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Բանալի բառեր՝ էլեկտրամագնիսական մակածում, հեղուկ հաղորդիչ, 

ինքնաշեն լաբորատոր սարք: 
 
Աշխատանքում մեթոդական տեսանկյունից մշակված և նկարագրված 

ինքնաշեն սարքի միջոցով ցույց է տրված հաղորդիչ հեղուկներում էլեկտրա-
մագնիսական մակածման երևույթը դիտելու ցուցադրական փորձ, որը՝ որպես 
լրացուցիչ նյութ, կարող է կիրառվել ֆիզիկայի ուսուցիչների կողմից համապա-
տասխան թեման ուսուցանելու պրոցեսում: Կատարվել է հեղուկ հաղորդիչնե-
րում էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթի առաջացման մեխանիզմի 
համառոտ վերլուծություն: Ինքնաշեն լաբորատոր սարքի օգնությամբ ցուցա-
դրված է հաստատուն մագնիսական դաշտում գտնվող, փակ կոնտուրով շարժ-
վող հեղուկում մակածման հոսանքի առաջացումը: Նկարագրված են ցուցադրա-
կան սարքի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը:  

 
Նախաբան: Ժամանակի հրամայականն է, որ դպրոցական ֆիզիկայի բո-

վանդակությունն այսօրվա գիտատեխնիկական առաջընթացի պայմաններում և 
թելադրանքով պետք է անընդհատ նորացվի և հարստացվի: Այս առումով ֆի-
զիկայի ուսուցչից պահանջվում է լայնորեն օգտագործել տեղեկատվության լրա-
ցուցիչ աղբյուրներն ու նորագույն տեխնոլոգիաները (մուլտիմեդիային միջոց-
ները), ինքնաշեն սարքերն ու նոր ցուցադրական փորձերը, որոնք թույլ կտան 
անընդհատ ստեղծագործական փնտրտուքով և փորձարկմամբ հարստացնել 
ֆիզիկայի բովանդակությունը, իհարկե, եթե այդ լրացուցիչ նյութերը լինեն 
մեթոդապես ճիշտ մշակված և դիդակտիկական առումով արդյունավետ 
օգտագործված, ինչն էլ այս հետազոտության նպատակն է: Նպատակն իրակա-
նացվում է կոնկրետ օրինակով:  

2 0 1 8   № 1  



142 
 

Վերջին տասնամյակում Հայաստանի Հանրապետության կրթական հա-
մակարգում լուրջ բարեփոխումներ են տեղի ունեցել: Փոխվել են կրթության ընդ-
հանուր ռազմավարությունը, կրթական չափորոշիչները, ծրագրերն ու դասա-
գրքերը, ուսուցման կազմակերպման ձևերն ու մեթոդները, գնահատման համա-
կարգը: Սակայն կրթության ոլորտում հիմնարար բարեփոխումների իրականա-
ցումը դանդաղ է ընթանում, ինչը հանգեցրել է նրան, որ կուտակվել են բազմա-
թիվ խնդիրներ, որոնք առաջնահերթ լուծումներ են պահանջում: Դրանցից է 
բնագիտական առարկաների նկատմամբ ընդհանրապես, «Ֆիզիկա» առարկայի 
նկատմամբ մասնավորապես, սովորողների վերջին տարիներին նկատվող հե-
տաքրքրության պակասը: Գոյություն ունեն աշակերտների մեջ «Ֆիզիկա» 
առարկայի նկատմամբ հետաքրքրություններ առաջացնելու տարբեր ուղիներ: 
Դրանցից մեկը, մեր կարծիքով, այդ առարկայի ուսումնական ծրագրերով նա-
խատեսված ցուցադրական և լաբորատոր փորձերի կազմակերպումն ու անց-
կացումն է նոր տեխնիկական միջոցների օգտագործմամբ [1]: Մյուսը, ինչպես 
ցույց է տալիս փորձը, ուսուցման ավանդական մեթոդների և նորագույն տեխ-
նիկական միջոցների զուգակցումն է [2], որն ավելի ընկալելի կդարձնի ֆիզիկա-
կան հասկացություններն ու օրենքները, կնպաստի աշակերտների կայուն հե-
տաքրքրությունների ձևավորմանը, առարկան կդարձնի գրավիչ, հետևաբար և 
կօգնի ֆիզիկայի ուսուցչին ակտիվացնելու սովորողների ստեղծագործական 
գործունեությունը: «Ֆիզիկա» առարկայի ուսուցումն, անշուշտ, է´լ ավելի ար-
դյունավետ կլինի, եթե ուսուցիչն օգտվի նոր ցուցադրական փորձերից, ինքնա-
շեն սարքերից ու կայանքներից, ինչպես նաև որոշ լաբորատոր աշխատանքներ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրագրակազմային միջոցներով կազմա-
կերպելու և անցկացնելու պրակտիկայից [3]: Արդյունքում սովորողների համար 
գիտության և տեխնիկայի մեջ օբյեկտիվ նշանակություն ունեցող «Ֆիզիկա» ա-
ռարկան կդառնա սուբյեկտիվ անհրաժեշտություն և, անշուշտ, ֆիզիկայի նկատ-
մամբ նրանց հետաքրքրությունը կաճի, հետևաբար և կձևավորվի սովորելու 
ցանկություն: 

