ՖԻԶԻԿԱ /9-րդ դասարան - Առաջադրանք 1/
Թեմա – Էլեկտրական երևույթներ: Մարմինների լիցքավորումը:
Էլեկտրական լիցք: Հաղորդիչներ և մեկուսիչներ
Տեսական մաս
ԵÃ» áñ¨¿ Ù³ñÙÇÝ ß÷»Éáõó Ñ»ïá Ó»éù ¿ñ µ»ñáõÙ ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ ¹»åÇ Çñ»Ý Ó·»Éáõ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ, ³å³
³Û¹åÇëÇ Ù³ñÙÝÇ Ù³ëÇÝ ³ëáõÙ ¿ÇÝ, Ã» ¿É»Ïïñ³Ï³Ý³ó³Í ¿, Ï³Ù ¿É` Ýñ³Ý ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ÉÇóù ¿ Ñ³Õáñ¹í³Í£ ÆëÏ
Ù³ñÙÝÇÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ÉÇóù Ñ³Õáñ¹»Éáõ åñáó»ëÁ ëÏë»óÇÝ ³Ýí³Ý»É ¿É»Ïïñ³Ï³Ý³óáõÙ£ ¾É»Ïïñ³Ï³Ý ÉÇóù
ÏáãíáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý q ï³éáí. q - ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ÉÇóù£ ØÇ³íáñÝ»ñÇ ØÐ -áõÙ
¿É»Ïïñ³Ï³Ý ÉÇóùÇ ÙÇ³íáñÁ ÏáãíáõÙ ¿ ÏáõÉáÝ (1 ÎÉ)` ýñ³ÝëÇ³óÇ ·ÇïÝ³Ï³Ý Þ.ÎáõÉáÝÇ (1736-1806 ÃÃ.) å³ïíÇÝ£
ՓáñÓ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ÉÇóù»ñÇ »ñÏáõ ï»ë³Ï£ Ø»ï³ùëÇ
Ïïáñáí ß÷»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³å³Ï» ÓáÕÇ íñ³ ³é³ç³ó³Í ÉÇóùÝ ³Ýí³Ý»óÇÝ ¹ñ³Ï³Ý (+), ÇëÏ µñ¹Û³ Ïïáñáí
ß÷»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ էբոնիտե ձողի íñ³ ³é³ç³ó³Í ÉÇóùÁ` µ³ó³ë³Ï³Ý (-)£
ԼÇóù³íáñí³Í Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷áË³½¹»óáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ß³ï å³ñ½ Ï³ÝáÝÇ. ÝáõÛÝ³ï»ë³Ï
Ýß³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ÉÇóù»ñ áõÝ»óáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ÷áË³¹³ñÓ³µ³ñ í³ÝáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó, ÇëÏ Ñ³Ï³é³Ï Ýß³ÝÇ
¿É»Ïïñ³Ï³Ý ÉÇóù»ñ áõÝ»óáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ÷áË³¹³ñÓ³µ³ñ Ó·áõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó£ ²Ûë Ï³ÝáÝÝ ³í»ÉÇ Ï³ñ×
Ó¨³Ï»ñåáõÙ »Ý ³Ûëå»ë. ÝáõÛÝ³ÝáõÝ ÉÇóù»ñÁ í³ÝáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó, ÇëÏ ï³ñ³ÝáõÝ ÉÇóù»ñÁ` Ó·áõÙ£
¾É»Ïïñ³Ï³Ý ÉÇóùÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Õáñ¹»É ÙÇ Ù³ñÙÝÇó ÙÛáõսÇÝ£ Ð³Õáñ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
¿É»Ïïñ³Ï³Ý³ó³Í Ù³ñÙÇÝÁ Ñå»É ÙÇ ³ÛÉ Ù³ñÙÝÇ£ ÐåáõÙÇó Ñ»ïá ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ÉÇóքÇ ÙÇ Ù³ëÁ Ï³ÝóÝÇ Ýñ³ íñ³£
ÜÏ³ñáõÙ å³ïÏ»ñí³Í ë³ñùÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë áñáß»Éª ¿É»Ïïñ³Ï³Ý³ó³±Í ¿ Ù³ñÙÇÝÁ, Ã»± áã£ ê³ñùÁ
ÏáãíáõÙ

