалы,  радиоастрономияда   

қолданылатын техникалық бақылау құралдары астрофизикалық зерттеулердің 

эффективтілігін асырды; зарядталған бөлшектердің қуатты үдеткіштерін құру 

мүмкіншілігі, ең алдымен, техниканың жоғары деңгейімен байланысты болды. Ал, 

ғарыштық зерттеулер физиканың алдына шешілуін күшін  жаңа мәселелерді үсті - үстіне 

қойып отыр. 
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1  М Е Х А Н И К А  

1.1 КИНЕМАТИКА 

 

1.1.1 Материалдық нүкте түсінігі 

 

Сонымен материалдық нүкте дегеніміз массасы қарастырылып отырған 

дененің массасына тең геометриялық нүкте. Денені егер оның бөлшектері 

бірдей және жүрілген жолдары дененің өлшемімен салыстырғанда 

айтарлықтай үлкен болғанда ғана материалдық нүкте ретінде қарастыруға 

болады. 

Қарастырылып отырған материалдық нүктенің қозғалыс кезінде із 

қалдыруын оның траекториясы дейді. Траекторияның формасына қарай, 

қозғалысты түзу сызықты және қисық сызықты деп бөледі. 

 

1.1.2 Материалдық нүкте қозғалысын кинематикалық сипаттау. 

Қозғалыс заңы. Траектория теңдеуі. Жылдамдық және үдеу-радиус 

векторының уақыт бойынша туындысы 

 

Дене түзу бойымен қозғалса, қозғалыс түзу сызықты деп аталады. Егер 

қозғалған дене кез келген өзара тең уақыт аралығында бірдей жол жүрсе, 

ондай қозғалыс бірқалыпты қозғалыс деп аталады. Сондықтан 

қарастырылатын дененің козғалысы түзу сызықты бірқалыпты болады. 

Қозғалыстардың бір-бірінен айырмашылығы болады, өйткені әр түрлі 

дене бірдей уақыт аралығында түрліше жол жүруі мүмкін. Қозғалыстардың 

осындай өзгерісін біз жылдамдық деген ұғым енгізу арқылы сипаттаймыз. 

Жылдамдық деп орын ауыстыру векторынын, уақыт бойынша алынған 

туындысына тең және траекторияға берілген нүктеде жүргізілген жанамамен 

бағыттас векторды айтады. Яғни дене берілген уақыт аралығында неғұрлым 

көп жол жүрсе, ол шама соғұрлым үлкен болады. Сонымен, бірқалыпты 

қозғалыстың жылдамдығы жүрілген жолға тура пропорционал, ал сол жолды 

жүруге кеткен уақытқа кері пропорционал: 

,
t

s
                                                    (1) 

бұдан 

.ts                                                        (2) 

(2) теңдік бірқалыпты қозғалыстың теңдеуі деп аталады. Дене 

бірқалыпты қозғалған жағдайда оның жүрген жолы уақыттың сызықтық 

функциясы болады. Бірқалыпты   түзу   сызықты   қозғалыстың графигі  1-

суреттегідей, бұдан .tga
t

s
   

Жылдамдықтың өлшем бірлігі - .
ñ

ì
  

Түзу сызықты айнымалы қозғалыс. Айнымалы қозғалыс кезінде, 

бірдей уақыт аралығында, дененің жүрген жолдары бірдей болмайды. Мұндай   

жағдайда   қозғалыстың   орташа   жылдамдығы   деген ұғым ендіреміз 
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t

s




  

немесе 

.
t

s
op




                                                                   (3) 

Сонымен, айнымалы қозғалыстың жолдың берілген нүктесіндегі жыл-

дамдығы жылдамдық анықталып отырған At уақыт аралығы шексіз ке-

мігенде, орташа жылдамдық үмтылған шек болып табылады, яғни 

 

         
 

 

.)(lim)(lim
00 dt

ds

t

s

tt








                                      (4) 

Сонда уақыттың кез келген мезетіндегі қозғалыс жылдамдығы немесе 

лездік жылдамдығы деп, жүрілген жолдың уақыт бойынша алынған бірінші 

ретті туындысын айтамыз: 

.
dt

ds
лезop                                                       (5) 

Қозғалыстың белгілі бағыты болғандықтан кез келген уақыт мезетіндегі 

жылдамдықтың бағыты қозғалыс бағытымен бағыттас болады, олай болса 

(5) теңдікті векторлық түрде былайша жазуға болады:  

dt

ds
лез




                                                            (6) 

Бірқалыпты айнымалы қозғалыс деп кез келген өзара тең  t уақыт 

аралықтарында   жылдамдығы бірдей    шамаға өзгеріп отыратын 

қозғалысты айтады. Мұнда мынадай екі жағдай болуы мүмкін: а) егер 

уақытқа байланысты жылдамдықтың сан мәні ұдайы артып отырса, онда 

қозғалыс бірқалыпты үдемелі; ә) уақытқа байланысты жылдамдықтың сан 

мәні ұдайы кеміп отырса, онда бірқалыпты кемімелі қозғалыс делінеді. Олай 

болса, уақытқа байланысты жылдамдықтың қаншалықты тез өзгеретіндігін 

сипаттау үшін үдеу деп аталатын физикалық шама енгізіледі. Түзу сызықты 

бірқалыпты айнымалы қозғалыстың үдеуі (а) дегеніміз жылдамдықтың 

өсімшесіне тура пропорционал және осы өсімше пайда болған уақыт 

өсімшесіне кері пропорционал физикалық шама, яғни 

.
t

a






                                                                                (7) 

1-сурет 2-сурет 
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Бұл жағдайда қозғалыс айнымалы болғандықтан жылдамдық 

өсімшесінің өзгеруіне сәйкес үдеу де өзгерісте болады, олай болса орташа 

үдеу деген ұғым ендіруге тура келеді. 

 Сонда              
t

a






           немесе         

t
aорт







                                   (7,а) 

Сонымен, берілген уақыт мезетіндегі лездік үдеу деп, орташа үдеу 

алынып отырған t  уақыт аралығы шексіз кемігенде, сол орташа үдеудің 

үмтылатын шегін айтады, яғни  

.)(lim)(lim
00 t

aa
tt 







                                         (8) 

Демек, үдеу шама жағынан жылдамдықтың уақыт бойынша алынған 

бірінші ретті туындысына тең болады. Ал жылдамдық dtds /   

болғандықтан 

.)(
2

2

dt

sd

dt

ds

at

d
a                                             (9) 

Сонымен бірқалыпты айнымалы қозғалыстың лездік үдеуі шама 

жағынан жүрілген жолдың уақыт бойынша алынған екінші ретті 

туындысына тең.  

Үдеу қозғалыс жылдамдығын сан жағынан да, бағыты жағыңаң да 

сипаттайды. Сондықтан да ол векторлық шама, олай болса (9) өрнек 

векторлық түрде былайша жазылады: 

.
2

2

dt

sd
a





                                              (9,а) 

Үдеудің өлшем бірлігі — м/с2. 

Енді бірқалыпты айнымалы қозғалыстың біркеше теңдеуін көрсетейік. 

Айталық, бастапқы уақыт мезетіндегі қозғалыс жылдамдығы  0, ал уақыттан 

кейін  t болсын, сонда осы қозғалыстың үдеуі а= ( , — o)/t болады. Сонда 

бұл өрнектен қозғалыстың кез келген уақыт мезетіндегі жылдамдығы  t = o + 

at болатындығын көреміз (2-сурет). Олай болса, бірқалыпты айнымалы 

қозғалыстағы жылдамдықтың өзгеру заңын біле отырып, қозғалыс теңдеуін 

шығарып алу қиын емес; 

   .
2

)(
2

00

at
tdtatdts                                     (10) 

Бұл қозғалыс кезінде жүрілген жолдың графигі 3-суретте көрсетілген. 

Жоғарыдағы теңдеулерден басқа мектеп курсынан белгілі мына теңдеуді 

ast 22

0

2                                                    (11) 

есте сақтаған жөн. 

 

1.1.3 Айналмалы қозғалыстың кинематикалық элементтері.  

Бұрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеу  

 

Айналмалы козғалыс дегеніміз қозғалыс кезінде дененің барлық 

нүктелері шеңберлер сызатын және олардың центрлері айналыс осі деп аталатын 

бір түзудің бойында жататын қозғалыс. 
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Жалпы алғанда дене бір мезгілде әрі ілгерілемелі, әрі айналмалы 

қозғалыста бола алады. Айналыс осі денемен салыстырғанда өзінің орнын 

өзгерте алады. Мүндай жағдайда берілген уақыт мезетінде дене лездік осьтен 

айналады. 

Сонымен айналмалы қозғалысты қарастыруда бұрыштық жылдамдық (ω) 

деген ұғым ендіруге тура келеді. Айналатын дененің В нүктесімің орнын φ 

бұрышы арқылы анықтаймыз, ол ОВ және бастапқы ОА радиустарының 

арасындағы бұрыш болсын. Дене айналған кезде φ бұрышы үздіксіз өзгеріп 

отырады. 

Бірқалыпты айналатын дененің бұрыштық жылдамдығы деп кез келген 

тең уақыт аралығында бұрылатын дененің бұрылу бұрышына тура 

пропорционал болатын физикалық шаманы айтамыз, яғни 

        
.

t
k






  

Егер 1k  десек, онда  

.
t





                                          (12) 

Мұндағы бұрылу бүрышы Δφ радианмен, уақыт Δt секундпен өлшенуіне 

байланысты бұрыштық жылдамдық радиуспен өлшенеді. 

                        
 

Енді дененің φ бұрыштық жылдамдығы мен В нүктесінің   сызықтық 

жылдамдығының арасындағы байланысқа тоқталайық. Айталық, φ~Δφ 

өзгергенде В нүктесі шеңбер бойымен қозғалып Δs доғасын жүрсін, сонда оның 

сызықтық жылдамдығы сан жағынан мынаған тең 

r
tr

s

t

s















 ;;  

бұдан теңдікке сәйкес ω= Δφ/ Δt, демек 

=ωr                                                           (13) 

Мұндағы r — берілген нүктенің айналыс осінен қашықтығы. Нүкте 

айналыс осінен неғұрлым қашық болса, бұрыштық жылдамдық ω тұрақты 

болғанда, оның сызықтық жылдамдығы υ соғұрлым көп болады. Айналған қатты 

дененің әр түрлі нүктелерінің сызықтық  жылдамдығы түрліше болады. 

Егер дене Δt уақыт ішінде толық бір айналып шығатын болса, онда Δt-ны 

период деп атайды да, оны Т-мен белгілейді: Δt=Т. Осы уақытта φ бұрышы 2-ге 

артады, яғни Δφ=2, сонда 




 2
12

ТТ
  

3-сурет 4-сурет 
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Уақыт бірлігі ішінде болатын айналыс санын n десек, онда бір период 

ішіндегі айналыс саны мынаған тең болады: 

T
n

1
  

сонда 

n 2                                                            (14) 

Айналған дененің әрбір нүктері шеңбер бойымен қозғалады да 

әрқайсысының нормаль үдеуі: 

t
n

2
   

немесе 

r
r

r
n

2
22




                                        (15) 

Сонымен, айналған қатты дененің барлық нүктелерінің бұрыштық 

жылдамдығы бірдей болғандықтан, соңғы формуладан дене айналған осінен 

неғұрлым қашық болса, оның нормаль үдеуі соғұрлым зор болады. Олай болса, 

(14) өрнекті пайдаланып (15) формуланы былай жазуға болады: 

2

24

T

r
n


   

немесе 

a=42n2r 

Шеңбер бойымен айналмалы қозғалыстың берілген уақыт мезетіндегі 

бұрыштық жылдамдығы (яғни лездік жылдамдығы) мына түрде жазылады:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

dt

d

tt
лез


 














 0
lim  

Бұрыштық жылдамдық — векторлық шама, ол айналыс осінің бойымен 

бағытталады. 

Бірлік уақыт ішінде бұрыштық жылдамдықтың өзгерісін сипаттайтын 

шаманы бұрыштық үдеу () деп атап, оны математикалық түрде былай жазады: 

t





                                                    (16) 

Мұның өлшемі рад/с2. Айналыс бірқалыпты болмаған кезде берілген уақыт 

мезетіндегі бұрыштық үдеу (лездік үдеу)  мынаған тең:  

dt

d

ti
лез


 














 0
lim  

егер  
dt

d
     екендігін ескерсек, онда 

2

2

dt

d

dt

d 
   

яғни айналмалы қозғалыстың бұрыштық үдеуі уақыт бойынша алынған бұрылу 

бұрышының екінші ретті туындысына тең болады. 

Енді айналыстағы дененің сызықтық жылдамдығы ( ) мен бұрыштық 

жылдамдығының (ω) арасындағы байланысты былай өрнектеуге болады (4-

сурет): 
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 rv                                               (17) 

Бұрыштық үдеудің бағыты бұрыштық жылдамдықтың бағытымен бағыттас. 

Қатты дененің қозғалысын толық зерттеу үшін ілгерілемелі қозғалыстағы 

денені ойша әрқайсысының массасы Δmi  бірнеше элементтерге бөлсек, 

Ньютонның екінші заңы бойынша әрбір элемент үшін мынадай теңдікті жазуға 

болады: 

iiii Ffvm
dt

d
)(  

мұндағы fi — ішкі күш, Ғi — берілген элементке әсер ететін сыртқы күш. 

Ньютонның үшінші заңы бойынша барлық ішкі күштердін қосындысы нөлге тен 

(fi =0), сондықтан соңғы тендіктің барлық элементтер бойынша косындысын 

былайша жазайык: 

 
 


n

i

n

i

iii Fvm
dt

d

1 1

)(  

Енді өрнекті түрлендіріп жазсақ, онда 

  
  


n

i

n

i

n

i

i

n

i

iiii F
dt

dv
mFvm

dt

d

1 1 11

)(  

Бұдан дене ілгерілемелі қозғалыста болғандықтан, қатты дененің барлық 

нүктелерінің жылдамдықтары (


) мен үдеулері ( а


) бірдей болады 

 
 


n

i

n

i

i FFMm
1 1

 

және 


i=


  болса, онда теңдеуді былай жазамыз, яғни 

F
dt

vd
M                                              (18) 

F


 — сыртқы күштердің бас векторы деп аталады. Санымен қатты дененің 

ілгерілемелі қозғалысын массасы сол дененің массасына және әсер етуші күш 

сыртқы күштердің бас векторына тең бір материалдық нүктенің қозғалысы 

ретінде карастыруға болады. 

Егер дененің қозғалысы ілгерілемелі емес едәуір күрделі козғалыс болса, 

онда дененін, әр түрлі нүктелерінін, жылдамдықтары (


i) және үдеулері ( і


) 

түрліше болады. Ондай жағдайда, денені әрқайсысының ішінде жылдамдығы 

мен үдеуі тұрақты болатындай өте кішкене элементтерге бөлуге болады. 

Сондықтан сыртқы күш дененің центрі арқылы өтетін сызық бойымен әсер етсе, 

онда оның қозғалыс мөлшері мына түрде көрсетіледі: 

F
dt

vd
M                                                 (19) 

мұндағы 
dt

vd
 — дененің массалар центрінің үдеуі. Сонда массалар центрінің хс, ус 

, zс координаттары дененің жеке элементтерініц хі, уі, zi координаттары арқылы 

анықталады, яғни 

M

mz

z
M

my

y
M

mx

x

n

i

ii

c

n

i

ii

c

n

i

ii

c














 111               (20) 
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Осы сөз етіп отырған дененің С нүктесі дененің массалар центрі (инерция) 

деп аталады. Массалар центрі ауырлық күштерінін. тең әсерлі күшінін түсетін 

нүктесімен дәл келеді. 

(20) өрнек бойынша массасы дененің массасына тең материалдық нүкте 

сыртқы күштердің бас векторына тең күштің ықпалымен қалай қозғалса, дененің 

массалар центрі де дәл солай қозғалады. 

Сыртқы күштердін, бас векторы 0F


 болса, онда дененіқ массалар центрі 

тыныштық күйде тұрады немесе түзу сызықты бірқалыпты қозғалады. Ал ішкі 

күштер дененің массалар центрінің жылдамдығын өзгерте алмайды. 

 

1.1.4 Қисық сызықты қозғалыс кезіндегі жылдамдық пен үдеу 

 

 Егер материалдық нүкте қозғалғанда оның траекториясы қисық сызық 

болып келсе, онда қозғалыс қисық сызықты қозғалыс деп аталады. Енді 

осы қисық сызықты козғалыс кезіндегі жылдамдық пен үдеудің өзгерісін 

қарастырайық.  

Қисық сызықты қозғалыс кезінде жылдамдық векторы берілген әрбір 

уақыт мезетінде дене траекториясына қозғалыстың бағыты бойынша 

жүргізілген жанама бойымен бағытталады. Дененің MN қисығының бойымен 

қозғалысын  қарастырайық   (6-сурет).  Айталық, М және N нүктелеріндегі 

қозғалыс жылдамдықтары υ және υ+υ болсын. Ал М нүктесіндегі үдеу (8) 

өрнекке сәйкес мына шамаға тен. 

.limlim
00 














































t

BD

t
a

tt


                                                (21) 

6-суретте көрсетілгендей MD бойына MÂ-ға тең MO  және ОD  

кесінділерін саламыз. Сонда үдеуді былайша өрнектейміз: 

 

.limlimlim
000 



































































t

OD

t

BO

t

ODBO
a

ttt
                                   (22,а) 

 

 

 
 

 

 

5-сурет 
6-сурет 
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(22,а) өрнектін, екінші құраушысы 
0

lim
t 


















t

OD
 тангенциал үдеу деп 

аталады, себебі 0t  кезде OD кесіндісі М нүктесінің маңында айналып, 

траекторияның жанамасымен беттесуге ұмтылады. Оның сан мәні мынаған 

тең: 

.lim
0 dt

d

t

OD
a

t


























                                                       (23) 

Сонымен  ra   үдеу козғалыс жылдамдығының сан жағынан өзгерісін 

көрсетеді. Кез келген бірқалыпты қозғалыс үшін 0a  болады. Ал (22, а) 

өрнектің бірінші құраушысы 
0

lim
t 












t

ВO
 , нормаль немесе центрге тартқыш үдеу 

деп аталады, себебі 0t  кезде 0t  да, М  нүктесіндегі na  жанамаға 

перпендикуляр болады. Сөйтіп, нормаль үдеудің сан мәні мына шамаға тең:  

.lim
0 























t

BO
a

t
n  

Енді BO кесіндісінің мәні неге тең болатынын қарастырайық.  

MBO -дан a  бұрышын шексіз аз шама деп есептесек, ВО = 

МВ× aa   , ейткені 


MB . Сонымен нормаль үдеуді мына түрде жазуға 

болады: 

.lim
0 














 t

a
a

t
n


 

Бұл өрнектің оң жағын ∆s-ке көбейтіп және бөлейік, сонда ол 




















 t

s

s

a
a

t
n 

0
lim  

түрге келеді. Мұндағы  s — MN доғасының ұзындығы. Егер геометрия 

курсынан қисық сызықтың қисықтығы деген ұғымды еске алатын болсақ, онда 

4-суретке сәйкес  s = R  a. Мұндағы R — қисықтық радиусы,   — 

центрлік бұрыш. Олай болса,  a/  s=1/R және М нүктесіндегі жылдамдық  t 

уақыт өзгерісіне тәуелді болмайды. Сөйтіп 

,lim
1

lim
2

00 Rt

s

Rt

s

R
a

tt
n
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R
an


                                                        (24) 

Сонымен, қисық сызықты козғалыс кезінде нормаль үдеу қозғалыс 

жылдамдығы бағытының өзгерісін көрсетеді. Кез келген түзу сызықты 

қозғалыс үшін  ап = 0, nb 

(22) теңдіктен материалдық нүктенің қисық сызықты козғалысы 

кезіндегі толық үдеуі а


, оның нормаль және тангенциал үдеулері 

векторларының қосындысына тең екендігін көреміз: 
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;



 aaa n   .

2222






















dt

d

R
aaa n


                              (25) 

Толық үдеудің бағытын тангенциал үдеу мен толық үдеу немесе нормаль 

үдеу мен толық үдеу арасындағы бұрыш арқылы көрсетуге болады (7-сурет): 




a

a
tg n                                                (25, а) 

Әр түрлі қисық сызықты қозғалыстардың ішінен горизонтқа бұрыш 

жасай лақтырылған дененің қозғалысы және материалдық нүктенің шеңбер 

бойымен қозғалысымен танысайық. 

 
 

Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дене өзара перпендикуляр екі 

бағытта: а) горизонт бойымен бірқалыпты; ә) вертикаль бағытта 

бірқалыпты айнымалы түзу сызықты қозғалыс жасайды.  

 

1.2 МАТЕРИАЛДЫҚ НҮКТЕНІҢ ЖӘНЕ ҚАТТЫ ДЕНЕНІҢ 

ДИНАМИКАСЫ 

 

Кинематика бөлімінде механикалық қозғалыстың тек қана уақытқа 

байланысты өзгерістерін қарастырдық. Бірақ ол қозғалыстың себептерін және 

өзгеріс әдістерін ескермегендіктен механиканың негізгі бөлімі бола алмайды, 

сондықтан да механиканың негізі динамика болып табылады. 

Динамика денелердің әсерлесу кезіндегі қозғалысының өзгерісін 

зерттейді. Ньютонның үш заңы негізгі зандар болып алынады. Бұл заңдар 

көптеген тәжірибелердің қорытындысына негізделген. 

  

1.2.1 Ньютон заңдары 

 

 Ньютонның бірінші заңы 

Бұл заңда барлық материалдық объектілерге ортақ қасиет — тыныштық 

күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сақтау туралы айтылады. 

Яғни, кез келген дене өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты және түзу 

сызықты қозғалысын басқа денелер әсер еткенге дейін сақтайды. 

Егер козғалысты санау жүйесімен байланыстыратын болсақ, онда 

қозғалушы дене әсер етуші күштен бөлек және санау жүйесімен байланысты 

бірқалыпты және түзу сызықты козғалыста болады. Денеге ешқандай күш әсер 

8-сурет 7-сурет 
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етпесе, онда дене өзінің бастапқы тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу 

сызықты қозғалысын сақтайды. Материалдық денелердің мұндай қасиетін 

инерциялық деп атайды. Сондықтан да Ньютонның бірінші заңы, әдетте 

инерция заңы деп аталады. Инерция құбылысы бірден пайда болмай, әсер 

етуші күштің әсерінен белгілі бір уақыттан кейің пайда болады. 

Егер денелерде инерциялық қасиет болмаса, онда оның қозғалысы үдеуді 

сипаттамай, тек сол уақыттағы жылдамдықтың шамасын ғана көрсетеді. 

Инерциялық қасиет микроскопиялық денелер сияқты микроскопиялық 

денелердің бөлшектеріне де тән. Сондықтан инерция денелер қозғалысының 

түріне байланыссыз объективті түрде қалыптасқан және барлық физикалық 

денелерге тән қасиет. Ньютонның екінші заңын қарастырудың алдында күш, 

салмақ және масса ұғымдарын еске түсірейік. Күш деп денелердің өзара 

әсерлесуінің нәтижесінде бір-біріне үдеу беруін айтамыз. Денелердің өзара 

әсері бір-біріне тек үдеу беріп қоймай, бір-бірінің көлемі мен пішінін де 

өзгерте алады. Демек, дене бөлшектерінің орын ауыстыруы пайда  болады. 

Міне, осы дене бөлшектерінің бір-бірімен салыстырғанда орын ауыстыруын 

дененің деформациясы деп атайды. 

 

Ньютонның екінші заңы 

Ньютонның екінші заңы денелердің өзара әсерлесуі және ілгерілемелі 

қозғалысы кезінде оларда болатын өзгерістерінің байланысын сипаттайды. 

Сондықтан бұл заң ілгерілемелі қозғалыс динамикасының негізгі заңы бола 

отырып, былай тұжырымдалады: 

Қозғалыс өзгерісі түсірілген күшке пропорционал және сол күшпен 

бағыттас болады. Ньютон қозғалыстың өзгерісін үдеудің өзгерісі деп ұқты. 

Олай болса, бұл заңдылық мына түрде жазылады:  

,/ mFa


                                                             (1) 

мұндағы 


F  — денеге әсер етуші күш,  m— дененің массасы,  


a — үдеу. 

Көптеген тәжірибелердің қорытындысы берілген дененің массасы 

неғұрлым үлкен болса, соғұрлым ол денеге белгілі бір үдеу беру үшін көбірек 

күшпен әсер ету керек екендігін дәлелдеді. Екінші сөзбен айтқанда,  дененің 

массасы неғұрлым үлкен болса, ол соғұрлым инертті деп есептеліп, оның 

қозғалыс күйін өзгерту үшін көбірек күш қажет болатындығы 

байқалды.Сонымен, масса дененің инерттік мөлшері болып және оның 

динамикалық сипатын білдіреді. Енді Ньютонның екінші заңын айтылған 

пікірлерді ескере отырып, былай тұжырымдауға болады:  дененің алған үдеуі 

әсер етуші күшке тура пропорционал, дене массасына кері пропорционал 

және әсер етуші күштің бағыты бойынша өзгереді. 

Ньютонның екінші заңын басқа түрде де жазып көрсетуге болады. Ол 

үшін кинематика   бөліміндегі   үдеудің   dtda /    мәнін ескеретін болсақ, 

онда 

,


 amF       
dt

d
mF







                                                 (2) 

немесе 
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).(


 m
dt

d
F                                                           (3) 

Ньютонның (2) және (3) түрдегі жазылған формуласы динамиканың 

негізгі заңы және шын мәнінде қозғалыстың динамикалық ( mF ,


) және 

кинематикалық (


,a ) сипатын көрсетеді. Сонымен қатар қозғалыс теңдеуін 

дифференциал түрде жазуға мүмкіндік береді. 

Ньютонның I және II заңын өту кезінде бұл заңдылықтар тек инерциялық 

жүйеде ғана орындалатынын ескерткен жөн. Байқап қарасақ, Ньютонның 

бірінші заңы екінші заңының дербес түрі болып шығады, оны былайша 

түсіндіруге болады 


 amF  егер 0


F  болса, онда дене үдеу алмайды да, 

0


a , дене өзінің бастапқы тыныштық немесе бірқалыпты түзу сызықты 

қозғалыс күйін сақтайды, яғни инерция заңына айналады. 

Тағы бір ескеретін жай: Ньютонның екінші заңдылығындағы күшті 

берілген массасы m денеге әсер етуші барлық күштердің тең әсерлі күші 

дептүсіну керек: 







n

i

i amFR
1

,  







n

i

iFR
1

.0  

Сонымен Ньютонның екінші заңынан анықталатын масса денелердің 

инерциялық қасиетін сипаттайды. 

Ньютонның бүкіл әлемдік тартылыс заңымен анықталатын 

гравитациялық масса деген ұғым бар 

.
2

21

r

mm
yF                                                             (4) 

Бұл масса денелердің тартылыс өрістерін қоздыру және тартылыс 

өзгерістерінің әсерін сезіну қабілетін сипаттайды. Сонда бұл қандай масса? 

Дәл өлшеулердің нәтижесінде инерттік масса гравитациялық ассаға тең екені 

анықталды. Сондықтан олардыерекше бөлудің қажеті жоқ. 

 

 Ньютонның үшінші заңы 

Ньютонның үшінші заңы оның екінші заңын толықтыра түседі және 

денелердің қозғалыс күйлерін өзгеріске ұшырататын өзара әсер екендігін 

көрсетеді. Бұл заң былай тұжырымдалады: әсерлесуші екі дененің бір-біріне 

әсері әр уақытта сан жағынан тең, ал бағыттары жағынан қарама-қарсы 

болады, яғни: 

.21



 FF                                                  (5) 

Мұнда сөз болып отырған 1



F  және 2



F  күштері әр түрлі денелерге әсер 

ететіндіктен, олар бір-біріне теңгерілмейді. Сондықтан оларды қосуға 

болмайтынын атап көрсету қажет. Бірақ белгілі бір жүйені қарастырғанда 

денелердің арасындағы өзара әсерлесу күштерін қосуға болады әрі олардың 
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қосындысы әрдайым нөлге тең. Бұл жүйеге қатысты ішкі күштер болады, олар 

жүйенің қозғалыс мөлшерін өзгерте алмайды. 

 

1.2.2 Масса 

 

Масса инерттіліктің сандық өлшеуіші. 

Жаратылыстану ғылымдарының, әсіресе физика тәжірибелерінің 

нәтижелері — материя бір түрден екінші түрге ауысқанда сақталу заңы 

орындалатынын және масса болатынын көрсетті. Мысалы, С + О2 = СО2 яғни 

денелердің әсерлескенге дейінгі массалары әсерлескеннен кейінгі массаларына 

тең болады. 

Сонымен массаның сақталу заңы — материя сақталу заңының негізі 

болып табылады. Демек, масса шамасы затты құрайтын бөлшектердің сандық 

мөлшері деп есептелінеді. Материя бір түрден екінші түрге өзгергенде оның 

массасы әруақытта тұрақты болып қалады да, пішіні ғана өзгереді. Масса — 

материяның сан жағынан универсал мөлшері делінеді. Масса — скаляр шама. 

Масса (т, кг) – дененің  инерттілігінің өлшемі. Өзара әсерлескен екі 

дененің қайсысы аз үдеу алса, яғни инертті болса, соның массасы үлкен  

болады: 

                                                                 (6) 

Классикалық механикада дененің массасы оның жылдамдығына тәуелді 

емес, дененің массасы т сол денені құрайтын материалдық нүктелердің  

массаларының ...., 21 mm  қосындысына тең, яғни масса аддитивтік қасиетке ие; 

толық оңашаланған денелер жүйесінде болып жатқан кез- келген процесс кезінде 

масса өзрермейді (массаның сақталу заңы). 

Заттың тығыздығы (р, кг/м3) дегеніміз заттың көлем бірлігіндегі 

массасына тең шама: 

                                                               (7) 

 

1.2.3 Күш. Механикадағы күштердің түрлері 

 

Күш ( F


,1Н=1кг·1м/с2) дегеніміз денелердің (өрістердің) өзара әсерін 

сипаттайтын векторлық шама, ол қозғалыс жылдамдығын өзгертеді, яғни үдеу 

туғызады немесе дене деформацияланады. Күш шамасы мен бағытына қоса, түсу 

нүктесімен де сипатталады. 

 

Тартылыс күштері (гравитациялық күштер) 

Жермен баиланысқан санақ жүйесінде, массасы m кез-келген денеге 

мынадай күш әсер етеді: 

gmP


                                                             (8) 

ол күш денені жердің тарататын күші-ауырлық күші деп аталады.Жерге 

тертылыс әсерінен барлық денелер, еркін түсу үдеуі деп аталатын бірдей 

үдеумен g=9.8м/ 2ñ  құрайды. 
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Дене Жерге тартылуы себебінен сүйненішке әсер ететін немесе іліну жібін 

керетін күшті дененің салмағы деп атайда. 

Ауырлық күші барлық уақытта әсер етеді, ал салмақ денеге ауырлық 

күшінен басқа күштер әсер еткенде ғана өзін-өзі байқатады. Егер дененің үдеуі 

Жерге салыстырғанда нольге тең болса, ауырлық күші дененің салмағына тең 

болады. Кері жағдайда  agmP


 , мұндағы a


 Жерге салыстырғанд дененің 

сүйенішімен бірге үдеуі. Егер дене ауырлық күші өрісінде еркін қозғалатын 

болса, онда ga


  және салмақ нольге тең, яғни дене салмақсыз болады. 

Салмақсыздық  деп дененің тек ауырлық күші әсерінен қозғалатын күйн 

айтады. 

Дененің жерге тартылуы кезінде оған қарсы әсер ететін екінші денеге 

түсетін күшті салмақ дейді.  

 

Бүкіл әлемдік тартылыс заңы 

Гравитациялық (тартылу) күш бүкіл әлемдік тартылыс заңы бойынша 

тартылатын  екі дененің массаларына тура пропорционал, олардың ара 

қашықтырының квадратына кepi пропорционал және осы денелер арқылы ететін 

түзудің бойымен бағытталған: 

                                              (9) 

мұндағы   – гравитациялық  тұрақты. Әрқайсысының массалары кгmm 121    

центрлерінің бір-бірімен қашықтығы мr 112   болатын екі дене өзара 

HF 111067.6   -ға тең күшпен тартылады. Тартылыс күші өзара әсерлесуші 

денелердің орналасуына,  яғни олардың координаттарына тәуелді. Масса әр 

түрлі екі заңда: Ньютонның екінші заңында және бүкіл әлемдік тартылыс 

заңында қатысады. Бірінші жағдайда ол дененің инерттілік қасиетін, ал 

екіншісінде гравитациялық қасиетін, яғни денелердің бipiн-бipi тарту қасиетін 

сипаттайды. Тәжірибелер денелердің инерттілік массасы мен гравитациялық 

массасы бip-бipіне пропорционал екендігін көрсетті. 

Жер бетінен h биіктікке көтерілген массасы т дене мен Жер үшін бүкіл 

әлемдік тартылыс заңы бойынша жазылады:  

 2жRh

mM
F


                                                       (10) 

мұндағы M  мен жR - жердің массасы мен радиусы, h< жR  болса, онда 

   ma
R

mM
F

ж


2

  немесе gmPFg
R

M
a

ж


 ,


                   

(11) 

мұндағы P


- ауырлық күші, яғни Жермен байланыста санақ жүйесінде массасы т 

дененің Жерге тартылу күші. Егер денеге тек тартылу күші әсер етсе, онда ол 

дененің қозғалысы еркін түсу деп аталады, еркін түсу үдеуі  

2/83,9 см
R

M
g

ж




                                                (12) 
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дененің массасына тәуелді емес, демек, ол барлық денелер үшін бірдей, ( g


 

орнының географиялық ендігіне, ара қашықтыққа h –қа тәуелді). 

P


  ауырлық күшінің бағыты тіктеуіш деп аталатын жүкпен көтерілген 

жіптің бағытымен дәл келеді, ал тартылу күші F


Жер центріне бағытталған. 

Сөйтіп ауырлық күшінің әсерінен дене вертикаль бойымен (жоғары, төмен) 

бірқалыпты үдемелі қозғалады. Горизонталь немесе горизонтқа бұрыш жасай 

лақтырылған дененің бастапқы жылдамдығы 0v


 ауырлық күшіне параллель 

болмай бұрыш жасаса, онда дене парабола бойымен қозғалады. Демек, дененің 

қозғалыс траекториясы оған түскен күштермен ғана анықталмай, дененің 

бастапқы жылдамдығының модулімен және бағытымен анықталады. 

  Егер де t=0  болғанда дененің жылдамдығы 00 v болса, онда еркін 

түскен дененің кез келген мезеттегі жылдамдығы, жүрген жолы, түсу уақыты 

былайша анықталады: 

   
g

h
t

gt
hghgtv

2
,

2
,2

2

                                        (13) 

 

Серпімділік күші. Гук заңы 

Серпімділік күші денелердің деформацияланып өзара әсерлесуі 

нәтижесінде паида болады. 

Серпімділік күші бөлшектің тепе-теңдік қалпынан ығысуына пропорционал 

және тепе –теңдік қалпына бағытталған болады: 

                                                  rkF


                                                       (14) 

мұндағы   r


- бөлшектің тепе-теңдік қалпына ығысуын сипаттайтын радиус-

вектор,R-серпімділік.Мұндай күштің мысалы ретінде соғу немесе сығу кезіндегі 

серіппенің деформтциялануының серпімділік күшін айтуға болады(Гук заңы): 

                                                 F=-kx                                                      (15) 

мұндағы k- серіппенің қатңдығы, х-серпімді деформация. 

Серпімділік күші денені құрайтын  бөлшектердің өзара электромагниттік 

әсерлесуінен пайда болады. Гук заңы бойынша денені сыққанда, созғанда және 

т. б. пайда болатын серпімділік күші мынаған тең: 

   lk
l

lE
F

l

lEs
E

s

F






 ,                                  (16) 

мұндағы  - кернеу, s - көлденең қима, l - абсолют ұзару, l - бастапқы ұзындық, 

l

l
- салыстырмалы ұзару, 

l

l
E





-Юнг модулі, яғни салыстырмалы ұзару бірге 

тең болатындай ( ll  ) қалыпты кернеуге тең шама, 
l

Es
k  -дененің қатаңдығы, 

ол дененің формасына, өлшеміне материалына тәуелді шама. Тіреу немесе аспа 

тарапынан денеге әсер ететін серпімділік күшін көбінесе тіреудің реакция күші 

(N) немесе аспаның керілуі (Т) деп атайды. Серпімділік күші өзара әсерлесетін 

денелердің жанасу бетіне перпендикуляр бағытталады.   

Дененің бастапқы жылдамдығы нөлге тең немесе денеге түсірілген 

айнымалы серпімділік күшіне параллель бағытталғанда, дене тербелмелі 

қозғалыста болады, ал серпімділік күші дене қозғалысының бастапқы 
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жылдамдығына перпендикуляр бағытталса, ол күш денеге центрге тартқыш үдеу 

береді де, денені шеңбер бойымен қозғалуға мәжбүр етеді. Сейтіп, серпімділік 

күшінің әсерінен дене түзу сызықты, қисық сызықты және тербелмелі қозғалыс 

жасайды.  

 

Үйкеліс күштері 

Қатты денелер бірінің бетімен бipi қозғалғанда олардың арасында пайда 

болатын үйкелісті құрғақ үйкеліс деп атайды, ол тыныштық және сырғанау 

үйкелістеріне белінеді. 

Сырғанау үйкеліс күші берілген дененің басқа дене бетімен сырғанауы 

кезінде пайда болады. 

                                                   Fуйк=kN                                                            

(17) 

мұндағы k- сырғанау үйкеліс коэффиценті, ол жанасатын беттердің күйіне және 

табиғатына тәуелді болады, N-үйкелетін беттерді бір-біріне қосатын нормаль 

күші үйкелетін денелердің беттерін жанама бойымен берілген дененің басқа 

денеге салыстырғанда қозғалысына қарама-қарсы бағытталған болады. 

Үйкеліс күші электромагниттік күштер қатарына жатады. Тыныштық 

үйкеліс күші 6ip дененің екінші 6ip денемен жанасу бетіне түсірілген күшке 

перпендикуляр бағытталады, ал сырғанау үйкеліс күшінің бағыты жанасатын 

денеге қатысты қозғалыс жылдамдығы бағытына қарама-қарсы болады. Үйкеліс 

күшінің әсерінен дене жылдамдығының модулы кемиді. 

 

Кедергі күші 

Кедергі күші дене газ немесе сұйықта қозғалған кезде пайда болады, ол 

дененің ортаға қатысты жылдамдығына пропорционал, ал бағыты қозғалыс 

бағытына қарама-қарсы:  

  vFk


                                                    (18) 

мұндағы  – кедергі  коэффициенті, ол дененің өлшемі мен формасына, оның 

бетінің күйіне және ортаның қасиетіне байланысты. 

Динамиканың негізгі тендеуі берілген санақ жүйесінде дененің күштер 

әсерінен жасайтын механикалық қозғалысын сипаттайды: 

  FF
dt

vd
mam i




                                           (19) 

мұндағы F


– денеге  әсер еткен барлық күштердің тең әсерлі күші Теңдеудің X, 

У, Z осьтеріндегі проекциялары мынаған тең: 

                            (20) 

Қозғалыс тендеуінің траекторияның берілген нүктесіне жүргізілген жанама 

мен нормальға проекциялары (1-сурет)  

               

 

 

 

                                             1-сурет          
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nF
R

mv
F

dt

dv
m 

2

,                                         (21) 

                                                                                                          

Егер массасы  m    денеге түсірілген F


 күш және 0,0 vr


 алғашқы шарттар 

белгілі болса, онда қозғалыстары дененің кез келген уақыт мезетіндегі орнын 

интегралды пайдаланып табуға болады.          

