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Հոդվածում ներկայացվում է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի 

շրջանակում ինքնաշեն սարքի օգտագործմամբ լրիվ մեխանիկական 

էներգիայի պահպանման օրենքի ստուգման մի լաբորատոր փորձ: 

Տրվում է սարքի կառուցվածքն ու փորձի ընթացքը: Աշխատանքում 

քննարկված է նաև այդ օրենքի ստուգման համար ֆիզիկայի 10-րդ 

դասարանի դասագրքում [1] բերված N 7 լաբորատոր աշխատանքըֈ 

Համապատասխան փորձերի կատարման արդյունքում վերլուծվել են 

ստացված թվային արդյունքներըֈ  

Բանալի բառեր. լաբորատոր փորձ, ինքնաշեն սարք, օրենքի 

ստուգում, լուսաէլեկտրոնային տվիչ, չափումներ: 
 

1. Նախաբան: Անժխտելի փաստ է, որ մեզ շրջապատող 

աշխարհում գիտությունը, տեխնիկան ու տեխնոլոգիաները վերջին մեկ 

երկու տասնամյակներում զարգանում են շատ արագ տեմպերով: 

Սակայն այդ նույն ժամանակահատվածում մեր երկրի դպրոցներում 

նկատվում է բնագիտական առարկաների նկատմամաբ սովորողների 

հետաքրքրություների նվազում, ինչը, հատկապես սովորողների կողմից, 

մեկնաբանվում է այն թյուր պնդմամբ և «արդարացմամբ», որ 

բնագիտական  առարկաների իմացությունն ապագայում իրենց պետք 

չեն, և որ այդ առարկաները բարդ են և դժվար ընկալելի: Կարծում ենք՝ 

այսպիսի սին պատկերացումների ձևավորման հիմնական 

պատճառներից մեկը դպրոցական դասընթացում այդ առարկաների 

գործնական կիրառությունների ոչ բավարար ներկայացումն է, ինչը 

հնարավորություն չի ստեղծում սովորողների մոտ ձևավորել այն պարզ 

ընկալումը, որ ժամանակակից տեխնիկայի ու տեխնոլոգիաների մեր 
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դարաշրջանում բնագիտական առարկաները, հատկապես ֆիզիկան ու 

մաթեմատիկան, այն առանցքային ու հիմնարար գիտություններն են, 

որոնց տարրական մակարդակի տիրապետումն անհրաժեշտ է 

յուրաքանչյուր մարդու՝ անկախ նրա ընտրած մասնագիտությունից: 

Գոյություն ունեն աշակերտների մոտ «Ֆիզիկա» առարկայի նկատ-

մամբ հետաքրքրություններ առաջացնելու տարբեր ուղիներ: Դրանցից 

մեկը «Ֆիզիկա» առարկայի ուսուցման ընթացքում ուսուցչի կողմից 

ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի ի ցույց դնելն 

է: Բանն այն է, որ մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի միջև եղած ֆունկցիոնալ 

կապի միջոցով աշակերտները ավելի լավ են պատկերացնում 

ֆիզիկական երևույթները, տեսնում, թե ինչպես են մաթեմատիկական 

վերացական բանաձևերն ու արտահայտությունները դառնում 

երևույթների միջև եղած կապը բացահայտող գործնական, կոնկրետ 

միջոցներ: Այսինքն՝ որպես կրթության որակի և ուսուցման 

արդյունավետության բարձրացման միջոց կարող է հանդիսանալ 

ուսումնական դասընթացում միջառարկայական կապերի անմիջական 

կիրառումը: Ուստի կարծում ենք, որ ինչպես դպրոցում, այնպես էլ 

բուհում, ուսումնական ծրագրերը պետք է կազմված լինեն այնպես, որ 

ուսումնական գործընթացում սովորողները մշտապես գտնվեն 

միջառարկայական կապերի գործածության  կիզակետում: 

Ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման և լավ յուրացման 

համար խիստ կարևոր է լաբորատոր աշխատանքների և ցուցադրական 

փորձերի կատարումը: Ավելին, հանրակրթական դպրոցում ֆիզիկայի 

ուսուցման հիմքում պետք է ընկած լինեն փորձը և դիտումը: Այս 

համատեքստում անհրաժեշտ է անընդհատ հարստացնել լաբորատոր 

աշխատանքների բովանդակությունը, կատարելագործել դրանց 

անցկացման մեթոդիկան: Անհրաժեշտ է հասնել նրան, որ սովորողները 

կարողանան փորձով ստուգել տեսականորեն ստացված արդյունքները: 

