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Աշխատանքը նվիրված է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում 

լրիվ մեխանիկական էներգիայի փոփոխության թեորեմի և մոմենտների 

կանոնի հնարավոր համատեղ կիրառությունների վերհանմանըֈ 

Դիտարկված է կոնկրետ խնդիր, որի շրջանակում վերոգրյալ երկու 

կանոների կիրառման արդյունքում հնարավոր է դառնում որոշել 

համասեռ շրջանագծային աղեղի զանգվածի կենտրոնըֈ Խնդրի 

շրջանակում ստացված արդյունքն ընդհանրացվել է կամայական 

կենտրոնային անկյունով համասեռ շրջանաձև աղեղի համարֈ 

Բանալի բառեր. մեխանիկական էներգիա, ուժ, մոմենտ, 

հավասարակշռություն, աղեղ, շառավիղ, պարանֈ 
 

1. Նախաբան: Ներառարկայական և միջառարկայական 

փոխներգործուն կապերի վեր հանումը, ինչպես նաև զարմանք ու 

գեղագիտական հաճույք պատճառող անսպասելի և ոչ ստանդարտ 

մոտեցումների կիրառումը ֆիզիկայի արդի ուսուցման համար ունեն 

առաջնային նշանակություն: Կարևորելով ասվածը՝ սույն 

աշխատանքում նպատակ է դրվում էներգիայի փոփոխության թեորեմի 

ու մարմինների հավասարակշռության երկրորդ պայմանի ոչ 

ստանդարտ կիրառմամբ, նոր եղանակով լուծել մեկ հայտնի խնդիր: 

Ինչպես գիտենք, մարմինը գտնվում է հավասարակշռության 

վիճակում, եթե նրա վրա ազդող բոլոր ուժերի վեկտորական գումարը 

հավասար է զրոյի, և միաժամանակ զրոյի է հավասար նաև այդ ուժերի 

մոմենտների գումարը ցանկացած առանցքի նկատմամբ [1]: Սովորաբար 

հավասարակշռության այդ երկու պայմանների կիրառմամբ էլ լուծում են 

ստատիկայի խնդիրները (խնդիրների լուծման այդպիսի մոտեցումը 

2 0 2 1   № 1 
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պայմանականորեն կարելի է անվանել ուժային-մոմենտային եղանակ): 

Սակայն ստատիկայի որոշ ստանդարտ և ոչ ստանդարտ խնդիրներ 

կարելի է լուծել՝ բոլորովին չօգտվելով հավասարակշռության վերոգրյալ 

պայմաններից: Նման դեպքերում, դիտարկելով  հավասարակշռության 

դիրքի նկատմամբ մարմինների հնարավոր անվերջ փոքր 

տեղափոխությունները, լուծումը տանում են ուժերի կատարած 

աշխատանքների որոշման և լրիվ մեխանիկական էներգիայի 

փոփոխության թեորեմի [1] կիրառման ճանապարհով, համաձայն որի՝ 

համակարգի լրիվ մեխանիկական էներգիայի փոփոխությունը 

հավասար է արտաքին ուժերի և ներքին ոչ պոտենցիալային ուժերի 

աշխատանքների գումարին (խնդիրների լուծման այսպիսի մոտեցումն 

էլ պայմանականորեն կարելի է անվանել էներգիական եղանակ) [2, 3]:  

Երբեմն, երբ շատ դժվար է կողմնորոշվել, թե ինչպես կարելի է 

խնդիրը լուծել ավանդական՝ ուժային-մոմենտային եղանակով, 

էներգիական եղանակը դառնում է լուծման գործնականում միակ 

հնարավոր տարբերակը:  

Պարզվում է, որ որոշ դեպքերում ֆիզիկական իրավիճակի 

միաժամանակ երկկողմանի վերլուծությունը (ուժային-մոմենտային և 

էներգիական) կարող է բերել առաջին հայացքից անսպասելի մի 

արդյունքի, որն ինքնին նորություն չէ, բայց ավանդաբար ծանոթացվում 

է ուսուցման ավելի բարձր մակարդակում՝ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի 

դպրոցական դասընթացների շրջանակից դուրս գտնվող գիտելիքների և 

հմտությունների կիրառմամբ: 

Ստորև կներկայացնենք ստատիկայի խնդիրներ լուծելիս 

հիմնական միջոց հանդիսացող մոմենտների կանոնի և նման 

խնդիրների լուծման ժամանակ այլընտրանքային միջոց հանդիսացող 

էներգիական եղանակի համատեղ կիրառման միջոցով համասեռ 

շրջանագծային աղեղի զանգվածի կենտրոնի որոշման մի եղանակ: 