       

Бірнеше ,1F


nFF


,...,2   күштердің тең әсерлі күші F


 деп денеге әсер ететін 

күштердің әсеріне тең күшті айтады. Тең әсерлі күштің бағыты мен модулі осы 

күштерді векторлық қосу арқылы анықталады: 

 
Тең әсерлі күшке шама жағынан тең ал бағыты жағынан қарама-қарсы 

күшті теңгеруші күш деп атайды: 

 
Күштер әсерінің тәуелсіздік принципі 

Механикада күштердің әсерлерінің тәуелсіздік принципінің маңызы зор. 

Егер материалдық нүктеге бір мезгілде бірнеше күш әсер ететін болса, онда бұл 

күштердің әрқайсысы Ньютонның екінші заңына сәйкес, басқа күштер болмаған 

кездегідей материалдық нүктеге үдеу береді.  

Мысалы, материалдық нүктенің нормаль және тангенциаль үдеулері күштің 

сәйкес құраушыларымен анықталады: 

     ,
m

F
a 





    
,m

F

dt

d
a 






 ,      

dt

d
mF


   

   ,
m

F
a n

n 


  ,2
2

m

F

R
a nR

n  


 

    Rm
R

m
Fn

2
2




 .                                                        (22) 

     Материалық нүктеге нормаль үдеу беретін F


n күш, траектория 

қисықтығының центріне бағытталған, сондықтан центрге тартқыш күш деп 

аталады. 

 

1.2.4 Қатты дененің инерция моменті және күш моменті  

 

Қатты дененің айналысын динамика түрғысынан қарастыру кезінде күш 

ұғымына қоса күш моменті және масса үғымына қоса инерция моменті деген 

ұғым енгізіледі. Ол үшін массасы m дененің А нүктесінін, қозғалысын 

қарастырайық (2-сурет). Ол бір r ара кашықтықта шеңбер бойында тұрсын делік. 

А нүктесіне тұрақты бір Ғ күші әсер етсін, 

Сонда А нүктесі ra


 үдеу алады да, ол F


 күштің құраушысымен 

анықталады: 

cosFFr                                                           (23) 



25 

 

Ньютонның екінші заңы бойынша rmaF cos , бұрыштық үдеу 
r

ar  

болғандықтан: 
rmF  cos                                                        (24) 

Енді теңдіктің екі жағын да r-ге көбейтсек, онда 
2cos rmFr    

Сонымен, сан жағынан Ғ күші мен О нүктесінен күш бағытына түсірілген 

rсоs  перпендикуляр ұзындығының көбейтіндісіне тең 

cosFrM                                                    (25) 

шамасы О нүктесіне қатысты күш моменті деп аталады. Мұндағы r соs а=l 

күш иіні деп аталады. Күш моменті күш пен иіннің көбейтіндісіне тең болады. 

Ал, сан жағьінан А нүктесінің m массасы мен оның О нүктесінен 

қашықтығының квадратына көбейтіндісіне тен шама О нүктесіне қатысты А 

нүктесінін, инерция моменті деп аталады, яғни 

I=mr2                                              (26) 

Күш моменті М мен инерция моменті I-ді пайдаланып, мынаны жазамыз: 

М= І                                                (27) 

Демек, әр түрлі Ғ күштердің моменттері тең болса, олар тудыратын 

айналыстары бойынша эквивалент болады. Сонымен қатар, массалары әр түрлі 

материалдық нүктелердің инерция моменттері тең болса, олар алатын бұрыштық 

үдеулері бойынша да эквивалент болады. 

(27) формуладағы бұрыштық үдеу  — векторлық шама, ал инерция 

моменті скаляр шама болатынын айтқан жөн. Олай болса, күш моменті М 

бағыты жағынан бұрыштық үдеуге бағыттас векторлық шама болып есептеледі. 

Бұлардың арасындағы байланысты 3-суреттен айқын көруге болады: 

 FrM                                                   (28) 

 

 
 

 

 

1.2.5 Қозғалмайтын оське қатысты қатты дененің айналмалы 

қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі. Штейнер теоремасы. 

 

Күштің берілген осьтен айналдыра алу қабілетін сипаттау үшін оське 

қатысты күш моменті деген ұғым енгізіледі. 

3-сурет 
2-сурет 
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Оське қатысты күш моментін күштін, оське перпендикуляр жазықтықта 

жатқан құраушысы ғана тудыра алады. Сондықтан қатты дененің массасы mi, 

оған әсер етуші сыртқы күш Ғі , ал Ғі күші mі массасының траекториясына 

жүргізілген жанамамен а бұрыш жасайды және ол бұрыш сүйір болады (4-

сурет).  

 

iiiii rmrF  2cos   

Мұндағы i - массасы mi  элементтің бұрыштық үдеуі. 

Тұтас дененің барлық элементі үшін оның қосындысын аламыз: 

 
 


n

i

n

i

iiiiii rmarF
1 1

2cos   

бұдан абсолют қатты дененің барлық элементтері үшін оның бұрыштық үдеуі 

тұрақты, олай болса: 

 
 


n

i

n

i

iiiii rmarF
1 1

cos   

мұндағы 



n

i

iii MarF
1

cos  - қатты дененің барлық элементтеріне әсер ететін күш 

моменттерінің қосындысы, басқаша айтқанда қатты денеге әсер етуші күштердің 

ОО' айналыс осіне қатысты М толық моменті болады. 

Дененің жеке элементтері моменттерінің қосындысы  болатын 





n

i

iii MarF
1

cos  ОО' шама оське қатысты дененің инерция моменті деп аталады. 

Сонда күштің толық моментін (М) және инерция моментін (І) енгізіп мына 

теңдікті жазуға болады: 

 IM  

яғни қатты дене үшін теңдікпен салыстырғанда дәл келетіндігін көрдік. 

Жоғарыда айтылғандай, күш моменті бұрыштық үдеумен бағыттас 

болғандықтан (42) формуланы векторлық түрде жазуға болады: 

 IM  

Сонымен осы формула қатты дененің айналмалы қозғалыс 

динамикасының негізгі теңдеуі болып табылады. Бұдан қатты дененін, 

бұрыштық үдеуі мынаған тең болатынын көреміз: 

I

M
                                                            (29) 

4-сурет 
5-сурет 
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Сонда бұрыштық үдеу түсірілген күш моментіне тура пропорционал, ал инерция 

моментіне кері пропорционал болады. (7) теңдікті Ньютонның екінші заңын 

өрнектейтін  (ілгерілемелі қозғалыс үшін) amF


  теңдеумен салыстыр-сақ, онда 

ол қатты дене жылжымайтын осьтен айналғандағы Ньютон заңының 

формуласына ұқсас теңдік екендігін көреміз, бірақ мұнда сызықтық үдеудің 

ролін бұрыштық үдеу, күштің ролін күш моменті, массаның ролін инерция 

моменті атқарады. (7) тендікке қарағанда, егер денеге әсер ететін күштер 

моменті нөлге тең болса, онда бүрыштық үдеу е=0 болады, яғни дененің 

инерция моменті І өзгермесе, ол дене тұрақты бұрыштық жылдамдықпен ( ) 

айналады. =0 дербес жағдайда дене тыныштық күйде болады. 

Бір инерция моментінен екінші инерция моментіне кешу Штейнер — 

Гюйгенс теоремасы бойынша орындалады, яғни кез келген айналыс осіне 

қатысты инерция моменті, сол оське параллель ауырлық центрінен өтетін оське 

қатысты инерция моменті мен дене массасынын сол осьтік ауырлық центрінің 

айналыс осінен кашықтығының квадратына көбейтіндісінің қосындысына тен, 

болады (5-сурет) 

I=I0+ml2                                                          (30) 

мұндағы I-l кашықтықтағы дененің массалар центрінен өтетін оське параллель 

OO' оське қатысты дененің инерция моменті, I0-OO' оське параллель және 

берілген дененің массалар центрі арқылы ететін 00" осіне қатысты дененің 

инерция моменті. 

Инерция моментінің өлшемділігі мына теңдік бойынша тағайындалады: 

I=mR2 

бұдан 

[I]=[m]×[R2]=ML2 

Массасы көлем бойынша біркелкі таралған және дұрыс геомтериялық 

формасы бар массалары m, біртекті денелердің инерция моменттері: 

 

1.2.6 Қозғалыс мөлшерінің моменті 

 

Радиусы r шеңбер бойымен айналатын материалдық нүктені қарастырайық, 

оның массасы m болсын. Бұл нүкте үшін мына теңдікті жазуға болады: 

rmaF cos  

Дене Айналу осінің орны Инерция моменті 

Радиусы R іші қуыс жұқа 

қабырғалы цилиндр 

Симметрия осі mR2 

Радиусы R тұтас цилиндр 

немесе диск 

Симметрия осі 

 

Ұзындығы L ұзын жіңішке 

стержень 

Ось стерженге 

перпендикуляр және оның 

ортасынан өтеді  

Радиусы  R шар өс шардың центрі арқылы 

өтеді 
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Ғ — нүктеге түсірілген күш, а — оның үдеуінің тангенциал құраушысы. Ғ 

күші шама жағынан тұрақты, ол жол бойының барлық нүктелерінде шеңбер 

жанамасымен  , бұрыш жасап отырсын. Сонда  
dt

dv
r   болады да, соңғы 

теңдікті былай жазамыз: 

 mddtF cos  

Егер өрнектің оң және сол бөліктерін –ге көбейтсек мынау шығады: 

 rmddtFr cos  

Сонда cosFr  шамасы О айналыс центріне қатысты күш моменті болып 

табылады, сонымен қатар масса мен радиус тұрақты болғандықтан, 

rmd көбейтіндісін  rmd  түрінде жазсақ, онда (36) теңдік мына түрге келеді: 

 rmdMdt   

Егер күш моменті тұрақты болмаса, онда уақыт аралығы өте аз етіп алынуы 

керек,  сонда осы уақыт аралығы ішінде constM  болуға тиіс. Шектеулі уақыт 

аралығы үшін күш моментінің орташа мәнін М алуға болады, яғни 

 rmdMdt                                                     (29) 

Krm   шамасы шеңбер бойымен айналатын материалдык нүктенің қозғалыс 

мөлшерінің моменті, ал Mdt шамасы күштер моментінің импульсi делінеді. 

Сонда қозғалыс мөлшері моментінің өзгерісі сан жағынан алғанда түсірілген 

күштер моментінің импульсіне тең болады. 

(29) теңдікті жылжымайтын осьтен айналатын қатты денеге де қолдануға   

болады. Ол  үшін  қатты  денені әрқайсысының массасы ті  жеке элементтерге 

бөлеміз  (6-сурет). Сондай   элементтердің   әрқайсысы   үшін мына теңдікті 

жазамыз: 

iiiiii dmrdtrF  cos  

 
 

 

ii rdd    болғандықтан, бұл өрнек былай түрленеді:  

 drmdtrF iiiii

2cos   

Қатты дененің барлық жеке элементтері үшін осындай теңдіктерді жазып 

олардың қосындысын тапсақ мынау шығады: 

 drmdtrF i

n

i

iii

n

i

i

2

11

cos 


  

мұндағы MrF iii  cos - қатты денеге әсер етуші күш моменті,  дененің 

инерция моменті, сонда IddtM   немесе 

6-сурет 
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dt

d
IM


  

Берілген оське қатысты қатты дененің инерция моменті тұрақты шама 

екендігін ескерсек, (38) теңдікті мына түрде жазуға болады: 

 
dt

Id
M


  

немесе KI  екендігін ескерсек, онда 

dt

dk
M                                                      (30) 

Бұл теңдік моменттер теңдеуі деп аталады. Сонымен уақыт бойынша 

алынған қозғалыс мөлшері моментінің туындысы айналу осіне қатысты денеге 

әсер етуші сыртқы күштер моментіне тең. 

 Егер соңғы теңдікті мына түрде жазсақ: 

 IddkdtM   

Бұдан қатты дененің қозғалыс мөлшері моментінің өзгерісі айналыс осіне 

қатысты осы денеге түсірілген сыртқы күштер импульсіне тең болады. 

Сонда (29) және (30, а) формулаларға қарағанда, күш моменті болмаса 

 0M , онда қозғалыс мөлшері моменті өзгермейді  .,0 constKKd  . Осы 

тұжырымдалған заңдылық қозғалыс мөлшері моментінің сақталу заңы деп 

аталады. 

Материалдық нүкте шедбер бойымен қозғалған жағдайда, егер 0M  болса, 

(29) теңдік бойынша 

constrm   (31) 

Енді қатты дененің осьтен айналысы кезінде теңдікке сәйкес, 0M  болса,  

онда 

,constI                                         (32) 

яғни инерция моменті тұрақты болып, сыртқы күштер болмаса, айналатын қатты 

дененің бұрыштық жылдамдығы өзгермейді const . 

Егер сыртқы күштер (М) болмай инерция моменті (І) өзгерсе, онда 

бұрыштық жылдамдық    та өзгере бастайды, сонда constI  болып отырады; 

егер (І) инерция моменті артса, онда    бұрыштық жылдамдық артады. 

Қозғалыс мөлшерінің моменті IK   векторлық шама, ол бұрыштық 

жылдамдық векторымен бағыттас болады. 

 

1.2.7 Айналатын қатты дененің кинетикалық энергиясы 

 

Қозғалмайтын осьтен   бұрыштық жылдамдықпен айналатын қатты денені 

қарастырайық. Сонда, оның і-ші элементінің кинетикалық энергиясы  

2

2
ii

k

m
i
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мұндағы mi – элементінің массасы, i  - элементтің сызықтық жылдамдығы. 

Элементтің айналыс осінен ара қашықтығы ri, i =ri  десек, онда 
2

22 ii
ki

rm
  

болады. 

Дененің толық айналысының кинетикалық энергиясы жеке эелементтерінің 

кинетикалық энергияларының қосындысына тең: 





n

i

ii

ii
n

i

rm
rm

1

2
22

1

2

22




 
мұндағы Irm

n

i

ii 
1

2  - берілген оське байланысты дененің инерция моменті десек, 

кинетикалық энергия  

2

2


I
                                          (33) 

Сонымен қозғалмайтын осьтен айналған қатты дененің кинетикалық 

энергиясының формуласы материалдық нүктенің энергиясының формуласына 

ұқсас, бірақ (т) массаның ролін (І) инерция моменті, сызықтық жылдамдықтың 

( ) ролін ( ) бұрыштық жылдамдық атқарады. 

 
 

 

Қатты дене қозғалмайтын ОО’ осінен айналып белгілі   бұрышына  

бұрылғанда М күш моментінің істейтін жұмысын анықтайық. (7-сурет) 

Дене   бұрышына бұрылғанда күш түсірілген А нүктесі s  доғасының 

ұзындығына жылжиды, сонда Ғ күшінің істеген жұмысы  rddsFdsdA  ,  

болғандықтан FrddA  , егер FrM   ескерсек, онда MddA   болады. Бұдан 

толық жұмыс 



0

MdA . 

Егер М моменті тұрақты болса, онда дене   бұрышына бұрылғанда 

істелетін жұмыс: 
MA                                          (34) 

Сонымен, айналмалы қозғалыста жұмыс күш моменті мен бұрылу 

бұрышының көбейтіндісіне тең болады. 

Енді айналмалы қозғалыс кезіндегі кинетикалық энергияның өзгерісін 

көрсету үшін динамиканың негізгі теңдеуін мына түрде жазайық: 

dt

d
IM




 

7-сурет 
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Осы кездегі жұмысты табу үшін теңдіктің екі жағын да бұрылу 

бұрышының шамасына көбейтейік, яғни dtd   , мұндағы — айналыстың 

бұрыштық жылдамдығы,   dt — өте аз уақыт десек, онда ,constM   бұдан 











2

2



 Iddt

dt

d
IMd  

Бұл өрнекті интегралдасақ 

22

2

22

0
2

1

22 1

0

1

0

1

0
















I
dIIdMdA 

















                           (35) 

яғни айналмалы қозғалыс кезінде дененің кинетикалық энергиясының өзгерісі 

денеге бұрыштық үдеу беретін күш моментінің жұмысына тең. 

Егер дене массалар центрі арқылы өтетін оське қатысты айналатын болса 

және параллель орын ауыстырса, онда дененің толық кинетикалық энергиясын 

мына түрде көрсетуге болады:  

22

22 


Im
E

c
  (36) 

Сонымен қатты дененің толық кинетикалық энергиясы дененің массалар 

центрімен бірге қозғалатын т массасының кинетикалық энергиясы мен массалар 

центрінен өтетін айналыс осіне қатысты оның айналысының кинетикалық 

энергиясының қосындысына тең болады.  

 Дененің ілгерілемелі қозғалысы үшін және қозғалмайтын ось бойымен оның 

айналуы үшін негізгі шамалармен қатынастарды салыстырамыз: 

 

Ілгерілемелі қозғалыс Айнымалы қозғалыс 

Масса m Инерция моменті J 

Орын ауыстыру d r


 Бұрыштық орын 

ауыстыру 




d  

Жылдамдық r


  Бұрыштық 

жылыдамдық 




w  

Үдеу 


a  Бұрыштық үдеу w


  

Күш F


 Күш моменті M


 

Импульс 


 Импульс моменті L


 
Жұмыс dA=FsdS Жұмыс dA=Mzd  

Кинетикалық 

энергия 
2/2m  Кинетикалық 

энергия 

Jzw2/2 

Динамиканың 

негізгі теңдеуі 
amF


  Динамиканың 

негізгі теңдеуі dt

Ld
M



  

dt

Pd
F



  




 JM  
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1.3 САҚТАЛУ ЗАҢДАРЫ 

 

1.3.1 Механикалық жүйенің  масса центрінің қозғалыс заңы 

 

Ньютон механикасында массаның жылдамдыққа тәуелді 

болмайтындығынан жүйенің импульсін оның масса центріне жылдамдығы 

арқылы өрнектеуге болады. Материалдық нүктелер жүйесінің масса центрі 

(немесе инерция центрі ) деп, орны осы жүйенің массасының таралуын 

сипаттайтын С нүктесі болып табылады. Оның радиус-векторы: 

m

rm

r

n

i
C


 1

11




 

Мұндағы m1 және 
1r


-i-ші материалдық нүктенің массасы және радиус- 

векторы, n-жүйедегі материалдық нүктелер саны, 



n

i

mm
1

1 - жүйенің массасы. 

Бұл жағдайда жүйенің импульсі: 

.C
C m

dt

rd
mp 




  

Масса центірінің қозғалыс заңы:жүйенің масса центірі жүйенің барлық 

массасы шоғырланған материалдық нүкте сияқты қозғалады және оған жүйеге 

әсер ететін барлық сыртқы күштердің гометриялық қосындысына тең күш әсер 

етеді.  

 

Импульстің сақталу заңы-табиғаттың іргелі заңдарының бірі. Бұл 

бөлімде қозғалыс мөлшерінің сақталу заңы тек тұйықталған жүйелер үшін 

ғана қарастырылады. Ол барлық сыртқы күштердің (жүйеге қатысты) 

қорытқы күші нолге тең болған кезде ғана, Ньютонның екінші заңының 

салдары түрінде алынады. 

Шын мәнінде (18) теңдікті түрлендіріп былай жазуға болады:  

                       ).(


 mddtF                                                              (1) 

Мұндағы (


m ) —қозғалыс мөлшері, ал d(


m ) —элементар қозғалыс 

мөлшері векторының өзгерісі деп аталады. Қозғалыс мөлшері жылдамдық пен 

үдеуге қарағанда, қозғалыстағы дененің тек қана кинематикалық ерекшелігін 

көрсетпей, оның динамикалық қасиетін, яғни массасын сипаттайды. 

Ал dtF


 векторы элементар күштер импульсі деп аталады. Сонымен, 

динамиканық негізгі заңын тұжырымдайтын тағы бір заңдылық шығады: 

дененің элементар қозғалыс мөлшерінің өзгерісі сол денеге әсер етуші 

элементар күштер импульсіне тең. 

(1) теңдеуге сәйкес күш ұғымына басқаша да анықтама беруге болады: 

күш дегеніміз бірлік уақыт ішінде өзгеретін элементар қозғалыс мөлшеріне 

тең физикалық векторлық шама. 

Бірқалыпты айнымалы қозғалыс кезінде уақыт бірлігі ішіндегі қозғалыс 

мөлшерінің өзгерісі түсірілген күшке пропорционал және ол күш векторы 

әсер еткен бағыт бойынша өзгереді. 
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Ньютонның үшінші заңына байланысты бір-біріне өзара әсер етуші 

денелердің қозғалыс мөлшері өзгерістерін (18) теңдеуге сәйкес былай жазуға 

болады: 

),(),( 222111



  m
dt

d
Fm

dt

d
F  

сонда  

),()( 2211



  m
dt

d
m

dt

d
 

бұдан өзара әсер ету нәтижесінде бір дененің қозғалыс мөлшері қанша артса, 

басқа дененің қозғалыс мөлшері сонша кемиді, яғни қозғалыс мөелшері 

ауысады. 

Енді тұйықталған жүйе үшін, яғни тек өзара әсерлесетін, бірақ жүйеден 

тыс ешбір денелермен әсерлеспейтін денелер үшін қозғалыс мөлшерінің 

өзгерісін қарастырайық. Айталық, жүйе массалары m1,m2,m3,…m; 

жылдамдықтары n



 ,...,,, 321  n денеден құралса. Егер денелердің бір тобын 

i, екінші тобын k десек, онда i тобының k әсер етуші ішкі күштері ikF


 болса, 

керісінше k тобының і тобына әсер етуші ішкі күштері kiF


    болады. 

Ньютонның екінші заңына сүйене отырып, әр дененің қозғалыс 

мөлшерінің өзгерісін мына түрде жазуға болады: 

;...)( 1131211 nFFFm
dt

d 

  

nFFFm
dt

d
2232122 ...)(



  

............................................... 

....)( )1(21 



 nnnnnn FFFm
dt

d
  

Ньютонның үшінші заңы бойынша теңдеулердің оң жағында ikF


 

күштеріне kiF


 қарсы әсер күштері сәйкес келеді, сондықтан ikF


= kiF


 

теңдеулерді мүшелеп қоссақ мынау шығады: 







n

i

iim
dt

d

1

.0  

мұндағы 





n

i

ii Km
1

  векторлар қосындысы жүйенің қозғалыс мөлшері-нің 

толық векторы деп аталады. Олай болса 








n

i

iim
dt

d

dt

Kd

1

0  

немесе 







n

i

ii constmK
1

.                                                         (2) 

Яғни тұйықталған жүйені құрайтын денелердің қозғалыс мөлшерінің 

векторлық қосындысы болатын қозғалыс мөлшерінің толық векторы қозғалыс 

кезінде ұдайы тұрақты болып отырады. Бұл физиканың негізгі заңдарының бірі 
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болып табылады. Ол тек макроскопиялық денелер өзара әсер еткен жағдайда 

ғана емес, тіпті микроскопиялық бөлшектер, яғни жеке атомдар, атом 

ядролары, электрондар т. т. өзара әсер еткен кезде де дұрыс болып табылады. 

 

1.3.2 Күш жұмысы және оның қисық сызықты интеграл арқылы 

берілетін өрнегі 

 

Біз қоршаған ортада қандай да бір күшпен (тартылыс, серпімділік, 

тебіліс т. б.) біріне-бірі әсер етуші денелерді кездестіреміз. Сонда денелер тек 

күштердің әсерінен орын ауыстырады. Олай болса, күштердің денелердің 

орын ауыстыруымен байланысты әсеріне сипаттама беру қажет болады. 

Механикада мұндай сипаттама ретінде физикалық шама алынады және 

күштің орын ауыстыру бойымен бағытталған құраушысы неғұрлым көп, әрі 

күш түскен нүкте алысырақ жылжыса, онда ол шама соғұрлым үлкен болады. 

Бұл шама физикада жұмыс деп аталады. 

 
 

Түзу сызықты қозғалыс кезінде күш тұрақты және орын ауыстыру 

бойымен бағытталған жағдайда (1-сурет) жұмыс 


F  күші мен оның түскен 

нүктесінің 


s  орын ауыстыруының көбейтіндісіне пропорционал болады, яғни      

A=kFss.                                                       (3) 

мұндағы k — пропорционалдық коэффициент, бұдан Fs =F cos a  және k=1 

десек, онда 

A = Fs cos a . 

Сонымен жұмыс шамасы сан жағынан F күшінің, күш түскен нүктенің s 

орын ауыстыруының және күш бағыты мен орын ауыстыру арасындағы a  

бұрышы косинусының көбейтіндісіне тең болады. Жұмыс күш пен орын 

ауыстыру векторларының скалярлық көбейтіндісіне тең болғандықтан скаляр 

шама болып табылады. 

Егер де күш бағыты мен дененің орын ауыстыруының арасындағы 

бұрыш сүйір ( <90°) болса, онда Fs cos   көбейтіндісі оң болады да, F 

күші оң жұмыс жасайды, яғни А>0. Егер күш бағыты мен дененің орын 

ауыстыруының арасындағы бұрыш доғал (90°< <180°) болса, онда күштің 

жасаған жұмысы теріс болады, яғни А<0. Бұл кезде күш теріс жұмыс 

жасамайды, керісінше жұмыс түсірілген күшке қарсы істелінеді дейді. Егер 

2-сурет 1-сурет 
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күш пен орын ауыстырудың арасындағы бұрыш   = 90° болса, онда cos =0 

де жұмыс жасалмайды. 

Енді жұмыстың өлшем бірліктерін қарастырайық. Бірліктердің 

халықаралық жүйесінде жұмыс өлшеміне 1 джоуль алынады, яғни күш 

бағыты мен орын ауыстырудың бағыты сәйкес келетін болса, онда 1 Дж=1 

Н · 1 м болады. 

Жолдың едәуір бөлігіндегі (қозғалыс қисық сызықты), айнымалы күштің 

жұмысы, жолдың жеткілікті аз бөлігіндегі элементар жұмыстардың 

қосындысы болып табылатынын түсіндіру жерек, мұнда күш пен a бұрышы 

тұрақты деп алынады: 

.*cos* dsaFdsFdA s   

Онда жолда шексіз аз элементтерге бөлгенде жұмыс интегралмен 

анықталады: 

 

2

1

2

1

.cos dsFadsFA s                                            (4) 

Жұмыстың графигі Fs (s) 8-суреттегі фигураның ауданымен сипатталады. 

 

1.3.3 Қуат 

 

Механизмнің уақыт бірлігінде істейтін жұмысын қуат дейді. Егер t  

уақытта істелген жұмыс A  болса, онда осы уақыттағы орташа қуат Nоp мына 

формуламен өрнектеледі: 

.
t

A
Nop




                                                               (5) 

Ал уақыттың берілген мезетіндегі қуат (лездік қуат) 

,][lim
0 dt

dA

t

A
N

t
ëåç 







 

яғни жұмыстың уақыт бойынша алынған туындысымен анықталады. 

Қуаттың өлшемі ватт  (Вт):  

1 Вт= 1 Дж/сек. 

Егер қозғалтқыштың (двигательдің) жұмыс істеуі кезінде қуаты тұрақты 

болса, оның қозғалысы бірқалыпты және жылдамдығын     десек, онда 

(24) формула мына түрде өзгереді 

.


 F
dt

ds
F

dt

dsF

dt

dA
N                                           (6) 

 

1.3.4 Механикалық жүйенің кинетикалық энергиясы және оның 

жүйеге түсірілетін сыртқы және ішкі күштерінің жұмысымен байланысы 

 

Кинетикалық энергия. Бұл ұғымды еркін денеге әсер етуші күштің 

жұмысын есептеу арқылы түсіндірген жөн. Яғни бір күштің әсерінен 

қозғалған материалдық нүктенің немесе дененің жылдамдығы өзгеріп 

отырады. Түсірілген күштің істеген жұмысы дененің жылдамдығының 

өзгеруіне байланысты. Бұл байланыс материалдық нүктенің кинетйкалық 

энергиясы деп аталатын физикалық шама арқылы өрнектеледі. 
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Материалдық дененің кинетикалық, энергиясын анықтау керек болсын. 

Сонда массасы m, жылдамдығы   материалдық дене екінші бір денемен 

әсерлесуінің салдарынан өзінің қозғалысын тоқтатады. Сол кездегі инерция 

күші Ньютонның екінші заңы бойынша мынаған тең: 

dt

d
mF


  

мұндағы 
dt

d
 — дененің уақытқа баиланысты жылдамдығының өзгерісі, ал 

теріс таңба сол жылдамдықтың кемуін көрсетеді. 

Егер дене инерция күшінің нәтижесінде ds-ке орын ауыстырса, онда 

істелген жұмыс dA=Fds болады, сонда   

.


dmd
dt

dsa
mds

dt

d
mdA   

Енді қозғалыстағы дене толық тоқтауы кезінде істелген жұмысты табу 

үшін соңғы өрнекті интегралдаймыз, яғни  

 

0 22

.
2

0

2









mm
dmA  

Сонымен F күшінің істеген жұмысы кинетикалық энергия деп аталатын 

( 2/2m )  шамаға тең болады, оның оны Ek әрпімен белгілейміз: 

.
2

2m
EA k                                                     (7) 

Сонда, масса m денеге   жылдамдық беру үшін түсірілген күш 
2

2m
-қа 

тең оң жұмыс істеуі керек. 

Егер бірнеше материалдық нүктелер жүйесін қарастырсақ, онда (7) 

формуланы ескере отырып, жұмысты мына түрде өрнектеге болады: 

  
  


n

i

n

i

n

i

ii
kiik

m
EAE

1 1 1

2

.
2


 

 

Жүйенің Ek кинетикалық энергиясы деп, осы жүйені құрайтын барлық 

материалдық нүктелердің кинетикалық энергияларының қосындысын айтады.

  

Қорыта келгенде, жүйенің кинетикалық энергиясының өзгерісі жүйені 

құрайтын нүктелерге түсірілген барлық күштердің жұмысына тең болады. 

 

1.3.5 Сыртқы күш өрісіндегі материалдық нүктенің потенциалдық 

энергиясы және оның материалдық нүктеге әсер ететін күшпен байланысы 

 

Потенциалдық энергия. Материалдық нүкте ретінде қарастырылып 

отырған дене, өзін айнала қоршаған денелермен әсерлесе отырып, бір 

орыннан екінші орынға қозғалсын. Демек, ол денеге күштер әсер етеді, бұл 

жағдайда дене күш өрісінде қозғалады деп айтылады. Ондай күштер: 

тартылыс, серпімділік, ауырлық электромагниттік т. б. болуы мүмкін. 

Сонымен потенциалдық энергия денелердің немесе олардың бөлшектерінің 

өзара орналасуы кезіндегі жұмыс қорымен өлшенеді. Мысалы, материалдық 
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нүкте ауырлық күшінің біртекті өрісінде қозғалғанда, яғни денені бір 

деңгейден екінші деңгейге көтергенде істелетін жұмысты есептеу арқылы 

потенциалдық энергияны табуға болады. Яғни, массасы m дене Жер бетінен h 

биіктікке көтерілсін, сонда оның потенциалдық энергиясы  (Ер) мына 

шамаға тең: 
mgdhdA   

немесе 


1

2

.

h

h

mgdhA  

Ауырлық күші тұрақты болғандықтан (P = mg),  

 
2

1

,)( 12

h

h

PhhhPdhmgA               .PhA   

Айталық, дене Жер бетінен Н биіктікке қисық сызықты (қисық сызықтың 

әрқайсысын түзу сызықты кесінді деп есептеуге болатындай етіп, бірнеше 

элементар кесінділерге бөлеміз) траектория арқылы көтерілсін делік, сонда 

оның энергиясы ауырлық күшінің жұмысы арқылы сипатталады. Әрбір 

элемент үшін істелінген жұмыс 9-суреттегідей: 

;cos*cos* iiiii almgalPA    ;cos* iii Hal   

ii HmgA   

 
 

 

 

Егер барлық қисық сызық үшін есептейтін болсақ, онда 





n

i

ip mgHHmgAE
1

,  

яғни дене кез келген қисық сызық бойымен қозғалған кезде ауырлық күшінің 

жұмысы дене жолының бастапқы және соңғы нүктелері биіктіктерінің 

айырымына тең Н-тың бойымен тік көтерілу кезінде істелінген жұмысқа тең 

болады. 

Сөйтіп, ауырлық күші өрісінде істелген жұмыс жолдың формасына және 

ұзындығына байланысты емес, тек жолдың соңғы нүктесінің бастапқы 

нүктесіне қарағанда қаншама биік жатқандығына байланысты. Ауырлық 

күштерден басқа да, қозғалыстың тек бастапқы және соңғы нүктелеріне 

байланысты өзгеретін күштер болады. Ондай күштерді потенциалдық күштер 

деп атайды. Материалдық нүктелер потенциалдық күштердің өрісінде 

4-сурет 
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қозғалғанда потенциалдық энергия туралы ұғым енгізуге болады, сонда 

күштердің жұмысы оның айырымы арқылы анықталады: 
,

212,1 ppp EEEA                                                         (8) 

немесе 

.mghEA p                                                        (9) 

Сонымен, массасы m дене h биіктікке көтерілгенде, оның потенциалдық 

энергиясы mgh-қа тең болады. Жер бетіндегі дененің потенциалдық энергиясы 

шартты түрде нөлге тең деп қабылданады. Егер дене h биіктіктен төмен түссе, 

ол оң жұмыс, егер төменнен жоғары h биіктікке көтерілсе, онда ол теріс 

жұмыс істейді. 

Потенциалдық энергияның абсолют мәні өлшенбейді, бірақ әруақытта 

нақты тұрақты мәніне дейінгі дәлдікпен бағаланатынын түсіну өте 

маңызды. Бұл айтқанымыз жоғары көтерілген дененің  потенциалдық 

энергиясы мысалынан анық байқалады, оның мәні қалауымызша 

тағайындалған бастапқы деңгейге тәуелді.  

 

Консервативті және консервативті емес күштер  

Консервативті (потенциялды) күш  деп, жұмысы бастапқы және соңғы 

орнымен анықталатын және жолдың формасына тәуелді болмайтын күшті 

айтады. 

Тартылыс күштер, сепімділік күштері консервативтік күштер болып 

табылады. Консервативті емес күштердің мысала ретінде үйкеліс күштерін 

айтуға болады. 

 

1.3.6 Механикадағы энергияның сақталу заңы 

 

Тек механикалық процестер өтетін жүйелер механикалық жүйе деп 

аталады. Тұйықталған механикалық жүйеде потенциалдық және кинетикалық 

энергиялардың қосындысы тұрақты шама болып қалады  (мұндай жүйелер 

консервативтік деп аталады).  

Егер тұйықталған жүйеде потенциалдық және кинетикалық энергияның 

қосындысы кемісе, ол жүйеде механикалық энергия энергияның басқа 

механикалық емес түріне айналғанын көрсетеді. Мұндай жүйелер 

диссипативтік деп аталады. 

Дененің еркін түсуі кезінде кез келген уақыт мезетінде оның кинетикалық 

және потенциалдық энергиясының қосындысы тұрақты болатынын ескеру 

керек. 

Енді материалдық нүктелердің оңашаланған жүйесін алайық. Ол 

жүйеде тек потенциалдық күштер ғана әсер етеді делік. Жүйенің күйі оның 

конфигурациясымен және жүйені түзетін материалдық нүктелердің 

жылдамдығымен анықталады. Жүйе бір күйден екінші күйге көшкенде оны 

құрайтын материалдық нүктелерге түсірілген күштер жұмыс істейді, оны A1,2 

әрпімен белгілейік. Мұндағы (1) және (2) индекстер жүйенің бастапқы және 

соңғы күйлерін көрсетеді. Бұл күйлердің әрқайсысында материалдық 

нүктелердің жылдамдығы мен олардың орналасуы әр түрлі, сондықтан жүйе 

кинетикалық және потенциалдық энергияларының мәндерімен сипатталады. 
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Бір есте болатын нәрсе, жүйеде әсер етуші күштер потенциалдық күштер болса 

ғана оңашаланған жүйе үшін механикалық энергияның сақталу заңы 

орындалады. Потенциалдық емес күштер (үйкеліс күштері) бар болса, онда 

жүйенің Ер және Ek знергияларының қосындысы тұақты болмайды, бұл кезде 

энергия бір түрден екінші түрге ауысады, мысалы потенциалдық энергия 

кинетикалық энергияға немесе керісінше түрленуі мүмкін. Ол үшін массасы m 

денені Жер бетінен h1 биіктіктен h2 биіктікке көтерсек, денеге (Жер мен дене 

арасындағы ішкі күштер) ауырлық күш gm


 және ауырлық күштің үдеуіне 

қарама-қарсы үдеу туғызатын сыртқы  F


  күші әсер етеді. 

Ньютонның екінші заңы бойынша бұл дененің қозғалыс теңдеуі: 

.
dt

d
mmgF


  

Енді осы теңдеуді шексіз аз орын ауыстыру dh-қа көбейтіп және сол 

жағын h1-ден h2-ге дейін, ал оның оң жағын 
1  ден 

2 -гe дейін интегралдасақ, 

онда ол мына түрде жазылады:  

  
2

1

2

1

2

1

h

h

h

h

h

h

dmdhmgdhF   

немесе 

).
2

()
2

()(
2

1
1

2

2
212

 m
mgh

m
mghhhF   

Егер денеге ауырлық күштен басқа ешқандай күш әсер етпесе, онда 

мына формула былай өзгереді:  

.
22

2

2
2

2

1
1

 m
mgh

m
mgh   

Денені алғашқыда Жер бетінде деп есептесек, онда (h1 = 0, 
1 =0, h2=h, 

2 = ) соңғы тендеу мына түрде көрсетіледі: 

,
2

2m
mgh          ,constEE kp                             (10) 

яғни төмен түсу аяқталған кезде потенциалдық энергияның орнына 

кинетикалық энергия пайда болады. Энергия бір түрден екінші түрге ауысты, 

бірақ оның жалпы мөлшері өзгерген жоқ. 

Энергияның сақталу заңын кеңірек түсіну мынаны көрсетеді: энергия 

жоғалып кетпейді және жоқтан пайда болмайды, ол тек бір түрден екінші 

түрге ауысады және де энергияның бір түрі қаншаға кемісе, екінші түрі 

соншаға артады. 

Энергия қозғалыс өлшеуіші болғандықтан, энергияның сақталу заңы 

бойынша ол жоғалмайды және жоқтан пайда болмайды, тек қана мөлшерін 

сақтай отырып, бір түрден екінші түрге ауысады. Басқаша айтқанда, материя 

және қозғалыс біртұтас байланыста болады. Материясыз қозғалыс, 

қозғалыссыз материя болмайды. Қозғалыс — материяның өмір сүру формасы. 
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1.4 ТҰТАС ОРТАЛАР МЕХАНИКАСЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

 

 1.4.1 Тұтас орта түсінігі. Сұйықтар мен газдардың жалпы қасиеттері 

 

Бұл бөлімде сұйықтар мен газдардың механикасымен танысамыз. Қатты 

денелердегі сияқты сұйықтар мен газдардың қозғалысын да кинематикалық және 

динамикалық тұрғыдан қарастыруға болады. Газдар мен сұйықтар өзара ұқсас 

болатындықтан оларды әдетте бірінен-бірін бөлмей, тек газдардың 

сығылғыштығын ескермеуге болмайтын жерде ғана олар бөлек қарастырылады. 

Сондықтан сұйық туралы айтылғандар газға да қатысты деп түсіну керек. 

Кинематикалық тұрғыдан қарағанда сұйық қозғалысын оның әрбір 

бөлшегінің қозғалысымен сипаттауға болады. Сұйық қозғалысын жете түсіну 

үшін ағын сызықтары жәке ағын түтігі деген жаңа ұғымдарды пайдалану тиімді. 

