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აბსოლუტური ნული აბსოლუ-

ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԶՐՈ՝ բացարձակ

ტური ტემპერატურის ათვლის

ջերմաստիճանի հաշվման

სათავე; იმყოფება წყლის

սկիզբը: Գտնվում է ջրի եռակի

სამმაგი წერტილის ტემპერა-

կետի ջերմաստիճանի վրա:

ტურაზე. აბსოლუტური ნულის

Բացարձակ զրոյի ժամանակ

დროს წყდება ატომებისა და

դադարում են մոլեկուլների և

მოლეკულების გადატანითი

ատոմների տեղափոխման և

და ბრუნვითი მოძრაობები,

պտտման շարժումները,

მაგრამ ისინი არიან არა

սակայն նրանք ոչ թե անշարժ

უძრავნი, არამედ იმყოფებიან

են, այլ գտնվում են «զրոյական»

„ნულოვანი“ რხევების

տատանման վիճակում:

მდგომარეობაში. თერმოდი-

Թերմոդինամիկայի օրենքներից

ნამიკის კანონებიდან გამომ-

ելնելով` բացարձակ զրոն

დინარე აბსოლუტური ნული

գործնականում անհնար է:

პრაქტიკულად მიუღწეველია.
აბსოლუტური ტემპერატურა

ԲԱՑԱՐՁԱԿ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ`

ტემპერატურა, რომელიც

ջերմաստիճան, որը չափվում է

აბსოლუტური თერმოდინა-

բացարձակ թերմոդինամիկ

მიკური შკალით იზომება, არ

սանդղակով, կախված չէ

არის დამოკიდებული

թերմոդինամիկ նյութի

თერმოდინამიკური ნივთიე-

հատկություններից:

რების თვისებებზე. აითვლება

Հաշվարկվում է բացարձակ

აბსოლუტური ნულიდან.

զրոյից:

აბსოლუტური ტენიანობა ფიზიკური სიდიდე, რომელიც ტო-

ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ`
ֆիզիկական մեծություն, որը
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ლია ჰარში წყლის ორთქლის

հավասար է օդի մեջ ջրի

მასის ფარდობისა მის მოცუ-

գոլորշու զանգվածի և նրա

ლობასთან; ერთეულია გრ/მ .
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ծավալի հարաբերությանը,
միավորն է գ / մ 3:

აგრეგატული მდგომარეობა

ՆՅՈՒԹԻ ԱԳՐԵԳԱՏԱՅԻՆ ՎԻՃ-

ნივთიერებისა - ერთი და იმა-

ԱԿ` միևնույն նյութի վիճակներ,

ვე ნივთიერების მდგომარეო-

որոնք տարբերվում են

ბები, რომლებიც განსხვავდე-

մասնիկների ջերմային

ბიან ნაწილაკების სითბური

շարժումների բնույթով:

მოძრაობების ხასიათებით.

Սովորաբար տարբերակում են

ჩვეულებრივ ასხვავებენ სამ

երեք ագրեգատային վիճակներ`

აგრეგატულ მდგომარეობას:

գազային, հեղուկ և պինդ:

აირადი, თხევადი და მყარი;

Երբեմն, այստեղ ավելացնում են

ხანდახან აქ ამატებენ პლაზ-

նաև պլազմային վիճակը: Նյութի

მურ მდგომარეობასაც. ნივთი-

ցանկացած ագրեգատային

ერების ნებისმიერ აგრეგატულ

վիճակի համապատասխանում

მდგომარეობას გარკვეულ

են միջավայրի որոշակի

გარემო პირობები (ტემპერა-

պայմաններ (ջերմաստիճան,

ტურა, წნევა) შეესაბამება, რო-

ճնշում), որոնց փոփոխությունը

მელთა შეცვლა იწვევს ერთი

հանգեցնում է անցման մի

აგრეგატული მდგომარე-

ագրեգատային վիճակից

ობიდან მეორეში გადასვლას.

մյուսին:

აეროდინამიკა (ძვ. ბერძნ. ἀηρ –

ԱԷՐՈԴԻՆԱՄԻԿԱ (հին հուն. Ἀηρ

ჰაერი და δύναμις – ძალა) —

– օդ և δύναμις ‐ հզորության) –

ჰიდროაერომექანიკის

հիդրոաէրոմեխանիկայի բաժին,

ნაწილი, რომელიც შეისწავ-

որն ուսումնասիրում է օդի և այլ

ლის აირის მოძრაობის

գազային միջավայրերի

კანონებს და აირის მიმართ

շարժման օրենքները և շարժվող
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მოძრავი სხეულების

գազերի ազդեցությունը իրենց

ზედაპირზე წარმოქმნილ

շրջահոսող մարմինների վրա:

ძალებს. აეროდინამიკა

Աէրոդինամիկան քննարկում է

განიხილავს ბგერამდელი, ანუ

մինչձայնային, այսինքն` մինչև

340 მ/წმ-მდე (1200 კმ/სთ)

340 մ/վ (1200 կմ / ժ)

სიჩქარით მოძრაობას.

արագության շարժումը:

ავოგადროს კანონი იდეალური

ԱՎՈԳԱԴՐՈՅԻ ՕՐԵՆՔԸ իդեալա-

აირების ერთ-ერთი ძირითა-

կան գազերի հիմնական

დი კანონი: სხვადასხვა აირე-

օրենքներից մեկն է` տարբեր

ბის ტოლ მოცულობებში ერთ-

գազերի հավասար ծավալները

ნაირი ტემპერატურების და

միևնույն ճնշման և

წნევების პირობებში ერთნაი-

ջերմաստիճանի դեպքում

რი რაოდენობის მოლეკუ-

պարունակում են հավասար

ლებია.

թվով մոլեկուլներ:

ავოგადროს მუდმივა (რიცხვი)

ԱՎՈԳԱԴՐՈՅԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆԸ

ნივთიერების ერთეულ რაო-

(թիվը)` նյութի միավոր

დენობაში (1 მოლში) ნაწი-

քանակում (1 մոլ) մասնիկների

ლაკთა რიცხვი: NA=6,022.10

23

թիվը` NA=6,022.1023 մոլ-1:

მოლი-1.
ავტორხევები ფიზიკური სისტე-

ԻՆՔՆԱՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ` որևէ

მის არამილევადი რხევები,

համակարգում առաջացող ֆիզ-

რომლის ენერგიის წყარო

իկական ցանկացած բնույթի

თვით სისტემაში მდებარეობს.

չմարող տատանումներ, որոնց

რხევის ამპლიტუდა და

էներգիայի աղբյուրը կայանում է

პერიოდი სისტემის

հենց համակարգում: Տատան-

თვისებებით განისაზღვრება.

ման ամպլիտուդը և հաճախականությունը պայմանավորված է
համակարգի հատկություննե-րով
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(ի տարբերություն ստիպողական
տատանումների)։
ათვლის არაინერციული

ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՈՉ ԻՆԵՐՑԻԱԼ

სისტემა ათვლის ნებისმიერი

ՀԱՄԱԿԱՐԳ` հաշվարկման

სისტემა, რომელი აჩქარებუ-

ցանկացած համակարգ, որը

ლად მოძრაობს ათვლის

հաշվարկման համակարգերի

რაიმე ინერციული სისტემის

նկատմամբ արագացումով է

მიმართ.

շարժվում:

ათვლის ინერციული სისტემა

ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԻՆԵՐՑԻԱԼ

ათვლის სისტემა, რომელშიც

ՀԱՄԱԿԱՐԳ` հաշվարկման

სხეული ინარჩუნებს უძრაობის

համակարգ, որում տեղ ունի

მდგომარეობას ან წრფივ

Նյուտոնի առաջին օրենքը,

თანაბარ მოძრაობას სხვა

համակարգ, որում մարմինը

სხეულებთან ურთიერთქ-

պահպանում է անշարժ վիճակը

მედების არარსებობის ან გარე

կամ ուղղագիծ և

ზემოქმედებების კომპენსაციის

հավասարաչափ շարժվող

შემთხვევაში.

յուրաքանչյուր համակարգ
դարձյալ իներցիալ է:

ათვლის სისტემა აზრობრივი

ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ`

მოდელი, რომელიც წარმო-

իմաստային մոդել, որևէ մարմնի

ადგენს ათვლის სხეულის,

հետ կապված կոորդինատների

მასთან დაკავშირებული

համակարգի և ժամանակի

კოორდინატთა სისტემისა და

ընթացքը նշող գործիքի`

დროის გაზომვის საშუალების

ժամացույցի, համախումբ:

ერთობლიობას. ფიზიკაში

Ֆիզիկայում առավելապես

უპირატესად გამოიყენება

օգտագործվում են հաշվարկման

ათვლის ინერციული

իներցիալ համակարգերը:

სისტემები.
აირი იგივე გაზი (ფრანგ. gaz)

ԳԱԶ (ֆրանս.` gaz)` ֆիզիկական
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ფიზიკური სხეული, რომლის

մարմին, որի առանձին

ცალკეული ნაწილაკები ძა-

մասնիկներ միմյանց հետ շատ

ლიან სუსტად არიან ერთმა-

թույլ են կապված, 20°C

ნეთთან დაკავშირებული, 20

ջերմաստիճանից և 1 բար

°C ტემპერატურაზე და 1 ბარ

ճնշումից ցածր շարժվում են

წნევაზე დაბლა მოძრაობენ

ազատ, ձգտում զբաղեցնել

თავისუფლად, მიისწრაფვიან,

ամբողջ տարածքը, որում

დაიკავონ მთელი სივრცე,

տեղակայված են (օրինակ`

რომელშიც არიან მოქცეული

թթվածին, ջրածին, ազոտ, քլոր,

(მაგ., ჟანგბადი, წყალბადი,

արգոն):

აზოტი, ქლორი, არგონი).
აირის თერმომეტრი ტემპერა-

ԳԱԶԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱՉԱՓ` ջերմ-

ტურის გამზომი ხელსაწყო,

աստիճանը չափելու սարք, որի

რომლის მოქმედება ეფუძნება

գործողությունը հիմնված է

აირის მოცულობის ან წნევის

իդեալական գազի ճնշման կամ

დამოკიდებულებას

ծավալի ջերմաստիճանային

ტემპერატურაზე.

կախման վրա:

აირის უნივერსალური მუდმივა

ԳԱԶԱՅԻՆ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ

ერთ-ერთი ძირითადი ფიზი-

ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ` ֆիզիկական

კური მუდმივა, შედის მდგო-

հիմնարար հաստատուններից

მარეობის განტოლებაში.

մեկն է, հանդես է գալիս
հիմնարար հավասարումներում,
ինչպես օրինակ, իդեալական
գազի վիճակի հավասարումը:

აკომოდაცია თვალის უნარი,

ԱԿՈՄՈԴԱՑԻԱ` աչքի ունակութ-

ნათლად გაარჩიოს საგნები

յունը տարբեր հեռավորությամբ

სხვადასხვა მანძილზე.

առարկաների հստակ պատկերի
ստացման համար:

აკუსტიკა ფიზიკის ნაწილი, რო-

ԱԿՈՒՍՏԻԿԱ` ֆիզիկայի բաժին,
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მელიც სწავლობს ბგერითი

որն ուսումնասիրում է ձայնային

ტალღების წარმოქმნის, გავრ-

ալիքների առաջացման,

ცელებისა და რეგისტრაციის

տարածման և գրանցման

პროცესებს.

գործընթացները:

ალფა-დაშლა ატომის ბირთ-

ԱԼՖԱ-ՏՐՈՀՈՒՄ` ատոմի

ვების თავისთავადი რადიო-

միջուկի ռադիոակտիվ

აქტიური დაშლისას ალფა-

քայքայման ժամանակ ալֆա-

ნაწილაკების გამოსხივების

մասնիկների ճառագայթման

პროცესი.

գործընթաց:

ალფა-ნაწილაკები ჰელიუმის

ԱԼՖԱ-ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ` հելիումի

ატომის ბირთვები, რომელსაც

ատոմի միջուկներ, որոնք

ზოგიერთი ნუკლიდი ასხივებს

ճառագայթում են որոշ

და რომლებიც შედგება ორი

նուկլիդներ, և որոնք բաղկացած

პროტონისა და ორი ნეიტრო-

են երկու պրոտոնից և երկու

ნისგან.

էլեկտրոնից:

ალფა-სხივები ალფა-ნაწილა-

ԱԼՖԱ-ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐ` ալֆա-

კების ნაკადი, ატომის ბირთ-

մասնիկների հոսք, ատոմի

ვების რადიაქტიური გამოსხი-

միջուկների ռադիոակտիվ

ვების ერთ-ერთი სახეობა.

ճառագայթման տեսակներից
մեկն է:

ამორფული მდგომარეობა

ԱՄՈՐՖ ՎԻՃԱԿ` նյութի պինդ

მყარი ნივთიერების

վիճակ, որի ժամանակ չկա

მდგომარეობა, რომლის

մոլեկուլների տեղաբաշխման

დროსაც არ არის მოლეკუ-

համաձայնեցվածություն: Այդ

ლათა განლაგებას შორის

պատճառով ամորֆ նյութն ունի

წესრიგი. ამიტომ ამორფულ

իզոտրոպություն, այսինքն` ունի

ნივთიერებას აქვს იზოტრო-

միանման ֆիզիկական

პია, ანუ, აქვს ერთნაირი ფიზი-

հատկություններ բոլոր

კური თვისებები ყველა მიმარ-

ուղղություններով և չունի
8

თულებით და არა აქვს გარკ-

հալման որոշակի

ვეული დნობის წერტილი.

ջերմաստիճան:

ამპერის კანონი ორი დენიანი

ԱՄՊԵՐԻ ՕՐԵՆՔ` միմյանցից

გამტარის ურთიერთქმედების

որոշակի հեռավորության վրա

კანონი; ერთნაირი

գտնվող երկու հաղորդիչների

მიმართულების დენიანი

փոխազդեցության օրենք,

პარალელური გამტარები

միևնույն ուղղության հոսանքով

მიიზიდებიან, ხოლო

զուգահեռ հաղորդիչները ձգում

საპირისპირო მიმართულების

են, իսկ հակառակ ուղղության

დენიანები განიზიდებიან.

հոսանքովները` վանում:

ამპერის კანონს უწოდებენ

Ամպերի օրենք են կոչում նաև

აგრეთვე კანონს, რომელიც

օրենքը, որը սահմանում է

განსაზღვრავს მაგნიტურ

մագնիսական դաշտում

ველში მოთავსებულ მცირე

տեղակայված փոքր չափի

ზომის დენიან გამტარზე

հոսանքով հաղորդիչի վրա

მოქმედ ძალას.

ներգործող ուժը:

ანეროიდი ბარომეტრ-ანერო-

ԱՆԵՐՈԻԴ, մետաղական բարո-

იდი, ხელსაწყო ატმოსფე-

մետր, մթնոլորտային ճնշման

რული წნევის გასაზომად.

մեծությունը չափող գործիք։

ანიზოტროპია ნივთიერების

ԱՆԻԶՈՏՐՈՊԻԱ` նյութի

ფიზიკური თვისებების მიმარ-

կախվածությունը ֆիզիկական

თულებაზე დამოკიდებულება.

հատկությունների

დაკავშირებულია გარემოს

ուղղությունից: Կապված է

შინაგან მოწესრიგებულ აგებუ-

միջավայրի ներսից

ლებასთან და თავს იჩენს

կարգավորված կառուցվածքի

დრეკადობაში, სითბო- და

հետ և ի հայտ է գալիս

ელექტროგამტარობაში, მყარ

ճկունության, ջերմա- և

სხეულებში ბგერისა და სინათ-

էլեկտրահաղորդականության,

ლის სხივის გავრცელებაში.

պինդ մարմիններում ձայնի և
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შეიძლება ახასიათებდეს ფი-

լույսի տարածման մեջ:

ზიკურ სივრცესაც გრავიტაცი-

Հնարավոր է բնորոշ լինի նաև

ული, ელექტრომაგნიტური და

ֆիզիկական տարածքին

სხვა ველების არსებობის

գրավիտացիոն, էլեկտրա-

შემთხვევაში.

մագնիսկան և այլ դաշտերի
առկայության դեպքում:

ანიონები უარყოფითად დამუხ-

ԱՆԻՈՆՆԵՐ` բացասական

ტული იონები, რომლებიც

լիցքավորված իոններ, որոնք

ელექტრულ ველში

էլեկտրական դաշտում

ანოდისკენ მოძრაობენ.

շարժվում են դեպի անոդը:

ანიჰილაცია ნაწილაკისა და

ԱՆԻՀԻԼՅԱՑԻԱ` մասնիկի և նրա

მისი ანტინაწილაკის ფოტო-

հակամասնիկի ֆոտոնների`

ნებად - ელექტრომაგნიტური

էլեկտրամագնիսական դաշտի

ველის კვანტებად ან სხვა

քվանտների կամ այլ

ნაწილაკებად გარდაქმნის

մասնիկների վերածման

პროცესი.

գործընթաց:

ანოდი ელექტრული ენერგიის

ԱՆՈԴ` էլեկտրական հոսանքի

წყაროს დადებითი პოლუსი ან

էներգիայի աղբյուրի դրական

რაიმე ხელსაწყოს

բևեռ կամ որևէ սարքի էլեկտրոդ,

ელექტროდი, რომელიც

որը միանում է էլեկտրական

უერთდება ელექტრული

հոսանքի դրական բևեռին:

დენის დადებით პოლუსს.

Աղբյուրի աշխատելու ժամանակ

წყაროს მუშაობის დროს

անոդի պոտենցիալը միշտ

ანოდის პოტენციალი

բարձր է կատոդի պոտենցիալից:

ყოველთვის მაღალია
კათოდის პოტენციალზე.
აორთქლება დუღილის ტემპე-

ԳՈԼՈՐՇԻԱՑՈՒՄ` եռման

რატურაზე დაბალ ტემპერა-

ջերմաստիճանից ցածր

ტურაზე სითხის თავისუფალი

ջերմաստիճանում հեղուկի
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ზედაპირიდან ორთქლის

ազատ մակերևույթից գոլորշու

წარმოქმნის პროცესი.

առաջացման գործընթաց:

არეომეტრი სითხის სიმკვრივის

ԱՐԵՈՄԵՏՐ, ԽՏԱՉԱՓ` հեղուկն-

გასაზომი ხელსაწყო. მისი

երի խտությունը չափող սարք:

მოქმედება ემყარება

Նրա գործողությունը հիմնվում է

არქიმედეს კანონს.

Արքիմեդի օրենքի վրա:

არქიმედეს კანონი ჰიდრო- და

ԱՐՔԻՄԵԴԻ ՕՐԵՆՔԸ` հիդրո- և

აეროსტატიკის კანონი:

աէրոստատիկայի օրենք`

სითხეში ან აირში ჩაძირულ

հեղուկի կամ գազի մեջ

სხეულზე მოქმედებს სიმძიმის

ընկղմված մարմնի վրա ազդում

ძალის საპირისპიროდ

է դուրս մղող մի ուժ, որն

მიმართული ამომგდები ძალა.

ուղղված է ուղղաձիգ դեպի վեր,

აღმოაჩინა ბერძენმა

հավասար է մարմնի

მეცნიერმა არქიმედემ 212წ. ჩვ.

արտամղած հեղուկի կամ

წ. აღრიცხვამდე.

գազի կշռին և կիրառված է դուրս

წარმოადგენს სხეულთა

մղվող մարմնի ծանրության

ცურვის თეორიის საფუძველს.

կենտրոնին։ Այդ ուժի
մեծությունը որոշվում է մարմնի
վրա գործադրված ճնշման
ուժերի տարբերութ-յամբ։ Եթե
դուրս մղող ուժը փոքր է մարմնի
կշռից, ապա մարմինը սուզվում
է, իսկ եթե հավասար է՝ լողում է
հեղուկում։ Օրենքը հայտնագործել է հույն գիտնական Արքիմեդը մ.թ.ա 212 թ.: Այն մարմինների լողալու տեսության հիմքն
է հանդիսանում:
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ატმოსფერული წნევა წნევა,

ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ`

რომელსაც დედამიწის

մթնոլորտում գտնվող

ატმოსფერო ახდენს მასში

առարկաների և Երկրի

არსებულ ყველა სხეულზე.

մակերևույթի վրա գործող օդի

განისაზღვრება ზემოთ

ճնշում: Մթնոլորտի վիճակի

არსებული ჰაერის სვეტის

կարևորագույն բնութագիրն է,

წონით და წარმოადგენს

հավասար է մթնոլորտի տվյալ

ყველაზე მნიშვნელოვან

մակարդակից մինչև նրա վերին

სიდიდეს, რომელიც აღწერს

սահմանը

დედამიწის ატმოსფეროს

տարածված օդի միավոր

მდგომარეობას. SI-ში ერთე-

մակերեսով սյան կշռին։ ՄՀ-ում

ულია პასკალი, ნორმალური

միավորը պասկալն է, նորմալ

ატმოსფერული წნევაა 760 მმ

մթնոլորտային ճնշումն է 760 մմ

ვერცხლისწყლის სვეტით.

սնդիկի սյան (մմ սնդ․ ս․):

ატომი სუბმიკროსკოპული

ԱՏՈՄ` սուբմանրադիտակային

სტრუქტურა, ელემენტის

կառուցվածք, տարրի

უმცირესი ნაწილაკი,

նվազագույն մասնիկն է,

რომელიც განსაზღვრავს მის

հանդիսանում է նրա քիմիական

ყველა ქიმიურ თვისებებს. იგი

հատկությունները կրողը: Այն

ქიმიურ ნაერთთა ძირითადი

քիմիական միացությունների

სტრუქტურული ერთეულია.

հիմնական կառուցվածքային

ყველა ნივთიერება

միավորն է: Բոլոր նյութերը

ატომებისაგან შედგება.

բաղկացած են ատոմներից:

დღეისათვის ცნობილია ასზე

Այսօրվա դրությամբ հայտնի է

მეტი ელემენტი, რომელთა

հարյուրից ավելի էլեմենտ,

უმრავლესობას ბუნებაშიც

որոնց մեծ մասին հանդիպում

ვხვდებით.

ենք նաև բնության մեջ:

ატომის ბირთვი ატომის დადებითად დამუხტული ცენტ-

ԱՏՈՄԻ ՄԻՋՈՒԿԸ ատոմի դրական լիցքավորված կենտրոն12

რალური ნაწილი, რომელშიც

ական մասն է, որում կուտա-

თავმოყრილია თითქმის მისი

կված է համարյա նրա ողջ

სრული მასა. ბირთვის მუხტი

զանգվածը: Միջուկի լիցքը և

და ატომური ნომერი განისა-

ատոմային համարը սահմա-

ზღვრება ბირთვში პროტონე-

նվում է միջուկում պրոտոնների

ბის რიცხვით, ხოლო ატომუ-

թվով, իսկ ատոմային

რი მასა - ნუკლონების (პრო-

զանգվածը` նուկլոնների

ტონებისა და ნეიტრონების)

(պրոտոնների և նեյտրոնների)

ჯამური რიცხვით. მძიმე

ընդհանուր թվով: Ծանր

ბირთვების ზომები აღწევს 10-

միջուկների չափերը հասնում է
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მ, ბირთვული მატერიის

სიმკვრივე კი 1017 კგ/მ3.
ატომური ენერგია იგივე ბირთვული ენერგია.
ატომური მასა ატომის მასა,

10-14 մ, միջուկային մատերիայի
խտությունը` 1017 կգ /մ 3:
ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ` նույն
միջուկային էներգիա:
ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾ` ատոմի

რომელიც ატომური მასის

զանգվածը, որ արտացոլված է

ერთეულებში არის

ատոմային զանգվածի

გამოსახული.

միավորներում:

აჩქარება ვექტორული სიდიდე,

ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ` վեկտորական

რომელიც ახასიათებს მატე-

մեծություն, որ բնորոշ է

რიალური წერტილის

նյութական կետի արագության

სიჩქარის ცვლილებას.

փոփոխությանը:

ბარომეტრი ხელსაწყო ატმოსფერული წნევის გასაზომად.
ბგერა (ბგერითი ტალღები)

ԲԱՐՈՄԵՏՐ` մթնոլորտային
ճնշումը չափելու սարք:
ՁԱՅՆ (ձայնային ալիքներ)`

დრეკადი ტალღები,

առաձգական ալիքներ, որոնք

რომლებიც ვრცელდება მყარ,

տարածվում են պինդ, հեղուկ և

თხევად და აირად გარემოებში.

գազային միջավայրերում:

ბგერის არეკვლა ბგერითი

ՁԱՅՆԻ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ,
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ტალღის ორი სხვადასხვა

ԱՐՁԱԳԱՆՔ` ձայնային ալիքի`

სიმკვრივისა და დრეკადობის

երկու տարբեր խտության և

მქონე გარემოს გამყოფ

առաձգականության

ზედაპირთან შეხვედრის

միջավայրերի բաժանարար

შემდეგ საწყის გარემოში

մակերևույթի հետ հանդիպելուց

დაბრუნების პროცესი. ბგერის

հետո, նախնական միջավայր

არეკვლის ერთ-ერთი

վերադառնալու գործընթաց:

გამოვლინება არის ექო.

Ձայնի անդրադարձի
արտահայտություններից մեկն է

արձագանքը:
ბგერის ინტენსივობა ბგერის

ՁԱՅՆԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ`

ძალა – ფიზიკური სიდიდე,

ձայնի ուժգնություն`

რომელიც ტოლია ბგერითი

ֆիզիկական մեծություն,

ტალღის მიერ მისი გავრცე-

ձայնային ալիքների տարածման

ლების პერპენდიკულარულ

ուղղությանն ուղղահայաց

ზედაპირში გადატანილი

միավոր մակերեսով միավոր

ენერგიის ფარდობისა ამ

ժամանակում ալիքներով

ზედაპირის ფართობთან და იმ

փոխանցվող միջին (ըստ

დროის შუალედთან

ժամանակի) էներգիան։

რომელშიც მიმდინარებს

Պարբերական ձայնի դեպքում

პროცესი. ბგერის

միջինացումը կատարվում է ըստ

ინტენსივობის ერთეულია SI

այնպիսի ժամանակի, որը մեծ է

სისტემაში ვტ/მ2.

պարբերությունից ձայնի
տարածման արագությունից
տարբեր միջավայրերում (մ/վրկով) կամ հավասար է ամբողջ
թվով պարբերության։ Ձայնի
ինտենսիվության միավորն է
ՄՀ-ում վտ/մ2:
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ბგერის სიმაღლე ბგერის მახა-

ՁԱՅՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ` ձայնը

სიათებელი, რომელსაც

բնութագրվում է հաճախությամբ

დროის ერთეულში რხევათა

և բարձրությամբ: Ձայնի

რიცხვით განისაზღვრება.

բարձրությունը սահմանվում է

სიხშირის ზრდით ბგერის

ժամանակի միավորում

სიმაღლე იზრდება.

ձայնական ալիքների
տատանումների թվով:
Հաճախության աճմամբ աճում է
ձայնի բարձրությունը:

ბგერის სიჩქარე გარემოში ბგე-

ՁԱՅՆԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ` միջավ-

რითი ტალღების გავრცე-

այրում ձայնական ալիքների

ლების სიჩქარე. აირებში

տարածման արագությունը:

ბგერის სიჩქარე ნაკლებია,

Գազերում ձայնի արագությունը

ვიდრე სითხეებში, ხოლო

պակաս է, քան հեղուկներում,

სითხეებში ნაკლებია, ვიდრე

իսկ հեղուկներ-ում պակաս է,

მყარ სხეულებში. ნორმალურ

քան պինդ մարմիններում:

პირობებში ჰაერში ბგერის

Նորմալ պայմաններում օդում

სიჩქარე 330 მ/წმ-ია, წყალში -

ձայնի արագությունը 330 մ/վրկ

1500 მ/წმ, მყარ სხეულებში

է, ջրում`1500 մ/վրկ, պինդ մա-

2000 - 6000 მ/წმ.

րմ-իններում` 2000 - 6000 մ/վրկ:

ბგერის ტემბრი მუსიკალური

ՁԱՅՆԻ ՏԵՄԲՐ` երաժշտական

ინსტრუმენტის, ხმისგამომცემი

գործիքի, ձայն արձակող սարքի,

ხელსაწყოს, ადამიანების ან

մարդկանց կամ կենդանիների

ცხოველების ხმის აპარატები

ձայնային ապարատների

მიერ გამოცემული ბგერის

կողմից արձակված ձայնի

ხარისხობრივი, სუბიექტური

որակական, սուբյեկտիվ

შეფასება. ჟღერადობის

գնահատում: Ձայնագիտական

შეფერილობას ახასიათებს და

առումով տեմբրը

დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა

պայմանավորված է
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ობერტონები ახლავს

ձայնի սպեկտրի կազմության

ძირითად ტონს და როგორი

մեջ ընդգրկ-ված օբերտոնների

არის მათი ინტენსივობა.

քանակով, կազմով,
համեմատական
ինտենսիվությամբ:

ბგერის ძალა იგივე რაც ბგერის
ინტენსივობა.

ՀՆՉՅՈՒՆԻ ՈՒԺԳՆՈՒԹՅՈՒՆ`
նույնն է, ինչ հնչյունի
ինտենսիվություն:

ბერკეტი მცირე ძალის მეშვეო-

ԼԾԱԿ` փոքր ուժի միջոցով մեծ

ბით დიდი ძალის გასაწონას-

ուժը հավասարակշռելու

წორებული უმარტივესი

պարզագույն մեխանիզմ:

მექანიზმი.
ბეტა-დაშლა რადიოაქტიური

ԲԵՏԱ-ՏՐՈՀՈՒՄ` թույլ

ატომების ბირთვების გარდაქ-

փոխազդեցությամբ պայմանավո

მნის პროცესი, რომლის

րված ռադիոակտիվ տրոհում,

დროსაც ბირთვები

որի արդյունքում միջուկի լիցքը

გამოტყორცნიან ელექტრო-

փոխվում է մեկով՝

ნებს და ანტინეიტრინოს (β-) ან

առանց զանգվածային

პოზიტრონებს და ნეიტრინოს

թվի փոփոխության։ Տրոհման

(β+). განპირობებულია სუსტი

ժամանակ միջուկը բետա-

ურთიერთქმედებით და

մասնիկ ճառագայթում է

დაკავშირებულია ატომის

(էլեկտրոն կամ պոզիտրոն),

ბირთვებში ნეიტრონებისა და

ինչպես նաև կիսաամբո-

პროტონების ურთიერთგარ-

ղջ սպինով չեզոք հիմնարար

დაქმნასთან.

մասնիկ (համապատասխանաբար էլեկտրոնային
հականեյտրինո կամ էլեկտրոնային նեյտրինո)։

ბეტა-სხივები ბეტა-ნაწილაკების

ԲԵՏԱ-ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐ` բետա16

(ელექტრონები და პოზიტრო-

մասնիկների` էլեկտրոնների

ნები) ნაკადი, რომელსაც

կամ պոզիտրոնների, հոսք,

ასხივებს ატომის ბირთვები

որը ճառագայթում են ատոմի

მათი ბეტა-დაშლისას.

միջուկները` դրանց բետատրոհման ժամանակ:

ბიმეტალი ფირფიტა, რომლიც

ԵՐԿՄԵՏԱՂ` Տարբեր մետաղների

სხვადასხვა ლითონის ორი

երկու շերտից բաղկացած

ფენისაგან შედგება.