2. Խնդիրֈ Որոշել   կենտրոնական սուր անկյունով և R  շառավղով 

համասեռ շրջանագծային աղեղի զանգվածի կենտրոնը: 

Լուծումֈ Դիտարկենք աղեղի չափերն ու ձևն 

ունեցող m  զանգվածով բարակ համասեռ 

պարան, որը նկ. 1-ում պատկերված ձևով 

հորիզոնական ուղղված 


F  ուժի ազդեցության 

շնորհիվ պահվում է R  շառավղով անշարժ 

ողորկ գլանի վրա: Եթե 


F  ուժի մոդուլը 
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հավասարակշռության արժեքից մի փոքր մեծ լինի, ապա պարանը     

l -ով տեղափոխվելիս այն կկատարի 

A F l   

աշխատանք, որի հետևանքով պարանի պոտենցիալ էներգիան  կաճի 

          (1 co s )
P

m l
E g R

l



    

չափով (մտովի պատկերացնենք, որ պարանի l  երկարությամբ մի 

կտոր մի ծայրից տեղափոխվում է մյուսը՝ տես նկ. 1): Պարանը 

բարձրացնող ուժի արժեքը այն դադարի վիճակում պահելու համար 

անհրաժեշտ արժեքի ձգտեցնելու հետևանքով պարանի կինետիկ 

էներգիայի փոփոխությունը ձգտում է զրոյի: Հաշվի առնելով նաև շփման 

ուժերի բացակայությունը՝ լրիվ մեխանիկական էներգիայի 

փոփոխության թեորեմից [1] ստանում ենք, որ 


F  ուժի կատարած 

աշխատանքը հավասար է պարանի պոտենցիալ էներգիայի 

փոփոխությանը՝ 

                                                       ,
P

A E   

որտեղից էլ ուժի մոդուլի համար ստանում ենք հետևյալ տեսքը. 
                                                         (1 co s ),F gR     

որտեղ m l   - ն պարանի գծային խտությունն է: 

Այժմ, երբ արդեն որոշված է ուժի մոդուլը, պարանի 

հավասարակշռության համար O  կետով անցնող 

գլանի համաչափության առանցքի նկատմամբ 

կիրառենք մոմենտների կանոնըֈ Պարանի տարբեր 

մասերի վրա ազդող հակազդեցության բոլոր 

ուժերի ազդման գծերը անցնում են գլանի 

համաչափության առանցքով և վերջինիս 

նկատմամբ մոմենտ չեն առաջացնում: Փաստորեն, 

գլանի համաչափության առանցքի նկատմամբ 


F  

ուժի մոմենտը համակշռված է  


gm  ծանրության 

ուժի մոմենտով: Վերջինս կիրառված է պարանի ծանրության C  

կենտրոնի վրա, որը գտնվում է պարանի համաչափության առանցքի, 

այսինքն՝ A O B  անկյան O D  կիսորդի վրա: Զանգվածի C  կենտրոնի 

հեռավորությունը O -ից նշանակենք 
C

x -ով: Նկար 2-ից պարզ է, որ գլանի 

համաչափության առանցքի նկատմամբ 


F ուժի բազուկը R  է, իսկ 


gm  
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ծանրության ուժինը՝ s in :
2

C
x


 Հետևաբար, համաձայն մոմենտների 

կանոնի՝ 

s in
2

C
F R m g x


 , 

որտեղից, հաշվի առնելով ուժի համար ստացված (1 co s )F g R    

տեսքը, պարանի զանգվածի կենտրոնի հեռավորության համար 

ստանում ենք հետևյալ արտահայտությունը (նկ. 2)՝ 
2

s in ,
2

C

R
x




  

որտեղ   անկյունը արտահայտված է ռադիաններով: 

Պարզ է, որ զանգվածի կենտրոնի դիրքի 

որոշման նկարագրված եղանակը իմաստ ունի, 

երբ 2  : Երբ աղեղի կենտրոնական 

անկյունը մեծ է 2 -ից, կարելի է դիտարկել 

պարանի հավասարակշռության ուրիշ 

իրավիճակներ և նորից նույն մոտեցմամբ 

որոշել նրա զանգվածի կենտրոնը: Սակայն 

նման դեպքերում ավելի հեշտ է աղեղը 

բաժանել սուր կենտրոնական անկյունով 

աղեղների և օգտվել դրանց համար վերևում ստացված բանաձևից:  