Қалыптаспаған қозғалыс (стационар емес) үшін ағын сызықтары уақытқа 

байланысты өзгереді, ал қалыптасқаы (стационар) жағдайда олар тұрақты болып 

қалады. Бұған қоса, қалыптасқаы қозғалыс жағдайында ағын сызықтары 

бөлшектің траекториясына дәл келеді. 

Сұйық қозғалысын қарастырғанда көп жағдайда сұйықты мүлде 

сығылмайды деп санауға және оның бір қабаты екінші қабатымен 

салыстырғанда орын ауыстырса, үйкеліс күштері (немесе тұтқырлық) пайда 

болмайды деп жоруға болады. Осындай мүлде сығылмайтын және мүлде тұтқыр 

емес сұйық идеал сүйық деп аталады. «Идеал сұйық» ұғымын пайдалану нақты 

сұйықтарға тек белгілі дәрежеде ғана жақындау болып табылады. 

 
 

 

Сұйық бөлшектерінің қозғалысын бір белгілі санау жүйесіне қатысты 

анықтауға болады. Яғни әрбір бөлшек өзіне тән жылдамдық векторы бойымен 

қозғалады. Басқаша айтқанда сұйық жылдамдық векторының өрісі болып 

табылады. Жылдамдық векторлары бойымен сызықтар жүргізейік, сонда 

олардың әрбір нүктесінен жүргізілген жанама сұйық бөлшегі жылдамдығының 

сол нүктедегі бағытына дәл келетін болсын. Ондай сызықтарды ағын сызықтары 

(1-сурет) деп атайды. Әдетте сұйықтық ағысы күшті болғанда ағын сызықтары 

жиі, ал сұйық ағысы бәсең жерде ағын сызықтары сирек етіп жүргізіледі. Сұйық 

ағысы қалыптасқанда сұйық жылдамдығы әрбір нүктеде тұрақты болады да, 

уақытқа байланысты өзгермейді. Бұл жағдайда ағын сызықтары өзгермейді, әрі 

сұйықтың жеке бөлшектерінің траекториясына дәл келеді. Сұйықтың ағын 

сызықтарын көзбен көруге болады, ол үшін сұйыққа аздап бояу қосады немесе 

көрініп жүзіп жүретіндей зат бөлшектерін салады. 

Сұйықтың ағын сызықтарымен шектелген бөлігін ағын түтігі деп атайды. 

Ағын түтігінің белгілі бір қимасындағы барлық бөлшек қозғалыс кезінде ағын 

2-сурет 1-сурет 
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түтігінен шығып кетпей оның ішімен қозғалады. Сонымен қатар ағын түтігінің 

ішіне де сырттан ешқандай бөлшектер енбейді. 

Айталық, ағын түтігі бойымен үзіліссіз сұйық ағып жатсын. Мұндай ағыс 

сұйық массасының сақталу заңын қанағаттандырады. Олай болса, ағын түтігінің 

көлденең қимасы S арқылы t  бірлік уақыт ішінде өтетін сұйық массасы m  

мынаған тең болады: 
tSm    

мұндағы   — тұрақты қимадан өтетін сұйық бөлшегінің жылдамдығы,  — осы 

қимадағы сұйықтың тығыздығы. 

Сұйықтың қалыптаскан ағыны кезінде сұйық сығылмайды деп есептесек, 

онда S1 қимадан ағып өтетін сұйық көлемі қандай болса, S2 қимадан ағып өтетін 

сұйық көлемі де дәл сондай болады, сондықтан (2-сурет) 

222111 SS                                                     (1) 

Бұдан берілген сұйықтың сығылғыштығын ескермей оның тығыздығы ағын 

түтігінің барлық жерінде бірдей десек (
21   ), онда (54) өрнек мына түрде 

жазылады: 

1122 SS                                                       (2) 

немесе 

.constS                                                     (3) 

Соңғы өрнектен сығылмайтын тұтқыр емес сұйық ағысының жылдамдығы 

мен ағын түтігінің көлденең қимасының көбейтіндісі берілген ағын түтігі үшін 

тұрақты шама болады. Бұл айтылған қорытынды ағынның үзіліссіздігі жөніндегі 

теорема деп аталады. 

 
 

 

(2) теңдеуді мына түрде жазайық, яғни 

2

1

2

1

S

S





 

Сығылмайтын тұтқыр емес сұйықтың құбырмен ағуы стационар ағын 

болса, онда құбырдың ішкі көлемі ағын түтігіне дәл келеді. Сондықтан сорғы 

ағынның үзіліссіздігі жөніндегі теорема бойынша құбырдың жуан жерінде 

сұйық жайлап ағады, яғни жылдамдығы ( 2) баяу болады, құбырдың жіңішке 

жерінде сұйық тезірек ағады, яғни жылдамдығы ( 1 ) артады. 

Егер ағын түтігі ағыс бағыты бойынша жіңішкере беретін болса, онда ағын 

түтігінің тарлау жерінде сұйық жылдамырақ аға бастайды, яғни үдеу пайда 

болады. Сондықтан, түтіктің тарлау жеріне ағып барған сұйыққа сол түтіктің кең 

жеріндегі сұйық тарапынан күш әсер етеді. Бұл күш сұйықтың әр түрлі 

бөліктеріндегі қысымдар айырымының есебінен пайда болады. Күш түтіктің 

3-сурет 
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жіщшке жағына қарай бағытталғандықтан, түтіктің жуан жеріндегі қысым, оның 

жіңішке жеріндегі қысымнан артық болады. 

 

1.4.2 Идеал және тұтқыр сұйық 

 

Барлық нақты сұйықтардың бір кабаты екінші қабатымен салыстырғанда 

орын ауыстырса, онда азды-көпті үйкеліс күші пайда болады. Шапшаңырақ 

қозғалатын қабат тарапынан жай қозғалатын қабатқа үдетуші күш әсер етеді. 

Керісінше, жай қозғалатын 

қабат тарапынан шапшаң қозғалатын қабатқа бөгеуші күш әсер  етеді. Бұл 

күштер ішкі үйкеліс күштері деп аталады, олар қабаттардың бетіне 

жүргізілген жанама бойымен бағытталады. Ішкі үйкеліс күшінің шамасы 

сұйық ағысының   жылдамдығы бір қабаттан екінші қабатқа көшкенде 

қаншалықты шапшаң өзгеретіндігіне тәуелді және қарастырылып отырған 

сұйық қабаты бетінің S ауданы неғұрлым үлкен болса, соғұрлым зор 

болады. Мысалы, бірінен-бірі h  қашықтықтағы сұйықтың екі кабаты 
1  

және 
2  жылдамдықпен ақақсын    21

 делік. Қабаттардың h  ара 

қашықтығын өлшегенде бағыт сол қабаттардың ағыс жылдамдығына 

перпендикуляр болсын. Сонда h / шамасы бір қабаттан  екінші   қабатқа   

көшкенде жылдамдықтың қаншалықты шапшаң өзгеретіндігін көрсетеді, оны 

жылдамдық градиенті деп атайды. 

Ньютон алғаш рет сұйықтың екі қабатының арасындағы үйкеліс күші 

жылдамдықтар айырымы мен жанасып тұрған сұйық қабаттары бетінің 

ауданына тура пропорционал және сол қабаттардың ара қашықтығына кері 

пропорционал екендігін дәлелдеді (4-сурет) 

 

 
 

h
SF






                                                                                            (4) 

мұндағы   — пропорционалдық коэффициент, яғни сұйықтың тұтқырлық 

коэффициенті деп аталады. Тұтқырлық коэффициенті неғұрлым үлкен болған 

сайын сұйықтың идеал сұйықтан айырмашылығы мен үйкеліс күші соғұрлым 

үлкен болады. Егер екі сұйық қабаты шексіз жақын болса, онда 

dh

d
S

h
S

h
F





 








0

lim
 

Сұйық тұтқырлығының әсерінен болатын қозғалыс кезіндегі жанама 

кернеулігі мынадай: 

       
dh

d

S

F 
                                                     (5) 

4-сурет 



43 

 

сұйықтың тұтқырлық коэффициенті: 

dh

d
S

F


                                                      (6) 

 

Енді тұтқырлық коэффициенттің өлшемділігін тағайындайық:  

  11  TML  

Тұтқырлықтың динамикалық коэффициенті 
2

/

ì

cH
–пен өлшенеді, яғни 

жылдамдық градиенті — 
2

/
1

ì

ñÍ
. Бетінің ауданы 1м2 сұйық қабаттарының 

әсерлесу кезіндегі тұтқырлық күші 1Н  болады. 

Әдетте   коэффициентін тұтқырлықтың абсолюттік коэффициенті деп 

атайды. Ал осы коэффициенттің берілген сұйықтың тығыздығына (  ) 

қатынасы тұтқырлықтың кинетикалық коэффициенті делінеді, ол 




                                                              (7) 

Бұл тұтқырлық коэффициентіне кері шама, яғни /1  — аққыштық 

коэффициенті деп аталады. 

Тұтқырлық — сұйықтар мен газдардың негізгі қасиеттерінің бірі. 

Мысалы, машиналарды майлау үшін жанармайды алдын ала тұтқырлығына 

карап таңдап алады. Сұйық тұтқырлығының температураға байланыстылығы 

өте күшті болады. Себебі сұйықтың температурасы жоғарылап кризистік 

температураға жеткенде (мысалы, суды алсақ ол 100°С-та қайнап буға 

айналады) басқа фазаға өтеді. Әсіресе майлар тұтқырлығының тәуелділігі 

күшті, мысалы, температурасы  18°С-тан 40°С-қа дейін көтерілгенде кастор 

майының тұтқырлығы төрт еседей кемиді. 

Газдардың ағысын сұйықтың ағысы деп қарастыруға болады, бірақ 

газдардың тұтқырлық коэффициенті едәуір аз және олардың 

сығылғыштығы есепке алынуға тиіс. Температура жоғарылағанда, 

сұйықтардағыдай газдардың тұтқырлығы кемімейді, керісінше аздап артады. 

Мысалы, су буы үшін температура 0°С-тан 150°С-қа көтерілгенде тұтқырлық 

коэффициенті 86 ·10-6 пз-дан 89 · 10-6 пз-ға дейін кемиді. 

 

1.4.3 Бернулли теңдеуі 

 

Сығылмайтын тұтқыр емес сұйықтың қималары әр түрлі ағын түтігі ішінде 

қозғалыс жылдамдығы мен қысымының арасындағы байланысты көрсетеді. 

Әрине, мұнда сұйықтың ішкі күштерінің жұмысы нөлге тең екендігін ескеру 

қажет. Сонымен қатар сұйық пен құбыр қабырғаларының арасында үйкеліс жоқ 

деп есептейміз; сұйық қозғалысы барынша қалыптасқан және ағын сызықтары аз 

ғана иілген болсын. 

Ол үшін аудандары S1 және S2 көлденең қималары АВ және CD-мен 

шектелген ағын түтігі бөлігін алайық (1-сурет). Қиманың аудандары өте кішкене 
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болған-дықтан одан өтетін сұйық бөлшектерінің жылдамдығы мен қысымы 

тұрақты болып отырады. 

Енді осы түтік ішіндегі сұйық ағысына Ньютонның екінші заңын қолдана 

отырып, оның қозғалыс теңдеуін жазайық. Сонда сұйық идеал сұйық 

болғандықтан энергия шығыны жоқ деп есептеп, энергияның сақталу заңын 

қолданамыз. 

Егер сүйық қозғалмайтын болса, онда массасы m сұйықтың потенциалдық 

энергиясы: 



P
mgmghU                                                  (8) 

Егер сұйықтың қозғалу жылдамдығы   болса, оның кинетикалық 

энергиясы болатынын ескеріп толық энергияны мына түрде жазуға болады: 

2

2



mP
mgmghEEE Pk   

Сонда S1 қима арқылы уақыт ішінде ағып өтетін сұйықтың 
1m массасының 

толық энергиясы 
1E сол уақытта S2 қимасы арқылы ағып өтетін сұйықтық 

2m  

массасының толық энергиясына 
2E  тең болады. Сұйықтың тығыздығы   

болса, онда 

2

1
2

111
111111






tSP
tgStghSE


  

2

2
2

222
222222






tSP
tgStghSE


  

Энергияның сақталу заңына сүйеніп, бұл өрнектердің оң жақтарын 

теңестірсек және оларды 

mmmtStS  212211   

шамасына бөлсек, онда мына теңдікті аламыз: 

g

P
h

g

P
h

22

2
2

2
2

1
2

1
1








  

мұндағы g  деп, теңдікті былайша түрлендіреміз: 

22

2
2

22

1
2

11





  PghPgh  

Егер бұл тендікті кез келген құбырдың қимасы үшін жазсақ, онда 

constPgh  


2

2

 (9) 

Бұл формула Бернулли теңдеуі деп аталады. 

Сонымен Бернулли тендеуі қалыптасқан ағыстағы идеал сұйық қысымын 

оның жылдамдығының өзгерісі мен геометриялық биіктігімен байланыс-тырады. 

Бернулли теңдеуі, сонымен қатар сұйықтың бірлік көлеміндегі энергияның 

сақталу заңын тұжырымдайды, яғни мұндағы 
2

2
 — (динамикалық қысым) 

сұйықтың бірлік көлеміндегі кинетикалық энергия, gh  — (гидростатикалық 

қысым) ауырлық күш өрісіндегі потенциалдық энергия, Р —(статистикалық 
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қысым) бірлік көлемдегі сұйықты бірлік биіктікке көтеру үшін істелетін 

жұмыстың қысым күші. 

Ал (7) өрнектің құрамындағылардың барлығы да ұзындық өлшеммен 

өрнектеледі: һ1 және һ2 — геометриялық биіктік, 


1P
 және 


2P

 - пьезометрлік 

биіктік, 
g2

1
2

 және  
g2

1
2

 - жылдамдық немесе динамикалық қысым. 

Сонымен Бернулли теңдеуінде мынадай негізгі екі физикалық мәселе атап 

көрсетілген: 

1) берілген ағын түтігінің барлық ұзындығы бойына кинетикалық және 

потенциалдық энергияның қосындысы тұракты шама болып отырады; 

2) түтіктің әрбір қимасы үшін үш биіктіктің қосындысы (пьезометрлік, 

геометриялық биіктіктер мен жылдамдық) тұрақты болып қалады. 

 

 1.4.4 Сұйықтардың ламинарлық және турбуленттік ағыны 

 

Осы уақытқа дейінгі біз қарастырып келген сұйық ағыны ламинарлық 

ағын (латынша Lamina — қабат деген сөз) деп аталады, өйткені сұйық 

қабаттары бір-бірінің бетімен сырғанаған тәрізді қозғалады. Сұйық 

құбырымен аққанда жылдамдық артқан сайын ағынның ламинарлық сипаты 

жоғалып, ретсіз бола бастайды. Құбырдың осіне перпендикуляр жылдамдық 

құраушылары пайда болады. Сұйықтың әрбір нүктесіндегі жылдамдық 

векторы өзінің орташа мәнінен ретсіз ауытқып отырады. Осындай ағын 

турбуленттік ағын деп аталады. Құбырларда немесе каналдарда 

ламинарлық қозғалыс турбуленттік қозғалысқа ауысқанда, кедергі кенеттен 

артып кетеді. 

Тұтқыр сұйық денені орай аққанда жылдамдық артқан сайын ағыстың 

сипаты өзгеріп, ол құйынды ағысқа айналады. Сұйық орай аққан дененің 

бетінен бөлініп шыққан сұйық ағындары жеке құйындарға бөлшектенеді. 

Дененің артқы жағында түзілген құйындарды сұйық ағызып әкетеді де олар 

біртіндеп барып басылады, 

Шынтуайтына келсек, Бернулли теңдеуін тұтқыр сұйықтарға қолдануға 

болмайды, өйткені үйкеліс күштері жұмысының салдарынан ағын түтігінің 

ішінде энергияның бір бөлігі жылуға айналады. Ал суға ұқсас сұйықтар 

үшін Бернулли теңдеуі жеткілікті түрде дәл орындалады. 

 

1.4.5 Стокс өрнегі 

 

Дене сұйық ішінде қозғалғанда туындайтын құбылыстарды қарастырай-ық. 

Дене тұтқыр ортада қозғалғанда кедергі пайда болады, оның екі түрлі себебі бар. 

Дене аққыш формалы жылдамдығы аз болып, құйын пайда болмайтын жағдайда 

кедергі күші тек сұйық тұтқыр болған себептен туындайды. Қатты денеге 

тікелей жанасатын сұйық қабаты оның бетіне жабысады да, толығымен сол 

денеге ілеседі, ал одан кейінгі қабат денеге ілесе шағын жылдамдықпен 

қозғалады. Сөйтіп, сұйық қабаттарының арасыңда үйкеліс күші пайда болады. 

Бұл жағдайда Стокс тұжырымдаған заң бойынша кедергі күші бірінші дәрежеде 
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алынған жылдамдыққа, тұтқырлық коэффициентіне және дененің сызықтық 

өлшемдеріне тура пропорционал болады. Егер тұтқыр сұйық ішінде шар тәріздес 

қатты дене қозғалады десек, онда Стокс заңы бойынша кедергі күші (5-сурет) 

мынаған тең болады: 

rF 6                                                      (10) 

 
 

 

Мұндағы   — сұйықтың тұтқырлық коэффициенті, r — шардың радиусы, 

  — оның қозғалыс жылдамдығы. (10) формула бойынша шардың тұтқыр сұйық 

ішінде бірқалыпты қозғалып төмен түсу жылдамдығын табуға болады. Ауыр 

шар тұтқыр сұйық ішінде тек бастапқы мезетте ғана үдей қозғалып төмен түседі. 

Оның түсу жылдамдығы ұлғайған сайын Ғ үйкеліс күші де артып, шарға әсер 

етуші Р ауырлық күшін теңгере бастайды. Күштер бірін-бірі теңгерген кезде, 

шар тұрақты   жылдамдықпен бірқалыпты қозғалып төмен түседі, сонда   

жылдамдығы   (10)   формулаға   сәйкес   мына   теңдіктен   табылады: 
rP 6  

Сұйық ішіндегі шарға әсер ететін Р күші Архимед заңы бойынша Р0 — Р1 

айырымына тең, мұндағы Ро — шардың салмағы, Р1 — шармен көлемдес 

сұйықтың салмағы, сонда 

  3

10
3

4
rgPPP  

 
Мұндағы   -  шар тығыздығы, '  - сұйық тығыздығы. Сонда 

 .'
3

4
6 3   grr

 
Бұдан шардың жылдамдығы 

 





2'2 gr
                                                     (11) 

Бұл (11) формулаға қарағанда тұтқыр сұйык ішінде шардың төмен түсу 

жылдамдығы оның r радиусының квадратына тура пропорционал. Шар 

неғұрлым кішкене болса, берілген сұйық ішінде ол соғұрлым жай қозғалып 

төмендейді. Стокс формуласы сонымен қатар тек шардың сұйық ішінде төмен 

түсуіне ғана емес, кішкене шардың газ ішінде төмен түсуіне де колданылады, 

бұл жағдайда газды тұтқыр сұйық тәріздес деп қарастыру керек. Мысалы, 

тұманның ұсақ тамшыларының ауада төмен түсу жылдамдығын (11) формула 

арқылы табуға болады. 

Тұтқыр сұйықта кедергі күштерінің пайда болуының екінші себебі, 

құйындардың түзілуімен байланысты. Дене сұйық ішінде қозғалғанда істелетін 

жұмыстың бір бөлігі құйындардың түзілуіне кетеді. Сұйықтың ішкі үйкелісі 

5-сурет 
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болғандықтан құйындардың энергиясы ақырында жылуға айналады. 

Жылдамдық аз болған жағдайда құйын түзілмейді және дене кездестіретін 

кедергі де онша көп болмайды. Жылдамдық артқанда құйын түзіле бастайды да, 

кедергі күші кенет артады. Кемелер мен ұшақтар жасағанда оларды мүмкін 

болғанша құйындар түзілместей аққыш пішінді етіп жасаудың маңызы өте зор. 

Құйындар түзілгендіктен пайда болатын кедергі күші, жылдамдық аса үлкен 

болмаған кезде, жылдамдықтың квадратына пропорционал болады. Жылдамдық 

берілген ортадағы дыбыс жылдамдығына жуық болған кезде, ол кедергі 

жылдамдықтың үшінші дәрежесіне пропорционал болып, ал дыбыс 

жылдамдығынан үлкен жылдамдық кезінде кедергі қайтадан жылдамдық 

квадратына пропорционал болады. 

Стокс тәсілі. Сұйықта баяу қозғалатын сфера формалы кішкене денелердің 

жылдамдыгын өлшеуге негізделген. Тұтқырлық   және тығыздығы рI сұйықта 

вертикаль төмен қарай   жылдамдықпен түсетін тығыздығы  р және радиусы г 

шарикке үш күш әсер етеді:    

 ауырлық   күші    pgrp 2

3

4
 ,   Архимед   күші 

gprFA
 3

3

4
  және    кедергі    күш    rF 6  . 

Бір қалыпты     қозғалыс     кезінде     P-FA-F=0    бұдан   



9

)(2 3grpp 
  

 

1.4.6 Пуазейль өрнегі 

 

Пуазейл тәсілі. Бұл тәсіл сұйықтың жіңішке капиллярда ламинарлық 

ағысына негізделген. Радиусы R және үзындығы l капиллярды қарастырайық 

Сұйықтың ішінде радиусы г және қалыңдығы dr цилиндрлік қабатты ойша бөліп 

алайық. Бүл қабаттың бүйір     бетіне     әсер     ететін     ішкі     үйкеліс     күші 

rl
dr

d
ds

dr

d
F 





 2 . 

Қалыптаскан   ағыс   кезінде   бұл күш сол цилиндрдің табанына әсер ететін 

қысым күшімен    тепе-теңдікте    болады  :  
22 rprl

dr

d



   

Бұдан                                                  rdr
l

dp
d




2
 . 

Қабырғаның      жанындағы сұйықтың     жылдамдығы     нольге тең деп 

алып,  интегралдап,  аламыз   )(
4

22 rR
l

p






   . 

  Бұдан. Сұйық бөлшектерінің жылдамдығы параболалық заң бойынша 

таралатындығын көреміз, мұнда парабола төбесі капилляр өсінде жатады. t 

уақыттың ішінде капиллярдан сұйық ағып шығады, оның көлемі 

l

ptRrRr

l

pt
drrRr

l

pt
rdrtV

R R














8424

2
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4

2
2

4422

0 0

22 
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Бұдан тұтқырлық 

VI

ptR

8

4



  

1.4.7 Серпімді кернеулер. Серпімді деформацияланған дененің 

энергиясы 

 

Денеге әсер етуші күштердің әсері тоқталғаннан кейін дене алғашқы 

өлшемі мен формасына қайтып келетін болса, ондай деформация серпімді 

деформация деп аталады. Күш пен осы күш әсер ететін бет шамасының 

қатынасына тең шама кернеу деп аталады. Егер күш бетке нормаль бойымен 

бағытталса, ондай кернеу қалыпты кернеу, егер күш түсетін бетке жанама 

бойымен бағытталса, ондай кернеу тангенциаль кернеу деп аталады. 

Қалыпты кернеуді  әрпімен, тангенциаль кернеуді  әрпімен белгілейді. 

       (12) 

Салыстырмалы ұзару 

      (13) 

мұндағы α – серпімділік коэффициенті. 

Юнг модулы 

       (14) 

болғандықтан 

       (15) 

деп өрнектеуге болады. 

Серіппеге әсер етуші күш Гук заңымен  

       (16) 

анықталады. Мұндағы k – пропорционалдық коэффициент, x – серіппенің 

ұзаруы (қысқаруы). 

Бұл күштің жұмысы 

  

     (17) 

мұнан 

     (18) 

бірнеше түрлендірлерді жасап 

     (19) 

серпімді деформацияланған дененің энергиясын аламыз. 
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(19) өрнегі созылған кездегі (немесе сығылған) серпімді деформация 

энергиясының тығыздығын береді. Осыған ұқсас  ығысу кезіндегі серпімді 

деформация энергиясының тығыздығын былай алуға болады: 

       (20) 

мұндағы - ығысу модулі,  - салыстырмалы ығысу деп аталады. 

 

1.5 ТЕРБЕЛІСТЕР МЕН ТОЛҚЫНДАР 

 

Дененің қозғалыс күйінің белгілі бір шамада қайталанып отыруын тербеліс 

деп атайды. Мұндай қозғалыстар уақыттың белгілі мезетінде ғана өтіп отырады. 

Қабырға сағаты маятнигінің қозғалысы, қатты дененің молекулаларының 

қозғалысы, белгілі бір уақыт аралығында дүркін-дүркін қайталанып отыратын 

қозғалыстар тербелістерге мысал бола алады. Олай болса, дененің қозғалыс 

күйінің тең уақыт аралығында қайталанып отыруын периодты тербелістер деп 

атайды. Тербелістегі дененің іргелес екі қозғалыс күйінің аралығындағы уақыт 

период (Т) деп аталады. Периодты қозғалыс заңдылығын математикалық түрде 

мынадай теңдік арқылы жазуға болады: 

f(t+T) = f(T) 

мұндағы Т — тербеліс периоды. 

Көптеген тербелмелі қозғалыстардың негізгі түрі гармоникалық тербеліс. 

 

1.5.1 Гармоникалық тербелістердің жалпы сипаттамалары. 

Тербелістегі нүктенің энергиясы 

 

Гармоникалық тербелмелі қозғалыс деп нүкте қозғалысының тепе-теңдік 

қалпынан ауытқу шамасының синусоида немесе косинусоида бойымен периодты 

түрде қайталанып отыруын айтамьіз.  

Егер тербелістегі нүктенің тепе-теңдік қалпынан ауытқу шамасын х арқылы 

белгілесек, онда осы ауытқудың уақытқа байланысты өзгеруі мына формуламен 

өрнектеледі: 
 0cos   tAx

 
немесе 

 0cos   tAy
                                               (1) 

Енді қозғалыстағы нүктенің кинематикасын қарастырайық. А нүктесі 

радиусы R шеңбер бойымен тұрақты   бұрыштық жылдамдықпен сағат тіліне 

қарсы бағытта бірқалыпты қозғалсын (1-сурет). 

 1-сурет 
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Егер алғашқы t=0 уақыг мезетінде оның орны Ко-ге сәйкес келсе, онда 

нүкте t уақыттан кейін шеңбер бойымен қозғала отырып t   бұрышына 

бұрылады. 

К1 нүктесінің X және Ү осьтеріндегі проекцияларын М және N арқылы 

белгілейік. К1 нүктесі шеңбер бойымен козғалғандықтан М, N нүктелері X, Ү 

осьтері бойынша периодты түрде қайталанып орын ауыстырады. Сөйтіп, М, N 

нүктелері О нүктесінің маңында X, Ү осьтері бойынша тербелмелі қозғалыс 

жасайды. Олай болса, М, N нүктелерінің уақытқа байланысты ауытқуы (1) 

формулалар бойынша анықталады, яғни 1-суретте көрсетілгендей, бұл 

формулаларды мына түрде жазуға болады: 
;coscos tAAxOM    
.sinsin tAAyON    

Егер t=0 мезетте тербелістегі нүкте өзінің тепе-теңдік қалпында болмаса, 

онда оның алғашқы фазасы 0  туралы сөз болады. Сонда соңғы теңдеулер (65) 

формулаға ұқсас болып шығады. 

Сонымен, егер нүкте шеңбер бойымен бірқалыпты айналмалы қозғалатын 

болса, онда оның диаметрге түсірілген проекциялары сол диаметр бойымен 

гармоникалық тербелмелі қозғалыс жасайды. Бұл айтылған пікір гармоникалық 

тербелмелі қозғалыстың кинематикалық анықтамасын сипаттайды. 

Тербелістегі нүктенің тепе-теңдік қалпынан ең үлкен ауытқуын оның 

амплитудасы (А) деп атайды. Ал тербеліс периодына кері шама тербеліс 

периодының жиілігі (v) делінеді. Бұл шама бірлік уақыт ішіндегі тербеліс санын 

көрсетеді. Егер нүкте шеңберді толық бір айнальш шықса, онда ,2   олай 

болса бұрыштык жылдамдық мына түрде жазылады: 

,2
2

v
Ò




 
 

өйткені v=1/T тең. Сонымен (65) формуладағы А — тербелістегі нүктенің 

амплитудасы, 0 t - оның фазасы. Ал 0  — тербелістің алғашқы фазасы. 

Енді  гармоникалық  тербелмелі  козғалыс  жасайтын  нүктенің 

жылдамдығы мен үдеуін анықтайық. Ол үшін  dtx /  және dtda /    ескеріп,  

(1)  формуланы жазайық: 

       ;cos
2

cos 00 


  tA
T

tA
dt

dx
                            (2) 

  x
T

xtA
dt

d
a

2

2

0

2 4
sin





                              (3) 

 (3) формуладағы (-) таңбасы үдеудің ауытқудың бағытына қарама-карсы 

екендігін көрсетеді. 

Сөйтіп, гармоникалық тербелістегі нүктенің жылдамдығы тепе-теңдік 

қалыптың маңында, ал үдеуі ауытқудың шеткі мәндерінде максимум мәніне ие 

болады. 

Енді нүктенің қандай күштің әсерінен гармоникалық тербеліске 

келетіндігін табайық. Ньютонның екінші заңы бойынша F=ma (3) формуланы 

пайдаланып бұл теңдікті былай жазайық: 
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  .sin 2

0

2 xmatmAF                                           (4) 

Бұдан тербелістегі нүктеге әсер етуші күш оның ауытқу шамасына тура 

пропорционал және әрдайым тепе-теңдік қалыпқа қарай бағытталады. 

Сондықтан мұндай күшті қайтарушы күш деп атайды Олай болса, күштің 

периоды мен фазасы үдеудің периоды мен фазасына дәл келіп отырады. 

Мысал ретінде (4) теңдікті қанағаттандыратын серпімді күштерді, яғни Гук 

заңын алайық: 

F=kx                                                        (5) 

мұндағы k=ma2-қа тең. 

Егер тербеліс Х осінің бойымен түзу сызықты болады десек, онда үдеу 

a=d2x/dt2 болар еді. Сонда Ньютоннның екінші заңы бойынша: 

;
2

2

kx
dt

xd
m 

  
0

2

2

 kh
dt

xd
m

 
Осы формула гармоникалық тербелмелі қозғалыстың дифференциал 

теңдеуі деп аталады. 

Сонымен, гармоникалық тербеліске мынадай динамикалық анықтама 

беруге болады. Нүктенің гармоникалық тербелісі деп ауытқу шамасына 

прапорционал күштің әсерімен тепе-теңдік қалыптың маңында тербелетін және 

тербелістің орташа мәніне қарай бағытталған тербелісті айтамыз. 

Тербелістегі кез-келген материалдық кинетикалық энергиясы: 

2

2m
Ek   

Жылдамдық  0cos   tA  болғандықтан 

   0

2

2

22

0

222 cos
2

cos
2




  tm
T

A
tA

m
Ek                           (6) 

Сонда тербелістегі нүктенің ауытқуының шеткі мәндерінде кинетикалық 

энергия нөлге тең, ал тепе-теңдік қалыптың маңында максимум мәніне ие 

болады. Сонымен қатар тербелуші нүктенің потенциалдық энергиясы да бар. 

Потенциалдық энергия дененің орын ауыстыруы үшін аутықуды туғызатын 

сыртқы күштердің істейтін жұмысының шамасымен өлшенеді: 

2

0 0
2

1
khkhdxFdxEA

x x

p   

 
Жоғарыда айтылған T/2  , ,2mak   khF   және  0sin   tAx  

өрнектерін пайдалансақ, потенциалдық энергияның шамасын былайша жазуға 

болады: 

   0

2

2

22

0

2222 sin
2

sin
22

1



  tm

T

A
tA

m
khEp                     (7) 

Бұдан тербелістегі нүктенің потенциалдық энергиясы ауытқудың шеткі 

мәндеріндн максимум мәніне ие болады да, тепе-теңдік қалыптың маңында 

нөлге тең болады. 

Енді тербелістегі материалдық нүктенің толық энергиясын жазатын болсақ, 

онда E=Ek+Ep яғни 
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Сонда v
T

1
  және     1sincos 0

2

0

2   tt  десек, онда энергия 

mvAE 2222  
Сонымен гармоникалык тербелістегі нүктенің толық энергиясы нүктенің 

массасына, амплитуда мен тербеліс жиілігі квадраттарына пропорционал 

болады. 

 

1.5.2 Серіппедегі жүктің тербелісі, математикалық және физикалық 

маятниктер 

02 


ss   теңдеуімен сипатталатын жүйе гармониялық осциллятор деп 

аталады.  

 Гармониялық осцилляторға мысал ретінде серіппелік, математикалық 

және физикалық маятниктерді және электрлік тербелмелі контурды алуға 

болады. 

Серіппелі маятник  деп абсолют серпімді серіппеге ілінген 

және kxF   серпімді күштің әсерінен гармониялық тербеліс 

жасайтын m  массалы жүкті айтады. Мұндағы, к – серіппенің 

қатаңдығы.  

 Маятниктің қозғалыс теңдеуі:  

  

немесе  kxxm   

 

 

Осы теңдеуді гармониялық осциллятордың 02  ss   

теңдеуімен салыстырып, серіппелі маятник те    tAx cos  

заңы бойынша 
m

k
  циклдік жиілікпен және 

k

m
T 2  периодпен 

тербелетінін көреміз. 

Серіппелі маятниктің потнециалдық энергиясы:  
22

222 kxxm
U 


 

Егер маятникке жылдамдыққа пропоционал үйкеліс күші әсер етсе, онда 
xrFmp
 , мұндағы, r  кедергі коэффинценті, ал маятник тербелісі өшетін 

тербеліс болады және маятник қозғалысының заңы xrkxxm    немесе 

0 x
m

k
x

m

r
x   түрінде болады. 

 

Математикалық маятник  деп салмақсыз және 

созылмайтын жіпке ілінген, массаы бір нүктеге 

жинақталған, ауырлық күшінің әсерінен тербеліс жасайтын 

идеалданған жүйені айтады.   

0

х

F

gm



l

N


x
P


0 x
m

k
x
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 Ұзын жіпке шағын ауыр шарик едәуір дәрежеде математикалық 

маятникке жақындайды. 

 ауытқу бұрышының аз мәнінде lx   деп алуымызға болады.  

Кейін қарай қайтарушы күш: 
l

x
mgmgPF  sin  

Қозғалыс теңдеуі: 
l

x
mgFxm     немесе 0 x

l

g
x . 

Олай болса, математикалық маятниктің қозғалысы гармониялық 

тербелістің дифференциалдық теңдеуімен анықталады, яғни тербеліс жиілігі мен 

периоды сәйкес:  

,
l

g
       

g

l
T 2  

болатын     tAx cos  заңы бойынша орындалады. Тербеліс жиілігінің 

теңдеуінен, математикалық маятниктің ұзындығы мен еркін түсу үдеуне 

байланысты болады, ал маятник массасына тәуелді болмайды.  

  

 Физикалық маятник деп оның инерция центріне дәл келмейтін  

қозғалмайтын нүкте маңында ауырлық күшінің әсерінен тербеліс жасай алатын 

қатты денені айтады.  

 Маятник тепе-теңдік қалпынан    бұрышқа  ауытқығанда, оны тепе-

тпңдік қалпына қайтаруға тырысатын айналдырушы момент пйда болады. 

aJJM    

Екінші жағынан, өте аз бұрышта  

 mglmgllFM  sin  

мұндағы J – O іліну нүктесінен өтетін оське салыстырғандағы маятниктің 

инерция моменті; 

l – іліну нүктесі мен С масса центрінің ара қашықтығы;  sinmgF  - 

кері қайтарушы күш (минус таңбасы күштің ауытқу бұрышы  -ның үлкею 

бағытына қарама-қарсы бағытталатынын көрсетеді).  

Олай болса, 0 mglaaJ   немесе 0 a
J

mgl
a  

Осыдан, тепе-теңдік қалпынан әлсіз тербеліс жасаған кезде физикалық 

маятник гармониялық тербеліс жасайды:    tcos0  

Циклдік жиілігі мен сәйкес периоды: 

,
J

mgl
     

g

L

mgl

J
T  22   

мұндағы, 
ml

J
L   - ұзындығы физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы деп 

аталады.  

Физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы деп периоды берілген 

физикалық маятниктің тербелісі периодындай болатын математикалық 

маятниктің ұзындығын айтады. Айналу осінен келтірілген ұзындыққа тең 

қашықтықта жатқан іліну нүктесін инерция центрімен қосатын түзудегі нүкте 

(О`) физикалық маятниктің теңселу орталығы  деп аталады. 

E


0
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Математикалық маятниктің массасы оның масса центрінде шоғырланған 

физикалық маятниктің дербес жағдайы деп қарастыруға болады.  Осыдан 
2mlJ  , олай болса, 

g

l
T 2 . 

 

1.5.3 Еркін өшетін тербелістер. Өшу коэффициенті. Өшудің 

логарифмдік декременті 

 

Біз өткен такырыптарда тербелістің амплитудасы тұрақты болатындығын 

айттық. Бірақ нақты жағдайда тербелістегі денеге кедергі күштердің әсерінен 

амплитуданың шамасы азайып, тербеліс бірте-бірте өше бастайды. Ал кедергі 

күшінің шамасы жылдамдыққа тура прапорционал екендігін білеміз, сонда 

,bFk 
 

мұндағы b - кедергі коэффициенті, минус таңбасы кедергі күшінің қозғалыс 

бағытына қарама-қарсы екендігін көрсетеді. 

Енді тербеліс теңдеуін Ньютонның екінші заңы бойынша жазайық: 

,kFFma 
 

мұндағы т – тербелістегі дененің массасы, а – оның үдеуі; Ғ – қайтарушы күш, 

ол сан жағынан F=-kh, мұндағы k – серпімділік коэффициенті. 

Тербелістегі дененің dtdx /  және 22 / dtxda   деп, қайтарушы және 

кедергі күштердің мәнін қойып, (  ) теңдеуді мына түрде жазамыз, яғни 

0
2

2

 kx
dt

dx
b

dt

xd
m                                               (8) 

Осы формула өшетін тербелістің дифференциал теңдеуі деп аталады. 

Егер  бұл теңдеуді шешетін  болсақ,  онда   нүкте   тербелісінің ауытқу 

шамасының уақытқа байланысын былай көрсетуге болады: 

 0
2

0 sin  


teAx m

b

                                               (9) 

мұндағы е — натурал логарифмнің негізі, Ао — тербелістің бастапқы (t=0) 

амплитудасы. Ал өшетін тербелістің дөңгелектік жиілігі   мына формуламен 

анықталады: 

 
 

 
5-сурет 6-сурет 
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2

2

4m

b

m

k
                                                       (10) 

 

Бұдан, егер k/m=b2/4m2 болса, онда 0 , сөйтіп T  ұмтылады. Бірақ 

көптеген практикалық жағдайларда k/m>b2/4m2, 0   шамалас болады, яғни 

./0 mk  Мұндағы 0  — еркін тербелістің жиілігі. 

А = А0-еbt/2m шамасы t уақыт өткенде өшетін тербелістің амплитудасы. 

Сөйтіп, өшетін тербелістің ауытқуының уақытқа байланысты графигі 26-суретте 

көрсетілген. 

Енді бір t уақыт мезетінде тербеліс периоды Т-ға артады деп есептеп,  

амплитудасын салыстыратын болсақ, онда берілген тербеліс үшін 

 
conste

TtA

At mbt 


2/  болатындығын байқаймыз. Сонда мына 

mbTe mbt 2/ln 2/                                                (11) 

шамасы өшетін тербелістің логарифмдік декременті деп аталады да, ол 

тербелістің өшу тездігін сипаттайды. 