առարկա կամ կիսաֆաբրիկատ
(թիթեղ):

ბიოფიზიკა (ძვ. ბერძნ. βίος

ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ (հին հուն. Βίος

„სიცოცხლე“, φύσις „ბუნება“)

«կյանք», φύσις - «բնություն»)

ცოცხალი სისტემების ფიზიკა,

կենդանի համակարգերի

შეისწავლის ცოცხალ

ֆիզիկա, որն ուսումնասիրում է

სისტემათა ფუნქციონირების

կենդանի համակարգերի

ფიზიკურ პრინციპებს.

գործունեության

ֆիզիկական

սկզբունքները:
ბირთვული აფეთქება ენერგიის

ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՊԱՅԹՅՈՒՆ`

უზარმაზარი რაოდენობის

էներգիայի հսկայական

უკიდურესად სწრაფი გამოყო-

քանակության ծայրահեղորեն

ფა ბირთვული ჯაჭვური რეაქ-

արագ անջատում միջուկային

ციის ან თერმობირთვული

ռեակցիայի կամ

რეაქციის შედეგად.

ջերմամիջուկային ռեակցիայի
հետևանքով:

ბირთვული ენერგეტიკა ენერ-

ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ`

გეტიკის დარგი, რომელიც

էներգետիկայի բաժին, որը

მშვიდობიანი გამოყენების

ծառայում է խաղաղ

მიზნით, ბირთვული ენერგიის

նպատակներով ատոմային

სხვა სახის ენერგიად

էներգիայի մեկ այլ տեսակի

გარდაქმნას ემსახურება.

էներգիայի փոխակերպման:
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ბირთვული რეაქტორი მოწყო-

ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՌԵԱԿՏՈՐ`սարք,

ბილობა რომელშიც ხორცი-

որում ընթանում է էներգիայի

ელდება მართვადი ბირთვუ-

անջատումով ուղեկցվող

ლი ჯაჭვური რეაქცია, ენერ-

կառավարվող միջուկային

გიის გამოყოფის თანხლებით.

շղթայական ռեակցիա: Առաջին

პირველი ბირთვული რეაქ-

միջուկային ռեակտորը

ტორი აშენდა და გაეშვა 1942

կառուցվել է և արձակվել 1942

წლის დეკემბერს აშშ-ში,

թվականի դեկտեմբերին ԱՄՆ-

ენრიკო ფერმის ხელმძღვა-

ում, Էնրիկո Ֆերմի

ნელობით.

ղեկավարությամբ:

ბირთვული რეაქტორი მოწყო-

ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՌԵԱԿՏՈՐ`սարք,

ბილობა, სადაც მიმდინარე-

որում ընթանում է միջուկների

ობს ბირთვების დახლეჩის

տրոհման կառավարվող

მართვადი ჯაჭვური რეაქცია.

շղթայական ռեակցիա:

ბირთვული რეაქციები ატომური

ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ

ბირთვების გარდაქმნა, რაც

ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ`ատոմային

განპირობებულია მათი ელე-

միջուկների փոխակերպում,

მენტალურ ნაწილაკებთან ან

ինչը պայմանավորված է դրանց

ერთმანეთთან ურთიერთქმე-

տարրական մասնիկների կամ

დებით. ბირთვული რეაქციები

միմյանց հետ

ჩვეულებრივ ხდება მძიმე

փոխներգործությամբ:

ატომბირთვების უფრო მსუ-

Միջուկային ռեակցիաները

ბუქი ბირთვებით ან ნაწილა-

սովորաբար տեղի են ունենում

კებით ბომბარდირებისას.

ծանր ատոմների միջուկների
ավելի թեթև միջուկներով կամ
մասնիկներով ռմբարկման
ժամանակ:

ბირთვული ფიზიკა თანამედროვე ფიზიკის ნაწილი, რომე-

ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ`
ժամանակակից
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ლიც შეისწავლის ატომის

ֆիզիկայի բաժին, որն

ბირთვს, ბირთვულ პროცე-

ուսումնասիրում է ատոմա-

სებსა და ელემენტარულ ნა-

յին միջուկները, միջուկային

წილაკებს. ბირთვული ფიზიკა

գործընթացները և տարրական

ატომური მრეწველობის

մասնիկները:

მეცნიერების საფუძველია.
ბირთვული ძალები ატომების

ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՈՒԺԵՐ`

ბირთვებში ნუკლონებს შორის

ատոմային միջուկներում

ურთიერთქმედება,

նուկլոնների միջև

რომლებიც (ელექტრულ

փոխազդեցություններ,

ძალებთან ერთად)

(էլեկտրական ուժերի հետ

განსაზღვრავენ ბირთვების

մեկտեղ) որոշում են

აგებულებასა და თვისებებს.

միջուկների կառուցվածքը և

ვლინდება მხოლოდ 10-15 მ

հատկությունները: Առաջանում

რიგის მანძილებზე და

են միայն

ნუკლონების მუხტზე არ არის

հեռավորությունների վրա և

დამოკიდებული.

կախված չեն նուկլոնների

որոնք

10-15մ շարքի

լիցքից:
ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია

ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՇՂԹԱՅԱԿԱՆ

ნეიტრონების ზემოქმედებით

ՌԵԱԿՑԻԱ`նեյտրոնների

მძიმე ატომბირთვების

ներգործությամբ ծանր

გახლეჩის რეაქცია, რომლის

ատոմային միջուկների ճեղքման

ყოველ აქტში ნეიტრონების

ռեակցիա, որի յուրաքանչյուր

რაოდენობა იზრდება, ისე

ակտում նեյտրոնների թիվն

რომ შეიძლება დამყარდეს

աճում է, այնպես, որ կարող է

გახლეჩის თვითკმარი

հաստատվել տրոհման

პროცესი. თან ახლავს

ինքնաբավ գործընթաց: Դրան

უზარმაზარი ენერგიის

ուղեկցում է հսկայական

გამოყოფა.

էներգիայի անջատում:
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ბირთული ენერგია ატომის

ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ`

ბირთვის შინაგანი ენერგია,

ատոմի միջուկի ներքին

რაც დაკავშირებულია

էներգիա, ինչը կապված է

ბირთვის შემადგენელი

միջուկը կազմող նուկլոնների

ნუკლონების მოძრაობასა და

շարժման և փոխներգործության

ურთიერთქმედებასთან.

հետ: Միջուկային էներգիան

შესაძლებელია ბირთვული

հնարավոր է ստանալ երկու

ენერგიის მიღება ორი გზით:

ճանապարհով` ծանր

მძიმე ბირთვების დახლეჩის

միջուկների ճեղքման

ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია

միջուկային շղթայական

და მსუბუქი ბირთვების

ռեակցիա և թեթև միջուկների

სინთეზის თერმობირთვული

սինթեզի ջերմամիջուկային

რეაქცია.

ռեակցիա:

ბორის თეორია პირველი კვან-

ԲՈՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ` առաջին

ტური თეორია, რომელიც

քվանտային տեսություն, որը

1913 წელს შექმნა ნილს

1913 թվականին ստեղծել է Նիլս

ბორმა. ეფუძნება ატომის

Բորը: Հիմնվում է ատոմի

ბირთვულ მოდელს, ბორის

միջուկային մոդելի, Բորի

პოსტულატებს და დაშვებას,

հիմնադրույթների ու այն

რომ ელექტრონების სტაცი-

ենթադրության վրա, որ

ონარულ მდგომარეობაში

էլեկտրոնների ստացիոնար

აღსაწერად გამოსადეგია

վիճակում նկարագրման համար

კლასიკური მექანიკის

օգտակար են դասական

კანონები. წინ უძღოდა

մեխանիկայի կանոնները:

ქვანტურ მექანიკას.

Նախորդում էր քվանտային
մեխանիկային:

ბროუნის მოძრაობა სითხეში ან
აირში შეტივტივებული მცირე

ԲՐՈՈՒՆՅԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ`
հեղուկի կամ գազի մեջ
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მაკროსკოპული ნაწილაკების

«կախված» նյութի փոքր

უწესრიგო მოძრაობა, რაც

կտորների` բրոունյան

მოლეკულების სითბური

մասնիկների, քաոսային

მოძრაობით არის განპირო-

շարժում, ինչը պայմանավորված

ბებული. თვალსაჩინო

է մոլեկուլների ջերմային

დასტური მოლეკულურ-

շարժմամբ: Ակներև ապացույց

კინეტიკური თეორიისა.

մոլեկուլային-կինետիկ
տեսության:

გალვანური ელემენტი ელექტ-

ԳԱԼՎԱՆԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏ`

რული დენის წყარო, რომელ-

էլեկտրական հոսանքի աղբյուր,

შიც ელექტროქიმიური რეაქ-

որում էլեկտրաքիմիական

ციის ენერგია გარდაიქმნება

ռեակցիայի էներգիան

ელექტრულ ენერგიად

փոխակերպվում է էլեկտրական

(ვოლტის ელემენტი,

էներգիայի (Վոլտի էլեմենտ,

აკუმულატორები და სხვ.).

էլեկտրակուտակիչներ և այլն):

გალილეის ფარდობითობის

ԳԱԼԻԼԵՅԻ

პრინციპი ფარდობითობის

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

მექანიკური პრინციპი - კლასი-

ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ`

კური მექანიკის პრინციპი:

հարաբերականության

ნებისმიერ ინერციული ათვ-

մեխանիկական սկզբունք`

ლის სისტემებში ყველა

դասական մեխանիկայի

მექანიკური მოვლენა

սկզբունք` ցանկացած իներցիոն

ერთნაირად მიმდინარეობს

հաշվարկման համակարգերում

ერთნაირი საწყისი პირობების

բոլոր մեխանիկական

შემთხვევაში. ანუ, ყველა

երևույթները միանման են

ინერციული სისტემა

ընթանում միանման

თანასწორია.

նախնական պայմանների
դեպքում: Այսինքն`բոլոր
իներցիոն համակարգերը
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հավասար են:
გამა-გამოსხივება მოკლეტალ-

ԳԱՄՄԱ-ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ`

ღოვანი ელექტრომაგნიტური

կարճ ալիքային

გამოსხივება, რომლის

էլեկտրամագնիսական

ტალღის სიგრძე ნაკლებია 0,1

ճառագայթում, որի ալիքի

ნმ-ზე. წარმოიქმნება რადი-

երկարությունը 0,1 նմ-ից

ოაქტიური ბირთვებისა და

պակաս է: Առաջանում է

ელემენტური ნაწილაკების

ռադիոակտիվ միջուկների և

დაშლისას, სწრაფი დამუხ-

տարրական մասնիկների

ტული ნაწილაკების ნივთი-

քայքայման ժամանակ` արագ

ერებასთან ურთიერთქმედე-

լիցքավորված մասնիկների

ბისას, ასევე ელექტრონ-

նյութի հետ փոխազդեցության

პოზიტრონული წყვილის

ժամանակ, ինչպես նաև

ანიჰილაციისას.

էլեկտրոն-պոզիտրոն զույգի
անիհիլյացիայի ժամանակ:

გამა-სხივები γ-სხივები - იგივე,
რაც გამა-გამოსხივება.

ԳԱՄՄԱ-ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐ` γճառագայթներ` նույնն է, ինչ
գամմա-ճառագայթում:

გამოსხივება 1) ტალღებისა და

ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ` 1) ալիքների և

ნაწილაკების გამოსხივება -

մասնիկների ճառագայթում`

ბგერითი ტალღების

ձայնային ալիքների արձակում

გამოშვება ბგერის წყაროს

ձայնի աղբյուրի կողմից,

მიერ, რადიოტალღების -

ռադիոալիքների` ալեհավաքի

ანტენის, სინათლისა და

կողմից, լույսի և ռենտգենյան

რენტგენის სხივების -

ճառագայթների` ատոմների և

ატომების და მოლეკულების,

մոլեկուլների կողմից, α-, β-

α-, β-ნაწილაკებისა და γ-

մասնիկների և γ-

სხივების ატომის ბირთვების

ճառագայթների` ատոմային

მიერ. 2) თვით ეს ტალღები და

միջուկների
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կողմից: 2) Նույն

ნაწილაკები, როგორც

այս ալիքները և մասնիկները,

მოძრავი ობიექტები.

որպես շարժվող օբյեկտներ:

გამოსხივების დოზა ფიზიკური

ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ`

სიდიდე, რომელიც ტოლია

ֆիզիկական մեծություն, որը

ნივთიერების მიერ შთანთქმუ-

հավասար է նյութի կողմից

ლი მაიონიზებელი გამოსხივე-

կլանված իոնացնող ճառագա-

ბის ენერგიის ფარდობისა ამ

յթման էներգիայի և այս նյութի

ნივთიერების მასასთან.

զանգվածի հարաբերությանը:

გამტარობის დენი იხ. ელექტრული დენი.
გამყარება თხევადიდან მყარ

ՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՍԱՆՔ` տե՛ս էլեկտրական հոսանք
ՊՆԴԱՑՈՒՄ` հեղուկ վիճակից

მდგომარეობაში გადასვლის

պինդ վիճակի անցման

პროცესი.

գործընթաց:

გარდატეხის აბსოლუტური მა-

ԲԵԿՄԱՆ ԲԱՑԱՐՁԱԿ

ჩვენებელი ნივთიერების გარ-

ՑՈՒՑԻՉ`նյութի բեկման ցուցիչը

დატეხის მაჩვენებელი

վակուումի նկատմամբ:

ვაკუუმის მიმართ.
გაჯერებული ორთქლი ორთქ-

ՀԱԳԵՑԱԾ ԳՈԼՈՐՇԻ` հեղուկի

ლი, რომელიც დინამიკურ

կամ պինդ մարմնի հետ

წონასწორობაშია თხევად ან

թերմոդինամիկական

აირად ფაზასთან.

հավասարակշռության մեջ
գտնվող, քիմիական նույն
բաղադրության գոլորշի:

გეი-ლუსაკის კანონი იდეალური

ԳԵՅ‐ԼՅՈՒՍԱԿԻ ՕՐԵՆՔ`

აირის ერთ-ერთი კანონი:

իդեալական գազի օրենքներից

მოცემული აირის მოცემული

մեկը` տվյալ քանակով գազի

მასისთვის, ანუ: მოცულობა

ծավալի իզոբար պրոցեսում

პირდაპირპროპორციულია

ջերմաստիճանից կախված

აბსოლუტური ტემპერატურის.

փոխվում է գծային օրենքով: Գեյ‐
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კანონი აღწერს იზობარულ

Լյուսակի օրենքը պնդում է, որ

პროცესს.

անփոփոխ ճնշման պայմաններում իդեալական գազի ծավալի
և բացարձակ ջերմաստիճանի
հարաբերությունը հաստատուն
է: Ծավալի կախումը ջերմաստիճանից հարթության վրա
պատկերվում է ուղիղ գծով, որ
կոչվում է իզոբար:

გენერატორი მანქანა, რომე-

ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ` մեքենա, որը

ლიც მექანიკურ ენერგიას

մեխանիկական էներգիան

ელექტრულ ენერგიად

փոխակերպում է հաստատուն

გარდაქმნის.

կամ փոփոխական հոսանքի
էլեկտրական էներգիայի:

გეომეტრიული ოპტიკა ოპტიკის

ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՕՊՏԻԿԱ`

ნაწილი, რომელშიც სინათ-

օպտիկայի բաժին, որն

ლის ენერგიის გავრცელების

ուսումնասիրում է լույսի

კანონები შეისწავლება სინათ-

տարածման օրենքները` ելնելով

ლის სხივზე დაკვირვებით.

լուսային ճառագայթի մասին
պատկերացումներից:

გიგრომეტრი ჰაერის აბსოლუ-

ԳԻԳՐՈՄԵՏՐ` օդի բացարձակ և

ტური ან ფარდობითი ტენია-

հարաբերական խոնավությունը

ნობის გამზომი ხელსაწყო.

չափող սարք:

გრადუს ცელსიუსი ტემპერატუ-

ՑԵԼՍԻՈՒՍԻ ԱՍՏԻՃԱՆ ` ջերմա-

რის სისტემგარეშე ერთეული

ստիճանի միավոր` ըստ

საერთაშორისო პრაქტიკული

միջազգային գործնական

ტემპერატურული შკალის მი-

ջերմաստիճանային սանդղակի,

ხედვით, სადაც წყლის სამმაგი

որտեղ ջրի եռակի կետի

წერტილის ტემპერატურა ტო-

ջերմաստիճանը հավասար է
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ლია 0,01 გრადუს ცელსიუსი-

0,01 աստիճան Ցելսիուսի, իսկ

სა, ხოლო დუღილის ტემპე-

եռման ջերմաստիճանը նորմալ

რატურა ნორმალური ატმოს-

մթնոլորտային ճնշման

ფერული წნევის დროს - 100

դեպքում` 100 աստիճան

გრადუს ცელსიუსისა.

Ցելսիուսի:

გრავიტაციული მასა განსაზ-

ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ԶԱՆԳՎԱԾ`

ღვრავს ძალას, რომლითაც

ծանր զանգված, որոշում է ուժը,

სხეული ურთიერთქმედებს

որով մարմինը փոխներգործում

გრავიტაციულ ველთან.

է գրավիտացիոն դաշտի հետ:
Տիեզերական ձգողություն
առաջացնող մատերիայի
հատկությունը բնութագրող
մեծություն:

გრავიტაციული ურთიერთქმე-

ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ՓՈԽԱԶԴԵ-

დება ფუნდამენტური ურთი-

ՑՈՒԹՅՈՒՆ` տիեզերական

ერთქმედებების ერთ-ერთი

ձգողություն, հիմնարար

სახე. ყველაზე სუსტია დანარ-

փոխազդեցություն: Ամենից

ჩენ ურთიერთქმედებებს

թույլն է բոլոր չորս հիմնական

შორის, გამოირჩევა მათგან

փոխազդեցություններից,

თავისი უნივერსალობით: ის

սակայն նրանցից տարբերվում է

ახასიათებს ყველა მატერია-

իր ունիվերսալությամբ: Այն

ლურ ობიექტს - ელემენტა-

բնորոշ է բոլոր նյութական

რული ნაწილაკებიდან გალა-

մարմիններին` տարրական

ქტიკის ვარსკვლავებამდე.

մասնիկներից մինչև

ხორციელდება გრავიტაცი-

Գալակտիկայի աստղերը:

ული ველის მეშვეობით.

Իրականացվում է

ძალიან მნიშვნელოვან როლს

գրավիտացիոն դաշտի միջոցով:

თამაშობს კოსმოსური

Շատ կարևոր դեր է կատարում

მასშტაბების მოვლენებში.

տիեզերական մասշտաբների
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երևույթներում:
გრამი (ფრანგ. gramme; შემოკ.

ԳՐԱՄ (ֆր.` gramme, հայերեն

გ) მასის ერთეული ზომათა

նշանակումը` գ)` միավորների

მეტრულ სისტემაში. უდრის

համակարգում զանգվածի

ერთი კუბური სანტიმეტრი

միավորը: Հավասար է մեկ

წყლის წონას.

խորանարդ սանտիմետր ջրի
կշռին:

დედამიწა მზის სისტემის მზიდან

ԵՐԿԻՐ` Արեգակնային

მესამე პლანეტა. იგი უდიდე-

համակարգի մոլորակ: Այն

სია დედამიწის ტიპის პლანე-

ամենամեծն է Երկրի տիպի

ტებს შორის და სამყაროში

մոլորակներից և տիեզերքում

ცნობილი ერთადერთი ადგი-

հայտնի միակ տեղն է , որը

ლია, რომელიც დასახლე-

բնակեցված է կենդանի

ბულია ცოცხალი არსებებით.

արարածներով: Այն առաջացել

იგი დაახლოებით 4,5 მილი-

է 4,5 միլիարդ տարի առաջ և

არდი წლის წინ წარმოიქმნა

շատ շուտով ձեռք բերել իր

და მალევე შეიძინა თავისი

միակ բնական արբանյակը`

ერთადერთი ბუნებრივი

Լուսինը:

თანამგზავრი მთვარე.
დენის მატარებლები ნივთიერე-

ՀՈՍԱՆՔԱԿԻՐ` նյութի մեջ

ბაში ელექტრულად დამუხ-

էլեկտրական լիցքավորված

ტული ნაწილაკები, რომლე-

մասնիկներ, որոնք

ბიც განაპირობებენ მის

պայմանավորում են նրա

ელექტრულ გამტარობას.

էլեկտրահաղորդականությունը:

დენის ძალა სკალარული ფიზი-

ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒԺ` սկալյար

კური სიდიდე, რომელიც

ֆիզիկական մեծություն, որը

ელექტრული დენის დასახასი-

հավասար է հաղորդչի

ათებლად გამოიყენება და

լայնական հատույթով անցած

ტოლია გამტარის განივკვეთ-

լիցքի և այն ժամանակամիջոցի
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ში გასული მუხტის აბსოლუ-

հարաբերությանը, որի

ტური სიდიდის ფარდობისა იმ

ընթացքում այդ լիցքն անցել է:

დროსთან, რა დროშიც ამ

Միավորների ՄՀ-ում հոսանքի

მუხტმა გაიარა. SI-ში

ուժի միավորը մեկ ամպերն է

ერთეულია - ამპერი.

(1Ա` ի պատիվ ֆրանսիացի
ֆիզիկոս Ամպերի), որը
հիմնական միավոր է և
սահմանվում է հոսանքակիր
հաղորդիչների մագնիսական
փոխազդեցության հիման վրա։

დეფორმაცია გარეშე სხეულე-

ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱ` արտաքին

ბის მექანიკური ზემოქმედების,

ուժերի ազդեցությամբ`

გაცივების ან გაცხელების,

մեխանիկական ներգործության,

ტენიანობის ცვლილების და

սառեցման, տաքացման,

სხვ. შედეგად სხეულის (ან

խոնավության փոփոխության և

სხეულის ნაწილის) ფორმის ან

այլն, մարմնի կամ մարմնի մի

ზომის ცვლილება.

մասի ձևի կամ չափերի
փոփոխություն:

დეფორმაცია პლასტიკური დე-

ՊԼԱՍՏԻԿ ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱ` դեֆո-

ფორმაციის სახე, რომლის

րմացիայի տեսակ, երբ

ნიშანი არის გარეშე ზემოქ-

արտաքին ազդեցությունը

მედების შეწყვეტის შემდეგ

վերացնելուց հետո մարմնի

დეფორმირებული სხეულის

դեֆորմացիան չի անհետանում,

მიერ ფორმისა და ზომის

այսինքն` մարմնի սկզբնական

ცვლილების შენარჩუნება.

ձևն ու չափերը չեն
վերականգնվում:

დიამაგნეტიზმი ნივთიერებაში

ԴԻԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ`

(დიამაგნიტში) დამაგნიტების

մագնիսականության տեսակ,

წარმოქმნის მოვლენა,

որը պայմանավորված է
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რომელსაც გარე მაგნიტური

նյութում արտաքին մագնիս-

ველის შემხვედრი

ական դաշտին հակառակ

მიმართულება გააჩნია.

ուղղված մագնիսական դաշտի
առաջացմամբ:

დიაფრაგმა მოწყობილობა,

ԴԻԱՖՐԱԳՄԱ` սարք, որը

რომელიც ოპტიკურ სისტემაში

օպտիկական համակարգերում

სინათლის კონის შეზღუდვის

լուսային փնջերը լայնական

ან შეცვლის საშუალებას

կտրվածքով սահմանափակելու

იძლევა (მაგ., თვალის გუგა,

կամ փոփոխելու հնարավոր-

ლინზის ჩარჩო, ფოტოაპარა-

ություն է տալիս (օրինակ` աչքի

ტის ობიექტივის დიაფრაგმა).

ոսմպնայկ, լինզայի կաղապար,
լուսանկարչական ապարատի
օբյեկտիվի դիաֆրագմա):

დიელექტრიკების პოლარი-

ԴԻԷԼԵԿՏՐԻԿՆԵՐԻ ԲԵՎԵՌ-

ზაცია გარე ელექტრული

ԱՑՈՒՄ` արտաքին էլեկտ-

ველის ზემოქმედებით

րական դաշտի ներգործությամբ

ელექტრული მუხტების

լիցքերի շեղումը (փոխար-

წანაცვლება დიელექტრიკში.

ինումը) դիէլեկտրիկում:

დიელექტრიკი ნივთიერება,

ԴԻԷԼԵԿՏՐԻԿ` նյութ, որը

რომელიც დენს პრაქტიკუ-

գործնականում հոսանք չի

ლად არ ატარებს.

հաղորդում, վատ հաղորդիչ:

დინამიკა მექანიკის ნაწილი,

ԴԻՆԱՄԻԿԱ`մեխանիկայի

რომელიც მაკროსკოპული

բաժին, որն ուսումնասիրում է

სხეულების მექანიკური

մակրոսկոպիկ մարմինների

მოძრაობის კანონზომიერე-

մեխանիկական շարժման

ბებს სწავლობს ურთიერთ-

օրինաչափությունները`

ქმედებების ანალიზის

փոխազդեցությունների

საფუძველზე.

վերլուծության հիման վրա:
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დინამიკი ელექტროდინამიკური

ԴԻՆԱՄԻԿ`

ხმამაღლამოლაპარაკის,

էլեկտրադինամիկական

გავრცელებული,

բարձրախոսի տարածված,

შემოკლებული დასახელება.

համառոտ անվանում:

დინამომეტრი ძალის გამზომი

ԴԻՆԱՄՈՄԵՏՐ` ուժաչափ, ուժի

ხელსაწყო. უმეტესად

չափման գործիք: Առավելապես

ეფუძნება გასაზომი ძალის

հիմնվում է չափելու ուժի

ზამბარის დრეკადობის

զսպանակի առաձգականության

ძალასთან შედარებას.

ուժի համեմատության վրա:

დიოდი ორელექტროდიანი

ԴԻՈԴ` երկէլեկտրոդ սարք`

ხელსაწყო ცალმხრივი

միակողմ

ელექტროგამტარობით.

էլեկտրահաղորդականությամբ:

დიოპტრი ლინზის ოპტიკური
ძალის ერთეული.
დისოციაცია მოლეკულის

ԴԻՈՊՏՐԱ` ոսպնյակի օպտիկական հզորության միավոր:
ԴԻՍՈՑԻԱՑԻԱ` մոլեկուլի

უფრო მცირე ნაწილებად

բաժանում ավելի փոքր մասերի

(ატომები, ატომთა ჯგუფები ან

(ատոմներ, ատոմների խմբեր

იონები) დაშლის პროცესი.

կամ իոններ): Կարող է տեղի

შეიძლება მოხდეს ტემპერატუ-

ունենալ ջերմաստիճանի

რის გაზრდისას (თერმული

աճման (ջերմային բաժանում),

დისოციაცია), ელექტროლი-

էլեկտրոլիտների լուծույթի մեջ

ტების ხსნარში (ელექტროლი-

(էլեկտրոլիտիկ բաժանում) և

ტური დისოციაცია) და

լույսի ներգործությամբ

სინათლის ზემოქმედებით

(ֆոտոքիմիական դիսոցիացիա):

(ფოტოქიმიური დისოციაცია).
დისპერსია სინათლის გარდა-

ԴԻՍՊԵՐՍԻԱ` լույսի բեկման

ტეხის მაჩვენებლის სინათლის

ցուցչի կախումը լույսի գույնից,

ფერზე დამოკიდებულება.

միջավայրի բեկման ցուցչի
կախումը լույսի
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հաճախականությունից կամ
ալիքի երկարությունից:
დიფუზია მატერიის ან ენერგიის

ԴԻՖՈԻԶԻԱ`մատերիայի կամ

გადასვლა მაღალი

էներգիայի անցումը բարձր

კონცენტრაციის არიდან

կոնցենտրացիայի միջավայրից

დაბალი კონცენტრაციის

ցածր կոնցենտրացիայի

არეში. დიფუზიის შედეგია

միջավայր: Դիֆուզիայի

უშუალო კონტაქტში მყოფი

հետևանք է անմիջական շփման

აირების ან სითხეების (ძალიან

մեջ գտնվող նյութերի` գազերի

ნელა, ასევე _ მყარი

կամ հեղուկների (շատ դանդաղ

სხეულების) ერთმანეთში

նաև պինդ մարմիններում)

შერევა; სითბოს ან

ներթափանցման երևույթը`

ელექტრული მუხტის

մասնիկների ջերմային

გავრცელება სხეულის ერთი

շարժման հետևանքով:

ბოლოდან მეორეში.

Ջերմության կամ էլեկտրական
լիցքի տարածում մարմնի մի
ծայրից մյուսը:

დიფუზია რაიმე გარემოში

ԴԻՖՈՒԶԻԱ` որևէ միջավայրում

ატომების, მოლეკულების

ատոմների, մոլեկուլների,

იონების და სხვა უფრო დიდი

իոնների և այլ ավելի խոշոր

ნაწილაკების სითბური

մասնիկների ջերմային

მოძრაობით განპირობებული

շարժմամբ պայմանավորված

ნივთიერების გავრცელების

նյութերի տարածման պրոցես`

პროცესი მისი კონცენტრაციის

նրա կոնցենտրացիան

კლების მიმართულებით.

պակասելու ուղղությամբ:

დიფუზური არეკვლა ზედაპირზე

ԴԻՖՈՒԶ ԱՐՏԱՑՈԼԱՆՔ`

დაცემული პარალელურ

մակերևույթի վրա ընկած

სხივთა კონის სხვადასხვა

զուգահեռ ճառագայթների փնջի

მხარეს გაბნევა.

ցրվելը տարբեր կողմեր:
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დნობა მყარი მდგომარეობიდან
თხევადში გადასვლის

ՀԱԼՈՒՄ` պինդ վիճակից հեղուկ
վիճակի անցման պրոցես:

პროცესი.
დნობის და გამყარების ტემპე-

ՀԱԼՄԱՆ ԵՎ ՊՆԴԱՑՄԱՆ

რატურა ტემპერატურა,

ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ`

რომლის დროსაც მყარი

ջերմաստիճան, որի ժամանակ

კრისტალური სხეული თხევად

պինդ բյուրեղային մարմինն

მდგომარეობაში გადადის და

անցնում է հեղուկ վիճակի և

პირუკუ. დნობის ტემპერა-

ընդհակառակը: Հալման

ტურისას ნივთიერება შეიძ-

ջերմասիճանի ժամանակ նյութը

ლება იყოს როგორც მყარ,

կարող է լինել ինչպես պինդ,

ისე თხევად მდგომარეობაში.

այնպես էլ հեղուկ վիճակում:

დნობის ტემპერატურა ტემპერა-

ՀԱԼՄԱՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ` ջերմ-

ტურა, რომელზედაც ნივთი-

աստիճան, որի ժամանակ

ერება დნება.

նյութը հալչում է:

დრეკადი დეფორმაცია დეფო-

ԱՌԱՁԳԱԿԱՆ ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱ`

რმაციის სახე, რომელიც გა-

դեֆորմացիայի տեսակ, երբ

რეშე ზემოქმედების შეწყვეტის

արտաքին ազդեցությունը

შემდეგ დეფორმირებული

վերացնելուց հետո մարմնի

სხეულის მიერ პირვანდელი

դեֆորմացիան անհետանում է,

ფორმისა და ზომის აღდგენით

այսինքն` մարմնի սկզբնական

ხასიათდება.