Փորձենք համառոտակի ներկայացնել մի կոնկրետ նյութ, որը հնարավո-
րություն է տալիս ուսուցչին առանց ուսուցման տրամաբանական ընթացքը 
խախտելու մեր կողմից պատրաստված լաբորատոր սարքի միջոցով սովորող-
ներին ծանոթացնել հեղուկներում էլեկտրամագնիսական մակածման հոսանքի 
առաջացման մեխանիզմին: Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթի 
ուսումնասիրությունը հեղուկ և պլազմային հաղորդիչներում, մեր կարծիքով, 
կընդլայնի սովորողների պատկերացումներն այդ երևույթի վերաբերյալ, 
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կնպաստի նրանց գիտելիքների հարստացմանն ու ամրապնդմանը: Այստեղ 
նրանք հստակ կտեսնեն, որ մակածման հոսանք կարող է ծագել բոլոր տեսակի 
հաղորդիչներում՝ լինի դա պինդ, հեղուկ թե գազային, և կհասկանան, որ մա-
կածման երևույթը կրում է ընդհանուր բնույթ. այն դիտվում է ոչ միայն պինդ, այլև 
հեղուկային և պլազմային փակ հաղորդիչ կոնտուրներում: Այսինքն՝ ցանկացած 
փակ հաղորդիչ կոնտուրում կծագի մակածման հոսանք, հետևաբար նաև 
մակածման ԷլՇՈՒ, եթե փակ կոնտուրով սահմանափակված մակերևույթով կա 
մագնիսական հոսքի փոփոխություն՝ անկախ այդ փոփոխության առաջացման 
պատճառներից: 

Նյութի մատուցումը սկսում ենք նրանից, որ գոյություն ունի մագնիսա-
կան դաշտում գտնվող հաղորդիչի մեջ ԷլՇՈՒ-ի առաջացման երկու մեխանիզմ 
[4]՝ առաջին, երբ հաղորդիչն անշարժ վիճակում գտնվում է ժամանակի ընթաց-
քում փոփոխվող մագնիսական դաշտում: Այս դեպքում նրանում ԷլՇՈՒ-ի առա-
ջացման պատճառը մրրկային էլեկտրական դաշտի ի հայտ գալն է, որը շարժ-
ման մեջ է դնում հաղորդչում առկա ազատ լիցքակիր մասնիկները՝ առաջացնե-
լով մակածման հոսանք: Երկրորդ, երբ հաղորդիչը շարժվում է ժամանակի 
ընթացքում անփոփոխ մագնիսական դաշտում: Այս դեպքում նրանում ԷլՇՈՒ-ի 
առաջացման պատճառը հաղորդչում գտնվող ազատ լիցքերի վրա մագնիսա-
կան դաշտի կողմից ազդող Լորենցի ուժն է: Այնուհետև անցնում ենք հաղորդիչ-
ներում մակածման երևույթի հայտնագործման պատմական տեղեկություննե-
րին՝ սկզբում վկայակոչելով էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթի վերա-
բերյալ Ֆարադեյի մոտ տասը տարվա հետազոտությունները [5], որոնց արդյուն-
քում 1831թ. նրան հաջողվեց փորձով ապացուցել, որ փոփոխական մագնիսա-
կան դաշտը հաղորդիչ կոնտուրում ստեղծում է էլեկտրական հոսանք: Այնուհ-
ետև, ընդհանրացնելով կատարված փորձերի արդյունքները, նա եկավ այն եզ-
րակացության, որ փակ հաղորդիչ կոնտուրում մակածման հոսանք առաջանում 
է միայն այն դեպքում, երբ կոնտուրով սահմանափակված մակերևույթ թափան-
ցող մագնիսական ինդուկցիայի գծերի թիվը (մագնիսական հոսքը) փոփոխվում 
է անկախ այդ փոփոխության առաջացման պատճառներից: Պետք է նշել, որ 
ժամանակին Ֆարադեյն ուսումնասիրել է նաև Երկրի մագնիսական դաշտում 
շարժվող գետերի և ծովային հոսանքների օգնությամբ մակածման հոսանքների 
ստացման հնարավորությունները և իր կատարած փորձերով հաստատել այն 
փաստը, որ թույլ մակածման հոսանքներ կարելի է ստանալ նաև փակ կոնտու-
րով հոսող հեղուկ հաղորդիչներում [6]: Բանն այն է, որ հեղուկի լամինար հո-
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սանքի դեպքում նրա տարբեր շերտերն ունեն տարբեր արագություններ: Օրի-
նակ՝ գետերում հեղուկի արագությունն անմիջապես հատակի մոտ հավասար է 
զրոյի և աճում է ջրի մակերևույթին մոտենալիս: 

Այս նախապատրաստական աշխատանքը կատարելուց հետո անցնում 
ենք մեր կողմից առաջարկված ցուցադրական փորձի կառուցվածքի և աշխա-
տանքի սկզբունքի ներկայացմանը: Այս աշխատանքում կներկայացնենք էլեկ-
տրամագնիսական մակածման երևույթը հեղուկ հաղորդիչներում ցուցադրող 
փորձը, իսկ գազային (պլազմային) հաղորդիչներում՝ հաջորդ հաղորդման մեջ: 

Սարքը, որի օգնությամբ կարող ենք ցուցադրել մակածման երևույթը 
հեղուկ հաղորդիչներում, պատկերված է նկ.1-ում: Այն կազմված է 20×30×50 մմ 
չափեր ունեցող օրգանական ապակուց, որի վրա փորված է ուղղանկյուն հա-
տույթով փոսիկ (ջրանցք) (1): Ապակու երկու ծայրերին բացված են 5 մմ տրա-
նագծով հորիզոնական անցքեր՝ հեղուկը ջրանցք մտնելու և դուրս գալու համար: 
Ջրանցքի ներքին կողային պատերին իրար նկատմամբ զուգահեռ տեղադրված 
են պղնձյա երկու հարթ էլեկտրոդներ (2): Օրգանական ապակին, հետևաբար և 
ջրանցքը, տեղավորված են հաստատուն մագնիսի կամ էլեկտրամագնիսի (3) 
բևեռների միջև այնպես, որ մագնիսական դաշտի ուժագծերն ուղղահայաց լինեն 
էլեկտրոդներին: Մղիչ պոմպի (4) միջոցով, որը խողովակներով (5) միացված է 
ջրանցքին և հաղորդիչ հեղուկով լցված անոթին, հեղուկը կարող է անընդհատ 
շրջանառություն կատարել՝ անցնելով մագնիսական դաշտում տեղավորված 
ջրանցքով: Պոմպի շղթայում մտցված ռեոստատով (7) կարող ենք կարգավորել 
հաղորդիչ հեղուկի հոսքի արագությունը, իսկ ցուցադրական գալվանոմետրով 
(6) գրանցել մակածման հոսանքը: Ցուցադրման համար իբրև հաղորդիչ հեղուկ 
օգտագործում ենք աղաջրի կամ պղնձարջասպի 20%-անոց լուծույթը:  

Փորձի ցուցադրումը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ: Նախ 
աշակերտների ուշադրությունը հրավիրում ենք այն բանի վրա, որ հաստատուն 
մագնիսի մագնիսական դաշտում տեղավորված անշարժ հեղուկ հաղորդչում 
մակածման հոսանք չի առաջանում: Այնուհետև միացնում ենք մղիչ պոմպը և 
շարժման մեջ դնում հաղորդիչ հեղուկը: Կտեսնենք, որ այս դեպքում գալվանո-
մետրը գրանցում է մակածման հոսանք: Բանն այն է, որ երբ հեղուկ հաղորդիչը 
շարժվում է հաստատուն մագնիսական դաշտում, նրա հետ շարժվում են նաև 
հեղուկում գտնվող իոնները: Արդյունքում մասնիկների անկանոն շարժման 
արագությունը գումարվում է հեղուկի հոսքի արագությանը: 
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Քանի որ այդ շարժումը տեղի է ունենում մագնիսական դաշտում, ապա 