Այսպես, դիցուք 2    : Աղեղը O M  կիսորդով բաժանենք 

երկու սուր 2  կենտրոնական անկյուններով հավասարամեծ մասերի, 

որոնց զանգվածների 
1

C  և 
2

C  կենտրոնները, համաձայն վերևում 

ստացվածի, աղեղի կենտրոնից կունենան 
1 2

4
s in

4
C C

R
x x




   հեռավո-

րություն: Նկար 3 - ից ակնհայտ է, որ 

                              
1

4 2
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Այսպիսով, ստացանք, որ բութ և փռված անկյունների դեպքում էլ 

աղեղի զանգվածի կենտրոնի դիրքը որոշվում է նույն բանաձևով:  

Պարանի՝ երկու կեսերի բաժանման վերը նկարագրված եղանակով 

դժվար չէ ցուց տալ, որ ստացված բանաձևով կարելի է հաշվել նաև 

2     կենտրոնային անկյունով աղեղի զանգվածի կենտրոնի 

հեռավորությունը շրջանագծի կենտրոնից: 
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3. Ամփոփումֈ Նշենք, որ ինչպես դիտարկված, այնպես էլ 

նմանատիպ այլ խնդիրները սովորաբար քննարկում և լուծում են 

բարձրագույն մաթեմատիկայի և/կամ ընդհանուր ֆիզիկայի բուհական 

դասընթացների շրջանակում՝ ինտեգրալ հաշվի կիրառմամբ [4, 5]:  

Կարող ենք փաստել, որ առաջարկվող մոտեցումը թույլ է տալիս 

քննարկվող խնդրում շրջանցել ինտեգրալ հաշվի կիրառումը և լիովին 

կիրառելի է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի իմացության 

շրջանակներումֈ 

Կարծում ենք, որ դպրոցական դասընթացում ոչ ստանդարտ 

հնարքների կիրառմամբ նման խնդիրների լուծումը ունի ուրույն 

հետաքրքրություն և ակտիվորեն խթանում է սովորողների 

ստեղծագործական ունակությունները: Ի վերջո ոչ տիպային 

մոտեցումներն են, որ լավագույնս զարգացնում են սովորողների 

տրամաբանական, ստեղծագործական և որոնողական մտածողությունը, 

նպաստում տեսական նյութի իմաստավորված յուրացմանը, առարկայի 

հանդեպ հետաքրքրության աճինֈ Այսպիսի հնարքներն են, որ 

հնարավորություն են ընձեռում սովորողներին իրականության մեջ 

ընկալելու գեղեցիկը ֆիզիկայի ուսուցման պրոցեսումֈ 

Հուսով ենք՝ աշխատանքը կհետաքրքրի ինչպես սովորողներին, 

այնպես էլ սովորեցնողներին՝ հնարավորություն ընձեռելով էլ ավելի լավ 

ընկալու ստատիկայի խնդիրների լուծման երկու հիմնական 

եղանակների կիրառելիության սահմաններըֈ 
 

ОБ ОДНОМ СОВМЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОЛНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ПРАВИЛА МОМЕНТОВ 

Манукян В. Ф., Никогосян Г. С., Енгоян А. А. 
 

Работа посвящена выявлению возможных совместных применений 

правила моментов и теоремы изменения полной механической энергии в 

школьном курсе физики. Рассматривается конкретная задача, в рамках 

которой в результате применения двух вышеуказанных правил становится 

возможным определение центра массы однородной дуги окружности. 

Полученный в рамках задачи результат обобщается на однородную дугу 

окружности с произвольным центральным углом. 

Ключевые слова: механическая энергия, сила, импульс, баланс,  

дуга, радиус, веревка. 
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ON THE JOINT APPLICATION OF A FULL MECHANICAL ENERGY 

CHANGE THEOREM AND THE RULES OF MOMENTS 

Manukyan V. F., Nikoghosyan G. S., Yengoyan H. A. 

 

The work is devoted to identifying possible joint applications of the rule of 

moments and the theorem for changing the total mechanical energy in a 

school physics course. A specific problem is considered, within the framework 

of which, as a result of the application of the above two rules, it becomes 

possible to determine the center of mass of a uniform circular arc. The result 

obtained in the framework of the problem is generalized to a homogeneous 

circular arc with an arbitrary central angle. 

Keywords: mechanical energy, force, moment, balance, arc, radius, rope. 
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