ձևն ու չափերը վերականգնվում
են:

დრეკადობა სხეულების თვისე-

ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ`

ბა, აღიდგინოს ფორმა და

մարմինների հատկությունը՝

მოცულობა (მყარი სხეულები),

վերստանալ իրենց նախկին ձևն

ან მხოლოდ მოცულობა

ու ծավալը (պինդ մարմիններ)

(თხევადი და აირადი

կամ միայն ծավալը (հեղուկ և

სხეულები) დეფორმაციის

գազային մարմնիններ)
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გამომწვევი ძალების ან სხვა

դեֆորմացիան հարուցող

მიზეზების შეწყვეტის შემდეგ.

ուժերի կամ այլ պատճառների
ներգործությունը դադարելուց
անմիջապես հետո:

დრეკადობის ძალა ძალა,

ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ`

რომელიც დეფორმირებული

ուժ, որը դեֆորմացված մարմնի

სხეულის მხრიდან მოქმედებს

կողմից ներգործում է նրա հետ

მასთან შემხებ სხეულებზე და

շփվող մարմինների վրա և

დეფორმაციისას ნაწილების

դեֆորմացման ժամանակ

გადაადგილების საპირისპი-

ուղղված է մասնիկների

როდაა მიმართული.

տեղափոխմանը հակառակ:

დრო მატერიის არსებობის

ԺԱՄԱՆԱԿ` մատերիայի

ერთ-ერთი ძირითადი ფორმა,

գոյության հիմնական ձևերից,

რომელიც მოვლენების

որն արտահայտվում է

კანონზომერი მონაცვლეობით

երևույթների օրինաչափ

გამოიხატება. სივრცე და დრო

հերթագայությամբ:

განუყოფელადაა ერთმანეთ-

Տարածությունը և ժամանակը

თან დაკავშირებული, ყველა-

անքակտելիորեն կապված են

ფერი სადღაც და ოდესღაც

միմյանց հետ, ամեն ինչ ինչ-որ

ხდება. კლასიკური მექანიკის

տեղ, ինչ-որ ժամանակ տեղի է

კანონების მიხედვით, დრო

ունենում:

არასდროს ჩერდება, ის

դասական մեխանիկայի

ყოველთვის უცვლელი

օրենքների, ժամանակը երբեք

სიჩქარით მიდის, კვანტურ

կանգ չի առնում, այն միշտ

მექანიკაში კი დროის

անփոփոխ արագությամբ է

მსვლელობა დამოკიდებულია

գնում, իսկ քվանտային

სხეულის სიჩქარეზე ათვლის

մեխանիկայում ժամանակի

სისტემის მიმართ.

ընթացքը կախված է մարմնի

Համաձայն

արագությունից` հաշվարկման
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համակարգի հանդեպ:
დუალიზმი (ლათ. duo - ორი)

ԴՈՒԱԼԻԶՄ` (Lat.duo - երկու)`

სწავლება ტრადიციულ

ուսմունք ավանդական

ფილოსოფიაში, რომელიც

փիլիսոփայության մեջ, որը

ცნობს სამყაროს როგორც

ճանաչում է տիեզերքի ինչպես

მატერიალური, ასევე

նյութական, այնպես էլ

იდეალური მხარის

իդեալական կողմի գոյությունը:

არსებობას.
დუღილი სითხის მთელ მოცუ-

ԵՌՈՒՄ` հեղուկի ամբողջ

ლობაში ორთქლის სწრაფად

ծավալում գոլորշու արագ

მზარდი ბუშტულების წარმო-

մեծացող պղպճակների

ქმნა, სითხის ზედაპირზე

առաջանալը, հեղուկի

ამოსვლა და გასკდომა.

մակերևույթին բարձրանալը և
պայթելը:

დუღილის ტემპერტურა ტემპე-

ԵՌՄԱՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ`

რატურა, რომელზედაც სითხე

ջերմաստիճան, որի ժամանակ

დნება.

հեղուկը հալչում է:

დღე-ღამე დედამიწის ღერძუ-

ՕՐ` Երկիր մոլորակի պտույտի

ლი ბრუნვის პერიოდი; დროის

պարբերությունը իր առանցքի

ერთ-ერთი ძირითადი საზომი

շուրջ: Ժամանակի չափման

ერთეული.

հիմնական միավոր:

ელექტრული გენერატორი

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ`

მოწყობილობა სხვადასხვა-

էներգիան (մեխանիկական,

გვარი ენერგიების (მექანი-

քիմիական, ջերմային և այլն)

კური, ქიმიური, სითბური და

հաստատուն կամ փոփոխական

სხვ.) გარდასაქმნელად

հոսանքի էլեկտրական

ელექტრულ ენერგიად.

էներգիայի փոխակերպող
մեքենա:

ელექტრობა ცნება, რომელიც

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` հաս33

გამოხატავს ფიზიკური სხეუ-

կացություն, որն արտահայտում

ლებისა და პროცესების

է ֆիզիկական մարմինների և

სტრუქტურით გამოწვეულ

գործընթացների կառուցվածքով

მოვლენებსა და თვისებებს,

հարուցված երևույթներ և

რომლის დროსაც ურთიერთ-

հատկություններ, որի ժամանակ

ქმედებს ნივთიერების

փոխազդում են նյութի

დამუხტული მიკროსკოპული

լիցքավորված մանրա-

ნაწილაკები (ელექტრონები,

դիտակային մասնիկները (էլեկ-

იონები, მოლეკულები, მათი

տրոններ, իոններ, մոլեկուլներ,

კომპლექსები და მისთ.)

դրանց համալիրներ և այլն):

ელექტროგამტარობა ნივთი-

ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈ

ერების თვისება, გაატაროს

ՒՆ` նյութի էլեկտրական

ელექტრული დენი ელექტ-

հոսանք հաղորդելու հատկու-

რული ველის ზემოქმედების

թյունը` էլեկտրական դաշտի

შედეგად.

ներգործության հետևանքով:

ელექტროდი ელექტრული

ԷԼԵԿՏՐՈԴ` էլեկտրական

წრედის კონსტრუქციული

շղթայի կոնստրուկտիվ տարր,

ელემენტი, რომელიც წრედს

որը շղթան միացնում է

აერთებს ელექტროლიტთან,

էլեկտրոլիտին, գազին կամ

აირთან ან ვაკუუმთან. გამოი-

վակուումին: Կիրառվում է

ყენება ელექტროლიზის

էլեկտրոլիզի ժամանակ,

დროს, გალვანურ ელემენტში

գալվանական էլեմենտում և

და სხვ.

այլն:

ელექტროდინამიკა ელექტ-

ԷԼԵԿՏՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱ`

რომაგნიტური მოვლენების

էլեկտրամագնիսական

ფიზიკური თეორია, რომელ-

երևույթների ֆիզիկական

შიც ძირითად როლს ასრუ-

տեսություն, որում հիմնական

ლებს დამუხტულ ნაწილაკებს

դեր է կատարում լիցքավորված

შორის ურთიერთქმედება.

մասնիկների միջև
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ელექტროდინამიკის

փոխներգործությունը:

საფუძველია მაქსველის

Էլեկտրադինամիկայի հիմքն են

განტოლება.

հանդիսանում Մաքսվելի
հավասարումները:

ელექტროლიზი ელექტრული

ԷԼԵԿՏՐՈԼԻԶ` էլեկտրական

პროცესების ერთობლიობა,

գործընթացների միասնություն,

რომელსაც ელექტროლიტში

որ տեղ ունի էլեկտրոլիտում

ელექტრული დენის გავლი-

էլեկտրական հոսանք անցնելու

სას აქვს ადგილი. ამ დროს

ժամանակ: Այս ժամանակ

დადებითად დამუხტული

դրական լիցքավորված

იონები (კათიონები) მოძ-

իոնները` կատիոնները,

რაობენ კათოდისაკენ, ხოლო

շարժվում են դեպի բացասական

უარყოფითად დამუხტულები

էլեկտրոդը` կաթոդը, իսկ

(ანიონები) - ანოდისაკენ.

բացասական

რაოდენობრივად აღწერილია

լիցքավորվածները`

ფარადეის კანონებით.

անիոնները` դեպի դրական լիցք
կրող էլեկտրոդը` անոդը:
Քանակական տեսակետից
նկարագրված է Ֆարադեյի
օրենքներով:

ელექტროლიტი თხევადი ან

ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏ`էլեկտրալուծույթ

მყარი ხსნარები ან ნადნობები,

քիմիական նյութ, որը լուծման`

როლებშიც ელექტრული

քայքայման է ենթարկվում իր

დენი იონების მოძრაონის

միջով էլեկտրական հոսանք

ხარჯზე გადის.

անցնելուց:

ელექტროლიტური დისოციაცია

ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏԱՅԻՆ ԴԻՍՈՑՈՒՄ`

გამხსნელის მოლეკულებთან

լուծույթում մոլեկուլների հետ

ურთიერთქმედების შედეგად

փոխներգործության հետևանքով

მოლეკულების იონებად

մոլեկուլների տրոհման երևույթ:
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დაშლის მოვლენა.
ელექტრომაგნიტი ხელოვნური

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍ` արհեստ-

მაგნიტი, რომლის მაგნიტური

ական մագնիս, որի մագնիս-

ველი წარმოიქმნება და

ական դաշտն առաջանում է և

კონცენტრირდება ფერო-

կենտրոնացվում

მაგნიტურ გულარში, მის

ֆեռոմագնիսական միջուկում,

გარემომცველი ხვიებში

նրան շրջապատող

ელექტრული დენის გავლის

գալարներում էլեկտրական

შედეგად.

հոսանք անցնելու հետևանքով

ელექტრომაგნიტური გამოსხი-

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ

ვება იგივეა რაც, ელექტრო-

ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ` նույնն է, ինչ

მაგნიტური ტალღები.

էլեկտրամագնիսական ալիքներ:

ელექტრომაგნიტური ველი

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏ`

ერთ-ერთი ფიზიკური ველი

ֆիզիկական դաշտերից մեկն է,

რომლის საშუალებითაც

որի միջոցով իրականացվում են

ხორციელდება ელექტრო-

էլեկտրամագնիսական

მაგნიტური ურთიერთქმედე-

փոխհարաբերություններ:

ბები. აღიწერება ელექტრული

Բնութագրվում է էլեկտրական

ველის დაძაბულობითა და

դաշտի լարվածությամբ և

მაგნიტური ინდუქციის.

մագնիսական ինդուկցիայով:

ელექტრომაგნიტური ინდუქცია

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ

მაგნიტური ველის ცვლილე-

ԻՆԴՈՒԿՑԻԱ`մագնիսական

ბისას ელექტრული ველის

դաշտի փոփոխության

წარმოქმნის მოვლენა. ამ

ժամանակ էլեկտրական դաշտի

დროს შეკრულ გამტარ

առաջացման երևույթ: Այս

კონტურში ინდუქციური დენი

ժամանակ հաղորդիչ

აღიძვრება.

կոնտուրում առաջանում է
ինդուկցիոն հոսանք:

ელექტრომაგნიტური ტალღები

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ
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ელექტრომაგნიტური ველის

ԱԼԻՔՆԵՐ` էլեկտրամագնիս-

რხევა, რომელიც უკიდურესი

ական դաշտի տատանում, որը

სიჩქარით ვრცელდება.

ծայրահեղ արագությամբ է

არჩევენ: დაბალსიხშირულ

տարածվում: Տարբերակում են

რხევებს, რადიოტალღებს,

ցածր հաճախականության

ინფრაწითელ გამოსხივებას,

ալիքներ, ռադիոալիքներ,

ხილულ გამოსხივებას,

ինֆրակարմիր ճառագայթում,

ულტრაიისფერ გამოსხივებას,

տեսանելի ճառագայթում,

რენტგენულ გამოსხივებას,

ուլտրամանուշակագույն

გამა-გამოსხივებას.

ճառագայթում, ռենտգենյան
ճառագայթում, գամմաճառագայթում:

ელექტრომაგნიტური ურთიერ-

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ

თქმედება ელემენტარული

ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ`

ნაწილაკების ურთიერთქმე-

տարրական մասնիկների

დების ერთ-ერთი ფორმა,

փոխազդեցության ձևերից մեկն

რომელიც ხორციელდება

է, որն իրականացվում է

ელექტრომაგნიტური ველის

էլեկտրամագնիսական դաշտի

საშუალებით.

միջոցով:

ელექტრომამოძრავებელი ძა-

ԷԼԵԿՏՐԱՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺ (ԷլՇՈՒ)

ლა (ემძ) ფიზიკური სიდიდე,

ֆիզիկական մեծություն, որը

რომელის ელექტრულ წრედ-

էլեկտրական շղթայում

ში ელექტრული დენის

էլեկտրական հոսանքի

არსებობისათვის აუცილებე-

գոյության համար անհրաժեշտ

ლი ენერგიის წყაროსათვის

էներգիայի աղբյուրի համար է

გამოიყენება.

օգտագործվում:

ელექტრონების ემისია მყარი

ԷԼԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ԷՄԻՍԻԱ` պինդ

სხეულის ან სითხის მიერ

մարմնի կամ հեղուկի կողմից

ელექტრონების ამოფრქვევა.

էլեկտրոնների արձակման
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երևույթ:
ელექტრონი უარყოფითად
დამუხტული ელემენტარული

ԷԼԵԿՏՐՈՆ` բացասական լիցք
ունեցող տարրական մասնիկ:

ნაწილაკი.
ელექტრონული აირი კრისტა-

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳԱԶ`

ლებში ან პლაზმაში გამტა-

բյուրեղներում կամ պլազմայում

რობის ელექტრონების (ე.ი.

հաղորդականության էլեկտրո-

ელექტრონების, რომლებსაც

նների (այսինքն` էլեկտրոնների,

შეუძლიათ მონაწილეობა

որոնք կարող են մասնակցել

მიიღონ ელექტრული დენის

էլեկտրական հոսանքի

წარმოქმნაში) ერთობლიობა.

առաջացմանը) ամբողջություն:

ელექტრონული მიკროსკოპი

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱԴՏԱԿ`

ხელსაწყო, რომელსაც აქვს

առարկայի մի քանի հարյուրից

შესაძლებლობა მიიღოს ობი-

մինչև մի քանի հարյուր հազար

ექტის ძლიერ გადიდებული

անգամ խոշորացված պատկեր

გამოსახულება ელექტრონე-

ստանալու էլեկտրոնա-

ბის ერთ წერტილში ფოკუსი-

օպտիկական սարք։ էլեկտրոն-

რების მეშვეობით. ოპტიკური

ային մանրադիտակում

მიკროსკოპისგან განსხვავე-

ճառագայթման աղբյուրը արագ

ბით ელექტრონულ მიკროს-

էլեկտրոնների հոսքն է և

კოპში იყენებენ ელექტრო-

մագնիսական կամ

ნების ნაკადს და მაგნიტურ ან

էլեկտրոնային տեսապակիները:

ელექტრონულ ლინზებს.

Որոշ էլեկտրոնային

ზოგიერთი ელექტრონული

մանրադիտակներ ապահովում

მიკროსკოპი უზრუნველყოფს

են պատկերի 2 միլիոն անգամ

გამოსახულების 2 მილიონჯერ

մեծացում, միևնույն ժամանակ

გადიდებას, ამავე დროს უნდა

պետք է հիշենք, որ լավագույն

გავიხსენოთ რომ საუკეთესო

օպտիկական

ოპტიკური მიკროსკოპები

մանրադիտակները ընդամենը
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მხოლოდ 2000-ჯერ ადიდებენ.

2000 անգամ են մեծացնում:

ელექტრონულსხივური მილაკი

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ

ელექტრო-ვაკუუმური ხელ-

ԽՈՂՈՎԱԿ` էլեկտրավակու-

საწყო, რომელშიც ელექტრო-

ումային սարք, որում

ნების კონა გამოიყენება

էլեկտրոնների փունջն

ელექტრული სიგნალის

օգտագործվում է էլեկտրական

სინათლედ გარდაქმნისათვის.

ազդանշանը լույսի

გამოიყენება ოსცილოგრა-

փոխակերպելու համար:

ფებში, ტელევიზორებში,

Օգտագործվում է

რადიოლოკაციაში და სხვა.

օսցիլոգրաֆներում,
հեռուստացույցերում,
ռադիոլոկացիայում և այլն:

ელექტროსადგური სადგური,

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ` կայան, որն այլ

რომელიც რაიმე სახის

տեսակի էներգիան

ენერგიას გარდაქმნის

փոխակերպում է էլեկտրական

ელექტრულ ენერგიად.

էներգիայի:

ელექტროსტატიკა ელექტრო-

ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՏԻԿԱ`

დინამიკის ნაწილი, რომელიც

էլեկտրադինամիկայի բաժին,

შერჩეული ინერციული

որն ուսումնասիրում է ընտրված

სისტემის მიმართ უძრავი

իներցիոն համակարգի հանդեպ

ელექტრული მუხტების

անշարժ էլեկտրական լիցքերի

ურთიერთქმედებასა და

փոխազդեցություն-ները և

წონასწორობის პირობებს

հավասարակշռության

სწავლობს.

պայմանները:

ელექტროსტატიკური ველი

ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՏԻԿ ԴԱՇՏ`հաշվ-

ათვლის შერჩეული ინერ-

արկման ընտրված իներցիոն

ციული სისტემის მიმართ

համակարգի հանդեպ անշարժ

უძრავი მუხტების შექმნილი

լիցքերի ստեղծած էլեկտրական

ელექტრული ველი. ელექტ-

դաշտ: Էլեկտրաստատիկ
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როსტატიკურ ველში ელექტ-

դաշտում գործում են

როსტატიკური ძალები მოქმე-

էլեկտրաստատիկ ուժեր, որոնք

დებენ, რომლების პოტენციურ

պոտենցիալ ուժեր են

ძალებს წარმოადგენენ. ძირი-

հանդիսանում: Հիմնականում

თადად აღიწერება - ელექტ-

բնութագրվում է էլեկտրական

რული ველის დაძაბულობით

դաշտի լարվածությամբ և

და ელექტრული პოტენცია-

էլեկտրական պոտենցիալով:

ლით.
ელექტრული გამტარები სხეუ-

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ`

ლები (ნივთიერებები),

մարմիններ (նյութեր), որոնք

რომელთაც შეუძლიათ

կարող են լավ հաղորդել

კარგად გაატარონ ელექტ-

էլեկտրական հոսանք`

რული დენი მათში თავისუ-

նրանցում եղած մեծ թվով

ფალი მოძრავი დამუხტული

հոսանքակիրների`

ნაწილაკების დიდი რაოდენო-

լիցքավորված ազատ

ბით არსებობის გამო. არსე-

մասնիկների շնորհիվ:

ბობს ელექტრონული გამტა-

Գոյություն ունեն էլեկտրոնային

რები (ლითონები და ნახევარ-

հաղորդիչներ (մետաղներ և

გამტარები), იონური გამტარე-

կիսահաղորդիչներ), իոնային

ბი (ელექტროლიტები) და

հաղորդիչներ (էլեկտրոլիտներ)

შერეული გამტარები

և խառը հաղորդիչներ

(პლაზმა).

(պլազմա):

ელექტრული გამტარობა იხ.
ელექტროგამტარობა.

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` տե՛ս
էլեկտրահաղորդականություն:

ელექტრული დენი

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔ`

ელექტრულად დამუხტული

լիցքավորված մասնիկների

ნაწილაკების (ელექტრონების,

(էլեկտրոնների, իոնների և

იონების და სხვა) მიმართული,

այլն) ուղղորդված շարժում։
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მოწესრიგებული მოძრაობა.

Պայմանականորեն, որպես

პირობითად, ელექტრული

էլեկտրական հոսանքի

დენის მიმართულებად

ուղղություն, ընդունված է

მიღებულია დადებითი მუხტის

դրական լիցքի շարժման

მოძრაობის მიმართულება.

ուղղությունը:

ელექტრული ენერგიის წყარო-

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ

ები მოწყობილობები, რომ-

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ` սարքեր, որոնք

ლებიც ენერგიის სხვადასხვა

էներգիայի տարբեր ձևեր

ფორმას ელექტრულ ენერ-

վերածում են էլեկտրական

გიად გადაქმნიან. არსებობს

էներգիայի: Գոյություն ունեն

ქიმიური და ფიზიკური

քիմիական և ֆիզիկական

წყაროები.

աղբյուրներ:

ელექტრული ველი ელექტრო-

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏ` էլեկտրա-

მაგნიტური ველის გამოვლი-

մագնիսա-կան դաշտի երկու

ნების ერთ-ერთი ფორმა.

բաղադրիչներից մեկը: Ի

მაგნიტური ველისაგან

տարբերություն մագնիսական

განსხვავებით, ელექტრული

դաշտի, էլեկտրական դաշտը

ველი მოქმედებს როგორც

ներգործում է ինչպես անշարժ,

უძრავ, ასევე მოძრავ

այնպես էլ շարժական

ელექტრულ მუხტებზე.

էլեկտրական լիցքերի վրա:

წარმოიქმნება ელექტრული

Առաջանում է էլեկտրական

მუხტებით ან დროში ცვალადი

լիցքերով կամ ժամանակի մեջ

მაგნიტური ველით.

փոփոխական մագնիսական
դաշտով:

ელექტრული იზოლატორი

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵԿՈՒՍԻՉ`

კონსტრუქციის ელემენტი,

կառուցվածքի տարր, որը

რომელიც გაკეთებულია

պատրաստված է մեծ

ძალიან დიდი კუთრი

տեսակարար էլեկտրական

წინაღობის მქონე ნივთიერე-

դիմադրություն ունեցող նյութից
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ბისგან (დიელექტრიკი).

(դէլեկտրիկ): Առօրյա կյանքում

ყოფით ცხოვრებაში შეიძლება

կարող է հանդես գալ որպես

დიელექტრიკის სინონიმად

դիէլեկտրիկի հոմանիշ:

გვევლინებოდეს.
ელექტრული კონდენსატორი

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿՈՆԴԵՆՍԱՏՈՐ`

ელექტრული წრედის

էլեկտրական շղթայի տարր`

ელემენტი, შედგენილი ორი

կազմված երկու կամ ավելի

ან მეტი ელექტროდისგან,

էլեկտրոդներից, որոնք

რომლებიც გამოყოფილია

բաժանված են դիէլեկտրիկով,

დიელექტრიკით, და მისი

վերջինիս հաստությունը

სისქე ნაკლებია ელექტრო-

շրջադիրների (էլեկտրոդների)

დების ზომებთან შედარებით.

չափերի համեմատ փոքր է: Ունի

აქვს მნიშვნელოვანი

նշանակալի էլեկտրական

ელექტრული ტევადობა.

տարողունակություն: Լավ է

კარგად ატარებს

հաղորդում բարձր

მაღალსიხშირულ დენს.

հաճախականության հոսանքը:

ელექტრული მუდმივა სკალა-

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ`

რული სიდიდე, რომელიც

սկալյար մեծություն, որն

ელექტრული ველის ზოგი-

էլեկտրական դաշտի որոշ

ერთი კანონის გამოსახულე-

կանոնների արտացոլման մեջ է

ბაში შედის SI-ში ჩაწერის

մտնում ՄՀ-ում գրելու դեպքում:

შემთხვევაში.
ელექტრული მუხტი სკალარუ-

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼԻՑՔ` սկալյար

ლი ფიზიკური სიდიდე, რომე-

ֆիզիկական մեծություն:

ლიც დამუხტული ნაწილაკე-

Բնութագրվում է մարմնի`

ბის ელექტრომაგნიტური ურ-

էլկտրամագնիսական

თიერთქმედების ინტენსიურო-

փոխազդեցությանը

ბის შეფასებისათვისაა შემოღ-

մասնակցելու և

ებული; ელექტრომაგნიტური

էլեկտրամագնիսական դաշտի
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ველის წყაროა. არჩევენ და-

աղբյուր լինելու հատկությունը:

დებით და უარყოფით

Տարբերակում են դրական և

მუხტებს.

բացասական լիցքեր:

ელექტრული პოტენციალი სკა-

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ`

ლარული ფიზიკური სიდიდე,

սկալյար ֆիզիկական

რომელიც ტოლია ველის

մեծություն, որը հավասար է

მოცემულ წერტილში მოთავ-

դաշտի տրված կետում

სებული მუხტის პოტენციური

տեղակայված լիցքի պոտենցիալ

ენერგიის ფარდობისა ამ

էներգիայի և այս լիցքի արժեքի

მუხტის მნიშვნელობასთან.

հարաբերությանը:

ელექტრული რხევები ელექ-

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ`

ტრულ წრედში დენის ძალისა

էլեկտրական շղթայում հոսանքի

და ძაბვის მნიშვნელობების

հզորության և լարման արժեք-

ზუსტი ან მიახლოებითი

ների ճշգրիտ կամ մոտավոր

განმეორებითი ცვლილებები.

կրկնական փոփոխություններ:

რხევითი კონტური უმარტივესი

ՏԱՏԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿՈՆՏՈՒՐ`

სისტემა, სადაც წარმოიქმნება

պարզագույն համակարգ, որտեղ

ელექტრული რხევები.

առաջանում են էլեկտրական
տատանումներ:

ელექტრული ტრანსფორმა-

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ

ტორი ელექტრომაგნიტური

ՏՐԱՍՖՈՐՄԱՏՈՐ`

მოწყობილობა, რომელიც

էլեկտրամագնիսական

სიხშირის შეცვლისა და

ստատիկ հարմարանք, որը

პრაქტიკულად, სიმძლავრის

ծառայում է որոշակի

დანაკარგის გარეშე, გარდაქმ-

փոփոխական հոսանքը մեկ այլ

ნის რაიმე ძაბვის ცვლად

լարման փոփոխական հոսանքի

ელექტრულ დენს სხვა ძაბვის

փոխակերպման համար:

ცვლად ელექტრულ დენად.
ელექტრული ძრავა ელ. მანქა-

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻՉ` էլ.
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ნა, რომელიც ასრულებს

մեքենա, որը մեխանիկական

მექანიკურ მუშაობას ელ.

աշխատանք է կատարում էլ.

ენერგიის ხარჯზე.

էներգիայի հաշվին:

ელექტრული წინაღობა იხ.
წინაღობა ელექტრული.

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` տե՛ս դիմադրություն
էլեկտրական:

ელვა ღრუბლებს შორის ან

ԿԱՅԾԱԿ նաև ՇԱՆԹ` մթնոլ-

ღრუბლებსა და დედამიწას

որտում` ամպերի կամ ամպի և

შორის ატმოსფერული

Երկրի միջև տեղի ունեցող

ელექტრული მუხტის

մթնոլորտային էլեկտրական

განმუხტვა.

լիցքի պարպում:

ენერგია ყველა სახის მატერიის

ԷՆԵՐԳԻԱ`ամեն տեսակ մատեր-

მოძრაობის და ურთიერთ-

իայի շարժման և փոխազդեցութ-

ქმედების რაოდენობრივი

յան քանակական չափ: Անհնար

ზომა. ენერგიის არაფრისგან

է էներգիայի առաջացում ոչնչից,

გაჩენა, ისევე, როგორც მისი

ինչպես նաև նրա անհետացում:

გაქრობა, შეუძლებელია;

Էներգիայի պահպանման օրենք-

ენერგიის მუდმივობის კანონის

ի համաձայն, էներգիան կարող է

თანახმად, ენერგია ერთი

մի ձևից փոխարկվել մյուսի,

ფორმიდან მეორეში გადადის.

սակայն էներգիայի չափը միշտ

მატერიის მოძრაობის

նույնն է մնում: Ըստ մատերիայի

ფორმების მიხედვით,

շարժման ձևերի, տարբերակում

განასხვავებენ მექანიკურ

են` մեխանիկական էներգիա,

ენერგიას, შინაგან ენერგიას,

ներքին էներգիա, քիմիական

ქიმიურ ენერგიას,

էներգիա, էլեկտրամագնիսական

ელექტრომაგნიტურ ენერგიას,

էներգիա, միջուկային էներգիա և

ბირთვულ ენერგიას და ა. შ.

այլն:

ენერგიის მუდმივობის კანონი
ენერგია არც ქრება და არც

ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ
ՕՐԵՆՔ` էներգիան ոչ
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არაფრისგან წარმოიქმნება.

անհետանում է և ոչ էլ ոչնչից է

ერთი სახის ენერგია გარდაიქ-

առաջանում: Մի տեսակի

მნება მეორე სახის ენერგიად

էներգիան փոխարկվում է մեկ

ან გადაეცემა ერთი სხეული-

այլ տեսակի էներգիայի կամ մի

დან მეორეს, ამასთან,

մարմնից փոխանցվում է

ენერგიის საერთო სიდიდე

մյուսին, միևնույն ժամանակ,

უცველელი რჩება.

էներգիայի ընդհանուր
մեծությունը մնում է անփոփոխ:

ერთგვაროვანი ველი ფიზიკური

ՄԻԱՏԱՐՐ ԴԱՇՏ` ֆիզիկական

ველი, რომლის ყოველ წერ-

դաշտ, որի յուրաքանչյուր

ტილში დაძაბულობა

կետում լարվածությունը

(მაგნიტური ინდუქცია)

(մագնիսական ինդուկցիան)

ერთნაირია.

միատեսակ են:

ექო ტალღა, არეკლილი

ԱՐՁԱԳԱՆՔ` որևէ արգելքից

რაიმე წინააღმდეგობაზე და

անդրադարձած և դիտորդի

მიღებული დამკვირვებლის

ընկալած ալիք: Ռադիոարձ-

(მიმღების) მიერ. რადიოექოს

ագանքն օգտագործում են

იყენებენ რადიოლოკაციაში,

ռադիոլոկացիայում, ձայնային

ბგერით ექოს - ჰიდროლოკა-

արձագանքը` հիդրոլոկ-

ციაში.

ացիայում:

ექსპოზიციის დრო დრო, რომ-

ԷՔՍՊՈԶԻՑԻԱՅԻ, ԼՈՒՍԱԿԱ-

ლის განმავლობაშიც

ՅՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ` ժամանակ,

შუქმგრძნობიარე ფირზე

որի ընթացքում լուսազգայուն

დაცემულ სინათლეს ატარებს

ժապավենի վրա ընկած լույսը

ფოტოგრაფიული ჩამკეტი.

անց է կացնում լուսանկարչական ապարատի փականը:

ვაკუუმი მდგომარეობა ჭურჭელ-

ՎԱԿՈՒՈՒՄ` միջավայր, որը

ში მოთავსებული აირისა,

պարունակում է մթնոլորտա-

რომელის წნევაც გაცილებით

յինից ցածր ճնշման տակ
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ნაკლებია ატმოსფერულზე.

գտնվող գազ: Վակուումը

ატომების ან მოლეკულების

բնութագրվում է գազի

თავისუფალი გარბენის

մոլեկուլների ազատ վազքի

სიგრძის ჭურჭლის ზომასთან

երկարության և միջավայրի

თანაფარდობით. ასხვავებენ

չափի հարաբերությամբ:

ზემაღალ, მაღალ, საშუალო

Տարբերում են շատ մեծ, մեծ,

და დაბალ ვაკუუმებს.

միջին և ցածր վակուումներ:

ვაკუუმი რაიმე მოცულობა სივრ-

ՎԱԿՈՒՈՒՄ` ոչ մի նյութ

ცეში რომელშიც (თითქმის) არ

չպարունակող տարածություն,

არის მატერია; წნევა ამ არეში

այս տարածությունում ճնշումն

გაცილებით ნაკლებია

անհամեմատ պակաս է

ატმოსფერულ წნევაზე.

մթնոլորտային ճնշումից:

ვატი სიმძლავრის ერთეული.

ՎԱՏ` հզորության չափման
միավոր:

ვერცხლისწყლის სვეტის მილიმეტრი წნევის ერთეული
ვექტორი მიმართული

ՄԻԼԻՄԵՏՐ ՍՆԴԻԿԻ ՍՅՈՒՆ `
Ճնշման միավոր:
ՎԵԿՏՈՐ` ուղղորդված հատված:

მონაკვეთი.
ვილსონის კამერა მაღალი სიჩ-

ՎԻԼՍՈՆԻ ԽՑԻԿ` բարձր

ქარით მოძრავი ელექტრუ-

արագությամբ շարժվող

ლად დამუხტული მიკრონაწი-

էլեկտրական լիցքավորված

ლაკების დასამზერი ხელსა-

միկրոմասնիկների հետագծերի

წყო, რომელიც გადაჯერე-

դիտման սարք, որը հիմնվում է

ბული ორთქლის კონდენსა-

գերհագեցած գոլորշու

ციას ეფუძნება. 1912 წ.

կոնդենսացման վրա: 1912 թ.

გამოიგონა ვილსონმა.

ստեղծել է Վիլսոնը:

ვოლტი ძაბვის ერთეული.

ՎՈԼՏ`լարման միավոր:

ზამბარიანი ქანქარა მერხევი

ԶՍՊԱՆԱԿԱՎՈՐ ՃՈՃԱՆԱԿ`

სისტემა, რომელიც შედგება

տատանվող համակարգ, որը
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უწონადი ზამბარის ბოლოზე

բաղկացած է կշիռ չունեցող

მიმაგრებული მატერიალური

զսպանակի վերջում ամրացված

წერტილისგან. მცირე რხევე-

նյութական կետից: Փոքր

ბის დროს ზამბარიანი ქანქა-

տատանումների ժամանակ

რის პერიოდი არ არის

զսպանակավոր ճոճանակի

ამპლიტუდაზე დამოკიდე-

պարբերությունը կախված չէ

ბული.

ամպլիտուդից:

ზეგამტარობა განსაზღვრულ

ԳԵՐՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ`ո

ტემპერატურაზე გამტარის

րոշակի ջերմաստիճանում

წინაღობის ნულამდე

հաղորդչի դիմադրության մինչև

შემცირების მოვლენა.

զրո նվազելու երևույթ:

ზეგამტარობა ფიზიკური მოვ-

ԳԵՐՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ`

ლენა, რომელიც დაიკვირვება

ֆիզիկական երևույթ, որը

ზოგიერთ ნივთიერებაში

դիտարկվում է որոշ նյութերում

(ზეგამტარებში) მათი კრიტი-

(գերհաղորդիչներում) դրանց`

კულზე უფრო დაბალ

մինչև ծայրահեղից ավելի ցածր

ტემპერატურამდე გაცივებისას

ջերմաստիճան սառչելու

და მდგომარეობს

ժամանակ, և կայանում է

ელექტრული დენისადმი

էլեկտրական հոսանքի հանդեպ

წინაღობის გაქრობასა და

դիմադրության անհետացման և

ნიმუშიდან მაგნიტური ველის

նմուշից մագնիսական դաշտի

გამოდევნაში.

արտամղման մեջ:

ზედაპირული დაჭიმულობა

ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ԼԱՐՎԱԾ-

მოვლენა, რომელიც ვლინ-

ՈՒԹՅՈՒՆ` երևույթ, որը

დება სითხის მისწრაფებაში,

դրսևորվում է հեղուկի կողմից

შეამციროს თავისი ზედაპირის

իր մակերևույթի մակերեսի

ფართობი.

նվազեցման մեջ` մարմնի
ծավալից մոլեկուլները
(ատոմները) տեղափոխվում են
47

մակերևութային շերտ:
ზიარი ჭურჭელი ჭურჭლები,

ՀԱՂՈՐԴԱԿԻՑ ԱՆՈԹՆԵՐ`

რომლებიც ქვედა ნაწილებით

ստորին մասում միմյանց

ერთმანეთთან არიან მიერთე-

միացված անոթներ: Միևնույն

ბულნი. ჭურჭლების ფორმის

հեղուկով լցված հաղորդակից

მიუხედავად ერთგვაროვანი

անոթում հեղուկի

სითხე ზიარიჭურჭლის

մակարդակները հավասար են

ჭურჭლებში ერთ დონეზე

լինում` անկախ անոթների ձևից,

დგება (როცა კაპილარობის

եթե մազական երևույթներն

უგულებელყოფა შეიძლება).

արհամարհելի են:

თავისუფალი ვარდნა იხ. სხეულთა ვარდნა.
თავისუფალი ვარდნის აჩქარება

ԱԶԱՏ ԱՆԿՈՒՄ` տե՛ս` մարմինների անկում:
ԱԶԱՏ ԱՆԿՄԱՆ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ`

აჩქარება, რომელსაც თავისუ-

արագացում, որը ազատ

ფალ მატერიალურ წერტილს

նյութական կետին շնորհվում է

სიმძიმის ძალა ანიჭებს.

ծանրության ուժի կողմից կամ
ֆիզիկական մեծություն, որը
հավասար է առանց արտաքին
ուժերի ազդեցության մարմնի
արագացմանը:

თავისუფალი მუხტები 1. ჭარბი

ԱԶԱՏ ԼԻՑՔԵՐ` 1. ավելցուկային

ელექტრული მუხტები, რომე-

էլեկտրական լիցքեր, որոնք

ლიც გადაეცემა გამტარ

փոխանցվում են հաղորդիչ

სხეულს და იწვევს მისი

մարմնին և հարուցում նրա

ელექტრონეიტრალობის

էլեկտրաչեզոքության

დარღვევას. 2. დამუხტული

խախտում, 2. լիցքավորված

ნაწილაკები, რომლებსაც

մասնիկներ, որոնք էլեկտրական

ელექტრული ველის გავლე-

դաշտի ներգործությամբ կարող

ნით შეუძლიათ გადაადგილ-

են տեղաշարժվել
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დნენ მაკროსკოპულ

մանրադիտակային

მანძილებზე.

հեռավորությունների:

თანაბარაჩქარებული მოძრაო-

ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԱՐԱԳԱՑՈՂ

ბა იგივე, რაც თანაბარცვლდი

ՇԱՐԺՈՒՄ` նույնն է, ինչ

მოძრაობა.

հավասարաչափ փոփոխական
շարժում:

თანაბარი მოძრაობა მატერია-

ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՇԱՐԺՈՒՄ`

ლური წერტილის მოძრაობის

նյութական կետի շարժման կամ

ან მყარი სხეულის გადატანი-

պինդ մարմնի տեղափոխվող

თი მოძრაობის მოდელი,

շարժման մոդել, երբ ցանկացած

რომლის დროსაც ისინი

փոքր ժամանակի ցանկացած

ნებისმიერ რაგინდ მცირე

ժամանակահատվածում

დროის ნებისმიერ ტოლ

անցնում են միանման

შუალედებში გადიან ერთნაირ

ճանապարհ: Միևնույն

მანძილებს. ამასთან სიჩქარის

ժամանակ արագության մոդուլը

მოდული რჩება მუდმივი,

մնում է հաստատուն, իսկ

ხოლო ტრაექტორია

հետագիծը կորագիծ է:

ზოგადად მრუდწირულია.
თანაბარი წრფივი მოძრაობა

ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՈՒՂՂԱԳԻԾ

მატერიალური წერტილის

ՇԱՐԺՈՒՄ` նյութական կետի

მოძრაობის ან მყარი სხეულის

շարժման կամ պինդ մարմնի

გადატანითი მოძრაობის

տեղափոխող շարժման մոդել,

მოდელი, რომლის დროსაც

որի ժամանակ ցանկացած փոքր

დროის ნებისმიერი რაგინდ

ժամանակի ցանկացած

მცირე დროის ნებისმიერ

ժամանակահատվածում

ტოლ შუალედებში ტოლი

անցնում են հավասար

გადაადგილება სრულედება.

ճանապարհ: Այս դեպքում

ამ შემთხვევაში სიჩქარის ვექ-

արագության վեկտորի

ტორის მიმართულება დროის

ուղղությունը ժամանակի
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განმავლობაში არ იცვლება.
თანაბარი წრფივი მოძრაობის

ընթացքում չի փոխվում:
ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՈՒՂՂԱԳԻԾ

სიჩქარე ვექტორული

ՇԱՐԺՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ`

ფიზიკური სიდიდე, რომელიც

վեկտորային ֆիզիկական

გადაადგილების ფარდობის

մեծություն, որը հավասար է

ტოლია დროის იმ

ցանկացած հավասար

შუალედთან, რომელშიც

ժամանակամիջոցում մարմնի

მოხდა ეს გადაადგილება.

կատարած տեղափոխության և
այդ ժամանակամիջոցի
հարաբերությանը:

თანაბარცვლადი მოძრაობა

ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ

მატერიალური წერტილის

ՇԱՐԺՈՒՄ` նյութական կետի

მოძრაობის ან მყარი სხეულის

շարժման կամ պինդ մարմնի

გადატანითი მოძრაობის

տեղափոխող շարժման մոդել,

მოდელი, როცა სიჩქარე

երբ նրա շոշափող արագացումը

რაგინდ მცირე დროის

(ուղղագիծ հավասարաչափ

ნებისმიერ ტოლ შუალედებში

փոփոխական շարժման

იცვლება ერთნაირად, ანუ

դեպքում ամբողջ արագացումը)

აჩქარება რჩება უცვლელი.

հաստատուն է` ցանկացած
փոքր ժամանակի ցանկացած
ժամանակահատվածում
փոփոխվում է միանման:

თეთრი სინათლე შედგენილი

ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՅՍ` սպեկտրային

ელექტრომაგნიტური გამო-

բարդ բաղադրության էլեկտրա-

სხივება, რომელიც ადამიანის

մագնիսական ճառագայթում,

თვალისთვის ფერის თვალსა-

որը գունային առումով չեզոք

ზრისით ნეიტრალურ

զգացողություն է առաջացնում

შეგრძნებას იძლევა.

մարդու առողջ աչքում:

თერმობირთვული რეაქციები

ՋԵՐՄԱՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՌԵԱԿՑ50

მსუბუქი ატომბირთვების

ԻԱՆԵՐ`միջուկային ռեակցիայի

შერწყმის რეაქციები, რომლის

տեսակ, որի ընթացքում թեթև

შედეგადაც წარმოიქმნება

ատոմային միջուկները միանում

უფრო მძიმე ატომბირთვები

են` վերածվելով ավելի ծանր

(ბირთვების სინთეზი) და

միջուկների (սինթեզի միջուկա-

რომლებიც მიმდინარეობენ

յին ռեակցիա), և որոնք ընթա-

ზემაღალი ტემპერატურების

նում են մեծ ջերմության պայմա-

პირობებში. თან ახლავს

ններում: Ուղեկցվում են հսկա-

უზარმაზარი ენერგიის

յական էներգիայի անջատմամբ:

გამოყოფა.
თერმოდინამიკა (ბერძნ. Therme

ՋԵՐՄԱԴԻՆԱՄԻԿԱ (հուն.

„სითბო“ + Dynamis „ძალა“)

Therme «ջերմություն» + Dynamis

ფიზიკის ნაწილი, რომელიც

«ուժ»)` ֆիզիկայի ճյուղ, որ

სითბოსა და სხვა სახის

ուսումնասիրում է

ენერგიების ურთიერთგარ-

ջերմությունը, ջերմաստիճանը և

დაქმნას შეისწავლის ისე, რომ

նրանց կապը աշխատանքի և

არ ითვალისწინებს სხეულთა

էներգիայի հետ այնպես, որ

მოლეკულურ აგებულებას.

նկատի չի առնում մարմինների
մոլեկուլային կառուցվածքը:

თერმოდინამიკის პირველი კა-

ՋԵՐՄԱԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ԱՌԱՋԻՆ

ნონი თერმოდინამიკის ერთ-

ՕՐԵՆՔԸ` ջերմադինամիկայի

ერთი ძირითადი კანონთაგა-

հիմնական օրենքներից մեկն է,

ნი, რომელიც წარმოადგენს

որը հանդիսանում է էներգիայի

ენერგიის შენახვის კანონს.

պահպանման օրենք:

თვალის სიღრმე მანძილი

ԱՉՔԻ ԽՈՐՔ` տարածությունը

ოპტიკური ცენტრიდან

օպտիկական կենտրոնից մինչև

ბადურამდე.

ցանցաթաղանթ:

თვითინდუქცია ელექტრულ

ԻՆՔՆԻՆԴՈՒԿՑԻԱ, ԻՆՔԱՆԱ-

წრედში, მასში გამავალი

ՄԱԿԱԾՈՒՄ` էլեկտրական
51

დენის ცვლილებისას,

շղթայում, նրանով անցնող

ელექტრომამოძრავებელი

հոսանքի փոփոխության

ძალის წარმოქმნა.

ժամանակ, էլեկտրաշարժիչ ուժի
առաջացում:

თხევადი კრისტალები ნივთიე-

ՀԵՂՈՒԿ ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐ` նյութի

რების მდგომარეობა,

վիճակ, որոնք մեխանիկական և

რომელშიც თავს იჩენს მყარ

սիմետրիայի հատկություններով

კრისტალსა და სითხეს შორის

միջանկյալ տեղ են գրավում

შუალედური სტრუქტურული

ամորֆ հեղուկների և

თვისებები. გამოიყენება

բյուրեղային պինդ մարմինների

ტექნიკაში, ბიოლოგიასა და

միջև: Կիրառվում է

მედიცინაში.

տեխնիկայում, կենսաբանության և բժշկության մեջ:

იდეალური აირი აზრობრივი

ԻԴԵԱԼԱԿԱՆ ԳԱԶ` գազի

მოდელი აირისა, რომელშიც

իմաստային մոդել, համակարգ,

ნაწილაკებს შორის ურთი-

որի մասնիկների միջև

ერთქმედების ძალებისა და

ձգողության ուժերը բացակայում

მათი ზომების

են, իսկ վանողության ուժերը

უგულებელყოფა არის

դրսևորվում են գազի մասնիկնե-

შესაძლებელი.

րի բախումների ձևով, իսկ
նրանց չափերը հնարավոր է
անտեսել:

იზობარები სხვადასხვა ქიმიური

ԻԶՈԲԱՐՆԵՐ` տարբեր

ელემენტების ატომები,

քիմիական տարրերի ատոմներ,

რომელთაც აქვთ ერთნაირი

որնք ունեն նույն զանգվածային

მასური რიცხვი. იზობარების

համարը: Իզոբարների

ბირთვები შეიცავენ

միջուկները պարունակում են

სხვადასხვა რაოდენობის

տարբեր քանակությամբ

პროტონებს, მაგრამ

պրոտոններ, բայց նրանց
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ნუკლონების (პროტონები და

նուկլոնների (պրոտոններ և

ნეიტრობები) საერთო რაო-

նեյտրոններ) ընդհանուր թիվը

დენობა მათ ერთნაირი აქვთ.

նույնն է:

იზობარული პროცესი აზრობ-

ԻԶՈԲԱՐ ՊՐՈՑԵՍ` ջերմադի-

რივი მოდელი თერმოდინა-

նամիկայի իմաստային մոդելն

მიკური პროცესისა, რომელიც

է, որը հաստատուն ճնշման

მუდმივი წნევის პირობებში

պայմաններում է ընթանում:

მიმდინარეობს. იდეალური

Իդեալական գազերի համար

აირებისთვის აღიწერება გეი-

նկարագրվում է Գեյ Լյուսակի

ლუსაკის კანონით.

օրենքով:

იზოთერმა მუდმივი ტემპერა-

ԻԶՈԹԵՐՄ` հաստատուն

ტურის წირი, რომელიც მდგო-

ջերմաստիճանի ուղիղ, որը

მარეობის დიაგრამაზე

վիճակի դիագրամի վրա

წონასწორულ იზოტერმულ

նկարագրում է հավասար-

პროცესს აღწერს.

ակշռված իզոթերմ պրոցես:

იზოთერმული პროცესი მო-

ԻԶՈԹԵՐՄ ՊՐՈՑԵՍ` ջերմադին-

დელი თერმოდინამიკური

ամիկայի պրոցեսի մոդել, որի

პროცესისა, რომელიც

դեպքում հաստատուն է մնում

მიმდინარეობს მუდმივი

համակարգի ջերմաստիճանը:

ტემპერატურისას. მაგ.,

Օրինակ` քիմիական համասեռ

ქიმიურად ერთგვაროვანი

հեղուկի եռումը, քիմիապես

სითხის დუღილი, ქიმიურად

համասեռ բյուրեղի հալումը

ერთგვაროვანი კრისტალის

հաստատուն արտաքին ճնշման

დნობა მუდმივი გარე წნევის

ժամանակ: Իդեալական գազերի

დროს. იდეალური

համար նկարագրվում է Բոյլ-

აირებისთვის აღიწერება

Մարիոտիի օրենքով:

ბოილ-მარიოტის კანონით.
იზოპროცესები ფიზიკური პროცესები, რომლებიც მიმდინა-

ԻԶՈՊՐՈՑԵՍՆԵՐ` ֆիզիկական
պրոցեսներ, որոնք ընթանում են
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რეობენ სისტემის აღმწერი

համակարգը նկարագրող որևէ

რომელიმე პარამეტრის

պարամետրի հաստա-

მუდმივობის პირობებში.

տունության պայմաններում:

იზოტოპები ქიმიური ელემენტის

ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ` որևէ քիմիական

ატომის სახესხვაობები,

տարրի ատոմի

რომლებიც მასებით

տարատեսակներ, որոնք ունեն

განსხვავდებიან. შეიცავენ

ատոմների նույն թիվը, միևնույն

ერთნაირი რაოდენობის

ժամանակ տարբեր զանգվա-

პროტონებს და განსხვავე-

ծային թիվ: Պարունակում են

ბული რაოდენობის

միևնույն քանակությամբ

ნეიტრონებს და იკავებენ

պրոտոններ և տարբեր քանակի

ერთსადაიმავე ადგილს

նեյտրոններ և զբաղեցնում են

ელემენტთა პერიოდულ

միևնույն տեղը տարրերի

სისტემაში.

պարբերական համակարգում:

იზოტროპულობა ყველა

ԻԶՈՏՐՈՊՈՒԹՅՈՒՆ` մարմնի

მიმართულებით ფიზიკური

կամ տարածության ֆիզիկական

თვისებების ერთნაირობა.

հատկությունների
միատեսակությունը բոլոր
ուղղություններով:

იზოქორა მუდმივი მოცულობის

ԻԶՈԽՈՐ` հաստատուն ծավալի

წირი, რომელიც მდგომარე-

ուղիղ, որը վիճակի դիագրամի

ობის დიაგრამაზე აღწერს

վրա նկարագրում է

წონასწორულ იზოქორულ

հավասարակշիռ իզոխոր

პროცესს.

պրոցես:

იზოქორული პროცესი თერმო-

ԻԶՈԽՈՐ ՊՐՈՑԵՍ`

დინამიკური პროცესი, რომე-

ջերմադինամիկական պրոցես,

ლიც მიმდინარეობს სისტემის

որն ընթանում է համակարգի

მუდმივი მოცულობის დროს.

հաստատուն ծավալի ժամանակ:
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იდეალური გაზებისთვის

Իդեալական գազերի համար

აღიწერება შარლის კანონით.

նկարագրվում է Շառլի օրենքով:

იმპულსის მომენტი ფიზიკური

ԻՄՊՈՒԼՍԻ ՄՈՄԵՆՏ` ֆիզիկա-

სიდიდე, რომელიც მატერია-

կան մեծություն, նյութական

ლური წერტილის იმპულსისა

կետի իմպուլսի մոմենտը

და მისი რადიუსვექტორის

որոշակի հաշվարկման

ვექტორული ნამრავლის

սկզբնակետի նկատմամբ

ტოლია.

սահմանվում է որպես նրա
շառավիղ-վեկտորի և իմպուլսի
վեկտորական արտադրյալ:

იმპულსის შენახვის კანონი

ԻՄՊՈՒԼՍԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ

მექანიკის კანონი: ნებისმიერი

ՕՐԵՆՔ` հիմնական պահպան-

ჩაკეტილი სისტემისთვის

ման օրենքներից մեկը, որի

სისტემაში მიმდინარე ყველა

համաձայն փակ մեխանիկական

პროცესისთვის იმპულსი

համակարգի մեջ մտնող

რჩება მუდმივი (ინახება) და

մասնիկների` շարժման

ურთიერთქმედების შედეგად

քանակների երկրաչափական

შეიძლება მხოლოდ სისტემის

գումարը հաստատուն

ნაწილებს შორის მათი

մեծություն է: Իմպուլսի

გადანაწილება.

պահպանման օրենքից բխում է,
որ ներքին ուժերը չեն կարող
փոխել համակարգի գումարային
շարժման քանակը, թեև
առանձին մասնիկների
շարժման քանակը կարող է
փոփոխվել այդ ուժերի
ազդեցությամբ:

ინერტული მასა განსაზღვრავს
სხეულის თვისებას, შეინარჩუ-

ԻՆԵՐՏ ԶԱՆԳՎԱԾ` բնութագրում
է մարմնի հատկությունը`
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ნოს მოძრაობა.
ინერტულობა სხვადასხვა

պահպանել շարժումը:
ԻՆԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆ` տարբեր

მატერიალური ობიექტების

նյութական օբյեկտների

თვისება, შეიძინონ სხვადასხვა

հատկություն ձեռք բերել

აჩქარება სხვა სხეულების

տարբեր արագացում ուրիշ

მხრიდან ერთნაირი ზემოქმე-

մարմինների կողմից միատեսակ

დების დროს. სხვადასხვა

ներգործության ժամանակ:

სხეულებს სხვადასხვა

Տարբեր մարմիններ տարբեր

ხარისხით ახასიათებს.

որակով են բնութագրում:

ინერცია წრფივი თანაბარი

ԻՆԵՐՑԻԱ` նյութական մարմնի

მოძრაობის სიჩქარის ან

հատկություն, ըստ որի,

უძრაობის მდგომარეობის

արտաքին մարմինների

შენარჩუნების მოვლენა

փոխադարձ

გარეშე ზემოქმედების

հավասարակշռության դեպքում,

არარსებობის ან მათი

հաշվարկման իներցիալ

კომპენსაციის შემთხვევაში.

համակարգի նկատմամբ
մարմինը պահպանում է
դադարի կամ հավասարաչափ
ուղղագիծ շարժման վիճակը:

ინერციით მოძრაობა მექანიკუ-

ԻՆԵՐՑԻԱՅՈՎ ՇԱՐԺՈՒՄ`

რი მოძრაობა, რომელიც

մեխանիկական շարժում, որ

გარეშე ზემოქმედებების

տեղի է ունենում այլ

გარეშე ან მათი კომპენსაციის

մարմինների բացակայության

პირობებში ხდება. ყოფაში,

պայմաններում: Կենցաղում, ի

მეცნიერული წარმოდგე-

տարբերություն գիտական

ნებისგან განსხვავებით,

պատկերացումների,

ინერციით მოძრაობის ქვეშ

իներցիայով շարժման տակ

გულისხმობენ მოძრაობას

ենթադրում են շարժում շփման

ხახუნის ძალის მოქმედების

ուժի ներգործության
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პირობებში.
ინერციის კანონი ნიუტონის
პირველი კანონი.
ინტერფერენცია ორი ან მეტი

պայմաններում;
ԻՆԵՐՑԻԱՅԻ ՕՐԵՆՔ` Նյուտոնի
առաջին օրենքը:
ԻՆՏԵՐՖԵՐԵՆՑԻԱ` երկու կամ

ტალღის სუპერპოზიცია,

ավելի ալիքների

რომელიც ახალ ტალღურ

սուպերպոզիցիա, որը ստեղծում

სტრუქტურას ქმნის.

է նոր ալիքային կառուցվածք:

ინფრაბგერა დრეკადი

ԻՆՖՐԱՁԱՅՆ` առաձգական

ტალღები, რომელთა სიხშირე

ալիքներ, որոնց հաճախակա-

ნაკლებია 16 ჰერცზე და

նությունը պակաս է 16 հերցից և

ადამიანის ყურით არ

մարդու ականջով չի ընկալվում:

აღიქმება. ინფრაბგერის

Ինֆրաձայների աղբյուրներ են

წყაროებია: ატმოსფეროში

մթնոլորտում գազերի

აირების განმუხტვები, ქარი,

լիցքաթափումները, քամին,

დედამიწის ქერქის რხევები,

երկրակեղևի տատանումները,

ზღვის ტალრების რხევები.

ծովի ալիքների տատանումները:

ინფრაწითელი გამოსხივება -

ԻՆՖՐԱԿԱՐՄԻՐ ՃԱՌԱԳԱՅԹ-

0,74 მკმ-დან 1-2 მმ ტალღის

ՆԵՐ` 0.74 մկմ-ից մինչև 1-2 մմ

სიგრძის ელექტრომაგნიტური

ալիքի երկարության

გამოსხივება. ასხივებს

էլեկտրամա-գնիսական

აბსოლუტურ ნოლზე მაღალი

ճառագայթում: Ճառագայթում են

ტემპერატურის მქონე ყველა

բացարձակ զրոյից բարձր

სხეული.

ջերմաստիճան ունեցող բոլոր
մարմինները:

იონები ელექტრულად დამუხ-

ԻՈՆՆԵՐ` էլեկտրականապես

ტული ატომები ან ატომთა

լիցքավորված մասնիկներ,

ჯგუფები, რომლებიც

որոնք առաջանում են, երբ

ელექტრონების (ან სხვა

ատոմները կամ ատոմների

დამუხტული ნაწილაკების)

խմբերը էլեկտրոններ կամ
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დაკარგვის ან შეერთებით

լիցքավորված այլ մասնիկներ են

წარმოიქმნება. დადებითად

ձեռք բերում կամ կորցնում:

დამუხტულ იონებს კათიონებს

Դրական լիցքավորված իոնները

უწოდებენ, უარყოფითად

կատիոններ են կոչում, իսկ

დამუხტულს - კი ანიონებს.

բացասականները` անիոններ:

იონიზაცია აირის ატომის ან

ԻՈՆԱՑՈՒՄ` իոնների ու ազատ

მოლეკულისაგან ერთი ან

էլեկտրոնների գոյացումը

რამდენიმე ელექტრონის

էլեկտրականապես չեզոք

მოწყვეტა. მიმდინარეობს

ատոմներից և մոլեկուլներից:

ელეტრომაგნიტური

Ընթանում է էլեկտրամա-

გამოსხივების მოქმედების

գնիսական ճառագայթման

შედეგად; ელექტრონების,

ազդեցությամբ: Էլեկտրոնների,

იონების ან სხვა ატომების

իոնների կամ այլ ատոմների

დაჯახება იწვევს იონების

հարվածները հարուցում են

წარმოქმნას.

իոնների առաջացում:

იძულებითი რხევები რხევები,

ՀԱՐԿԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՄ ՍՏԻՊՈՂ-

რომლებიც სისტემაში

ԱԿԱՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ`

აღიძვრება რაიმე გარეშე

արտաքին փոփոխական ուժի

პერიოდული ზემოქმედების

ազդեցությամբ որևէ համակա-

შედეგად.

րգում առաջացող տատանումներ:

კათიონი დადებითად დამუხტული იონი.
კათოდი ელექრული ენერგიის

ԿԱՏԻՈՆ` դրական լիցքավորված
իոն:
ԿԱՏՈԴ` էլեկտրական հոսանքի

წყაროს უარყოფითი პოლუსი

աղբյուրի բացասական բևեռ

ან ხელსაწყოს ელექტროდი,

կամ սարքի էլեկտրոդ, որն

რომელსაც წყაროს უარყო-

աղբյուրի բացասական բևեռին

ფით პოლუსთან აერთებენ.

են միացնում:

კალორიმეტრი ხელსაწყო
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სხვადასხვა კალორიმეტრუ-

ետրիական մեծությունների

ლი სიდიდეების განსასაზღ-

որոշման սարք:

ვრად.
კაპილარი ვიწრო ჭურჭელი 1მმ-

ԿԱՊԻԼՅԱՐ` շատ նեղ խողովակ`

ზე მცირე მახასიათებელი

1 մմ-ից փոքր լայնական

განივკვეთით.

կտրվածքով:

კვანტური მექანიკა ფიზიკური

ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱ` ֆիզ-

თეორია, რომელიც იძლევა

իկական տեսություն, որն ի վիճ-

მიკრონაწილაკების (ელექტ-

ակի է նկարագրել երևույթները

რონები, ატომები, მოლეკუ-

միկրոմասնիկների (էլեկտրո-

ლები და ა.შ) აღწერის

նների, ատոմների և այլն)

საშუალებას და ადგენს

մակարդակում և սահմանում է

მოცემულ გარე ველებში

շարժման օրենքները տրված

მოძრაობის კანონებს.

արտաքին դաշտերում:

კილოგრამი საერთაშორისო

ԿԻԼՈԳՐԱՄ` միավորների

ეტალონი კილოგრამის მასა

միջազգային համակարգում

ინახება ზომებისა და წონების

զանգվածի չափման միավոր,

საერთაშორისო ბიუროში (ქ.

կիլոգրամի էտալոնը պահվում է

სერვი, პარიზთან) და წარმო-

Չափերի և կշիռների

ადგენს პლატინა-ირიდიუმის

միջազգային բյուրոյում (ք.Սարվ,

შენადნობის (90% პლატინა,

Փարիզի մոտ) և հանդիսանում է

10% ირიდიუმი) ცილინდრს,

պլատին-իրիդիումի

რომლის დიამეტრი და

համաձուլվածքի (90% պլատին,

სიმაღლეა 39 მმ. თავდაპირ-

10% իրիդիում) գլան, որի

ველად კილოგრამს

տրամագիծը և բարձրությունը 39

განსაზღვრავდნენ, როგორც

մմ է: Սկզբում կգ-ը սահմանվում

ერთი ლიტრი სუფთა წყლის

էր որպես մեկ լիտր մաքուր ջրի

მასას 4 °C ტემპერატურაზე

զանգված 4°C

სტანდარტული

ջերմաստիճանում, ստանդարտ
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ატმოსფერული წნევის ქვეშ.

մթնոլորտային ճնշման տակ:

კინემატიკა მექანიკის ნაწილი,

ԿԻՆԵՄԱՏԻԿԱ` մեխանիկայի

რომელიც სწავლობს

բաժին, որն ուսումնասիրում է

მოძრაობების აღწერის

մարմինների շարժումների

საშუალებებს და ამ მოძრაო-

նկարագրման միջոցները և

ბების აღმწერ სიდიდეებს

կապը այս շարժումները

შორის კავშირს მათი მასისა

նկարագրող մեծությունների

და მათზე მოქმედი ძალების

միջև, առանց մարմինների

გათვალისწინების გარეშე.

զանգվածներն ու դրանց վրա
ազդող ուժերը նկատի առնելու:

კინესკოპი მიმღები სატელევი-

ԿԻՆԵՍԿՈՊ` ընդունիչ

ზიო ელექტრონულ-სხივური

հեռուստատեսային էլեկտրա-

მილაკი, რომელიც ელექტ-

լուսային խողովակ, որը էլեկտ-

რულ სიგნალებს გარდაქმნის

րական ազդակները ձևափոխում

ვიდეოგამოსახულებად.