Իհարկե, առկա է նաև հակառակ կապը. տեսականորեն հնարավոր է 

կանխատեսել նոր երևույթներ, բացահայտել նոր կապեր երևույթների 

միջև և դրանք ստուգել փորձով: Արդյունքն ավելի գոհացուցիչ կլինի, եթե 

այդ առարկայի ուսումնական ծրագրով նախատեսված ցուցադրական և 

լաբորատոր փորձերը կազմակերպվեն և անցկացվեն նոր տեխնիկական 

միջոցների կիրառմամբ, քանզի նման մոտեցումն ավելի ընկալելի 

կդարձնի ֆիզիկական հասկացություններն ու օրենքները, կնպաստի 

աշակերտների մոտ կայուն հետաքրքրությունների ձևավորմանը, ա-

ռարկան կդարձնի գրավիչ, հետևաբար և կօգնի ֆիզիկայի ուսուցչին՝ ակ-



253 

 

տիվացնելու սովորողների ստեղծագործական գործունեությունը: 

Սույն աշխատանքում կքննարկենք լրիվ մեխանիկական էներգիայի 

պահպանման օրենքը, որի ստուգման համար ֆիզիկայի 10–րդ 

դասարանի դասագրքում [1] բերված է մի լաբորատոր աշխատանք (լաբ. 

աշխ. N 7, տես նկ. 1)ֈ 

Հայտնի են մի շարք աշխատանքներ, որոնք նվիրված են էներգիայի 

պահպանման օրենքի ուսուցման մեթոդիկային [2-4], դրա կիրառմանն 

[5-7] ու լաբորատոր փորձերով ստուգմանը [1; 8]:  

Այս համատեքտում սույն 

աշխատանքում ներկայացվում է 

լրիվ մեխանիկական էներգիայի 

պահպանման օրենքի ստուգման 

մի լաբորատոր փորձ՝ նոր 

ինքնաշեն սարքի կիրառմամբ, 

ինչն էլ հանդիսանում է այս 

աշխատանքի գիտամեթոդական 

նորույթը: Այն իրականացնելու 

համար սկզբում համառոտ 

կներկայացնենք լրիվ մեխանի-

կական էներգիայի պահպանման 

օրենքի լաբորատոր փորձով ստուգման դասագրքային եղանակը, 

այնուհետև այդ օրենքի ստուգման համար մեր կողմից առաջարկված 

ինքնաշեն սարքի համառոտ նկարագրությունն ու փորձի ընթացքը: 

Կարծում ենք՝ պարզ կառուցվածք ունեցող ինքնաշեն սարքերի 

միջոցով ֆիզիկական տարբեր օրենքների և օրինաչափությունների 

ստուգումը ուսունմական գործունեությունը վերածում է ուսումնահե-

տազոտական գործունեության՝ նպաստելով սովորողների մոտ 

հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը, ստեղծագործական 

ունակությունների զարգացմանը, ինչպես նաև ֆիզիկական 

գիտելիքները կյանքում կիրառելու կարողությունների ձեռքբերմանըֈ 

2. Լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքի փորձով 

ստուգման դասագրքային եղանակ:   

Փորձի կատարման ընթացքը. 

1. Ամրակալանին ամրացնում ենք հայտնի կոշտությամբ (օրինակ՝ 

8k Ն/մ) զսպանակ և կախում բեռ (m=100գ)ֈ Չափում ենք բեռի h  

բարձրությունը սեղանի մակերևույթից և զսպանակի ձգման x        

չափը (նկ. 1)ֈ  
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2. Ձեռքով բարձրացնում ենք բեռը՝ բեռնաթափելով զսպանակըֈ Բեռը 

բարձրացնում ենք մինչև այնպիսի 
1

h  բարձրություն, որ բաց թող-

նելիս այն հպվի սեղանի մակերևույթին (դա տեղի կունենա, երբ 

hh 2
1
 )ֈ 

3. Հաշվում ենք էներգիաները, երբ զսպանակը ձգված է 
1

x  չափով, իսկ 

բեռի բարձրությունը 
1

h  է, և երբ զսպանակը ձգված է 
2

x  չափով, իսկ 

բեռի բարձրությունը զրո է, կունենաք՝ 
2

1

1 1

2

kx
E m g h  , 

2

2

2

2

k x
E  : 

4. Ստուգում ենք լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման 

օրենքը, այսինքն՝ համոզվում, որ 
1 2

E E , կամ որ նույնն է՝ 

                                              
2 2

1 2

1

2 2

kx kx
m g h  :                                           (*) 

3. Լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքի 

ստուգումը մեր կողմից առաջարկված սարքի օգնությամբֈ 

 
 (1) ամրակալանից 

2
H  բարձրության վրա ամրացված, փոքրիկ 

հորիզոնական տակդիրի վրա տեղադրում ենք (3) գնդիկը (նկ. 2): 

Նույնպիսի մի (4) գնդիկ թելով ամրացնում ենք ամրակալանի վերևից 

այնպես, որ հավասարակշռության դիրքում այն շոշափի (3) գնդիկը: 

Այնուհետև (4) գնդիկը շեղում ենք որոշակի չափով և չափելով նրա 
1

H  

բարձրությունը՝ բաց ենք թողնում: Առաձգական կենտրոնական 

հարվածի արդյունքում (4) գնդիկը կանգ է առնում՝ իր իմպուլսն ու 

կինետիկ էներգիան «փոխանցելով» (3) գնդիկին, իսկ վերջինս, ձեռք 
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բերելով նույն 


  արագությունը, ինչ որ ուներ (4) գնդիկը հարվածից 

անմիջապես առաջ, թռչում է որպես հորիզոնական ուղղությամբ 

նետված մարմին:  

Համաձայն լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքի՝ 
2

1 1 2 2

2

m
E m g H m g H E   

v
, որտեղից արագության համար ստանում 

ենք հետևյալ արտահայտությունը 

                                       2

1 2
2 ( )g H H v ֈ                                      (**)   

Այսպիսով, լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքի 

ստուգման փորձնական խնդիրը հանգեց (4) գնդիկի 


  արագության 

մոդուլի որոշմանը և (**) հավասարության ստուգմանը: Արագության 

մոդուլի որոշման համար ստորև կառաջարկենք.  

Ինչպես հայտնի է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացից, 


  

սկզբնական հորիզոնական արագությամբ  ազատ անկում կատարող 

գնդիկի թռիչքի t  տևողությունն ու   հեռահարությունը  

համապատասխանաբար որոշվում են հետևյալ բանաձևերով [1]. 

                                      2
2

,
H

t
g

  :vt  

Ուստի, չափելով   հեռահարությունը և ունենալով 
2

H  

բարձրությունը, կորոշենք գնդիկի սկզբնական արագության մոդուլը՝ 

2
2

g

t H
 v , և  այն տեղադրելով էներգիայի պահպանման օրենքն 

արտահայտող  (**) բանաձևի մեջ՝ կստանանք՝ 

                                                  2

2 1 2
4 ( ) :H H H                                   (***) 

Վերջնարդյունքում ահա այս (***) հավասարման իրավացիությունը 

պետք է ստուգենք փորձով, որն էլ կհաստատի լրիվ մեխանիկական 

էներգիայի պահպանման օրենքըֈ 

Հավելենք, որ  գնդիկի 


  սկզբնական արագության մոդուլը կարող 

ենք որոշել նաև (2) լուսաէլեկտրոնային տվիչների և (5) էլեկտրոնային 

ավտոմատ ժամանակաչափի միջոցով (նկ. 2): Մասնավորապես, 

ունենալով տվիչների միջև S  հեռավորությունը, ժամանակաչափի t  

ցուցմունքը և հաշվի առնելով, որ  այդ փոքր հեռավորության վրա 

գնդիկը գործնականում շարժվում է հավասարաչափ, հեշտությամբ 

որոշում ենք որոնելի S t v =  արագությունը: Դեռ ավելին, ձեռքի տակ 
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ունենալով (2) լուսաէլեկտրոնային տվիչներ և չափման մեծ ճշտություն 

ապահովող (5) թվային ժամանակաչափ՝ էներգիայի պահպանման 

օրենքը կարող ենք ստուգել առավել պարզ ինքնաշեն սարքի-փորձի 

միջոցով. մասնավորապես բավական է հետևել որոշակի 

բարձրությունից ազատ անկում կատարող գնդիկի շարժմանը և չափել 

վերջինիս ակնթարթային արագությունը հետագծի որևէ կետումֈ 

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ պետք է նշենք, որ, ըստ էության, 

դասագրքային լաբորատոր փորձի պարագայում (*), իսկ մեր կողմից 

առաջարկված (ինքնաշեն սարքի միջոցով) լաբորատոր փորձի 

պարագայում (**) կամ (***) առնչությունների աջ և ձախ մասերի թվային 

արժեքների համընկնումը կհաստատի լրիվ մեխանիկական էներգիայի 

պահպանման օրենքի իրավացիությունը, իսկ անհավասարությունը 

կփաստի փորձի և չափումների ընթացքում թույլ տված հնարավոր 

անճշտությունների առկայությունը, որոնց «չափն» էլ կգնահատենք՝ 

հաշվելով փորձի սկզբում և վերջում համակարգի լրիվ մեխանիկական 

էներգիայի հարաբերական սխալանքը՝  

2 1

1 1

1 0 0 % 1 0 0 %
E E E

E E


 
    : 