յուրաքանչյուր լիցքակիր մասնիկի վրա ազդում է լրացուցիչ Լորենցի ուժ, որը 
լիցքակիր մասնիկներին ստիպում է շարժվել հաղորդչի ներսում [7,8]: Այդ 
մագնիսական ուժերի ազդեցության տակ դրական իոնները տեղաշարժվում են 
դեպի մի էլեկտրոդ, իսկ բացասականները՝ մյուս: Արդյունքում էլեկտրոդների 
միջև առաջանում է պոտենցիալների տարբերություն [9,10], և եթե շղթան փակ է, 
ապա նրանում կծագի մակածման հոսանք, ինչը գրանցվում է գալվանոմետրի 
միջոցով: Վերջում շղթա մտցրած ռեոստատի (7) միջոցով փոփոխելով հեղուկի 
հոսքի արագությունը՝ կարելի է ցույց տալ, որ հաղորդիչ հեղուկում ինդուկցիայի 
ԷլՇՈՒ-ի մեծությունը կախված է հեղուկի հոսքի արագությունից: 

Եզրահանգում: Աշխատանքում կատարված գիտամեթոդական հետազոտու-
թյունները և Շիրակի պետական համալսարանի (այսուհետ՝ ՇՊՀ) ավագ դպրո-
ցում իրականացված փորձարկման արդյունքները թույլ են տալիս պնդել, որ՝ 
1. մակածման հոսանքներ կարելի է ստանալ նաև փակ կոնտուրով հոսող 

հեղուկ հաղորդիչներում, 
2. հեղուկում ինդուկցիայի էլՇՈւ-ի մեծությունը կախված է հեղուկի հոսքի 

արագությունից, 

Նկ.1 Մակածման երևույթը հեղուկ հաղորդիչներում ցուցադրող 
սարքի սխեման: 

7 
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3. էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթի ուսումնասիրությունը հեղուկ 
հաղորդիչներում էապես ընդլայնում է աշակերտների պատկերացումներն 
այդ երևույթի վերաբերյալ և նպաստում նրանց գիտելիքների հարստացմանն 
ու ամրապնդմանը, 

4. այդ նյութի ուսուցչի կողմից ճի՛շտ ժամանակին և ճի՛շտ տեղում 
ներկայացման դեպքում կարելի է հասնել ուսուցման արդյունավետության 
բարձրացման: 

 

Հետազոտությունն իրականացվել է ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող ֆինան-
սական աջակցության շնորհիվ №01-ShSU-2018 ծածկագրով գիտական թեմայի 
շրջանակներում: 

 
 

Явления электромагнитной индукции в жидких проводниках 
Дрмеян Г. Р., Назарян Н. А. 

 

В работе для учителя физики предлагается методическая разработка кон-
кретного материала, который, как дополнительный источник информации, приз-
ван способствовать развитию познавательных интересов учащихся и активизации 
их творческой деятельности. Проведен теоретический анализ явления электро-
магнитной индукции в жидких проводниках. С помощью самодельного лабора-
торного устройства продемонстрировано возникновение индукционного тока 
движущейся жидкости в замкнутом контуре, находящемся в постоянном магнит-
ном поле. Описаны устройство демонстрационного прибора и принципы его 
работы. 

 
The Phenomena of Electromagnetic Induction in Liquid Conductors 

Drmeyan H. R., Nazaryan N. A. 
 

In the work for the teacher of physics, a methodical development of a specific 
material is offered, which, as an additional source of information, aims to promote 
students' cognitive interests and activate their creative activities. A theoretical analysis 
of the phenomenon of electromagnetic induction in liquid conductors is carried out. 
With the help of a self-made laboratory device, the induction current of a moving liquid 
in a closed loop in a constant magnetic field is demonstrated. The device of the 
demonstrative instrument and the principles of its operation are described. 
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