է տեսապատկերների:

კინეტიკური ენერგია მექანიკური

ԿԻՆԵՏԻԿ ԷՆԵՐԳԻԱ` մեխանի-

ენერგიის სახეობა, მოძრავი

կական էներգիայի տեսակ,

სხეულის ენერგია. სიდიდე,

շարժվող մարմնի էներգիա:

რომელიც ტოლია სხეულის

Մեծություն, որը հավասար է

მასისა და სიჩქარის კვადრა-

մարմնի զանգվածի և

ტის ნახევრისა. იგი აღინიშნება

արագության քառակուսու

ფორმულით E=mv²/2.

կեսին: Այն արտահայտվում է
E=mv²/2 բանաձևով:

კლასიკური მექანიკა ფიზიკური

ԴԱՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱ`

თეორია, რომელიც ადგენს

ֆիզիկական տեսություն, որը

მაკროსკოპული სხეულების

որոշում է մակրոսկոպիկ

მოძრაობის კანონებს

մարմինների շարժման

სინათლის სხივის სიჩქარეზე

օրենքները լույսի ճառագայթի

გაცილებით ნაკლებ

արագությունից անհամեմատ
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სიჩქარეებით მოძრაობის

պակաս արագություններով

შემთხვევაში. კლასიკური

շարժման դեպքում: Դասական

მექანიკის საფუძველს

մեխանիկայի հիմքն են

ნიუტონის კანონები

հանդիսանում Նյուտոնի

წარმოადგენს.

օրենքները:

კოლიმატორი ოპტიკური სისტე-

ԿՈԼԻՄԱՏՈՐ` օպտիկական

მა, რომელის პარალელურ

սարք, որն օգտագործվում է

სხივთა კონის მისაღებად

զուգահեռ ճառագայթների փունջ

გამოიყენება.

ստանալու համար:

კონდენსაცია ნივთიერების გა-

ԿՈՆԴԵՆՍԱՑՈՒՄ` սեղմման

დასვლის პროცესი აირადი

կամ սառեցման հետևանքով

მდგომარეობიდან თხევად ან

նյութի անցումը գազային վի-

კრისტალურ მდგომარეობაში.

ճակից հեղուկ կամ պինդ վիճա-

თან ახლავს სითბოს გამოყო-

կի: Ուղեկցվում է ջերմության

ფა. მნიშვნელოვან როლს

անջատումով: Նշանակալի դեր է

თამაშობს ბუნებაში (ღრუბლე-

կատարում բնության մեջ (ամպ-

ბის, ნისლის, ცვრის და სხვ.

երի, մառախուղի, ցողի և այլն

წარმოქმნა).

առաջացում):

კონვექცია თბოგადაცემის ერთ-

ԿՈՆՎԵԿՑԻԱ` ջերմության

ერთი ხერხი, როდესაც

փոխանցման եղանակներից

ენერგია გადააქვს აირის ან

մեկը, երբ էներգիան

სითხის ჭავლს.

տեղափոխում է գազի կամ
հեղուկի շիթը:

კონსერვატული ძალები ძალე-

ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ ՈՒԺԵՐ` ուժեր,

ბი, რომელთა მუშაობა არ

որոնց աշխատանքը կախված չէ

არის დამოკიდებული ტრაექ-

տեղափոխման հետագծի ձևից,

ტორიის ფორმაზე, არამედ

այլ կախված է միայն մարմնի

განისაზღვრება მხოლოდ

սկզբնական և վերջնական

საწყისი და საბოლოო

դիրքից:
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წერტილების მდებარეობებით.
კოჰერენტულობა რამდენიმე

ԿՈՀԵՐԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆ` համաձա-

რხევითი ან ტალღური

յնեցումը մեկից ավելի

პროცესის დროში

աղբյուրների առաջացրած

მიმდინარეობის შეთანხმება.

տատանումները բնութագրող

კოჰერენტული ეწოდება

միևնույն մեծությունների

რხევებს ერთნაირი სიხშირით

(օրինակ, փուլերի) միջև`

(ტალღის სიგრძით) და

ժամանակի որևէ պահին կամ

მუდმივი ფაზათა სხვაობით.

միևնույն աղբյուրի առաջացրած

კოჰერენტულობა

տատանումները բնութագրող

ინტერფერენციის

տարբեր մեծությունների միջև՝

აუცილებელი პირობაა.

ժամանակի տարբեր պահերին։
Կոհերենտությունը ինտեֆերենցիայի պարտադիր պայմանն է:

კრისტალები მყარი სხეულები,

ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐ`բազմանիստի

რომელთაც შემადგენელი

տեսք ունեցող պինդ մարմիններ,

ნაწილაკების (ატომების,

որոնցում մասնիկների

იონების, მოლეკულების)

(ատոմների, իոնների,

მოწესრიგებული

մոլեկուլների) դասավորությունը

ურთიერთგანლაგება აქვთ.

որոշակի է։

კრისტალიზაცია სპეციალურ

ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՈՒՄ` հատուկ

დანადგარებში ან ქიმიური

սարքերում կամ քիմիական

რეაქციებისას ორთქლისგან,

ռեակցիաների ժամանակ

ხსნარისგან, ნადნობისგან

գոլորշուց, լուծույթից,

კრისტალების წარმოქმნის

խառնուրդից բյուրեղների

პროცესი.

առաջացման պրոցես:

კრიტიკული მასა ბირთვული

ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ԶԱՆԳՎԱԾ`

საწვავის (ურანის,

ռադիոակտիվ նյութի նվազագ-

პლუტონიუმის) უმცირესი მასა

ույն զանգված, որի դեպքում
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რომლის დროსაც ხდება

կարող է ընթանալ ատոմայի-

ჯაჭვური რეაქცია.

ն միջուկների տրոհման ինքնապահպանվող շղթայական
ռեակցիան։

კრიტიკული მდგომარეობა ნივ-

ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿ` նյութի

თიერების მდგომარეობა,

վիճակ, որին բնորոշ է

რომელიც ხასიათდება კრიტი-

կրիտիկական ճնշում,

კული წნევით, ტემპერატურით

ջերմաստիճան և ծավալ:

და მოცულობით.
კულონის კანონი ელექტრო-

ԿՈՒԼՈՆԻ ՕՐԵՆՔ`

დინამიკის ძირითადი კანონი,

էլեկտրադինամիկայի

რომელიც გამოხატავს ორი

հիմնական օրենքը, որն

უძრავი წერტილოვანი მუხტის

արտահայտում է երկու անշարժ

ურთიერთქმედების ძალის

կետային լիցքերի

დამოკიდებულებას მათ

փոխազդեցության ուժի

შორის მანძილზე.

կախումը նրանց մեծությունից և
հեռավորությունից:

ლენცის წესი (კანონი) წესი,

ԼԵՆՑԻ ՕՐԵՆՔԸ` օրենք, որը

რომელიც განსაზღვრავს

սահմանում է էլեկտրամագն-

ელექტრომაგნიტური

իսական ինդուկցիայի ժամանակ

ინდუქციის დროს აღძრული

առաջացած հոսանքների

დენების მიმართულებას.

ուղղությունը: Լենցի օրենքը

ლენცის წესი არის ენერგიის

էներգիայի պահպանման օրենքի

შენახვის კანონის შედეგი.

արդյունք է:

ლინზა გამჭირვალე ოპტიკური

ՏԵՍԱՊԱԿԻ` թափանցիկ

მინა, რომელიც შემოსაზღვ-

օպտիկական ապակի, որը

რულია ორი უპირატესად

սահմանափակված է երկու

სფერული ზედაპირით.

գնդաձև մակերևույթներով:

ლორენცის ძალა ძალა, რომე-

ԼՈՐԵՆՑԻ ՈՒԺ` ուժ, որը B
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ლიც B ინდუქციის მაგნიტურ

ինդուկցիայի մագնիսական

ველში, v სიჩქარით მოძრავ, q

դաշտում, v արագությամբ

მუხტის მქონე დამუხტულ

շարժվող, q լիցք ունեցող

ნაწილაკზე მოქმედებს.

լիցքավորված մասնիկի վրա է
ներգործում:

ლუპა შემკრები ლინზა ან მცირე

ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՅՑ` հավաքող

ფოკუსური მანძილის (10 - 100

ոսպնյակ կամ փոքր

მმ) მქონე ლინზათა სისტემა,

կիզակետային հեռավորություն

იძლევა 2-50-ჯერად

(10 - 100 մմ) ունեցող ոսպնյակ-

გადიდებას.

ների համակարգ, տալիս է 2-3անգամյա խոշորացում:

მაგნეტიზმი მოვლენათა ერთო-

ՄԱԳՆԵՏԻԶՄ` երևույթների

ბლიობა, რომელიც ელექტ-

ամբողջություն, որը կապված է

რულ დენებს, ელექტრულ

էլեկտրական հոսանքների և

დენებსა და მაგნიტებს შორის,

մագնիսների միջև, մագնիսների

მაგნიტებს შორის ურთიერთ-

միջև փոխազդեցությունների

ქმედებასთანაა დაკავშირებუ-

հետ: Ի հայտ է գալիս նյութի մեջ

ლი. ნივთიერებაში მიმდინარე

ընթացող բոլոր ֆիզիկա-

ყველა ფიზიკურ-ქიმიურ

քիմիական պրոցեսներում:

პროცესებში ვლინდება.
მაგნეტიკები ნივთიერებები,

ՄԱԳՆԵՏԻԿՆԵՐ` նյութեր, որոնք

რომლებსაც მაგნიტურ ველში

մագնիսական դաշտում

დამაგნიტების, ე.ი. საკუთარი

մագնիսացման, այսինքն`

მაგნიტური ველის შექმნის

սեփական մագնիսական դաշտի

უნარი აქვთ.

ստեղծման ունակություն ունեն:

მაგნიტი დამაგნიტებული ე.ი.

ՄԱԳՆԻՍ` մագնիսականությամբ

მაგნიტური ველის შემქმნელი

օժտված, այսինքն` մագնիսակ-

სხეული. მაგნიტის თვისებები

ան դաշտ ստեղծող մարմին:

ზოგიერთ მინერალს გააჩნია

Մագնիսի հատկություններ
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(მაგ., მაგნიტური რკინა),

ունեն որոշ օգտակար հանածո-

დამაგნიტებულ მაგნიტურ

ներ (օրինակ, մագնիսական

მასალას (მუდმივი მაგნიტი)

երկաթը), մագնիսացված

და ელექტრომაგნიტებს.

մագնիսական նյութը (մշտական
մագնիսը) և էլեկտրամագնիսները:

მაგნიტური ველი ელექტრომაგ-

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏ` էլեկտր-

ნიტური ველის გამოვლინების

ամագնիսական դաշտի

ერთ-ერთი ფორმა. მოქმე-

դրսևորման ձևերից մեկն է:

დებს მხოლოდ მოძრავ

Ազդում է միայն շարժական

ელექტრულ მუხტზე (დამუხ-

էլեկտրական լիցքի

ტულ სხეულზე), დენიან

(լիցքավորված մարմինների

გამტარებზე და ნაწილაკებზე

վրա), հոսանքով հաղորդիչների

ან სხეულებზე, რომლებსაც

և մասնիկների կամ մարմիների

მაგნიტური მომენტი გააჩნიათ

վրա, որոնք ունեն մագնիսական

და ამავე ობიექტებითვე

մոմենտ և այդ նույն

იქმნება.

օբյեկտներով են ստեղծվում:

მაგნიტური ინდუქცია ვექტორუ-

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԻՆԴՈՒԿՑԻԱ`

ლი სიდიდე, რომელიც

վեկտորական մեծություն, որն

მაგნიტური ველის მოქმედების

օգտագործվում է մագնիսական

რაოდენობრივი

դաշտի գործողության քանակ-

შეფასებისათვის გამოიყენება.

ական գնահատման համար:

მაიკელსონის ცდა ცდა, რომე-

ՄԱՅՔԵԼՍՈՆԻ ՓՈՐՁ` լույսի

ლიც ჩატარდა დედამიწის

արագության վրա Երկրի

მოძრაობის სინათლის სხივის

շարժման ազդեցությունը

სიჩქარეზე გავლენის

չափելու նպատակով

განსასაზღვრად. მაიკელსო-

անցկացված փորձ: Մայքելսոնի

ნის ცდის უარყოფითი შედეგი

փորձի բացասական արդյունքը

გახდა ფარდობითობის

հարաբերականության հատուկ
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თეორიის ერთ-ერთი

տեսության հիմքում ընկած

ექსპერიმენტული

փորձնական կարևոր

საფუძველთაგანი.

փաստերից էր։

მანომეტრი სითხეებისა და

ՄԱՆՈՄԵՏՐ` հեղուկների

გაზების წნევის გამზომი

և գազերի ճնշումը չափելու

ხელსაწყო.

սարք։

მანძილი სხეულებს შორის

ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ` մարմի-

დაშორების რიცხვითი

նների միջև հեռավորության

(რაოდენობრივი) აღწერა.

թվային (քանակական) նկար-

მათემატიკაში და ფიზიკაში

ագիր: Մաթեմատիկայում և ֆիզ-

მანძილი არის მეტრიკის

իկայում հեռավորությունը մետ-

სკალარული ფუნქცია,

րիկայի սկալյար ֆունկցիա է,

რომელიც არის მანძილის

որը հեռավորության հասկաց-

ცნების ყოველდღიური

ության առօրյա ընկալման ընդհ-

გაგების განზოგადება.

անրացումն է: Որպես օրենք

როგორც წესი, „მანძილი A-

«հեռավորությունը A-ից մինչև

დან B-მდე“ იგივეა რაც

B» նույնն է, ինչ «հեռավո-

„მანძილი B-დან A-მდე“.

րությունը B -ից մինչև A»:

მასა მატერიის ინერტულობის

ԶԱՆԳՎԱԾ` մատերիայի իներց-

და გრავიტაციული თვისებების

իոն և գրավիտա-ցիոն հատկո-

ერთ-ერთი ძირითადი ფიზი-

ւթյունների հիմնական ֆիզիկա-

კური მახასიათებელი სიდიდე.

կան բնութագիրներից մեկն է։

მასის ატომური ერთეული მასის

ԶԱՆԳՎԱԾԻ ԱՏՈՄԱՅԻՆ

ერთეული, რომელიც ტოლია

ՄԻԱՎՈՐ` զանգվածի միավոր,

12 მასური რიცხვის მქონე ნახ-

որը հավասար է 12 զանգված-

შირბადის იზოტოპის მასის

ային միավոր ունեցող ածխածնի

1/12-ის.

իզոտոպի զանգվածի 1/12-ին:

მასური რიცხვი ატომბირთვში

ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԹԻՎ կամ
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ნუკლონების (პროტონებისა

միջուկային թիվ` նուկլոնների

და ნეიტრონების) საერთო

(պրոտոններ և նեյտրոններ)

რიცხვი; ჩვეულებრივ

ընդհանուր քանակը ատոմի

მიუთითებენ ქიმიური

միջուկում: Զանգվածային թիվը

ელემენტის სიმბოლოს

սովորաբար գրվում է տարրի

მარცხნივ ზედა კუთხეში

անունից հետո կամ որպես

(მაგ. He).

տարրի սիմվոլի ձախակողմյան

4

վերին ինդեքս (օրինակ, 4 He):
მატერიალური წერტილი უსას-

ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԿԵՏ` նյութական

რულოდ მცირე ზომების

կետը անվերջ փոքր չափի

მქონე სხეულის აზრობრივი

մարմնի իմաստային մոդել է,

მოდელი, რომელსაც მიუხე-

նյութական կետ է համարվում

დავად ზომების უსასრულო

զանգված ունեցող այն մարմինը,

სიმცირისა, აქვს მასა. რეალუ-

որի չափերը անվերջ փոքր են

რი სხეული შეიძლება განხი-

այլ մարմինների կամ

ლულ იქნას როგორც მატერი-

հեռավորությունների համեմատ

ალური წერტილი, თუ მისი

(տվյալ խնդրի շրջանակներում)

ზომები მცირეა სხვა მახასი-

և կարելի է անտեսել։ Օրինակ,

ათებელ ზომებთან შედარე-

Երկրի շուրջ արբանյակի

ბით, რომლებიც მნიშვნელო-

շարժման ժամանակ

ვანია მოცემული ამოცანისთ-

արբանյակը կարելի է համարել

ვის. მაგ., დედამიწის ირგვლივ

նյութական կետ, քանի որ նրա

თანამგზავრის მოძრაობისას

սեփական չափերն այնքան

თანამგზავრი შეიძლება ჩავთ-

փոքր են մինչև Երկիր

ვალოთ მატერიალურ წერტი-

հեռավորությունից և

ლად, რადგან მისი საკუთარი

արբանյակի ուղեծրի

ზომები იმდენად მცირეა

երկարությունից, որը կարելի է

დედამიწამდე მანძილზე და

անտեսել:

თანამგზავრის ორბიტის
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სიგრძეზე, რომ შეიძლება
მათი უგულებელყოფა.
მეორე კოსმოსური სიჩქარე

ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԱՐԱԳ-

მინიმალური სიჩქარე,

ՈՒԹՅՈՒՆ` նվազագույն

აუცილებელი იმისთვის, რათა

արագությունն անհրաժեշտ է

დედამიწიდან გაშვებულმა

նրա համար, որպեսզի Երկրից

საფრენმა აპარატმა

արձակած թռչող սարքը շարժվի

იმოძრაოს პარაბოლურ

պարաբոլային հետագծով և

ტრაექტორიაზე და გახდეს

դառնա Արեգակի

მზის ხელოვნური თანამგ-

արհեստական արբանյակ:

ზავრი. მეორე კოსმოსური

Երկրորդ տիեզերական

სიჩქარეა 11,168 კმ/წმ.

արագությունն է 11,168 կմ / վրկ:

მესამე კოსმოსური სიჩქარე

ԵՐՐՈՐԴ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ

მინიმალური სიჩქარე,

ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ` նվազագույն

აუცილებელი რათა

արագություն, որ պահանջվում

დედამიწიდან გაშვებულმა

է, որպեսզի Երկրից արձակած

კოსმოსურმა აპარატმა

տիեզերական սարքը դուրս գա

დატოვოს მზის სისტემა.

Արեգակնային համակարգից:

დედამიწის ზედაპირთან

Երկրի մակերևույթի մոտ

მესამე კოსმოსური სიჩქარეა

երրորդ տիեզերական

16,67 კმ/წმ.

արագությունն է 16.67 կմ / վրկ:

მექანიკა ფიზიკის ნაწილი -

ՄԵԽԱՆԻԿԱ` ֆիզիկայի բաժին`

სივრცეში სხეულთა

տարածության մեջ մարմինների

ურთიერთგადაადგილების და

փոխադարձ տեղափոխության և

ამავე დროს მათ შორის

միևնույն ժամանակ դրանց

ურთიერთქმედების შესახებ.

փոխներգործության մասին:

იყოფა კინეტიკად, დინამიკად

Բաժանվում է կինետիկի,

და სტატიკად.

ստատիկի և դինամիկի:

მექანიკური ენერგია სისტემის

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ`
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სხეულთა ან მათი ნაწილების

համակարգի մարմինների կամ

მოძრაობისა და

դրանց մասերի շարժման և

ურთიერთქმედების ენერგია.

փոխազդեցության էներգիա:

ტოლია ამ სისტემის

Հավասար է տվյալ համակարգի

კინეტიკური და პოტენციური

կինետիկ և պոտենցիալ

ენერგიების ჯამის.

էներգիաների գումարին:

მექანიკური მოძრაობა დროის

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ`

განმავლობაში სივრცეში

ժամանակի ընթացքում տարած-

სხეულის სხვა სხეულების

ության մեջ մարմնի դիրքի

მიმართ მდებარეობის

փոփոխությունն այլ մարմինն-

ცვლილების პროცესი.

երի նկատմամբ կամ մարմնի
մասերի դիրքերի փոփոխությունն իրար նկատմամբ։

მზის ბატარეა მოწყობილობა,

ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՄԱՐՏԿՈՑ`արևային

რომელიც სინათლის

էներգիան անմիջականորեն

ენერგიას უშუალოდ

էլեկտրականի փոխակերպող

ელექტრულ ენერგიად

սարք:

გარდაქმნის.
მთვარე დედამიწის ერთად-

ԼՈՒՍԻՆ` Երկիր մոլորակի միակ

ერთი ბუნებრივი თანამგზავ-

բնական արբանյակը: Այն որևէ

რი. მას რაიმე ფორმალური

պաշտոնական անվանում, բացի

სახელი, გარდა მთვარისა, არ

Լուսնից, չունի, թեպետ

გააჩნია, თუმცა ზოგადად

գիտական

მეცნიერულ შრომებში მას

աշխատություններում այն

„ლუნა"-დაც (ზედს.

հիշատակում են նաև որպես

ლუნარული) მოიხსენიებენ

«Լունա» (ածական` լունար)

(ლათ. Luna). მისი სიმბოლოა

(լատ. Luna): Նրա

ნახევარ-მთვარე. მთვარის

խորհրդանշանն է կիսալուսինը:

საშუალო სიშორე

Միջին հեռավորությունը Երկրի
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დედამიწიდან 384 399 კმ-ია.

և Լուսնի միջև կազմում է

პერიგეუმში მანძილი 363 104

384 399 կմ։ Պերիհելինում

კმ -ია და აპოგეუმში 405 696

հեռավորությունը 363 104 կմ է,

კმ. დიამეტრი 3 476 კმ-ია.

իսկ Ապոհելինում` 405 696 կմ,

მთვარე ბნელი და ცივი,

տրամագիծը 3 476 կմ է: Լուսինը

„ბრმა“ ციური სხეულია,

մութ ու ցուրտ, «կույր», երկնային

რომელიც მზისგან

մարմին է, որն Արեգակից

არეკლილი სინათლით

անդրադարձած լույսով է

ანათებს, იგი მზიდან

լուսավորում, այն Արեգակից

გამოსხივებული სინათლის

ճառագայթած լույսի ընդամենը

მხოლოდ 7%-ს ირეკლავს.

7%-ն է անդրադարձնում:

მიზიდულობა ორი ნებისმიერი

ՁԳՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` երկու

სხეულის ურთიერთმიზიდვა,

ցանկացած մարմինների

გამოწვეული მათი მასებით.

փոխադարձ ձգողականություն,

მიზიდულობა განსაზღვრავს

պայմանավորված նրանց

პლანეტების მოძრაობის

զանգվածներով:

ორბიტებს, ციური სხეულების

Ձգողականությունը սահմանում

წონასწორობის ფიგურებს,

է մոլորակների ուղեծրերը,

მოქცევის ხაზებს და ა.შ.

Երկրի մակերևույթի պարզ
ձգողականությունը,
մարմինների անկումը:

მიზიდულობის ნიუტონის კანონი

ՆՅՈՒՏՈՆԻ ՁԳՈՂԱԿԱՆ-ՈՒԹՅ-

იგივე, რაც მსოფლიო

ԱՆ ՕՐԵՆՔԸ` նույնն է, ինչ

მიზიდულობის კანონი.

Տիեզերական ձգողության օրենք:

მიზიდულობის ძალა გრავიტა-

ՁԳՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ` գրա-

ციული ურთიერთქმედება,

վիտացիոն փոխազդեցություն,

მსოფლიო მიზიდულობის

տիեզերական ձգողության

კანონი, მიზიდულობა.

օրենք, ձգողականություն:

მიკროამპერი ამპერის მემილი-

ՄԻԿՐՈԱՄՊԵՐ` ամպերի
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ონედი ნაწილი.
მიკროამპერმეტრი მიკროამპერების გასაზომო ხელსაწყო.
მიკროვოლტი ვოლტის მემილიონედი ნაწილი
მიკრომანომეტრი (mikros)

միլիարդերորդ մասը:
ՄԻԿՐՈԱՄՊԵՐՄԵՏՐ` միկրոամպերները չափելու սարք:
ՄԻԿՐՈՎՈԼՏ` վոլտի
միլիարդերորդ մաս:
ՄԻԿՐՈՄԱՆՈՄԵՏՐ` (mikros)

„პატარა“ და „მანომეტრი“

«փոքր» և «մանոմետր»` զգայուն

მგრძნობიარე მანომეტრი

մանոմետր ճնշման փոքր

წნევის მცირე სხვაობათა

տարբերությունները չափելու

გასაზომად.

համար:

მიკრონაწილაკები Gk. mikros

ՄԻԿՐՈՄԱՍՆԻԿՆԵՐ` GK. mikros

„პატარა“, „მცირე“ ძალიან

«փոքր»`շատ փոքր զանգված

მცირე მასის მქონე ნაწილა-

ունեցող մասնիկներ, ինչպիսիք

კები, ისეთები, როგორიცაა

են տարրական մասնիկները,

ელემენტარული ნაწილაკები,

ինչպես նաև ատոմների

აგრეთვე ატომგულები,

միջուկները, ատոմները,

ატომები, მოლეკულები; მ.-ის

մոլեկուլները. Միկրոմաս-

მოძრაობას აღწერს კვანტური

նիկների շարժումը նկարագր-

მექანიკა.

ում է քվանտային մեխանիկան:

მიკროსკოპი ოპტიკური ხელ-

ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿ` օպտիկական

საწყო თვალით უხილავი

սարք աչքով անտեսանելի

საგნების დასანახად.

առարկաները տեսնելու համար;

მიკროფონი (mikros და phōnē)

ՄԻԿՐՈՖՈՆ (mikros և phōnē)

„პატარა“ და „ბგერა“

«փոքր» և «ձայն»` սարք, որը

მოწყობილობა, რომელიც

ձայնային տատանումները

ბგერითს რხევებს გარდაქმნის

էլեկտրականի է փոխարկում`

ელექტრულ რხევებად ხმის

ձայնը հեռու տարածությունների

დიდ მანძილზე გადასაცემად

փոխանցելու կամ այն

ან მის გასაძლიერებლად.

հզորացնելու համար:
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მილი (mile) სიგრძის საზომი

ՄՂՈՆ (mile)` երկարության

არამეტრული ერთეული,

չափման ոչ մետրական միավոր,

რომელსაც ახლა უპირატესად

որը հիմնականում ծովային

საზღვაო საქმეში იყენებენ;

գործում են օգտագործում:

საერთაშორისო საზღვაო

Միջազգային ծովային մղոնը

მილი უდრის 1, 85 კმ-ს.

հավասար է 1, 85 կմ-ի:

მილი- (L. milee „ათასი“) რთუ-

ՄԻԼԻ- (L. milee «հազար»)` բարդ

ლი სიტყვის პირველი შემად-

բառի առաջին բաղադրիչ մաս,

გენელი ნაწილი; აღნიშნავს

նշանակում է բառի երկրորդ

მეათასედ ნაწილს ძირითადი

մասում տրված հիմնական

ერთეულისას, რომელიც მო-

մասի հազարերորդ մաս:

ცემულია სიტყვის მეორე ნა-

Օրինակ` միլիմետր, միլիգրամ:

წილში. მაგ., მილიმეტრი.
მილიგრამი.
მილიამპერი ამპერის მეათასედი ნაწილი.
მილიამპერმეტრი (mille) „ათა-

ՄԻԼԻԱՄՊԵՐ` ամպերի հազարերորդ մաս:
ՄԻԼԻԱՄՊԵՐՄԵՏՐ (milee)

სი“ და „ამპერმეტრი“ ამპერ-

«հազար» և «ամպերմետր»`

მეტრი, რომლითაც დენის

ամպերմետր, որով հոսանքի

ძალას ზომავენ მილიამპე-

ուժը չափում են

რებით.

միլիամպերներով:

მილივოლტი ვოლტის მეათასედი ნაწილი.
მილიმეტრი მეტრის მეათასედი

ՄԻԼԻՎՈԼՏ` վոլտի հազարերորդ
մաս:
ՄԻԼԻՄԵՏՐ` մետրի հազարերորդ

(სანტიმეტრის მეათედი)

(սանտիմետրի տասներորդ)

ნაწილი.

մաս:

მოკლე ჩართვა ელექტრული

ԿԱՐՃ ՄԻԱՑՈՒՄ` էլեկտրական

წრედის ორი განსხვავებული

շղթայի երկու տարբեր

პოტენციალის მქონე

պոտենցիալներ ունեցող կետերի
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წერტილის გაუთვალისწი-

չնախատեսված միացում շատ

ნებელი შეერთება ძალიან

փոքր դիմադրության միջոցով:

მცირე წინაღობით.
მოლეკულა ნივთიერების უმცი-

ՄՈԼԵԿՈՒԼ` նյութի փոքրագույն

რესი მდგრადი ნაწილი,

կայուն մասնիկ, որը

რომელსაც აქვს ამ ნივთიე-

պահպանում է նրա հիմնական

რების ყველა ქიმიური თვისება

քիմիական հատկությունները և

და შედგება ერთნაირი

բաղկացած է միանման (պարզ

(მარტივი ნივთიერებები) ან

նյութեր) կամ տարբեր (բարդ

სხვადასხვა (რთული ნივთი-

նյութեր) ատոմներից, որոնք

ერებები) ატომებისგან,

միացած են քիմիական

რომლებიც ქიმიური ბმებით

կապերով:

არიან გაერთიანებულნი.
მოლეკულური მასა

ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾ`

მოლეკულის მასა,

մոլեկուլի զանգված`

გამოსახული მასის ატომურ

արտահայտված զանգվածի

ერთეულებში.

ատոմային միավորներով:

მოლეკულური ფიზიკა ფიზიკის

ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ`

ნაწილი, რომელიც სწავლობს

ֆիզիկայի բաժին, որը

სხეულების ფიზიკურ

մարմինների մոլեկուլային

თვისებებს, აგრეგატული

կառուցվածքի դիտարկման

მდგომარეობების

հիման վրա ուսումնասիրում է

თავისებურებებს და ფაზური

դրանց ֆիզիկական

გადასვლების პროცესებს

հատկությունները տարբեր

სხეულების მოლეკულურ

ագրեգատային վիճակներում,

აგებულებასთან,

ֆազային անցման պրոցեսները`

მოლეკულათაშორის

մարմինների ուժերի,

ურთიერთქმედების ძალებთან

միջմոլեկուլային

და ნაწილაკების (ატომები,

փոխազդեցությունների ուժերի և
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იონები, მოლეკულები)

մասնիկների (ատոմներ, իոններ,

სითბურ მოძრაობასთან

մոլեկուլներ) ջերմային շարժման

დამოკიდებულებაში.

հետ կախման մեջ:

მოლი ნივთიერების რაოდენობის საზომი ერთეული.
მოლური მასა ერთი მოლი
ნივთიერების მასა.
მონოკრისტალები ერთეული

ՄՈԼ` նյութի քանակի չափման
միավոր:
ՄՈԼԻ ԶԱՆԳՎԱԾ` մեկ մոլ նյութի
զանգված:
ՄՈՆՈԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐ` միավոր

კრისტალები ერთიანი

բյուրեղներ միասնական

კრისტალური მესერით.

բյուրեղային վանդակով:

წარმოიქმნება ბუნებრივ

Առաջանում են բնական

პირობებში ან ხელოვნურად

պայմաններում կամ

იზრდება.

արհեստականորեն են աճում:

მოძრაობის განტოლება

ՇԱՐԺՄԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄ`

მატერიალურის წერტილის

տարածության մեջ նյութական

სივრცეში მოძრაობისას მისი

կետի շարժման ժամանակ նրա

კოორდინატების დროში

կոորդինատների ժամանակի

ცვლილების კანონი.