Փորձի կատարման ընթացքը 

1. Ամրակալանից ամրացնել տակդիրը՝ նրան բերելով հորիզոնական 

դիրքի: Տակդիրի վրա տեղադրել գնդիկը և չափել նրա 
2

H  

բարձրությունը: 

2. Փորձասեղանի վրա դնել սպիտակ թուղթ և դրա վրա ամրացնել 

պատճենող թուղթը: 

3. Կեռիկով գնդիկը թելով ամրացնել ամրակալանից, շեղել,  անկյուն 

քանոնով չափել նրա 
1

H  բարձրությունը և բաց թողնել: 

4. Ընկած գնդիկի հարվածից հետո քանոնով չափել սպիտակ թղթի 

վրա պատճենող թղթի թողած հետքի կենտրոնի հեռավորությունը 

ամրակալանի հիմքից: 

5. Ստացված փորձնական արժեքների տեղադրումով ստուգել (***) 

հավասարության ճշտությունը: 

Ստորև երկու աղյուսակների միջոցով կներկայացնենք ինչպես 

դասագրքային եղանակով (տես նկ. 1), այնպես էլ մեր կողմից 

առաջարկված ինքնաշեն սարքի միջոցով (տես նկ. 2) կատարված 

փորձերի ընթացքում կիրառված անհրաժեշտ պարագաները և 

արձանագրված արդյունքներըֈ 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են դասագրքային վերոգրյալ փորձի 
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կատարման համար անհրաժեշտ պարագաներն ու մեր կողմից 

ստացված արդյունքները: 

Աղյուսակ 1. 

 
Անհրաժեշտ պարագաներ. 

քանոն, 8k Ն/մ կոշտությամբ զսպանակ, 50-100 գրամանոց բեռների 

հավաքածու՝ ամրակալան կցորդիչով: 

Փորձի 

համար 
m , գ 

k , 

Ն/մ 1
x , սմ 

2
x , սմ 

1
h , սմ     

1 50 

8 

3 11,1 10 4,6 %  
4 , 9 %

 
2 80 5 13,2 8 5,2 %  

3 100  7  14,5 7 5 %  
 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են ինքնաշեն սարքի միջոցով 

փորձի կատարման համար անհրաժեշտ պարագաներն ու մեր կողմից 

ստացված արդյունքները: 
2

1 5H  սմ ֆիքսված արժեքի դեպքում փորձը 

կատարել ենք 
1

H -ի երեք տարբեր արժեքների համար, ընդ որում՝ 

դրանցից յուրաքանչյուրի համար կատարել ենք հնգական կրկնումներ, 

որոնց արդյունքում -ի ուղղակի չափումներից ստացված 

մեծությունների  միջինացված արժեքները բերված են աղյուսակում: 

Աղյուսակում ներկայացված են նաև լրիվ մեխանիկական էներգիայի 

 

2

2 1 2

1 1 0 0 %
4 H H H



 

   
  

 հարաբերական սխալանքի համար 

ստացված թվային արժեքներն ու այս փորձի արդյունքում ստացված 

միջին սխալանքը: 
 

Աղյուսակ 2. 

 
Անհրաժեշտ պարագաներ. 

ամրակալան՝ կցորդիչով և թաթով, քառակուսի փոքրիկ տակդիր, երկու 1 սմ 

տրամագծով պողպատյա գնդիկներ՝ մեկը կեռիկով, թել, երկաթե անկյուն 

քանոն, սպիտակ և պատճենող թղթեր: 

Փորձի 

համար 1
H , սմ 

2
H , սմ , սմ     

1 18 

15 

13 6,1 %  

5 , 8 %  2 21 18,4 6 %  

3 24  22,7  5,4 %  
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Ինչպես տեսնում ենք, փորձերի արդյունքները համադրելի են և 

փաստում են այն, որ իրականության մեջ էներգիայի պահպանման 

օրենքը տեղի ունի, իսկ լրիվ մեխանիկական էներգիայի հարաբերական 

սխալանքն էլ վկայում է այն պարզ իրողությունը, որ ցանկացած փորձի 

ընթացքում անխուսափելի են չափումների ընթացքում ձևավորվող 

անխուսափելի անճշտությունները, և բացի այդ, պետք է նաև նկատի 

ունենալ, որ դիտարկվող բանաձևերում մենք պրոցեսը ներկայացրել ենք 

իդեալականացված տարբերակով (երբ չկան դիմադրության և շփման 

ուժերը, բախումը բացարձակ առաձգական է և այլն), մինչդեռ 

իրականությունը մի փոքր հեռու է իդեալական մոդելներիցֈ 

4. Եզրակացությունֈ Կարծում ենք՝ ֆիզիկայի ուսուցման ողջ 

ընթացքում, տեսական գիտելիքին զուգընթաց, անհրաժեշտ է 

լաբորատոր աշխատանքների և ցուցադրական փորձերի միջոցով 

սովորողներին տրամադրել ուղղորդված փորձարարական 

հմտությունների զարգացման հնարավորություն, մասնավորապես՝ 

սարքերի հետ աշխատելու, էմպիրիկ տվյալների ներկայացման, 

վերլուծության և գնահատման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, 

կարողություններ և հմտություններֈ 

Շատ կարևոր է ապահովել սովորողի՝ հիմքային նյութից ստացած 

գիտելիքների կիրառումը պրակտիկ կիրառական փորձերում, ինչը 

հնարավորություն կտա վերհիշել հիմքային նյութի բովանդակությունը, 

պրակտիկ գործունեության ընթացքում ծանոթանալ առօրյայում 

ֆիզիկայի կիրառություններինֈ 

Այս համատեքստում տեղին է մեջբերել նաև չինացի հայտնի 

փիլիսոփա Կոնֆուցիոսի հետևյալ հայտնի միտքը. «ես լսում եմ ու 
մոռանում, ես տեսնում եմ ու հիշում, ես անում եմ ու հասկանում»ֈ 

Այն պարագայում, երբ ավագ դպրոցների և բուհերի ֆիզիկայի 

լաբորատորիաները շատ թե քիչ «զինված» են համապատասխան 

տեխնիկական միջոցներով և սարք-սարքավորումներով, կարծում ենք՝ 

պրակտիկ կիրառական և գործնական հետաքրքրություն ներկայացնող 

լաբորատոր աշխատանքների և ցուցադրական փորձերի կատարումը 

(ինչու չէ, նաև ինքնաշեն սարքերի միջոցով) հնարավորություն կտա 

ինչպես լավագույնս յուրացնել մատուցվող տեսական նյութը, այնպես էլ 

կնպաստի սովորողների որոնողական, տրամաբանական, ստեղծա-

գործական և էվրիստիկ մտածողության զարգացմանը, մոտիվացիայի 

բարձրացմանը՝ հնարավորություն ստեղծելով աշակերտակենտրոն 

և/կամ ուսանողակենտրոն կրթական միջավայրում դառնալ այդ 
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միջավայրի լիարժեք մասնակիցն ու կրողըֈ Արդյունքում, անկասկած, 

կունենանք ուսուցման արդյունավետության և ըստ այդմ՝ կրթության 

որակի աճֈ 
 

ОБ ОДНОМ ЛАБОРАТОРНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ  ПРОВЕРКИ ЗАКОНА 

СОХРАНЕНИЯ ПОЛНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Дрмеян Г. Р., Манукян В. Ф., Никогосян Г. С. 

 

В статье представлен лабораторный эксперимент проверки закона 

сохранения полной механической энергии с использованием 

самодельного устройства в рамках школьного курса физики. Приведены 

строение устройства и ход эксперимента. В работе также обсуждается 

лабораторная работа № 7, предложенная в учебнике физики [1] 10-ого 

класса для проверки этого закона. В результате соответствующих 

экспериментов были проанализированы полученные численные 

результаты. 

Ключевые слова: лабораторный эксперимент, самодельное 

устройство, проверка закона, светоэлектронный датчик, измерение. 

 

ABOUT A LABORATORY EXPERIMENT TO TEST THE CONSERVATION 

LAW OF FULL MECHANICAL ENERGY 

Drmeyan H. R., Manukyan V. F., Nikoghosyan G. S. 

 

The article presents a laboratory experiment to test the law of 

conservation of full mechanical energy using a homemade device in the 

framework of a school physics course. The structure of the device and the 

course of the experiment are given. The work also discusses laboratory work 

No. 7, proposed in the physics textbook [1] of the 10th grade, to test this law. 

As a result of the corresponding experiments, the obtained numerical results 

were analyzed. 

Keywords: laboratory experiment, homemade device, law checking, 

photoelectric sensor, measurement. 
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