Еркін  өшетін тербелістерге мысалдар: 

Физикалық табиғаты әр түрлі өшетін тербелістерден қарастырайық: 

1) Механикалык тербеліс  деп kxF   серпімділік күшінің және rxF¿é    

үйкеліс күшінің әсерінен тербеліс жасайтын массасы m пуржиналық маятникті 

айтады. 

2) Электро магниттік тербеліс деп R кедергіден,L индукцифтіліктен және 

С сыйымдылықтан тұратын тербелмелі контурдың тербелісін айтады. 

Екі жағдай үшін сызықтық жүиедегі еркін өшетін тербелістің 

дифференциалдық теңдеулерін салыстырып, 

              02 2

0  ss   

 шешіуін табатын болсақ: 

    teAs t cos0  

 

 серіппелі маятник тербелмелі контур 

тербелмелі шамалар Тепе – теңдік қалыптан 

Ығысыу – х 

q заряды 

тербелістің 

диференциалдық 

теңдеуі 

0 x
m

k
x

m

r
x   0

1
 q

LC
q

L

R
g   

өшпеитін тербеліс 

жиілігі 0  m

k
0  

LC

1
0   

өшу коэффициенті   

m

r

2
  

l

R

2
  

өшетін тербелістің 

жиілігі 
22

0    

2

2

2m

r

m

k
  24

1

L

K

LC
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біртекті – Q 

r

km
Q   

C

L

R
Q

1
  

тербелу заңы     teAx t cos0      teqq t cos0  

  

1.5.4 Еріксіз тербелістердің амплитудасы мен фазасы. Резонанс 

Автотербелістер 

 

Тербелістің өшпеуі үшін системаға сырттан үздіксіз энергия беріліп отыру 

қажет.Үйкеліс күшінің болуына қарамастан, сырттан беріліп отырған энергия 

есебінен амплитудасын өзгертпей тербелетін системаға сағаттың маятнигі мысал 

бола алады. Храпты механизім маятникті оның тербелісіне үйлестіріп қозғап 

қалып отырады. Сонда маятник энергияны не біртіндеп босап жазылып 

отыратын пружинаның, не төмен қарай түскен жүк энергиясының есебінен 

алады. 

Осындай өзінің тербеліс амплитудаларын өзгертпейтін система 

автотербелмелі система деп аталады.  

 

1.5.5 Толқындық қозғалыстардың негізгі сипаттамалары 

 

Егер өзара байланысқан бөлшектерден түзілген орта берілсе, онда оның бір 

белшегінің козғалысының нәтижесінде басқа бөлшектері де қозғала бастайды. 

Осындай ортаның бір нүктесінің тербеліске келуі оның көрші нүктелерінің 

тербелуіне әсерін тигізеді, сөйтіп ортаның барлық нүктелерінің тербелуінің 

нәтижесінде толқын пайда болады. 

Сонымен толқындық процесс деп тербелістердің серпімді ортада 

таралуын айтамыз. Мысалы, су бетінің тас түскен жерінің аймағы тербеледі, бұл 

тербеліс осы аймақтан жан-жаққа тарала бастайды да, судың бетінде толқын 

пайда болады. Тербеліс тараған кезде тербелуші бөлшектер тербеліс процесімен 

бірге орын ауыстырмай, өздерінің тепе-теңдік қалпының маңында 

тербелетіндігін айта кетуіміз керек. 

Егер бөлшектер тербеліс таралатын түзудің бойымен тербелетін болса, онда 

мұндай толқынды қума толқын дейміз, егер бөлшектердің тербелісі 

тербелістердің таралу бағытына перпендикуляр болса, онда мұндай толқын 

көлденең толқын деп аталады. 

Ортада таралатын толқындардың көлденең толқын немесе қума толқын 

болуы ортаның серпімділік қасиеттеріне байланысты болады. 

Егер ортаның бір қабаты екінші қабатына қарағанда ығысатын болса, онда 

бұл ығысқан қабатты тепе-теңдік қалпына қайтаруға тырысатын серпімді күштер 

пайда болады. Яғни мұндай ортада көлденең толқындар пайда болады. Егер 

серпімді күштер пайда болмаса, онда көлденең толқын түзілмейді. Мысалы, 

сұйықтар ыен газдар көлденең толқындар тарай алмайтын орталар. Егер сығылу 

мен созылу деформациялары кезінде ортада серпімді күштер пайда болса, онда 

мұндай ортада қума толқындар тарайды. Сұйықтар мен газда тек қума 

толқындар ғана тарайды. Ал қатты денелерде көлденең толқындармен қатар 

қума толқындар тарай алады. 
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Тербелістің бір фазасының бір тербеліс периоды ішінде таралатын ара 

қашықтығы толқын ұзындығы деп аталады: 

             ,Ò   (12) 

мұндағы — толқынның таралу жылдамдығы, Т — периоды. 

Егер 
T

v
1

  десек, онда  (12)  формуланы өзгертіп мына түрде жазуға 

болады: 
v                                                           (13) 

Нүкте біртекті ортада тербеліп тұрса, онда тербелістер центрден жан-жаққа 

тарайды. Белгілі бір уақыт мезетінде тербелістің жеткен нүктелерінің 

геометриялық орнын толқын фронты деп атайды. Бірдей фазаларда тарайтын 

нүктелердің жиынығы толқын бетін жасайды. Толқын фронты толқын бетінің 

дербес түрі болып табылады. Егер орта изотропты болса, онда тербелістер 

центрден жан-жаққа бірдей таралады, бұл жағдайда толқын фронтымен бірдей 

фазалар беттері де сфера болып келеді. Толқын фронтының пішіні 

толқындардың түрін анықтайды, мысалы фронты жазық болып келген толқын 

жазық толқын деп аталады. 

Тербелістердің таралу бағытын сәулелер деп атайды. Изотропты ортада 

сәулелер толқын фронтына перпендикуляр болады, толқын фронты сфера 

болғанда сәулелер   радиус   бойымен   бағытталады. 

Бір уақыт мезетіндегі толқын фронты белгілі болса, оған сүйеніп алдағы бір 

уақыт мезетіндегі толқын фронтын салу әдісін білу қажет болады. Мұндай әдісті 

голланд физигі X. Гюйгенс тапқан, сондықтан бұл Гюйгенс принципі деп 

аталады. 

Гюйгенс өзінің принципіы мұқият дәлелдеген жоқ; бұл принциптің дұрыс 

екендігі салу нәтижелерін тәжірибемен салыстырудан байқалады. Гюйгенс 

әдісінің идеясын түсіну үшін мына тәжірибені қарастырайық. 

Айталық, су бетінің О нүктесіне тиген әсерден 7-суретте көрсетілгендей 

толқын таралып жатсын.  

 

 
 

 

Осы толқынның жолына С тесігі бар В қалтқысын қояйық, тесіктің 

диаметрі толқын ұзындығымен салыстырғанда кіші болсын. Сонда толқын В 

қалтқыға жетіп одан кері қайтады, ал С тесігі қалтқының екінші жағына 

тарайтын тербелістердің көзі болады. Сөйтіп, С тесігі тербелістерді ілгері қарай 

жан-жаққа тарататын тербелістердің жаңа центрінің қызметін атқарады. Бұл 

7-сурет 8-сурет 
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тәжірибе ортаның толқын фронты жеткен әрбір нүктесін тербелістердің жаңа 

көзі ретінде де қарастыруға мүмкіндік береді. Гюйгенс принципінің негізгі мәні 

де осында. 

 

1.5.6 Толқын теңдеуі 

 

Қез келген уақыт мезетінде толқыннын, әрбір нүктесінің орнын 

анықтайтын теңдеуді қорытып шығарайық. Ол үшін бір түзудің бойымен, 

мысалы, бір ұшы тербеліп тұрған жіптің бойымен таралатын жүгірме 

толқындарды қарастырайық. S нүктесі тербеліс көзі болсын. Сонда тербеліс 

көзінің теңдеуін мына түрде жазайық 

,.
T

2
Asin tAsin tх


 

 
мұндағы t — тербелістің S нүктесінен басталған кезінен есептелген уақыт. Енді S 

нүктесінен r ара қашықтықта тұрған В нүктесін алайық. Тербелістер В нүктесіне 

бір 



r

  уақыт аралығында жетіп, В нүктесі де тербеліске келеді. Егер толқын 

өшпейді деп есептесек, онда В нүктесінің тербеліс теңдеуі мынадай болады: 


t

T
Ax

2
sin

 
мұндағы t' — В нүктесі тербеле бастаған кезден бастап есептелғен уақыт, 

яғни   tt . Осындағы t'-тың мәнін теңдікке қойсақ, онда ол былай өзгереді: 

,2sin
2

sin 


















T

r

T

t
A

r
t

T
Ax








        

егер T  десек, соңғы формуланы мына түрде жазамыз: 













r

T

t
Ax 2sin                                                 (14) 

Сонымен (14) формула тербеліс көзінен r ара қашықтықтағы нүктенің кез 

келген t уақыттағы орнын анықтайды, ол толқын тендеуі деп аталады. 

 

1.5.7 Қума және тұрғын толқындар. Фазалық жылдамдық 

 

Серпімді (немесе механикалық) толқындар деп серпімді ортада 

таралатын механикалық қозуды айтады. Қума толқын – ортаның бөлшектері 

толқынның таралу бағытымен тербелетін толқын. 

Көлденең толқын - ортаның бөлшектері толқынның таралу бағытына 

перендикуляр жазықтықта тербелетін толқын. 

Қума толқындар ортада серпімді күштің әсерінен сығылу және созылу 

деформациясы (қатты, сұйық  және газ тәріздес) арлқылы таралады. Көлденең 

толқындар ығысу деформациысы (қатты денелерде ғана) кезінде серпімді 

күштердің әсерінен таралады. 

Когеренттілік деп кеңістік және уақыт ішінде бірнеше тербелмелі немесе 

толқындық процестердің үйлесімді таралуын айтадыы. 
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Екі толқының фазалар айырымы уақытқа байланыссыз болса, онда мұндай 

толқындар когерентті деп аталады.  Жиіліг бірдей гармониялық толқындар, 

әрқашашнда когерентті.             

Интерференциялық ерекше жағдайының бірі – тұрғын толқындар. 

Тұрғын толқындар – деп жиілігі мен амплитудасы бірдей бір – біріне 

қарама –қарсы бағытта таралған екі қума толқынның қабаттасуынан болатын 

толқынды айтады.  

       осінің бойымен амплитудасы мен жиілігі бірдей екі жазық қума 

толқын бір –біріне қарама – қарсы таралсын:  

.   

Бұл теңдеулерді өзара қосып,  және 

 екенін ескеріп, тұрғын толқынның теңдеуін аламыз:  

    болатын ортаның 

нүктелерінде тұрғын толқынның амплитудасы     максималь мәніне 

жетеді. Мұндай нүктелер тұрғын толқынның шоқтықтары деп аталады.  

Шоқтықтардың координатасы .  

 
Ортаның  нүктелерінде тұрғын толқынның 

амплитудасы нольге ұмтылады   Бұл нүктелер тұрғын толқының 

түйіндері деп аталады. Түйіндер координаталары:   

      

Көрші екі түйін мен екі шоқтың ара қашықтығы бірдей және қума 

толқынның толқын ұзындығының  жартысына тең. Бұл шаманы тұрғын 

толқын ұзындығы деп атайды. 
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Тұрғын толқынның пайда болуын қума толқын мен шағылған толқынның 

интерференциясынан бақылауға болады. 

Шағылу жүретін ортаның тығыздығы аздау болса, онда ортаның 

шекарасында шоқ пайда болады. Шағылу жүретін орта тығыздау болса, онда 

ортаның шекарасында тұрғын тоқынның түйіні пайда болады. 

 

       жылдамдығы толқын фазасының таралу жылдамдығы болып 

табылады және фазалық жылдамдық деп аталады. Шындығында, толқындық 

процесте фаза тұрақты болса:       

бұдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қума толқын Тұрғын толқын 

Тербеліс амплитудасы 

Толқынның барлық нүтелері 

амплитудасы бірдей тербеліс 

жасайды. 

Екі түйіннің арасындағы барлық 

нүктелер әртүрлі амплитудасымен 

тербеледі. 

Тербеліс фазасы 

Тербеліс фазасы қарастырылып 

отырған нүктенің  координатасына 

тәуелді. 

Екі түйін арасындағы барлық 

нүктелер бірдей фазада тербеледі. 

Түйін арқылы өткенде фазасы -ге 

өзгереді: түйіннен әр түрлі жақта 

жатқан нүктелер қарама –қарсы 

фазада тербеледі. 

Энергияны тасымалдау 

Тербелмелі қозғалыстыңэнергиясы 

қума толқынның таралу бағытына 

қарай тасымалданады. 

Энергия тасымалданбайды, тек  

шегінде кинетикалық энергия 

потенциялдық энергияға айналады 

және керісінше. 
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2 МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА ЖӘНЕ ТЕРМОДИНАМИКА 

 

2.1 СТАТИСТИКАЛЫҚ ФИЗИКА ЖӘНЕ ТЕРМОДИНАМИКА 

 

Молекулалық физика және термодинамика – дененің қасиетінің оның 

құрылысына тәуелділігін, дене бөлшектерінің арасындағы өзара әсерлесуді және 

бөлшектердің қозғалысының сипатын зертейтін физика бөлімі. Макроскопиялық 

жүйенің физикалық қасиетін зерттеу үшін, оның құрамындағы атомдар мен 

молекулалардың саны көп болуын байланысты, сапа жағынан әртүрлі және бір – 

бірін өзара толықтыратын статистикалық (немесе молекула-кинетикалық) 

және термодинамикалық екі әдіс пайдаланылады. 

Статистикалық әдіс – бүкіл жүйені сипаттайтын статистикалық 

заңдылықтарға және физикалық шамалардың орташа мәндеріне сүйене отырып 

көп бөлшектер жиынынан тұратын жүйені зерттеу әдісі. 

 Бұл әдіс барлық денелер үздіксіз бейтарап қозғалыста болатын атомдар 

мен молекулалардан немесе иондардан тұратына негізделген молекула – 

кинетикалық теорияға, заттардың құрылысы мен қасиетін зерттейтін физиканың 

молекулалық физика бөліміне негізделген. 

 Келешекте берілген зат үшін өте аз мөлшерлі құрылымдық бірлік ретінде 

(элемент)” молекула” терминін пайдаланамыз. 

 Термодинамикалық әдіс – жүйені толығымен сипаттайтын шамаларға 

сүйеніп (мысалы қысым, көлем, температура) жүйеде жүретін энергияның 

әртүрлі айналуы кезінде, зерттейтін дененің ішкі құрылысы және жеке 

бөлшектердің қозғалыс сипатын ескермей, көп бөлшектен тұратын тұтас жүйені 

зерттейтін әдіс. 

Бұл әдіс термодинамикалық тепе – теңдікте және осы күйлер арасындағы 

өту процесінде болатын макроскопиялық жүйенің жалпы қасиетін оқытатын 

физика бөлімі термодинамикаға негізделген. 

 

2.1.1 Молекула-кинетикалық теорияның негіздері 

 

Идеал газ деп малекуладар арасында өзара әсерлесу күштері болмайтын, 

жеке молекулалар көлемі ыдыс көлемімен салыстырғанда өте аз және 

молекулалар арасындағы өзара соқтығысуы абсолют серпімді болатын газдарды 

атайды. Көптеген тәжірибелер бойынша қалыпты жағдайда оттек, гелий, төменгі 

қысымда және жоғары температурада нақты газдар қасиетіиидеал газ қасиетіне 

сәйкес келеді. 

Зат мөлшері  - зат құрамындағы арнаулы құрылымдық элементтер  - 

молекула, атом немесе иондар санымен анықталатын физикалық шама. 

Зат мөлшерінің бірлігі – моль - 12С көміртегі изотобының 0,012 кг қанша 

элемент болса, сондай арнаулы құрылымдық элементтер тұратын жүйенің зат 

мөлшері. 

Әртүлі заттардың бір молінде бірдей молекула саны  болады, оны 

Авоградро саны деп атайды.  
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Авогадро заңы: бірдей температурада және қысымда кез келген газдың 

молі бірдей көлем алып тұрады. 

Қалыпты жағдайда  бұл көлем  молярлық көлем мынаған 

тең:      

 
Молярлық масса  - заттың бір молінің массасы; осыдан  

 

Молярлық массаның өлшем бірлігі – килограмды мольге (кг/моль) 

бөлгенге тең. 

  constTpV /  

Бұл теңдікті бірінші рет француз физигі және инженері Б. Клапейрон (1799-

1864) Бойль-Мариотт және Гей-Люссак заңдарын біріктіріп, қорытып 

шығарғандықтан, ол идеал газ күйін сипаттайтын Клапейрон теңдеуі деп 

аталады. 

Қалыпты жағдай, яғни температура 0ºС және атмосфералық қысым 
5

0 1001.1 р Па болса, онда кез келген газдың бір молінің көлемі 

22,41л 31041.22  м³ болады. сондықтан газдың сандық мәні бір мольге тең 

болса, (7) теңдіктегі тұрақты шама барлық газдар үшін бірдей болады. Барлық 

газ үшін тұрақты шаманы R әрпімен белгілеп, оны универсал газ тұрақтысы 

деп атайды.сонда (7) теңдік мына түрде жазылады:  
.RTpV   

Енді (8) теңдеуден универсал газ тұрақтысының сандық мәнін анықтап 

шығарайық. Егер Т=273K, p=1.01·10 5 Па, 31022041 V м 3 /моль болса, онда 

31.8
273

1041.221001.1 35







R Дж/(моль·К). 

1 мольге ғана дұрыс болатын  формуланы кез келген мөлшердегі  массаға 

қолданатындай өзгертіп жазуға болады. ол үшін газдың молярлық массасын   

әрпімен белгілейміз. Олай болса, тұрақты қысым мен температурада  

 constТр 1 ;    /0mVV  ,   RT
mm

pV


0 . 

RT
m

pV


  .                                                      (1) 

Бұл теңдік массасы т кез келген газ үшін қорытылып шығарылған 

Клапейрон-Менделеев теңдеуі болып табылады. 

 

2.1.2 Температураның молекула-кинетикалық теория тұрғысынан 

мағынасы 

 

Температура – физикада жалпы маңызды роль атқаратын негізгі түсініктің 

бірі. 

Температура – макроскопиялық жүйенің термодинамикалық тепе – теңдік 

күйін сипаттайтын және денелер арасындағы жылу алмасу бағытын анықтайтын 
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физикалық шама.Қазіргі кезде екі тепературалық шкала 

пайдаланылады.Халықаралық практикалық шкала (Цельский қаласы) Цельский 

градусымен бөлінген (0С)  Па қысымда екі реперлік нүкте – судың 

қатаю және қайнау температуралары, сәйкес 00С және  100     алынған. 

 Термодинамикалық температуралық шкала (Кельвин  шкаласы) Кельвин 

градусында бөлінген (К) бір реперлік нүктемен анықталады – судың үштік 

нүктесі  - 609 Па қысымда мұз, су, қаныққан бу термодинамикалық тепе – 

теңдікте болатын температура. Бұл нүктенің берілген шкаладағы температурасы 

273,16 К.   температурасы Кельвин нолі деп аталады. 

 Термодинамикалық температура (Т) мен халықаралық практикалық 

температура  мына қатынаспен байланысқан  

                                                           

Қалыпты жағдайда:  Т =273,15К=00С,  p0=101325 Па. 

Термодинамикалық жүйенің күй теңдеуі деп термодинамикалық тепе-

теңдікте тұрған қысым  көлем  және температураны  байланыстыратын 

термодинамикалық жүйенің теңдеуін айтады. 

 
Мұнда әр айнымалы қалған екеуінің функциясы болып табылады. 

Қысым, көлем, температура-термодинамикалық параметрлер болып 

табылады. 

 

2.1.3 Идеал газ заңдары 

 

Молекула-кинетикалық теория ашылғанға дейін идеал газдар қасиетін 

сипаттайтын көптеген заңдылықтар болған. 

Бойль – Мариотт заңы. Газ күйіндегі заттардың меншікті көлемі 

болмайды. Сондықтан газдар ыдысқа толтырылғанда, сол ыдыстың көлемін 

толық алып тұрады және ыдыс қабырғаларына белгілі бір қысым күшін түсіреді. 

ХVII ғасырдың ортасында ағылшын ғалымы Р. Бойль (1627-1691) және француз 

физигі З. Мариотт (1620-1684) бір-біріне тәуелсіз жасалған тәжірибе 

қорытындыларынан, температура тұрақты болғанда газ көлемінің (V) оның 

қысымына (р) тәуелді өзгеретінін тұжырымдады, яғни берілген газ массасы үшін 

тұрақты температурада оның қысымы көлеміне кері пропорционал өзгереді, 

яғни  

1

2

2

1

V

V

p

p
 ,   constpV  .                                             (2) 

Бұл тәуелділікті изотерма деп аталатын гипербола қисығымен көрсетуге 

болады (1-сурет). Газ күйінің бір күйден екінші күйге  тұрақты температурада 

өтуі изотермалық процесс деп аталады. Ал нақты газдар бұл заңдылыққа тек 

тығыздықтары өте аз болғанда ғана бағынады. Сонымен, тұрақты температурада 

р мен V тәуелділігі заттар қасиетін сипаттайды. 
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Гей-Люссак заңы. Газ көлемінің (V) оның температурасына (Т) тұрақты 

қысымда ( constp  ) тәуелді болу шартын бірінші рет француз ғалымы Гей-

Люссак (1778-1850) тағайындады: берілген газ массасы үшін қысымы тұрақты 

болғанда, газ көлемі оның темпенратурасына сызықты тәелді өзгереді 

( constmconstp  , ) 

 0

0 1 vtVV                                                           (3) 

мұндағы 0V  - газдың 0ºС-тағы көлемі, v  - газдың көлемдік ұлғайуының 

термиялық коэффициенті. Тұрақты қысымда газ көлемі мен температура 

тәуелділігі графикте түзу сызықпен көрсетіледі. Қысымның әрбір мәніне сәйкес 

келетін түзу сызық изобара деп аталады (2-сурет). Ал газ күйінің тұрақты 

қысымды өзгеру изобаралық процесс делінеді. 

Шарль заңы. Тұрақты көлемде газ температурасының қысымға тәуелді 

болатыны да анықталды, яғни берілген газдың массасы үшін көлемі тұрақты 

болғанда, газ қысымы оның температурасына сызықты тәелділікте 

( constmconstV  , ) 

 0

0 1 tpp p                                                         (4) 

мұндағы   
0p  - газдың 0ºС-тағы қысымы, p  - газ қысымының термиялық 

коэффициенті. Көлем тұрақты болғанда, р мен t тәуелділігі түзу сызықты және 

ол изохора  деп аталады (3-сурет). Газ күйінің мұндай өзгеруін изохоралық 

процесс дейді. Зерттеудің нәтижелері газдардың термиялық коэффициенттері v  

және p  бір-біріне шамалас екенін көрсетеді, яғни  

100367.0
15.273

1  K
K

v p   

Изобара және изохора түзулері абсцисса өсінде шамасы 00 15.273
1




t С 

нүктесіде қиылысады. Температураның бастапқы санақ нүктесін осы нүктеге 

ауыстырып, температураның Цельсии шкаласының абсолют Кельвин шкаласы 

деп аталатын басқа температуралық шкалаға өтуге болады. 

1-сурет 
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Ағылшын физигі және химигі Дж. Дальтон (1766-1844) тағайындаған заң 

бойынша, идеал газдар қоспасының жалпы қысымы, сол қоспанықұрайтын 

газдардың парциал қысымдарының қосындысына тең болады, яғни 

,...321 пррррр                                              (5) 

мұндағы прррр ,...,, 321  - парциал қысымдар. 

Сонымен, идеал газдың берілген массасы үшін  жоғарыда қарастырылған 

заңдылықтар, яғни constрV   (изотермиялық процесс), constТV /  (изобаралық 

процесс), constТр /  (изохоралық процесс) дұрыс екен.  

 

 
 

 

 

2.2 СТАТИСТИКАЛЫҚ ҮЛЕСТІРІЛУ 

 

2.2.1 Максвелл таралуы 

 

Жылдамдықтары белгілі, мысалы, 1  және 
2  жылдамдықтардың 

аралығында жататын молекулалардың саны туралы айтуға болады. 

жылдамдықтар бойынша таралып бөлінуі жөніндегі заңды бірінші рет Дж. 

Максвелл қорытып шығарды. Максвелл ықтималдық теориясын пайдаланып,   

мен  d  жылдамдықтарының аралығында жататын молекулалардың dN  

санын есептеп шығарған. Сонда Максвелл заңы молекулалардың жылдамдықтар 

бойынша бөліну функциясы  F  арқылы сипатталады       dNdNF  / . 

Ықтималдық теорияны пайдаланып,   

   kTm
e

kT

m
F

2/2

2/3

0
2

0

2
4




 









                                              (1) 

Егер ордината осінің бойына таралу функциясын  F , ал абсцисса осінің 

бойына   жылдамдығын салсақ, онда таралу функциясының қисығы 38-

суреттегідей кескінделеді. Жылдамдықтары   және  d  аралығында жататын 

молекулалардың NdN /  салыстырмалы саны қйсықтың ординатасы мен d  

3-сурет 2-сурет 
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жылдамдықтың көбейтіндісіне тең ауданмен  dS  кескінделеді: 

      NddNdS / . Молекулалар жылдамдықтарының бөлену функциясы газдың 

тегіне (т) және температурасына (Т) тәуелді. 

Қисықтың ең жоғарғы мәні таралудың ең ықтимал жылдамдығына сәйкес 

келеді, яғни 1ык  тең болғанда, қисық максимум мәніне ие болады: 

m

kTkT
ык

22



                                           (2) 

 
 

 

Сонымен қатар Максвелл заңы бойынша молекулалардың орташа 

арифметикалық жылдамдығын табуға болады 

m

kTRT
ор




88
 .                                                (3) 

ор  - идеал газ молекулаларының ілгерілемелі қозғалысының жлдамдығы. 

Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 

m

kTRT
кв

332 


 .                                         (4) 

Қарастырылған 

1. ең ықтимал жылдамдықты 




RTRT
ык 41,1

2
  

2. арифметикалық орташа жылдамдықты 




RTRT
60.1

8
  

3. квадраттық орташа жылдамдықты 




kTRT
кв 73.1

32   

өзара салыстырсақ, бұлардың ең кішісі ең ықтимал жылдамдық, ал ең үлкен 

орташа квадраттық жылдамдық екенін көреміз: ыкоркв   . Молекулалар 

жылдамдығының Максвелше орналасу қисығының мынадай ерекшеліктері бар: 

1-сурет 
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қисық координаттың бас нүктесінен басталады, жылдамдықтың мәні шексіз 

артқан сайын қисық максимум мәніне жетіп, асимтоталық түрде абсцисса осіне 

жақындай түседі. Максимум симметриялы болмай, координаттың басынан 

басталған жағы тік қысқалау да, оң жағы доғал болады. 

Қисықтың координаттың басынан басталатыны газ ішінде қозғалмайтын 

молекулалар болмайтынын көрсетеді. Ал қисықтың асимтоталық түрде 

жылдамдық шексіз өскен сайын абсцисса осіне жақындай түсуінің себебі газ 

молеклаларының өте үлкен жылдамдықтарының болуы да, болмауы да мүмкін 

екенін білдіреді. Өйткені, молекулалар өте көп соқтығысудың әсерінен өзінің 

энергиясын азайтады. 1885 жылы орыс ғалымы Пирогов молекулалар 

жылдамдығының Максвелл бойынша орналасуы тек көлемі шектелмеген газ 

молекулалары үшін ғана орындалатынын дәлелдеген. Ал газ молекулалары 

өлшемдері шектелген ыдыс ішінде болса, онда молекулалар жылдамдықтары 

белгілі бір шамадан артпай ыдыстың өлшемдеріне байланысты болып, Максвелл 

заңынан ауытқиды. 

Максвел заңы – статистикалық заңдылық, себебі ол ықтималдық 

теориясына негізделген, бұл заңдылық ретсіз қозғалыстағы молекулалар саны  

неғұрлым көп болса, соғұрлым дәлірек орындалады және идеал газ 

молекулаларының ретсіз жылулық құбылысына сәйкес келеді. 

 

2.2.2 Бөлшектердің жылулық қозғалысының жылдамдығы. 

Барометрлік формула 

 

Идеал газдың молекула – кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі: 

    және 0Nm  

қатынастарын ескеріп, бұл  теңдеуді басқа нұсқаларда жазуға болады. 

 0
3

1
NmpV        

Мұндағы Е – газдың барлық молекуласының ілгермелі қозғалысының 

қосынды кинетикалық энергиясы,  - молярлық көлем,  – молярлық масса. 

Менделеев – Клапейрон теңдеуін пайдаланып, аламыз. 

 осыдан   

Идеал газ молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы: 

0

33

m

RTRT



   мұнда  және  пайдаланылған. 

Идеал газдың бір молекуласының ілгерілемелі қозғалысының орташа 

кинетикалық энергиясы: 

                                   
   Осыдан  және   газ молекуласының қозғалысы 

тоқтайтынын көреміз. 

 Температураны молекула – кинетикалық тұрғыдан талдау: 

термодинамикалық температура – газ кинетикалық энергиясының өлшемі 

екендігін көрсетеді. 
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Идеал газ молекуласының ең ықтимал жылдамдығы: 

Идеал газ молекуласының жылдамдық бойынша таралу функциясы 

максимал болған кездғгі жылдамдықты ең ықтимал жылдамдық  деп 

атаймыз. 

 нольге теңестіріп, мынаны аламыз. 

 
 

Температураның өсуімен  өседі. 

Газ молекуласының орташа жылдамдығы (орташа арифметикалық 

жылдамдық):  

                           
 

Газ күйін сипаттайтын жылдамдықтар                        1 – кесте 

Ең ықтимал 

жылдамдық û•  

Орташа 

жылдамдық  

Орташа   квадраттық 

жылдамдық  

 

û•

RT



 22.1

8
  

 
 

Кинетикалық теорияның негізгі теңдеуін қорытып шығаруда және газ 

молекулаларының жылдамдықтарының таралу заңдылығын қарастыруда, идеал 

газ молекулаларына ешқандай сыртқы күштер әсер етпейді дегенбіз. Олай болса, 

молекулалар газ тұрған ыдыстың барлық көлемін алып тұрады. Кез келген газ 

молекуласы Жердің тартылу өрісінде болатыны белгілі. Ергер атмосферадағы 

ауа молекулаларының жылулық қозғалысы болмаса, онда барлық молекула 

Жер бетіне түскен болар еді. Сол сияқты Жердің тартылу өрісі болмаса, онда 

атмосферадағы ауа молекулалары әлем кеңістігіне жайылып кеткен болар еді. 

Сонымен, Жердің тартылу өрісі және жылулық қозғалыс газды бір тепе-теңдік 

күйге келтіріп, газ қысымының биікке көтерілген сайын кемитінін көрсетеді. 

Біртекті тартылыс өрісінде барлық молекулаларының массалары мен оның 

температурасы тұрақты болғанда, биіктікке көтерілген сайын қысымның өзгеру 

заңдылығын қарастырайық. Егерде белгілі бір h биіктіктегі атмосфералық 

қысымды p  десек онда dhh  биіктіктегі қысым dpp   болып өзгереді (азаяды); 

  gdhdppp   (2-сурет), мұндағы h  биіктіктегі газдың тығыздығы,  

gdhdp                                                          (5) 

Күй теңдеуін пайдаланып газдың тығыздығын қысым мен температура 

арқылы өрнектеуге болады. Қалыпты жағдайларға, атмосфера құрамына кіретін 

газдардың қасиеттері идеал газдардың қасиеттерінен айырмашылығы аз болады. 
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Сонда, RT
m

pV


  теңдеуінесәйкес газ тығыздығы: 
RT

p

V

m 
  . Осы өрнекті (28) 

теңдеудегі  -ның орнына қойсақ: 

dh
RT

gp
dp


  

Енді теңдеудің екі жағын р -ға бөліп   dhRTgpdp  //   аламыз. 

 
 

Абсолют температура constT  , биіктік 0h -ден 
1h -ге өзгерсе, қысымның 0p -

ден p -ге өзгеруін интегралдау арқылы табамыз: 

 
1

0

1

0

h

h

p

p

dh
RT

g

p

dp 
 

немесе 

 0101 lnln hh
RT

g
pp 


 

 01

01

hh
RT

g

epp






                                              (6) 

Бұл формула барометрлік формула деп аталады. Бұдан газдың молекулалық 

массасы неғұрлым үлкен болса, оның қысымы биіктеген сайын тезірек кемитіні 

байқалады (3 -сурет). 

Егер (6) өрнекті лагорифмдесек  

1

0
21 ln

p

p

g

RT
hh


                                               (7) 

Осы тұжырым негізінде жер бетінен жоғары биіктікті өлшейтін биіктікті 

өлшеуіш немесе альтиметр деп аталатын прибор жасалады. Бұл прибор  

негізінен авиацияда, айталық биік таулардың үстінен ұшқанда қолданылады. 

 

2.2.3 Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшектер үшін больцман таралуы 

 

Молекулалар санының биіктік бойынша өзгеруін (7) теңдік арқылы 

анықтауға болады. газ қысымының молекулалар санына тәуелділігі мына 

формула арқылы көрсетіледі 

2-сурет 3-сурет 
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nkTp                                                             (8) 

мұндағы п – бірлік көлемдегі газ молекулаларының саны, k  - Больцман 

тұрақтысы, Т – абсолют температура. Егер constT   болса, 0101 // nnpp  , бұдан 

(6) теңдеуді мына түрде жазуға болады: 

 01

01

hh
RT

g

enn






 

mkR //   екенін ескеріп соңғы теңдеуді былайша жазамыз: 

 01

01

hh
kT

m

enn






                                                   (9) 

Осы формуланың  01 hhmg   көрсеткішін газ бөлшектерінің 0h -ден 
1h  

биіктікке көтерілген кездегі потенциялдық энергиясының өзгерісі деп 

енсептейік:  
0101 ppp EEEhhmg  . Бұдан (9) теңдік мынадай түрге келеді: 

kTЕрenn
/

01


  немесе 01 / nnn   қатынасын енгізіп, мына түрге келтіреміз: 

kT

Ep

eп




                                                        (10) 

Мұндағы п  - молекулалардың салыстырмалы саны. (33) формула 

Больцманның таралу заңы деп аталады. Бұл өрнек сыртқы күштердің 

потенциялдық өрісіндегі бөлшектердің таралуын сипаттайды және бұл 

теңдеуден температура төмендегенде нөлге тең емес биіктікте бөлшектер саны 

азайып, ал 0T  жағдайында 0n  болатыны байқалады. Сөйтіп, абсолют нөлде 

барлық бөлшектер Жер бетінде орналасқан болар еді. Жоғары температурада 

керісінше, биіктікке көтерілген сайын п баяу кемиді, яғни молекулалар биіктікке 

көтерілген сайын біркелкі таралады. Мұның физикалық мәні мынадай: 

біріншіден, молекулалардың жерге тартылуы  mg  нәтижесінде олар жер бетінде 

орналасуға ұмтылады, екіншіден, молекулалардың жылулық қозғалысы  kT  

оларды барлық биіктік бойынша біркелкі тартуға тырысады. Молекулалар 

массасы т үлкен болса, Т аз болған сайын молекулалар жер бетіне тайу қоюлана 

түседі. Егер T=0 болса, шектік жағдайда жылулық қозғалыс толық тоқталып, 

молекулалар тартылыстың әсерінен жер бетіне орналасады. Жоғарғы 

температурада ( Т ) жылулық қозғалыс артып, молекулалардың тығыздығы 

биіктеген сайын баяу азаяды, сойтіп молекуланың потенциялдық энергиясы да 

әр түрлі болады. Демек, молекулалардың биіктік бойынша таралуы, олардың 

потенциялдық энергияларының мәндері бойынша да таралуы болып табылады. 

Больцманның таралу заңының Максвелдің жылдамдықтар бойынша 

таралуының экспоненциялдық мүшесімен ұқсас екенін байқаймыз 

1)  kT

E

kT

m k

ee


2

2

,      себебі   
2

2m
Ek   

2)  kT

E

kT

mgh p

ee


 ,    себебі      mghE p   

 

Осы екі өрнекті бітірсек, Максвелл және Больцманның таралу заңы 

шығады. Бұлардың айырмашылығы тек дәреже көрсеткіштерінде ғана екен. 

Біріншісі кинетикалық, ал екіншісі потенциялдық энергиясының шамасын 

көрсетеді.  
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2.2.4 Еркіндік дәреже саны. Еркіндік дәрежесі бойынша энергияның 

таралуы. Идеал газдың ішкі энергиясы 

 

Молекуланың орташа энергиясы 

kT
2

3
                                                           (11) 

молекуланың тек ілгерілемелі қозғалысының энергиясын ғана көрсетеді. Алайда 

молекулалардың ілгерілемелі қозғалысымен қатар, олардың айналуы және 

қозғалысына қатысатын атомдардың тербелуі де мүмкін. Мұндай қозғалыстың 

екі түрі бір энергия қорымен байланыста болады да, оны анықтауға 

статистикалық физика тағайындаған энергияның молекуланың еркіндік 

дәрежелері бойынша таралуы жөніндегі қағида мүмкіндік береді. 

 Механникалық жүйенің еркіндік дәрежелері деп жүйенің орнын  

анықтауға мүмкіндік беретін тәуелсіз жиынтығын айтамыз. Материалдық 

нүктенің кеңістіктегі орны оның үш координаттарының мәндерімен анықталады. 

Осыған сәйкес материалдық нүктенің үш еркіндік дәрежесі і=3 болады. 

Газдардың жылу сыймдылығын өлшегенде атомдарды материалдық 

нүктелер деп есптеуге болады. Демек, бір атомды молекулаға үш ілгерілемелі 

еркіндік дәрежесін (і=1), екі атомды молекулаға үш ілгерілемелі және екі 

айналмалы еркіндік (і=5), ал үш атомды молекулаға-үш ілгерілемелі, екі 

айналмалы және бір тербелмелі еркіндік дәрежесін (і=6) жазуға болады. 

молекуланың еркіндік дәрежелерінің саны қанша болса да, оның үшеуі міндетті 

түрде ілгерілемелі болады. сондықтан дәреже мәнінің үштен біріне ( 2/kT -ге) тең 

бірдей энергия келуі керек: 

kT
2

1
0                                                            (12) 

Сол сиақты қозғалыстың ілгерілемелі, айналмалы және тербелмелі қандай 

түрі болмасын кез келген еркіндік дәрежесіне орта есеппен 2/kT -ге тең бірдей 

энергия келуі тиіс. Осы айтылған тұжырым энергияның  еркіндік дәрежелері 

бойынша біркелкі таралу жайлы  ереженің мазмұны болып табылады. 

Бір молекуланың орташа энергиясы: 

kT
i

2
                                                           (13) 

Мұндағы і-ілгерілемелі, айналмалы және екі еселенген тербелмелі еркіндік 

дәрежелері сандарының қосындысы, ол: 

тербайнілг nnni 2                                               (14) 

 Идеал газдар теориясында молекулалардың өзара әсерлесу кеінде 

потенциалдық энергия нолге тең болады. сондықтан идеал газдың ішкі 

энергиясы оның барлық молекулаларының қозғалысының кинетикалық 

энергиясы арқылы өрнектеледі. Идеал газдың молекулалары өте жақын 

қашықтықта әсерлесетін болғандықтан, газдың ішкі энергиясы жеке 

молекулалардың энергиясының қосындысынан тұрады. Демек, идеал газдың 1 

молінің ішкі энергиясы Авогадро санын бір молекуланың орташа энергиясына 

көбейткенге тең болады:  .
2

0 AA kTN
i

NU   

Мұндағы Больцман тұрақтысы ANRk /  десек, онда ішкі энергия: 
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.
2

0 RT
i

U                                                       (15) 

Ал массасы т кез келген газ үшін немесе кез келген мольдің саны /т  үшін 

ішкі энергия 

.
2

0 RT
im

U 


                                                   (16) 

Сонымен, (16) өрнектен берілген газдың массасы үшін ішкі энергия газ 

молекуласының еркіндік дәреже көрсеткіші өзгермейтін болса, оның абсалют 

температурасына тура пропорционал екендігі көрінеді. 

Тұрақты көлемде идеал газдың молярлық жылу сыйымдылығын алу үшін 

газдың ішкі энергиясының (15) өрнегін температура бойынша 

дифференциялдаймыз: 

RСV
3

1
                                                          (16') 

Бұл өрнектен тұрақты көлемде идеал газдың жылу сыйымдылығы газ 

күйінің параметрлеріне, әсіресе температураға тәуелсіз тұрақты шама екені 

көрінеді. Тұрақты қысымдағы жылу сыйымдылығын Майердің теңдеуінен 

табуға болады:  

R
i

С p
2

2
 .                                                    (17) 

Сонымен (15) және (17) формулалар молекулаланың еркіндік көрсеткіші 

арқылы газдаң мольдік жылу сыйымдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.  

Енді (17) өрнекті (16)-ге бөліп, әрбір газға тән рC -нің  VC -ге қатынасын 

табайық: 

2

2

2
/

2

2 











i
R

i
R

i

C

C

V

p
 .                                  (18) 

Соңғы өрнектен   шамасын молекуланың еркіндік дәрежесінің санымен 

сипаты арқылы анықталады.  

Мысалы, бір атомды молекула үшін, 3і  болғандықтан: 

67.1
3

5
 , 

2 – кесте 

 

Г
аз

 н
ем

ес
е 

б
у

 

М
о
л
ек

у
л
ад

ағ
ы

 

ат
о
м

д
ар

 с
ан

ы
 

Е
р
к
ін

д
ік

 д
әр

еж
е 

са
н

ы
, 

і 

Еркін дәреже саны  

 

VC  

 

 

рC  

 

 
  

Іл
ге

р
іл
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р
б
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Бір атомды 

газ (Не, Аr) 

 

1 

 

 

3 

 

3 

 

__ 

 

 

__ 
R

2

3
 R

2

5
 

 

1.67 

Екі атомды 

(Н 2 , О 2 ) 

 

2 

 

 

5 

 

3 

 

2 

 

__ 
R

2

5
 R

2

7
 

 

1.40 
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Көп атомды 

газ (NH 3 , 

H
2
O) 

 

3 

 

 

6 

 

3 

 

3 

 

1 
R

2

7
 R

2

9
 

 

1.30 

Көмір 

қышқыл 

газы (СО
2
) 

 

3 

 

 

6 

 

3 

 

3 

 

__ 
R

2

6
 R

2

8
 

 

1.33 

қатаң екі атомды молекула үшін ( 5і ), 40.1
5

7
 ; 

қатаң үш атомды молекула үшін ( 6і ), 33.1
6

8
  

Ең соңында әр түрлі молекулалар үшін рС , VС  және   мәндері бар кестені 

көрсетейік (2-кесте).   

2.3 ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ 

 

Термодинамика – физикалық процестерді энергетикалық тұрғыдан 

қарастыратын сала. Термодинамика денелер мен табиғат құбылыстарының тек 

макроскопиялық қасиеттерін зерттейді. Зат күйінің өзгерістерін қарастыра 

отырып, термодинамика мен молекула-кинетикалық теория бір-бірін 

толықтырып, негізінен біртұтас ілім құрайды. Процестерді энергетикалық 

тұрғыдан қарастырудың практикалық мәні зор. Энергияны бір түрден екінші 

түрге ауыстыру және енергия есебінен жұмыс өндірумен байланысты болатын 

алуан түрлі техникалық мәселелерді термодинамикалық тұрғыдан қарастыруға 

болады. 

Термодинамикаға негіз болатын заңдар термодинамика бастамалары 

деп аталады. 

 

 2.3.1 Термодинамиканың бірінші бастамасы 

 

Бұл дененің толық энергиясынан толық механикалықэнергиясын шығарып 

тастағанда қалатын энергия оның ішкі энергиясы деп аталады. Демек, дененің 

ішкі энергиясы дегеніміз молекулалардың бейберекет (хаосты) қозғалысының 

кинетикалық энергиясынан, молекулалардың өзара әсерлесуінің потенциялдық 

энергиясынан және ішкі молекулалық энергиясынан тұрады. Денелер жүйесінің 

ішкі энергиясы әрбір жеке денелердің ішкі энергиялары мен денелер жанасатын 

жұқа қабаттағы млекулалардың арасындағы өзара әсерлесу энергиясы болып 

табылады. 

Ішкі энергия – жүйе күйінің функциясы. Демек, жүйе бір күйден екінші 

күйге өткен кезде оның ішкі энергиясының өзгерісі әр қашан да ауысу жолына 

тәуелсіз, яғни жүйенің бір күйінен екінші күйіне келтіретін процесіне немесе 

процестер жиынына тәуелсіз, тек осы күйлердегі ішкі энергияның мәндерінің 

айырымына тең.  

Ішкі энергия (U) негізінен екі түрлі процестің: A жұмыс істеуі мен денеге 

берілген Q жылу мөлшерінің есебінен өзгереді. Жұмыс істеу жүйеге әсер етуші 

сыртқы денелердің орын ауыстыруымен қоса жүреді. 
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Денеге жылу беру сыртқы денелердің орын ауыстыруына тәуелді емес. Ішкі 

энергияның бұл жағдайдағы өзгерісі жылы дененің молекулаларына қарсы 

істеген жұмысының әсерінен болады. Бір денеден екінші денеге энергияның 

берілуіне әкелетін макроскопиялық процестердің жиынтығы жылу берілу деп 

аталады. 

Сонымен, жылу берілісі мен жұмыс әрқашан да бір-біріне эквивалентті 

болады. мысалы, сыртқы әсерлердің ықпалымен жүйе бір күйден (1) екінші 

күйге (2) көшетін болса, онда мұндай көшулердің мүмкін тәсілдерінің барлығын 

да сыртқы әсерлердің механикалық эквиваленттері қосындысы өзгермей тұрақты 

болып қалады. Сонда жүйе бір күйден екінші күйге көшкенде ішкі энергияның 

өзгерісі 
12 UUU   жүйенің алған жылу мөлшері (Q) мен сыртқы күштерге 

қарсы жасалатын жұмыстың (А) айырымына тең: 
             AQU   

немесе 
AUQ  .                                                       (19) 

Осы түрде жазылған өрнек термодинамиканың бірінші бастамасының 

математикалық теңлеуі болып табылады. Бұдан мынадай қорытынды шығады: 

жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясының өзгерісіне және 

жүйенің сыртқы декнелерге қарсы істелетін жұмысына жұмсалады. Жүйенің 

істеген жұмысын немесе алған жылуын есептеген кезде қарастырылып отырған 

процесті әдетте әрқайсысы жүйе параметрлерінің аз ғана өзгеруіне сәйкес 

келетін бірнеше жай процестерге бөлуге тура келеді, сонда (19) теңдеу осындай 

процестер үшін мынадай түрде жазылады: 

AdUQ   ,                                                 (20) 

Мұндағы Q  - элементар жылу мөлшері, A  - элементар жұмыс, dU  - 

жүйенің ішкі энергиясының өсімшесі.  

Жүйе энергиясы U  оның күйінің функциясы болып табылатын, dU  толық 

дифференциял болады, ал Q  және A  толық дифференциял бола алмайды. 

Берілген жылу мөлшері мен жұмыс өзара эквиваленті болатындықтан, жылу 

мөлшері де жұмыс бірліктерімен, джоульмен (Дж) өлшенеді.  

Егер жүе өзінің бастапқы күйіне қайта оралса, оның энергиясы бұрынғы 

мәніне ие болады, яғни тұйық жүйеде ішкі энергияның өзгерісі нолге тең 0dU . 

Термодинамиканың бірінші бастамасына сәйкес: 

QA  .                                                     (21) 

Бұдан энергияның сақталу заңын тағайындау жағынан алғанда, энергияның 

ешбір түрін жұмсамай және сырттан жылу алмай жұмыс өндіретін машина 

жасау мүмкін емес екенін білеміз. Термодинамикада мұндай машина бірінші 

түрдегі “перпетуум мобиле” деп аталады.  

 

2.3.2 Көлемі өзгерген кезде дененің істейтін жұмысы 

 

Қысым арқылы газдың ыдыс қабырғаларымен, сондай-ақ қатты немесе 

сұйық дененің өзін қоршаған ортамен әрекеттесуін қарастырайық. өзара 

әсерлесу күштері түскен нүктелердің орын ауыстыруы дене көлеменің 

өзгеруімен қосарласа жүреді. Демек, берілген дененің сыртқы денелерге қатысты 
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істелетін жұмысын қысым (р) мен көлемінің (V) өзгерісі арқылы өрнектеуге 

болады. мысалы, тығыз енгізілген, әрі жеңіл қозғалатын поршені бар цилиндрлі 

ыдыстағы  газды алайық (4-сурет). Егер қайсыбір себептердің әсерінен газдыфң 

көлемі ұлғаятын болса, онда ол поршеньді қозғалтады. Газдың поршеньді dl  

кесіндіге орын ауыстырғанда істетін элементар жұмысы: FdldA  мұндағы F  - 

газ тарапынан поршеньге түсірілген күш. Осы кұшті газдың p  қысымының 

поршеньннің S  ауданына көбейтіндісімен ауыстырсақ: pSdldA  . Ал dlS   газ 

көлемінің өсімшесі SdldV  . Сондықтан элементапр жұмыс: 

 
 

 

 

pdVdA  .                                                 (22) 

Егер газдың қысымы тұрақты болса, онда көлемі 
1V -ден 

2V -ге дейін 

өзгергенде істелген толық жұмыс: 

  
2

1

2112

V

V

VVppdVA .                                      (23) 

Сонымен (23) формуланы тек тепе-тең процестерге ғана қолдануға болады. 

жоғарыдағы өрнекті қатты, сұйық және газ тәрізді денелердің көлемдерінің кез 

келген өзгерістеріне қолдануға болады. 

Дене көлемінің өзгеру процесін (р, V) диаграммасы арқылы кескіндеуге 

болады (48-сурет). dA  элементар жұмысқа графиктің штрихталған жолағы 

сәйкес келеді. V  осімен,  Vfp   қисығымен және 1V  мен  
2V  түзулерімен 

шектелген аудан сан жағынан көлемнің 
1V -ден 

2V -ге дейін өзгерген кезде 

істелген жұмысқа тең болады. егер дене (біз қарастырған газ) ұлғаятын болса, 

онда 0dV  болады да, сыфртқы күштерге қарсы істелінетін жұмыс оң 0dA  

болады. егер дене (газ) сығылатын болса, онда оның көлемі 0dV , яғни жұмыс 

теріс 0dA  болады да, жүйеге қарсы істелген жұмыс болып есептеледі. 

 

2.3.3 Изопроцестер 

 

Газдың күйін сипаттайтын үш параметрдің ( TVp ,, ) процесс кезінде 

әйтеуір біреуі тұрақты болып отырса, онда мұндай процестерді изопроцестер 

деп атайды. Олай  болса, термодинамиканың көптеген мысалдарында: жылу 

5-сурет 
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қозғалтқыштарының жұмысын есептеуде, суыту машиналарының жұмысы 

кезінде, қысқасы газдардағы процестер туралы көбірек айтуға болады. 

1. Изохоралық процес деп, берілген газдың көлемі ( constV  ) тұрақты 

болғанда жүретін процесті айтамыз. Сонда ешқандай көлем өзгерісі болмайды да 

( 0dV ) газ сыртқы күштерге қарсы жұмыс жасайды: 

 

2

1

0pdVdA . 

Осы (1) процестің диаграммасын былайша кескіндеуге болады (5-сурет). 

Мұндағы 1-2 газдың изохоралық қыздыру процесін, ал 1-3 газдың изохоралық 

суыну процесін көрсетеді.  

Әдетте изохоралық процес көлемі өзгермейтін,  қабырғалары қалың 

ыдыстың ішінде газды суыту немесе қыздыру арқылы орындалады. 

Термодинамиканың бірінші бастамасы бойынша  ,dAdUdQ   0dA  

болғандықтан, газды қыздыруға немесе суытуға берілген барлық жылу мөлшері 

тек газдың ішкі энергиясын арттыру үшін ғана жұмсалады:  
dUdQ                                                            (24) 

Ал тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылық ,
11

dT

dU

mdT

dQ

m
CV   

dTmCdU V ,                                                      (25) 

яғни, идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі оның абсалют  

температурасының өзгерісіне тура пропорционал болады.  

2. Изобаралық процесс. Бұл процесс берілген газдың қысымы ( constр  ) 

тұрақты болғанда жүреді. Оның диаграммасын p-Vкоординаттары арқылы 

кескіндеп көрсетуге болады (6-сурет). Сонда 1-2 кесіндісі газдың изобаралық 

ұлғаюын көрсетеді де, штрихталған аудан избаралық жұмыстың шамасын 

анықтайды: 

  
2

1

12

V

V

VVppdVA .                                       (26) 

Мысалы, цилиндірдің ішінде ілгерілемелі еркін қозғалатын поршень мен 

цилиндірдің арасындағы газ қыздырудың немесе суынудың нәтижесінде 

изобаралық жұмыс жасайды. Термодинамиканың бірінші бастамасын ескеріп: 

pdVdTCdQ v  .                                        (75) 

Мұндағы VC  - изохоралық жылу сыйымдылық. Сонымен, изобаралық 

процесс кезінде газға берілген жылу мөлшері оның энергиясын арттыруға және 

сыртқы күштерге қарсы істелген жұмысқа жұмсалады. Изобаралық жылу 

сыйымдылық: ,/ dTdQС p   dTCdQ p . Енді dQ  мәнін орнына қойып (75) 

теңдеуді  
pdVdTCdTC Vp                                           (27) 

түрінде жазуға да болады.  

Сөйтіп изобаралық процесс кезінде массасы т газға берілетін жылу 

мөлшері: 

 dTC
m

dQ p


 . 
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Оның ішкі энергиясының өзгерісі  

dTC
m

dU V


 . 

3. Изотермалық процесс. Бұл процесс температура ( constТ  ) тұрақты 

болғанда өтеді де, оның теңдеуі Бойль-Мариотт заңы болып есептеледі: 

constpV  . 

Бұл процестің диаграммасы Vp,  координатындағы изотермалық болып, 

оның түрі гипербола қисығына сәйкес келеді (7-сурет). Берілген газдың көлемі 

1V -ден 
2V -ге ұлғайғанда істелген жұмыс 

 
 

 

  
2

1

2

1
1

2ln

V

V

V

V
V

V
RT

V

dV
RTpdVA                                   (28) 

7-суретте штрихталған ауданға сәйкес келеді. 

Практикада изотермалық процесті іске асыру үшін температурасы тұрақты 

( constТ  ) үлкен массалы денемен газ арасында әр уақытта температуралық 

байланыс болуы шарт. Газға берілген жылу мөлшері толығымен жұмыс істеуге 

жұмсалады да, оның ішкі энергиясы өзгермей тұқрақты болады, яғни  



2

1

pdVdAdQ          немесе          
2

1
1

2ln

V

V
V

V
RT

V

dV
RTdAdQ             (29) 

Сонымен, ирзотермалық процесс кезінде газдың температурасын 

төмендетпеу үшін сыртқы жұмысқа шамалас жылу мөлшері беріліп тұруы 

қажет.  

4. Адиабаталық процесс 

Адиабаталық процесс деп жүйе мен оны қоршаған сыртқы ортаның 

арасында ешқандай жылу энергиясының алмасуы болмайтын процесті айтамыз. 

Бұл қондырғыларда, іштен жанатын қозғалтқыштардың циклді жұмысында т.б. 

жерлерде қолданылады. Процесте жылу алмасу болмағандықтан, dQ=0. 

Адиабаталық процесс берілген газдың өте тез ұлғаюының немесе сығылуының 

нәтижесінде орындалады. Сондықтанда процестің орындалу шарты — газ және 

оны қоршаған ортаның арасында ешқандай жылу алмасуы болмауы керек. 

Енді термодинамиканың бірінші бастамасын ескере отырып, адиабаталық 

процесс кезінде газдың параметрлерін байланыстыратын теңдеуді табайық. 

6-сурет 7-сурет 
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Заттың жылу сыйымдылығы адиабаталық процесте нөлге тең болады. СV =0. 

Олай болса, термодинамиканың бірінші бастамасы  

dA = dU,                                                       (30) 

сөйтіп, сыртқы күштерге қарсы істелген жұмыс жұйенің ішкі энергиясының 

өзгеру әсерінен пайда болады. Бұдан адиабаталық процестің изотермалық 

процеске қарсы өтетінін байқаймыз. Егер (30) теңдеуге жоғарыдағы мәндерін 

қойсақ 

CVdT=–pdV.                                                         (31) 

Енді идеал газ күйінің теңдеуін pV=RT дифференциалдасақ  

pdV+Vdp = RdT.                                                   (32) 

Соңғы (32) формуладан абсолют температураның өзгерісін (dT) тауып және 

универсал газ тұрақтысының мәнін (R = CP —CV ) (31) теңдеуге қойып 

түрлендірсек: pdV+CVdT = 0, 

pdV+   0


VdppdV
CC

C

Vp

V ,     0 VdpCpdVC Vp . 

Теңдеуді мүшелеп (рV)-ға бөліп, ,0
p

dp
C

V

dV
C Vp  оны интегралдасақ: 

 

lnlnln  V
C

C
p

V

p
C=const. 

Ал,   Cp/CV = γ  деп белгілесек: 

pV γ  =const.                                                (33) 

Осы табылған өрнек адиабаталық процесс кезіндегі газ күйінің теңдеуі 

немесе Пуассон теңдеуі деп аталады. (33) теңдеудегі ү өлшемсіз шама: 

γ =Ср/СV=
i

i 2
                                               (34) 

 
 

 

ол Пуассон коэффициенті болып есептеледі. Бір атомды газдар үшін (мысалы, 

Ne, He т.б.) і = 3, γ =1,67; ал екі атомды газдар үшін (мысалы, Н2, О2, N2 және 

т.б.) i = 5, γ = 1,4; үш және одан көп атомды газдар үшін (СО2, Н2О және т. б.) i 

8-сурет 9-сурет 



79 

 

= 6, γ =1,3 болып, (34) формуламен есептелген ү-ның теориялық мәндері 

эксперименттің нәтижелерімен сәйкес келеді. 

Адиабаталық процестерін pV координаттарындағы диаграммасы гипербола 

қисығымен кескінделеді (8-сурет). Сонымен адиабата қисығының теңдеуі γpV  = 

const болса, изотерма қисығының теңдеуі pV=const. 8-суреттен адиабата қисығы 

изотерма қисығына қарағанда тіктеу екенін көреміз. Мұның себебі адиабаталық 

сығылу кезінде оның қысымы изотермалық сығылуға сәйкес өседі, сонымен 

қатар оның температурасы да артады. Ал, енді адиабаталық ұлғаю кезінде 

газдың температурасы төмендейді, сондықтан газдың қысымы изотермалық 

қысымға қарағанда өте тез кемиді. Олай болса, адиабаталық ұлғаю кезіндегі 

газдын, бір молінің істеген жұмысы штрихталған ауданмен кескінделеді 

  ,1
11

A

1

2

111

1

1

2
11

2

1

11

2

1








































 V

VRT
VV

Vp

V

dV
VppdV

V

V

I
I                 (35) 

мұндағы p1V1=RT1 

Енді (V1/V2) 1  = T2/T1 қатынасын ескеріп, (35) теңдеуді мына түрде жазуға 

болады: 

   1/21  TTRA . 

Берілген газ күйінің р1V1-ден басқа V2-гe ұлғаюы кезінде істелген 

адиабаталық жұмыс, изотермалық жұмысқа қарағанда кем екенін байқаймыз (8-

сурет, изотерма қисығы жоғары орналасқан). Адиабаталық процесс кезінде газ 

суынып, температурасы төмендесе, изотермалық процесс кезінде, керісінше, 

тұрақты температураны термостаттан келетін жылу мөлшері әсерінен ұстап 

тұрады. Сондықтан изотермалық процесс кезінде газ көлемінің ұлғаюы мен 

тығыздығының кемуінің салдарынан оның қысымы да азаяды, ал адиабаталық 

процесте, керісінше, газ тығыздығы азайған сайын оның орташа кинетикалық 

энергиясы кемиді, яғни температурасы төмендейді. 

Енді жоғарыда қарастырылған изопроцестер мен адиабаталық процестің 

диаграммасын салыстырып көрелік (9-сурет). Суретте көрсетілгендей, 

изохоралық процесс диаграмма қисығының теңдеуі V=const болса, онда 

изобаралық процесс үшін р = const, изотермалық процесс үшін Т=const, ал 

адиабаталық процестің болу шарты dQ = 0. 

 

2.3.4 Қайтымды және қайтымсыз  жылулық процестер 

 

Егер термодинамиканың бірінші бастамасы энергияның бір түрден екінші 

түрге өзгергенінде байқалатын сандық қатынастарды көрсетсе, екінші бастамасы 

осы энергияның өзгерістері қандай жағдайларда жүзеге асатынын анықтайды, 

яғни процестердің қандай бағытта өтуі мүмкін екенін көрсетеді. Сонымен қатар 

термодинамикада тепе-теңдік күйі ұғымы сияқты, қайтымды процестер 

ұғымының да ролі зор. 

Қайтымды процесс деп кері бағытта өткізуге болатын процесті тура 

бағытта өткізгенде жүйе қандай күйлерден өтсе, кері бағытта сондай күйлер 

тізбегінен өтетін процесті айтады. Сөйтіп қайтымды процеске тек тепе-тең 

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

құрылуы, сөйтіп жүйені қоршаған денелерде ешқандай өзгеріс болмауы тиіс. 

Тепе-тең емес процестер әрқашан да қайтымсыз процесс, дәлдеп айтқанда 

нақты процестер қайтымсыз процестер болады. Олар мейлінше баяу өте отырып, 

қайтымды процестерге тек жуықтай алады. 

Тұйық процесс (цикл) деп, жүйе бірсыпыра өзгерістерге үшырағаннан кейін 

алғашқы күйіне қайтып келетін процесті айтады. Графикте мұндай цикл тұйық 

қисық сызықпен кескінделеді де, орындалған жұмыс сан жағынан қисықпен 

қоршалған ауданға тең болады. Сонда 1l12 қисығы жұмыстын, ұлғаюын 

көрсетсе, 2l21 қисығы сығылуын кескіндейді. Сөйтіп 1l12l21 шектелген аудан 

ұлғаю кезіндегі істелген оң жұмысты А>0 көрсетеді. Мұнда жұмыстың бағыты, 

сағат тілінің бағытымен сәйкес келеді. Ал 2V2V,1 қисықтарымен шектелген 

аудан сығылу кезінде істелген теріс жұмысты кескіндейді де, бағыты сағат 

тілінің бағытында орындалатын циклдер оң, сағат тілінің бағытына қарсы 

циклдер теріс деп аталады. 

Әдетте оң цикл сырттан алынған жылу мөлшерінің әсерінен периодты 

түрде жұмыс істейтін жылу қозғалтқыштарында қолданса, теріс цикл сыртқы 

күштерге қарсы жұмыс істейтін суыту қондырғыларына қолданылады. Сөйтіп 

циклді орындағаннан кейін жүйе алғашқы күйіне қайта келеді. Сондықтан 

күйдің кез келген функциясының, яғни ішкі энергилның толық өзгерісі нөлге тең 

болады. Сонымен тұйық процестегі істелген толық жұмыс: 

 

1

2

2

1 21 ll

pdVpdVA  (36) 

мұндағы бірінші интеграл тұйық процестегі оң бағыттағы жұмысты анықтаса, 

екінші интеграл теріс бағыттағы жұмысты көрсетеді. Енді термодинамиканың 

бірінші бастамасын тұйық процестер үшін жазайық: 

.  pdVdUQ    (37) 

мұндағы   таңбасы интегралдың тұйық процестер үшін алынғанын көрсетеді. 

Ал  Q мөлшерін өте аз шама деп ұғамыз. Бұдан тұйық процесс кезінде ішкі 

энергияның өзгерісі нөлге тең екенін ескеріп  

.021  UUdU  

(37) теңдеуді 

.ApdVQ  
                                                         

(38) 

деп жазсақ бүкіл цикл кезіндегі істелген жұмыс, сырттан алынған жылу 

мөлшеріне тең болатынын көреміз. Бірақ тұйық процесте жүйенің жылуды алуы 

да, беруі де мүмкін: Q = Q1 — Q2 немесе A — Q1 — Q2, мұндағы Q1 —жүйенің 

қабылдаған, Q2— жүйенің берген жылу мөлшері. Сондықтан тұйық процесс 

үшін термодинамиканы пайдалы әсер коэффициенті: 

.1
1

2

1

21

1 Q

Q

Q

QQ

Q

A





   

 (39) 

Қаптымды процестердің практикалық мақызы зор, үнемді болып жылу 

қозғалтқыштарының термиялық пайдалы әсер коэффициенттерін (п.э.к.) 

мейлінше арттыруға мүмкіндік береді және арттыру жолдарын көрсетеді. 
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2.3.5 Карно циклі және оның П. Ә. К.-і. Карно теоремасы 

 

Термодинамиканың екінші бастамасына сүйене отырып, Карно мынадай 

теорема қорытып шығарды: барлық периодты түрде жұмыс істейтін жылу 

машиналарының ішіндегі ең тиімдісі — қыздырғыш пен суытқыштың 

температуралары бірдей және п.ә.к-і жоғары қайтымды машиналар. Олардың 

п.ә.к-і машинаның конструкциясына тәуелді емес. Карно зерттеген циклдер өте 

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

екі адиабатадан құралатын қайтымды тұйық процесс. Циклді жүзеге асыру үшін, 

жұмыстық дене термиялық түрде ұлғайғанда оған тиісті мөлшерде жылу беріп 

тұратын қыздырғыш және жұмыстық дене изотермалық түрде сығылғанда онан 

тиісті мөлшерде жылу алатын суытқыш болу қажет. Жұмыстық заттың 

ұлғайғанда өндіретін жұмысы оң А>0, ал сығылғанда өндіретін жұмысы теріс 

А<0 болады. Жұмыстық зат ретінде идеал газдың 1 молін алып, идеал газға 

қатысты Карно циклін қарастырайық (10-сурет), Анықтама бойынша жылу 

машинасының п.ә.к-і  

 (Q1-Q2)/Q1 (40) 

мұндағы Q1 — циклдің ішінде қыздырғыштан алынатын жылу да, Q2 — цикл 

ішінде суытқышқа берілетін жылу. 

Изотермалық процесте идеал газдың ішкі энергиясы тұрақты болады  

(U = const), сондықтан жұмыстық дене (газ) 1-күйден 2-күйге көшкенде, яғни 

изотермалық ұлғайғанда, (1—2) орындайтын А12 жұмысына тең болады: 

Q1=A12= ,ln
1

2
1

V

V
RT

m


 (41) 

мұндағы т — машинадағы идеал газдың массасы. Ал адиабаталық ұлғаюда (2—

3), сыртқы ортамен жылу алмасу болмай, істелген жұмыс А23 ішкі энергияның 

өзгеру себебінен пайда болады: 

A23=- ).( 12 TTC
m

V 


 

Енді суытқышқа берілетін жылу мөлшері Q2 жұмыстық затты 3-күйден 4-

күйге көшіргендегі, яғни изотермалық сығылуға жұмсалатын А34 жұмысқа тең: 

4

3
2342 ln

V

V
RT

m
AQ




                                           

(42) 

Ең соңында адиабаталық сығылу процесі (4—1) кезіндегі жұмыстың 

шамасы: 

232141 )( ATTC
m

A V 


 

Тұйық процесс кезінде орындалған толық жұмыс: 

Aтол=A12+A23+A34+A41 = Q1+A23-Q2-A23 = Q1-Q2. 

Осы Атол 10-суреттегі штрихталған ауданға сәйкес келеді. Сейтіп, Карно 

циклінің термиялық п.ә.к-і (39) өрнекке сәйкес  =А/Q1 = Q1 — Q2/Q1 шамасына 

тең болады. Енді адиабаталық ұлғаю үшін (V2/V3) 
 -1 = T2/T1 қатынасын 

пайдаланып адиабаталық сығылу үшін (V1/V2) = T2/T1 деп жазайық. Осы екі 
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қатынастың оң жақтағы мүшелері тең болғандықтан, сол жақтары өзара тең, 

сондықтан: (V2/V3) 
1 =(V1/V4) 

1 , 

1

21

1

2
1

4

3
2

1

2
1

1
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                         (43) 

(43) қатынасты (42)-гe және (41, 42) өрнектерді (40) теңдеуге қойсақ, п.ә.к.: 

 

 
 

 

nRT
m

Q

QQ
1

1

21 
 


  

Сонымен, идеал газға арналған Карно циклінің п. ә. к-і тек қыздырғыш 

пен суытқыш температурасына байланысты. Карноның бұл қарастырған тура 

циклі идеал түрдегі жылу машинасы болып табылады. Толық бір цикл өткенде 

газдың өндіретін жұмысы: 

  
121 QQQA                                               (44) 

Әдетте қыздырғыштың температурасы Т1 суытқыштың температурасы Т2-

ден әлдеқайда көбірек болса ғана Т1 » Т2 п. ә. к. мәні ( ) көп болады. Егер Т2 = 0 

болса, онда   = 1. 

Карно циклі қайтымды болғандықтан, оны керісінше жүргізуге де болады 

(11-сурет). Карноның мұндай кері циклі идеал түрдегі суытқыш машина болып 

табылады. Оның беретін жылу мөлшерін мына формула арқылы есептеп табуға 

болады: 

Q2= A


1

                                            

 (45) 

Сөйтіп, Карноның тұжырымдауынша термодинамиканың екінші 

бастамасына былайша анықтама беруге болады: ешуақытта суығырақ денеден 

ыстығырақ денеге жұмыс өндірілмей жылу мөлшерінің берілуі мүмкін емес. 

 

 

 

 

10-сурет 11-сурет 
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2.3.6 Энтропия. Келтірілген жылу. Клаузиус теоремасы 

 

Молекулалардың қозғалысы кезінде, олардыд ретсіздіктерін ықтималдық 

теориясымен сипаттау өте тиімсіз. Сондықтан біз п бөліктен құралған жүйені 

қарастырайық, олардың ықтималдықтарының саны N1, N2, N3, ... Nn болсын. 

Толық жүйе үшін оның ықтималдығы 

N = N1·N2·N3 ·... ·Nn. 

Жүйені толық сипаттау үшін оны түзетін бөліктердің ықтималдықтары-ның 

көбейтінділерін емес, олардың қосындысын алғанымыз дұрыс. Ол үшін, 

Больцман тағайындаған заң бойынша молекуланың жылулық қозғалысының 

ретсіздік мөлшерін белгілі бір функция арқылы сипаттауға болады: S = k In N, 

мұндағы N — берілген күйдің ықтималдығы, k — Больцман тұрақтысы, S — 

берілген жүйе өзгерісін сипаттайтын функция энтропия деп аталады. Толык 

жүйе үшін, оның күйінің ықтималдығы In N=1n N1+1n N2 + 1n N3 + ... + ln Nn . 

Жүйенің энтропиясын былайша анықтаймыз: 

S = k In N=k In Nx+k In N2 + ...+k In Nn , 

S=S1+S2+S3+...+SN. 

Егер жүйе күйінің өзгерісі тек қана бір әдіспен жүзеге асатын болса, онда 

оның ықтималдығы N=l, энтропиясы S = k lnN=0 болады. Мысалға кез келген 

реттелген механикалық қозғалысты алуға болады. Шынында қатты дененің 

айналысы кезінде оның барлық молекулалары бірдей бұрыштық жылдамдықпен 

қозғалады. 

Оқшауланған жүйеде қайтымсыз процесс кезінде жүйенің энтропиясы 

артады. Сонымен қатар оқшауланған жүйеде процестер энтропия артатын жаққа 

қарай бағытталады:  

 S>0.                                                      (46) 

Дербес жағдайда жүйеде өтетін процестердің барлығы да қайтымды 

болғанда энтропия өзгермейді 

 S = 0.                                                     (47) 

(46) және (47) өрнектерге сәйкес термодинамиканың екінші бастамасын 

басқаша тұжырымдауға болады: қарастырылып отырған процестер қайтымды 

болса, онда энтропия өзгермей тұрақты болады, ал қайтымсыз процестер үшін 

ылғи артып отырады 

S 0,                                                (48) 

бұл Клаузиус теңсіздігі деп аталады. Енді энтропияның математикалық өрнегін 

жазу үшін (40) және (43) теңдеулерді түрлендіріп жазайық: 
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Мұндағы Q2 — жұмыстық дененің суытқышқа беретін жылу мөлшері 

болғандықтан, теріс шама болып есептеледі, сондықтан: 
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Q
                                               (49) 
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Q/T — қатынасы келтірілген жылу мөлшері деп аталады. Ал, осы 

келтірілген жылу мөлшері, процестегі денеге өте аз мөлшерде берілетін болса, 

онда оның мәні dQ/T болады. 

Кез келген қайтымды тұйық процестер үшін келтірілген жылу мөлшерінің 

жалпы қосындысы нөлге тең: 

0
T

dQ
                               (50) 

Бұдан, бұл интеграл процестің жүріп өтетін жолына тәуелді 

болмайтындығын көреміз. Сонымен энтропияның өзгерісін мына формула 

арқылы анықтаймыз 

dS
T

dQ
 .                                      (51) 

Энтропия, энергия сияқты жүйе күйін сипаттайтын шама болып табылады. 

 
 

 

Энтропия Дж/(моль·К)-мен өлшенеді. Егер тепе-тең жағдайдағы жүйе 1-

күйден 2-күйге өтетін болса, онда энтропияның өзгерісі (12-сурет): 
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SSS            (52) 

яғни, бұл айырма 1- және 2-күйлердің арасында өтетін кез келген қайтымды 

процесте жылудың келтірілген мөлшерінің қосындысына тең болады. Жоғарыда 

айтылғандай энтропияның абсолют мәнін анықтауға мүмкіндік жоқ, тек 1- және 

2-күй энтропияларының (S2 —S1) айырымын ғана тағайындауға болады. 

Енді (102) өрнекке сүйене отырып, идеал газда өтетін процестер 

энтропиясының өзгерісін анықтайық. Мұндағы ішкі энергия өзгерісі dU=


m
CVdT, 

жұмыс dA=pdV=


m
RT

V

dV
-болса, онда 1-күйден 2-күйге ауысқанда энтропияның 

өзгерісі: 

  

2

1

2

1

1221

T

T

T

T

V
V

dV
R

m

T

dT
C

m
SSS


 









 

1

2

1

2
1221

V

V
R

Т

Т
дтC

m
SSS V


                                     (53) 

12-сурет 
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Сөйтіп, идеал газ энтропиясының өзгерісі  S
21
 жүйе 1-күйден 2-күйге 

ауысқанда, процестің өту тәртібіне тәуелді болмайды.  

Оқшауланған жүйе жағдайында ол тұтас алғанда, яғни адиабаталық 

процесс үшін жылу алмайды да бермейді де: 

dQ = 0,     S = 0,    S = const. 

Сонда адиабаталық қайтымды процестер энтропия тұрақты болғанда ғана 

өте алады. Ал изотермалық процестер кезінде Т1=Т2 болатындықтан, энтропия 

өзгерісі:  S =
1

2ln
V

V
R

m


, ал изохоралық процесс үшін (V1 = V2) энтропия өзгерісі 

 S = .ln
1

2

T

T
C

m
V


 

Барлық оқшауланған жүйеде қайтымсыз процестер өткенде жүйе 

энтропиясы артады. Энтропия реттелмеген, ретсіз жүйе мөлшерін көрсетеді. 

Энтропияның абсолют мәндерін анықтау үшін оның ең болмағанда қандай да бір 

белгілі температура кезіндегі абсолют мәнін білуіміз керек. Энтропияның 

мұндай бір мәнін Нернст ұсынған термодинамиканың III бастамасы деп 

аталатын теорема анықтап береді. Нернст теоремасы бойынша температура 

абсолют нөл болғанда қандай дененің болмасын энтропиясы нөлге тең (S = 0). 

Бұл қағиданы былайша түсіндіруге болады. Клаузиустың ұйғаруынша, егер 

бүкіл әлем кеңістігін оқшауланған жүйе деп қарастырып, оған 

термодинамиканың екінші бастамасын қолдансақ, онда оның энтропиясы бара-

бара өзінің ең жоғарғы максимум мәніне жетуі керек, сөйтіп барлық қозғалыс 

түрі келешекте жылуға ауысып, барлық ыстығырақ денелердің температуралары 

суығырақ денелерге өтіп, әлемде тепе-теңдік күй қалыптасады. Осының 

салдарынан әлем кеңістігіндегі барлық процестер тоқталып, жылулық апат қаупі 

туады деді. 

XIX ғасырда айтылған осы пікірдің бір кемшілігі термодинамиканың 

екінші бастамасын сол кездегі кейбір оқымыстылар (идеалистер) шегі жоқ және 

үздіксіз қозғалыста, дамуда болатын әлем кеңістігіне қолдануға болмайтынын 

түсінбеді. Кейінірек көптеген ғалымдар (материалистер) XIX ғасырдың аяғы мен 

XX ғасырдың басында бұл пікірді жоққа шығарды. 

 

2.3.7 Термодинамиканың екінші бастамасы және оның физикалық 

мағынасы 

  

Термодинамиканың екінші бастамасы жылу машиналарының жұмыс істеу 

принциптерін байқаудан қалыптасты. Сондықтан осы жылу машинасының 

схемасын (14-сурет) қарастырайық. Сонда температурасы жоғары  Т1  жылу   

көзінен  бір  циклде   алынатын жылу мөлшері Q1 жұмыстық  
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денеге беріліп А жұмыс өндіреді. Ал, жылу мөлшерінің бір бөлігі Q2 суытқышқа 

берілш отырады: Q2 = Q1—A. Сөйтіп жылу қозғалтқышында ( ) өндірілген 

жұмыс: A = Q1 — Q2. Практикалық тұрғыдан қарағанда өндірілген А  

жұмыс қыздырғыштан алынған Q1 жылу мөлшерінің қандай белігі екенінің 

үлкен маңызы бар.  

Жылу машинасының термиялық п.ә.к.   = 1 болуы үшін Q2 = 0 шарты 

орындалуы керек, яғни берілген жылу мөлшерінің көп бөлігі жұмысқа айналса, 

машинаның соғұрлым тиімді болатыны анық. Сөйтіп, жылу машинасы тек 

қыздырғыштан алынған жылу мөлшері Q1 арқылы жұмыс өндірер еді, ал бұл 

мүмкін емес. Француз инженері С. Карно (1796—1832) 1824 жылы жылу 

машинасының жұмыс істеуі үшін міндетті түрде температурасы әр түрлі екі 

жылу көзі болуы керек екенін дәлелдеді. 

Осы пікірді кейінірек 1851 ж. Клаузиус пен Томсон дамытып, мынадай 

принцип түрінде тұжырымдады: нәтижесі бір жылу көзінен алынған жылу 

мөлшері есебінен тек жұмыс өндіру ғана болып табылатын периодты процесті 

жүзеге асыруға болмайды, яғни жылу көзінен жұмыстың денеге берілген Q1 

жылу мөлшері толық A жұмысқа айналатын (A = Q1) машина жасау мүмкін емес. 

Бұл принцип термодинамиканың екінші бастамасы деп аталады. Осыдан 

туындайтын екінші түрдегі перпетуум мобиле жасау мүмкін емес. 

Термодинамиканың екінші бастамасы өтіп жатқан процестің бағытын 

анықтайтындықтан, термодинамиканың екінші бастамасы процесс 

энергиясының бір түрден екінші түрге ауыспайтынын көрсетеді. Қайтымсыз 

процесс — кері процестің ықтималдығы өте аз процесі. Тұйықталған жүйеде 

процестердің барлығы да жүйе күйінің ықтималдығы артатын жаққа қарай 

бағытталып өтеді. 

Белгілі бір жылу мөлшері есебінен жұмыс өндіру — молекулалардың ретсіз 

қозғалысының макроскопиялық дененің ретті қозғалысына айналуы болып 

табылады. Сөйтіп, термодинамиканың екінші бастамасы жұмыстың жылуға 

айналуы қайтымсыз процесс болатынын сипаттайтын, сол сияқты жылудың 

14-сурет 
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жұмысқа айналуы, ықтималдығы көбірек күйден ықтималдығы азырақ күйге 

көшу болып табылатынымен байланысты болады. 

Термодинамиканың екінші бастамасын білдіретін заңдылықтың 

статистикалық сипаты бар екен. Процестердің қайтымсыздығы жөніндегі 

ұғымды теқ макроскопиялық денелерге ғана, яғни көп молекулалардан құралған 

денелерге ғана қолдануға болады. 

Тұйық жүйеде кез келген қайтымсыз процесс жүйенін энтропиясы 

өсетіндей жүреді (энтропияның өсу заңы). 

Термодинамиканың бірінші бастамасы термодинамикалық 

процестерге энергияның сақталу, айналу заңдарының қолдануға сай етіп береді. 

Термодинамиканы 2-ші бастамасы қандай процестер табиғата мүмкін, 

қандайы процестер мүмкін емес екендігін көрсете отырып термодинамикалык 

процестердің өту бағытын аныктайды. 

Термодинамиканың   екінші бастамасының энтропияның   өсуі   заңына 

баламалы    тағыда   екі формулировкасы бар. 

 1)   Кельвин     бойынша:     нәтижесі     жалғыз   ғана қыздырғыштан    

алған    жылуы    оған    баламалы жұмысқа    айналу    болып    табылатын    

дөңгелек процесс мумкін емес.  

2)   Клаузиус бойынша: томен қыздырылған денеден, жоғары   

қыздырылған   денеге   жылудың   берілуі жалғыз   нәтижесі   болып   

саналатын   дөңгелек процесс мүмкім емес. 

 

 

2.4 ТАСЫМАЛДАУ ҚҰБЫЛЫСЫ 

 

2.4.1 Тасымалдау құбылысының жалпы сипаттамасы 

 

Тасымалдау құбылысы дегеніміз 

термодинамикалық тепе-тең емес жүйедегі энергияның 

(жылу өткізгіштік) массаның (диффузия),   импульстің  

(ішкі    үйкеліс) кеңістіктегі тасымалдануы жүретін 

кайтымсыз процесс. 

Оңайлату үшін х осін тасымалдау бағытымен бағытталатындай етіп таңдап 

алып, бір  өлшемді жағдаймен шектелеміз. х осіне перпендикуляр бірлік (s=l) 

аудан арқылы өтетін бөлшектердің реттелген қозғалысының энергия ағынын, 

затын және импульсін, идеал газ үшін молекулаларының жылулық 

қозғалысының орташа жылдамдығы- < >, орташа еркін жүру жолы- <l>, 

тығыздығы р газды қарастырамыз. 

 

2.4.2 Молекулалардың соқтығысуының орташа саны және еркін жүру 

жолының орташа ұзындығы 

 

Жылулық қозғалыстағы газ молекулалары бір-бірімен үздіксіз 

соқтығысады. Соқтығысқанша олар l жолды еркін жүреді. Еркін жүру жолы - 

кездейсоқ шама. Тетелес екі соқтығысудың арасындағы осы жол ұзындығы әр 

түрлі болады, бірақ молекулалардың саны өте көп және олардың қозғалысында 
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ешқандай тәртіп болмайтындықтан, молекулалардың еркі жолының орташа 

ұзындығы деген ұғым ендіреміз, оны   деп белгілейік. Енді осы орташа еркін 

жүру жолының ұзындығын есептеп шығарайық.  

Бір молекула қозғалмай тұрған екінші молекуламен соқтығысып, келесі 

соқтығысқанға дейін ол түзу сызықты қозғалыста болады дейік (41-сурет). Сонда 

молекула 
1А   нүктесінен п рет соқтығысып 

2А  нүктесіне жеткенше бірнеше 

сынық түзу nlll ,...,, 21  жолдар жүреді. Осы жүрілген жолдардың орташа мәні: 

n

llll n


...321                                                  (1) 

Бұл орташа еркін жүру жолы деп аталады. Енді   анықтау үшін бірлік 

уақыт ішінде белгіленген молекуланың басқа молекулалармен соқтығысу санын 

табу керек. Молекуланың бір соқтығысудан кейін түзу сызық бойымен 

қозғалысының орташа жылдамдығы u  болсын дейік. Егер бір секунд ішінде ол 

z  рет соқтығысатын болса, онда орташа еркін жүру жолының шамасы:  

z

u
                                                          (2) 

Соқтығысулардың орташа санын ( z ) табу үшін, қарастырылып отырылған 

молекулалардан басқа молекулалардың барлығы өз орындарында қозғалмайды 

деп ұйғарамыз. Соқтығысудуң нәтижесінде молекула өзінің ұшу бағытын 

өзгертіп, радиусы r  цилиндрдің ішінде орналасқан басқа молекуламен 

кездескенше түзу сызықты қозғалады (1-сурет). 1секунд ішінде молекула и-ға 

тең жол жүреді. Осы уақыт ішінде тыныш тұрған молекулалармен соқтығысу 

санының ұзындығы u , радиусы r  және көлемі udV 2  болатын цилиндрдің 

ішінде қалатын молекулалардың санына тең болады.  

Осы көлемді бірлік көлемдегі молекулалар саны 0п -ге көбейтіп, 

қозғалыстағы молекуланың 1 секунд ішінде қозғалмай тұрған молекулалармен 

соқтығысуларының орташа санын табамыз: 

                                  0

2 nudz                                                          (3) 

Басқа молекулалар да қозғалыста болатындықтан, соқтығысудың z  саны 

(3) формулада көрсетілген мәнінен басқаша, яғни z -тің мәніне 2  түзету 

көбейткішін ендірейік: 

                                  0

22 nudz                                                      (4)              

Мұндағы d-соқтығысу кезінде екі молекула центрлерінің арасындағы ең аз 

қашықтықтағы молекуланың эффективті диаметрі деп аталады (2-сурет). 

Молекулалардың жылдамдықтары температураның эффективті қимасы  -ға тең 

болады:  
2d  . 

Енді молекуланың еркін жүру жолының орташа мәнін (2) формула арқылы 

анықтайық: 

0

2

0

2 2

1

2 ndnud

u





                                          (5) 

немесе эффективті диаметрді (d) молекуланың эффективті қимасымен 

алмастырсақ:  
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02

1

n



                                                       (6) 

Сонымен еркін жүру жолының орташа мәні газдың абсолют 

температурасына тәуелді емес, себебі Т артқан сайын, газ молекулаларының 

орташа жыдамдықтарымен ( и ) қатар оның соқтығысу саны z -ке  артып 

отырады. 

 

      
 

 

 

Соңғы (6) формуланың еркін жүру жолының  орташа ұзындығы бірлік 

көлеміндегі молекулалардың санына 0п  кері пропорционал екені көрінеді. 

Тұрақты температурада 0п  газдың қысымына пропорционал: 

1

2

01

02

2

1

p

p

n

n





                                                               (7) 

Мұндағы 1  және 2  - молекулалардың еркін жүру жолдарының газдың  

1р  және 
2р  қысымдарына сәйкес келетін орташа ұзындығы. (7) формуладан 

мынадай қорытынды шығады, яғни тұрақты температурада ( constT  ) 

молекулалардың еркін жүру жолының   орташа ұзындығы газдың  р  

қысымына кері пропорционал. 

 

2.4.3 Жылу өткізгіштік, ішкі үйкеліс (тұтқырлық), диффузия-

тасымалдау құбылыстарының молекула-кинетикалық теориясы 

 

1. Диффузия құбылысы. Айталық, берілген газ тығыздығы   көлемнің әр 

жерінде түрліше болсын. Мысалы, дөңес І беттің кез келген нүктесінің 

тығыздықтапры бірдей  -ға тең де, осы сияқты ІІ беттің тығыздығы    

болсын. Енді І беттің кез келген нүктесінен тығыздықтың өсу бағытына қарай 

нормаль р кескіндісін тұрғызайық. Тығыздықтары бірдей екі беттің  ара 

қашықтығын нормаль бағыты бойынша l  деп белгілейік. Сонда l  

қашықтықтағы газ тығыздығының өзгерісі   екендігін ескерсек, онда (  / l ) 

шегі-нормальға бағыттас тығыздық өзгерісінің жылдамдығын сипаттайтын шама 

болып табылады. Осы шаманы тығыздық градиенті деп атайды. 























 ld

d

lt



0
lim                                                     (8) 

1-сурет 

 

2-сурет 
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Енді нормаль п-ге перпендикуляр болатындай S ауданшасын белгілейік. S 

ауданшасының екі жағындағы газ молекулаларының тығыздығы әр түрлі, себебі 

ауданшадан солдан оңға қарай немесе оңнан солға қарай бағытталып өтіп 

жатқан молекулалар сандары бірдей емес. Сондықтан осындай молекулалар 

санын, яғни (
21 пп  ) бір молекуланың массасына 0т  көбейтсек, тығыздықтың 

кему бағытына тасымалданған газ массасын білеміз.  

Диффузия құбылысы деп, тиісіп тұрған екі заттың (газ, сұйық немесе қатты 

денелер) атомдары немесе молекулаларының бір-біріне өтуін айтады.  

Шфейцар физигі Фик (1885ж) тағайындаған заң богйынша, бірлік уақыт 

аралығында S ауданшадан өтетін заттың массасы 

Sdt
dl

d
DdM


                                               (9) 

Мұндағы минус таңбасы диффузияның газ тығыздығының кему жағына 

бағытталуын көрсетеді. D – диффузия коэффициенті, газ күйінің тегіне 

байланысты. Ол 1м²/с-пен өлшенеді.  

Газдардың кинетикалық теориясына байланысты 

 
3

1
D                                                        (10) 

мұндағы  -молекуланың орташа арифметикалық жылдамдығы,  - еркін жүру 

жолы.  

2. Жылу өткізгіштік құбылыс. Макроскопиялық тұрғыдан қарағанда 

жылу өткізгіштік құбылысы Q жылу мөлшерінің жылырақ қабаттан суығырақ 

қабатқа ауысуы болып табылады. 3-суретте көрсетілген S ауданшасынан екі 

жағынан температурасы әр түрлі, яғни І беттің температурасы Т да, ІІ беттің 

температурасы ТТ   болсын. Сонда температура градиенті  

dl

dT

l

T

l














 0
lim                                                    (11) 

Бұл шама  изотермиялық беттегі нормаль бойынша өзгеретін газ 

температурасының градиенті болып табылады, яғни жылдамдығы артқан газ 

молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы көп болса, оның 

температурасы жоғары болады.  

Олай болса, S ауданшасы арқылы dt  уақыт ішінде өтетін жылу мөлшері  

Sdt
dl

dT
dQ                                                    (12) 

минус таңбасы жылу мөлшерінің азаюын көрсетеді. Мұндағы   - газдың тегіне 

тәуеді, жылу өткізгіштік коэффициенті деп аталады. Жылу өткізгіштік 

коэффициенті Вт/(м·К)-мен өлшенеді. Газдардың молекула-кинетикалық 

теориясына байланысты бұл коэффициент: 

  Сv
3

1
                                                   (13) 

мұндағы   - молекуланыңорташа еркін жүру жолы,   - орташа 

жылдамдық,   - газ молекулаларының тығыздығы, Cv  - тұрақты көлемдегі 

меншікті жылу сыйымдылық. 
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(12) формула газ молекулаларының жылу түрінде тасымалданатын 

энергиясын сипаттайды да, француз физигі Фурьенің (1768-1830) жылу 

өткізгіштік заңы деп аталады. 

Молекула-кинетикалық теория тұрғысынан жылу өткізгіштік 

энергияларының біраз бөлігін беруін айтады. Керісінше, суығырақ қабаттың 

молекулаларыыстығырақ қабатқа өтіп, осы қабаттағы молекулалардан біраз 

кинетикалық энергия алады. Осының нәтижесінде ыстық қабат суиды да, суық 

қабат қызады. Сөйтіп, Q жылу мөлшерінің тасымалдануы S ауданша арқылы 

молекулалардың ретсіз қозғалысының белгілі бір мөлшердегі кинетикалық 

энергиясының тасымалдануы болып табылады.  

3. Газдардың ішкі үйкелісі (тұтқырлығы). Газдардың немесе 

сұйықтардың ламинарлық ағысын қарастырғанда, әр түрлі қабаттардың 

жылдамдықтары түрліше болады дедік. Олай болса, қатар жатқан екі қабаттың 

арасындағы шекарада ішкі үйкеліс күші  пайда болады. Осы күштің шамасы 

Нютон тағайындаған заңдылық бойынша анықталады: 

 
 

 

 

S
dl

d
F 


                                                      (14) 

Мұндағы минус таңбасы үикеліс күшінің қабаттар жылдамдығына қарама-

қарсы екенін көрсетеді,   - тұтқырлық немесе ішкі үйкеліс коэффициенті, ол 

(Па·с)-пен өлшенеді. Ал dld / - жылдамдық градиенті, S  - күш түсірілген 

беттің шамасы. Газдардың кинетикалық теориясына сүйене отырып, ішкі үйкеліс 

коэффициентін анықтаймыз: 

 
3

1
                                                     (15) 

Мұндағы   - газ тығыздығы,   - молекулалардың орташа жылдамдығы,   

- молекулалардың орташа еркін жүру жолының ұзындығы. 

Енді үйкеліскүшінің пайда болуын түсіндіру үшін қалыңдығы l , бір-

біріне жанасып жатқан екі газ қабатын қарастырайық. Жанасқан қабаттар әр 

түрлі 1и  және 2и  жылдамдықпен қозғалысын. Газдардың әр молекуласы екі түрлі 

рташа жылдамдығы  -ге тең ғаосты жылулық қозғалыста, жылдамдығы и-дан 

кіші жылдамдықтағы ретті қозғалыста болады. Әр түрлі қабаттардың 

импульстері 1k  және 
2k  болсын. Бұл импульстер тұрақты емес, өйткені жылулық 

3-сурет 
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қозғалыстың әсерінен молекулалар бір қабаттан екінші қабатқа ұздіксіз өтіп 

отырады. Қабаттан-қабатқа өткен молекулалар соқтығысуға ұшырайды, осының 

нәтижесінде ол өзінің артық импульсін басқа молекулаларға береді немесе басқа 

молеекулалардың есебінен өзінің импульсіңн арттырады. Ең соңында тезірек 

қозғалатын қабаттың импульсі азайып, баяу қозғалатын қабаттың импульсі 

артады. Міне, қабаттар арсындағы ішкі үйкеліс күштің табиғатын қысқаша 

осылай түсіндіруге болады. 

Идеал газдар үшін диффузиялық, жылу өткізгіштік және ішкі үйкеліс 

коэффициенттері өзара байланыста болады: 
D                                                           (16) 

DCvCv                                                     (17) 

Сонымен D,   ,   коэффициенттерінің өрнектеріне молекуланың   

ұзындығының мәні еніп отырады (1-кесте). Олай болса, осы үш коэффициенттің 

кез келген біреуінің сан мәні бойынша молекулалардың   мәнін анықтауға 

болады. 

1 - кесте 

 

 

2.5 НАҚТЫ ГАЗДАР  

 

2.5.1 Молекулалық өзара әсер күштері. Молекулалардың эффективті 

диаметрі 

 

Біз бұрын идеал газдардың қасиеттерін қарастырғанда газдардың молекула-

кинетикалық теориясына сүйене отырып, газдар молекуласын шар тәрізді нүкте 

ретінде қарастырып және молекулалар арасында ешқандай күштер болмайды 

деген едік. Әрине мүндай идеал газ моделі тек Бойль — Мариотт және Гей-

Люссак заңдарына ғана бағынады. Олай болса, осы уақытқа дейінгі айтылған 

газдар заңдылықтары, сонымен қатар Клапейрон — Менделеев теңдеуі де 

көптеген тәжірибелердің қорытындысына қарағанда тек жуық мәнді ғана 

сипаттайды. Себебі газдың қысымы артқан сайын идеал газдар 

заңдылықтарынан ауытқи бастайды. Сонымен қатар, қысым артқан сайын 

молекулалардың орташа ара қашықтығы кеми бастайды да, молекулалардың 

көлемін және олардың өзара қашықтығын ескеру қажет болады. 

Тасымалдау 

құбылысы 

Тасымалданатын 

шама 

Тасымалдау 

теңдеулері 

Тасымалдау 

коэффициенттері 

Диффузия Масса 
Sdt

dl

d
DdM


   

3

1
D  

Жылу өткізгіштік Жылу (ішкі энергия) 
Sdt

dl

dT
dQ     Сv

3

1
 

Ішкі үйкеліс күші Қозғалыс мөлшері 

(импульс) 
S

dl

d
F 


  

немесе 

Sdt
dl

d
л 


  

 
3

1
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Мысалы, көлемі 1 м3 газда қалыпты жағдайда 2,69·1025 молекула болады. 

Егер молекуланың радиусы r 10-10 м десек, онда молекулалар алып тұрған 

көлем 1 м3 көлемнен әлдеқайда аз болғандықтан ескермеуге болады. Ал енді 

молекулалар қысымы 500 МПа болса, онда барлық молекуланьщ көлемі газ алып 

тұрған барлық көлемнің жартысындай, яғни 50% ғана болар еді. 

Жоғарыда қарастырылған идеал газ моделі жоғарғы қысымда және төменгі 

температурада жарамайтыны өзінен-өзі түсінікті. Сөйтіп нақты газдар 

қасиеттерінің идеал газдың қасиеттерінен өзгеше болуы мынандай екі себепке 

байланысты, біріншіден, молекулалардың өлшемдері, яғни көлемі, екіншіден, 

молекулалардың арасында өзара әсерлесу күштері болады. 

Молекулалар арасындағы өзара әсерлесу күштері ара қашықтығы r 10-9 м 

шамасында біліне бастайды да, осы ара қашықтық алыстаған сайын, күштердің 

азаятындығы байқалады. Сондықтан мұндай күштер қысқа әрекетті деп аталады. 

Үстіміздегі ғасырдың бірінші жартысында ғылымның шарықтап дамуына 

байланысты кванттық механика мен атом құрылысын зерттеудің нәтижесінде 

молекулалар арасында әрі тартылыс, әрі тебіліс күштерінің бірдей уақытта пайда 

болатыны анықталды. Осындай күштерді ара қашықтықтың r функциясы ретінде 

кескіндейтін қисық арқылы көрсетуге болады (1-сурет). Мұндағы Fтеб — 

молекулалар арасындағы тебіліс күштері де, Fтар — тартылыс күштері, ал F — 

қосынды күштер. Әдетте Fтар <0, Fтеб >0. Молекулалар ара қашықтығы r = r0 

болса, онда F = 0, FТеб =Fтаp. Егер r<r0 болса, онда молекулалар арасында тебіліс 

күштері басым болады да, ал r>r0 болса, онда тартылыс күштерінің сипаты 

білінеді. Молекулалар ара қашықтығы r>10-9 м болғанда, өзара күштердің тіпті 

болмайтыны, яғни F 0 байқалады. 

F күшінің әсерінен молекулалар ара қашықтығы dr-ге артып, элементар dA 

жұмысы істелінеді, ал осы жұмыс молекулалардың потенциалдық энергиясының 

азаю себептерінің салдарынан орындалады: 

dA = F·dr= - dEр.                                               (1) 

Енді осы потенциалдық энергияның молекулалар ара қашықтығына 

тәуелділік графигін кескіндеп көрсетейік (2-сурет). Егер молекулалар өзара 

әсерлесу күштері байқалмайтындай ара қашықтықта, яғни r>  десек, онда 

олардың потенциалдық энергиясы Ер = 0 болады. Ал молекулалар біртіндеп 

жақындаса, онда олардың арасында тартылыс күштің әсері байқалып, осы күш 

арқылы оң жұмыс істеледі, яғни dA=Fdr>0. Сөйтіп, оның потенциалдық 

энергиясы молекулалар жақындаған сайын, яғни r = r0 болғанда Eр min мәніне 

дейін азаяды. Егер молекулалар ара қашықтығы r<r0 болса, онда тебіліс күші тез 

арада арта бастайды да, осы кездегі істелген жұмыс dA = Fdr<0. Осы кездегі 

потенциалдық энергия артып, оң шамаға ие болады. Сонымен кез келген заттың 

әр түрлі агрегаттық күйде болуы олардың потенциалдық (Ер min ) және 

кинетикалық (kT) энергияларының шамасына байланысты. Мысалы, Ep min  тепе-

теңдік күйде болатын молекулаларды жақындатпауға жұмсалатын ең максимал 

потенциалдық энергия. Ал kT — молекуланың ретсіз жылулық қозғалысының 

орташа кинетикалық энергиясы. Сондықтан осы екі энергияның шамасына қарап 

заттың қандай күйде болатынын анықтауға болады. 
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Erep |Ep min| <<kT болса, онда зат газ күйінде кездеседі, себебі 

молекулалардың интенсивті жылулық қозғалыстары ара қашықтығы r0 болатын 

молекулаларды бір-біріне жақындатпайды. Егер |Ep min| >>kT болса, зат қатты 

күйде болады, себебі молекулалар белгілі бір r0 ара қашықтықта орналасып, 

өзінің тепе-теңдік күйінде тербелмелі қозғалыста болады. Ең соңында |Ep min|   

kT болса, зат сұйық күйде болады, себебі молекулалар жылулық қозғалыстың 

әсерінен бір-бірімен орын алмастырып r0 ара қашықтықтан көп алыстамайды. 

Кез келген дене температураға байланысты газ, сұйық және қатты күйлерде 

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

температурасы потенциалдық энергияның мәніне тәуелді болады. 

 

2.5.2 Ван-дер-Ваальс изотермалары.  Клапейрон-Клаузиус теңдеуі. 

Кризистік нүкте 

  

Идеал газдар моделі өте жоғарғы қысым мен өте төменгі температураларда 

жарамайтынын өткен тақырыпта айттық. Олай болса, нақты газдарға Клапейрон 

— Менделеев теңдеуін қолдану үшін оған кейбір түзетулер енгізу қажет. Осы 

мәселені бірінші рет өте ыңғайлы түрде голланд физигі Ван-дер-Ваальс (1873) 

шешіп, Клапейрон — Менделеев теңдеуін басқа түрге келтірді. Енді жоғарғы 

айтылған екі себептердің табиғатын қарастырайық. 

1. Молекуланың көлемін есептеу. Молекулалар өздерінің көлемі 

болуының салдарынан газ тұрған ыдыстың ішінде еркін қозғала алмайды. 

Молекуланың еркін қозғалуына берілген көлем ыдыстың V геометриялық 

көлеміңен бір b шамадай кіші болады. Молекулалардың өз көлеміне байланысты 

бұл шаманы тұрақты деп есептеуге болады. Сондықтан газ күйінің теңдеуіндегі 

V көлемінің орнына (V—b) шамасын алу керек, сонда  

p(V-b)=RT.                                                         (2) 

 

1-сурет 2-сурет 
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Ван-дер-Ваальстің молекулалардың көлемін еске алғандағы түзетуі 

шамамен молекулалардың 4 еселенген өз көлеміне тең. Егер р   болса, онда 

газ өз молекулаларының арасындағы бос кеңістік есебінен сығылады, сонда өте 

үлкен қысымда молекулалар біріне-бірі тығыз орналасады да, бұдан кейін газ 

болымсыз ғана сығылады. (2) формуладан қысым шексіз артқанда газдың көлемі 

b шамаға жуықтайтыны көрінеді. Мысалы, ыдыс ішінде екі молекула болса, онда 

бір молекуланың центрі екінші молекуланың центріне ара қашықтығы d-дан кем 

қашықтыққа жақындауы мүмкін емес. 

2. Молекулалардың өзара әсер күштері. Бұл күштер молекулалар 

бірінен-бірі белгілі бір аралықта тұрғанда өзара тартылатындығына байланысты. 

Молекулалар жақындағанда тартылу күштерінің орнына одан гөрі басымырақ 

тебілу күштері пайда болады. Молекулалардың тартылу күштерінің әсерінен 

газдың көлемі Бойль — Мариотт заңы бойынша оған ыдыстың қабырғалары 

тарапынан түскен сыртқы р қысымнан гөрі үлкенірек қысым түскендегідей 

көбірек сығылады, яғни молекулалар аралығында қосымша қысым пайда болады 

да, оны газдың ішкі қысымы р' дейді. Сонда ішкі қысым 

p' = a/V2                                 (3) 

мұндағы a — молекулалардың табиғатына байланысты болатын тұрақты шама. 

(2) теңдеудегі р қысымның орнына (р+р') мәнін қойсақ 

                

  RTbV
V

a
p 










2

                                   

 (4) 

Осы өрнек нақты газдар күйінің теңдеуі немесе Ван-дер-Ваальс теңдеуі 

деп аталады. Ван-дер-Ваальс енгізген а және b түзетулері — әрбір газ үшін 

едәуір дәлдік дәрежедегі тұрақты шамалар. Әр түрлі газдар үшін бұл түзетулер 

әр түрлі болады. (4) теңдеудегі газ көлемінің V>b және р>р' болатынын 

ескерсек, онда Клапейрон — Менделеев теңдеуінің жуық формула екені бірден 

көрінеді, яғни р' қысымы өт аз болғанда ғана Ван-дер-Ваальс теңдеуі Клапейрон 

— Менделеев теңдеуіне сәйкес келеді. Тұрақты шама [а]=Дж·м3/моль2-мен, ал 

тұрақты [b] шама м3/мольмен өлшенеді. 

Ирланд ғалымы Т.Эндрюс 1866 жылы тәжірибе жүзінде изотермалық сығу 

арқылы көмірқышқыл газының молярлық көлемі мен қысымы арасындағы 

тәуелділікті зерттеді. Жоғары температурада көмірқышқыл газдың 

изотермалары идеал газдың изотермаларына ұқсайды. Ал төменгі 

температураларда изотермалардың сипаты тіпті басқаша. Осындай 

неғұрлымтөмен температурадағы изотерма 3-суретте кескінделген. Тк (шектік) 

температурасына дейінгі изотермаларда ВС горизонталь түзу сызығы (3, а, б-

суреттер) бар екенін байқаймыз. Бұл тұрақты температура мен тұрақты қысымда 

өтетін процесс. Ол газдың молярлық көлемі V -дан Vс - ға дейін өзгеріп 

отырады. Молярлық көлемнің айырымы (VC — VB ) нөлге жуықтағанда, газдың 

температурасы ТК —шектік температураға жетеді. Сөйтіп К шектік нүкте деп 

аталады. Олай болса, осы нүктеге сәйкес келетін рк шектік қысым және VK 

шектік көлем болады.  
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Көмірқышқыл газ Бойль — Мариотт заңында айтылғандағыдан көбірек 

сығылатын болса да, оның қасиеттері идеал газдың қасиеттеріне ұқсайды. 3, б-

суреттегі CD қисығы көмірқышқыл газдың қысымы біртіндеп өсетіндігін 

кескіндейді. Ал белгілі бір р' шамаға келгенде қысым өзгермейді, сөйтіп 

көмірқышқыл газдың сұйылу процесі басталады. Сонда сұйыққа айналу С 

нүктесінен басталып, В нүктесінде ол түгелдей сүйыққа айналады. Суреттегі ВС 

қисығы көмірқышқыл газдың сұйық күйін сипаттайды (3, б-сурет). Сондықтан 

газ сұйық күйге айналатын р' қысым берілген температурадағы қаныққан будың 

серпімділігі деп аталады. Сөйтіп, ВС аймағында берілген зат екі агрегаттық 

күйде немесе екі фазада, яғни әрі сұйық, әрі газ күйінде бола алады. Енді осы 

эксперименттік изотермаларды Ван-дер-Ваальстің теориялық изотермаларымен 

салыстырып, олардың табиғатын түсіндірейік (4-сурет). Ван-дер-Ваальс 

формуласынан қысымның көлемге әр түрлі температурадағы тәуелділігін 64-

суретке сәйкес кескіндейік, сонда бірнеше изотермалар шығады. Мұнда 

температура неғұрлым жоғары болса, изотермалар соғұрлым оң жақта және 

жоғары жатады, ал төменгі температурада қысым мен көлемнің белгілі бір 

аймағында изотермаларда өркештер пайда болады. 

Сонымен, Ван-дер-Ваальс изотермалары идеал газдың изотермаларына 

қарағанда газдың күйін дәлірек көрсетумен қатар, олар газдың сұйылу процесін 

де қамтиды. Ван-дер-Ваальс изотермаларындағы өркештер аймағы заттың газ 

тәрізді күйінен сұйық күйіне және керісінше өту процесіне жататындығын 

көрсетеді. 

 
 

3-сурет 

4-сурет 5-сурет 
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Температура жоғарылаған сайын Ван-дер-Ваальс изотермаларындағы 

өркештердің аймағы тарылады, яғни VB мен Vc көлемдерінің айырымы азая 

береді. 5-суретте штрихталмаған аудан заттың газ тәрізді күйіне жатады. Тік 

бағытта штрихталған аудан заттың екі фазадағы күйін, газ және сұйық күйін 

көрсетеді. Ал көлденең бағытта штрихталған аудан заттың сұйық күйін 

кескіндейді. 

 Ван-дер-Ваальс изотермаларының ішінде өркештері бар изотермаларды 

өркештері жоқ изотермалардан бөліп тұратын изотерма бар. Бұл изотерма 

шектік изотерма деп аталады. Шектік изотермада өркештердің орнында тек 

бүгілу нүктесі К ғана болады. 

Заттардың газ тәрізді және сұйық күйлерін түсіндіргенде мынадай 

қорытындыларды айтқан жөн: 

а) Шектік Тк температурадан жоғары температураларда зат тек газ күйінде 

ғана болады. Газдың температурасы шектік температура жоғары болғанда оны 

қанша сықса да сұйық күйге айнала алмайды. Шектік температурадан төмен 

температураларда Т<Тк зат қысымға байланысты не газ тәрізді күйінде не сұйық 

күйінде немесе қатарынан екі фазада — сұйық және қаныққан бу түрінде бола 

алады. 

б) Қаныққан будың қысымы осы заттыд шектік қысымынан артық бола 

алмайды (р'<рк). 

в) Заттың сұйык күйіндегі көлемі сол мөлшерде алынған осы заттын шектік 

көлемінен артық болмайды (V<VК). Шектік нүктеде (К) сұйық пен будың 

арасындағы айырмашылықтардың барлығы да жойылады. 

Енді Ван-дер-Ваальс теңдеуін (4) қарастыра отырып, Тк шектік 

температура, рк шектік қысым, VK шектік көлем, а, b және универсал газ 

тұрақтысы R-дің арасындағы тәуелділікті анықтауға болады. Ол үшін (4) 

теңдеудіқ екі жағын да мүшелеп V2/р-ге көбейтсек 

pKV3-(RTK+PKb)V2+aV-ab = 0.                               (5) 

Егер К шектік нүктеде VK шектік көлемнің үш түбірі болып, олар VK тең 

болғандықтан теңдеуді мына түрде жазуға болады: 

PK(V-VK)3 = 0        немесе        pKV3-3pKVKV2+3pKV KV-pKVk=0               . (6) 

(5) және (6) теңдеулер өзара тең болғандықтан, бірдей дәрежелерінің 

коэффициенттері тең болу керек, олай болса осы теңдеуден: 

PaV
3

K
=ab,   3pKV

2

K
 = a,    3pKVK =RTK+pK b. ' 

Осы үш теңдеуді ТК, VK, РК белгісіздеріне қатысты шешетін болсақ: 

VK = 3b,    PK = a/(27-b2),    TK = 8a/27·Rb).            (7) 

Сонымен РК , VK , ТК шектік шамалар тікелей Ван-дер-Ваальстің а және b 

түзетулері арқылы өрнектелетіндігін байқаймыз. Ван-дер-Ваальс теңдеуі сияқты 

(7)-дағы өрнектер де нақты газдар үшін немесе газдың сұйыққа айналу процесін 

сипаттайтын жуықталған теңдеулер болып есептеледі. 
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3 ЭЛЕКТР 

 

3.1 ЭЛЕКТРОСТАТИКА 

 

Американ физигі Р. Милликен  (1868-1973) мен совет физигі А. Иоффе, 

тәжірибелердің қорытындысынан электр зарядының элементар заряд деп атауға 

болатынын тұжырымдады, яғни  е=1,6·1019 Кл Электрон теріс зарядты, протон 

оң зарядты тасушы, ал нейтрон заряды нөлге тең элементар бөлшек. Зат 

атокщары осы бөлшектерден құралатындықтан, электр зарядтары барлық 

денелердің құрамына кіреді. Олай болса, электронның массасы  me  =9,11·10-31 

кг, протонның массасы  mр =1,67·10-27кг. 

Көптеген тәжірибелердің қорытындыларынан ағылшын физигі М. Фарадей  

(I791-1867)  табиғаттың негізгі бір заңы - зарядтардың сақталу заңын ашты. Кез 

келген тұйықнталған жүйеде электр зарядтарының алгебралық қосындысы 

әруақытта өзгеріссіз қалыпта отырады,  яғни          

                                   



n

i

i constq
1

                                                    (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Сонымен, қозғалыста әлде тыныштықта екеніне қарамастан электр  заряды 

санау жүйесіне тәуелсіз болады екен. Зарядтар жаңадан жасамайды да, жойылып 

та кетпейді, оларды тек бір денеден екінші денеге көшіруге болады немесе бір 

дененің өз ішінде  орын ауыстырады. Сонда денелердің ішінде заряд тасушы 

бөлшектер (электрондар, иондар және т.б) болса,онда ол денелер электр тоғын 

өткізеді дейміз. Өткізгіштердің өзі- бірінші және , екінші текті өткізгіштер болып 

бөлінеді. Бірінші текті өткізгштер ішінде заряд орын ауыстырғанда олардың 

химиялық табиғатында ешқандай өзгеріс және зарядпен ілесе аларлықтай зат 

бөлшектерінің тасымалдануы да болмайды, Екіншітекті өткізгіштер ішінде 

зарядтардың орын ауыстыруы химиялық өзгерістерге байланысты, соның 

нәтижесінде оларды құраушы заттардың басқа өткізгіштермен жанасқан жерінде 

бөлшектердің бөлінуі байқалады. Бірінші текті өткізгіштерге барлық металдар, 

ал  екінші текті өткізгіштерге балқыған тұздар, тұздардың, қышқылдардың және 

сілтілердің ерітінділері жатады. Диэлектриктерге (изоляторларға) тұздардың 

кристалдарын, пластмассаны, майды, ауаны, шыныны,  көрленді фарфорды, 

эбонитті,  балауызды, каучукты және тағы басңа көптеген заттарды жатқызуға 

болады. 

Сонымен қатар, жартылай өткізгіштер тобы бар. Бұларға әлсіз электр 

өткізгіштік әрі оларды ерекше топқажатқызуға мүмкіндік беретін тағы басқа да 

қасиеттері бар денелер мысалы германий, кремний жатады. Жартылай 

өткізгіштер негізінен өткізгіштер мен диэлектриктер аралығында болып,  оның 

электр еткізгіштік қасиеті сыртқы әсерге әсіресе, температурасы тәуелді болады. 

Денелердің өз, бойынан зарядтарды өткізуі әр түрлі себептерге 

байланысты.Мысалы, изолятор болатын таза су басқа ерітіндінің аз ғана 

тамшыларының араласуының әсерінен жаңсы өткізгішке айналады. Сол сияқты 

қалыпты жағдайдағы ауа, да қызған кезде немесе сиретілген күйінде өздерінен 

электр зарядтарының өткізетіндігін байқау қиын емес. Жай уақытта шыны да 

жақсы өткізгішке бірақ дымқыл жерде, оның бетіне ылғалды қабыршақтың  

пайда болуының салдарынан, жақсы өткізгіш болып есептеледі.      
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 Жалпы идеал диэлектриктер табиғатта болмайды. Барлық заттар өте аз 

нәрседе болса да электр тогын өткізеді. Алайда диэлектриктер өткізгіштерден 

токты   2015 1010  есе нашар өткізеді. 

 

3.1.2 Электр зарядтарының сақталу заңы. Кулон заңы 

 

ХVIII ғасырға дейін электрлік құбылыстар тек сапалық тұрғыда ғана 

зерттеліп келді. Көптеген тәжірибелердің нәтижесі  денеде электр зарядтарының 

екі түрі болатынын көрсетті. Онда аттас зарядты денелер бір-бірінен тебіледі де, 

әр аттас зарядты денелер бір-біріне тартылады. Нүктелік деп аталатын заряд-

тардың өзара әсер күші бағынатын заңды 1785 жылы Ш. Кулон ашқан. 

 
 

 

Нүктелік заряд деп осы дененін электр зарядтарын тасымалдайтын басқа 

денелерге дейінгі қашықтығымен салыстырғанда өлшемін ескермеуге болатын 

зарядталған денені айтады. Кулон нүктелік зарядтардың өзара әсерлесу күйін 

және зарядтардың сандық мөлшерін есептеп табу заңдылығын ашты. Бұрын 

айтқанымыздай, механика бөлімінде материалдық нүктенің ролі қандай болса, 

электр. бөлімінде нүктелік зарядтың алатын орны да сондай.  

Иірмелі таразының көмегімен Кулон зарядталған екі шардың  зарядтар 

шамасына және ара қашықтығына байланысты өзара әсер күшін, өлшеді (1-

cypeт). Бұл жағдайда Кулон зарядталғаң металдарға тап сондай зарядталмаған 

металл шарды жанастырғанда заряд екі шарға теңдей бөлінетінін негізге алды. 

Сөйтіп Кулон тәжірибелетінін нәтижесінде мынадай қорытындыға келді: 

вакуумдағы нүктелік екі зарядтың өзара әсер күші (Ғ)  зарядтардың   q1   және    

q2 шамасьша пропорционал және олардың ара қашықтығының квадратына (r2) 

кері пропорционал  

2

21

r

qq
kF                                                         (2) 

мұндағы k - пропорционалдық коэффициент әрерлесетін зарядтар шамасы; r-

олардың ара қашықтығы. 

Егер зарядтар аттас болса  да күш оң (Ғ> 0), әр аттас болса, онда теріс (F<0) 

болады. Сөйтіп, зарядтардың ара қашықтығы r-ді  зарядтан екіншіге қарай 

жүргізілген және бағыты зарядқа түсірілген F күшінің бағытымен , дәл келетін 

1-сурет 
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вектор деп қарастыру керек (1-сурет). Сондықтаң Ғ. : күші  Кулон күші деп 

аталады. (2) өрнекті белгілі бір орта үшін 

2

21

r

qq
kF


                                                    (3) 

деп жазуға болады, мұндағы   -өлшемсіз шама, ортаның диэлектрлік өтімдігі 

деп аталады. Егер зарядтар вакуумда өзара әсерлесетін болса, онда әсерлесу 

КҮШІ 0F  болар еді де, FF /0 қатынасы вакуумдағы F  күшінің басқа ортадағы 

әсерлесу күші Ғ - тең ңанша есе артық екенін білдіреді. Сөйтіп вакуум үшін =1 

болады. Халықаралық бірліктер жүйесінде пропорционалдың коэффициент: 

)4/(1 ek  . Осы мәнді орньиа қойсақ Кулон заңы мынадай түрге келеді: 

2

21

04

1

r

qq
F


                                                     (4) 

мұндағы  0   электр тұрақтысы деп аталады.  

,109
4

1 9

2

2

0

Н
м

Кл



  ,

1094

1
90





    ,1031 9CГCqКл   

мФ /1085,8 12

0

                                                (5) 

Зарядталған екі дененің өзара әсер КҮШІ зарядтар орналасқан ортаға тәуелді 

болады. Сондықтан әр түрлі ортаның электрлік қасиетін сипаттау үшін ортаның 

салыстырмалы диэлектрлік өтімілігі деген ұғым ендіріледі, яғни  0 c түрлі 

орта үшін оның мәндері түрліше болады. Мысалы, газдар үшін  оның мәні 1,0002 

- 1,006 аралығында өзгереді; полярлық емес сұйықтар   үшін 1,8 - 2,3, ал 

полярлық сұйықтар үшін 3 - 81; шынылар үшін 3-20;  әр түрлі кристалды заттар 

үшін 4 - 3000; сегнетоэлектриктер үшін 200 - 100000 аралығында болады. Сол 

сияқты диэлектрлік өтімділік ортаның температу-расына да тәуелді. 

 

3.1.3 Электр өрісі.  Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция принципі. 

Электрлік диполь 

 

Егер кеңістікте зарядты қоршаған ортаға басқа бір зарядты орналас-тырсақ,  

онда осы зарядқа Кулон күштерінің әсері байқалады. Демек, зарядты қоршаған 

кеңістікте күштер өрісі пайда болады дейміз. Сонымен, электр зарядтарының 

арасындағы өзара әсері электр өрісі арқылы жүзеге асады. Кез келген заряд 

өзінің айналасындағы кеңістіктің қасиетін өзгертеді, сөйтіп онда электр өрісін 

туғызады. 

Қазіргі физика үғымы бойынша зарядты қоршаған электр өрісі,  белгілі бір 

обьективті шындық, ол біздің сана-сезімімізден тәуелсіз және сана-сезімімізге 

тек қана белгілі  бір приборлар арқылы ғана әсер ете алады. Сондықтан электр 

өрісі заттар сияқты өмір сүре алатын материяның ерекше бір формасы болып 

есептеледі. Бұдан былай, біз қозғалмайтын электрлік эарядтар туғызатын 

өрістерді, яғни электростатикалық өрісті қарастырамыз. Электр өрісін біліп, 

зерттеу ҮШІН белгілі бір "сыншы" зарядты пайдалану керек. Берілген НҮКТЕДЕГІ 

сыншы зарядқа әсер ететін өрістің КҮШІН сипаттау ҮШІН,  СЫНШЫ заряд нүктелік 

болу қажет. Өрістің қасиеттерін оған нүктелік зарядтарды енгізіп және оларға 

әсер етуші күштерді бақылап тексеруге болады. Кулон заңына сәйкес өрістің бір 
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нүктесіне орналастырылған сыншы НҮКТЕЛІК оң зарядқа сол зарядтың шамасына 

пропорционал күш әсер етеді. Бұл КҮШТІҢ шамасы мен бағыты өрісті жасайтын 

барлық зарядтардың шамасы мен орналасуына қарай анықталады. Егер бір, 

зарядты тудыратын өріске  qc сыншы зарядын әкеліп орналастырсақ,  онда осы 

зарядқа әсер етуші КҮШ Ғ өрістің әр түрлі нүктелерінде түрліше болады, бірақ 

Кулон заңына сәйкес, сыншы зарядтың шамасына пропорционал. Сонымен, 

зарядқа әсер етуші Ғ КҮШТІҢ СОЛ зарядтың qc  шамасына қатынасы,  яғни Ғ/ qc  

зарядтың шамасына байланысты болмай, тек өрістің берілген нүктесін 

сипаттайды. Сөйтіп,  өрістің барлық нүктелері ҮШІН Ғ/ qc әрістің белгілі бір 

обьективті қасиеттерінің физикалық сипаттамасын береді. Осы қатынас 

электростатикалық өрістің кернеулігі деп аталады. Оны Е


 әрпімен белгілейік, 

сонда    

.0/qFЕ


                                                          (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Сонымен, электростатикалық өрістің қандай да бір нүктесіндегі кернеулігі 

деп сол нүктеге қойылған бірлік оң зарядқа әсер ететін күшке сан жағынан 

алғанда тең және бағыты сол КҮШТІҢ бағытымен дәл келетін физикалың шаманы 

айтады. 

EqF


0                                                                (7) 

Халықаралық бірліктер  жүйесінде  теңдеуге сәйкес элек-тростатикалық 

өріс кернеулігінің өлшем бірлігі Н/Кл, яғни шамасы 1 Кл зарядқа. 1 H КҮШПЕН 

әсер етеді. Осыған сәйкес НҮКтелік сыншы зарядтың шамасы q с=1 болған-

дықтан, EF


                                                                    

Енді (4) және (6) теңдеулерге сәйкес электростатикалық өріс кернеулі-гінің 

сан мәнін есептеугө мүмкіндік беретің өрнекті табайық. Ол үшін  (6) теңдеудегі 

КҮШТІ өрістің кез келген нүктелеріндегі нүктелік зарядқа әсер етуші КҮШ деп  

ұғайық,  сонда:   

                                    .
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(8) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Егер электростатикалық өрісте бірнеше нүктелік заряд берілсе, онда олардың бір 

нүктедегі қорытқы кернеулігі жеке зарядтардың сол нүктеде тудыратын 

кернеуліктерінің геометриялың қосындысы болып табылады.(2-сурет.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                 



n

i

in EЕЕЕЕ
1

.21 .....


                                       (9)            

Бұл электр өрістерінің суперпозиция немесе  қабаттасу принципі деп 

аталады. Суперпозиция принципі зарядтардың кез келген  жүйеснің  өріс 

кернеулігін  есептеп табуға мүмкіңдік береді. Енді суперпозиция принципін  

электрлік дипольді өріс кернеулігін табуын қолданамыз. 

Электрлік диполь деп шамалары жағынан тең, жүйе өрісі, анықталатын 

нүктеге қарағанда араршықтығы  l   едәуір аз әр аттас екі (+q,- q) нүктелік 

зарядтан құралған жүйені айтады. Зарядтар арқылы жүргізілген түзу диполі  деп 

аталады. Дипольдер осі бойынша теріс зарядтан зарядқа қарай бағытталған және 

зарядтардаң ара қашықтығы   l -ге тең вектор диполь иіні деп аталады (3-сурет). 
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Диполь моменті деп оң заряд шамасының зарядтар ара қашықтығына 

көбейтіндісін және диполь иінінің бағытымен бағыттас векторды айтады:   

 
 

 

LqP .


                                                     (10) 

Әрбір нүктедегі өріс нүктелік зарядтар (+q,- q)  туғызатын Е+ және Е_ 

өрістердің суперпозициясы бойынша табылады. Диполь өріс кернеулігіне тән, ол 

дипольді туғызатын зарядтар шамасы арқылы емес, диполь моменті (P=ql) 

арқылы анықталады. Сөйтіп, диполь өрісінің көрнеулігі:                

                             
2
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                                                    (11)    

 

3.1.4 Вектор ағыны. Гаусс теоремасы 

 

Остроградский - Гаусс теоремасы 

Остроградский - Гаусс теоремасы кез келген тұйық беттен өтетін электрлік 

ығысу ағынының сол беттің ішіндегі электр зарядының арасындағы байланысты 

көрсетеді. Сөйтіп бұл теорема бірте-бірте ең қарапайым нүктелік зарядтың 

электр өрісін, кез келген бетте таралып орналасқан зарядтар жүйесінің өрістерін 

қарастырады. Енді (13) тендеуге сәйкес, ортасында q,   нүктелік заряды бар, 

радиусы r шар тәрізді сфералық бетті тесіп өтіп жатқан кернеулік векторының 

ағынын анықтайық.  

0

2
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r

q
dSEn                                             (18) 

Сөйтіп, тұйықнталған беттің формасы қандай болғанымен де q, нүктелік 

зарядты қоршаған осы бетті тесіп өтетін E


 векторлар ағыны  Су q/c екен. 

Егер қандай да бір тұйықталған беттің ішінде әр аттас п заряд болса, онда 

оның толық ағыны барлық нүктелік зарядтардың қосындысына тең болады: 


S

EdS  

Электр өрісінің суперпозиция принципін еске алсақ, кернеуліктердің 

векторлық қосындысы:  





n

i

inn EEEEEE
1

321 ...


 

2-сурет 3-сурет 
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Осы қатысты ескерсек, толық ағын: 

  EdSEdSEdS
SS

 

мұндағы  iEi   зарядтың жеке туғызатын өріс кернеулігінің құраушысы. (18) 

теңдеуді ескеріп, қосылғыштың әрбір интегралы - q/c екендігін білеміз, олай 

болса, 

 



n

i

iqEdS
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                                        (19) 

Осы формула вакуумдағы электростатикалық өріс ҮШІН Гаусс (1777-1855) 

теоремасы болып есептеледі. Бұл теория былайша тұжырымдалады: 

тұйықталған бет арқылы өтетін электр өрісі кернеулігінің векторлық ағыны 

осы беттің ішіндегі зарядтарда алгебралық қосындысын   0 -ге бөлгенге тең 

Осы теореманы математикалық тұрғыда кейінірек орыс математигі 

Остроградский М.В.(180І-І862) артекті өріс кернеулігі ҮШІН қорытып шығарды. 

Ал Гаусс болса, оны тек электростатикалық epic ҮШІН ғана дәлелдеді. Егер заряд 

көлемдік тығыздығы  р    болатын тұйықнталған беттің ішінде ҮЗДІКСІЗ таралса, 

яғни  dVdqp / ,  онда  V   көлем ішінде зарядтардың шамасы: pdV
n

i


1

. 

Бұдан Гаусс теоремасы 

 
VS

dVEdS 
 0

1
                                                (20) 

болып өрнекелетіні шығады. Гаусс теоремасы көптеген практикалық 

жағдайларда нүктелік зарадтың өріс кернеулігін оңай тәсілмен табуға 

МҮМКІНДІК береді. 

Енді Остроградский-Гаусс теоремасынан шығатын мынадай 

тұжырымдарды ескертейік: 

- кернеулік сызықтары тек оң зарядтар бар жерлерден басталып, теріс 

зарядтар бар жерлерде аяқталады; 

- алгебралық ңосындысы нөлге тең зарядтарды қамтитын тұйық бетті алсақ, 

онда сол бет арқылы өтетін кернеулік векторларының толық ағьиы нөлге тең, 

себебі сол бет қамтитын көлемнен шығатын сызықтардың саны көлемге енетін 

сызықтардың санына тең; 

- тұйық бет ішінде зарядтар болмайтындай етіп жүргізілсе, онда кернеу-лік 

сызықтары беттітесіп өткенде, оның ішінде басталмайды да, аяңталмайды да. 

Сондыңтан бетке енетін сызықтардың саны шығатын сызықтардың санына тең 

болады дат толық кернеулік ағыны тағы да нөлге айналады. 

Өріс кернеуліктерін табу үшін зарядтардың тығыздығы деген ұғым 

енгізейік.  Зарядтардың сызықтық тығыздығы деп белгілі бір сызық бойымен 

немесе жұқа цилиндр бойынша біркелкі орналасқан   зарядтардың сол 

ұзындықтың қатынасына тең болатын физикалық шаманы айтамыз: 

lqс /                                                       (21) 

 Бұл тығыздық өлшемі 1 Кл/м. Егер зарядтар белгілі бір бетте орналасса, 

онда оның беттік тығыздығы:     

Sqб /                                                       (22) 
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б -ның өлшемі Кл/м 2  болады.  Зарядтар сфералық көлем бойынша 

орналасса, олардың көлемдік тығыздығы:  

VqV /                                                      (23) 

[ V ] = Кл/м-пен өлшенеді. 

 

3.1.5 Электростатикалық өрістің жұмысы. Потенциал. Потенциалдың 

электростатикалық өріс кернеулігімен байланысы 

 

 Зарядтар электростатикалық өрісте орын ауыстырганда зарядтарға 

түсірілетін күштер жұмыс атқарады. Электростатикалық күштердің бір 

ерекшелігі олардың заряд орын ауыстырғандағы жұмысы, зарядтың қандай 

жолмен орын ауыстырғандығына байланыссыз, тек зарядтың шамасы мен оның 

бастапқы және соңғы орнына    ғана байланысты болады. Өрістің осы қасиеті 

өрістің кез келген ңүктесінің потенциалы деп аталатын ерекше функциямен 

сипатталады.  Заряд бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда істелетін 

жұмыс сол екі нүктедегі потенциалдар мәндерінің айырмасымен анықталады. 

Олай болса, эарядтың электростатикалық өрістегі жұмысының әнергиясы 

потенциалдық энергия (A=Еp) болып табылады.. Сөйтіп, зарядтың әр түрлі 

нүктелердегі энергиясы түрліше және ол энергияның мәні өрістің қасиеті мен 

зарядтың шамасына байланысты ғана болады. 

Енді бір нүктелік оң заряд біртектт электр өрісіңде қозғалып, dl ара 

қашықтыққа F күштерінің әсерінен орын ауыстырса, онда оның істеген 

элементар жұмысы cosFdldA  (4-cypeт). Мұндағы ,qEF   E  - электр өрісінің 

кернеулігі. Сонда жұмыс 

cosqEdldA  ,       ал толық жұмыс      
l

qEdlA
0

cos .                        (28) 

Электростатикалық өріс күштерінің потенциалдығына тікелей көз жеткізу 

ҮШІН қозғалмайтын нүктелік оң q, зарядтың өрісіндегі q' нүктелік зарядтың орын 

ауыстыруда істеген жұмысын есептейік (5-cypeт). Сонда  dl   элементар жолдағы 

істелген жұмыс: 




 cos
4

1
cos

2

1

0 r

dlqq
FdldA


 , 

мұндағы  dl cos a=dr десек онда  dr
r

qq
dA

2

1

04

1 



. 

q   зарядтың 1-нүктеден 2-нүктеге орын ауыстырғандағы  жұмысы:  

 















2

1

2

1
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2
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1
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44
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rr

qq
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                                     (29) 

Сонымен q  зарядтың электр өрісіндегі 1-нүктеден 2-нүктеге орын 

ауыстырғанда істелетін жұмыс орын ауыстыру жолының пішініне байланысты 

емес, тек қана осы зарядтың бастапқы және соңғы орнына ғана байланысты 

болады. Демек, q  зарядқа әсер ететін қозғалмайтын q  заряд өрісінің күштері 

потенциялдық болып табылады. 
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Потенциялдық күштердің тұйықталған L  жолдағы жұмысы нөлге тең 

екенін біз бұрыннан білеміз: 

 
L

dA 0                                                        (29) 

Осы 
L

LdlE  интегралы электростатикалық кернеулік векторының 

циркуляциясы деп аталады. Электростатикалың өрісте электр күштерінің тұйық 

жолдагы жұмысы, яғни электростатикалық кернеулік  векторының 

циркуляциясы нөлге тең екен. 

Механика курсынан потенциалдық өрісте турған күштердің потенциалдың   

( рЕ ) энергиясы бар екенін және өріс күштерінің есебінен жұмыс істейтінін 

білеміз. Бір q зарядтың өрістің берілген нүктесіндегі энергиясы рЕ   болсын. 

Сонымен, өрістің берілген нүктедегі потенциалы деп электр өрісінде берілген 

нүктеге орналасқан зарядтың потенциалдық энергиясының сол зарядқа 

қатынасымен өлшенетін фияикалың шаманы айтамыз. Потенциал өрістің 

энергетикалық қасиетін сипаттайтындықтан ска-ляр шама болып есептеледі. 

Өрістегі нүктенің потенциалын   әрпімен белгілейік:                                                                                                                                                                                                                                                

qE p /                                                    (32) 

Сөйтіп, потенциал сан жағынан өрістің берілген нүктесіндегі нүктелік оң 

зарядтың потенциалдың энергиясына тең. 

Бірінші рет өлектр өрісіндегі потенциал ұғымын ғылыми тұрғыда 1828 

жылы ағылшын ғалымы Грик (1793-1811)  ашқан болатын, бірақ 1846 жылдан 

бастап В. Голионның тиянақты еңбектерінің нәтижесінде кеңінен тарала 

бастады. 

Енді 76-суретке сәйкес q  заряд өрісіндегі q  зарядтың 1 және 2-

нүктелеріндегі жұмысын оның потенциалдық энергиясының айырмасы түрінде 

көрсетейік: 

21

2010

12
44

pp EE
r

qq

r

qq
A 








. 

Бірақ зарядтың шексіздіктегі, яғни 0r , потенциалдық энергиясы нөлге 

тең екенін ескерсек, онда оның бір r ара қашықтықтағы потенциалдың 

энергиясы: 

4-сурет 5-сурет 
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r

qq
E

04


 ,                                                    (33) 

Аттас зарядтардың потенциалдық әнергиясы әдетте оң, ол әр аттас 

зарядтардың потенциалдың әнергиясы теріс болып есептеледі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Егер (32) теңдеудегі потөнциалдық энергияның орнына (33) теңдеудегі 

мәнін қойсақ нүктелік заряд өрісінің потенциалы: 

 rq 04/                                                   (34) 

Егер өріс бірнеше nqqq ,...,, 21  нүктелік зарядтар жүйесінен пайда болса, онда 

зарядының осы өрістегі потенциалдың энергиясы зарядтар жүйесінің жеке 

туғызатын потенциалдық   энергияларының алгебралық қосындысына тең:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      







n

i i

n

i

pp
r

qq
EE

1

1

01 4

1
1 

                                        (35) 

Енді нүктелік оң заряд q  1-нүктеден 2-нүктеге электростатикалың өpic 

күштері арқылы орын ауыстырып, сонда істелген жұмысты оның потенциалдар 

айырмасы арқылы өрнектесек: 

 212112   qqqA                                          (36) 

яғни epic күштерінің жұмысы заряд шамасын бастапқы және соңғы нүктелердегі 

потенциалдар айырмасына көбейткенге тең. Осы өрнектен потенциалдар 

айырмасын табуға болады: qA  /1221  . Бұдан потенциалдар айырмасы сан 

жағынан нүктелік оң зарядты ( q=1) 1-нүктеден 2-нүктеге көшіру ҮШІН кеткен 

жұмысқа тең екенін кереміз: 

1221 А                                                    (37) 

Ал бұл жұмысты бұрын 
2

1

12 EdlA  түрінде жазып көрсеткенбіз сондықтан 

потенциалдар айырмасы: 



2

1

21 Edl                                                    (38) 

Егер q  оң заряд берілген нүктеден электрлік күштер арқылы шексіздікке 

қашықтатылса, онда жүйе (потенциалы нөлге тең жерде):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

qA  ,                                                     (39) 

Ал, бұдан оның потенциалы 

qA   /                                                      (40) 

Сөйтіп, потенциал сан жагынан epic күштерінің оң зарядты беpiлген 

нүктеден шексіздікке қашықтатқанда орындайтын жұмысына тең екен. 

1В=1Дж/1Кл, 

бұдан энергияның шамасы: 1Дж=1В·1Кл. Сондай-ақ энергияның электро-

нвольт  1эВ деп аталатын өлшемі болады. 1эВ - электронның бос кеңістіктегі 

қозғалысы кезінде потенциалдар айырмасы 1В тең энергия шамасы алынады, 

яғни 

1эВ=1Кл·1В=1,6·10 19 Кл·1В=1,6·10 19 Дж 
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3.1.6 Потенциал градиенті. Эквипотенциялдық беттер және олардың 

қасиеттері 

 

Электростатикалық өрістің потенциалы нүктеден-нүктеге өзгеретін 

функцияға жатады. Олай болса, әрбір нақты жағдайда потенциалдары бірдей 

болып келетін нүктелер жиынтығын бөліп алуға болады. 

Потенциалдары тұрақты нүктелердің геометриялың орны потенциал 

деңгейінің беті немесе эквипотендиад бет деп аталады. Потенциал деңгейінің 

бөтінде зарядты көшіру жұмысы нөлге тең болады. 

Енді кернеулік мен потенциалдар арасындағы қатысты қарастырайық. 

Электростатикалың өрістің кернеулігі оның күштік қасиетін сипаттаса, өрістің 

потөнциалы оның энергетикалың қасиетін көрсетеді. Олай болса, кернеулік пен 

потенциалдар арасындағы байланыс электр күштерінің жұмысы кернеулік 

арқылы да, өріс нүктелерінің потенциалдар айырмасы арқылы да 

өрңектелетіндігінен байқалады. Потенциал скалярлық шама болатындықтан, 

электр өрісін-скаляр өріс ретінде қарастыруымыз керек. Сондықтан скаляр 

градиенті деген ұғым ендірейік. Айталық,  q   pаряд өрісіндегі  q'   нүктелік 

зардқа О нүктесінен О'  нүктесіне  dr  ара қашықтыққа Ғ күші арқылы көшіріліп  

жұмыс жасайды (6-сурет), ол dA=Fdr.  Ал осы жұмыстың шамасын q' нүктелік 

зарядтың, О және О' нүктелеріндегі потенциалдар айырмасына көбөйтіп 

анықтауға болады, яғни 
,dqdA   

 
 

 

 

мұндағы минус таңбасы q' НҮКТЕЛІК зарядты қашықтатып көшірілген НҮКтедегі 

оның потенциалының шамасы бірте-бірте кемитінін көрсетеді. Енді жоғағы екі 

теңдеуді теңестірсек: 
.// drdqF   

Осы өрнектегі Ғ/q' = E - 0  нүктесіндегі өріс кернеулігі де, ал  d/аr  

потенциал градиенті, Сонда СОҢҒЫ өрнек 

.
dr

d
E


                                                             (41) 

болады. Сонымен, кернеулік сан жағынан алғанда деңгей бетіне перпендикуляр 

бағытымен есептелген ұзындық бірлігіне келетін потенциалдың өзгерісіне тең 

болады да, потенциалдың кему жағына қарай бағытталады. Мұндағы ( drd / ) – 

6-сурет 
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потенциалдың өзгеру жылдамдығы потенциал градиенті деп аталады.  (41)  

теңдеуді 
gradE                                                          (42) 

деп жазайық. Сөйтіп, электр өрісінің кернеулігі кері таңбамен алынған 

потенциалдың градиентіне тең екен. 

Өрісті көрнекті кескіндеу ҮШІН кернеуліктер сызығының орнына 

потенциалдары бірдей беттерді немеее эквипотенциал беттерді пайдаланайық. 

Эквипотенциал бетке жүргізілген нормальдың бағыты сол нүктедегі 
nE


 

векторының бағытымен дәл келеді. 
nE


 векторының өзгеру сипатына сәйкес 

эквипотенциал беттер зарядқа тканындаған сайын жиіліне түседі. 

Эквипотенциал бетті өрістің кез келген НҮКТЕСІ арқылы жүргізуге болады. 

Демек,мұндай бетті шексіз жүргізуге болады. 

Эквипотенциал беттердің мынадай қасиеттері брлады: 

1. Егер нүктелік заряд эквипотенциал беттің бойымен орын ауыстырса, 

онда оның істеген жұмы нөлге тең болады. шындығынд, ол жұмыс: 

 21/   qA  болса, онда 1- және 2-нүктелердегі потенциалдары өзара тең 

болар еді де, 
21   , ал потенциалдарайырымы 021  болып, жұмыс А=0 

болады. 

2. Өрістің КҮШ сызықтары әр уақытта эквипотенциал бетке нормаль 

болады, егер КҮШ сызықтары, эквипотөнциал бетке нормаль болмаса, онда 

беттің жанама сызықтары, ЯҒНИ кернеулік сызықтың жанама құраушысы ( rЕ


) 

пайда болып, эквипотенциал бетіндегі зарадтың орын ауыстыру кезіндегі 

жұмысы нөлге тен болмайды (7-сурет). 

 
 

 

3. Электростатикалық өрістегі электр өтқізгішінің беті әр уқытша 

эквипотенциал беттер болып габылады. Оның себебі, егер зарядтар цилиндр 

тәрізді өткізгіштің осінде орналасқан десек, онда оның көрнеулік сызықтары 

өткізгіштің бетіне радиалды бағытталған болар еді (8-сурет). 

4. Өрістің КҮШ сызықтары, epic нүктелеріндегі потенциалдың жылдамырақ 

өзгеру бағытын көрсетеді. Өрістің КҮШ сызықтары эквипотенциал бетке нормаль 

7-сурет 8-сурет 
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аолғандықтан, 78-суретке сәйкес ұзындық бірлірше келетін потенциалдың 

өзгерісі drd /  потенциалдың өзгеру жылдамдығын көрсетеді.      

Сонымен, біртекті өріс үшін эквипотенциал беттер бір-бірінен бірдей 

қашықтықта орналасқан өрістің бағытына перпендикуляр жазықтықтар жүйесі 

болып табылады.    

 

3.1.7 Электр сыйымдылық. Конденсаторлар. Әр түрлі геометриялық 

пішіндегі конденсаторлардың сыйымдылығы 

 

Егер электростатикалық өріске бір өткізгішті өндірсек немесе өткізгішке 

аздаған заряд берсек,  онда электрлік КҮШтердің әсерінен осы зарядтар орын 

ауыстыра бастайды.  Сөйтіп зарядтар тепе-тең болып бөлінгенге дейін,  

өткізгіштер қозғалыста болады.  Осы кезде өткізгіштің барлық жеріндегі өріс 

кернеулігі нәлге тең болады  0Е


, себебі,  өткізгіш ішін-дегі потенциалдар 

тұрақты болу керек. Сонымен қатар өткізгіш бетінің әрбір нүктесіндегі epic 

кернеулігі бетке нормаль бойымен бағытталады. Демек,  тепе-тендік жағдайда 

өткізгіштің беті эквипотенциад болады. Тепе-теңдік кезінде өткізгіш ішіндегі  

кез  келген нүктеде өріс болмағандықтан,  бет арқылы электрлік зарядтардың 

ығысу векторының ағыны  D  нөлге тең болады.  Ол зарядтардың алгебралық 

қосындысы да Остроградский-Гаусс теореясына сәйкес нөлге тең.  Олай болса,  

тепе-теңдік кезінде өткізгішті ішіндегі ешбір жерде артық заряд болуы МҮМКІН 

емес, сөйтіп зарядтар өткізгіштің бетінде белгілі бір тығыздықпен ()   

орналасуы керек. Жалпы өткізгіштің берілгек потенциалында аарядтардың 

тығыздығы беттің қисықтығымен анықталады. Ол қисықтың оң болғанда (дөңес) 

тығыздық артады да, теріс болғанда (ойыс) кемиді. Зарядтардың тығыздығы, 

әсіресе сүйір үштарда көп болады.  

Зарядталмаған өткізгішті электр өрісіне енгізгенде заряд тасушылар 

қозғалысқа келе бастап, оң зарядтар Е


 вектордың бағытымен, ал теріс зарядтар 

қарама-қарсы бағытта қозғала бастайды. Осының нәтижесінде өткізгіштің 

ұштарында индукцияланған зарядтар деп аталатын қарама-қарсы таңбалы 

зарядтар пайда болады. сөйтіп индукцияланған зарядтар өткізгіштің сыртқы 

бетіне бөлініп таралады. Егер өткізгіштің іші қуыс болса, онда индукцияланған 

зарядтардың тепе-теңдігі кезінде оның ішіндегі өріс  0Е


 нөлге тең болады. 

сондықтан да денедегі сүйір ұштың болуы одан зарядтың кетуін ғана туғызып 

қоймай, сондай-ақ басқа денелерден өткізгішке зарядтардың ағып келуін 

туғызады. 

Егер өткізгішке бір q  заряды берілсе, онда ол өткізгіштің ішіндегі өріс 

кернеулігі  0Е


 болатындай таралады. Сондай-ақ өткізгіштегі зарядтың артуы 

қоршаған денелердегі зарядтардың бөлініп таралуына өзгеріс туғызбаған 

жағдайда ғана орындалады. Сөйтіп, шамалары әр түрлі зарядтар басқа 

денелерден оңашаланған өткізгіште осы тәртіппен тарайды. Сонда өткізгіш 

бетінің кез келген екі нүктесіндегі заряд тығыздықтарының қатынасы зарядтың 

кез келген шамасы үшін бірдей болад. Бұдан оқшауланған өткізгіштің 

потенциялы ондағы бір зарядқа потенционал болатынын көруге болады. мысалы, 

өткізгіштегі зарядты қанша есе арттырсақ, онда өрістің әрбір нүктесіндегі 
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кернеулігінің де сонша есеге артатынын байқаймыз. Олай болса, бірлік зарядты 

шексіздіктен өткізгіштің бетіне алып келу үшін істелген жұмыс және оның 

потенциялы еселеп артады. Сонымен, оқшауланған өткізгіш үшін: 

Cq                                                                        (56) 

мұндағы пропорционалдық коэфициент С өткізгіштердің электр сыймдылығы 

деп аталады, ол 

/qC                                                                      (57) 

Сонымен, сыйымдылық сан жағынан өткізгіштің потенциалын бір өлшемге 

арттыруға қажетті зарядқа тең екен. 

Өткізгіштің сыйымдылығы оның пішіні мен өлшеміне тәуелді де бірақ 

өткізгіштің тегіне, агрегаттық күйіне және оның ішкі қыртыстарының 

өлшемдеріне тәуелсіз. Мұны зарядтардың көпшілігі негізінен өткізгіштің 

сыртқы беттеріне орналасуынан деп түсінуге болады. сыйымдылықтың өлшем 

бірлігіне өткізгішке 1Кл-ға тең заряд бергенде оның потенциялы 1В-ке өзгеретін 

өткізгіштің сыйымдылығы алынады. Сыйымдылықтың бұл өлшемі фарада (Ф) 

деп аталады.  

Енді радиус R  оқшауланған шардың сыйымдылығын анықтайық. Ол үшін 

шар диэлектрлік өтімділігі   біртекті өрісті болсын, сонда оның потенциялы 

(34) өрнекке сәйкес: 

.
44

1

0

2

0 R

q
dr

r

q

R


  


                                             (56) 

Осы өрнекті (57) формулаға қойып, шардың сыйымдылығын табайық: 

RC 04                                                      (56) 

Сонда шардың радиусы  04/ CR   болар еді немесе  9109 R м. Ал бұл 

шама Жердің радиусына 1500 есе үлкен өлшеммен сыйымдылықты өлшеу 

мүмкін емес. Сондықтан практикада оның үлестеріне тең мынадай өлшемдер 

қолданылады: (микрофарад) 1мкФ 610 Ф, (нанофарад) 1нФ 910 Ф, (пикофарад) 

1пФ 1210 Ф және т.б. өлшемдер. 

 

Конденсаторлар және оларды қосу 

Оқшауланған өткізгіштердің сыйымдылығы аз болады. практикада 

өткізгіштерді өзін қоршаған денелермен салыстырғанда шамалы потенциялы 

бола тұрып шамасы едәуір зарядтарды жинақтайтын қондырғылар қажет 

болады. осындай қондырғыларды конденсаторлар деп атайды. Зарядталған 

өткізгіш туғызатын өрістің әсерінен оған жақындатылған денеде 

индукцияланған немесе байланысқан зарядтар пайда болады. зарядталған 

өткізгішке кез келген денені жақындатқанда өткізгіш потенциялы абсолют 

шамасы бойынша азаяды, сөйтіп өткізгіштің сыйымдылығы артады. 

Кондекнсаторларды бір-біріне жақын орналасқан өткізгіштер түрінде 

жасайды. Конденсатор құрайтын өткізгіштерді оның астарлары деп атайды, 

олардынң арасын диэлектрикпен толтырады. Сыртқы денелер конденсатордың 

сыйымдылығына әсер етпеуі үшін астарларына ондағы жинақталған зарядтар 

бір-біріне қатысты орналасатындай, жинақталған зарядтар туғызатын өріс 

толығымен конденсатордың ішінде шоғырланатындай пішін беруге болады. 

Сондықтан да бір-біріне жақын орналасқан екі пластина, екі коаксиалды 
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цилиндр және және екі концентрлі сфера сияқты конденсаторлар түрі 

практикада жиі қолданылады. 

Электр өрісі конденсатордың ішіне шоғырланғандықтан, электрлік 

ығысудың сызықтары бір астардан басталып екіншісінде аяқталады және 

астарларда пайда болатын еркін зарядтардың шамасы бірдей де, таңбалары 

қарама-қарсы болады. 

Сонымен, конденсаторлардың сыйымдылығы деп конденсаторлар 

астарларында жинақталған q  зарядқа пропорционал және олардың арасындағы 

потенциялдар айырымына кері пропорционал фазалық шаманы айтамыз: 

 21/   qC                                                 (60) 

Астарларының ауданы S , ондағы зарядтың шамасы q  болатын жазық 

конденсатордың сыйымдылығын анықтау үшін, алдымен астарлардың 

арасындағы өріс кернеулігін жазайық: 

   ,// 00 SqE    

мұндағы Sq /  және пластиналар арасында диэлектрик бар делік. Ал 

астарлардың арасындағы потенциялдар айырымы: 

 ,/ 021 SqEEd    

Сөйтіп жазық конденсатордың сыйымдылығы (60) өрнекке сәйкес: 

  ,/0 dSC                                                  (61) 

мұндағы d  - астарлардың ара қашықтығы,   - астарлардың арасын толтыратын 

ортаның диэлектрлік өтімділігі. 

Енді цилиндрлік конденсатордың сыйымдылығын табу үшін астарлардың 

өріс кернеулігін жазайық:  

rl

q
E 

02

1


 

және потенциялдар айырымы ( 12 rr  ескеріп) (60) формулаға қойсақ: 

.ln
2 1
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2
0

r

r
lC                                               (62) 

Сфералық конденсатордың астарларының арасындағы өріс кернеулігі: 

2

04

1

r

q
E 


 

және потенциялдар айырымы 

.
11

4 210

21 









rr

q


  

екенін ескеріп және олардың мәндерін (60) өрнекке қойып, сфералық 

конденсатордың сыйымдылығын табыңыз: 

,4
12

21
0

rr

rr
C


                                               (63) 

Конденсаторлар сыйымдылықтан басқа шекті кернеумен сипатталады, яғни 

бұл оның тесіліп кету қаупін тудырмайтын конденсатордың астарларына 

берілуге тиісті кернеу болып табылады. Егер бұл кернеуді жоғарылатсақ, 
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астарлардың арасынан ұшқын шығады, сөйтіп диэлектрик бүлінеді де 

конденсаторлар істен шығады. Олай болса, астарлардың шыдамдылығы 

астарлардың пішініне, қалыңдығына және диэлектриктің қасиетіне байланысты. 

Конденсатордың сыйымдылығын көбейтуге және жұмысшы кернеудің 

мүмкін болатын мәндерін арттыруға болады, бұл мәселені шешу үшін 

конденсаторды батереяларға қосу керек. 

1. Конденсаторды (80-сурет) параллель қосқанда олардың астарларының  

потенциялдары 321 ,   де, сыйымдылықтары 321 ,, qqq  зарядтары 

,,, 321 ССС  болады. Жеке конденсатор-дың астарлары үшін зарядтардың 

шамалары: 
 

 

 ,

,

,

2133

2122

2111













Cq

Cq

Cq

 

яғни кез келген 2 пластинаның арасындағы потенциялдар айырымы 

тұрақты болады. 

Конденсатор батареяларындағы заряд: 

   .32121

1

CCCqq
n

i

i 


  

Барлық батареялардың толық сыйымдылығы: 

  ./
1

32121 



n

i

iCCCCqC                              (64) 

Сөйтіп, параллель қосқанда конденсатордың сыйыымдылықтары қосылады 

екен. 

2. Енді конденсаторларды тізбектей қосайық (81-сурет). Тізбектей қосылған 

конденсаторлардың астарларындағы зарядтардың шамалары бірдей, бірақ 

потенциялдар айырымы мен сыйымдылықтары әр түрлі. Олай болса 

потенциялдар айырымы 

11 /Cq         22 /Cq            33 /Cq  

Барлық батарея үшін  потенциялдар айырымы 
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Сонымен тізбектей қосқанда конденсаторлардың сыйымдылықтарының 

кері шамалары қосылады екен. 

 

 

3.1.8 Электростатикалық өрістегі диэлектриктер. Диэлектриктердің 

түрлері. Электрлік ығысу 

   

Диэлектриктер - электр өткізбейтін заттар оң зарядтар мен теріс 

зарыдтары тең мөлшерде болып келетн молекулалардан немесе диэлектрик  

ішінде емін-еркін қозғала алмайтын иондардан тұрады. Сыртқы электрлік 

күштердің әсерімен диэлектриктегі зарядтар не аз ғана ығысады, не өздерінің 

орналасу бағытын өзгертеді. Сөйтіп диэлектриктер бейтарап денелер болып 

табылады. Диэлектриктер тобына эбонит,  фарфор сияқты қатты денелер және 

сұйықтар мен газдар жатады. 

Сонымен  0 Е


  өрісті сипаттайтын векторлық шама бізге) таныс электрлік 

индукция векторы болып есептеледі. Сонда соңғы теңдік: 

 ED


  10                                                                  (53) 

мұндағы 1+=   өлшемсіз шама,  ортаның диэлектрлік өтімділігі(электрлік 

ығысу) деп аталады. Олай болса,  соңғы формула: 

ED


0                                                                 (53а) 

Сөйтіп, соңғы теңдеу (14) өрнекке сәйкес болып түр. Және де  шамасы 

диэлектриктің электр өрісінде поляризациялануы кезінде диэлектриктің қасиетін 

сипаттай отырып, электр өрісінің диэлектриктің әсерінен қаншалыңты кемитінін 

көрсетеді.  

Байланысқан зарядтардың еркін электрондадцан айырмашылығы,  олар 

реформасына кіретін молекуланың шегін тастап кете алмайды. Қалған жағынан 

олардың барлық қасиеттері барлың басқа зарядтардікі сияқты, яғни өрістің 

векторлың сызықтары Е


 әрі еркін, әрі байланысқан зарядтардан басталып және 

аяқталуы МҮМКІН. Ал электрлік индукция векторы D


  болса, тек еркін 

зарядтардан ғана басталып аяқталады. 

Сондықтан тұйықталған бет ҮШІН электрлік индукция векторын  есептеуде 

Остроградский-Гаусс теоремасын мына түрде 

9-сурет 10-сурет 
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S

n

i

inD qdSD
1

                                                 (54) 

жазып қолданамыз. Тұйықталған бет арқылы электрлік ығысудың векторлық 

ағыны осы беттің ішіндегі еркін зарядтардың алгебралық қосындысына тең. Енді 

тұйықталған бет ҮШІН өрістің кернеулік вектор ағынын есептегенде тек еркін 

зарядтардың ғана емес, осы беттің ішіндегі  байланысқан зарядтардың да 

алгебралық қосындысын есептеу керек. Сондықтан Е


 векторы ҮШІН 

Остроградский-Гаусс теоремасын   мына түрде жазайық: 

 



n

i

i
S

n

i

inE qqdSE
1

6

1

                                           (55) 

мұндағы 


n

i

iq
1

 және 


n

i

iq
1

6  – тұйықнталған бет қамтитын еркін және байланысқан 

зарядтардың алгебралық қосындысы. 

Соңғы (55)  теңдеу арқылы диэлектриктегі Е


 векторды тікелей табу қиын, 

сондықтан бұл қиындықтан Е


 векторымен қарапайым түрде байланыста 

болатын (53а)  қатынасын және кеңістіктегі еркін зарядтардың таралуымен 

аныңталатын (54) формуланы пайдалану арқылы құтылуға болады. 

Сегнетоэлектриктер. Диэлектриктердің сыртқы электр өрісі болмағанда 

әздігінен (спонтанды)  белгілі бір температуралар аралығында поляризациялана 

алатын тобын сегнетоэлектриктер деп атаймыз. Бұл құбылысты алғаш рет 

сегнет тұзының (шарап қышқылының қос калий-натрий тұзы 

KNaC4H4O6·4H2O) электрлік қасиеттерін егжей-тегжейлі зерттеген (1930-1934 

жылдары) совет физиктері И.В. Курчатов  (1930-1960)  және И.П. Кобеко болды. 

Сегнетоэлектриктердің поляризациялану тәртібі ферромагтетиктердің 

магниттелу тәртібіне ұқсас,  сондықтан да сегнетоэлектриктер кейде 

ферроэлектриктер деп аталады. Кристалды заттар оның ішіндегі симметрия 

центрі жоқтары ғана сегнето-электриктер бола алады. Сегнетоэлектрик 

кристалдағы бөлшектердің эзара әсерлері олардың дипольдік моменттері 

өздігінен бір-біріке параллель орналасатындай қалыпқа келтіреді.  Кейде 

кристалл әрқайсысының дипольдік моменттердің бірдей бағдарлануы кристалға 

түгелдеи таралады,  бірақ кристалдың қорытқы момеиті  нелге тең болады.  

Өздігінен поляризациялану аймақтары домендер деп аталады.  Сыртқы өрістің 

әсерінен домендердің моменттерт  біртұтас өріс  бағыты бойынша бұрылады. 

Дененің фегнетоэлектрлік қасиеті  окың температурасына байланысты. Жоғары 

температурада дененің сегнетоэлектрлік қасиеті  төмендеп,  кәдімгі 

диэлектрикке айналады. Сондықтан температураның бұл апталық НҮКТЕСІН 

Кюри нүктесі  (Л.Кюри  I859-I906)  деп атайды. Сегнет тұзының екі Кюри 

нүктесі бар (-18ºС және +24ºС).  

Совет физигі Б. М. Вул (1903-1985) барийлі титанның (ВаТіО 3 ) 

сигнетоэлектрлік қасиетін ашып, оның Кюри нүктесі 125ºС, ε=6000 екенін тапты. 

Бұл күрделі қорытпаның практикалық маңызы өте зор. Кюри нүктесіне 

жақындағанда сигнетоэлектриктердің жылу сыйымдылықтарының (С) кенеттен 

өсетіндігі байқалды. Сол сияқты сигнетоэлектриктердің жоғарғы 

температураларда, яғни Кюри нүктесінде кәдімгі диэлектрикке айналу екінші 

текті фазалық ауысуымен байқалады. 
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Сонымен, сигнетоэлектриктердің мынадай ерекше қасиеттерін атап өтуге 

болады: біріншіден, сигнетоэлектриктердің диэлектрлік өтімділігі өте жоғары 

(мысалы, ВаТіО 3  үшін ε≈6000); екіншіден, өріс кернеулігі Е


 электрлік ығысу 

векторы D


-ға сызықты байланысты, олай болса ε~Е екенін байқаймыз; 

үшіншіден, электр өрісі өзгеретін жағдайларда поляризация векторының  мәні 

Р


өріс кернеулігі Е


–ден (қалдық магнитизмнің әсері) кешігетіндігі байқалады. 

Мұны гистерезис (кешігу – деген ұғым) құбылыстарынан өте айқын көруге 

болады. 

 

3.1.9 Электростатикалық өріс энергиясы. Электрлік және өріс 

энергиясының көлемдік тығыздығы 

 

1.  Зарядтар жүйесінің энергиясы.  Зарядталған денелердің өзара әсер 

күштері консервативті  болғандықтан, зарядтар жүйесінің потенциалдық 

энергиясы болады. Бір-бірінен r қашықтыкта түрған q және q' НҮКТЕЛІК зарядтар 

ЖҮЙЕСІнің потенциалдық энергиясын анықтайық. Айталық q1   заряды  q2 

зарядының орісінде немесе керісінше болғанда,  олар электр күштерінің әсерінен 

жұмыс  істеп,  сол болмыстың шамасы жоғарыда айтылған потентциалдық 

энергияға тең болады. Сонда бұл энергияның шамалары: 

1211 qE  ,        
2122 qE   

мұндағы 
12  және 

21  - q  зарядты орын ауыстырып әкелген нүктедегі 
2q  

зарядының және  
2q  зарядты орын ауыстырып әкелген нүктедегі 

1q  зарядының 

тудырған потенциалдары. Олай болса,  осы потенциалдардың өрнегі              

r

q


 2

0

12
4

1
        және       

r

q


 1

0

21
4

1
          болады. 

Зарядтар жүйесінің энергиялары өзара тең pEEE  21  сондықтан 

 212121212121 2/1  qqqqE p   

Сонымен осы теңдік айтылған зарядтар жүйесінің энергиясы болып 

табылады 

Егер де осы зарядтар жүйесіне тағы да басқа бірнеше  n зарядтарды 

жақындатсақ,  онда барлығының әcерлесуі кеpінде толық энергия мынаған тең 





n

i

iiтол qE
12

1
                                                 (66) 

2.  Зарядталған өткізгіштің энергиясы.  Егер де бір оқшауланған 

өткізгіштің заряды q  болса,  онда оның маңында электростатикалың өріс пайда 

болады.  Осы өткізгіш бетінің потенциалы   -де,  сыйымдылығы С болсын. Енді 

өткізгіштің зарядын dq-re арттырайық. Сонда осы dq, зарядты шексіздіктен 

жақындатсақ, ондағы істелінген жұмыстың шамасы:   dqdA , бірақ 

 0  болғандықтан, жұмыс  dCdqdA  . Толық жұмысты табу ҮШІН осы 

өрнекті потенциалы 0-ден  -ге дейін өзгеретіндей етіп интегралдаймыз: 

 




0

2

2

1
CdCA .                                          (67) 

Осы жұмыс өткізгіштің энергиясын арттыруға кетеді.  



116 

 

 qCЕA p
2

1

2

1 2  .                                       (68) 

Өткізгіштің беті эквипотенциалды болғандықтан, нүктелік dq заряд 

орналасқан нүктелердің потенциалы бірдей әрі өткізгіш-этенциалына тең 

болады, сондықтан энергия: 

 qqЕ
n

i

lp
2

1

2

1

1

 


. 

3. Зарядталған конденсатордың энергиясы.  Кез келген өткізгіштер 

сияқты,  зарядталған конденсаторлардың да энергиялары болады да, ол 

энергияның шамасы: 

  22
2

2

1

2

1

2

1
q

C
C

C

q
Е p   .                                       (69) 

мұндағы С - конденсатордың сыйымдылығы, q - оның астарла-рындағы 

зарядтың шамасы:   - конденсатор астарларының арасындағы потенциалдар 

айырмасы. 

Енді осы (69) өрнектің көмегімен жазық конденсатор астарларының бір-

біріне тартылу КҮШІН анықтайык.  Ол ҮШІН пластиналагэдың ара қашықтығын х 

деп,  пластиналар бір-біріне dx ара қашықтыққа жақындасып дейік. F күшінің  

әсерінен мынадай жұмыс  істеледі: 

FdxdA  

Сөйтіп бұл жұмыс жүйенің потенциалдық энергиясының кему сал-дарынан 

орындалады:   

Fax =-аEp. 

Енді осы КҮШТІҢ табиғатын түсіндірейік. Конденсатор астарларына әсер 

ететін электр КҮШІ тек басқа олардың орын ауыстыруына ықпал жасайтын, 

диэлектрик жағынан механикалық КҮШ әсер етеді. Қашықтаған сайын шама 

жағынан азая беретін астарлардың шетінде сиретілген өріс болады, сөйтіп 

диэлектрик молекулалары өрісі күштірек аймаққа тартатын КҮШ әсеріне 

ұшырайды. Осының салдарынан конденсатор астарларының арасындағы қысым 

артып, пондеромоторлық КҮШТІҢ әсері байқалады. 

4. Электростатикалық өрістің энергиясы. Энергияның тығыздығы.  

Зарядталған конденсатор энергиясын оның астарларындағы электростатикалың 

өрісті сипаттайтын шамамен өрнектеуге болады. Ол ҮШІН жазық конденсатор 

сыйымдылығының мәнін   dSC /0  (69)  өрнекке қойып, оның өрісіндегі 

энергиясын табуға болады: 

   202

22

1



 

d

S
CE p  

Конденсатор астарлары арасындағы потенциалдар айырмасның оның 

кернеулігімен байланысын Ed  ескеріп, соңғы өрнекті 

2020

22
E

V
E

Sd
Ep


                                      (73) 

түрінде жазайық. Мұндағы  V= Sd -астарлардың арасындағы өріс алып 

тұрған көлем. Егер де (69) және (73) өрнектерді салыстырып қарасаң, онда (69) 

өрнек конденсатордың энергиясын астарларының арасындағы зарядпен,  (73.) 

өрнек өріс кернеулігімен байланыстырады. Бұдан тұрақты өріс және оған себетпі 
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зарядтар бір-бірімен тікелей байланысты болатыны көрінеді. Алайда уақыт 

бойынша өзгеретін өріс өзін туғызатын зарядтарға байланыссыз болады да, 

кеңістікке электромагнитті толқын ретінде тарайды, сөйтіп электромагниттік 

толқын энергияны тасымалдайды, яғни энергияны өріс тасымалдайды.  

Енді өріс біртекті болғанда, ондағы энергия кеңістікте тұрақты   

тығыздықпен тарайды деп, өрістің энергиясын сол өріс толып тұрған көлемге 

(V ) бөлейік: 

.
2

/
2

0E
VE p


                                           (74) 

Электр ығысу векторының мәні, яғни ескеріп, тығыздықты басқа түрде 

көрсетейік: 

  .2/DE                                                (74) 

Изотропты диэлектриктерде (75) теңдік дұрыс болып, онда векторларының 

бағыттары сәйкес келеді. 

 

3.2 ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ 

 

3.2.1 Электр тогының болу шарттары және оның жалпы сипаттамасы 

 

Зарядталған макроскопиялық денелерді немесе электрлік зарядтардың 

қазғалыс туралы құбылыстар мен процестерді, сонымен қатар электр тогы 

сияқты негізгі ұғымды қарастыратын бөлім – электр динамикасы деп аталады. 

Егер өткізгіште электр өрісін тұғызатын болсақ, онда зарядтар реттелген 

қозғалыста болады. Оның оң зарядтары өріске (яғни, Е


 крнеулік бағытына) 

бағыттас та, теріс зарядтар оған қарама-қарсы қозғалады. Сөйтіп, электр тогы 

деп электрлік зарядтардың бағытталған қозғалысын айтамыз. 

Электр тогы оң заряд тасушыларын да, теріс заряд тасушыларын да 

қозғалысы әсерінен туындауы мүмкін.Теріс зарядтың бір бағыттағы қозғалысы, 

шама жағынан сондай қарама-қарсы бағыттағы оң зарядтың қозғалысына бара-

бар. Ток бағытына оң тасушылардың орын ауыстыру бағыты алынады. Ток 

әдетте потенциалдар айырымы теңескенде дейін болады.  

Өріс әсерінен өткізгіштерде пайда болатын токты өткізгіштегі ток деп 

атайды. Ал зарядтарды өзі тұрған ортамен қоса көшіретін болса, онда бұл кезде 

пайда болған токты конвекциялық ток деп атайды.  

Электр тогы ток күші деп аталатын шамамен сипатталады. Ток күші – 

уақыт бірліг ішінде берілген өткізгіштің көлденең қимасынан өтетін зарядтар 

шамасы: 

  I=dq∕ dt                                                          (1) 

Бұл өрнек токтың лездік мәнін сипаттайды.Егер токтың күші мен бағыты 

уақыт өтуіне сәйкес өзгермейтін болса, онда мұндай ток тұрақты ток деп 

аталады: 

    I=q∕t,                                                        (2) 

мұндағы q - өткізгіштің көлденең қимасы арқылы t уақыт ішінде өтетін электр 

заряды. Ток күшінің өлшеміне – 1 ампер (А) алынады. Электр тогы өзі өткен бет 

бойынша бір келкі таралмауы да мүмкін. Электр тогы сан жағынан ток 
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тығыздығы деген шамамен сипатталады. Сонымен ток тығыздығы деп 

өткізгіштің біркелкі көлденең қимасынан ток күшін айтамыз: 

    j=I∕S                   (3) 

Егер де ток өткізгіштің көлденең қимасынан біркелкі өтпесе, онда ток 

тығыздығы:  j=dI∕dS. 

Ток тығыздығы – векторлық шама. Оның бағыты ток бағытына, яғни 

бірыңғай бағытталған оң зарядтар қозғалысына бағыттас болады. Ток 

тығыздығының өлшеміне А∕м 2  алынады.  

Енді ток күшін және оның тығыздығын өткізгіштегі зарядтардың реттелген 

қозғаласының жылдамдығы арқылы өрнектейік. Егер өткізгіштегі заряд 

тасушылар саны n және оның арқайсысының заряды e  болса, онда бірлік  dt 

уақыт ішінде S көлденең қима арқылы өтетін зарядтар шамасы Sdtnedq  , 

I=dq∕ dt=en S  

Ал өткізгіштегі ток тығыздығы                                                                

j=I∕S=en                                     (4) 

Егер ток кез келген  S тұйық контур арқылы өтсе, онда оны векторлық ағын 

ретінде қрастырамыз, сонда  


S

jdSI  

Электр қозғаушы күш. Электр тогы тұрақты болуы үшін өткізгіштің 

ұштарындағы потенциалдар айырымы (немесе кернеуі) тұрақты болу 

керек.Өткізгіштердің тұрақты кернеуін болдыру үшін белгілі бір энергия қоры 

қажет. Осындай тұрақты кернеуді әдетте ток көздері немесе кернеу көздері деп 

атайды. Ток көздерінде энергияны басқа түрі электр энергиясына айналады. 

Мысалы, электр машаналарында механикалық энергия, гальвани элекменті мен 

аккумуляторда химиялық реакция кезінде бөлініп шағатын энергия, 

фотоэлементтерде жарық энергиясы, ядролық реакция кезінде тізбекті 

реакцияны энергиясы және тағы басқа энергияларды түрлері электр энергиясына 

өзгеріп отырады.  

Сонымен осы уақытқа дейін біз өткізгіште жүріп тұратын тұрақты ток алу 

үшін оның ұштарында потенциалдар айырымы белгілі бір ток көздері арқылы 

жүзгеге асыруға болатынын айттық.  

Олай болса, осы ток көзінің роліне және оның негізгі сипаттамаларына 

тоқталайық.  

 
 

 
1-сурет 2-сурет 
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Кез келген  ток көзінің ішкі кедергісі (r) болады. Ток көзінің екі полюсі 

болады, оның жоғарғы потенциалы оң, төмендегі потенциалы теріс деп аталады. 

Осы полюстердің арасында потенциалдар болады. Сонда ток көздерінің 

полюстеріндегі кернеу (1-сурет): 

    
21  U                   (5) 

Әдетте, электр өрісі өткізгіште потенциалдың кемуі жағына қарай 

бағытталған ток туғызады. Электр кернеуінің бағыты да осы потенциалдың кему 

жағына бағытталады.  

Егер ток көзінің ішінде электрлік  Е  кернеуліктен басқа ешқандай әсер 

болмаса, онда зарядтар қозғалысы оң полюстен теріс полюске бағытталып, ішкі 

кедергі арқылы ток жүрер еді де, потенциалдары теңескеннен кейін токтың 

жүруі тоқтар еді. Ал шын мәнінде ток көзі сыртқы тізбекке қосылмағандықтан, 

оның кернеуі ұзақ сақталады, сөйтіп онда ешқандай ток болмайды. Өйткені біз 

сөз етіп отырған ток көзінде өзінің табиғаты жөнінен электростатикалық 

күштерден басқа кұштер, яғни бөгде күштер деп аталатын күштер бар. 

Сондықтан тізбекке қосылмаған ток көзінде электр өрісі осы бөгде күштермен 

теңесіп тұрады. Сөйтіп электр өрісі күштерінің оң заряды q оң полюстен теріс 

полюске тасымалдау жұмысы А шама жағынан бөгде күштердің тең де, бағыты 

жағынан қарама-қарсы болады (2-сурет). 

Зарядтарды тасымалдау жұмысын жасайтын бөгде күштерді, әдетте электр 

қозғаушы күштер (э. қ. к.) деп атайды. 

Сонымен ток көздерін э.қ.к көздері дейді де, оны Е әрпімен белгілейді. 

Е =A∕q                                                             (6) 

Э. қ. к. өлшемі кернеу (потенциал) өлшеміндей, яғни 1 Кл зарядты 

тасымалдау үшін істелетін жұмыс 1 Дж болатын э.қ.к өлшеміне 1 В алынады: 

1В=1Дж/1Кл     

Сөйтіп тізбекке қосымаған ток көзінің электрлік кернеуі (R=∞) э. қ. к.-не 

тең болады. Егер де тізбекте ток болса, онда э.қ.к-і  Е >U. Енді ұзындығы l 

өткізгіш бөлігін ток көзіне қоссақ оның бойынан I ток жүреді де, ұштарындағы 

потенциалдар айырымы (немесе кернеуі):  

21  U  

Ток потенциялдың кему жағына қарай бағытталады. Өткізгіштің S қимасы 

арқылы q  заряд өтсе, онда берілген бөлік үшін электр күштері арқылы орын 

ауыстырған зарядтың жұмысы: 

    qUqА  )( 21  ,        qAU /                              (7) 

Сонымен өткізгіштің бөлігіндегі кернеу осы бөліктің көлденең қимасы 

арқылы  заряд орын ауыстырғанда істелетін жұмыстың заряд шамасына 

қатынасына тең болады. Сөйтіп, ұзындығы l өткізгіштің ұщтарындағы 

потенциалдар айырымы немесе кернеуі: 

EU  )( 21                                               (8) 

мұндағы Е – ток көзінің э.қ.е. (8) теңдеу заряд орын ауыстырғанда сан жағынан 

электростатикалықжәне бөгде күштердің істеген жұмысына тең шама кернудің 

түсуі немесе жай ғана тізбектің осы бөлігіндегі кернеуідеп саналады. q зарядына 

әсер ететін бөгде күш EqFб
 , мұндағы Е' – бөгде күштің өріс кернеулігі. Тұйық 

тізбек бойындағы зарядқа әсер етуші бөгде күштің жұмысы: 
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   dlEqdlFA б                     (9) 

Жұмыстың осы мәнін q заряд шамасына бөлсек, әсер етуші э.қ.к.: 

  dlEЕ      (10) 

Сөйтіп, тұйықталған тізбектегі әсер етуші э.қ.к. бөнде күштер өрісінің 

крнеулік векторының циркуляциясы ретінде анықталуы мүмкін. 

Зарядқа бөгде күщтерден басқа электростатикалық өріс күші де qEFэ   

әсер етеді. Демек, тізбектің әрбір нүктесіндегі зарядқа әсер ететін қорытқы күш: 

F=F 6 +F Э =q(Е+Е') 

Ал осы күштің тізбектің l бөлігіндегі жұмысы: 

 21

0

   qqEdlEqEdlqА

l

   `(11) 

Тұйық тізбек үшін электрстатикалық күштің жұмысы нөлге тең, сондықтан 

А=q Е  

 

3.2.2 Ом және Джоуль-Ленц заңының дифференциалды түрі 

 

1827 жылы неміс ғалымы Ом (1787-1854) көптеген тәжіриюелердің 

нәтижесінде мынадай қорытынды шығарды: тұрақты температурада (Т=const) 

өткізгіштің ұштарындағы кернеудің ток шамасына қатынасы әр уақытта тұрақты 

болады: RIU / , мұндағы R шамасы өткізгіштің кдергісі деп аталады. 

Өткізгіштің кедергісі оның пішініне және мөлшеріне,сол сияқты табиғаты мен 

температурасына да тәуелді. Осы формула арқылы кедергінің өлшем бірлігін 

тағайындауға болады. Кедергінің бірлігі үшін кернеуі 1 В өткізгіштегі 1А 

болатын өткізгіштің кедергісі алынады, оны Ом деп атайды. 1Ом=1В/1А  

    I=U/R                                  (12) 

Бұл Ом заңының форомуласы болып табылады. Сонымен ток шамасы 

өткізгіштің ұштарындағы кернеуге тура пропорцианал да,кедергісіне кері 

пропорцианал екен. Өткізгіштің кедергісіне кері шама өткізгіштік деп аталады:        

R/1 . 

Кедергінің кері шамасы, яғни өткізгіштік симменспен (см) өлшенеді.  

Әртүрлі өткізгіштер үшін ток пн кернеу арасында мынадай тәуелділік бар: 

     UfI                                            (13) 

Бұл байланыс өткізгіштің вольт-амперлік сипаттамасын көрсетеді. 

Сондықтан Ом заңы өткізгіштің ұштарындағы кернеу мен токтың сызықтық 

байланысын білдіреді.Мысалы, металдар мен электролиттер үшін Ом заңы кең 

түрде орындалды. Ом табиғаттары мен мөлшері әр түрлі көптеген өткізгіштерді 

зерттей отырып, біртекті цилиндр тәрізді басқа өткізгіштердің кедергісі оның 

ұзындығына тура пропорцианал да, көлденең қимасына кері пропорцианал 

болатындығын көсетті:  

R=
s

l
                                        (14) 

мұндағы пропорцианалдық коэффицент р - өткізгіштің меншікті кедергісі, ол 

өткізгіштің қандай  заттан жасалғанын көрсетеді. Меншікті кедергінің кері 

шамасы меншікті өткізгіштік деп аталады.  
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 /1  

Мұның өлшем бірлігі симменс бөлінген метр (См\м). Ал меншікті 

кедергінің өлшеміне ом*м алынады. Меншікті кедергісі өте аз болатын 

материалға күміс (Ag,p=1,6·1014dd) және мыс – Cu (р=1,6*10), сондай-ақ 

аллюминий – Al (р=2,6·10) жатады. Өткізгіштердің меншікті кедергісі зат 

құрамындағы қоспаларға байланысты. Өткізгіштерді тізбектей қосудың екі түрі 

бар: егер өткізгіштерді тізбектей қоссақ онда толық кедергісі  

    nRRRRR  ...321                                             (15) 

болады. Өткізгіштерді параллель қоссақ, онда оларды толық энергиясы 

    
nRRRRR

1
...

1111

321

                                              (16) 

Өткiзгiштiң кедергісіне кepi шама оның электр өткiзгiзгіштігі eкенін 

ескерсек, онда тiзбекке параллель қосылған өткiзгiштердiң толық электр 

өткiзгiштiгi олардың жекелеген электр еткiзгiштiктерiнiң қосындысына тең 

болады. Ом заңына сәйкес өткiзгiштiң iшкi бөлiгi үшiн кернеудiң шамасы немесе 

кернеудiң түcуi мынаған тең: IrU 1
, мұндағы r- iшкi кедергi, I - ток күшi.  

Егер тiзбек тұйьқталған болса, онда ток көзiнiң  э.қ.к.-i ( ) iшкi белiгiндегi 

кернеу мен сыртқы кернеудiң қосындысына тең: UIr  . Осы өрнек 

қарастырылып отырған дербес жағдай үшiн энергияның сақталу заңын 

сипаттайды. Тұйық тiзбекте электростатикалық күштердiң жұмысы А=0 болады 

да, барлық жұмыс тек бөгде күштер арқылы icтелiнедi, яғни, IrU   .  

Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңын, яғни U =IR ескерiп, тiзбектегi ток күшiн 

тапсақ:  

rR
I





                                     (17)  

Осы формула тұйық тiзбек үшiн Ом заңы деп аталады да, былайша 

тұжырымдалады: тұйық тiзбектегi ток күшi э.қ.к.-i шамасына тура пропорцuонал 

да, тiзбектiң сыртқы және iшкi кедергiлерiнiң қосындысына кеpi пропорцuонал 

болады. Э.қ.k.-нiң мәнi  IrIR  , мұндағы IR - зарядты cыpтқы тiзбекте 

тасымалдау үшiн iстелетiн жұмыс; Iг - ток кезiнiң iшкi кедергiciне қарсы жа-

салатын жұмыс. Осыған байланысты  э.қ.к.-і басқаша анықтама беруге болады: 

э.қ.к-i тұйық тiзбектiң барлық бөлiгi аркылы зарядты тасымалдау үшiн iстелген 

жұмыс шамасы. Сонымен тiзбекте әр уақытта ток болу үшiн электр өpici де, ток 

көзi де мiндеттi түрде бар болуы  және ондағы зарядтар электрлiк күштер 

арқылы орын ауыстыруы керек екен.  

Ендi Ом заңын дифференциал түрде жазып көрсетейік. Ток жүрiп тұрғaн 

цилиндр тәрiздi өткiзгiштiң  eкi келденең қимасының ара кашықтығы dl болсын 

(3-сурет). Сонда өткiзгiш белiгiнiң ұштарындағы потенциалдар айырымы 

21 UUdU  .  

Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы:  

dS

dl
P

dU
I   

Электр өрісінің кернеулігі E=dU/dl болса, онда потенциалдар айырымы dU 

= Edl. Олай болса, Ом заңы  
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EdS

dS

dl

Edl
I




1
  

Тоқтың тығыздығы  j=I/S екенін ескерсек және  /1  меншiктi электр 

өтiмдiлiгi десек, онда соңғы  өрнек мына түрде жазылады:  

                                                Ej


        (18)  

осы формула ток тығыздығы үшiн Ом заңының дифференцuалдық түрі 

болып есептеледі. Бұл өрнек еткiзгiштiң  көлденең  қимасының  тұрақты бiркелкі әpi 

оның әр нүктесiндегi ток тығыздығының әр түрлі болуына қарамастан орындала бередi.  

 
 

 

Заттың ток өткiзгiштiк  қабілеті оның меншiктi кедергiсi  -мен немесе меншікті 

электр еткiзгiштiгi   -мен сипатталады. Олардың шамасы заттың химиялық  

табиғатымен анықталады. Көптеген тәжірибелер  металдар кедергiлерi температура 

өскен сайын артатындығын көрсетті:  

 0

0 1 tRRt                                                  (19)  

мұндағы COR 0

0    температураға сәйкес келетiн кедергi; tR  блгілі бiр Ct 0  

температураға сәйкес келетiн кедергi.  

Меншiктi кедергiнiң температураға тәуелдiлiгiн кедергiнiң температуралық 

коэффициентi деп аталатын шама арқылы жазайық:  

dt

d 01 


   

 - әр турлi температуралар үшiн әр турлi болады. Барлық металдар үшiн 

меншiктi кедергi температураға сызықты түрде тәуелдi езгередi:  

 0

0 1 tt                       (20)  

мұндағы CO 0

0   температураға сәйкес меншiктi кедергi, Ctt

0  температураға 

сәйкес меншiктi кедергi. Ал  -ның сан мәнi көптеген металдар үшiн 004,0
273

1
 -ке 

жуық. Кейбiр қорытпалар үшiн,мысалы, константан үшiн  -нiң мәнi өте төмен, 

шамамен 4101,0  . Осындай заттардан кедергiлер эталонын жасайды. Өте төменгі 

температурада (1 – 8 К)  бiраз металдардың және қорытпалардың  кедергiсi кенеттен 

темендеп, нөлге жуықтайды. Осы құбылыс асқан өткізгіштік деп аталады. Бұл 

кббылысты алғаш голланд физигi Камерлинг-Оннес 1911 жылы сынап (Hg) үшiн 

ашқан болатын. Кейiнiрек асқын өткiзгiштiк қасиеттер мырыш (Zn), қорғасын (РЬ), 

қалайы (А1) жане тағы басқа металдарда, сол сияқты бiрқатар  қорытпаларда да 

байқалады. Асқын өткiзгiштiк күйдi теория тұрғысынан толық түсiндiрген совет физигi 

Н.Н.Боголюбов (1958) болды.  

Электр кедергiлерiнiң температураға тәуелдiлiгi кедергiлiк термометрде 

пайдаланылады. Мұндай тұрақты температуралық нүктелербойынша  градуирленген 

3-сурет 
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кедергiлiк термометр ете темен және өте жоғары тeмпе ратураларды да аса далдiкпен 

өлшей алады.  

 

3.2.3 Токтың қуаты және жұмысы. Джоуль-Ленц заңы 

 

Кернеуi U болатын өткізгіштің  бөлiгi арқылы ток өкенде, өткiзгiш қызып, 

бойынан жылу бөлініп шығады. Осы жылудын бөлiнiп шығуы зарядтарды 

тасымалдаушы электір күштерінің жұмысына байланысты: А = qU. Өткізгіштің 

қимасынан dt уақыт iшiнде q заряд ағып өтедi десек, онда Itq  . Сонда электр тогының 

жұмысы:  

dA =IUdt.             (21)  

Ал тұрақты ток үшiн            

A=IUt                                                            (21а)  

Осы теңдік кез келген еткiзгiштiң бөлiгi арқылы өтiп жатқан тұрақты ток үшiн 

орындалады. Сөйтiп ток жұмысы энергияның басқа түріне (мысалы ,жылуға) айналатын 

ток көзiнiң энергиясын анықтайды. (21) ернектен токтың қуаты:  

N =dA/dt= (IUdt) /dt=IU.                (22)  

Бул формула турақты және айнымалы  ток үшiн тиiмді, әйтсе де айнымалы ток 

қуатының тек лездік мәнін ғана керсетеді.  

Егер де ток күшi А-мен, кернеу В-пен жане уақыт с-пен өлшенсе, онда ток 

жұмысы (21а) теңдеуіне  сәйкес Дж-мен, ал қуат (22) өpнeгiнe сәйкес Вт-пен өлшенедi. 

Сонда 1 Вт = 1А·В болады. Ал практикада басқа өлшемдер де қолданылады. Мысалы, 

ватт-сағат (BT·caғ), киловатт-сағат (кВт·сағ), 1 В·сағ=3600 Вт·с= 3106,13   Дж, 1 

кBт·caғ= 310  Bт·сағ=3,6·10бДж 1 kВ·сағ=1 Вт·сағ=3,6·10б Дж  

Егер ток қозғалмайтын металл өткiзгiш арқылы жүрсе, онда бiршама жылу белiнiп 

шығады, осы кезде ток жұмысы энергияның сақталу заңына байланысты жылуға 

айналады:  

dA=dQ.                     (23)  

Сөйтiп, бұл жылу мөлшерiн (21а) жане (12) өрнектерінің мәндеpiн еске ала 

отырып былайша жазамыз:  

RtIIUtQ 2                                           (24)  

Бұл формула өткiзгiштiң бойымен өтiп жатқан токтың  жұмысы сан жағынан 

өткiзгiштен бөлiнiп шығатын жылу мөлшеріне тең болатынын керсетедi.  

Жылу мелшерi де жұмысқа сәйкес Дж-мен елшенеді. Сонымен (24) ернек Джоуль 

- Ленц заңы деп аталады да, ал былай тұжырымдалады: өткiзгiштен бөлiнiп шығатын 

жылу мелшері уақытқа, өткiзгiштiң кедергісіне және ток күшiнiң квадратына 

пропорционал болады.  

Ендi Джоуль-Ленц заңының басқа түрін керсетейiк. 

Өткiзгiш ұзындығынаң l  бөлiгi арқылы (3-сурет) жүрген токтың қуаты N=IU 

болсын. Осы қуат сан жағынан бiрлiк уақыт iшiнде бiрлiк көлемнен (V=Sl) белiнiп 

шығатын жылуға тән.  

Q=N/V=IU/Sl. 

Ендi  j =I/S жане Е= U/l  екенін ескерсек:  

Q=jE.                  (25) 

Мұндағы ток тығыздығы Ej   болса, онда соңғы теңдеу:  
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2EQ                                (26) 

Mінe, осы теңдік Джоуль - Ленц зыңының дuфференцuалдық түрі болып 

есептеледi. Бұл өрнек тұрақты және айнымалы токтар үшiн орындала бередi. 

Сөйтiп, Ом және Джоуль - Ленц зандарының дифференциалдық түpi 

еткiзгiштiң әp түрлi нүктелерiндегi тығыздықтары әр турлi болған кездегi 

тiзбектi есептеу ушiн қолданылады екен.  

Токтың жылулық әсерлерi 1873 жылы инженер А. Н. Лодыгиннiң (1847-

1923) қыздыру шамының ашылуынан бастап, техникада осы күнге дейiн кеңiнен 

қолданылып келедi. Ток әcepiнен еткiзгiштiң қызуы қазiргi уақытта муфельдi 

пештерде, электр доғасында, түйiспелi электрлiк пiсiруде, сол сияқты күнделiктi 

тұрмыста электр жылытқыш аспаптарда кең түрде қолданылады.  

 

3.2.4 Бөгде күштер  

 

Электр тогының пайда болуы және өмір сүруі үшін қажетті шарттар :  

1) реттеліп қозғалуға қабілетті еркін ток таситын –зарядталған 

бөлшектердің  болуы. 

2) Энергия толтырылып отыратын қандайда бір электр өрісінің болуы. 

Егер тізбекте тек электростатикалық өрістің әсері болса, онда 

тасушылардың бұлай орын ауыстыруы нәтижесінде барлық нүктедегі 

потенциалдар теңеседі де, электр өрісі жоғалады.    

Тұрақты токтың өмір сүруі үшін тізбекте тегі электростатикалық емес 

күштің есебінен потенциалдар айырымын тудыруға қабілетті және ұстап 

тұратын қондырғы керек.  

Мұндай қондырғыны ток көзі деп атайды. 

Тегі электростатикалық емес, ток көзі тарапынан зарядқа әсер ететін күшті 

бөгде күш  деп атайды.  

Бөгде күштің сандық сипаты бөгде күштің өрісі және оның оң бірлік 

зарядқа әсер ететін бөгде күштермен анықталатын кернеулігі  Екер болып 

табылады. 

Бөгде күштің табиғаты әр түрлі болуы мүмкін. Мысалы гальваникалық 

элементке ол электродтар мен электролиттердің арасындағы химиялық 

реакцианың энергиясы есебінен пайда болады, генераторда генератор 

роторының айналуының механикалық  энергиясы есебінен, күн батареясында 

фотон энергиясының есебінен т.б. пайда болады. Электр тізбегіндегі ток көзінің 

ролі, гидравликалық жүйедегі сұйықтың ағынының ұсталып тұруы үшін керекті 

насостың қызметі сияқты. 

Бөгде күштердің әсерінен ток көзі ішінде электр өрісінің бағытына қарсы 

электр зарядтары қозғалады, соның әсерінен тізбек ұштарында потенциалдар 

айырымы ұсталып тұрып, тізбекпен тұрақты ток жүреді. 

 

3.2.5 Гальваникалық элементі бар тізбектің бөлігі үшін жалпы Ом 

заңы 

 

Табиғаты электрлік емес күштер (бөгде күштер) қатысатын біртекті емес 1-

2 тізбек бөлігін қарастырамыз.  
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ε12  арқылы 1-2 бөліктегі ЭҚК-ті ; бөліктің ұштарына түсірілген 

потенциолдар айырымын- ∆φ= φ1 – φ2 арқылы белгілейміз.  

 q0  орын ауыстырғанда күштің жасайтын жұмысы:    A12 = q0 ε12+ q0 ∆φ 

ЭҚК ε12 I ток күші сияқты скалярлық шама болып табылады. Егер ЭҚК 

таңдап алған бағытта оң таңбалы зарядтардың қозғалысына мүмкіндік туғызса, 

онда ε12>0, егер мүмкіндік туғызбаса , онда ε<0.  t уақыт өткізгіште бөлінетін 

жылу мөлшері:  

 

Q=I2 Rt=IR(It)=IRq0 

 

       Осыдан бір текті емес тізбектің бөлігі үшін интегралдық түрдегі Ом 

заңы шығады, бұл Ом заңының жалпы түрі болып табылады. 

IR = φ1- φ2+ ε12 

немесе 

R
I 1221  
  

  

Дербес жағдайларда.  

1) Егер берілген тізбектің бөлігінде ток көздері болмаса, онда біртекті 

тізбек бөлігі үшін Ом заңы шығады:                   

R

U
I   

2) Егер тізбек тұйықталған болса, (∆φ=0), онда тұйық тізбек үшін Ом 

заңы шығады. 

ε           ε 

I=—— = ———— 

            R       rішкі+ Rсырт 

Мұндағы ε –тізбектегі әсер ететін  ЭҚК, R-барлық тізбектің қосынды 

кедергісі , Rсыр – сыртқы тізбектің кедергісі,  rішкі –ток көзінің ішкі кедергісі. 

      3) Егер тізбек ажыраған болса, онда I= 0 және   ε12=φ2- φ1 , яғни 

ажыраған тізбектегі әсер ететін ЭҚК оның ұштарындағы потенциалдар 

айырымына тең.  

      4) Қысқа тұйықталу жағдайында сыртқы тізбектің кедергісі Rсырт= 0 

және бұл жағдайда ток күші           

                 ε12 

 I=  —— тек ток көзінің ішкі кедергісімен шектеледі. 

        rішкі 

 

3.2.6 Кирхгоф ережелері 

 

Бiз карастырған Ом заңдары тек қарапайым электр тiзбегiн есептеу үшiн 

ғана жарамды. Ал күрделi тiзбектегi токты анықтау керек болса, онда 

жалпыланған зандылықтар болуы қажет. Сондықтан осындай зандылықтын. 

Typiнe заряд пен энергияның сакталу заңының салдары ретiнде нeмic физигi 

Кирхгоф (1824-1887) ашқан заңдар немесе ережелер жатады. 
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Кирхгофтың бiрiншi ережесi түйiндерге қатысты оған келетiн ток пен одан 

шығатын ток арасындағы байланысты қарастырады. Тармақталған тiзбек деп 

аталатын тiзбекте түйiндер үштен кем емес еткiзгiштер тоғысатын кез келген 

нүктeнi атайды. Бiз тұрақты токты қарастырғандықтана, түйiнге қанша заряд 

ағып келсе, сонша ағып кетуі керек. Егер түйiнге кіретін токтарды оң, ал 

шығатын токтарды теріс деп есептесек, онда мынадай ереженi айтуға болады: 

туйiнде тоғысытан ток күштерiнiң алгебралык қосындысы нөлге тең. (4-сурет):  

0321  III  

Жалпы турде  





n

i

iI
1

0                                                                    (27) 

Мұны былайша түсінуге болады. Егер түйiндегi токтардың алгебралық 

қосындысы нөлден езгеше болса, түйiнде зарядтар көбейiп не азайып кетер едi 

де, бұл өз кезегiнде түйiндегi потенциалдың және тiзбектен ағатын токтың 

өзгеруiне әкеп соғар едi. Кирхгофтың екiншi ережесiн жалпы түрде энергияның 

сақталу заңына сүйенiп, тармақталған тiзбек үшiн Ом заңын қорытындылау 

арқылы түсiндiруге болады. Тұйықталған жүйенi құрайтын әрбiр қосылғыштар 

энергияларының езrepicтерінің қосындысы нөлге тең: 

                                                        
 


n

i

n

i

ii EA
1 1

0  

Сондықтан тұйық тiзбек үшiн  
 


n

i

n

i

ii EE
1 1

0  қатысы орындалады. Будан 

кернеудiң түcyi iii RIU  екенін ескерсек:  

 
 


n

i

n

i

iii EIE
1 1

             (28)  

Сонымен Кирхгофтың екiншi ережесi бойынша кез келген тұйық контур 

үшiн э.қ.к-нiң алгебралық қосындысы ток күшының, кeдepгіге көбейтіндісінің 

алгебралық қосындысына тең.  

Кирхгофтың бiрiншi және екiншi ережелерiне сәйкес құрылған тәуелсiз 

теңдеулердiң саны тармакталған тізбектерден өтeтін әр түрлi токтардың санына 

тең болады. Сондықтан э.қ.к.-і  және барлық тармақталған бөлiктердiң 

кедергiлерi берiлсе, онда барлық токты есептеуге болады.  
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