մեջ փոփոխման օրենք:

მოძრაობის რაოდენობა იგივე,
რაც იმპულსი.
მსოფლიო მიზიდულობის

ՇԱՐԺՄԱՆ ՔԱՆԱԿ` նույնն է, ինչ
իմպուլս:
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՁԳՈՂԱԿԱՆՈՒԹ-

კანონი ნიუტონის მიზიდულო-

ՅԱՆ ՕՐԵՆՔ` Նյուտոնի

ბის კანონი: ყველა სხეული

ձգողականության օրենք` բոլոր

იზიდავს ერთმანეთს ძალით,

մարմինները միմյանց ձգում են

რომელიც პირდაპირპრო-

ուժով, որը ուղիղ

პორციულია მათი მასების

համեմատական է դրանց

ნამრავლისა და უკუპროპორ-

զանգվածների արտադրյալին և

ციულია მათ შორის მანძილის

հակադարձ համեմատական է

კვადრატის.

հեռավորության քառակուսուն:
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მუდმივი დენი ელექტრული

ՄՇՏԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔ` էլեկտրա-

დენი, რომლის ძალა და

կան հոսանք, որի ուժն ու

მიმართულება არ იცვლება

ուղղությունը չեն փոխվում

დროის განმავლობაში.

ժամանակի ընթացքում:

მუდმივი ძრავა (ლათ. Perpe-

ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻՉ (լատ.

tuum Mobile) წარმოსახვითი

Perpetuum Mobile)`

მოწყობილობა, რომლითაც

երևակայական սարք, որով

მიიღებული ენერგია მასზე

ստացված էներգիան ավել է նրա

დახარჯულ ენერგიაზე მეტია.

վրա ծախսված էներգիայից:

მუხტი ელემენტარული ნაწილა-

ԼԻՑՔ` տարրական մասնիկներին

კებისთვის დამახასიათებელი

բնորոշ մեծություն, որը

სიდიდე, რომელიც განსაზღვ-

սահմանում է դրանց

რავს მათი ელექტრომაგ-

էլեկտրամագնիսական

ნიტური ურთიერთქმედების

փոխազդեցությունների

ინტენსივობას.

ինտենսիվությունը:

მყარი სხეული ნივთიერების

ՊԻՆԴ ՄԱՐՄԻՆ` նյութի

ერთ-ერთი აგრეგატული

ագրեգատային վիճակներից

მდგომარეობა, რომელიც

մեկն է, որը մնացած

დანარჩენი აგრეგატული

ագրեգատային վիճակներից

მდგომარეობებისაგან

(հեղուկ, գազային, պլազմային)

(თხევადი, აირისებრი,

տարբերվում է ձևի

პლაზმური) განსხვავდება

կայունությամբ և ատոմների

ფორმის მდგრადობითა და

ջերմային շարժման բնույթով:

ატომების სითბური

Պինդ մարմինները կարող են

მოძრაობის ხასიათით. მყარი

լինել բյուրեղային կամ ամորֆ:

სხეული შეიძლება იყოს

Բյուրեղային մարմիններին

კრისტალური ან ამორფული.

բնորոշ է ատոմների երկար

კრისტალური სხეულები

շարունակվող կանոնավոր

ხასიათდება შორი წესრიგით

օրինակով դասավորությունը,
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ატომთა განლაგებაში,

իսկ ամորֆ մարմիններում

ამორფულ სხეულებში კი

բացակայում է երկար

შორი წესრიგი არ არსებობს.

շարունակվող կանոնավոր
դասավորությունը:

ნამდვილი გამოსახულება იხ.

ԻՍԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐ` տե՛ս

ოპტიკური გამოსახულება.

օպտիկական պատկեր:

ნახევარგამტარები ნივთიერებები, რომელთა წინაღობებს

ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ` նյութեր,
որոնք ըստ էլեկտրահաղոր-

(ელექტროგამტარობას)

դականության միջանկյալ տեղ

ოთახის ტემპერატურაზე აქვთ

են գրավում հաղորդիչների և

შუალედური მნიშვნელობა

դիէլեկտրիկների շարքում։

ლითონისა და დიელექტრიკის წინაღობებს (ელექტროგამტარობებს) შორის.
ნახევარდაშლის პერიოდი

ԿԻՍԱՏՐՈՀՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐՈՒԹ-

დრო, რომლის განმავლო-

ՅՈՒՆ` ժամանակ, որի

ბაშიც არამდგრადი ნაწილა-

ընթացքում ոչ կայուն

კების რაოდენობა ორჯერ

մասնիկների քանակը նվազում է

მცირდება.

երկու անգամ:

ნეიტრონი ელექტრულად

ՆԵՅՏՐՈՆ` էլեկտրականապես

ნეიტრალური ელემენტური

չեզոք լիցք ունեցող տարրական

ნაწილაკი. პროტონთან

մասնիկ է, որը կազմում

ერთად შედის ატობირთვის

է ատոմի միջուկը: Ազատ

შემადგენლობაში. თავისუ-

վիճակում նեյտրոնն անկայուն

ფალ მდგომარეობაში ნეიტ-

է` տրոհվում է պրոտոնների,

რონი არამდგრადია: იშლება

էլեկտրոնների և

პროტონად, ელექტრონად და

հականեյտրոնների

ანტინეიტრინოდ

(կիսատրոհման

(ნახევარდაშლის პერიოდია

պարբերությունն է
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დაახლოებით 1000 წმ).
ნიუტონი ძალის ერთეული.

մոտավորապես 1000 վրկ):
ՆՅՈՒՏՈՆ` ուժի չափման
միավոր:

ნიუტონის კანონები დინამიკის

ՆՅՈՒՏՈՆԻ ՕՐԵՆՔՆԵՐ`

სამი ძირითადი კანონი,

դինամիկայի երեք հիմնական

სხეულზე ძალის მოქმედებისა

օրենքները, մարմնի վրա ուժի

და მის მოძრაობის შესახებ.

ներգործության և նրա շարժման

კანონები ჩამოაყალიბა

մասին: Օրենքները ձևակերպել է

ფიზიკოსმა ისააკ ნიუტონმა.

ֆիզիկոս Իսահակ Նյուտոնը:

კანონები საფუძველია

Օրենքները դասական

კლასიკური მექანიკისა.

մեխանիկայի հիմքն են:

ნიუტონის კანონები სამი კანონი,

ՆՅՈՒՏՈՆԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ` երեք

რომელიც საფუძვლად უდევს

կանոն, որոնք դրված են դասա-

კლასიკურ მექანიკას.

կան մեխանիկայի հիմքում:

ნუკლონი პროტონებისა და

ՆՈՒԿԼՈՆՆԵՐ` ատոմային

ნეიტრონების, ანუ

միջուկները կազմող

ატომბირთვის შემადგენელი

տարրական մասնիկների՝

ელემენტური ნაწილაკების

պրոտոնի և նեյտրոնի,

ზოგადი დასახელება.

ընդհանուր անվանումը:

ობიექტივი ოპტიკური ხელსა-

ՕԲՅԵԿՏԻՎ` օպտիկական

წყოების ნაწილი, ლინზათა

սարքավորումների մաս,

სისტემა, რომელიც

ոսպնյակների համակարգ, որն

მიმართულია საგნისკენ.

ուղղված է դեպի առարկան`
պրոյեկտում է պատկերը
հարթության վրա:

ოპტიკა ფიზიკის განყოფილება,

ՕՊՏԻԿԱ` ֆիզիկայի բաժին, որն

რომელიც სწავლობს

ուսումնասիում է լույսի բնույթը,

სინათლის (ოპტიკურ)

առաքման և կլանման

მოვლენებს, სინათლის

օրենքները, տարածումը
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ბუნებასა და მის ურთიერთ-

տարբեր միջավայրերում,

ქმედებას მატერიასთან.

ինչպես նաև նյութի հետ լույսի
փոխազդեցության ժամանակ
առաջացող երևույթները։

ოპტიკური გამოსხივება ელექ-

ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ`

ტრომაგნიტური გამოსხივება,

էլկտրամագնիսական

რომლის ტალღის სიგრძეები

ճառագայթում, որի ալիքի

არის 10ნმ-დან 1 მმ-მდე 4

երկարությունները 10 նմ-ից

ინტერვალში. ოპტიკურ

մինչև

გამოსხივებას განეკუთვნება

Օպտիկական ճառագայթմանն է

ინფრაწითელი გამოსხივება,

պատկանում ինֆրակարմիր

ხილული გამოსხივება და

ճառագայթումը, տեսանելի

ულტრაიისფერი გამოსხივება.

ճառագայթումը և ուլտրամա-

1 մմ է 4 ինտերվալում:

նուշակագույն ճառագայթումը:
ოპტიკური პრიზმა გამჭვირვალე

ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՊՐԻԶՄԱ`

ნივთიერებისგან დამზადებუ-

թափանցիկ նյութից

ლი სხეული, შემოსაზღვრული

պատրաստված մարմին,

ორი არაპარალელური

սահմանափակված երկու ոչ

სიბრტყით, რომლებზეც ხდება

զուգահեռ հարթություններով,

სინათლის გარდატეხა.

որտեղ տեղի է ունենում լույսի

გამოიყენება ოპტიკურ და

բեկումը: Օգտագործվում է

სპექტრულ ხელსაწყოებში.

օպտիկական և սպեկտրային
սարքերում:

ოპტიკური სარკე სხეული

ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՅԵԼԻ` մարմին`

გაპრიალებული ან ამრეკლი

փայլեցված կամ անդրադարձող

ნივთიერებით (ვერცხლი,

նյութով (արծաթ, ոսկի,

ოქრო, ალუმინი და ა.შ.)

ալյումին և այլն) պատած

დაფარული ზედაპირით,

մակերևույթով, որի վրա տեղի է

რომელზეც სარკული

ունենում հայելային
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არეკვლა ხდება.
ოპტიკური ძალა ლინზის

անդրադարձում:
ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՈՒԺ` ոսպնյակի

ფოკუსური მანძილის

կիզակետային տարածության

შებრუნებული სიდიდე.

շրջված մեծություն:

ოსცილატორი (oscillum) „რხე-

ՕՍՑԻԼՅԱՏՈՐ (oscillum) «տատ-

ვა“ სხეულთა ყოველგვარი

անումներ»` մարմինների

სისტემა, რომელსაც აქვს

ցանկացած համակարգ, որն

მექანიკური, ელექტრომაგნი-

ունի մեխանիկական,

ტური და სხვა რხევების

էլեկտրամագնիսական և այլ

შესრულების უნარი.

տատանումներ կատարելու
ունակություն:

პასკალი წნევის ერთეული.

ՊԱՍԿԱԼ` ճնշման միավոր:

პასკალის კანონი ჰიდროსტა-

ՊԱՍԿԱԼԻ ՕՐԵՆՔ`

ტიკის ძირითადი კანონი:

հիդրոստատիկայի հիմնական

სითხის ან აირის ზედაპირზე

օրենքը` հեղուկի կամ գազի

გარეშე ძალების მიერ

մակերևույթի վրա արտաքին

წარმოებული წნევა

ուժերի կողմից առաջացած

ერთნაირად გადაეცემა ყველა

ճնշումն ազդում է բոլոր

მიმართულებით.

ուղղություններով հավասարապես` մեծանալով խորությանը
զուգընթաց:

პირველი კოსმოსური სიჩქარე

ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ

მინიმალური სიჩქარე,

ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ` նվազագույն

რომლის დროსაც კოსმოსურ

արագություն, որի ժամանակ

აპარატს დედამიწის

տիեզերական սարքը Երկրի

გრავიტაციულ ველში

գրավիտացիոն դաշտում կարող

შეუძლია გადაიქცეს

է վերածվել արհեստական

ხელოვნურ თანამგზავრად და

արբանյակի և շարժվել
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იმოძრაოს წრიულ ორბიტაზე.

շրջանաձև ուղեծրով: Երկրի

დედამიწის ზედაპირთან:

մակերևույթի մոտ` V=7,91

V=7,91 კმ/წმ.

կմ/վրկ:

პლაზმა იონიზებული აირი,

ՊԼԱԶՄԱ` իոնացված գազ, որում

რომელშიც დადებითი და

դրական և բացասական լիցքերի

უარყოფითი მუხტების

կոնցենտրացիաները

კონცენტრაციები პრაქტიკუ-

գործնականում միանման են:

ლად ერთნაირია.
პლაზმური ფიზიკა ფიზიკის

ՊԼԱԶՄԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ`

დარგი, რომელიც სწავლობს

ֆիզիկայի բաժին, որն

პლაზმის თვისებებს, მათ

ուսումնասիրում է պլազմայի

შორის, მაგნიტურ ველში.

հատկությունները, այդ թվում
մագնիսական դաշտում:

პოზიტრონი ელემენტური

ՊՈԶԻՏՐՈՆ` տարրական

ნაწილაკი, რომლის მასა

մասնիկ, որի զանգվածը

ტოლია ელექტრონის მასისა,

հավասար է էլեկտրոնի

აქვს დადებითი ელემენტური

զանգվածին, ունի դրական

მუხტი და 1/2-ის ტოლი სპინი.

էլեմենտային լիցք և ½-ի

ის არის ელექტრონის

հավասար սպին: Այն էլեկտրոնի

ანტინაწილაკი.

հակամասնիկն է:

პოლარიზაცია ტალღების ერთ
სიბრტყეში გავლა.
პოლარიზებულობა ვექტო-

ԲԵՎԵՌԱՑՈՒՄ` ալիքների մեկ
հարթությամբ անցնելը:
ԲԵՎԵՌԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ`

რული ფიზიკური სიდიდე,

վեկտորական ֆիզիկական

ტოლია მცირე მოცულობის

մեծություն, հավասար է փոքր

დიელექტრიკის ელექტრული

ծավալի դիէլեկտրիկի

მომენტის ფარდობისა ამ

էլեկտրական մոմենտի և այս

მოცულობასთან.

ծավալի հարաբերությանը:

პოტენციური ენერგია მექანიკუ-

ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԷՆԵՐԳԻԱ` մեխան80

რი სისტემის ენერგიის

իկական համակարգի

ნაწილი, რომელიც დამოკი-

էներգիայի մաս, որը կախված է

დებულია სისტემის ურთიერთ-

համակարգի փոխդասավորվ-

განლაგებასა და მათ

ածությունից և արտաքին

მდებარეობაზე გარეშე ძალურ

ուժերի դաշտում դրանց դիրքից:

ველში. პოტენციური ენერგიის

Պոտենցիալ էներգիայի մեծութ-

სიდიდე დამოკიდებულია

յունը կախված է հաշվարկման

ათვლის სისტემის არჩევაზე.

համակարգի ընտրությունից:

პოტენციური ენერგია სიმაღლეზე ატანილი სხეულის

ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԷՆԵՐԳԻԱ` երկրից
բարձրացված մարմնի էներգիա:

ენერგია.
პრიზმა ოპტიკური ბრტყელი

ՊՐԻԶՄԱ` օպտիկական հարթ

ზედაპირებით შემოსაზღვრუ-

մակերևույթներով սահմանա-

ლი სხეულები, რომლებიც

փակված մարմիններ, որոնք

სიხშირეთა გარკვეული დიაპა-

հաճախականության որոշակի

ზონისათვის გამჭირვალე

դիապազոնի համար պատրա-

მასალისგანაა დამზადებული.

ստված են թափանցիկ նյութից:

პროტონი სტაბილური ელემენ-

ՊՐՈՏՈՆ` կայուն տարրական

ტური ნაწილაკი დადებითი

մասնիկ դրական էլեմենտային

ელემენტური ელექტრული

էլեկտրական լիցքով և 1/2

მუხტით და 1/2 სპინით.

սպինով: Նեյտրոնների հետ

ნეიტრონებთან ერთად შედის

մտնում են բոլոր քիմիական

ყველა ქიმიური ელემენტის

տարրերի միջուկի կազմության

ბირთვის შემადგენლობაში.

մեջ: Չեզոք ատոմում պրոտոն-

ნეიტრალურ ატომში

ների թիվը հավասար է էլեկտր-

პროტონების რაოდენობა

ոնների քանակին: Պրոտոնների

ტოლია ელექტრონების

քանակը որոշում է տվյալ

რაოდენობისა. პროტონების

տարրի ատոմական համարը:

რაოდენობა განსაზღვრავს
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ელემენტის ატომურ ნომერს.
პროტონი (Gk. prōtos პირველი)

ՊՐՈՏՈՆ (Gk. prōtos առաջին)`

ნივთიერების დადებითად

նյութի դրական լիցքավորված

დამუხტული ელემენტარული

տարրական մասնիկ, որը

ნაწილაკი, რომელიც წარმოა-

հանդիսանում է ատոմի միջուկի

დგენს ატომგულის

բաղադրիչ մաս:

შემადგენელ ნაწილს.
პროფილომეტრი ხელსაწყო,

ՊՐՈՖԻԼՈՄԵՏՐ` սարք, որը

რომელიც ზედაპირის

չափում է մակերևույթի

უსწორობებს კონტაქტური

անհարթությունները շփման

მეთოდით ზომავს, გაზომვის

մեթոդով, իսկ չափումների

შედეგებს კი სკალაზე

արդյունքները հաշվարկում է

აითვლის.

սանդղակի վրա:

რადიოაქტივობა ქიმიური

ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ

ელემენტის იზოტოპების

(ճառագայթաակտիվություն,

თვითნებური გარდაქმნის

ռադիոակտիվ տրոհում)`

მოვლენა სხვა იზოტოპად,

որոշակի քիմիական տարրերի

რომელსაც თან ახლავს

անկայուն իզոտոպների

ელემენტური ნაწილაკების,

ինքնաբերաբար փոխակերպ-

ატომბირთვებისა და ხისტი

ումը մեկ այլ քիմիական տարրի

ელექტრომაგნიტური

իզոտոպի, որն ուղեկցվում

ტალღების გამოსხივება.

է էներգիայի և տարրական

ასხვავებენ ბუნებრივ

մասնիկների արձակումով,

რადიოაქტივობასა (ბუნებაში

էլեկտրամագնիսական

არსებული იზოტოპები) და

ալիքների ճառագայթմամբ:

ხელოვნურ რადიოაქტივობას

Տարբերակում են բնական

(რეაქციებით მიღებული

ռադիոակտիվություն (բնության

იზოტოპები).

մեջ առկա իզոտոպներ) և
արհեստական ռադիոակտիվ82

ություն (ռեակցիաներով
ստացված իզոտոպեր):
რადიოინტერფერომეტრი

ՌԱԴԻՈԻՆՏԵՐՖԵՐՈՄԵՏՐ`

იარაღი, რომელსაც

սարք, որն օգտագործում են

რადიოასტრონომიული

ռադիոաստղագիտական

დაკვირვებებისათვის იყენებენ.

դիտարկումների համար:

რადიოლოკაცია მეცნიერებისა

ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻԱ` գիտության և

და ტექნიკის დარგი, რომლის

տեխնիկայի բնագավառ, որի

ამოცანაა სხვადასხვა ობიექტ-

խնդիրն է տարբեր օբյեկտների

ზე რადიოტექნიკური მეთოდე-

դիտումը ռադիոտեխնիկական

ბით დაკვირვება, ობიექტის

մեթոդներով, օբյեկտի

გამოვლენა, გარჩევა, მისი

հայտնաբերումը, ճանաչումը,

კოორდინატების გაზომვა და

նրա կոորդինատների չափումը

სხვა მახასიათებლების

և այլ հատկությունների

დადგენა, რითაც ზომავენ

որոշումը, ինչով չափում են

მანძილს ობიექტამდე,

օբյեկտի հեռավորությունը,

სიგნალის მოსვლის

ուղղությունը դիտման կետի

მიმართულებას, ობიექტის

նկատմամբ, շարժման

მოძრაობის რადიალურსა და

շառավիղային և անկյունային

კუთხურ სიჩქარეებს და ა.შ.

արագությունները և այլն:

რადიომეტრი რადიოაქტიურო-

ՌԱԴԻՈՄԵՏՐ, ՃԱՌԱԳԱՅԹ-

ბის გამზომი ხელსაწყო, რო-

ԱՉԱՓ` ճառագայթման

მელსაც იყენებენ ელექტრო-

էներգիայի չափման սարք, որն

მაგნიტური გამოსხივების

օգտագործվում է էլեկտրամագ-

თბური ენერგიის გასაზომად.

նիսական ճառագայթման

მეტროლოგიაში ამ ტიპის რ-

ջերմային էներգիայի չափման

ით იკვლევენ მზის რადიაციას.

համար: Չափագիտության մեջ
այս տիպի ռադիոմետրով
հետազոտում են արևային
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ճառագայթումը:
რადიოტალღასატარი დიელექ-

ՌԱԴԻՈԱԼԻՔԱՏԱՐ` դիէլեկտրիկ

ტრიკული არხი, რომელსაც

ալիք, որն օգտագործում են

იყენებენ რადიოტალღების

ռադիոալիքների տարածման

გასავრცელებლად. არხის

համար: Ալիքի կողմնային

გვერდითი ზედაპირი არის

մակերևույթը երկու

ორი გარემოს გამყოფი

միջավայրերի բաժանարար

საზღვარი. როცა ტალღა ამ

սահման է: Երբ ալիքն այս

საზღვარს გაცდება, მკვეთრად

սահմանից անցնում է, կտրուկ

შეიცვლება დიელექტრიკული

փոխվում է դիէլեկտրիկ կամ

ან მაგნიტური შეღწევადობა

մագնիսական թափանցել-

და ელექტროგამტარობა.

իությունը և էլեկտրահաղորդականությունը:

რადიოტალღები ელექტრო-

ՌԱԴԻՈԱԼԻՔՆԵՐ` էլեկտրամա-

მაგნიტური ტალღები,

գնիսական ալիքներ, որոնց

რომელთა ტალღის სიგრძე

ալիքի երկարությունն ավել է 0,1

მეტია 0,1 მმ-ზე. გამოიყენება

մմ-ից: Կիրառվում է

რადიოკავშირში,

ռադիոկապում, ռադիոլոկ-

რადიოლოკაციაში,

ացիայում, ռադիոաստղագի-

რადიოასტრონომიაში და სხვ.

տության մեջ և այլն:

რადიოტელესკოპების მიმღები

ՌԱԴԻՈԴԻՏԱԿՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆ-

მოწყობილობა, რომელიც

ԻՉ` սարք, որն ալեհավաքի հետ

ანტენასთან ერთად გამოიყე-

կիրառվում է աստղագիտական

ნება ასტრონომიული ობიექ-

օբյեկտների ռադիոդիապազոնի

ტების რადიოდიაპაზონის

ճառագայթման

გამოსხივების შესასწავლად.

ուսումնասիրության համար:

რეაქციათა ურთიერთობის

ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹ-

პრინციპი წრფივად

ՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ` գծայնորեն

დეფორმირებადი სხეულის

դեֆորմացվող մարմնի հատկո84

თვისება, რომელიც

ւթյուն, որը բխում է աշխատան-

გამომდინარეობს მუშაობათა

քների հարաբերության սկզբուն-

ურთიერთობის პრინციპიდან.

քից: Կիրառում են զանգվածների

იყენებენ მასათა გამძლეობასა

դիմացկունության և

და საამშენებლო მექანიკაში.

շինարարական մեխանիկայում:

რეგენერატორი თბოტექნიკაში

ՌԵԳԵՆԵՐԱՏՈՐ` ծանր

მძიმე თბოგადამცემი.

ջերմահաղորդիչ

რომელშიც სითბოს გადაცემა

ջերմատեխնիկայում, որում

ხდება თბოგადამტანის

ջերմության հաղորդումը տեղի է

რიგრიგობით შეხებით

ունենում սարքի միևնույն

აპარატის ერთსა და იმავე

մակերևույթին հերթով

ზედაპირთან. „ცხელ“

դիպչելով: «Տաք»

თბოგადამტანთან შეხების

ջերմահաղորդիչի հետ շփման

დროს რეგენერეტორის კედ-

ժամանակ ռեգեներատորի

ლები ცხელდება. „ცივთან“ –

պատերը տաքանում են, «սառի»

ცივდება.

հետ` սառչում:

რეზისტორი ელექტრული

ՌԵԶԻՍՏՈՐ` էլեկտրական

წრედის ელემენტი, რომლის

շղթայի կառուցվածքայի տարր,

ძირითადი დანიშნულებაა

որի հիմնական նշանակումը

აქტიური წინაღობა გაუწიოს

հոսանքն ու լարումը

ელექტრულ დენს.

կարգավորելն է` շղթայում
հոսանքին որոշակի դիմադրություն ցույց տալու ճանապարհով:

რეზონანსი ჩამოყალიბებული

ՌԵԶՈՆԱՆՍ` տատանողական

იძულებითი რხევების

համակարգում ստիպողական

ამპლიტუდის მეტნაკლებად

տատանումների ամպլիտուդի

მკვეთრი გაზრდა, როცა გარე

կտրուկ աճի երևույթը, երբ

ზემოქმედების სიხშირე

արտաքին աղդեցության

უახლოვდება სისტემის
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საკუთარ სიხშირეს.

ում է համակարգի սեփական
հաճախականո-ւթյանը:

რეზონატორი სისტემა (სხეული

ՌԵԶՈՆԱՏՈՐ` համակարգ

ან მოწყობილობა), რომელ-

(մարմին կամ սարք), որում

შიც შეიძლება ადგილი

կարող է տեղի ունենալ

ჰქონდეს რეზონანსს.

ռեզոնանսի երևույթ:

რეზონატორის მაგალითებია:

Ռեզոնատորների օրինակներ

კამერტონი, აკუსტიკური

են` կամերտոնը, ծավալային

რეზონატორი, რხევითი

ռեզոնատորը, տատանողական

კონტური (ელექტრული

կոնտուրը (էլեկտրական

რეზონატორი).

ռեզոնատոր):

რენტგენის გამოსხივება თვა-

ՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅ-

ლით უხილავი მოკლეტალ-

ԹՈՒՄ ` աչքով անտեսանելի

ღიანი ელექტრომაგნიტური

կարճ ալիքային էլեկտրամա-

გამოსხივება, რომელიც

գնիսական ճառագայթում, որն

წარმოიქმნება დამუხტული

առաջանում է լիցքավորված

ნაწილაკების ატომებთან

մասնիկների ատոմների հետ

ურთიერთქმედებისას.

փոխազդեցության ժամանակ:

ტალღის სიგრძეა 10-7 - 10-12 მ.

Ալիքի երկարությունն է 10-7 - 1012

რეოსტატი მოწყობილობა ელე-

մ:

ՌԵՈՍՏԱՏ` էլեկտրական շղթայ-

ქტრულ წრედში დენის ან

ում հոսանքի ուժը կամ լարումը

ძაბვის რეგულირებისა და

կարգավորելու և սահմանա-

შეზღუდვისათვის.

փակելու էլեկտրական սարք:

რხევა მოძრაობა, რომელიც

ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ` համակարգի

დროის ტოლი შუალედების

վիճակի շարժումներ, որոնց

შემდეგ ზუსტად ან

բնորոշ է ճշգրիտ կամ մոտավոր

მიახლოებით მეორდება.

կրկնվելիությունը:

რხევების ამპლიტუდა მაქსიმა-

ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՊԼԻՏՈՒԴ`
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ლური გადახრა წონასწო-

հավասարակշռության դիրքից

რობის მდებარეობიდან.

առավելագույն շեղումը:

რხევების მილევა საკუთარი

ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՍՊԱՌՈՒՄ`

რხევების თანდათანობითი

սեփական տատանումների

შესუსტება.

աստիճանական թուլացում:

რხევითი სისტემა სხეულთა

ՏԱՏԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱ-

სისტემა, რომელსაც შეუძლია

ՐԳԵՐ` մարմինների

თავისუფალი რხევების

համակարգ, որը կարող է ազատ

შესრულება.

տատանումներ կատարել:

რხევის სიხშირე ფიზიკური სი-

ՏԱՏԱՆՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆ-

დიდე, რომელიც ტოლია

ՈՒԹՅՈՒՆ` ֆիզիկական

სხეულის მიერ შესრულებული

մեծություն, որը հավասար է

სრული რხევების რაოდენო-

մարմնի կողմից կատարված

ბის ფარდობისა იმ დროის

լրիվ տատանումների քանակի և

შუალედთან, რომელშიც

այն ժամանակահատվածի

შესრულდა ეს რხევები.

հարաբերությանը, որում
կատարվել են այս
տատանումները:

სარკული არეკვლა გაპრიალე-

ՀԱՅԵԼԱՅԻՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ`

ბული, გლუვი ზედაპირიდან

փայլեցված, հարթ մակերևո-

სინათლის არეკვლა.

ւյթից լույսի անդրադարձում:

საუკეთესო ხედვის მანძილი

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ

თვალიდან საგნამდე მინიმა-

ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ` աչքից

ლური მანძილი, რომელზეც

մինչև առարկան նվազագույն

შესაძლებელია საგნის

հեռավորությունը, որում

დეტალების კარგად გარჩევა

հնարավոր է առարկայի

თვალის დაძაბვის გარშე.

մանրամասերը լավ
տարբերակել, առանց աչքը
լարելու:
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სივრცე სამგანზომილებიანი

ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ` եռաչափ

უსაზღვრო არე, რომელშიც

անսահման տարածք, որում

მდებარეობენ სხეულები და

ֆիզիկական մարմիններն ու

მოვლენები, რომლებსაც აქვთ

իրադարձություններն իրար

ერთმანეთის მიმართ

նկատմամբ ունեն

გარკვეული მდებარეობა.

հարաբերական դիրք:

სითბოს რაოდენობა ფიზიკური

ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՔԱՆԱԿ`

სიდიდე, ტოლია შინაგანი

ֆիզիկական մեծություն,

ენერგიის ნაწილისა,

հավասար է ներքին էներգիայի

რომელიც გადაეცა სითბო-

այն մասին, որը փոխանցվել է

ცვლის პროცესში ერთი

ջերմափոխանակության

მაკროსკოპული სხეულიდან

ընթացքում մեկ մակրոսկոպիկ

მეორეს მუშაობის

մարմնից մյուսին` առանց

შესრულების გარეშე. მისი

աշխատանքի կատարման: Նրա

ერთეულია ჯოული.

միավորն է ջոուլը:

სითბური გამოსხივება ელექტ-

ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ`

რომაგნიტური გამოსხივება,

էլեկտրամագնիսական

რომელიც აბსოლუტურ ნოლ-

ճառագայթում, որն առաջանում

ზე მაღალი ტემპერატურის

է բացարձակ զրոյից բարձր

მქონე ნივთიერების შინაგანი

ջերմաստիճան ունեցող նյութի

ენერგიის ხარჯზე გამოსხივ-

ներքին էներգիայի հաշվին:

დება. ტემპერატურის ზრდით

Ջերմաստիճանի բարձրացումով

სითბური გამოსხივების

աճում է ջերմային

ენერგია იზრდება.

ճառագայթման էներգիան:

სითხე ნივთიერების ერთ-ერთი

ՀԵՂՈՒԿ` նյութի երեք հիմնական

აგრეგატული მდგომარეობა.

ագրեգատային վիճակներից

სითხის ძირითად თვისებას,

մեկը: Հեղուկի հիմնական

რომლითაც ის განსხვავდება

հատկանիշը, որով այն

სხვა აგრეგატული მდგომარე-

տարբերվում է այլ
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ობისაგან, წარმოადგენს თვი-

ագրեգատային վիճակներից,

სება განუსაზღვრელად შეი-

հանդիսանում է նրա`

ცვალოს ფორმა მექანიკური

մեխանիկական լարվածության

ზემოქმედებით, ძალიან მცი-

ներգործությամբ, նույնիսկ շատ

რედიც კი, ამასთან პრაქტიკუ-

աննշան, անսահմանորեն

ლად მოცულობის შენარჩუ-

փոխել իր ձևը, միևնույն

ნებით. თხევად მდგომარე-

ժամանակ պահպանելով

ობას ჩვეულებრივ მიიჩნევენ

ծավալը: Հեղուկ վիճակը

შუალედურ მდგომარეობად

սովորաբար համարում են

მყარ სხეულსა და აირს

միջանկյալ վիճակ պինդ և

შორის: აირი არ ინარჩუნებს

գազային մարմինների միջև`

მოცულობას, ფორმას, ხოლო

գազը չի պահպանում ծավալը,

მყარი სხეული ინარჩუნებს

ձևը, իսկ պինդ մարմինը

ერთსაც და მეორესაც.

պահպանում է և ՛մեկը, և՛ մյուսը:

სითხე ნივთიერების ერთ-ერთი

ՀԵՂՈՒԿ` նյութի երեք հիմնական

აგრეგატული მდგომარეობა-

ագրեգատային վիճակներից

თაგანი, შუალედური მყარსა

մեկը, միջանկյալ դիրք պինդ և

და აირადს შორის. სითხეს,

գազային մարմինների միջև:

ისევე როგორც მყარი სხეულს,

Հեղուկին, այնպես, ինչպես պինդ

ახასიათებს მცირე კუმშვადო-

մարմնին, բնորոշ է սեղմումը,

ბა, დიდი სიმკვრივე და ამავე

մեծ խտությունը և միևնույն

დროს, აირის მსგავსად, ახასი-

ժամանակ, գազի նման, բնորոշ է

ათებს ფორმის ცვალებადობა.

ձևի փոփոխականությունը:

სითხიანი თერმომეტრი ტემპე-

ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱՉԱՓ`

რატურის გამზომი ხელსაწყო,

ջերմաստիճանի չափման սարք,

რომლის მოქმედებაც ემყა-

որի գործողությունը հիմնվում է

რება სითხის სითბურ გაფარ-

հեղուկի ջերմային ընդարձա-

თოებას. ტემპერატურული

կման վրա: Չափումների

უბნის მიხედვით მას ავსებენ

տիրույթից կախված` այն լցնում
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ვერცხლისწყლით, ეთილის

են սնդիկով, էթիլի սպիրտով

სპირტით ან სხვა სითხეებით.

կամ այլ հեղուկներով:

სიმკვრივე სიდიდე, რომელიც

ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ` մեծություն, որը

ტოლია სხეულის მასისა და

հավասար է նյութի զանգվածի և

მისი მოცულობის შეფარდე-

նրա ծավալի հարաբերությանը:

ბისა.
სიმძიმის ცენტრი მყარი სხეუ-

ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ` պինդ

ლის სიმძიმის ცენტრი მის

մարմնի ծանրության կենտրոնը

მასათა ცენტრს ემთხვევა.

համընկնում է նրա զանգվածների կենտրոնին:

სიმძიმის ძალა ძალა, რომლი-

ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ` ուժ, որով

თაც სხეული მიიზიდება დედა-

մարմինը ձգվում է դեպի Երկիր

მიწისკენ (ან სხვა პლანეტის-

(կամ դեպի այլ մոլորակ)` նրա

კენ) მის ზედაპირთან ახლოს.

մակերևույթի մոտ:

სიმძლავრე სკალარული სიდი-

ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ` սկալյար

დე, რომელიც მუშაობის იმ

մեծություն, որը հավասար է

დროის შუალედთან ფარდო-

ֆիզիկական մարմնի կատարած

ბის ტოლია, რომელშიც

աշխատանքի և դրա կատա-

შესრულდა მუშაობა. მისი

րման ժամանակամիջոցի հարա-

ერთეულია ვატი (ვტ).

բերությանը: Նրա միավորն է
վատը (վտ):

სინათლე გამოსხივება, რომელ- ԼՈՒՅՍ` ճառագայթում, որը
მაც შეიძლება გამოიწვიოს

կարող է առաջացնել

მხედველობითი შეგრძნება;

տեսողական զգացողություն,

ნებისმიერი სიხშირის

ցանկացած հաճախության

ელექტრომაგნიტური

էլեկտրամագնիսական

გამოსხივება.

ճառագայթում:

სინათლის არეკვლა სინათლის

ԼՈՒՅՍԻ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒՄ`

ტალღის ორი განსხვავებული

լույսի ալիքը, երկու տարբեր
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გარდატეხის მაჩვენებლიანი

բեկման ցուցանիշով միջավայրի

გარემოს გამყოფ ზედაპრზე

բաժանման մակերևույթին

დაცემისას უკან საწყის

ընկնելիս, փոխում է

გარემოში დაბრუნების

տարածման ուղղությունը դեպի

პროცესი.

հետ` նախնական միջավայր:

სინათლის გაბნევა გარემოში

ԼՈՒՅՍԻ ՑՐՈՒՄ` միջավայրում

გავრცელებისას სინათლის

տարածվելիս` լույսի փնջի

კონის ყველა შესაძლო

շեղում բոլոր հնարավոր

მიმართულებით გადახრა.

ուղղություններով:

სინათლის გარდატეხა ერთი

ԼՈՒՅՍԻ ԲԵԿՈՒՄ` մի միջավայր-

გარემოდან მეორეში გადას-

ից մյուսն անցնելիս` լույսի

ვლისას სინათლის (ელექტ-

(էլեկտրամագնիսական

რომაგნიტური ტალღების)

ալիքների) տարածման

გავრცელების მიმართულების

ուղղության փոփոխություն:

ცვლილება.
სინათლის კვანტი იგივე

ԼՈՒՅՍԻ ՔՎԱՆՏ` նույն ֆոտոն:

ფოტონი.
სინათლის სიჩქარე ვაკუუმში (c)

ԼՈՒՅՍԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ` վակ-

- ერთ-ერთი ძირითადი

ուումում(c) հիմնական ֆիզիկ-

ფიზიკური მუდმივა, რომელიც

ական հաստատուններից մեկն

ვაკუუმში ელექტრომაგნიტური

է, որը վակուումում էլեկտրամա-

ტალღების გავრცელების

գնիսական ալիքների

სიჩქარის ტოლია. с=(299 792

տարածման արագությանն է

458 ± 1,2)მ/წმ. სინათლის

հավասար:

სიჩქარე ნებისმიერი ფიზიკური

1,2)մ/վրկ: Լույսի արագությունը

ურთიერთქმედების ზღვრული

համարվում է ցանկացած

სიჩქარეა.

ֆիզիկական փոխազդեցության

с=(299 792 458 ±

տարածման սահմանային
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արագություն:
სინათლის სხივი წარმოსახვითი

ԼՈՒՅՍԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹ` երևակ-

წრფე, რომლის გასწვრივაც

այական ուղիղ, որի երկայնքով

ვრცელდება სინათლის

տարածվում է լույսի էներգիան:

ენერგია.
სინათლის შთანთქმა ნივთიერე-

ԼՈՒՅՍԻ ԿԼԱՆՈՒՄ` նյութի

ბაში გავრცელებისას სინათ-

միջով անցնելիս` լույսի

ლის ტალღის ენერგიის

ինտենսիվության

შემცირება.

նվազում`լույսի ալիքի
էներգիայի նվազում:

სიჩქარე ერთ-ერთი ყველაზე

ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ`ամենահիմնար

ფუნდამენტური და პრაქტი-

ար և պրակտիկայում

კაში ყველაზე გამოყენებადი

ամենակիրառելի ֆիզիկական

ფიზიკური სიდიდე. ზოგადად

մեծություններից մեկն է:

აღნიშნავს დროის ერთეულში

Ընդհանուր առմամբ

რაიმე სიდიდის ცვლილებას.

արտահայտում է ժամանակի

ფიზიკაში ეს არის სიდიდე,

միավորում որևէ մեծության

რომლის გარშემოც და

փոփոխությունը: Ֆիզիկայում

რომელზეც არის აწყობილი

սա մեծություն է, որի շուրջ և որի

თანამედროვე ფიზიკა,

վրա կառուցված է

კერძოდ აინშტაინის

ժամանակակից ֆիզիկան,

ფარდობითობის თეორია. ამ

մասնավորապես Այնշտայնի

თეორიის მიხედვით, სიჩქარის

հարաբերականության

სიდიდე არის შემოსაზღვ-

տեսությունը: Այս տեսության

რული, აქვს მაქსიმუმი და

համաձայն, արագության

მასზე მეტი სიჩქარის არსებობა

մեծությունը սահմանափակված

თეორიულად არის შეუძლე-

է, ունի մաքսիմում և դրանից

ბელი. მისი მაქსიმუმი არის ე.

ավելի արագության գոյություն

წ. „სინათლის სიჩქარე“. ეს

տեսականորեն անհնար է: Նրա
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არის ელექტრომაგნიტური

մաքսիմումը այսպես կոչված

ტალღის გავრცელების

«լույսի արագությունն է: Դա

(ფოტონის) სიჩქარე ვაკუუმში.

էլեկտրամագնիսական ալիքի

მისი მნიშვნელობა არის 299

տարածման (ֆոտոնի)

792 458 კილომეტრი წამის

արագությունն է վակուումում:

განმავლობაში. სიჩქარე არის

Նրա նշանակությունը 299

ვექტორული სიდიდე, ანუ

792 458 կիլոմետր է վայրկյանի

რიცხვით მნიშვნელობასთან

ընթացքում: Արագությունը

ერთად მიუთითებს ასევე

վեկտորական մեծություն է,

გადაადგილების მიმართუ-

այսինքն` թվային նշանակու-

ლებას.

թյան հետ մատնանշում է նաև
տեղափոխման ուղղությունը:

სპექტრი ხილული სინათლის

ՍՊԵԿՏՐ, ԼՈՒՍԱՊԱՏԿԵՐ`

ფერები: წითელი, ნარინჯის-

տեսանելի լույսի գույներ`

ფერი, ყვითელი, მწვანე,

կարմիր, նարնջագույն, դեղին,

ცისფერი, ლურჯი, იისფერი.

կանաչ, երկնագույն, կապույտ,
մանուշակագույն:

სპექტროგრაფი ოპტიკური

ԼՈՒՍԱՊԱՏԿԵՐԱԳԻՐ` օպտիկ-

ხელსაწყო გამოსხივების

ական սարք` ճառագայթման

სპექტრის მისაღებად და

սպեկտրը` լուսապատկերը,

ერთდროულად

ստանալու և միաժամանակ

რეგისტრაციისთვის.

գրանցելու համար:

სპექტროსკოპი ოპტიკური

ՍՊԵԿՏՐՈՍԿՈՊ, ԼՈՒՍԱԿԱ-

ხელსაწყო გამოსხივების

ԳԻՐ` օպտիկական սարք`

სპექტრის ვიზუალურად

ճառագայթման սպեկտրը

დასამზერად. სპექტროსკოპის

տեսանելիորեն դիտարկելու

ძირითადი ნაწილი არის

համար: Սպեկտրոսկոպի

ოპტიკური პრიზმა.

հիմնական մասը օպտիկական
պրիզման է:
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სპექტროსკოპია ფიზიკის განყო-

ՍՊԵԿՏՐՈՍԿՈՊԻԱ` ֆիզիկայի

ფილება, რომელიც სწავლ-

բաժին, որն ուսումնասիրում է

ობს ოპტიკურ სპექტრებს

օպտիկական սպեկտրների`

ატომების, მოლეკულებისა და

ատոմների, մոլեկուլների և նաև

ასევე სხვადასხვა აგრეგატულ

տարբեր ագրեգատային

მდგომარეობაში მყოფი

վիճակներում գտնվող նյութերի

ნივთიერებების აგებულების

կառուցվածքը:

დასადგენად.
სპექტრული ანალიზი ფიზიკური

ՍՊԵԿՏՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒ-

მეთოდი ნივთიერების ქიმიური

ԹՅՈՒՆ` ֆիզիկական մեթոդ`

შემადგენლობის თვისობრივი

քիմիական բաղադրության

და რაოდენობრივი ანალიზი-

որակական և քանակական

სთვის, რომელიც ეფუძნება

վերլուծության համար, որը

მათი ოპტიკური სპექტრების

հիմնվում է օպտիկական սպեկ-

შესწავლას.

տրների ուսումնասիրման վրա:

სპინი (E. spin ბრუნვა) თანამედ-

ՍՊԻՆ (E. spin պտույտ)

როვე ფიზიკაში: ელემენტა-

Ժամանակակից ֆիզիկայում`

რული ნაწილაკის (ელექტრო-

տարրական մասնիկների

ნის, პროტონის, ნეიტრონის)

(էլեկտրոնի, պրոտոնի,

ან ატომგულის მოძრაობის

նեյտրոնի) կամ ատոմի միջուկի

რაოდენობის საკუთარი

շարժման քանակի սեփական

მექანიკური მომენტი, რაც

մեխանիկական մոմենտ, ինչը

განპირობებულია მათი

պայմանավորված է դրանց

კვანტური ბუნებით; მის სიდი-

քվանտային բնույթով: Դրա

დეზეა არსებითად დამოკიდე-

մեծությունից են էապես

ბული ელემენტარული

կախված տարրական

ნაწილაკების თვისებები.

մասնիկների հատկությունները:

სტატიკა მექანიკის ნაწილი,
რომელიც სწავლობს ძალების

ՍՏԱՏԻԿԱ` մեխանիկայի բաժին,
որն ուսումնասիրում է ուժերի
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მოქმედების ქვეშ მყოფი

ազդեցությամբ նյութական

სხეულების წონასწორობის

մարմինների հավասարա-

პირობებს.

կշռության պայմանները:

სხეულის იმპულსი მოძრაობის

ՄԱՐՄՆԻ ԻՄՊՈՒԼՍ` շարժման

რაოდენობა - ვექტორული

չափը` վեկտորական

ფიზიკური სიდიდე, რომელიც

ֆիզիկական մեծություն, որը

მასის სიჩქარეზე ნამრავლის

հավասար է մարմնի զանգվածի

ტოლია.

և արագության արտադրյալին:

ტელესკოპი ასტრონომიული

ԱՍՏՂԱԴԻՏԱԿ` աստղագիտակ-

ოპტიკური ხელსაწყო ცის

ան օպտիկական սարք`

მნათობებზე

երկնային լուսատուների

დასაკვირვებლად.

դիտարկման համար:

ტემპერატურა (ლათ. tempera-

ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ (լատ.

tura - თანაშეზომილება, ნორ-

temperatura, նորմալ վիճակ)

მალური მდგომარეობა) ფიზი-

ֆիզիկական մեծություն, որը

კური სიდიდე, რომელიც ახა-

բնորոշ է մակրոսկոպիկ

სიათებს მაკროსკოპული სის-

համակարգի թերմոդինա-

ტემის თერმოდინამიკური წო-

միկական հավասարա-

ნასწორობის მდგომარეობას.

կշռության վիճակին:

ტრაექტორია წარმოსახვითი

ՀԵՏԱԳԻԾ` երևակայական գիծ,

წირი, რომელსაც შემოწერს

նյութական կետի շարժման

მატერიალური წერტილი

անընդհատ հետագիծ, այն գիծը,

არჩეული ათვლითი სისტემის

որով մարմինը շարժվում է տվյ-

მიმართ მოძრაობისას.

ալ հաշվարկման համակարգում:

ტრანზისტორი სამი ან მეტი

ՏՐԱՆԶԻՍՏՈՐ`երկու կամ ավելի

გამოსავლის მქონე ნახევარ-

ելք ունեցող կիսահաղորդչային

გამტარული ხელსაწყო. გამო-

սարք: Կիրառվում է

იყენება ელექრული რხევების

էլեկտրական տատանումների

გაძლიერების, გენერირებისა

ուժեղացման, գեներացման և
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და გარდაქმნისათვის.
ტრანსფორმატორი აპარატი,

վերափոխման համար:
ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ` սարք, որը

რომელიც ელექტრულ ძაბვას

ավելացնում կամ նվազեցնում է

ზრდის და ამცირებს.

էլեկտրական փոփոխական
հոսանքի լարվածությունը:

ტურბულენტობა (ჰიდროდი-

ՏՈՒՐԲՈՒԼԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆ (հիդր-

ნამიკაში) ან ტურბულენტური

ոդինամիկայում)` տուրբուլենտ

დინება არის სითხის ან აირის

հոսքը հեղուկի կամ գազի

მოძრაობის რეჟიმი, რომე-

շարժման ռեժիմ է, որին բնորոշ է

ლიც ხასიათდება დინების

հոսքի քաոսային փոփոխու-

ქაოსური ცვლილებით. ეს

թյունը: Սա ենթադրում է հոսքին

გულისხმობს დინების მახასი-

բնորոշ ճնշման և արագության

ათებელი წნევისა და სიჩქარის

արագ և պատահական

სწრაფ და შემთხვევით ცვლი-

փոփոխություն տարածության և

ლებას სივრცესა და დროში.

ժամանակի մեջ:

ულტრაბგერა მაღალი სიხში-

ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆ` բարձր

რის დრეკადი ხმოვანი

հաճախության առաձգական

რხევები.

ձայնային տատանումներ:

ულტრაბგერა დრეკადი ტალ-

ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆ` առաձգական

ღები რხევების სიხშირით 20

ալիքներ տատանումների 20

კჰც - 1 გჰც.

ԿՀՑ - 1 ԳՀՑ հաճախականությամբ:

ულტრაიისფერი გამოსხივება

ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ

ელექტრომაგნიტური გამო-

ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ`

სხივება, რომლის ტალღის

էլեկտրամագնիսական

სიგრძე ვაკუუმში არის 10 ნმ-

ճառագայթում, որի ալիքի

დან 400 ნმ-მდე ინტერვალში.

երկարությունը վակուումում 10

ბევრ ნივთიერებაში იწვევენ

ՆՄ-ից մինչև 400 ՆՄ տիրույթում
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ფოტოეფექტსა და

է: Շատ նյութերում առաջացնում

ლუმინესცენციას.

են ֆոտոէֆեկտ և լուսածորում:

უძრაობის მასა (ინვარიანტული

ՀԱՆԳՍՏԻ ԶԱՆԳՎԱԾ

მასა) სკალარული ფიზიკური

(ԻՆՎԱՐԻԱՆՏ ԶԱՆԳՎԱԾ)`

სიდიდე რომელიც ფარდობი-

սկալյար ֆիզիկական մեծու-

თობის თეორიაში ახასიათებს

թյուն, որը հարաբերականու-

სხეულის ინერტულობას.

թյան տեսության մեջ բնորոշ է
մարմնի իներտությանը:

უწონადობა მექანიკური სისტე-

ԱՆԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆ` մեխանիկա-

მის მდგომარეობა, როცა

կան համակարգի վիճակ, երբ

სისტემაზე მოქმედი გარეშე

համակարգի վրա ազդող

გრავიტაციული ველი არ

արտաքին ձգողական ուժը չի

იწვევს სისტემის ერთი

հարուցում համակարգի մի

ნაწილის მეორეზე

մասի մյուսի վրա փոխճնշում և

ურთიერთზეწოლას და

դեֆորմացում, երբ նրա վրա

დეფორმაციას.

ազդող արտաքին ուժերը
հավասարակշռում են իրար կամ
բացակայում են:

ფაზური სიჩქარე ფიზიკური

ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ`

სიდიდე, რომელიც ტალღის

ֆիզիկական մեծություն, որը

სიგრძის სიხშირეზე

հավասար է ալիքի երկարու-

ნამრავლის ტოლია.

թյան և հաճախության
արտադրյալին:

ფარდობითობის პრინციპი

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲ-

ფარდობითობის თეორიის

ՈՒՆՔ` հարաբերականության

ერთ-ერთი პოსტულატი,

տեսության դրույթներից մեկն է,

რომელიც ამტკიცებს, რომ

որը հաստատում է, որ

ათვლის ნებისმიერ ინერციულ

հաշվարկման ցանկացած

სისტემაში ყველა ფიზიკური

իներցիալ համակարգում
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მოვლენა (მექანიკური,

ֆիզիկական երևույթը (ֆիզիկա-

ელექტრომაგნიტური და სხვ.)

կան, էլեկտրամագնիսական և

ერთიდაიმავე პირობებში

այլ) միևնույն պայմաններում

ერთნაირად მიმდინარეობს.

միանման են ընթանում:

ფარდობითობის სპეციალური

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏ-

თეორია აინშტაინის მიერ

ՈՒԿ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ` Այնշտայ-

შემოთავაზებული ფიზიკური

նի կողմից առաջարկված

თეორია, რომელიც აღწერს

ֆիզիկական տեսություն, որը

მექანიკის კანონებს მაღალ

նկարագրում է մեխանիկայի

სიჩქარეებზე.

օրենքները բարձր
արագությունների վրա:

ფერი ოპტიკური დიაპაზონის

ԳՈՒՅՆ` օպտիկական տիրույթի

ელექტრომაგნიტური გამო-

էլեկտրամագնիսական

სხივების ხარისხობრივ

ճառագայթման որակի

სუბიექტური მახასიათებელია,

սուբյեկտիվ բնութագիրն է, որը

რომელიც განისაზღვრება

որոշվում է տեսողու-

ფიზიოლოგიურ, მხედველო-

թյան ֆիզիոլոգիական

ბით შეგრძნების წარმოშობის

զգացողության հիման վրա և

საფუძველზე და დამოკიდებუ-

կախված է մի շարք ֆիզիկական,

ლია მთელი რიგ ფიზიკურ,

ֆիզիոլոգիական և հոգեբանա-

ფიზიოლოგიურ და ფსიქო-

կան գործոններից։ Գույնի

ლოგიურ ფაქტორებზე.

ընկալումը որոշվում է մարդու

ფერის აღქმა განისაზღვრება

ինքնուրույնության շնորհիվ,

ადამიანის ინდივიდუალუ-

ինչպես նաև սպեկտրալ կազմով,

რობით, ასევე სპექტრული

գունային և պայծառության

შემადგენლობით, ფერის და

կոնտրաստով շրջակա լույսի

სიკაშკაშის კონტრასტზე

աղբյուրների համեմատ, նաև

მიმდებარე სინათლის წყარო-

առարկաներով, որոնք չեն

სთან შედარებით, ასევე საგნ-

լուսավորում:
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ებზე, რომლებიც არ ანათებენ.
ფერომაგნეტიზმი მაგნიტურ

ՖԵՐՈՄԱԳՆԵՏԻԶՄ` մագնիսա-

კრისტალურ ნივთიერებებში

կան բյուրեղային նյութերում

თავისთავადი დამაგნიტების

(ֆերոմագնետիկներում) ինքնա-

არსებობა.

մագնիսացման գոյությունը:

ფერომაგნეტიკები ნივთიერება,
რომელსაც ფერომაგნიტიზმი

ՖԵՐՈՄԱԳՆԵՏԻԿ` նյութ, որին
բնորոշ է ֆերոմագնետիզմը:

ახასიათებს.
ფიზიკა (ბერძნ. φύσις (physis

ՖԻԶԻԿԱ, (հուն. φύσις (physis

„ბუნება“ ან „სხეული“, ხოლო

«բնություն» կամ մարմին, իսկ

φυσικός (physikos

φυσικός (physikos «բնական»)`

„ბუნებრივი“) მეცნიერება

գիտություն, որն

ბუნების შესახებ, რომელიც

ուսումնասիրում է բնության

შეისწავლის მატერიალური

հիմնարար օրենքները,

სამყაროს ზოგად თვისებებს

փորձում է բացատրել դրանց

და კანონებს.

տարբեր դրսևորումները։

ფიზიკაში ენერგია (ბერძნ.

ՖԻԶԻԿԱՅՈՒՄ ԷՆԵՐԳԻԱՆ

ἐνέργεια - მოძრაობა) არის

(հուն.. ἐνέργεια – գործունեու-

სიდიდე, რომელიც შეიძლება

թյուն, աշխատանք)` սկալյար

მიეკუთვნოს ნებისმიერ

ֆիզիկական մեծություն,

ნაწილაკს, სხეულს ან

բնութագրական է ցանկացած

სხეულების ერთობლობას და

մասնիկի, մարմնի կամ մարմի-

წარმოადგენს მოძრაობის და

նների միասնության և հանդ-

ურთიერთქმედების

իսանում է շարժման և փոխա-

რაოდენობრივ ზომას.

զդեցության քանակական չափը:

ფიზიკური სიდიდე

რაიმე

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ`

ობიექტის ან მოვლენის რომე-

որևէ օբյեկտի կամ երևույթի

ლიმე ფიზიკური მახასიათებ-

որևէ ֆիզիկական հատկություն,

ლის რაოდენობრივი მნიშვ-

որը հնարավոր է բնութագրել
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ნელობა ან გაზომვის შედე-

քանակապես:

გად მიღებული მნიშვნელობა.
ფიზიკური ქიმია მეცნიერება,

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ` քիմիայի

რომელიც ხსნის ქიმიურ

բաժին, որը ֆիզիկայի ընդհան-

მოვლენებს და ადგენს მათ

ուր սկզբունքների և հետազոտ-

კანონზომიერებებს ფიზიკის

ման փորձարարական եղանակ-

პრინციპებისა და ფიზიკური

ների հիման վրա մեկնաբանում

ექსპერიმენტული მეთოდების

է քիմիական երևույթները և

გამოყენების საფუძველზე.

բացահայտում դրանց
օրինաչափությունները:

ფიზიკური მოვლენა მოვლენა,

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈ-

რომლის დროს შეიძლება

ՒՅԹ`երևույթ, որի ժամանակ

შეიცვალოს ნივთიერების

կարող է փոխվել նյութի ձևը,

ფორმა, ტემპერატურა,

ջերմաստիճանը, ագրեգատային

აგრეგატული მდგომარეობა

վիճակը և այլ բնորոշ նշան,

და სხვა მახასიათებელი

սակայն չի փոխվում նյութի

ნიშანი, მაგრამ არ იცვლება

մոլեկուլը:

ნივთიერების მოლეკულა.
ფლუორესცენცია [ლათ. fluor

ՖԼՈՒՈՐԵՆՑԵՆՑԻԱ [Lat. Fluor

ნაკადი და escentia (სუსტი

հոսք և escentia (թույլ

მოქმედების აღმნიშვნელი

գործողություն արտահայտող

სუფიქსი)] ლუმინესცენცია

վերջածանց)] լյումինեսցենցիա

(იხ.), რომელიც გაღიზიანების

(տե՛ս), որը լուսավորման

(განათების) შეწყვეტის შემდეგ

դադարեցումից հետո շատ շուտ

ძალიან მალე ქრება.

անհետանում է:

ფოკალური სიბრტყე სიბრტყე,

ՖՈԿԱԼ ՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆ` հար-

რომელიც სისტემის ოპტიკური

թություն, որը համակարգի

ღერძის პერპენდიკულა-

օպտիկական առանցքին

რულია და გადის მის მთავარ

ուղղահայաց է և անցնում է նրա
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ფოკუსზე.
ფოკუსი წერტილი, რომელშიც

գլխավոր կիզակետով:
ԿԻԶԱԿԵՏ` կետ, որտեղ

ოპტიკურ სისტემაში გასული

հավաքվում է օպտիկական

პარალელური სხივთკონა

համակարգով անցած զուգահեռ

იყრის თავს.

ճառագայթների փունջը:

ფოკუსური მანძილი თხელი

ԿԻԶԱԿԵՏԱՅԻՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒ-

ლინზის ოპტიკურ ცენტრსა და

ԹՅՈՒՆ` բարակ ոսպնյակի

ფოკუსს შორის მანძილი.

օպտիկական կենտրոնից մինչև
գլխավոր կիզակետ եղած
հեռավորությունը:

ფოტოელექტრონი [ბერძ. phōs

ՖՈՏՈԷԼԵԿՏՐՈՆ [հուն. phōs

(phōtos) სინათლე და

(phōtos) լույս և էլեկտրոն]`

ელექტრონი] ელექტრონი,

էլեկտրոն, որը ենթարկվում է

რომელიც განიცდის

լույսի էներգիայի

სინათლის ენერგიის

ներգործության:

ზემოქმედემას.
კრისტალოფიზიკა (krystallos

ԲՅՈՒՐԵՂԱՖԻԶԻԿԱ (krystallos և

და physikē) „კრისტალი“ და

physikē) «բյուրեղ» և «ֆիզիկա»`

„ფიზიკა“ - მეცნიერების

գիտության բնագավառ, որն

დარგი, რომელიც შეისწავ-

ուսումնասիրում է բյուրեղների և

ლის კრისტალებისა და

բյուրեղային ագրեգատների

კრისტალური აგრეგატების

ֆիզիկական հատկությունները:

ფიზიკურ თვისებებს.
ფოტოელემენტი ხელსაწყო,

ՖՈՏՈԷԼԵՄԵՆՏ` լուսային

რომელიც სინათლის ენერ-

ճառագայթները էլեկտրական

გიას ელექტრულ ენერგიად

էներգիայի փոխարկող սարք:

გარდაქმნის.
ფოტოეფექტი ფოტოელექტრული ეფექტი – ელექტრო-

ՖՈՏՈԷՖԵԿՏ`ֆոտոէլեկտրական
էֆեկտ` էլեկտրամագնիսական
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მაგნიტური გამოსხივების

ճառագայթման կլանման

გავლენით ნივთიერებისგან

հետևանքով նյութից էլեկտրոն-

ელექტრონების ამოყრა.

ների առաքման երևույթ:

ფოტონი [&lt; ბერძ. phōs (phō-

ՖՈՏՈՆ [&lt; հուն. phōs (phōtos)

tos) სინათლე] ნებისმიერი

լույս]` ցանկացած

სიხშირის ელექტრომაგ-

հաճախականության էլեկտր-

ნიტური გამოსხივების

ամագնիսական ճառագայթման

ნაწილაკი; სინათლის კვანტი.

մասնիկ, լույսի քվանտ:

ქანქარა მყარი სხეული (ან

ՃՈՃԱՆԱԿ` պինդ մարմին (կամ

სხეულთა სისტემა),

մարմինների համակարգ), որը

რომელსაც შეუძლია

կիրառված ուժերի

შეასრულოს რხევები უძრავი

ազդեցությամբ տատանվում է

წერტილის ან ღერძის

անշարժ կետի կամ առանցքի

მახლობლად.

նկատմամբ:

ქიმიური ელემენტი ერთნაირ

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԱՐՐ` միջուկի

მუხტიანი ბირთვებისა და

միևնույն լիցքն ունեցող և

შესაბამისად ერთნაირი

համապատասխանաբար նույն

რაოდებობის ელექტრონების

քանակի էլեկտրոններ ունեցող

მქონე ატომების ერთიანობა.

ատոմների որոշակի տեսակ:

ძირითადი მახასიათებლებია

Հիմնական բնութագրիչներն են

ატომური ნომერი და ატომური

ատոմական համարը և ատոմա-

მასა. ცნობილია 113

յին զանգվածը: Հայտնի է 113

ელემენტი, 25 მათგანი

տարր, դրանցից 25-ը ստացել են

მიღებულია ხელოვნურად.

արհեստական եղանակով:

შინაგანი ენერგია სხეულის

ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ` մարմնի

ენერგია, რომელიც მხოლოდ

էներգիա, որը կախված է միայն

მის შინაგან მდგომარეობაზეა

նրա ներքին վիճակից:

დამოკიდებული.
შლეიფი ტექნიკაში რეაქტიული

ՇԼԵՅՖ` տեխնիկայում ռեակտիվ
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შლეიფი (ზემაღალი სიხშირის

շլեյֆ (գերբարձր հաճախականո-

ტექნიკაში), გადამცემი ხაზის

ւթյան տեխնիկայում), հաղորդիչ

მონაკვეთი, რომელიც

գծի հատված, որը միացած է

ჩართულია ზემაღალი

գերբարձր հաճախականության

სიხშირის ენერგიის გადამცემ

էներգիա հաղորդող հիմնական

ძირითად ხაზში.

գծին:

შმიდტის რიცხვი ერთ-ერთი

ՇՄԻԴՏԻ ԹԻՎ` հեղուկների կամ

მსგავსების კრიტერიუმი

գազերի շարժման նմանության

სითხეების ან აირების

չափանիշներից մեկը, որոնցում

მოძრაობისა. რომლებშიც

էական են ներքին շփման և

არსებითია შიდა ხახუნისა და

դիֆուզիայի պրոցեսները:

დიფუზიის პროცესები.
შორსმხედველობა თვალის

ՀԵՌԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ` աչքի

ნაკლი, როდესაც ადამიანი

արատ, երբ մարդ լավ չի

კარგად ვერ ხედავს ახლო

տեսնում մոտ գտնվող

მდებარე საგნებს.

առարկաները:

შტარკის ეფექტი სპექტრული

ՇՏԱՐԿԻ ԵՐԵՎՈՒՅԹ` սպեկտրա-

ხაზების გახლეჩა ელექტრულ

յին գծերի ճեղքումը

ველში აღმოაჩინა ი. შტარკმა

էլեկտրական դաշտում

1913 წელს წყალბადის ატომე-

հայտնաբերել է Շտարկը` 1912

ბის სპექტრის შესწავლისას.

թվականին ջրածնի ատոմի

შტარკის ეფექტი შეინიშნება

առաքման սպեկտրն

ატომებისა და სხვა კვანტური

ուսումնասիրելիս: Շտարկի

სისტემების სპექტრებში. მისი

երևույթը նկատվում է ատոմ-

მიზეზია კვანტური სისტემის

ների և այլ քվանտային համա-

ენერგიის დონეების

կարգերի սպեկտրերում: Դրա

წინაცვლება და ქვედონეებად

պատճառը էլեկտրական դաշտ-

გახლეჩა ელექტრონულ

ում քվանտային համակարգի

ველში.

էներգիայի մակարդակների
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տեղաշարժումն է և ճեղքումը
ենթամակարդակների:
შტერნ-გერლახის ცდა ცდა,

ՇՏԵՌՆ-ՀԵՐԼԱԽԻ ՓՈՐՁԸ` փորձ,

რომელიც ექსპერიმენტულად

որը փորձարարական ճանապ-

ამტკიცებს, რომ ატომის

արհով ապացուցում է, որ

მაგნიტური მომენტის პროექ-

ատոմի մագնիսական մոմենտի

ცია გარემაგნიტური ველის

պռոեկցիան արտաքին մագնիս-

მიმართულებაზე ღებულობს

ական դաշտի ուղղությամբ

მხოლოდ განსაზღვრულ

ստանում է միայն սահմանված

მნიშვნელობებს (იგი

արժեքներ (այն տարածա-

სივრცულად დაკვანტულია)

կանորեն քվանտավորված է):

შუქძალა სიდიდე რომელიც

ԼՈՒՅՍԻ ՈՒԺ` մեծություն, որը

საშუალებას გვაძლევს

հնարավորություն է տալիս

ერთმანეთს შევადაროთ

միմյանց համեմատել տարբեր

სხვადასხვა ოპტიკური სისტე-

օպտիկական համակարգերի

მის გამოსახულებათა სიბრტ-

պատկերների լուսային հոսքերը

ყეებში განათებულობები.

հարթություններում:

ცენტრალური ძალა მატერი-

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՈՒԺ`

ალურ სხეულზე მოდებული

նյութական մարմնի վրա ազդող

ძალა, რომლის მოქმედების

ուժ, որի գործողության ուղիղը

წრფე მატერიალური სხეულის

նյութական մարմնի ցանկացած

ნებისმიერი მდებარეობის

դիրքի ժամանակ անցնում է

დროს გადის ძალთა ცენტრად

ուժերի կենտրոն կոչվող

წოდებულ ერთსა და იმავე

միևնույն անշարժ կետով:

უძრავ წერტილზე.
ცენტრიდანული ძალა ძალა,

ԿԵՆՏՐՈՆԱԽՈՒՅՍ ՈՒԺ` ուժ,

რომლითაც მოძრავი მატერი-

որով շարժվող նյութական կետն

ალური წერტილი მოქმედებს

ազդում է այս կետի շարժման

სხეულზე (ბმაზე), რომელიც

ազատությունը
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ზღუდავს წერტილის მოძრაო-

սահմանափակող և կետը կոր

ბას და აიძულებს მას იმოძრა-

հետագծի վրա պահող մարմնի

ოს მრუდწირულად.

(կապի) վրա:

ცენტრისკენული ძალა ძალა,

ԿԵՆՏՐՈՆԱՁԻԳ ՈՒԺ` ուժ, որը

რომელიც მატერიალურ

նյութական կետին հաղորդում է

წერტილს ანიჭებს ნორმალურ

նորմալ (կենտրոնաձիգ)

(ცენტრისკენულ) აჩქარებას.

արագացում:

ცვლადი დენი ელექტრული

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔ` էլեկտր-

დენი, რომელიც წრედში

ական հոսանք, որը էլեկտրա-

პერიოდულად იცვლის

կան շղթայում պարբերաբար

მიმართულებას ისე, რომ

փոխում է ուղղությունն այնպես,

პერიოდის განმავლობაში მისი

որ ժամանակի ընթացքում նրա

საშუალო მნიშვნელობა

միջին արժեքը հավասար է

ნულის ტოლია. უმარტივესი

զրոյի: Պարզագույն

ცვლადი დენი არის

փոփոխական հոսանքը

სინუსოიდური.

սինուսոիդային է:

ცხელი ატომები ბირთვული

ՏԱՔ ԱՏՈՄՆԵՐ` միջուկային

გარდაქმნისას წარმოქმნილი

փոխակերպման ժամանակ

ატომები, რომელთაც აქვთ

առաջացած ատոմներ, որոնք

ჭარბი (ჩვეულებივ ატომებთან

ունեն ավելցուկային

შედარებით) კინეტიკური

(սովորական ատոմների

ენერგია.

համեմատ) կինետիկ էներգիա:

ცხენის ძალა სიმძლავრის

ՁԻԱՈՒԺ` հզորության հնացած

მოძველებული ერთეულია.

միավոր: Մտցվել է 18-րդ

იგი შემოიღეს მე-18 საუკუნეში,

դարում, երբ անհրաժեշտ

როცა აუცილებელი გახდა

դարձավ համեմատել ջերմային

ორთქლის ძრავისა და ცხენის

շարժիչների և բեռնաքաշ ձիերի

მუშაობათა უნარის შედარება.

աշխատանքի ունակությունը:

ტერმინი ცხენის ძალა

Ձիու ուժ տերմինը սխալ է, քանի
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მცდარია, რადგან მასში

որ նրանում նկատի է առնված

იგულისხმება სიმძლავრე და

հզորությունը և ոչ թե ձիու ուժը:

არა ცხენის ძალა.
ძაბვა ელექტრული ფიზიკური

ԼԱՐՈՒՄ` էլեկտրական

სიდიდე, რომელიც უდრის

ֆիզիկական մեծություն, որը

ელექტრული წრედის ან

հավասար է էլեկտրական

ელექტრული ველის ორ წერ-

շղթայի կամ էլեկտրական

ტილს შორის ელექტრული

դաշտի երկու կետերի միջև

ველის მიერ შესრულებულ

դրական լիցք անցնելու դեպքում

მუშაობას ერთეული დადები-

հոսանքի կողմից կատարված

თი მუხტის გადაადგილებისას

աշխատանքին:

ველის ერთი წერტილიდან
მეორეში.
ძალა ვექტორული ფიზიკური

ՈՒԺ` նյութական մարմինների

სიდიდე, რომელიც სხეულის

մեխանիկական փոխազդե-

მასის ამ ძალით მიერ მინიჭე-

ցության չափն արտահայտող

ბულ აჩქარებაზე ნამრავლის

վեկտորական ֆիզիկական

ტოლია. გამოიყენება მოცე-

մեծություն: Կիրառվում է տվյալ

მულ სხეულზე სხვა სხეულე-

մարմնի վրա այլ մարմինների

ბის იმ მექანიკური ზემოქმე-

այն մեխանիկական

დების აღწერისთვის, რომე-

ներգործության նկարագրման

ლიც იწვევს სხეულის მოძრა-

համար, որն առաջացնում է

ობის ხასიათის ცვლილებას ან

մարմնի շարժման բնույթի

მის დეფორმაციას. ძალის

փոփոխություն կամ նրա

ერთეულია ნიუტონი.

դեֆորմացում: Ուժի չափման
միավորներն են 1 նյուտոնը, որը
հավասար է 1 կգ զանգվածին 1
մ/վրկ2 արագացում հաղորդող
ուժին, ինչպես նաև 1 դինը:
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ძალის მომენტი სიდიდე, რომე-

ՈՒԺԻ ՄՈՄԵՆՏ` մեծություն, որը

ლიც ახასიათებს ძალის ბრუ-

բնութագրում է պինդ մարմնի

ნვის ეფექტს, როცა ეს ძალა

վրա ներգործող ուժի պտտական

მყარ სხეულზე მოქმედებს.

ազդեցությունը: Ուժի մոմենտը

ძალის მომენტი მექანიკის

մեխանիկայի հիմնական

ერთ-ერთი ძირითადი ცნებაა.

հասկացություններից մեկն է:

განასხვავეენ ძალის მომენტს

Տարբերում են ուժի մոմենտ

ცენტრის (წერტილის) და

բևեռի (կետի) և առանցքի

ღერძის მიმართ.

նկատմամբ:

ძალური გადაცემა მექანიზმი,

ՈՒԺԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ` մեխա-

რომელიც ძრავიდან

նիզմ, փոխահաղորդակ

მომხმარებელს გადასცემს

համակարգ, որը ծառայում է

ენერგიას ძალთა ( მაბრუნი

մեխանիկական էներգիան

მომენტების) გაზრდით

շարժիչից մեքենայի գործադիր

სიჩქარის (ბრუნვის სიხშირის)

օրգաններին փոխանցելու

შემცირების ხარჯზე, ზოგჯერ

համար` էներգիայի ուժերի

კი ცვლის მოძრაობის

(պտտող մոմենտների)

ხასიათს. ტერმინი

ավելացմամբ արագության

მოძველებულია, მის ნაცვლად

(պտտման հաճախականության)

იხმარება ტრანსმისია.

նվազեցման հաշվին, երբեմն էլ
փոխում է շարժման բնույթը:
Տերմինը հնացած է, դրա
փոխարեն կիրառվում է
տրանսմիսիա բառը:

ძალური დანადგარი ძრავები

ՈՒԺԱՅԻՆ ՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔ`

და დამხმარე მოწყობილობა,

շարժիչներ և օժանդակ

რომლთა დანიშნულებაა

համալիրներ, որոնք

მექანიკური ენერგიის მიღება

նախատեսված են առաջնային

პირველადი ენერგეტიკული

էներգառեսուրսների (վառելիք,
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რესურსების (სათბობი, ქარი,

քամի, ջուր և այլն)

წყალი და სხვ.) გამოყენების

օգտագործման հաշվին

ხარჯზე. გამოყენებული

մեխանիկական էներգիա

ენერგიის სახეობის მიხედვით

ստանալու համար:

ძალური დანადგარები არის

օգտագործվող էներգիայի

თბური, ჰიდრავლიკური,

տեսակից` ուժային տեղակա-

ბირთვული (ატომური) და სხვ.

յանքները լինում են ջերմային,

Կախված

հիդրավլիկ, միջուկային
(ատոմային) և այլ:
ძალწირი რომელიმე ძალურ

ՈՒԺԱԳԾԵՐ` ուժադաշտերի

ველში (ელექტრული,

(էլեկտրական, մագնիսական,

მაგნიტური, გრავიტაციული)

գրավիտացիոն) պատկերման

გავლებული წირი, რომლის

համար ծառայող երևակայական

მხებები სივრცის ყოველ

գծեր, որի շոշափողները

წერტილში მოცემული ველის

տարածության յուրաքանչյուր

დამახასიათებელი ვექტორის

կետում ուղղությամբ

მიმართულებას ემთხვევა.

համընկնում են տվյալ դաշտը
բնութագրող վեկտորին:

ძრავა მანქანა, რომელიც

ՇԱՐԺԻՉ` էներգիայի որևէ

ენერგიის სხვადასხვა სახეებს

տեսակը մեխանիկական

გარდაქმნის მექანიკურ

աշխատանքի փոխակերպող

მუშაობად.

մեքենա:

წამი დროის ერთეულია, საერ-

ՎԱՅՐԿՅԱՆ` ժամանակի չափման

თაშორისო სისტემის შვიდი

միավոր, Միավորների միջազգ-

ძირითადი ერთეულიდან

ային համակարգի յոթ հիմնակ-

ერთ-ერთი. მისი აღწარმოება

ան չափման միավորներից մեկը:

ხდება სიხშირისა და დროის

Այն հաշվարկվում է

ცეზიუმის ეტალონების

հաճախականության և

მეშვეობით.

ժամանակի ցեզիումի
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էտալոնների միջոցով:
წელი (წელიწადი) დრო ორ

ՏԱՐԻ` ժամանակի չափման

განმეორებით მოვლენას

միավոր,

Արեգակի շուրջ

შორის, რომელიც დაკავში-

Երկրի մեկ պտույտ կատարելու

რებულია დედამიწის

համար պահանջվող ժամանակն

მოძრაობასთან მზის ირგვ-

է: Ընդարձակ նշանակությամբ

ლივ. ვრცელი მნიშვნელობით

այն կարող է հատկացվել

ეს შეიძლება მიეკუთვნოს

ցանկացած մոլորակի: Օրինակ`

ნებისმიერ პლანეტას, მაგ.

«Մարսի տարին» ժամանակ է,

„მარსის წელიწადი“ არის

որի ընթացքում Մարսը մեկ լրիվ

დრო, რომლის განმავლო-

պտույտ է կատարում Արեգակի

ბაში მარსი ერთ სრულ წრეს

շուրջ:

ასრულებს მზის ირგვლივ.
წვის კუთრი სითბო ფიზიკური

ԱՅՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ՋԵՐՄՈ-

სიდიდე, რომელიც გვიჩვე-

ՒԹՅՈՒՆ` ֆիզիկական

ნებს, სითბოს რა რაოდენობა

մեծություն, որը ցույց է տալիս,

გამოიყოფა ერთეული მასისი

այն ջերմաքանակը, որ

საწვავის სრული დაწვისას.

անջատվում է միավոր զանգվածով վառելիքը լրիվ այրվելիս:

წინაღობა აკუსტიკური

ԱԿՈՒՍՏԻԿ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`

მახასიათებელია რომელიც

բնութագրիչ է, որ օգտագործվում

შემოაქვთ აკუსტიკური

է ակուստիկական համակարգ-

სისტემების რხევების

երի տատանումների քննարկմ-

განხილვისას და რომელიც

ան ժամանակ` ձայնային

ბგერითი წნევის ფარდობისა

դաշտը բնորոշող կոմպլեքս

მოცულობით რხევით

դիմադրություն՝ ձայնային

სიჩქარესთან.

ճնշման և մասնիկների
տատանոդական արագության
կոմպլեքս ամպլիտուդների
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հարաբերությունը։
წინაღობა აქტიური ელექტრუ-

ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԿՏԻՎ

ლი, იმ წინაღობის მახასია-

Էլեկտրական` ընդդիմության

თებელი სიდიდე რომელსაც

չափը, որով փոփոխական

ცვლად დენს უწევს წრედის

հոսանքին դիմադրում է շղթայի

(მისი უბნის) ის წინაღობა,

(նրա տեղամասի) այն

რომელიც გაპირობებულია

դիմադրությունը, որը

ელექტრული ენერგიის

պայմանավորված է

შეუქცევი გარდაქმნით

էլեկտրական հոսանքի`

ენერგიის სხვა ფორმად

էներգիայի այլ ձևի

(უმეტესად სათბურად)

(առավելապես ջերմայինի)
անդառնալի փոխակերպմամբ:

წინაღობა ელექტრული იმ

ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱ-

წინაღობის მახასიათებელი

ԿԱՆ` նյութի ընդդիմության

სიდიდე რომელსაც უწევს

չափը էլեկտրական հոսանքի

ელექტრულ დენს ელექტრუ-

կայուն անցման դիմաց:

ლი წრედი (ან მისი უბანი).

Չափվում է օհմերով:

ზომავენ ომებით. ელექტრულ

Էլեկտրական դիմադրությունը

წინაღობას განაპირობებს

պայմանավորված է

ელექტრული ენერგიის

էլեկտրաէներգիայի

გადაცემა ან გარდაქმნა სხვა

փոխանցմամբ կամ նրա այլ

სახის ენერგიად.

տիպի էներգիայի
փոխակերպմամբ:

წინაღობა ინდუქციური იმ

ԻՆԴՈՒԿՑԻՈՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹ-

წინაღობის მახასიათებელი

ՅՈՒՆ` նյութի ընդդիմության

სიდიდეა, რასაც ცვლად დენს

չափը` փոփոխական հոսանքի

უწევს წრედის (მისი უბნის)

(նրա տեղամասի) ինդուկցիոն

ინდუქციურობა. ზომავენ

անցման դիմաց: Չափում են

ომებით.

օհմերով:
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წინაღობა მაგნიტური მაგნიტუ-

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԻՄԱԴՐՈ-

რი წრედის მახასიათებელია.

ՒԹՅՈՒՆ` մագնիսական

იგი უდრის მაგნიტურ წრედში

շղթային բնութագրիչ է: Այն

მოქმედი მაგნიტმამოძრავე-

հավասար է մագնիսական

ბელი ძალის ფარდობას

շղթայում գործող լարման և

წრედში შექმნილ მაგნიტურ

տվյալ կտրվածքով անցնող

ნაკადთან.

հոսանքի հարաբերությունը
էլեկտրամագնիսական վազող
ալիքների տարածման
ժամանակ:

წინაღობა ომური ადრინდელი

ՕՀՄԱՅԻՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`

სახელწოდება აქტიური

ակտիվ դիմադրության

წინაღობის ზღვრული

սահմանային արժեքի նախկին

მნიშვნელობისა. ტერმინი

անվանումը: Օհմային

წინაღობა ომური ხაზს უსვამს

դիմադրություն տերմինն

ომის კანონის არსებობას.

ընդգծում է Օհմի օրենքի
գոյությունը:

წინაღობა რეაქტიული ელექტ-

ՌԵԱԿՏԻՎ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`

რული იმ წინაღობის

էլեկտրական այն դիմադ-

მახასიათებელი სიდიდე,

րության բնորոշ մեծություն,

რასაც ცვლად დენს უწევს

որով փոփոխական հոսանքին

წრედის (მისი უბნის)

ընդդիմանում է դիմադր-

ელექტროტევადობა და

ությունը, որը պայմանավորված

ინდუქციურობა. ზომავენ

է հոսանքի հաճախակա-

ომებით.

նությամբ, շղթայի էլեկտրաունակությամբ և ինդուկտիվությամբ: Չափում են օհմերով:

წინაღობა სრული ელექტრული
წრედის წინაღობა იმ

ԼՐԻՎ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`
էլեկտրական հոսանքի
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წინაღობის მახასიათებელი

դիմադրություն: Այն

სიდიდეა. რასაც ელექტრულ

դիմադրության բնորոշ

დენს უწევს წრედი. ზომავენ

մեծություն է, որով էլեկտրական

ომებით.

հոսանքին ընդդիմանում է
շղթան: Չափում են օհմերով:

წინაღობა ტევადობითი ამ

ՏԱՐՈՂՈՒՆԱԿ ԴԻՄԱԴՐՈ-

წინაღობის მახასიათებელი

ՒԹՅՈՒՆ` այն դիմադրության

სიდიდე რასაც ცვლად დენს

բնորոշ մեծություն, որով

უწევს წრედის (მისი უბნის)

փոփոխական հոսանքին (նրա

ელექტრო ტევადობა. ზომავენ

տեղամասին) ընդդիմանում է

ომებით.

էլեկտրատարողությունը:
Չափում են օհմերով:

წინაღობის ელექტრული ღუმე-

ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱ-

ლი ღუმელი, რაშიც გამოი-

Ն ՎԱՌԱՐԱՆ` վառարան,

ყენება აქტიურ წინაღობიან

որտեղ ջերմությունն

გამტარებში ელექტრულ დე-

անջատվում է ակտիվ հաղո-

ნის გავლისას გამოყოფილი

րդիչով անցնող հոսանքի դեպք-

სითბო. იყენებენ ადვილად-

ում: Կիրառում են դյուրահալ

დნობადი ლითონებისა და

մետաղների և համաձուլվա-

შენადნობების ჩამოსხმისას

ծքների ձուլման ժամանակ`

მასალებისა და ნაკეთობების

նյութերը և պատրաստվածքները

გასაშრობად, პლასტმასების

չորացնելու համար, պլաստմա-

წარმოებაში და სხვა.

սայի արտադրության մեջ և այլն:

წნევა ფიზიკური სიდიდე,

ՃՆՇՈՒՄ` ֆիզիկական մեծո-

რომელიც რიცხობრივად

ւթյուն, որը հավասար է միավոր

უდრის ფართობის ერთეულზე

մակերևույթի վրա ազդող, այս

მოქმედ ძალას.

մակերեսին ուղղահայաց ազդող
ուժի մեծությանը:
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წონა ძალა, რომლითაც

ԿՇԻՌ`ուժ, որով Երկրի

დედამიწის მიზიდულობის

ձգողականության պատճառով

გამო სხეული მოქმედებს

մարմինն ազդում է հենարանի

საყრდენზე ან საკიდზე.

կամ կախոցի վրա:

წონასწორობა მექანიკური სის-

ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

ტემისა გარეშე ძალების

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐ-

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი

ԳՈՒՄ` արտաքին ուժերի

მექანიკური სისტემის

ներգործության տակ գտնվող

მდგომარეობა, როცა მისი

մեխանիկական համակարգի

ყველა წერტილი უძრავია

վիճակ, երբ համակարգի բոլոր

განსახილველი ათვლის

կետերը հաշվարկման տվյալ

სისტემის მიმართ.

համակարգի նկատմամբ
անշարժ են:

წონასწორობის მდგრადობა

ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅ-

წონასწორობაში მყოფი

ՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ` հավասա-

მექანიკური სისტემის უნარი,

րակշռության մեջ գտնվող

მცირე შეშფოთების (შერყევა,

մեխանիկական համակարգի

ბიძგი) შემდეგ დაუბრუნდეს

ունակություն փոքրիկ

თავის წონასწორულ

տատանումներից, հրումից

მდგომარეობას.

հետո վերադառնալ իր
հավասարակշռության
վիճակին:

წრიული პროცესი ციკლი,

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊՐՈՑԵՍ` ցիկլ,

მოდელი თერმოდინამიკური

ջերմադինամիկական պրոցեսի

პროცესისა, რომლის შედეგად

մոդել, որի ժամանակ բանող

მუშა სხეული უბრუნდება

մարմինը վերադառնում է

პირვანდელ მდგომარეობას.

նախնական վիճակին:

წუთი (შემოკლ. წთ, min) დროის
საზომი ერთეული; საათის

ՐՈՊԵ (նշանակումը` ր, միջազգ.`
min)` ժամանակի չափման
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1/60-ისა და 60 წამის

միավոր, համարժեք ժամի 1/60-

ეკვივალენტი.

ին և 60 վայրկյանին:

წყვილძალა ძალთა წყვილი

ԶՈՒՅԳ ՈՒԺԵՐ` պինդ մարմնի

მყარ სხეულზე მოქმედი ორი

վրա ազդող այնպիսի ուժի

ისეთი ძალის სიტემაა, რომ-

համակարգ, որոնք բացարձակ

ლებიც აბსოლუტური სიდი-

մեծությամբ հավասար են իրար

დით ერთმანეთის ტოლია და

և ուղղված հակառակ կողմեր:

ურთიერთსაწინააღმდეგო
მხარეს არიან მიმართული.
ხახუნი სხეულთა ზედაპირების

ՇՓՈՒՄ` մարմինների մակերևու-

ურთიერთქმედების

յթների փոխազդեցության

მახასიათებელი.

ցուցանիշ:

ხახუნის ძალა ძალა, რომელიც

ՇՓՄԱՆ ՈՒԺ` ուժ, որն

წარმოიქმნება ერთი სხეულის

առաջանում է մի մարմնի մյուսի

მეორის მიმართ

նկատմամբ տեղափոխման

გადაადგილების დროს.

ժամանակ:

ხდომილობა ფარდობით თეო-

ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐԱԲ-

რიაში სივრცის მოცემულ

ԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹ-

წერტილში დროის გარკვეულ

ՅԱՆ ՄԵՋ` տարածության

მომენტში მომხდარი მოვ-

տրված կետում որոշակի

ლენა. იგი ფარდობითობის

ժամանակահատվածում տեղի

თეორიის ერთ-ერთი

ունեցած իրադարձություն: Այն

ძირითადი ცნებაა.

պատահականության
տեսության հիմնական
հասկացություններից մեկն է:

ხედვის არე ოპტიკური სისტე-

ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

მისა ოპტიკური სისტემით

ՏԵՍԱԴԱՇՏ` օպտիկական

გამოსახული სივრცის (ან

համակարգով արտացոլված

სიბრტყის) ნაწილი.

տարածության (կամ
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հարթության) մաս:
ხმაური სხვადასხვა ფიზიკური

ԱՂՄՈՒԿ` տարբեր ֆիզիկական

ბუნების უწესრიგო რხევებია,

բնույթի անկանոն

რომლებიც ერთმანეთისგან

տատանումներ, որոնք իրարից

განსხავავდებიან დროითი და

տարբերվում են ժամանակային

სპექტრული სტრუქტურის

և սպեկտրալ կառուցվածքի

სირთულით.

բարդությամբ:

ჯოული (ქართული შემოკლება
1

ՋՈՈՒԼ1 (հայերեն նշանակումը`

ჯ, საერთაშორისო J), SI

Ջ, միջազգայինը`J)`

სისტემაში არის ენერგიის

Միավորների միջազգային

ერთეული. მას სახელი ეწოდა

համակարգում էներգիայի

ბრიტანელი ფიზიკოსის, ჯეიმზ

չափման միավոր: Անվանվել է

პრესკოტ ჯოულის პატივსაცე-

բրիտանացի ֆիզիկոս Ջեյմզ

მად. 1 ჯოული არის ენერგია,

Պրեսկոտ Ջոուլի պատվին:

რომელიც იხარჯება 1 ნიუტო-

Ջոուլը հավասար է այն

ნი ძალის მიერ რაიმე სხეუ-

աշխատանքին, որ կիրառվում է

ლის 1 მეტრით გადაადგი-

1 նյուտոն ուժի կիրառման կետի

ლებისას.

1 մետր ուժի կիրառման ուղղությամբ տեղափոխման համար:

ჯოული სითბოს ერთეული

ՋՈՒՈՒԼ1 ջերմության միավոր:

ჰაერის ტენიანობა ჰაერში

ՕԴԻ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ` օդում

1

წყლის ორთქლის არსებობის

ջրային գոլորշիների պարունակ-

მოვლენა. აღიწერება

ության երևույթ` արտահայտ-

ფიზიკური სიდიდეებით

ված բացարձակ և հարաբերա-

ფარდობითი და აბსოლუტური

կան խոնավությամբ, որոնք

ტენიანობებით, რომლებიც

չափվում են գիգրոմետրերով:

იზომება გიგრომეტრებით.
ჰარმონიული რხევები
ფიზიკური სიდიდის დროში

ՆԵՐԴԱՇՆԱԿ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ`
ֆիզիկական մեծության
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პერიოდული ცვლილების

պարբերական փոփոխությու-

პროცესი, რომლის

նները ժամանակի ընթացքում,

მათემატიკურად აღწერისა-

որի մաթեմատիկորեն նկարագ-

თვის გამოიყენება

րման համար կիրառվում են

ჰარმონიული ფუნქციები

ներդաշնալ ֆունկցիաները`

სინუსი ან კოსინუსი.

սինուսի կամ կոսինուսի:

ჰერცი რხევისა და ბრუნვის
სიხშირის ერთეული.

ՀԵՐՑ` տատանման և պտտման
հաճախության չափման
միավոր:

ჰიდროსტატიკა ჰიდრომექანი-

ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿԱ` հիդրոմեխա-

კის ნაწილი, რომელიც სითხის

նիկայի բաժին, որն ուսումն-

წონასწორობის პირობებსა და

ասիրում է հեղուկի հավաս-

კანონზომიერებებს სწავლობს

արակշռության պայմանները և

და ასევე სწავლობს უძრავი

օրինաչափությունները և նաև

სითხის ზემოქმედებას მასში

ուսումնասիրում է դադարի

ჩაძირულ სხეულზე და

վիճակում գտնվող հեղուկի

ჭურჭლის კედლებზე.

ազդեցությունն այդ հեղուկի մեջ
ընկղմված մարմինների վրա:

ჰიპერბგერა დრეკადი ტალ-

ՀԻՊԵՐՁԱՅՆ` առաձգական

ღები, რომელთა სიხშირე

ալիքներ, որոնց հաճախակ-

აჭარბებს 109 გჰც-ს.

անությունը գերազանցում է 109
ԳՀՑ-ը:

ჰოლოგრამა ფოტოფირფიტაზე

ՀՈԼՈԳՐԱՄԱ` ֆոտոթիթեղի վրա

დარეგისტრირებული ინტერ-

գրանցված ինտերֆերենցային

ფერენციული სურათი, რომე-

պատկեր, որ առաջացել է երկու

ლიც ორი კოჰერენტული

կոհերենտ ալիքներից:

ტალღით არის წარმოქმნილი.
ჰოლოგრაფია მეთოდი საგნების მოცულობითი გამოსახუ-

ՀՈԼՈԳՐԱՖԻԱ` օբյեկտի
ծավալային պատկերի
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ლების მისაღებად.
ჰუკის კანონი დრეკადობის

ստացման մեթոդ:
ՀՈՒԿԻ ՕՐԵՆՔ` առաձգակա-

თეორიის კანონი. ჰუკის

նության տեսության օրենքը:

კანონის თანახმად დეფორ-

Հուկի օրենքի համաձայն,

მაციისას აღძრული დრეკა-

դեֆորմացման ժամանակ

დობის ძალის სიდიდე

առաջացած առաձգականության

დეფორმაციის პირდაპირ-

ուժի մեծությունն ուղիղ

პროპორციულია.

համեմատական է
դեֆորմացիային:
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