¿

¿É»Ïïñ³óáõÛó£

Ø»ï³ÕÛ³

1-ßñç³Ý³ÏÇÝ

³·áõóí³Í

¿

åÉ³ëïÙ³ëë³Û» 2-Ëó³Ý, áñÇ ÙÇçáí Ù»ï³ÕÛ³ 3-ÓáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí³Í£ ÒáÕÇ
Í³ÛñÇó Ï³Ëí³Í »Ý »ñÏáõ Ã»Ã¨ 4-Ã»ñÃÇÏÝ»ñ£ ¾É»Ïïñ³Ï³Ý³ó³Í ÓáÕÇկÁ
Ã»Ã¨³ÏÇ Ñå»Ýù ¿É»Ïïñ³ã³÷Ç Ù»ï³ÕÛ³ ÓáÕÇÝ£ Â»ñÃÇÏÝ»ñÁ ÝáõÛÝ³ÝáõÝ
ÉÇóù»ñ Ïëï³Ý³Ý ¨ ÙÇÙÛ³ÝóÇó ÏÑ»é³Ý³Ý£ Â»ñÃÇÏÝ»ñÇ ÙÇÙÛ³ÝóÇó
Ñ»é³Ý³Éáõ ³ÝÏÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ Ýñ³Ýó Ñ³Õáñ¹í³Í ÉÇóùÇó£
ºÃ» ÉÇóù³íáñí³Í Ù³ñÙÝÇÝ (ûñÇÝ³Ï` ¿É»Ïïñ³ã³÷Ç ·Ý¹ÇÝ) Ó»éùáí ¹Çåã»Ýù, ³Ûն ÏÉÇóù³Ã³÷íÇ£
¾É»Ïïñ³Ï³Ý ÉÇóùÁ Ó»éùÇ ÙÇçáóáí Ï³ÝóÝÇ Ù»ñ Ù³ñÙÝÇÝ ¨ Ïµ³ßËíÇ մեր Ù³ñÙÝÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇÝ£ ÜáõÛÝ µ³ÝÁ
ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ¿É»Ïïñ³ã³÷Ç ·Ý¹ÇÝ ¹Çåã»Ýù áã Ã» Ó»éùáí, ³ÛÉ Ù»ï³ÕÛ³ ù³ÝáÝáí£
²ÛÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÁÝ¹áõÝ³Ï »Ý Çñ»Ýó ÙÇçáí ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ÉÇóù Ñ³Õáñ¹»É, ÏáãíáõÙ »Ý
¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñ£
Ø³ñ¹áõ Ù³ñÙÇնÁ, Ù»ï³ÕÝ»ñÁ, ºñÏñÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ, ëáíáñ³Ï³Ý çáõñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Õ»ñÇ áõ ÃÃáõÝ»ñÇ
çñ³ÛÇÝ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñÁ ß³ï É³í Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñ »Ý£ ºí Ñ³Ï³é³ÏÁ, ë³ÃÁ, ³å³ÏÇÝ, é»ïÇÝÁ, ×»Ý³å³ÏÇÝ, ¿µáÝÇïÁ,
åÉ³ëïÙ³ëë³Ý, Ù»ï³ùëÁ, Ï³åñáÝÁ, Ï»ñáëÇÝÁ, û¹Á ëáíáñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Çñ»Ýó ÙÇçáí ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ÉÇóù
ã»Ý Ñ³Õáñ¹áõÙ ¨ ³Û¹ å³ï×³éáí ÏáãíáõÙ »Ý Ù»ÏáõëÇãÝ»ñ:

Լիցքավորված հաղորդիչը չլիցքավորվածին միացնելիս լիցքի մի մասը կանցնի չլիցքավորվածին:
Եթե հաղորդիչները միատեսակ են, ապա լիցքը հավասարապես կկիսվի հաղորդիչների միջև: q1 և q2
լիցքերով հաղորդիչները հպելիս և հեռացնելիս տեղի ունի լիցքի պահպանման օրենքը.
q1+q2= q1՛+q2՛,
որտեղ q1՛-ը և q2՛-ը հաղորդիչների լիցքերն են հպելուց հետո: Լիցքավորված հաղորդիչը Երկրին միացնելիս
(հողակցում) ամբողջ լիցքն անցնում է Երկրին:
Լիցքավորված հաղորդիչը նույնպիսի չլիցքավորված հաղորդչին միացնելիս կարելի է լիցքը կիսել:
Սակայն լիցքի կիսելը չի կարելի անվերջ շարունակել, քանի որ գոյություն ունի լիցքի նվազագույն քանակ,
որն այլևս չի կարելի բաժանել: Լիցքի նվազագույն քանակը կոչվում է տարրական լիցք, որը նշանակում են e
տառով:
Բնության մեջ կան մասնիկներ, որոնք օժտված են տարրական լիցքով: Այդ մասնիկներից են
էլեկտրոնը և պրոտոնը, որոնք մտնում ատոմների կազմության մեջ: Էլեկտրոնի լիցքը բացասական է՝ qէլ.=-e,
պրոտոնի լիցքը դրական է՝ qպր.=e: Եթե մարմնում էլեկտրոնների թիվը գերազանցում է պրոտոնների թվին,
ապա մարմինն ունի բացասական լիցք, իսկ եթե պրոտոնների թիվն է գերազանցում էլեկտրոնների թվին,
ապա մարմինն ունի դրական լիցք: Ընդհանրապես, մարմինները շփումով լիցքավորելիս մի մարմնից
մյուսին անցնում են էլեկտրոններ, որի շնորհիվ էլ մարմիններից մեկը ձեռք է բերում դրական լիցք, մյուսը՝
բացասական:
Էլեկտրաչեզոք ատոմում էլեկտրոնների թիվը հավասար է պրոտոնների թվին: Եթե ատոմը կորցնում
է մեկ կամ մի քանի էլեկտրոն, ապա նրան անվանում են դրական իոն: Եթե ատոմը իրեն է միացնում մեկ
կամ մի քանի էլեկտրոն, ապա նրան անվանում են բացասական իոն:

1. Պլաստմասե սանրով սանրվելիս մազերը ձգվում են դեպի սանրը: Ինչո՞ւ:

2. Կատվին շոյելիս մթության մեջ կարելի է նկատել նրա մորթու և ափի միջև
առաջացող կայծեր: Ո՞րն է այդ կայծերի առաջացման պատճառը:

3. Էլեկտրացույցն ունի դրական լիցք: Ի՞նչ նշանի լիցք ունի էլեկտրացույցին
հպվող ձողիկը:

4. Նկարում պատկերված երեք կետային լիցքերից որո՞նք են իրար վանում: Պատկերել փոխազդեցության
ուժերը:

5. Նկարում պատկերված երեք կետային լիցքերից որո՞նք են իրար ձգում: Պատկերել փոխազդեցության
ուժերը:

+++++

6. Ի՞նչ նշանի լիցքով կլիցքավորվի A մետաղական գլանը (տե՛ս նկ.), եթե նրան մոտեց- A

նենք դրական լիցքավորված ձողը և նրա ներկայությամբ գլանը հողակցենք:
Կպահպանվի՞ արդյոք գլանի լիցքը, եթե դրանից հետո հեռացնենք լիցքավորված ձողը:
7. Ի՞նչ նշանի լիցքով կլիցքավորվի B մետաղական գլանը (տե՛ս նկ.), եթե A

A

B

մետաղական գլանին մոտեցնենք բացասական լիցքավորված ձող, որից հետո B
գլանը հեռացնենք A գլանից:
8. Բացատրեք նկարում պատկերված

փորձի ընթացքը։

+ + + ++
+
++

- - -- +
+
+

+
+

+ + + ++
+
++

- - -- --

+

ա)

9.
Բացատրեք
նկարում
պատկերված փորձի ընթացքը։
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10. Նկարում պատկերված են միատեսակ մետաղե երկու գունդ: Որքա՞ն
կլինի գնդերից յուրաքանչյուրի լիցքը` դրանք հպելուց և իրարից
հեռացնելուց հետո:

11. Ի՞նչ լիցք կունենա նկարում պատկերված a լիցքավորված գնդիկը, եթե
դրան սկզբում հպեն միատեսակ մետաղե b գնդիկը, ապա c գնդիկը:
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12. Ինչքա՞ն է նկարում պատկերված երեք միատեսակ գնդերից առաջինի
լիցքը, եթե այն երկրորդի, ապա երրորդի հետ հպելուց հետո ձեռք բերեց
−𝑞⁄2 լիցք: Ինչպե՞ս կփոխվի խնդրի պատասխանը, եթե երեք գնդերը
միանգամից հպենք իրար:

