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İKİNCİ NƏŞRƏ ÖN SÖZ
«Ümumi fizika kursu» mexanika, molekulyar fizika, elektrik, optika, atom və
nüvə fizikası bəhslərini əhatə edir. Universitetlərdə «Ümumi fizika kursu»nun
öyrənilməsi mexanika bəhsinin tədrisi ilə başlanır. Bu səbəbdən mexanikanın
tədrisi məsələsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Universitetlərin fizika fakültəsinin tələbələri üçün «Ümumi fizika kursu»
üzrə Azərbaycan dilində mövcud olan yeganə fundamental vəsait S.Friş və A.
Timoryevanın 3-cildlik «Ümumi fizika kursu»dur. Kiril əlifbası ilə yazılmış həmin dərslik həm köhnəlmiş, həm də nadir nüsxələrə çevrilmişdir. Bu isə rus dilini hələ mükəmməl bilməyən birinci kurs tələbələrinin fizika fənnini öyrənmələri
yolunda onların qarşısına çıxan ciddi çətinlikdir. Oxuculara təqdim olunan hazırki dərslik bu çətinliyi aradan qaldırmaq yolunda atılmış addımlardan biridır.
Azərbaycan dilində «Ümumi fizika kursu»nun qalan bölmələrini əhatə edən
və elmin müasir səviyyəsində yazılmış çoxcildli (molekulyar fizika, elektrik,
optika, atom və nüvə fizikası) dərs vəsaitlərinin də yazılması nəzərdə tutulur.
Oxuculara təqdim olunan «Ümumi fizika kursu»nun 1-ci cildi olan «Mexanika» dərsliyi müəllifin Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsində 50 ildən
çox müddətdə oxuduğu mühazirələr əsasında universitetlər üçün təsdiq olunmuş proqrama uyğun olaraq yazılmışdır. Gələcəkdə yazılması nəzərdə tutulan
ikinci cilddə molekulyar fizika, 3-cü cilddə elektrik bəhsi, 4-cü cilddə optika, 5ci cilddə atom fizikası, 6-cı cilddə isə nüvə fizikası şərh olunacaqdır.
Hazırki dərsliyin çapa hazırlanması zamanı mətnin kompüterdə yazılması
və şəkillərin çəkilməsi işlərini yerinə yetirmiş əməkdaşlarım fizika-riyaziyyat
elmləri namizədi, dosent Lalə Vəliyevaya, Ülkər Eminzadəyə, kompüterdə dizayn işində mənə yaxından kömək edən fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Məcid
Qocayevə və nəşr üçün hazırlanmış əlyazmanı çox diqqətlə redaktə edərkən
böyük əmək sərf etmiş prof. F.Ə.Əhmədova dərin minnatdarlığımı bildirirəm.
Dərsliyin çapa hazırlanması zamanı Qafqaz Universitetinin texniki imkanlarından da geniş istifadə olunmuşdur. Mənim üçün bu şəraiti yaradan Qafqaz
Universiteti rəhbərliyinə də öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,
professor N. M .Qocayev
Qafqaz Universiteti,
Bakı Dövlət Universiteti.
Bakı, 2009-cu il.
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ÜÇÜNCÜ NƏŞRƏ ÖN SÖZ
“Ümumi fizika kursu”nun birinci cildi olan “Mexanika” dərsliyinin birinci
nəşri 1976-cı ildə, ikinci nəşri isə 2007-ci ildə oxuculara təqdim olunmuşdur.
Hər iki nəşrin bütün nüsxələrinin çox qısa müddətdə satılması oxucuların
həmin kitaba olan kəskin ehtiyaclarından xəbər verir. Tələbələrin belə böyük
ehtiyaclarını birbaşa müşahidə edən müəllim olaraq bu duruma biganə qala
bilməzdim. Məhz bu səbəbdən “Mexanika”nı yenidən nəşr etdirib tələbələrin
istifadəsinə vermək qərarına gəldim. Təbiidir ki, hər yeni nəşr mövcud zəruriyyətdən irəli gələn tələblərlə əlaqədar yenidən ciddi işlənilməlidir. Mən də bu
tələbləri dəyərləndirərək “Mexanika” dərsliyinin nəzərdə tutulan yeni nəşri üzərində ciddi şəkildə işləməklə zəruri bildiyim əlavələr edərək onu çapa təqdim
etdim. Yenidən işləmə zamanı bu sahədə olan yeniliklərlə yanaşı əldə edilən pedaqoji təcrübə də nəzərə alınmışdır. 50 ildən çox müddətdə Bakı Dövlət, Atatürk
(Ərzurum şəhəri), İstanbul və Qafqaz universitetlərinin fizika fakültələrində
oxuduğum mühazirələr zamanı aparılan sorğular və tələbələrlə dərsdən kənar
təmaslar nəticəsində bu və ya digər mövzuların onlar tərəfindən kifayət dərəcədə
mənimsənilə bilməməsinin səbəbləri təhlil olunaraq qarşıya çıxan problemləri
həll etmək məqsədilə dərslik ciddi şəkildə yeniləşdirilmişdir. Yeni nəşrdə tələbələrin mövzuları daha dərindən mənimsəmələri üçün hər fəslin sonunda onun
məzmununa uyğun suallar tərtib olunmuşdur. Nəhayət, yeni nəşrdə bundan əvvəlki nəşrdə mövcud olan bəzi texniki qüsurlar da aradan qaldırılmışdır.
Dərsliyin ərsəyə gəlməsində böyük zəhmətləri olan elmi redaktor Qafqaz
universiteti fizika kafedrasının dosenti fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Şaiq
Nəbiyevə, həmin kafedranın əməkdaşları fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
dosent Baba Qasımova və asistent Gülyaz Nəcəfovaya, şəkillərin hazırlanmasında mənə köməklik göstərən Qafqaz Universitetinin baş müəllimi Etibar Seyidzadəyə və Bakı Dövlət Universiteti nəzdindəki Fizika Problemləri İnstitutunun
böyük elmi işçisi Ülkər Eminzadə-Ağayevaya dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Əlyazmanı bütünlüklə diqqətlə oxuyaraq çəkdiyi böyük zəhmətə və verdiyi faydalı təkliflərə görə Bakı Dövlət Universiteti “Nanomaterialların kimyəvi fizika”
kafedrasının dosenti fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Naqif Nəbiyevə xüsusi
minnətdarlığımı bildirirəm. Kitabı çapa hazırlayarkən dizayn və tərtib işlərini
məharətlə yerinə yetirən Sahib Kazımovun və İlham Əliyevin böyük zəhmətlərini
yüksək qiymətləndirərək onlara dərin təşəkkürlərimi bildirməkdən məmnunluq
hissi keçirirəm.
Tələbələrin zəhmətə, elmə və tədrisə olan maraqlarını daha da artırmaq
məqsədilə kitabın mümkün olan yerlərində dünya miqyasında tanınan görkəmli
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tarixi şəxslərdən sitatlar gətirilmişdir. Tələbələrə öz həyatlarında bu sitatlara
daimi riayət etmələrini önəmlə tövsiyyə edirəm. Xüsusilə, gündəlik dərslərini
öyrənməyərək “İnşallah imtahan qabağı hər şeyi öyrənərəm” düşüncəsi ilə yaşayan tələbələrin bu hədisi rəhbər tutmalarını məsləhət bilirəm: Çalışmadan
dua etmək silahsız döyüşə getmək deməkdir.
Tələbələrə ən ciddi tövsiyyələrimdən biri də sual verməkdən çəkinməməkdir.
Soruşmanın önəmi haqqında ən gözəl sözlər Hz.Məhəmməd Peyğəmbər (S.ƏS)
tərəfindən deyildiyinə görə, onun kəlamlarını tələbələrin nəzərinə çatdırmaqla
kifayətlənirəm.
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,
professor N. M .Qocayev
Qafqaz Universiteti,
Bakı Dövlət Universiteti.
Bakı, 2011-ci il.
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Biliyin ağası olmaq üçün zəhmətin köləsi olmaq lazımdır.
(O.Balzak)

I FƏSİL
BƏZİ RİYAZİ MƏLUMATLAR
1.1. SKALYAR VƏ VEKTORİAL KƏMİYYƏTLƏR
Gündəlik həyatda müxtəlif xarakterli kəmiyyətlərə rast gəlirik. Kütlənin
5 kq, uzunluğun 10m, yaxud temperaturun 200C olduğunu söylədikdə biz
yalnız kəmiyyətlərin qəbul edilmiş vahidlərlə ifadə olunmuş ədədi qiymətlərini başa düşürük. Həmin kəmiyyətlər bu qiymətlərlə tam xarakterizə olunur.
Bu növ kəmiyyətlər, yəni yalnız ədədi qiyməti ilə xarakterizə olunan kəmiyyətlər skalyar kəmiyyət adlanır.
Hərəkət sürətinin 20 km/saat, təsir edən qüvvənin 10 N və s. olduğunu
söylədikdə isə verilmiş ədədi qiymətlər həmin fiziki kəmiyyətləri tam xarakterizə edə bilmir. Bu fiziki kəmiyyətləri tam xarakterizə etmək üçün sürətin
ədədi qiymətindən başqa hərəkətin hansı istiqamətə yönəldiyini, qüvvənin
qiymətindən başqa onun təsir istiqamətini də bilmək lazımdır. Deməli, elə
kəmiyyətlərə rast gəlmək olur ki, onlar ədədi qiymətlərindən başqa, həm də
istiqamətləri ilə xarakterizə olunur. Bu növ kəmiyyətlər vektorial kəmiyyətlər
adlanır. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, vektor yalnız istiqaməti ilə
deyil, həm də haqqında bir qədər sonra söhbət aparacağımız xüsusi toplanma
qaydası ilə də müəyyən olunur. Hər istiqamətlənmiş kəmiyyət vektor deyildir, yalnız həmin qaydaya uyğun olaraq toplanan istiqamətlənmiş kəmiyyətlər vektordur.
Vektorial kəmiyyətlər onları ifadə edən müvafiq hərflərin üstündə ox çəkməklə yaxud, həmin hərfləri tünd rəngdə yazmaqla işarə olunur. Məsələn,
→

→

təcil vektoru a , yaxud a, qüvvə vektoru F , yaxud F kimi işarə olunur.
Vektorun ədədi qiymətinə onun modulu deyilir və aşağıdakı kimi işarə olunur:
→

→

a, yaxud a , F , yaxud F və s.
Haqqında söhbət apardığımız sürət və qüvvə vektorlarının istiqaməti,
uyğun olaraq, bu kəmiyyətlərin öz təbiəti ilə müəyyən olunur. Məsələn, düzxətli hərəkət zamanı sürət vektorunun istiqaməti hərəkət istiqamətində, qüvvə
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vektorunun istiqaməti isə qüvvənin təsir istiqamətində olur. Bu növ vektorlar
polyar vektor adlanır.
Fizikada bəzən bu və ya digər hadisəni tam təsvir etmək məqsədilə təbiətcə vektor olmayan kəmiyyətlərə süni surətdə (hər hansı bir istiqaməti əsas
götürmək şərtilə) istiqamət verib, onu vektor kimi qəbul etmək zərurəti yaranır. Məsələn, orta məktəb kursundan məlum olduğu kimi, xətti sürət vektorial kəmiyyət olmasına baxmayaraq fırlanma hərəkətini tam xarakterizə
edə bilmir. Hətta ideallaşmış ən sadə halda - maddi nöqtənin çevrə boyunca
bərabərsürətli hərəkəti halında sürət vektoru zaman keçdikcə fasiləsiz olaraq
istiqamətini dəyişir. Deməli, belə sadə hərəkəti qiymət və istiqaməti sabit
qalan bir sürət vektoru ilə xarakterizə etmək mümkün deyildir. Bərk cismin×
fırlanma hərəkəti zamanı məsələ daha da mürəkkəbləşir. Orada fırlanma oxundan müxtəlif məsafələrdə yerləşən nöqtələrin xətti sürətləri həm də qiymətcə
bir-birindən fərqli olur. Deməli, bərk cismin fırlanma hərəkəti zamanı nəinki
onun hər hansı bir nöqtəsinin xətti sürəti zaman keçdikcə öz istiqamətini dəyişir, hətta fırlanma oxundan müxtəlif məsafələrdə yerləşən nöqtələr də müxtəlif xətti sürətlərə malik olur. Məhz bu səbəbdən müəyyən ox ətrafında fırlanan bərk cismin hərəkətini xətti sürətlə tam xarakterizə etmək mümkün olmur.
Bu növ çətinlikləri aradan qaldırmaq məqsədilə bucaq sürəti anlayışı daxil
edilir. Doğrudur, skalyar kəmiyyət kimi daxil olunmuş bucaq sürəti fırlanma
hərəkətini müəyyən dərəcədə xarakterizə edir. Lakin skalyar olan bu kəmiyyəti bilməklə fırlanma hərəkətini yenə də tam xarakterizə etmək olmur – fırlanma istiqaməti və fırlanma hərəkəti zamanı bərk cismin ayrı-ayrı nöqtələrinin fəzadakı vəziyyəti, yəni hərəkət zamanı verilmiş nöqtənin hansı müstəvi
üzərində yerləşdiyi haqqında heç bir məlumat ala bilmirik. Bu çətinliyin
öhdəsindən gəlmək məqsədilə skalyar kəmiyyət olan bucaq sürətinə müəyyən
əsaslara dayanaraq istiqamət verib, onu vektorial kəmiyyət kimi qəbul etmək
zərurəti yaranır.
Bucaq sürəti vektorunun istiqaməti, şərti olaraq fırlanma hərəkətinin xətti
sürətinin istiqamətinə əsaslanaraq seçilir. Bu seçimdə bucaq sürəti vektorunun
fırlanma oxu boyunca yönəldiyi qəbul olunur. Həmin vektorun istiqaməti isə
elə seçilir ki, onun ucundan baxdıqda fırlanma hərəkəti saat əqrəbinin əksi
istiqamətində baş versin. Bucaq sürəti vektorunun istiqamətini burğu qaydası
ilə də müəyyən etmək olar: sağ yivli burğu dəstəyini verilmiş fırlanma hərəkəti istiqamətində fırlatdıqda burğunun irəliləmə hərəkətinin istiqaməti bucaq
×

Hissəcikləri arasındakı məsafələr sabit qalan səlt cisimlərə mütləq bərk cisim (yaxud sadəcə olaraq bərk cisim) deyilir.
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sürətinin istiqamətini göstərir. Fırlanan bərk cismin fırlanma oxu üzərində
yerləşməyən istənilən nöqtələri isə bu istiqamətə perpendikulyar müstəvi üzrə
hərəkət edir.
İstiqaməti baxılan fiziki kəmiyyətin təbiəti ilə müəyyən olunmayıb, bu və
ya digər şərtə uyğun olaraq seçilən vektor aksial və ya psevdo vektor adlanır.
Bucaq sürəti, qüvvə momenti və s. aksial vektorlardır. Qeyd etmək lazımdır
ki, aksial vektorlar polyar vektorların toplanma qaydasına tabe olmur.

1.2. VEKTORLAR HAQQINDA QISA MƏLUMAT
Uzunluğu vahidə bərabər olan vektor vahid vektor adlanır. Koordinat oxları boyunca yönələn vahid vektora ort vektor deyilir. Χ, Υ , Ζ oxları üzrə
yönələn ort vektorlar, uyğun olaraq, i, j və k ilə işarə olunur (şəkil 1-1).

Şəkil 1-1. Vahid vektorlar

Paralel düz xətlər üzərində və ya bir düz xətt üzərində yerləşən, eyni və
yaxud müxtəlif istiqamətlərdə yönəlmiş vektorlara kollinear vektorlar (şəkil
1-2) deyilir.
Eyni müstəvidə yerləşən və ya eyni bir müstəviyə paralel yönələn vektorlar komplanar vektorlar adlanır.
Tətbiq (başlanğıc) nöqtəsi üzərinə qoyulan şərtdən asılı olaraq vektorlar
sərbəst, sürüşən və bağlı olur.

→

A

a)

→

B

→

→

C

A

→

−A

b)
Şəkil 1-2. Bərabər və bərabər olmayan vektorlar
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Başlanğıcı fəzanın istənilən nöqtəsində yerləşə bilən vektorlar sərbəst,
başlanğıc nöqtəsi vektorun təsir xətti üzərində istənilən nöqtədə yerləşə bilən
vektor sürüşən, yalnız müəyyən nöqtəyə tətbiq olunmuş vektor isə bağlı vektor adlanır.
Eyni istiqamətə yönəlmiş və modulları bərabər olan sərbəst vektorlar bir→

→

birinə bərabərdir. Şəkil 1-2,a-da A = B

olduğundan bu vektorlar bir-birinə

bərabərdir: A=B. Modulları bərabər olub, əks istiqamətə yönəlmiş sərbəst
→

→

kollinear vektorlar bir-birindən işarəcə fərqlənir. Şəkil 1-2,a-da A = B =
→

→

→

= C olduğundan, A= - C və B= - C. Şəkil 1-2,b-də isə A = − A .

1.3. VEKTORLAR ÜZƏRİNDƏ BƏZİ ƏMƏLİYYATLAR
1. VEKTORLARIN TOPLANMASI. İxtiyari A və B vektorlarının
cəmi olan R vektorunu iki üsulla tapmaq olar. Bu üsullardan birinə əsasən
(şəkil 1-3,a) toplanan vektorlardan birini, məsələn A vektorunu tərpənməz
saxlamaqla B vektorunu özünə paralel olaraq elə köçürmək lazımdır ki, onun
başlanğıc nöqtəsi A vektorunun sonu ilə üst-üstə düşsün. A vektorunun
başlanğıcını B vektorunun sonu ilə birləşdirən R vektoru yekun vektor
olacaqdır: A+B=R.

Şəkil 1-3. Vektorların toplanması
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Toplanan vektorlar iki deyil daha çox olduqda, vektorlardan birini sükunətdə saxlamaqla hər sonrakı vektorun başlanğıc nöqtəsinin özündən əvvəlki
vektorun sonu ilə üst-üstə düşməsi şərti ilə qalan bütün vektorları özü-özünə
paralel olaraq köçürmək lazımdır. Belə düzülüşlə alınan mənzərədə birinci
vektorun başlanğıc nöqtəsini sonuncu vektorun son ucu ilə birləşdirən vektor
yekun vektor olacaqdır (şəkil 1-3,b): A+B+C+D= R.
İkinci üsul paraleloqram üsuludur. Bu üsulla yekun vektoru belə tapmaq
olar: vektorlardan istənilən birini sükunətdə saxlamaqla ikinci vektoru özüözünə paralel qalmaq şərti ilə elə köçürmək lazımdır ki, hər iki vektorun başlanğıc nöqtələri üst-üstə düşsün. Bu iki vektor üzərində qurulmuş paraleloqramın onların üst-üstə düşən başlanğıc nöqtəsindən çıxan istiqamətlənmiş
diaqonalı yekun vektoru müəyyən edir: A+B=R. Bu halda A və B vektorlarının modullarını və onlar arasındakı ϕ bucağını bilməklə kosinuslar teoreminə görə yekun vektorun modulunu aşağıdakı kimi təyin etmək olar :

R 2 = A2 + B 2 + 2 AB cos ϕ .
Diaqonalın uzunluğu və istiqaməti yalnız tərəflərin uzunluqlarından və
istiqamətlərindən asılı olduğuna görə A+B=B+A yəni vektorların toplanması zamanı kommutativlik qanunu ödənir - toplanan vektorların ardıcıllığını
dəyişdikdə, cəm dəyişmir. Deməli, yekun vektoru tapmaq üçün vektorların
köçürmə əməliyyatını istənilən ardıcıllıqla aparmaq olar (şəkil 1-4). Doğrudan da şəkil 1-4,a və 1-4,b-dən göründüyü kimi, A, B, C vektorlarının cəmi
onların hansı ardıcıllıqla toplanmasından asılı deyildir. Birinci halda əvvəlcə
B vektoru C ilə toplandıqdan sonra alınan yekun B+C vektoru A ilə toplanmışdır.

Şəkil 1-4. Vektorların toplanması

İkinci halda isə əvvəlcə A vektoru ilə B vektoru toplandıqdan sonra alınan
yekun A+B vektoru C ilə toplanmışdır. Göründüyü kimi hər iki halda eyni
nəticə alınmışdır. Beləliklə, vektorları toplayarkən hansı ardıcıllığın seçilməsi yekun nəticəyə təsir göstərmir. Yəni:
A+B+C=(A+B)+C=A+(B+C)=(A+C)+B.
23

Mexanika

Bir daha qeyd edək ki, toplanan vektorların sayı iki olduqda hər iki üsuldan, ikidən çox olduqda isə birinci üsuldan istifadə etmək məqsədəuyğundur.
Əvvəlcə qeyd etdiyimiz kimi hər istiqamətlənmiş kəmiyyəti əsl vektor adlandırmaq olmaz. İstiqaməti olan kəmiyyət yalnız paraleloqram qaydası ilə toplanma qanununa tabe olduqda vektor adlanır.
2. VEKTORLARIN ÇIXILMASI. A və B vektorlarının fərqini belə də
yaza bilərik: A-B=A+(-B). Bu yazılışdan göründüyü kimi, A və B vektorlarının fərqi, A və -B vektorlarının cəminə bərabərdir (şəkil 1-5,b). Alınan bu nəticədən göründüyü kimi A və B vektorlarının fərqini belə üsulla
tapmaq olar: çıxılan B vektorunu başlanğıcı A vektorunun başlanğıcı ilə üstüstə düşmək şərti ilə özünə paralel olaraq köçürmək,

(d)
Şəkil 1-5. Vektorların çıxılması

Sonra isə köçürdüyümüz B vektorunun sonunu A vektorunun sonu ilə
birləşdirib aldığımız parçaya A vektorunun sonuna doğru istiqamət vermək
lazımdır. Bu qayda ilə alınmış C vektoru A-B fərqini verir: C=A-B. Şəkil 15-də A və B vektorlarının fərqi göstərilmişdir.
3. VEKTORUN OX ÜZƏRİNDƏ PROYEKSİYASI. A vektoru və
onunla ϕ bucağı təşkil edən ixtiyari n istiqamətinə nəzər salaq (şəkil 1-6). A
r
vektorunun n istiqamətindəki proyeksiyasını təyin etmək üçün A vektorunun
başlanğıc və son nöqtələrindən n istiqamətinə perpendikulyar endirilir.
Həmin perpendikulyarın verilmiş n istiqaməti ilə kəsişmə nöqtələri arasındakı
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r
An parçası A vektorunun n istiqamətində proyeksiyası adlanır. Vektorun
həndəsi proyeksiyası onun toplananı adlanır və An kimi ifadə olunur. Vektorun cəbri proyeksiyası isə ədəddir və An ilə ifadə olunur. Təbiidir ki, vektorun verilmiş istiqamətdəki toplananının modulu onun həmin istiqamətdəki
→

proyeksiyasına bərabərdir: A n = An
→

A

ϕ

An
→

n

a)
→

A

An

ϕ

→

b)

n

Şəkil 1-6. Vektorun verilmiş istiqamət üzrə proyeksiyası

Şəkil 1-6a-dan göründüyü kimi,
An = A cos ϕ

(1.1)

burada A verilmiş A vektorunun moduludur. (1.1) düsturundan aşağı-dakı
nəticələr alınır:
1) ϕ < π/ 2 olduqda cos ϕ > 0 və An f 0 . Deməli, A vektoru n istiqaməti
ilə iti bucaq təşkil etdikdə, onun həmin istiqamətdəki proyeksiyası müsbətdir.
2) ϕ = π/ 2 olduqda cos ϕ = 0 və An = 0 . Deməli, A vektoru verilmiş oxa
perpendikulyar olduqda onun həmin istiqamətdə proyeksiyası sıfırdır.
3) π/2< ϕ< π olduqda cos ϕ< 0 və bu səbəbdən An p 0 olur. Deməli, A
vektoru verilmiş istiqamətlə kor bucaq təşkil etdikdə (şəkil 1-6,b) vektorun
həmin ox üzərində proyeksiyası mənfi olur. Şəkil 1-7,a-da ikiölçülü koordinat sistemində vektorun oxlar üzrə proyeksiyaları göstərilmişdir. Asanlıqla
inanmaq olar ki, yekun vektorun verilmiş istiqamətdəki cəbri proyeksiyası
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toplanan vektorların həmin istiqamətdəki proyeksiyalarının cəbri cəminə bərabərdir. Buna inanmaq üçün şəkil 1-7,b-də A, B vektorlarının və onların cəmi
olan R=A+B vektorunun x və y oxları üzrə proyeksiyalarına nəzər salaq.

Şəkil 1.7. Vektorun koordinat oxları üzrə proyeksiyaları

Şəkildən göründüyü kimi:
R=A+B
Rx = Ax + Bx
Ry = Ay + By
A vektorunun x, y və z oxları üzrə proyeksiyalarını tapmaq ücün həmin
A vektorunun uc nöqtəsindən xy müstəvisinə perpendikulyar endirmək lazımdır. Sonra endirilmiş perpendikulyarın xy müstəvisi ilə kəsişmə nöqtəsindən müvafiq olaraq x və y oxlarına paralel xətlər çəkmək lazımdır(şəkil.1-8).
Uyğun paralel xətlərin x oxundan ayırdığı Ax və Ay parçaları A vektorunun
müvafiq olaraq x və y oxlar üzrə proyeksiyalarıdır. A vektorunun uc nöqtəsindən xy müstəvisinə endirilmiş perpendikulyarın uzunluğu olan Az isə həmin vektorun z oxu üzrə proyeksiyasıdır. A vektorunun x, y və z oxları ilə
təşkil etdiyi bucaqları uyğun olaraq α, β və γ ilə işarə etsək, onun x, y və z
oxları üzrə proyeksiyaları aşağıdakı kimi təyin olunur:

Ax = A cos α ,
Ay = A cos β ,

(1.2)

Az = A cos γ .

A vektorunun x, y və z oxları üzrə proyeksiyalarını bilməklə onun modulunu
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A = Ax2 + Ay2 + Az2
kimi tapmaq olar. Doğrudan da Ax2 + Ay2 + Az2 = A2 (cos2 α + cos2 β + cos2 γ ) = A2
və buradan A = Ax2 + Ay2 + Az2 .

Şəkil 1-8. Vektorun koordinat oxları üzrə proyeksiyaları

4. VEKTORUN TOPLANANLARA AYRILMASI. Şəkil 1-3-dən göründüyü kimi A+B+C+D=R, yəni dörd vektoru toplamaqla onların yekunu
olan R vektorunu almaq olur. Bunun tərsini də demək olar, yəni hər hansı
vektoru bir neçə vektorun cəmi şəklində ifadə etmək olar:
R=A+B+C+D.
Bu halda A, B, C , və D vektorları R vektorunun toplananları adlanır.
Verilmiş A vektorunu x, y və z oxları üzrə də toplananlara ayırmaq olar
(şəkil 1-8). Bunun üçün A vektorunun x, y və z oxları üzrə proyeksiyalarını
quraraq onlara müvafiq istiqamətlər vermək lazımdır. Şəkildən də göründüyü
kimi A=Ax+Ay+Az alınır. x, y və z istiqamətlərində vahid vektorları (ortları)
→ → →

uyğun olaraq i , j , k (i, j, k) ilə işarə etsək A=Ax+Ay+Az ifadəsini
A = i Ax+j Ay+kAz
(1.3)
kimi də yazmaq olar.
5. VEKTORUN SKALYARA HASİLİ. A vektorunun m skalyarına hasili Am vektorunu verir. Am vektoru ədədi qiymətcə A vektorundan m dəfə
fərqlənir: m f 1 olduqda Am vektoru ədədi qiymətcə A vektorundan m dəfə
böyük (şəkil 1-9), m p 1 olduqda isə Am vektoru ədədi qiymətcə A vektorundan m dəfə kiçikdir. Məsələn, m=5 olduqda Am=5 A, yəni A vektorunu
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5-ə vurduqda onunla eyni istiqamətə yönələn, modulu isə A vektoru-nun
modulundan 5 dəfə böyük olan vektor alınır (şəkil1-9,a).

→

A

→

→

a)

→

A

A
5

5A

b)
Şəkil 1.9. Vektorun skalyara hasili

6. VEKTORUN SKALYARA BÖLÜNMƏSİ. A vektorunun m skalyar
kəmiyyətinə bölünməsi onun 1/m skalyara vurulması deməkdir. m = 5 olduqda, yəni A vektorunu 5-ə böldükdə onunla eyni istiqamətə yönələn, modulu isə A vektorunun modulundan 5 dəfə kiçik olan vektor alınır (şəkil 19,b). A vektorunu onun moduluna böldükdə vahid vektor (Ao) alınır:
Ao =A/A.
Buradan A =A Ao olduğunu görürük.
7. VEKTORLARIN HASİLİ. A və B vektorlarının iki növ hasili vardır:
iki vektorun skalyar və vektorial hasili.
a) İki vektorun skalyar hasili. A və B vektorlarının skalyar hasili dedikdə həmin vektorların modulları ilə onlar arasındakı bucağın kosinusunun
hasili başa düşülür. A və B -nin skalyar hasili (AB) kimi işarə olunur. Tərifə görə
(1.4)
(AB) =AB cos ϕ.
Burada ϕ-hasil vektorlar, yəni A və B vektorları arasındakı bucaqdır.
İki vektorun skalyar hasilini müəyyən edən (1.4) düsturuna əsaslanaraq
koordinat oxları üzrə yönələn vahid (ort) vektorların skalyar hasilinin
⎛→ →⎞ ⎛→ →⎞ ⎛→ →⎞
⎜ i i ⎟ = ⎜ j j ⎟ = ⎜ k k ⎟ = 1,
⎝ ⎠ ⎝
⎠ ⎝ ⎠
⎛→ →⎞ ⎛→ →⎞ ⎛→ →⎞
⎜ i j⎟ =⎜ i k⎟ =⎜ j k⎟ =o
⎝ ⎠ ⎝
⎠ ⎝ ⎠

olduğunu görürük.
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(1.3) və (1.5) düsturlarına əsaslandıqda
(AB)=(iAx+jAy+kAz) (iBx+jBy+kBz)=Ax Bx+ Ay By + Az Bz . (1.6)
b) İki vektorun vektorial hasili. İki vektorun (məsələn, A və B) vektorial hasili elə üçüncü vektor verir ki, həmin vektorun modulu vurulan vektorların modulları ilə onlar arasındakı bucağın sinusu hasilinə bərabərdir. İki
vektorun vektorial hasilini C ilə işarə etsək
→

C = C = AB sin ϕ .

(1.7)

ϕ bucağı A və B vektorları arasındakı bucaqdır. Vektorial hasil A × B və ya
→ →

[ A B ] kimi işarə olunur. Onda
→ →

C=A × B=[ A B ].
C vektoru A və B vektorlarının yerləşdiyi müstəviyə perpendikulyar-dır
(şəkil 1-10,a). Onun istiqaməti sağ burğu qaydası ilə təyin olunur (şəkil 110,b). Burğunu A və B vektorlarının yerləşdiyi müstəviyə perpendikulyar
yerləşdirməklə onun dəstəyini qısa yolla birinci (A) vektordan ikinci (B) vektora doğru fırlatdıqda burğunun irəliləmə istiqaməti C vektorunun istiqamətini
göstərir. C vektorunun ucundan baxdıqda qısa yol boyunca A-dan B-yə fırlanma istiqaməti saat əqrəbi hərəkətinin əksi istiqamətində (şəkil 1-10,b) olmalıdır.

a)

b)

Şəkil 1-10. İki vektorun vektorial hasilinin istiqamətinin təyini

İki vektorun vektorial hasilinin istiqamətini sağ əl qaydası ilə asanlıqla
müəyyən etmək olar (şəkil 1-11). A və B vektorlarının vektorial hasili olan
C vektorunun istiqamətini sağ əl qaydası ilə belə müəyyən etmək olar: sağ əlimizi tam açaraq onu elə yönəldirik ki, dörd barmağımız birinci vektor (A
vektoru) istiqamətində yönəlməklə ikinci vektor (B vektoru) ovuc müstəvisinə perpendikulyar olmaqla istiqaməti ovucumuzdan uzağa doğru yönəlsin.
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Şəkil 1-11. İki vektorun vektorial hasilinin sağ əl qaydası ilə təyini

Bu zaman tam açılmış 4 barmağımızın birgə yönəlmiş istiqaməti ilə 90o
təşkil edən baş barmağımızın istiqaməti iki vektorun vektorial hasili olan
C=A × B vektorunun istiqamətini göstərir.
Aydındır ki, vurulan vektorların yerini dəyişdikdə hasil vektorun istiqa⎡→ →⎤
⎡→ →⎤
məti əksinə çevrilər, yəni ⎢ A B ⎥ = − ⎢ B A⎥ . Deməli, vektorial hasil kommu⎣
⎦
⎣
⎦
tativlik xassəsinə malik deyildir. Bundan fərqli olaraq distributivlik xassəsi
vektorial hasil zamanı öz gücündə qalır, yəni

⎡→ → → ⎤ ⎡→ →⎤ ⎡→ r ⎤
(1.8)
⎢⎣ A, B + C ⎥⎦ = ⎢⎣ A B ⎥⎦ + ⎢⎣ A C ⎥⎦ .
Asanlıqla göstərmək olar ki, A və B vektorları üzərində qurulmuş paraleloqramın sahəsinin ədədi qiyməti AB sin ϕ -yə bərabərdir. Burada ϕ verilmiş A və B vektorları arasındakı bucaqdır. Şəkil 1-12-dən göründüyü kimi A
və B vektorları üzərində qurulmuş paraleloqramın hündürlüyü Bsinϕ, oturacağı isə A olduğundan onun sahəsi ABsinϕ olur.

Şəkil 1-12. İki vektorun vektorial hasilinin ədədi qiymətinin onlar üzərində
qurulmuş paraleloqramın sahəsinə bərabər olması
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Qeyd etdiyimiz kimi, iki polyar vektorun və ya iki aksial vektorun vektorial hasili aksial vektor verir. Bundan fərqli olaraq, aksial vektorun polyar
və ya polar vektorun aksial vektora hasili polyar vektor verir.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, fəza inversiyası zamanı polyar vektorun
toplananları öz işarələrini dəyişir, aksial vektorun toplananları isə işarələrini dəyişmir. Bu səbəbdən aksial vektorlar həmişə yalnız müəyyən bir koordinat sistemində, yəni ya sağ, ya da sol sistemdə öyrənilir.
c) Üç vektorun ikiqat vektorial hasili. A, B və C vektorlarının ikiqat
vektorial hasili aşağıdakı kimi ifadə olunur:

⎡→ ⎡→ → ⎤⎤ → → → → → →
⎢ A⎢ B C ⎥ ⎥ = A( B C ) − C ( A B) .
⎦⎦
⎣ ⎣

(1.9)

1.4. TÖRƏMƏ
Törəmə haqqında əyani məlumat almaq məqsədilə ən sadə hal olan maddi
nöqtənin birölçülü (düzxətli) hərəkəti zamanı getdiyi yolun zamandan asılılığını ifadə edən x=f(t) funksiyasını nəzərdən keçirək.
Baxdığımız fiziki kəmiyyətin (gedilən yolun) təbiətindən göründüyü kimi,
x- həqiqi, birqiymətli, kəsilməz və törəməsi mövcud olan funksiyadır. Çünki
maddi nöqtə istənilən anda fəzanın yalnız müəyyən bir nöqtəsində olur və bu
nöqtədən digərinə sıçrayışla deyil, arasıkəsilmədən keçir. Eyni sözü x=f(t)
tənliyinin həlli olan t = ϕ (x) haqqında söyləyə bilmərik. Doğrudan da, t kəmiyyəti maddi nöqtənin koordinatı x-lə müəyyən olunan nöqtəyə gəlmə müddətini ifadə etdiyindən ϕ (x) funksiyası həqiqi və birqiymətli olmaya da bilər.
Çünki, maddi nöqtə müəyyən x nöqtəsinə heç zaman gəlməyə də bilər, yaxud periodik hərəkətdə olduğu kimi eyni bir nöqtəyə müxtəlif zamanlarda
iki və daha çox dəfə gələ bilər. Məsələn, şaquli istiqamətdə yuxarı atılmış
cisim eyni nöqtədən iki dəfə - bir dəfə yuxarı qalxarkən, bir dəfə isə geri qayıdarkən keçir, yəni x-in bir qiymətinə t-nin iki qiyməti uyğun gəlir, başqa
sözlə t gedilən yolun (x –in) birqiymətli funksiyası deyildir.
Bu qeydlərdən sonra bir başa məqsədə keçək. Arqumentin (t-nin) hər cür
dəyişməsi funksiyanın (x-in) müvafiq dəyişməsinə səbəb olur. t-nin Δ t qədər
dəyişməsi ilə x funksiyası Δ x qədər dəyişir, yəni Δx = x(t + Δt ) − x(t ) olur.
Δ x/ Δ t ifadəsi arqumentin t-dən t + Δt –yə qədər dəyişməsi zamanı funksiyanın orta dəyişmə sürətini ifadə edir.
Funksiyanın xarakterindən asılı olaraq müxtəlif zaman intervallarında
onun dəyişmə sürəti müxtəlif ola bilər. Bu halda nöqtədən-nöqtəyə keçdikdə
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funksiyanın dəyişmə sürəti müxtəlif olur. Onda funksiyanın ani dəyişmə sürətindən (yəni verilmiş nöqtənin bilavasitə yaxın ətrafında dəyişmə sürətindən)
söhbət getməlidir. Verilmiş nöqtə ətrafında funksiyanın dəyişmə sürətini təyin etmək məqsədilə Δ t–ni sıfra yaxınlaşdıraraq Δ x/ Δ t nisbətinin (bu nisbətə orta sürət deyilir) limitinə keçmək lazımdır:

x(t + Δt ) − x(t )
.
Δt →0
Δt
lim

Bu limit x funksiyasının t arqumentinə görə birinci tərtib törəməsi adlanır
və dx/ dt kimi işarə olunur:
x(t + Δt ) − x(t )
dx
.
= lim
Δt
dt Δt →0
•

dx/dt törəməsi bəzən x və ya x/ kimi də işarə olunur. x funksiyası olaraq gedilən yolun zamandan asılılıq funksiyasını götürmək olar.
dx/dt törəməsinin özü də (məsələn, dəyişən hərəkətin sürəti) t arqumentindən asılı olaraq dəyişən funksiya ola bilər. Bu funksiyanı υ (t ) ilə işarə edək.
Eyni qayda ilə υ (t ) funksiyasının ani dəyişmə sürətini də tapmaq olar:
υ (t + Δt ) − υ (t ) dυ
.
=
lim
Δt →0
dt
Δt
d 2x
dx
dυ d dx
d 2x
ifadəsi
olduğundan
= ( ) = 2 alırıq. Burada
dt
dt dt dt
dt 2
dt
x funksiyasının t arqumentinə görə ikinci tərtib törəməsi adlanır və bəzən x//

υ (t ) =
.
••

və ya x kimi də işarə olunur.
Törəmənin tərifindən göründüyü kimi sabit kəmiyyətin törəməsi sıfırdır.
Bu qısa tanışlıqdan sonra gələcəkdə lazım olan bəzi funksiyaların törəmələrini hazır şəkildə təqdim edək.
1. Qüvvət funksiyasının törəməsi. x(t)=tn (n- sabit ədəddir),

dx
= nt n −1
dt
2. Hasilin törəməsi. x(t ) = x1 (t ) ⋅ x 2 (t )
dx (t )
dx (t )
dx
= x1 (t ) 2 + x 2 (t ) 1
dt
dt
dt
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x(t)=mx1(t) olarsa, (m- sabit ədəddir)

dx
dx
=m 1
dt
dt

3. Cəmin törəməsi. x(t ) = x1 (t ) + x 2 (t )
dx(t ) dx1 (t ) dx 2 (t )
=
+
dt
dt
dt
4. Sinusun törəməsi.
d sin mt
= m cos mt
dt
5. Kosinusun törəməsi
d cos mt
= − m sin mt
dt
6. e -üstünün(eksponentin) törəməsi.

de mt
= me mt
dt

(1.12)

(1.13)

(1.14)

(1.15)

1.5. İNTEQRAL
Fərz edək ki, hər hansı Δ t = t2 – t1 intervalında υ (t ) funksiyası (şəkil 1-13)
verilmişdir.
Belə funksiyaya misal olaraq dəyişən hərəkətdə sürətin zamandan asılılığını göstərmək olar. Həmin asılılığı qrafik şəklində də ifadə etmək olar. Orta
məktəb kursundan məlum olduğu kimi, sürət qrafiki ilə zaman oxu arasında
qalan sahə ədədi qiymətcə gedilən yolu ifadə edir. Bu sahəni hesablamaq
üçün sürət qrafikini sürət oxuna paralel xətlərlə elə elementar hissələrə bölək
ki, hər hissə daxilində υ (t ) praktik olaraq dəyişməsin, başqa sözlə, t2 – t1 zaman intervalını elə kiçik hissələrə bölək ki, hər hissə daxilində υ (t ) =sabit olsun.
υ

t
Şəkil 1-13. Sürətin zamandan asılılıq qrafiki
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Onda t2 – t1 zaman intervalında gedilən yol
n

S = υ (t1 )Δt1 + υ (t 2 )Δt 2 + ... + υ (t n )Δt n = ∑υ (t i )Δt i

(1.16)

i =1

Burada Σ cəm işarəsi, n isə zaman intervalını böldüyümüz hissələrin sayıdır. Δti zaman intervallarını nə qədər kiçik götürsək, alınan ifadə gedilən
yolu o qədər dəqiq ifadə edər. Bu məqsədlə Δti-ləri sıfra yaxınlaşdırmaqla limitə keçdikdə lim

Δt i → o

n

∑ υ (t ) Δ t
i =1

i

i

alırıq. Bu ifadəyə υ (t ) funksiyasının t üzrə in-

teqralı deyilir və belə işarə olunur:
n

t2

i =1

t1

lim ∑υ (t i )Δt i = ∫ υ (t )dt

Δti → o

Burada

∫

(1.17)

inteqral işarəsidir. t1 və t2 inteqralın sərhədlərini göstərir. Bu

növ inteqrala, yəni sərhədləri göstərilən inteqrala müəyyən inteqral deyilir.
Dəyişmə sərhədləri göstərilməyən inteqral qeyri- müəyyən inteqral adlanır.
Müəyyən inteqralı hesablamaq üçün qeyri-müəyyən inteqralı açdıqdan
sonra alınan funksiyada arqumentin yerinə əvvəlcə yuxarı, sonra aşağı
sərhəddi yazıb birinci ifadədən ikincini çıxmaq lazımdır.
Gələcəkdə bizə lazım olacaq bəzi sadə inteqrallar haqqında məlumat verək.
1. Sabit kəmiyyəti inteqral işarəsi altına salmaq və çıxarmaq olar.
c ∫ v(t )dt = ∫ cv(t )dt

2. Cəmin inteqralı inteqralların cəminə bərabərdir.

∫ [v1 (t ) + v2 (t )]dt = ∫ v1 (t )dt + ∫ v2 (t )dt
3. Üstlü funksiyanın inteqralı(m- sabit kəmiyyətdir):
m
∫ t dt =

t m +1
+ const
m +1

1
4. ∫ sin axdx = − cos ax + const
a

5. ∫ cos axdx =
34

1
sin ax + const
a
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6. ∫ sin 2 axdx =

x sin 2ax
−
+ const
2
4a

7. ∫ cos 2 axdx =

x sin 2ax
+
+ const
2
4a

dx
1
= − ctgx + cons
2
a
ax

8.

∫ sin

9.

∫ cos

dx
2

ax

=

1
tgx + cons
a
1 ax
e + const
a

10. ∫ cos 2 axdx =
∞

11. ∫ e − x dx = 1
0

∞

π

12. ∫ e − x dx =
2

2

0

∞

13.

∫x

n

e − x dx = n!

0

∞

14.

2 − ax
∫ x e dx =
2

0

∞

15. ∫ e − ax dx =
2

0

∞

16.

0

∞

17.

1 π
2 a

− ax
∫ xe dx =
2

ax
∫ xe dx =
0

1 π
4a a

1
2a

e ax
(ax − 1)
a2
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1.6. KOMPLEKS ƏDƏDLƏR VƏ KOMPLEKS
FUNKSİYALAR HAQQINDA QISA MƏLUMAT
a + ib ədədi (a və b həqiqi ədədlərdir, i = − 1 ) kompleks ədəd adlanır.
Bu ifadədəki a və b müəyyən arqumentdən asılı olaraq dəyişən funksiyalar
olarsa həmin ifadə kompleks funksiya adlanır. Ən sadə kompleks funksiyanı
z = x + iy şəklində ifadə etmək olar. Burada x kompleks funksiyanın həqiqi
hissəsi, iy isə xəyali hissəsidir.
Kompleks funksiyalar nəzəriyyəsindən məlum olduğu kimi cosϕ +isinϕ
funksiyası eiϕ funksiyasına bərabərdir:
cos ϕ + i sin ϕ = e iϕ ⎫⎪
⎬
cos ϕ − i sin ϕ = e −iϕ ⎪⎭
(1.18) ifadəsi Eyler düsturları adlanır.

(1.18)

Kompleks funksiyanın xəyali hissəsinin işarəsini dəyişdikdə alınan yeni
funksiya əvvəlkinin qoşması adlanır. x(ϕ)=cosϕ+i sinϕ-nin qoşma funksiya
x*(ϕ)=cosϕ - i sinϕ-dir.
Fəslin sonunda sinus və kosinuslara aid gələcəkdə lazım ola biləcək bəzi
məlumatlar verək:
1. sin(α + β ) = sin α cos β + cos α sin β
2. sin(α − β ) = sin α cos β − cos α sin β
3. cos(α + β ) = cos α cos β − sin α sin β
4. cos(α − β ) = cos α cos β + sin α sin β
5. sin α + sin β = 2 sin
6.
7.
8.
9.
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α +β

cos

α −β

2
2
α −β
α +β
sin α − sin β = 2 sin
cos
2
2
α +β
α −β
cos α + cos β = 2 cos
cos
2
2
α +β
β −α
cos α − cos β = 2 sin
sin
2
2
sin 2α = 2 sin α cos α
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10. cos 2α = 1 − 2 sin 2
11. sin

α
2

12. sin
13. cos
14. cos

α
2

α
2

α
2

=

1 − cos α
2

=−
=
=−

1 − cos α
2
1 + cos α
2
1 + cos α
2

( 0 ≤ α p 180 0 olduqda)
( 180 0 ≤ α p 360 0 olduqda)
( 270 0 ≤ α p 360 0 olduqda)
( 90 0 ≤ α p 270 0 olduqda)

15. sin(−α ) = − sin α
16. cos(−α ) = cos α

Nadanlar elmə həqarətlə baxır,
savadsızlar ona heyran olur,
müdriklər isə ondan bəhrələnirlər.
(F. Bekon)
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SUALLAR
1. Vektorial kəmiyyəin skalyar kəmiyyətdən səciyyəvi fərqi nədən ibarətdir?
2. Hər istiqamətlənmiş kəmiyyət polyar vektordurmu?
3. Vahid vektor nədir?
4. Verilmiş vektora uyğun vahid vektoru necə təyin etmək olar?
5. Ort vektor nədir? İstənilən vahid vektor ort vektordurmu?
6. Vektorun verilmiş istiqamət üzrə proyeksiyası nədir və onu necə təyin etmək
olar?
7. Vektorun ona perpendikulyar istiqamətdəki proyeksiyası nəyə bərabərdir?
8. Vektorun verilmiş istiqamətdəki toplananı nədir?
9. Vektorun verilmiş istiqamətdəki proyeksiyası ilə toplananı arasındakı fərq
nədir?
10. Vektorun modulu nədir?
11. Vektorun modulu və vahid vektor məlumdursa vektoru necə təyin etmək olar?
12. Verilmiş vektoru ikiölçülü Dekart koordinat sistemində x və y oxları boyunca
toplananlara necə ayırmaq olar? Verilmiş vektoru bir-biri ilə düz bucaq deyil, iti bucaq təşkil edən istiqamətlər üzrə toplananlara necə ayırmaq olar?
13. Verilmiş vektoru üçölçülü Dekart koordinat sistemində x, y və z oxları boyunca toplananlara necə ayırmaq olar?
14. Dekart koordinat sistemində müvafiq oxlar üzərindəki proyeksiyaları məlum
olan vektorun modulunu necə təyin etmək olar?
15. Dekart koordinat sistemində müvafiq oxlar üzərindəki proyeksiyaları məlum
olan vektoru proyeksiyalar vasitəsilə necə təyin etmək olar?
17. Vektoru skalyar kəmiyyətə, məsələn vahiddən böyük olan m kəmiyyətinə
vurduqda alınan kəmiyyət skalyardır, yoxsa vektordur? Alınan yeni kəmiyyət
necə təyin olunur?
18. Vektoru skalyar kəmiyyətə, məsələn vahiddən böyük olan n kəmiyyətinə
böldükdə alınan kəmiyyət skalyardır, yoxsa vektordur? Alınan yeni kəmiyyət necə təyin olunur?
19. İki vektorun skalyar hasili necə təyin olunur? Alınan yekun kəmiyyət vektorial, yoxsa skalyar kəmiyyətdir?
20. Vektorun özünün özünə skalyar hasili nəyə bərabərdir?
38

Bəzi riyazi məlumatlar

21. Vektorun ona perpendikulyar olan istənilən vektora skalyar hasili nəyə bərabərdir?
22. Vektorun ona perpendikulyar olan vektora skalyar hasilnin qiyməti bu vektorların modullarından asılıdırmı? Vektorlardan birinin modulu 4 dəfə artarsa
skalyar hasilin qiyməti dəyişərmi?
23. Vurulan vektorların yerləri dəyişdirildikdə onların skalyar hasili necə dəyişər?
24. Ort vektorun özünə skalyar hasili nəyə bərabərdir?
25. Qarşılıqlı perpendikulyar iki ort vektorun skalyar hasili nəyə bərabərdir?
26. İstiqamətindən əlavə vektor onun hansı xassəsi ilə xarakterizə olunur?
27. Polyar vektor nədir? Psevdovektor nədir?
28. Bir cismə eyni zamanda müxtəlif istiqamətlərə yönəlmiş iki və daha çox
qüvvə təsir etdikdə həmin cismə təsir edən yekun qüvvəni necə tapmaq olar?
29. Bir cismə eyni zamanda əks istiqamətlərə yönəlmiş iki qüvvə təsir etdikdə
həmin cismə təsir edən yekun qüvvəni necə tapmaq olar?
30. İki vektorun skalyar hasili həmin vektorların müvafiq koordinat oxları üzrə
proyeksiyaları vasitəsilə necə təyin olunur?
31. İki vektorun vektorial hasili nədir?
rr
32. AB = AB sin ϕ bərabərliyi ( ϕ -iki vektor arasındakı bucaqdır) doğrudurmu?
rr
rr
rr
rr
33. ( AB ) = ( BA) yazılışının doğru olduğu kimi AB = BA yazılışı da doğrudurmu?
rr
rr
34. AB və BA vektorları bir-birinə nəzərən necə yönəlirlər?
rr
35. AB vektorunun istiqaməti necə təyin olunur?

[ ]

[ ] [ ]

[ ] [ ]
[ ]

36. Sağ əl qaydası nədir?

Bədənin qidası yemək,
ağlın qidası elmdir.
(Ərəb atalar sözü)
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Bilik insanı bütün bəlalardan qoruyan zirehdir.
(Ə.Rudəki)

II FƏSİL
MEXANİKAYA GİRİŞ
2.1. MEXANİKA FƏNNİ VƏ ONUN QARŞISINDA
DURAN MƏSƏLƏLƏR
Mexanika materiyanın ən sadə hərəkətini – zaman keçdikcə cismin dıgər
cisimlərə (şəkil 2-1,a), yaxud cismin ayrı-ayrı hissələrinin bir-birinə nəzərən
yerdəyişmələrini (şəkil 2-1,b), başqa sözlə cisimlərin mexaniki hərəkətini
öyrənməklə məşğuldur. Şəkil 2-1,a-da A vəziyyətində dayanmış avtomobil
t = 0 anından etibarən Yerə nəzərən hərəkətə başlayaraq 20 dəqiqədən sonra
B vəziyyətinə gəlməklə mexaniki hərəkət icra etmişdir. Şəkil 2-1,b-də isə
maddənin ayrı-ayrı hissələri olan molekullar bir-birinə nəzərən mexaniki
hərəkət edir.

a)

b)

Şəkil 2-1. Mexaniki hərəkət

Hərəkətini öyrənmək istədiyimiz cisimlərin fiziki xassələrindən, baş verən
hərəkətin xarakterindən və qarşıya qoyulan məsələdən asılı olaraq mexanikanı
3 yerə bölmək olar: maddi nöqtənin mexanikası, bərk cisim mexanikası və
elastiki cisimlər (elastiki bərk cisimlər, maye və qaz) mexanikası.
Belə bölgünün hansı əsaslara dayandığını müəyyən etmək üçün sadə misala nəzər salaq - elastiki yaydan asılmış kürəni, yaxud eyni kütləli digər cismi,
məsələn silindri nəzərdən keçirək. Baş verən hərəkətin növündən və hadisə41
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lərin xarakterindən asılı olaraq kürəyə, yaxud onunla eyni kütləli digər cisimlərə yanaşma müxtəlif olur. Bu müxtəlifliyi hiss etmək üçün kürəyə müxtəlif
təsirlər edək. Məsələn, kürəni şaquli istiqamətdə aşağıya doğru dartaraq buraxdıqdan sonra elastik yayda yaranan qaytarıcı qüvvə hesabına şaquli istiqamətdə rəqsi hərəkət meydana gəlir. Bu rəqsi hərəkətin periodunu təyin edərkən sonlu ölçüyə malik olan m kütləli kürə əvəzinə onun ağırlıq mərkəzində
yerləşən eyni m kütləli maddi nöqtə təsəvvür etmək kifayətdir. Deməli, qarşıya qoyulan məsələnin həlli zamanı kürəyə onun mərkəzində yerləşən maddi
nöqtə kimi baxılmalıdır.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, burada kifayət qədər sonlu ölçüyə malik
olan kürəyə eyni kütləli maddi nöqtə kimi baxılmasının səbəbi kürənin ölçülərinin hər hansı məsafəyə nəzərən kiçik olması deyil, baxılan hadisənin mahiyyətidir. Adətən maddi nöqtə dedikdə ölçülərinin nəzərə alınmaması mümkün olan cisim başa düşülür. Cismin maddi nöqtə kimi qəbul olunub olunmaması yalnız onun ölçüləri ilə deyil, həm də fiziki məsələnin qoyuluşu ilə
əlaqədardır. Eyni bir cisim bir halda maddi nöqtə kimi qəbul oluna bildiyinə
baxmayaraq, digər halda onu maddi nöqtə kimi qəbul etmək mümkün olmur.
Məsələn, Yerin Günəş ətrafında hərəkəti öyrənildikdə Yer orbitinin radiusu
(R≈1,5x108km) Yerin öz radiusundan (RY=6,4x103km) çox-çox böyük olduğundan, orbit boyunca belə hərəkət zamanı Yerin ölçülərini nəzərə almamaqla
onu maddi nöqtə kimi qəbul etmək olar. Lakin Yerin sutkalıq fırlanmasını,
Yerə nəzərən təyyarənin, yaxud Yerin süni peykinin hərəkətini və s. öyrənərkən Yeri maddi nöqtə kimi qəbul etmək olmaz. Maddi nöqtəni həndəsi nöqtə
ilə də qarışdırmaq olmaz. Çünki həndəsi nöqtə yalnız olduğu yerlə xarakterizə
edildiyi halda, maddi nöqtə həm də onu təşkil edən maddə ilə müəyyən olunur və bu səbəbdən də kütləyə malikdir.
İndi haqqında bir qədər əvvəl qeyd etdiyimiz sistemin digər hərəkətini,
məsələn yaydan asılmış kürənin fırlanma rəqsini nəzərdən keçirək. Fırlanma
rəqsinin yaradılması üçün əlimizlə kürədən tutaraq onu şaquli ox rolunu oynayan elastik asqı ətrafında müəyyən qədər döndərərək buraxmaq kifayətdir.
Elastik yayın burulma deformasiyası nəticəsində meydana gələn elastiki qüvvə şaquli ox ətrafında fırlanma rəqsi yaradır Belə fırlanma rəqsinin periodunu
təyin edərkən asılmış cismin kütləsi ilə yanaşı onun forma və ölçüləri də nəzərə alınmalıdır. Başqa sözlə desək, bu halda söhbət müəyyən ölçülü və müəyyən formaya malik bərk cisimdən getməlidir.
İndi isə eyni sistemdə baş verən digər hadisəni nəzərdən keçirək. Haqqında danışdığımız sistemdəki kürəyə çəkiclə vurduqdan sonra meydana gələn
səs dalğalarının periodunu təyin edək. Bu halda səs dalğalarının periodu asıl42
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mış cismin (bizim halda kürənin) ölçüləri ilə yanaşı onun elastik xassələrindən də asılıdır. Ona görə də bu məsələdə, yəni yaranmış səs dalğalarının
periodunu təyin etmək məsələsində kürənin elastik xassələrini də nəzərə alaraq ona elastik cisim kimi baxmalıyıq.
Beləliklə, elastik yaydan asılmış cisimdən ibarət sistemin 3 növ hərəkətini
(şaquli istiqamətdə baş verən rəqsi hərəkət, burulma rəqsi və yaydan asılmış
cismin elastiki xassəsi ilə əlaqədar meydana gələn səs dalğalarının yayılması)
nəzərdən keçirdikdə belə qənaətə gəldik ki, mexanikanın 3 tədqiq obyekti var:
maddi nöqtə, bərk cisim və elastiki cisim. Məhz bu səbəbdən də tədqiq olunan obyektə görə mexanika 3 hissədən (maddi nöqtə mexanikası, bərk cisim
mexanikası, elastiki cisim mexanikası) ibarət oldu.
Mexaniki hərəkəti təfsilatı ilə öyrənmək üçün əvvəlcə bu hərəkətin xarakterini (onun bərabərsürətli, dəyişənsürətli, düzxətli, əyrixətli hərəkət qanunlarını), daha sonra qüvvənin təsiri ilə meydana gələn hərəkətlərin xarakterlərini,
həmçinin cisimlərin tarazlıq şərtlərini müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu baxımdan mexanikanı üç bölməyə ayırmaq olar: kinematika, dinamika və statika.
Kinematika - mexaniki hərəkətin qanunlarını müəyyənləşdirən elm sahəsidir. Başqa sözlə desək, kinematika hərəkətin baş vermə səbəbinə, yəni onun
hansı səbəbdən bu və ya digər qayda ilə baş verməsinə nəzər salmadan yalnız
hərəkətin qanunlarını öyrənməklə məşğuldur. Cisimlərin istənilən növ hərəkətinin qüvvə təsiri ilə meydana gəlməsinə baxmayaraq kinematika bu məsələ
ilə məşğul olmur.
Dinamika - hərəkəti onu yaradan səbəblə - təsir edən qüvvə ilə əlaqədar
olaraq öyrənir, cismə təsir edən qüvvə məlum olduqda həmin cismin təsir
anından başlayaraq özünü necə aparacağını qabaqcadan müəyyənləşdirir.
Başqa sözlə desək, mexanika təsir edən qüvvəni əsas götürməklə cismin
“falına” baxır, yəni onun gələcəkdə necə hərəkət edəcəyini qabaqcadan söyləyə bilir.
Statika- cisim və ya cisimlər sisteminin tarazlıq şərtlərini öyrənməklə
məşğuldur. Bu səbəbdən statikaya dinamikanın xüsusi halı kimi baxılır. Ona
görə də biz statika bəhsini ayrıca öyrənməklə məşğul olmayacağıq.

2.2. MEXANİKİ HƏRƏKƏT. HESABLAMA SİSTEMİ
Mexaniki hərəkət - zaman keçdikcə bir cismin (yaxud maddi nöqtənin)
digər cismə nəzərən, həmçinin eyni bir cismin ayrı-ayrı hissələrinin bir-birinə
nəzərən fəzada yerdəyişməsidir. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, hərəkət anlayışı təkcə zaman və məkan anlayışları ilə deyil, həm də “hərəkət edən
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şey” anlayışı ilə müəyyən olunur. “Hərəkət edən şey” dedikdə bunun hökmən
hər hansı bir cisim, yaxud maddi nöqtə olması başa düşülməməlidir. Məsələn,
su səthində yayılan dalğa maksimumlarının hərəkəti mexaniki hərəkətdir. Bu
mexaniki hərəkət su hissəciklərinin rəqsi hərəkəti ilə əlaqədar olsa da onun
eyni deyildir - su hissəcikləri dalğa maksimumlarının yayılma istiqamətində
irəliləmə hərəkəti etmir, əksinə, bu istiqamətə perpendikulyar olaraq rəqsi
hərəkət edir. Aydınlıq üçün digər bir misala da nəzər salaq. Kölgənin müəyyən bir səth üzərində hərəkətini öyrənərkən şübhəsiz ki, hərəkət edən şeyin
nə cisim, nə də maddi nöqtə olmadığı məlumdur. Bu və buna bənzər digər
hallarda hərəkət edən cisim deyil, hər hansı bir vəziyyətdir (məsələn kölgədir).
Haqqında söhbət etdiyimiz bu iki halı - maddi nöqtənin (yaxud cismin) və
vəziyyətin hərəkətlərini bir-birindən fərqləndirmək üçün cisim və ya maddi
nöqtənin hərəkətini konvektiv və ya korpuskulyar hərəkət adlandırırlar. Biz
isə bu hərəkəti sadəcə olaraq mexaniki hərəkət adlandıracağıq.

Mexaniki hərəkətə verilən tərifdən göründüyü kimi hərəkət nisbidir.
Mütləq sükunət olmadığı kimi, mütləq hərəkət də yoxdur. Mexaniki hərəkətin nisbiliyini əyani şəkildə belə təsəvvür etmək olar. Tutaq ki, A, B və C
→

→

→

nöqtələri eyni istiqamətdə Yerə nəzərən uyğun olaraq υ A , υ B və υ C sürətləri
→

→

ilə hərəkət edir (şəkil 2-2, a). υ A = υ B olduğundan, A və B nöqtələri birbirinə nəzərən sükunətdədir. A, yaxud B nöqtəsinin hərəkətini C-yə nəzərən
öyrəndikdə həmin hərəkətin sağdan sola doğru icra olunduğunu görərik. Deməli eyni bir nöqtə (məsələn, A) hər hansı bir nöqtəyə (məsələn B-yə) nəzərən
sükunətdə olduğu halda, başqa bir nöqtəyə nəzərən (C-yə) hərəkətdədir.
Şəkil 2-2,b-də hərəkət edən platforma üzərindəki bəy addımlarla hərəkət
edir, xanım isə platforma üzərində dayanmışdır. Platformadan kənarda isə
qoltuğunda çantası olan digər xanım dayanmışdır. Bu şəxslərdən hər biri eyni
hadisəni müxtəlif cür görür. Məsələn, platforma üzərindəki bəyə nəzərən
onunla eyni platforma üzərində dayanan xanım sükunətdədir. Kənarda dayanmış xanıma görə isə platforma üzərindəki xanım hərəkətdədir. Platforma
üzərindəki xanıma görə bəy özünün platformaya nəzərən hərəkət sürətinə
bərabər sürətlə, kənardakı xanıma görə isə bəy platformanın və bəyin platformaya nəzərən hərəkət sürətlərinin cəminə bərabər sürətlə hərəkət edir.
Göstərilən misallardan aydın olduğu kimi hərəkət (və ya sükunət) dedikdə
onun hər hansı bir cismə və ya cisimlər sisteminə görə baş verdiyini demək
olar. Belə cisim və ya cisimlər sistemi hesablama cismi adlanır.
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a)

b)
Şəkil 2-2. Nisbi hərəkət

Hərəkəti öyrənmək, yəni zaman keçdikcə cismin mexaniki yerdəyişməsini müəyyən etmək üçün müvafiq koordinat sistemi seçmək və onu hesablama cisminə bağlamaq lazımdır. Bundan əlavə gedilən yolun uzunluğunu
təyin etmək üçün uzunluq etalonuna və zamanı ölçmək üçün ölçü cihazı rolu
oynayan saata da ehtiyac vardır. Adətən sadaladığımız bu dörd ünsür- hərəkəti öyrənmək üçün seçdiyimiz cisim ona bağlı koordinat sistemi, uzunluq
etalonu və saat birlikdə hesablama sistemi adlandırılır. Hər konkret mexaniki
hərəkəti öyrənmək üçün müvafiq hesablama sistemi seçilir. Hərəkətin öyrənilməsi üçün vasitə rolunu oynayan koordinat sisteminin (məsələn düzbucaqlı
dekart koordinat sisteminin) başlanğıcı hesablama cismində yerləşdirilir və
hərəkət məhz bu koordinat sisteminə nəzərən öyrənilir.
Mexaniki hərəkət zaman keçdikcə cismin fəzada yerdəyişməsi olduğundan zaman və məkan anlayışları ilə yaxından tanış olmaq lazımdır.
Klassik mexanikanın banisi Nyuton zaman və məkanı mütləq qəbul etmişdir. Nyutona görə zaman hesabat sistemindən asılı olmayaraq müntəzəm davam edir və bütün hesabat sistemləri üçün eynidir. O, zamanla məkanı birbirindən əlaqəsiz qəbul etmişdir. Nyutona görə cisimlərin ölçüləri mütləqdir,
başqa sözlə, çubuğun iki nöqtəsi arasındakı məsafə onun sükunət və hərəkət
halından asılı olmayaraq mütləq sabit kəmiyyətdir. Eyni sözləri cismin ölçüləri haqqında da demişdir – Nyutona görə cismin ölçüləri - eni, uzunluğu və hündürlüyü mütləqdir, onun sükunət və hərəkət halından asılı olmayaraq dəyişmir.
Nyuton “Natural fəlsəfənin riyazi əsasları” əsərində yazır: “Mütləq məkan,
heç bir xarici əlamətdən asılı olmayaraq mahiyyətcə həmişə eyni və tərpənməz qalır”. O, daha sonra yazır: “Mütləq həqiqi riyazi zaman heç bir xarici
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əlamətdən asılı olmadan öz-özünə müntəzəm davam edir və başqa sözlə,
davam müddəti adlanır”. Deməli Nyutonun zaman və məkana baxışı metafizik baxış idi. Dinamik materializmə görə zaman və məkan materiyanın varlıq
forması olmaqla bir-biri ilə, həmçinin təbiətdəki cisimlər və hadisələrlə əlaqədardır.

Şəkil 2-3. Sürətlərin klassik toplanma qaydasının çıxarılışına dair

Zaman və məkanın mütləqliyi haqqında Nyuton təsəvvürlərinə əsaslanaraq sürətlərin toplanma qaydasına nəzər salaq. Bu məqsədlə hər hansı K1
koordinat sistemi təsəvvür edək. Başqa bir K2 koordinat sisteminin K1 -ə nər
zərən υ0 sürəti ilə (yəni sabit sürətlə) hərəkət etdiyini qəbul edək(şəkil 2-3).
→

Digər tərəfdən, hər hansı bir cismin K 2 koordinat sisteminə nəzərən υ ′ sürətilə hərəkət etdiyini təsəvvür edək. Onda zaman və məkanın mütləqliyi haqqında Nyuton təsəvvürlərinə əsasən cismin K1 koordinat sisteminə nəzərən
→

→

→

→

sürəti belə olur: υ = υ 0 + υ ′ . Bir daha qeyd edək ki, burada υ0 verilmiş K2
→

→

koordinat sisteminin K1 -ə nəzərən, υ və υ / isə maddi nöqtənin, uyğun olaraq, K1 və K2 sistemlərinə nəzərən hərəkət sürətləridir. Məsələn, K1 koordinat sistemi olaraq Yerə bağlı koordinat sistemi, K2 koordinat sistemi olaraq
→

gəmiyə bağlı koordinat sistemi təsəvvür etsək, υ / sərnişinin gəmiyə nəzərən
→

→

→

→

sürəti, υ0 gəminin Yerə nəzərən sürəti, υ = υ 0 + υ ′ isə sərnişinin Yerə nəzərən sürəti olar. Beləliklə,
→

→

→

υ = υ 0 + υ′
Bu ifadə klassik mexanikada sürətlərin toplanma qaydasıdır.
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Dinamika bəhsində görəcəyimiz kimi sürətlərin bu qayda ilə vektorial
toplanması Qaliley çevirməsi adlanan çevirmədən alınan nəticə ilə üst-üstə
düşür. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsini öyrənərkən görəcəyik ki, cisimlərin böyük (işıq sürətinə yaxın) sürətlərlə hərəkəti zamanı bu toplanma qaydası
yaramır.

2.3. VAHİDLƏR SİSTEMİ. FİZİKİ
KƏMİYYƏTLƏRİN ÖLÇÜSÜ
Fiziki kəmiyyəti ölçmək, onu vahid qəbul olunmuş etalonla müqayisə etmək deməkdir. Deməli, fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsi məsələsi həmin kəmiyyətlər üçün müvafiq vahidin seçilməsi ilə əlaqədardır. Burada bir incəliyə fikir
vermək lazımdır. Məsələn, xətkeşin uzunluğunu ölçmək üçün müəyyən bir
etalon seçərək onun xətkeş üzərində neçə dəfə yerləşdiyini müəyyən etməklə xətkeşin uzunluğunu təyin edə bilərik. Yaxud kütlə etalonu seçməklə istənilən cismin kütləsini bu etalona görə təyin edə bilərik. Bəs qazın təzyiqini
necə ölçmək olar? Etalonu necə seçmək olar və onun vasitəsilə qazın təzyiqini necə olçə bilərik? Eyni sözləri temperatur haqqında da demək olar. Niyə
belə olur – bəzi fiziki kəmiyyətləri etalon vasitəsilə ölçə bilirik, bəzilərini isə
ölçə bilmirik? Meydana çıxan bu anlaşılmazlıq fiziki kəmiyyətlərin xassələri
ilə əlaqədardır.
Ümumiyyətlə iki növ fiziki kəmiyyət mövcuddur – toplanan (additiv) və
toplanmayan (additiv olmayan). Uzunluq, kütlə, qüvvə, həcm, zaman və sair
toplanan kəmiyyətlədir. Temperatur, təzyiq və sair kəmiyyətlər isə toplanmayan kəmiyyətlərdir. Xətkeşin uzunluğu onun ayrı-ayrı hissələrinin uzunluqları
cəminə, kütləsi isə onun ayrı-ayrı hissələrinin kütlələri cəminə bərabərdir.
Lakin onun temperaturu ayrı-ayrı hissələrinin temperaturları cəminə bərabər
deyildir. Yaxud mənzilin temperaturu onun ibarət olduğu ayrı-ayrı otaqların
temperaturları cəminə bərabər deyildir. Bu səbəbdən, toplanan kəmiyyətləri
müvafiq etalonlar seçməklə ölçmək mümkündür. Toplanmayan kəmiyyətləri
isə bu üsulla ölçmək olmur. Onları ölçmək üçün dolayı yollardan istifadə olunur ki, bu barədə yalnız hər konkret fiziki kəmiyyətdən söhbət gedərkən məlumat veriləcəkdir.
Hər fiziki kəmiyyət üçün ixtiyari müstəqil vahid seçmək olar. Bu halda
fiziki kəmiyyətlərin sayı qədər yeni vahid qəbul olunmalıdır. Belə edildiyi
halda kəmiyyətlərin vahidləri arasındakı əlaqə çox mürəkkəb və anlaşılmaz
olardı. Lakin fiziki kəmiyyətlər bir-biri ilə müəyyən düsturlar vasitəsilə əla47
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qəli olduğundan, heç də bütün fiziki kəmiyyətlər üçün müstəqil ölçü vahidi
qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Buna istinadən müəyyən olunmuşdur ki, mexaniki kəmiyyətləri ölçmək üçün yalnız üç kəmiyyət - uzunluq, zaman və kütlə
(yaxud qüvvə) üçün müstəqil vahid seçmək kifayətdir. Bütün qalan fiziki kəmiyyətlərin vahidi onların təyin olunduğu düsturlara əsaslanaraq əsas vahidlər vasitəsilə müəyyən olunur.
Müstəqil qəbul olunmuş üç vahid əsas, qalan kəmiyyətlərin təyin olunduğu düsturlar vasitəsilə müəyyənləşdirilən vahidlər isə törəmə vahidlər adlanır. Tərifdən göründüyü kimi, vahidlər sisteminin tərtibi iki mərhələdən
ibarətdir: əsas vahidlərin seçilməsi və törəmə vahidlərin müəyyənləşdirilməsi.
Qəbul olunmuş prinsiplər əsasında tərtib olunmuş və müəyyən kəmiyyətlər sisteminə aid əsas və törəmə vahidlər toplusu fiziki kəmiyyətlərin vahidlər sistemi adlanır.
Əsas vahidlərin seçilməsi adamlara ad qoyulması kimi şərtidir. Dünyaya
yeni gəlmiş hər hansı bir şəxsə istənilən adı vermək mümkün olduğu kimi,
şərtləşmə yolu ilə əsas vahidləri də istənilən kimi seçmək mümkündür. Əsas
vahidlərin seçilmə şərtinə görə bir-birindən fərqlənən bir neçə vahidlər sistemi
mövcuddur. Bu sistemlərdən biri və ən çox istifadə olunanı mütləq vahidlər
sistemidir.
Mütləq vahidlər sistemində törəmə vahid elə müəyyən olunur ki, onun
əsas vahidlərlə ifadəsi qarşısında vahiddən fərqli əmsal iştirak etmir. Mütləq
vahidlər sisteminin mahiyyətini başa düşmək üçün bu məsələ üzərində bir
qədər ətraflı dayanaq. Törəmə vahidlərin əsas vahidlərə istinadən müəyyənləşdirilməsi müxtəlif üsullarla ixtiyari qaydada icra oluna bilər. Məsələn sürət
vahidi olaraq ixtiyari zamanda müəyyən yol qət etmiş cismin sürətini (Yerin
orbit üzrə hərəkət sürətini və s.) və yaxud vahid zamanda vahid məsafə qət
etmiş cismin sürətini götürmək olar. Birinci halda əsas vahidlər vasitəsilə ifadə olunmuş sürət vahidi qarşısında Yerin orbital hərəkət sürətinin ( 30 km )
san

ədədi qiymətinə bərabər əmsal, yəni 1-dən fərqli əmsal, ikinci halda isə sürət
vahidi qarşısında vahidə bərabər əmsal durur. Məhz ikinci üsulla seçilən vahidlər sistemi mütləq vahidlər sistemidir.Mütləq vahidlər sisteminin üstün
cəhəti ondan ibarətdir ki, törəmə vahidlər onların qarşısındakı əmsalın 1-ə
bərabər olması şərti ilə müəyyənləşdirildiyindən müxtəlif fiziki kəmiyyətlər
arasındakı əlaqə daha sadə və əlverişli olur.
Qeyd etdiyimiz kimi qəbul olunmuş vahidlər sisteminin əsasını müəyyən
qayda ilə seçilmiş əsas vahidlər təşkil edir. Seçilmiş hər bir əsas vahid simvo48
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lik olaraq latın əlifbasının müvafiq böyük hərfi ilə işarə olunur. Bu simvol
fiziki kəmiyyətin ölçüsü (dimenzionu) adlanır. Dimenzion- «ölçü» mənasını
daşıyan ingilis sözüdür. Qəbul olunmuş qaydaya görə əsas vahidlərin dimenzionları belədir: uzunluq-L, kütlə-M, zaman-T, qüvvə-F.
Vahidlər sisteminin adı əsas vahidlərin simvollarına görə müəyyənləşdirilir. Məsələn, əsas vahidləri uzunluq, kütlə və zaman olan sistem LMT, uzunluq, qüvvə və zaman olan isə LFT adlanır. Əsas vahidlərin özləri də ixtiyari
olaraq seçilə bildiyindən eyni bir vahidlər sistemi daxilində bir neçə sistem
mövcuddur. Misal olaraq LMT vahidlər sistemi əsasında mövcud olan 4 vahidlər sistemini göstərmək olar: əsas vahidləri metr, kiloqram, saniyyə olan
MKS mütləq vahidlər sistemi, əsas vahidləri santimetr, qram, saniyyə olan
SQS mütləq vahidlər sistemi, əsas vahidləri metr, ton, saniyyə olan MTS mütləq vahidlər sistemi və əsas vahidləri fut, funt,saniyyə olan Britaniya sistemi.
Əsas vahidləri metr, kQ (kiloqram-qüvvə), saniyə olan sistem LFT və
yaxud texniki vahidlər sistemi adlanır. Texniki vahidlər sistemində qüvvə
vahidi olaraq 450 en dairəsində və dəniz səviyyəsində yerləşmiş 1 kq kütləli
cismin Yer tərəfindən cəzb olunma qüvvəsi qəbul olunmuşdur. Bu qüvvə
980665 -dinaya bərabərdir, başqa sözlə, qüvvə vahidi kQ - kütləsi 1 kq olan
cismə 980,665 sm/san2 təcil verən qüvvədir. Kəmiyyətlərin ölçü vahidləri və
ölçüləri, həmçinin bəzi obyektlərin uzunluğu, kütləsi və zaman haqqında bəzi
məlumatlar cədvəl 2.1-2.5-də verilmişdir.
Haqqında danışılan vahidlər sistemindən başqa təbii vahidlər sistemi adlanan sistem də mövcuddur. Əsas vahidləri fiziki sabitlər olan sistem təbii
vahidlər sistemi adlanır. İlk belə vahidlər sistemi 1906-cı ildə alman alimi
Maks Plank tərəfindən təklif olunmuşdur. O, əsas vahidlər olaraq işığın boşluqda yayılma sürətini, qravitasiya sabitini, Bolsman sabitini və Plank sabitini seçmişdir. Xartri tərəfindən təklif olunmuş digər təbii vahidlər sistemində
əsas vahidlər elektronun kütləsi və yükü, hidrogen atomunun birinci bor orbitinin radiusu və Plank sabitidir. Təbii vahidlər sistemindən əsasən atom fizikasında və kvant mexanikasında istifadə olunur.
Vahidlər sisteminin belə geniş müxtəlifliyi dünya elmi içtimaiyyətinin birbirini asanlıqla başa düşməsi yolunda müəyyən çətinliklər törədir. Bu fakt
nəzərə alınaraq 1960-cı ildə Beynəlxalq vahidlər sistemi (BS) yaradıldı. Mexanikada BS vahidlər sistemi MKS mütləq vahidlər sistemi ilə tam üst-üstə
düşür.
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Cədvəl 2.1. Mexaniki kəmiyyətlərin ölçüləri və BS-də vahidləri
Adı
Uzunluq

Ölçü
(Dimenzion)

Təyin
Olunduğu düstur

BS-dəki
vahidlər

SQS-dəki
vahidlər

-

m

sm

L

Kütlə

M

-

kq

q

Zaman

T

-

san

san

Qüvvə

LMT −2

F=ma

Nyuton (N)

Dina (dn)

Sürət

LT −1

υ=

l
t

m
san

sm
san

Təcil

LT −2

a=

Δυ
Δt

m
san 2

m
san 2

Rəqs periodu

T

T = 2π

san

san

Rəqs tezliyi

T −1

san −1

san −1

Dairəvi tezlik

T −1

ω=

rad
san

rad
san

Bucaq sürəti

T −1

ω=

t

rad
san

rad
san

Bucaq təcili

T −2

β=

Δω
Δt

rad
san 2

rad
san 2

f =

l
g

1
T
2π
T

ϕ

Sahə

L2

-

m2

sm 2

Həcm

L3

-

m3

sm 3

Bucaq

-

ϕ=

rad

rad

Cisim bucağı

-

Sıxlıq
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ML−3

l
R

Ω=

S
R2

sr (steredian)

sr

ρ=

m
V

kq
m3

q
sm 3
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Xüsusi çəki

ML−2T −2

D=

F
V

N
m3

Təzyiq

ML−1T −2

P=

F
S

Pa

Hərəkət miqdarı
(impuls)

ML T −1

p = mυ

kqm
san

Hərəkət miqdarı
momenti

ML2T −1

L = rmυ

kqm 2
san

dn
sm 2
qsm
san
qsm 2
san

Qüvvə impulsu

ML T −1

p = Ft

N ⋅ san

dn ⋅ san

Qüvvə momenti

ML2T −2

M=rF

N ⋅m

dn ⋅ sm

İş (və enerji)

ML2T −2

A=Fl

C(coul)

Erq

Güc

ML2T −3

N=

Vt

erq
san

kqm 2

qsm 2

Ətalət momenti

ML2

A
t

I = mr 2

dn
sm 3

Beynəlxalq vahidlər sistemi Azərbaycan Respublikasında 1963-cü ilin
yanvarından etibarən istifadə olunmağa başlanmışdır. BS-də uzunluq vahidi
metr olaraq Kripton- 86 atomunun vakuumda 2p10 və 5d5 enerji səviyyələri
arasındakı keçidə uyğun şüalanmanın dalğa uzunluğunun 1650763,73 misli
qəbul olunmuşdur. Belə qəbul olunmuş metr Parisdən keçən Yer meridianının
təxminən 1/40000000 hissəsinə bərabərdir.1983-cü ilin oktyabrından metr –
işığın vakuumda 1 299792458 saniyə müddətində yayıldığı məsafə qəbul olunmuşdur. Hər üç vahid eynidir. Onlar bir-birindən daha dəqiq və praktik olmaları ilə fərqlənir.
Kiloqram olaraq, Beynəlxalq ölçü bürosunda saxlanılan platin-iridium
etalonunun kütləsi qəbul olunmuşdur. Bu etalonun kütləsi 40S-də götürülmüş
1 dm3 saf suyun kütləsinə (şəkil 2-4) yaxındır.
Saniyə olaraq efemerid vaxtı ilə 31 dekabr 1899-cu il üçün tropik ilin
1/31556925,9747 hissəsi qəbul olunmuşdur. Bu orta Günəş sutkasının 1/86400
hissəsinə yaxındır.
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Şəkil 2-4. Kütlə vahidinə ekvivalent su miqdarı

Sadə şəkildə desək, saat Yer kürəsinin öz oxu ətrafındakı bir tam dövrünə
1

1

sərf olunan zamanın 24 hissəsinə, dəqiqə saatın 60 hissəsinə, saniyə isə də1
qiqənin
hissəsinə bərabərdir (şəkil 2-5). Hazırda zaman vahidi olan sani60
yə daha dəqiq sayılan “atom saatı” ilə müəyyən olunur: saniyə - sezium atomunun şüalanma periodunun 91926331770 mislnə bərabərdir.

Şəkil 2-5 . Zaman vahidlərinin qarşılıqlı əlaqələri
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Mexanikada istifadə olunan vahidlər sisteminin tam olması üçün daha
iki əlavə vahid qəbul etmək lazımdır. Bunlar uyğun olaraq müstəvi bucaq və
cisim bucağı üçün qəbul olunmuş radian və sterediandır (cədvəl 2.2 - 2.5-də
bəzi önəmli mexaniki kəmiyyətlər haqqında məlumatlar verilmişdir).
Cədvəl 2.2. Bəzi önəmli məsafələr (metrlə)
Günəşə ən yaxın ulduzadək olan məsafə
İşıq ili (işığın bir ildə qət etdiyi yolun uzunluğu)
Yer orbitinin orta radiusu
Yerdən Aya qədər olan orta məsafə
Ekvatordan şimal qütbünədək olan məsafə
Yerin orta radiusu
Canlı orqanizmin hüceyrəsinin diametri
Hidrogen atomunun diametri
Atom nüvəsinin diametri
Protonun diametri

4 ⋅ 1016
9.46 ⋅ 1015

1.5 ⋅ 1011
3.84 ⋅ 10 8

10 7
6.37 ⋅ 10 6

10 −5
10 −10
10 −14
10 −15

Cədvəl 2.3. Bəzi cisimlərin kütləsi (kiloqramla)

1.67 ⋅ 10 −27

Hidrogen atomu
Elektron

9.11 ⋅ 10 −31
1.99 ⋅ 10 30
5.98 ⋅ 10 24
7.36 ⋅ 10 22

Günəş
Yer
Ay
Cədvəl 2.4. Bəzi zaman müddətləri (saniyələrlə)

Bir il
Bir gün(Yerin öz oxu ətrafında bir tam dövrünə sərf olunan zaman
Ayın yaşı
Yerin yaşı
Günəşin yaşı
Kainatın yaşı
Bərk cisimdə bir atomun rəqs periodu
İşığın protonun diametri qədər məsafəni qət etmə müddəti
Nüvə toqquşmasının davam müddəti
Görünən işıq dalğasının periodu
Eşidilən səs dalğasının periodu
Normal ürək döyüntüsünün periodu

3.2 ⋅ 10 7
8.6 ⋅ 10 4
≈ 7.36 ⋅ 10 22

≈ 5.98 ⋅ 10 24
≈ 1.99 ⋅ 10 30
≈ 10 52
≈ 10 −13
≈ 10 −24

≈ 10 −22

≈ 10 −15
≈ 10 −3
0.8
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Cədvəl. 2.5. Uzunluq, zaman, kütlə və sairlərin ölçülməsində istifadə olunan üstlü
kəmiyyətlərin qəbul olunmuş adları

Adlar və işarələmələr
Yocto (y)
Zepto(z)
Atto(a)
Femto(f)
Piko(p)
Nano(n)
Mikro( μ )

Üstlü kəmiyyət

10 −24
10 −21

10 −18
10 −15
10 −12
10 −9
10 −6

Hekto(h)

10 −3
10 −15
10 −2
10 2

Kilo(k)
Meqa(M)
Giqa(G)
Tera(T)
Eksa(E)

10 3
10 6
10 9
1012
1018

Zetta(Z)

10 21
10 24

Milli(m)
Santi(s)
Dessi(d)

Yotta(Y)

Vahidlər sistemi haqqında verilən bu məlumatlar mexanika bəhsi üçün tam
kafi olduğundan bir qədər əvvəl fiziki kəmiyyətlərin ölçüsü mövzusunda aparılan söhbəti davam etdirərək törəmə vahidlərin ölçüləri (dimenzionları) ilə
tanış olaq.
Hər hansı fiziki kəmiyyətin ölçüsünü müəyyənləşdirmək üçün həmin kəmiyyətin təyin olunduğu düsturdan istifadə etmək lazımdır. Bundan əlavə
seçilən düsturda mütənasiblik əmsalı vahidə bərabər olmalıdır. Məsələn, süs
rətin ölçüsünü müəyyənləşdirmək üçün υ = , təcilin ölçüsünü müəyyənləşt
Δ
υ
, qüvvənin ölçüsünü müəyyənləşdirmək üçün F = ma
dirmək üçün a =
Δt

düsturundan istifadə etmək lazımdır. Göründüyü kimi hər üç düsturda mütənasiblik əmsalı vahidə bərabərdir.
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Fiziki kəmiyyətin ölçüsü (dimenzionu) uyğun kəmiyyətin kvadrat mötərizə içərisinə alınmış simvolu ilə işarə olunur. Məsələn, uzunluq dimenzionu
dim s= [s ] =L, sürət dimenzionu dim υ = [υ ] = dim s = L = LT −1 , təcil dimenzionu
dim t

dim a =

T

L
dimυ
= T = LT −2
dim t
T

qüvvə dimenzionu dim F = [F ] = dim m × dim a = MLT − 2

dim s L
= = LT −1 və s.
dim t T

Ümumi halda, istənilən mexaniki kəmiyyətin ölçüsü M α Lβ T γ kimi ifadə
olunur. Burada, α, β, və γ sıfır da daxil olmaqla ±1, ± 2, ±3, …………və s.
qiymətlər ala bilir. Məsələn, qüvvənin ölçüsü üçün α=1, β=1, və γ=-2, sürət
ölçüsü üçün α=0, β=1, və γ=-1 və s. olur.

Fiziki kəmiyyətin ölçüsü yalnız həmin kəmiyyətin təbiətini müəyyən edir.
Məsələn, kəmiyyətin ölçüsünün zaman (T) olması o kəmiyyətin saniyə, dəqiqə, saat, gün və yaxud il vahidlərindən hansı ilə ölçüldüyü haqqında heç
bir məlumat verməyib, sadəcə həmin kəmiyyətin zaman olduğundan xəbər
verir. Eyni sözləri ölçüsü uzunluq olan kəmiyyət haqqında da deyə bilərik.
Kəmiyyətin ölçüsünün uzunluq (L) olması onun mm, sm, m yaxud kilometrlə
ölçülməsi haqqında heç bir məlumat verməyib, yalnız həmin kəmiyyətin təbiətcə uzunluq olduğunu ifadə edir.
Kəmiyyətlərin ölçülərini bilmənin fiziki hadisələri təsvir edən düsturları
çıxararkən alınmış son ifadənin doğruluğuna inanmağa da imkan yaradır.
Doğrudan da, fiziki kəmiyyətlər arasındakı riyazi bərabərlik yalnız eyni
ölçülü kəmiyyətlər arasında mövcud ola bildiyinə görə, vahidlər sisteminin
dəyişməsindən asılı olmayaraq alınan düsturun sağ və sol tərəflərinə daxil
2

olan bütün hədlərin yekun ölçüsü eyni olmalıdır. Məsələn, υ = υ0 + at düstu2

runda sol tərəfin ölçüsü sürət ölçüsü olduğundan sağ tərəfdəki birinci və
ikinci hədlərdən hər birinin ölçüsü də sürət ölçüsü olmalıdır. Yaxud, orta
məktəbdən məlum olan Bernulli tənliyində p = pst + ρgh + ρυ = sabit . oldu2
ğundan tənliyin sağ tərəfindəki sabit və sol tərəfdəki 3 həddin hər birinin ölçüsü təzyiq ölçüsü olmalıdır, çünki, yalnız eyni ölçülü fiziki kəmiyyətlər
toplana, çıxıla və bir-birinə bərabər ola bilər.
2
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SUALLAR
1. Mexaniki hərəkət nədir?
2. Hesablama cismi nədir və o nə üçün lazımdır?
3. Hesablama sistemi nədir? Bu sistem hansı ünsürlərdən ibarətdir?
4. Məkan və zaman haqqında Nyutonun baxışı nədən ibarətdir?
5. Fiziki kəmiyyətləri neçə ölçmək olar?
6. Hansı fiziki kəmiyyətləri qəbul olunmuş etalonla müqayisə yolu ilə birbaşa
ölçmək mümkündür?
7. Hansı fiziki kəmiyyətləri etalonla müqayisə yolu ilə ölçmək mümkün deyildir?
8. Etalonla müqayisə yolu ilə ölçülməsi mümkün olmayan fiziki kəmiyyətləri
necə ölçmək olar?
9. Mütləq vahidlər sistemi nədir?
10. Beynəlxalq vahidlər sistemində əsas vahidlər hansılardır?
11. Beynəlxalq vahidlər sistemində əsas vahidlər necə seçilmişdir?
12. Fiziki kəmiyyətlərin olçüsü (dimenzionu) nədir?
13. Texniki vahidlər sistemində əsas vahidlər hansılardır?
14. Törəmə vahidləri necə müəyyən etmək olar?
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Bilik güc, güc isə bilikdir.
(F.Bekon)

III FƏSİL
MADDİ NÖQTƏNİN KİNEMATİKASI
3. 1. HƏRƏKƏTLƏRİN TƏSNİFATI
Mexaniki hərəkəti onun iki əlamətinə görə sinifləndirmək olar. Bu əlamətlərdən biri hərəkət zamanı sürətin dəyişmə xarakteri, digəri isə hərəkət trayektoriyasının formasıdır. Trayektoriya dedikdə hərəkət zamanı maddi nöqtənin
izi başa düşülür (şəkil 3-1-də A və B nöqtələrini birləşdirən qırıq xətt).
Hərəkət qeyd etdiyimiz iki xaraterinə görə bir neçə növə ayrılır. Bu növlərin
hər birinə ayrı-ayrılıqda nəzər salaq.

Şəkil 3-1. Hərəkətin trayektoriyası

Sürətin dəyişmə xarakterinə görə hərəkət bərabərsürətli və dəyişənsürətli
olur. Dəyişənsürətli hərəkət anlayışını bir qədər ətraflı təhlil etmək lazımdır.
Bunun səbəbi odur ki, sürətin dəyişməsi müxtəlif xarakterli ola bilər: sürət
müntəzəm arta bilər, müntəzəm azala bilər, yaxud heç bir qanunauyğunluğa
riayət etmədən ixtiyari şəkildə dəyişər. Məhz bu səbəbdən, dəyişən hərəkət
bərabəryeyinləşən, bərabəryavaşıyan və ixtiyari (qeyri-müntəzəm) dəyişən olur.
Trayektoriyanın formasına görə hərəkət düzxətli və əyrixətli (xüsusi halda
çevrə üzrə) olur. Təbiidir ki, həm düzxətli, həm də əyrixətli hərəkət, öz növbəsində, sürətin ədədi qiymətinin dəyişməsindən, yaxud sabit qalmasından
asılı olaraq dəyişənsürətli, yaxud bərabərsürətli olur. Belə hərəkətlər, müvafiq olaraq dəyişənsürətli düzxətli, dəyişənsürətli əyrixətli, bərabərsürətli düzxətli və bərabərsürətli əyrixətli hərəkət adlanır. Qeyd olunanlarla yanaşı hərəkət birölçülü, ikiölçülü və üçölçülü olur. Başqa sözlə desək, hərəkət yalnız
bir düz xətt boyunca, müstəvi üzrə, yaxud 3-ölçülü fəzada mümkün olan bütün
istiqamətlərdə baş verə bilər.
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3.2. BİRÖLÇÜLÜ HƏRƏKƏT
Yalnız bir düz xətt boyunca baş verən hərəkət birölçülü, başqa sözlə düzxətli hərəkət adlanır. Belə hərəkətə aid çoxlu sayda misallar göstərmək olar.
Müəyyən bir istiqamətdə dartıldıqdan sonra özbaşına buraxılmış yayın düz
xətt boyunca rəqsi hərəkəti (bu hərəkət gərilmə zamanı meydana gələn elastik
qüvvənin təsiri nəticəsində baş verir) birölçülü hərəkətdir (şəkil 3-2,a,b,c).
Birölçülü düzxətli hərəkət zamanı maddi nöqtənin vəziyyəti koordinat başlanğıcından maddi nöqtəyə qədər olan məsafə, başqa sözlə maddi nöqtənin koordinatı ilə müəyyən olunur. Hərəkət edən obyektin koordinatı, onun koordinat
başlanğıcının hansı tərəfində olmasından asılı olaraq müsbət və mənfi olur
(şəkil 3-2,d).
Hərəkət edən obyektin ilk və son vəziyyətlərini müəyyən edən koordinatların fərqinə yerdəyişmə deyilir:
Yerdəyişmə = obyektin son vəziyyətini müəyyən edən koordinat çıxılsın
ilk vəziyyətini müəyyən edən koordinat.
Yerdəyişməni Δx -lə işarə etsək, şəkil 3-2,e-yə görə
Δx = x son − xilk = x2 − x1 .
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Şəkil 3-2. Birölçülü (düzxətli) hərəkət

Şəkildən də göründüyü kimi düzxətli hərəkət birölçülü koordinat sistemindən istifadə etməklə öyrənilir. Birölçülü koordinat sisteminin koordinat oxunu
x-lə işarə etsək, ixtiyari sürətlə baş verən düzxətli hərəkət zamanı hərəkət edən
obyektin koordinatı, başqa sözlə, onun koordinat başlanğıcından olan məsafənin zamandan asılılığı x(t ) = x0 + x tənliyi ilə təsvir olunur. Burada x -obyektin hərəkətə başladığı andan etibarən qət etdiyi yolun uzunluğu, x0 isə onun
koordinat başlanğıcından olan məsafə, başqa sözlə, hərəkətə başladığı andakı
koordinatıdır. Şəkil 3-1, e-də göstərilən rəqəmlərin metrlərlə ifadə olunduğunu
nəzərə alsaq, x0 = 22 metr olduğunu görərik. Bu o deməkdir ki, kərtənkələnin hərəkətini öyrənməyə başladığımız anda ( t = 0 anında) o koordinat başlanğıcından 22 metr məsafədədir.
Hərəkət bərabərsürətli olduqda, υ x sürəti ilə hərəkət edən cisim t müddətində x = υ xt qədər yol qət etdiyindən,
x(t ) = x0 + υ xt .
(3.1)
Burada x(t ) - hərəkət edən obyektin t anındakı koordinatı, υ x isə onun
hərəkət sürətidir.
Birölçülü hərəkətə misal olaraq göstərilən şəkil 3-3,a-dan göründüyü kimi
avtomobilin hərəkəti onun koordinat başlanğıcından 30 m məsafədə, yəni
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x(t=0)=x0=30 olduğu andan etibarən başlamışdır. 10 saniyə müddətində o
22m uzunluğunda yol qət edərək B vəziyyətinə (xB=52) gəlmişdir. Şəkil 3-3,bdə Δt = 10 saniyə müddətində avtomobilin getdiyi bu yolun uzunluğu Δx -lə
işarə olunmuşdur. B vəziyyətinə çatdıqdan sonra avtomobil geriyə doğru (33,a-da ikinci şəkildə təsvir olunmuşdur), yəni x oxunun mənfi istiqamətində
hərəkətini davam etdirərək 10 saniyədən sonra C vəziyyətinə (xC=38) gəlmişdir. Bu zaman müddətində avtomobilin qət etdiyi yolun uzunluğu ∆x=
=xB – xC=52m – 38m=14metr Növbəti 10 saniyə müddətində avtomobil 38 m
uzunluğunda yol qət edərək koordinat başlanğıcına (xD=0) gələrək daha sonra
hərəkətini x oxunun mənfi istiqamətində davam etdirmişdir (şəkil 3-3 və
cədvəl 3.1).

a)

b)
Şəkil 3-3. Avtomobilin düzxətli hərəkəti
(AB- x oxunun müsbət istiqamətində, BCDEF- mənfi istiqamətində hərəkət)
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Bu hərəkətin qrafiki şəkil 3-3,b-də göstərilmişdir. Burada asılılıq qrafikinin əyri xətt olması hərəkətin əyrixətli olması demək deyildir. Çünki, bu qrafik
hərəkətin trayektoriyasını deyil, avtomobilin vəziyyətinin (koordinatının)
zamandan asılılğını ifadə edir. Şəkil 3-3,a-dan da göründüyü kimi koordinat
oxunun müsbət istiqamətində A-dan C-yə və mənfi istiqamətində C-dən F-ə
qədər avtomobil həmişə eyni bir düz xətt (x-oxu) üzrə hərəkət edir.
Cədvəl 3.1. Avtomobilin müxtəlif anlardakı koordinatları

Vəziyyətlər
A
B
C
D
E
F

t(san)
0
10
20
30
40
50

x(sm)
30
52
38
0
-37
-53

Koordinat başlanğıcından 30 m məsafədə yerləşən A vəziyyətindən başlayaraq hərəkət edən avtomobil 50 saniyə müddətində əvvəlcə x oxunun müsbət istiqamətində yerləşən B vəziyyətinə gəlir, sonra isə x oxunun mənfi istiqamətində düzxətli hərəkətini davam etdirməklə koordinatı x=-53 olan F vəziyyətinə gəlir. 50 saniyə müddətində avtomobil hərəkətə başladığı A nöqtəsindən ondan 73 m məsafədə yerləşən F nöqtəsinə gəlir. Beləliklə, onun 50 saniyədə qət etdiyi yolun uzunluğu 30m+53m=83m deyil, 22m+52m+53m=127m
-dir.

3.3. BƏRABƏRSÜRƏTLİ DÜZXƏTLİ HƏRƏKƏT
Hərəkətin ən sadə növü bərabərsürətli düzxətli (birölçülü) hərəkətdir.
Maddi nöqtə ixtiyari bərabər zaman fasilələrində bərabər uzunluqlu yol qət
etmiş olarsa onun belə hərəkəti bərabərsürətli hərəkət adlanır. Aydındır ki,
hərəkətin bərabərsürətli olması üçün əsas şərt hərəkət zamanı sürətin qiymətcə
sabit qalmasıdır. Belə hərəkət zamanı trayektoriya düzxətt olduğundan, hərəkət bərabərsürətli düzxətli adlanır. Hərəkət bərabərsürətli düzxətli olduğu
halda sürət həm qiymətcə, həm də istiqamətcə sabit qalır. Deməli, bərabərsü→

→

rətli düzxətli hərəkət zamanı sürət vektor olaraq sabit qalır: υ x = sabit Şəkil
3-4-də göstərilən avtomobilin sabit sürətlə hərəkəti buna misal ola bilər.
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Şəkil 3-4. Bərabərsürətli düzxətli hərəkət

Bundan fərqli olaraq şəkil 3-3,a-da göstərilən avtomobilin hərəkəti düzxətli olsa da, bərabər zaman fasilələrində (hər 10 saniyədə) A-dan B-yə, Bdən C-yə, C-dən D-yə və D-dən F-ə hərəkəti zamanı müxtəlif uzunluqlu yollar
qət etdiyindən, bu hərəkət bərabərsürətli deyildir. Deməli, yalnız sürət vektoru sabit olan hərəkət bərabərsürətli düzxətli hərəkətdir.
Bərabərsürətli hərəkətin davam tərzi vahid zamanda gedilən yolun uzunluğu ilə təyin olunan kəmiyyətlə - sürətlə xarakterizə olunur. Hər hansı t zaman müddətində x oxu boyunca gedilən yolun uzunluğu s olarsa (şəkil 3-4),
belə bərabərsürətli hərəkətin sürəti və hərəkət zamanı gedilən yolun uzunluğu,
uyğun olaraq
s
(3.2)
υ x = və s = υ xt
t
ifadələri ilə təyin olunur. Burada υ verilmiş x oxu boyunca hərəkət sürətidir.
Hərəkətin birölçülü olduğunu, başqa sözlə onun x oxu boyunca baş verdiyini
bir daha nəzərə çatdırmaq üçün (3.2) düsturlarını belə yazmaq olar:
x
υ x = və x = υ x t
( 3 .2 ′ )
t
(3.2) ifadəsində gedilən yolun uzunluğunun s = υ xt düsturu ilə təyin olunması o deməkdir ki, zaman hərəkətin başlandığı andan etibarən hesablanır.
Ona görə də t = 0 anında s = 0 olur (şəkil 3-3).
Əgər maddi nöqtə onun hərəkətinin öyrənilməyə başladığı ana qədər
müəyyən x0 yolunu qət etmişdirsə (şəkil 3-3,a), başqa sözlə obyektin hərəkəti
onun koordinat başlanğıcından x0 məsafədə yerləşdiyi andan etibarən öyrənilirsə, bu bərabərsürətli hərəkətin yol düsturu
x = x0 + υ xt
(3.3)
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olur. Doğudan da, (3.3)-dən göründüyü kimi, t = 0 anında x = x0 olur, yəni
t = 0 anında maddi nöqtə koordinat başlanğıcından x0 məsafədə yerləşmişdir.

Zaman keçdikcə bərabərsürətli hərəkətin sürəti dəyişmədiyindən, ( 3.2′ )
ifadəsinə əsasən qurulmuş sürət qrafiki zaman oxuna paralel düz xətdən ibarət
olur (şəkil 3-5,a). Bu qrafikin sürət oxundan kəsdiyi parça uzunluğunun ədədi
qiyməti (seçilmiş miqyasla ifadə olunan) sürətin ədədi qiymətinə bərabərdir.

a)

b)

Şəkil 3-5. Bərabərsürətli hərəkətin sürət və yol qrafikləri

Sürət qrafikinin verilmiş to anına uyğun nöqtəsindən zaman oxuna perpendikulyar endirsək, hündürlüyü sürətin, oturacağı isə to-ın ədədi qiymətinə
bərabər düzbucaqlı alınır. Bu düzbucaqlının sahəsinin ədədi qiyməti υ0t0
hasilinin ədədi qiymətinə bərabərdir. Digər tərəfdən υ0t0 gedilən yolun uzunluğudur. Deməli, gedilən yolun uzunluğu həndəsi olaraq sürət qrafiki ilə zaman oxu arasındakı fiqurun sahəsinin ədədi qiymətinə bərabərdir. Məsələn,
hərəkətin sürəti υ0 = 10 m , hərəkət müddəti t = 2 saniyədirsə, düzbucaqlının
san

sahəsinin ədədi qiyməti 20 olur. Deməli, bu hərəkət zamanı 2 saniyə müddətində gedilən yolun uzunluğu 20 metrdir.
( 3.2′ ) ifadəsinə əsaslanaraq t-yə ardıcıl qiymətlər verməklə (sürətin verilmiş qiymətində) yol qrafikini qurmaq olar (şəkil 3-5,b). Göründüyü kimi,
bu halda bərabərsürətli hərəkətin yol qrafiki zaman oxu ilə müəyyən bucaq
təşkil edən düz xətdir. Yol qrafiki üzərində to anına uyğun A nöqtəsindən
zaman oxuna perpendikulyar endirək. Şəkil 3-5,b -dən göründüyü kimi,
x
(3.4)
tgα = o .
to
63

Mexanika

Burada to zaman müddətində gedilən yolun uzunluğu x0 -la göstərilmişdir.
x
(3.1) ifadəsindən göründüyü kimi, υ0 = 0 . Deməli, ədədi qiymətcə
t0
tgα = υ0 .

(3.5)

Beləliklə, bərabərsürətli hərəkətin yol qrafikinin zaman oxu ilə əmələ
gətirdiyi meyl bucağının tangensi sürətin ədədi qiymətinə bərabərdir.
Maddi nöqtə hərəkətə başladığı anda koordinat başlanğıcında deyil, ondan
müəyyən məsafədə yerləşdiyi halda hərəkət x = x0 + υ xt ifadəsilə təsvir olunduğundan, bu hərəkətin yol qrafiki koordinat başlanğıcından deyil, x oxunu
müəyyən məsafədən kəsən nöqtədən keçir. Şəkil 3-6,a-da təsvir olunan qrafiklərdə 1-hərəkətə başlanan anda koordinat başlanğıcından x(1) məsafədə yerləşən və x oxunun müsbət istiqamətində sabit sürətlə hərəkət edən maddi
nöqtə hərəkətinin yol qrafikidir.

Şıkil 3-6. Müxtəlif sürətli hərəkətin yol qrafikləri

2-koordinat başlanğıcından x(2) məsafədə yerləşən maddi nöqtənin sükunətdə olduğunu ifadə edir. 3 isə koordinat başlanğıcından x(3) məsafədə yerləşən maddi nöqtənin x oxunun əks istiqamətində bərabərsürətli düzxətli hərəkətini təsvir edir. Yol qrafikinin zaman oxu ilə təşkil etdiyi bucağın tangensinin sürətin ədədi qiymətinə bərabər olduğunu yada salsaq, 3-lə təsvir olunan
hərəkətin sürətinin 1-ilə təsvir olunan hərəkət sürətindən böyük olduğu, həmçinin 2-qrafikinin sükunət ( υ = 0 ) halı olduğu nəticələrinə gəlirik.
Şəkil 3-6,b-də verilən bərabərsürətli düzxətli hərəkət qrafikinə nəzər salaq.
Həmin qrafikə əsasən, t = 0 anında hərəkətə başlayan cisim 1 saniyədə x
oxu-nun müsbət istiqamətində 4 m yol qət edir. Sonra hərəkət istiqamətini
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dəyişərək x oxunun mənfi istiqamətində eyni sürətlə hərəkətini davam etdirməklə növbəti 1 saniyə müddətində 4 m yol qət edərək hərəkətə başladığı ilk
nöqtəyə - koordinat başlanğıcına qayıdır. Bu nöqtədə dayanmadan hərəkətini
eyni sürətlə yenə də x oxunun mənfi istiqamətində davam etdirərək 0,5 saniyə müddətində 2 m məsafə qət edir. Çatdığı nöqtədə 1,5 saniyə dayandıqdan sonra geri qayıtmaqla 2 saniyə müddətində yenə də hərəkətə başladığı
ilk nöqtəyə - koordinat başlanğıcına qayıdır.

3.4. DÜZXƏTLİ DƏYİŞƏNSÜRƏTLİ HƏRƏKƏT
Gündəlik həyatda bərabərsürətli hərəkətlə yanaşı çoxlu sayda dəyişənsürətli hərəkətlərlə rastlaşırıq. Belə hərəkətlərdən biri də şəkil 3-2-də təsvir
olunan avtomobilin hərəkətidir. Hərəkət zamanı sürətin qiyməti dəyişdiyindən onu bərabərsürətli hərəkətdə olduğu kimi sürətin müəyyən bir qiyməti
ilə xarakterizə etmək mümkün deyildir. Belə hərəkəti ilk yaxınlaşmada orta
sürətlə xarakterizə edə bilərik. Lakin bir qədər sonra görəcəyik ki, orta sürət
dəyişənsürətli hərəkəti tam xarakterizə edə bilmir. Belə hərəkətləri bir qədər
sonra tanış olacağımız ani sürətlə xarakterizə etmək olar.
Orta və ani sürət. Hərəkət dəyişənsürətli olduqda onu xarakterizə edən
iki kəmiyyətin- sürət və gedilən yolun uzunluğunun təyini məsələsi bir qədər
mürəkkəbləşir. Məsələ ondadır ki, bu halda (3.2) düsturları yaramır. Qarşıya
çıxan bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün ata biləcəyimiz ilk addım orta sürət
anlayışından istifadə etməkdir.
Orta sürət gedilən yolun uzunluğunun bu yola sərf olunan zaman müddətinə nisbəti ilə təyin olunur:
Δx
υ x , orta = υ x =
.
(3.6)
Δt
Təbiidir ki, orta sürət hərəkətin dəqiq xarakteristikası deyildir. Məsələ
ondadır ki, trayektoriyanın hər bir nöqtəsindəki sürət orta sürətə bərabər olmaya da bilər. Trayektoriyanın müxtəlif nöqtələrində orta sürətdən böyük və
kiçik sürətlər mövcuddur.
(3.6) ifadəsinin bərabərsürətli hərəkətin sürət düsturuna bənzəməsinə belə
məna vermək olar: dəyişən sürətlə hərəkət edərək Δx məsafəsini Δt zaman
müddətində qət etmiş cisim υ sürəti ilə bərabərsürətli hərəkət etsəydi, həmin
Δt zaman müddətində eyni Δx məsafəsini qət edərdi.
Hərəkəti təfsilatı ilə xarakterizə etmək üçün trayektoriyanın verilmiş nöqtəsində sürəti müəyyən edə bilməliyik. Belə sürətə ani sürət deyilir. Ani sürət
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anlayışı ilə tanış olmaq üçün ixtiyari dəyişənsürətli hərəkəti nəzərdən keçirək.
Sürəti təyin etmənin yeganə yolu gedilən yolun uzunluğunun bu yolu qət etmək üçün sərf olunan zamana bölməkdən ibarət olduğuna görə, biz də həmin
üsuldan istifadə etməliyik. Onu da bilirik ki, dəyişənsürətli hərəkətdə sonlu
zaman müddətində təyin olunan belə sürət orta sürətdir. Məhz ona görə biz
dəyişənsürətli hərəkətdə sürəti təyin edərkən, Δt zaman intervalını elə kiçik
götürməliyik ki, bu müddət ərzindəki hərəkəti praktik olaraq bərabərsürətli
qəbul etmək mümkün olsun. Bu halda sürət nisbətən dəqiq olmaqla υ x = Δx
Δt

ifadəsi ilə təyin olunur. Hərəkətin verilmiş zaman intervalında bərabərsürətli
olmasını tam təmin etmək üçün zaman intervalını kifayət qədər kiçik götürməliyik. Bu interval nə qədər kiçik olarsa hərəkət də bərabərsürətliliyə o qədər
yaxın olar. Bu səbəbdən, ani sürəti tapmaq üçün Δt zaman intervalını sıfra
yaxınlaşdırmaqla υ x = Δx ifadəsinin limitini təyin etmək lazımdır:
Δt

υ x = lim

Δt → 0

Δx dx
.
=
Δt dt

Beləliklə, dəyişənsürətli hərəkətdə ani sürət
dx
(3.7)
υx = .
dt
Aldığımız (3.7) ifadəsi birölçülü dəyişən hərəkətin ani sürətidir.
İndi dəyişənsürətli birölçülü hərəkət zamanı gedilən yolun uzunluğunu təyin
edək. Bu məqsədlə bərabərsürətli hərəkətin sürət qrafikini (şəkil 3-4)
qurarkən aldığımız nəticəyə nəzər salaq. Orada qeyd olunduğu kimi, sürət
qrafikini ifadə edən düz xətlə zaman oxu arasındakı fiqurun sahəsinin ədədi
qiyməti sürətin ədədi qiymətinə bərabərdir. Buna istinad etməklə, dəyişənsürətli hərəkət zamanı gedilən yolu elə kiçik parçalara bölək ki, hər paçada
sürət sabit olsun, başqa sözlə parçalardan hər birindəki hərəkət ayrı-ayrılıqda
praktik olaraq bərabərsürətli olsun. Bunu nəzərə almaqla, şəkil 3-7-də 1-ci,
2-ci,..,n-ci,…, (N-1)-ci, N-ci parçalardakı sürətləri, uyğun olaraq υ x1 ,υ x 2 , ….,
υ x ( N −1) , υ xN , həmin parçaları qət etmək üçün sərf olunan zaman intervallarını
isə Δt1 , Δt2 ,….., Δt( N −1) , Δt N ilə işarə etdikdə, (xətlə göstərilən sahənin ədədi qiyməti: Δxi = υ xi Δt i ) həmin şəkildə təsvir olunan dəyişənsürətli hərəkət
zamanı gedilən yolun təxmini uzunluğu ( xt ) belə təyin olunur:
N

x = υ x1 Δt1 + υ x 2 Δt 2 + υ x 3 Δt 3 + .... + υ xN Δt N = ∑ υ xi Δt i
i =1
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Şəkil 3-7. Dəyişənsürətli birölçülü hərəkətin sürət qrafiki

Təxmini sözünü işlətmənin səbəbi odur ki, dəyişənsürətli hərəkətin sürət
qrafiki olan şəkil 3-7-də əyri xətlə zaman oxu arasındakı sahə göstərilən düzbucaqlıların sahələri cəmindən az da olsa fərqlidir. Məsələn, Δt i zaman intervalında gedilən yolun təxmini uzunluğu oturacağı Δt i -yə bərabər olan düzbucaqlının sahəsinin ədədi qiymətinə bərabər olduğu halda, həmin yolun həqiqi uzunluğu, tərəflərindən biri Δt i -yə müvafiq əyri parçası olan düzbucaqlı
sahəsinin ədədi qiymətinə bərabərdir. Bu iki sahə arasındakı cüzi fərqi aradan
qaldırmaq üçün Δt i -ləri sıfra yaxınlaşdırmaqla (3.7) ifadəsinin limitinə keçmək lazımdır:
N

N

∑υ xi Δti
∑ Δxi = lim( υ x1Δt1 ) + lim( υ x 2 Δt 2 ) + ...... + lim( υ xN Δt N ) = Δlim
t →0
Δt → 0

x = lim
i

i =1

Δt1 → 0

Δt 2 → 0

Δt N → 0

i

i =1

tN

= ∫ υ x dt
t1

Beləliklə, dəyişənsürətli hərəkət zamanı gedilən yolun uzunluğu
tN

x = ∫ υ x dt

(3.8)

t1

ifadəsi ilə təyin olunur. Bu düstur istənilən birölçülü hərəkət üçün doğrudur.
Ona görə də, buradan xüsusi hal olaraq bərabərsürətli hərəkətin yol düsturu
da alınmalıdır. Doğrudan da, bərabərsürətli hərəkətdə υ x = sabit olduğundan,
(3.8) ifadəsində onu inteqral işarəsi altından çıxarmaq olar:
tN

tN

t1

t1

x = ∫υ x dt = υ x ∫ dt = υ x (t N − t1 ).
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Bu isə bildiyimiz kimi, bərabərsürətli hərəkətin yol düsturudur.
Dəyişənsürətli hərəkət t1 = 0 anından başlayaraq t N = t anınadək davam
etdikdə bu hərəkətin yol tənliyi
t

x = ∫ υ x dt .

(3.8,b)

0

3.5. TƏCİL
Şəkil 3-8,a-da göstərilən avtomobil dəyişənsürətli hərəkət edir. Bu hərəkətin sürət qrafiki isə şəkil3-8,b-də verilmişdir.

Şəkil 3-8. Dəyişənsürətli hərəkət və onun sürət qrafiki

Avtomobilin hərəkət sürətinin zamandan asılılıq qrafikindən göründüyü kimi
hərəkətə başlayan avtomobil müəyyən t1 anında A vəziyyətinə gəlir. Bu vəziyyətdən keçdiyi anda onun sürəti υ1x -dir. Sürətini get-gedə artıran avtomobil müəyyən Δt zaman müddətindən sonra ( t2 anında) B vəziyyətinə gəlir.
Onun B-yə çatdığı andakı sürəti υ2 x -dir. A vəziyyətindən B vəziyyətinə gəldiyi Δt zaman müddətində onun sürəti Δυ x qədər artmışdır. Belə hərəkətin
xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün sürətin zamana görə dəyişmə xarakterini, daha konkret desək sürətin vahid zamanda dəyişməsni müəyyən edən fiziki
kəmiyyət daxil etməliyik. Bu kəmiyyət təcil adlanır.
Dəyişənsürətli hərəkətdə trayektoriyanın bütün nöqtələrində sürət məlum
olmadığından, burada söhbət yalnız sürətin Δt zaman müddətindəki orta də68
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yişməsindən gedə bilər. Bu zaman müddətində sürətin qiyməti Δυ x qədər dəΔυ x
yişdiyindən
nisbəti təcilin orta qiyməti olur:
Δt

Δυ x
(3.9)
Δt
Orta təcil hərəkət sürətinin dəyişmə xarakteri haqqında ümumi məlumat
verir. Lakin bu kəmiyyət trayektoriyanın ayrı-ayrı nöqtələrində təcil haqqında
heç bir məlumat verə bilmir. Belə məlumatı əldə etmək üçün Δt zaman
intervalını sıfra yaxınlaşdırmaqla (3.9)-ifadəsinin limitini təyin etmək lazımΔυ
dυ
dır: a x = lim x = x . Beləliklə, dəyişən hərəkətdə ani təcilin qiyməti
a x ,orta = a x =

Δx →0

Δt

dt

dυ x
(3.10)
dt
Δt zaman intervalını sıfra yaxınlaşdırmaqla (3.9)-ifadəsinin limitinə keçilməsi sürətin zamandan asılılığını təsvir edən şəkil 3-8,b –dəki A nöqtəsinin
əyri xətt boyunca B nöqtəsinə yaxınlaşmasını və limitdə onun üzərinə düşməsini, həmçinin bu zaman müddətində AB vətərinin B nöqtəsində əyrinin toxunanına çevrilməsi deməkdir.
Biz sürətin ədədi qiymətinin dəyişməsindən istifadə etməklə ani təcilin
qiymətini təyin etdik. Sürət vektorial kəmiyyət olduğundan onun dəyişməsinin də vektorial kəmiyyət olduğunu nəzərə aldıqda təcil vektoru aşağıdakı
kimi təyin olunur:
ax =

→

d υx
ax =
dt
→

(3.11)
→

→

Yeyinləşən hərəkətdə d υ x f 0 , yavaşıyan hərəkətdə isə d υ x p 0 olduğundan (3.11) ifadəsindən göründüyü kimi yeyinləşən düzxətli hərəkətdə təcil
sürət istiqamətində, yavaşıyan düzxətli hərəkətdə isə sürət vektorunun əksi
istiqamətində yönəlir.
Təcil məlum olduqda, yeyinləşən hərəkətin ani sürətini (3.11) düsturuna
→

→
→
d υx
olduğundan, d υ x = ax dt
əsasən təyin etmək olar. Doğrudan da, a x =
dt
→

υx

və

r

∫ dυ
υ
0x

x

r

r

t

r
= υ x − υ0 x = ∫ a x dt . Buradan
0

69

Mexanika
→

→

t →

υ x = υ0 x + ∫ a x dt .

(3.12)

0

Başlanğıc sürəti sıfır olan hərəkət üçün, yəni t = 0 anında υ0 x = 0 olduğu
hal üçün
→

t →

υ x = ∫ a x dt .

(3.12,a)

0

Qeyd etmək lazımdır ki, (3.12,a)-da vektorial kəmiyyətlərin x göstəriciləri
(indeksləri) onların x oxu üzərindəki proyeksiyaları deyildir. Bu göstərici
yalnız hərəkətin birölçülü, yəni düzxətli olmasını ifadə edir.

3.6. BƏRABƏRDƏYİŞƏN BİRÖLÇÜLÜ
(DÜZXƏTLİ) HƏRƏKƏT
Hələ orta məktəb dərsliklərindən məlumdur ki, cisimlərin sərbəst düşməsi bərabəryeyinləşən düzxətli hərəkətdir. Hətta, təkcə bu səbəbə görə belə
bərabərdəyişən düzxətli hərəkəti bütün təfsilatları ilə öyrənməyə dəyər.
İxtiyari bərabər zaman fasilələrində sürəti bərabər miqdarda dəyişən
hərəkətə bərabərdəyişən hərəkət deyilir. Tərifdən də göründüyü kimi, bərabərdəyişən hərəkət zamanı təcilin qiyməti sabit qalır. Hərəkət düzxətli olduğundan, təcilin istiqaməti də sabit qalır. Beləliklə, sabit təcillə baş verən hərəkətə
bərabərdəyişən hərəkət deyilir.
Dəyişənsürətli hərəkətin sürətini müəyyən edən (3.12) ifadəsinə əsasən
bərabərdəyişən düzxətli hərəkətin sürət düsturunu müəyyən etmək olar. Bu
→

→

halda təcil sabit qaldığından ( a x = sabit ) onu inteqral işarəsi altından çıxararaq inteqrallama əməliyyatını icra etmək olar:
→

→

t →

→

→

υ x = υ 0 x + ∫ a x dt = υ 0 x + a x t.
0

Beləliklə, bərabərdəyişən hərəkətin sürəti üçün aşağıdakı ifadə alınır:
→

→

→

υ x = υ 0 x + a x t.

(3.13)
→

Başlanğıc sürəti sıfır olan hərəkətdə, yəni t = 0 anında υ 0 x = 0 olduqda
(3.13) ifadəsindən
→

→

υ x = a x t.
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alınır. (3.13) və (3.13,a) ifadələrindən istifadə etməklə başlanğıc sürəti sıfırdan fərqli və sıfra bərabər olan bərabəryeyinləşən hərəkətlərin sürət qrafiklərini qurmaq olar (şəkil 3-9 və şəkil 3-10).

Şəkil 3-9. Başlanğıc sürəti sıfırdan fərqli
olan bərabəryeyinləşən hərəkətin sürət
qrafiki

Şəkil 3-10. Başlanğıc sürəti sıfır olan
bərabəryeyinləşən hərəkətin sürət qrafiki

Sürət qrafiki ilə zaman oxu arasındakı sahənin ədədi qiymətinin gedilən
yolun uzunluğuna bərabər olması faktından istifadə etməklə bərabəryeyinləşən hərəkətdə gedilən yolun uzunluğunu təyin edə bilərik. Bu məqsədlə sürət
oxu üzərində müəyyən t anına uyğun gələn nöqtədən sürət qrafikini kəsən
perpendikulyar çəkək. Aparılan bu əməliyyat nəticəsində zaman oxu ilə sürət
qrafiki arasında düzbucaqlı trapesiya alınır (şəkil 3-9). Bu trapesiya oturacağı
t-yə, hündürlüyü isə υ0 x -a bərabər olan düzbucaqlıdan və oturacağı t, hündürlüyü isə axt olan düzbucaqlı üçbucaqdan ibarət olduğundan onun sahəsinin

a xt 2
olur. Beləliklə, başlanğıc sürəti υ0 x olan bərabərye2
yinləşən hərəkətin yol tənliyi

ədədi qiyməti υ0 xt +

axt 2
(3.14)
2
olur. Başlanğıc sürəti sıfır olan hərəkətdə sürət qrafiki koordinat başlanğıcından keçən düz xətdən ibarətdir (şəkil 3-10). Bu halda, sürət qrafiki ilə zaman
oxu arasında qalan həndəsi fiqur oturacağı t, hündürlüyü isə axt olan düzbux = υ0 x t +

axt 2
olur.
2
Onda başlanğıc sürəti υ0 x = 0 olan bərabəryeyinləşən hərəkətin yol tənliyi
üçün aşağıdakı ifadə alınır:

caqlı üçbucaqdan ibarət olduğundan onun sahəsinin ədədi qiyməti
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axt 2
x=
(3.15)
2
(3.14) və (3.15) birölçülü bərabəryeyinləşən hərəkətin kinematik tənlikləridir. Yavaşıyan hərəkətdə təcilin işarəsi mənfi olduğundan həmin hərəkət
üçün kinematik tənlik belə olur:
x = υ0 xt −

a xt 2
.
2

(3.16)

Burada ax təcilin ədədi qiymətidir.

Şəkil 3-11. Dəyişən hərəkətin yol, sürət və təcil qrafikləri

Yol, sürət və təcilin qrafiklərinin birgə təhlili hərəkətlərin xarakterini
daha mükəmməl müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu məqsədlə mürəkkəb
hərəkətin müvafiq qrafiklərinə (şəkil 3-13) nəzər salaq. Həmin şəkildə hərəkətin yol (şəkil 3-11,a), sürət (şəkil 3-11,b) və təcil (şəkil 3-11,c) qrafikləri
təsvir olunmuşdur. Göründüyü kimi hərəkətin başladığı andan t A anınadək
hərəkət bərabəryeyinləşəndir. Çünki bu zaman müddətində təcil sabit qalır
və həmin müddətə uyğun sürət qrafiki koordinat başlanğıcından keçən düzxətdir. Növbəti Δt BA = t B − t A zaman intervalında sürət qrafiki zaman oxuna
paraleldir. Deməli, bu zaman intervalındakı hərəkət bərabəsürətlidir. Məhz
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bu səbəbdən həmin zaman intervalındakı təcil sıfırdır. Δt EB = t E − t B zaman
intervalında hərəkət bərabəryavaşıyandır. Bu zaman intervalında baş verən
hərəkətin təcili mənfidir. Δt FE = t F − t E zaman intervalındakı hərəkət bərabəryeyinləşəndir. Təcili ən böyük olan hərəkət də məhz bu zaman intervalında baş verən hərəkətdir. t F anından başlayaraq sonrakı halı təkcə təcil qrafikinə əsasən müəyyən etmək olmur. Çünki zaman keçdikcə təcilin sıfra bərabər olaraq qalması həm sükunət, həm də bərabərsürətli düzxətli hərəkət
üçün xarakterikdir. Bu iki haldan hansının reallaşdığını sürət qrafikinin köməkliyi ilə müəyyən etmək olar. Həmin qrafikdən göründüyü kimi t F anından başlayaraq sürət sıfra bərabərdir. Deməli t F anından etibarən sükunət
halı müşahidə olunur.
Bərabərdəyişən birölçülü hərəkət zamanı gedilən yolun uzunluğunu həndəsi yolla müəyyən etdiyimiz (3.14) kinematik tənliyini (3.8,b) düsturuna
t

istinad etməklə də çıxara bilərik. Doğrudan da, x = ∫υ x dt və υ x = υ0 x + axt olt

t

t

t

0

0

0

0

0

duğundan, x = ∫υ x dt = ∫ (υ0 x + axt )dt = ∫υox dt + ∫ axtdt. Başlanğıc sürət υ0 = const
və hərəkət bərabərdəyişən olduğuna görə ax = const olduğundan həmin
kəmiyyətləri inteqral işarəsi altından çıxara bilərik.
Onda

x = υ0 xt +

axt 2
.
2

Başlanğıc sürət sıfır olduqda isə
axt 2
.
2
Birölçülü bərabərdəyişən hərəkəti şaquli istiqamətdə yuxarıya doğru atılmış topun hərəkəti (havanın müqaviməti nəzərə alınmadıqda) misalında bir
qədər ətraflı nəzərdən keçirək (şəkil 3-12). Şaquli istiqamətdə yuxarıya doğru
atılmış topun hərəkətini öyrənmək üçün koordinat başlanğıcını topun atıldığı
nöqtədə götürməklə x oxunu şaquli istiqamətdə - topun ilkin hərəkəti istiqamətində, yəni Yer səthindən yuxarıya doğru yönəldək. Top yuxarıya doğru,
yəni x oxunun müsbət istiqamətində atıldığından, o Yerin cazibə sahəsinin tər
r
sirinə məruz qalmaqla x oxunun müsbət istiqamətində ax = − g təcili ilə bərabəryavaşıyan hərəkət icra edərək (şəkil 3.12,a) müəyyən hündürlüyə qalxır.
x=
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Şəkil 3-12. Şaquli istiqamətdə yuxarıya doğru atılmış topun hərəkəti

υ0 x başlanğıc sürəti ilə şaquli istiqamətdə yuxarıya doğru atılmış cismin
(baxılan halda topun) bərabəryavaşıyan düzxətli hərəkəti zamanı onun sürəti
müntəzəm olaraq azalaraq qalxdığı ən yüksək nöqtədə sıfra bərabər olur. Bu
nöqtəyə qalxma müddətini tq ilə işarə edək (şəkil 3-13). Bu andan başlayaraq
top Yerin cazibə qüvvəsinin təsiri ilə geriyə doğru, yəni x oxunun mənfi istiqamətində bərabəryeyinləşən hərəkət edərək tdüş. = tq müdətdən sonra atıldığı
ilk nöqtəyə çatır. Şəkil 3-13-də bu bərabərdəyişən hərəkətin (topun şəkil 312-də təsvir olunan hərəkətinin) sürət qrafiki göstərilmişdir.

Şəkil 3-13. Bərabəryavaşıyan hərəkətin sürət qrafiki
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Şəkil 3-13-dən də göründüyü kimi, υ0 x başlanğıc sürəti ilə baş verən bərabərdəyişən hərəkətin sürət qrafiki, sürət oxunu υ0 x -in ədədi qiymətinə bərabər məsafədə kəsən düzxətdən ibarətdir. Bu düz xətt zaman oxunu tq nöqtəsində kəsərək düşmə müddətinədək, yəni td anınadək davam edir. Qrafikin
son nöqtəsindən sürət oxuna endirilən perpendikulyar sürət oxunu - υ0 x nöqtəsində kəsir. Bərabərdəyişən hərəkətin kinematik tənliklərindən istifadə etməklə topun qalxma ( tq ) və düşmə ( td ) müddətlərini, ən yüksək qalxma hündürlüyünü ( xmax ) və düşmə anındakı sürətini( υ son ) tapmaq olar.
Yuxarıya doğru hərəkət bərabəryavaşıyan olduğundan topun sürət və yol
düsturları
υ x = υ0 x − gt ,
(3.17)
gt 2
(3.18)
2
olur. Ən yüksək qalxma nöqtəsində onun sürəti sıfra bərabər olduğundan, bu
nöqtəyə qalxma müddəti 0 = υ0 x − gtq şərtindən tapılır:
x = υ0 xt −

tq =

υ0 x
g

.

(3.19)

Topun qalxdığı ən yüksək hündürlüyü tapmaq üçün bu yola sərf olunan
zaman müddətinin (3.19) düsturu ilə təyin olunan qiymətini (3.18)-də yerinə
yazmaq kifayətdir:
gtq2 υ02x υ02x υ02x
xmax = υ0 xtq −
=
−
=
.
2
g
2g 2g
Deməli, υ0 x başlanğıc sürəti ilə şaquli istiqamətdə yuxarıya doğru atılmış cismin qalxdığı ən yüksək nöqtəyədək olan məsafə
xmax =

υ02x

(3.20)
2g
düsturu ilə təyin olunur.
(3.20) düsturundan istifadə etməklə cismin düşmə müddətini ( td ) də təyin
edə bilərik. Ən yüksək qalxma nöqtəsində sürət sıfra bərabər olduğundan,
r
r
cisim başlanğıc sürəti sıfır olan bərabəryeyinləşən hərəkət edərək ( ax = g
təcili ilə sərbəstdüşmə hərəkəti olduğundan) Yer səthinə düşür. Cismin Yer
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səthindən xmax =

υ02x
2g

məsafədə olduğunu nəzərə alsaq düşməyə sərf olunan

zaman müddəti xmax =
td =

υ02x

υ0 x
g

2g

=

gtd2
ifadəsindən tapılır:
2

.

(3.21)

(3.21) düsturundan istifadə etməklə cismin atıldığı ilk nöqtəyə qayıtma
sürətini təyin edə bilərik. Geriyə doğru hərəkət başlanğıc sürəti sıfır olan bərabəryeyinləşən hərəkət olduğundan ilk atılma nöqtəsinə çatdığı andakı sürət
υ
υ son = υ d = gt d = g 0 x = υ0 x . Beləliklə, havanın sürtünmə qüvvəsi nəzərə
g
alınmadıqda Yer səthindən şaquli istiqamətdə yuxarıya doğru υ0 x başlanğıc
sürətilə atılmış cismin geri qayıdarkən Yer səthinə eyni sürətlə düşdüyünü
isbat etdik:
υ d = υ0 x
(3.22)
Burada υ d cismin Yer səthinə düşdüyü andakı sürətidir.
Uyğun olaraq qalxma və düşmə müddətlərini təyin edən (3.19) və (3.21)
düsturlarının müqayisəsi göstərir ki, qalxma və düşmə müddətləri bərabərdir:
td = tq
(3.23)
Cismin yuxarı qalxma müddəti düşmə müddətinə bərabər olduğundan,
uçuş üçün sərf olunan zaman müddəti
2υ
tuç. = td + tq = 0 x
(3.24)
g

3.7. İKİÖLÇÜLÜ HƏRƏKƏT
Yalnız müəyyən bir müstəvi üzrə baş verən hərəkətlərə ikiölçülü hərəkət
deyilir. Məsələn, basketbolçu topu tora atarkən top şaquli müstəvi üzrə hərəkət edir (şəkil 3-14). İdmançı topu yuxarıya və eyni zamanda irəliyə doğru
atmalıdır ki, top şaquli müstəvi üzrə əyri xətt boyunca hərəkət edərək tora
düşə bilsin. Uzaq məsafəyə tullanan idmançının hərəkəti də ikiölçülü hərəkətdir (şəkil 3-15). Çünki o, üfüqi istiqamətdə yüyürərək hündürlüyə sıçramaqla şaquli müstəvi üzrə icra etdiyi əyrixətli hərəkəti nəticəsində müəyyən
məsafəyə tullanır. Yalnız bir müstəvi üzərində baş verən bu növ hərəkətləri
ikiölçülü dekart koordinat sistemindən istifadə etməklə öyrənmək olar. Ba76
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xılan hər iki halda hərəkəti (şəkil 3-14-də topun hərəkətini, şəkil 3-15-də isə
idmançının hərəkətini) biri şaquli, yəni y oxu boyunca, digəri isə üfüqi istiqamətə (x oxu boyunca) yönəlmiş düzbucaqlı dekart koor dinat sistemindən
istifadə etməklə öyrənmək olar (şəkil 3-16). Bu sistemdə cismin vəziyyəti
onun x və y korrdinatları ilə tam müəyyən olunur. Məsələn, P(5,3) nöqtəsi y
oxundan 5 vahid, x oxundan isə 3 vahid məsafədə yerləşir. Q(-3,4) nöqtəsi y
oxunun solunda, yəni x oxunun mənfi bölgəsində yerləşdiyinə görə onun x
koordinatı mənfidir.

Şəkil 3-14. Basketbolçunun tora top atışı

Şəkil 3-15. İdmançının məsafəyə tullanması
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Müstəvi üzrə hərəkət edən cismin vəziyyətini radius-vektor vasitəsilə də
tam müəyyən etmək olar. Şəkil 3.17-də maddi nöqtənin vəziyyəti koordinat
başlanğıcından həmin nöqtəyə çəkilmiş vektorla, başqa sözlə həmin nöqtənin
radius–vektoru ilə tam müəyyən olunur (şəkil 3.17).

Şəkil 3-16. İkiölçülü dekart koordinat sistemi

Şəkil 3-17. Maddi nöqtənin radius-vektoru

r
Müstəvi üzərində yerləşən r vektorunun müvafiq koordinat oxları üzrə
proyeksiyaları M nöqtəsinin koordinatlarıdır: rx = x , ry = y .
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Maddi nöqtənin müstəvi üzərindəki vəziyyəti eyni hüquqlu iki üsulla –
onun radius-vektoru və ya x,y koordinatları vasitəsilə tam müəyyən edildiyindən hansı üsul daha əlverişlidirsə ondan istifadə etmək olar.
Hərəkəti dekart koordinat sistemində öyrənərkən onu xarakterizə edən
fiziki kəmiyyətləri (gedilən yol, sürət, təcil) həmin koordinat sisteminin müvafiq oxları ( x və y oxları) üzrə proyeksiyalamaq əməliyyatı məsələnin həllini
sadələşdirir. Bu zaman hər ox üzrə hərəkətin xarakteri məlum olduğuna görə
birölçülü hərəkətin kinematik tənliklərindən hazır şəkildə istifadə etmək imkanı yaranır. Məsələn, müəyyən başlanğıc sürəti ilə üfüqlə iti bucaq təşkil
edən istiqamətdə atılan cismin hərəkətinə x oxu boyunca bərabərsürətli düzxətli, y oxu boyunca isə bərabəryavaşıyan düzxətli hərəkətlər kimi baxa bilərik. Hər iki növ hərəkətin kinematik tənlikləri (gedilən yolun uzunluğu və
sürətini təyin edən tənliklər) bizə məlum olduğundan onlardan hazır şəkildə
istifadə etməklə qarşıya qoyulan məsələni bütün təfsilatı ilə həll etmək olar.
Ona görə də, ikiölçülü hərəkətin dekart koordinat sistemi vasitəsilə öyrənilməsi həll edilmiş məsələ sayıla bilər. Bu səbəbdən hərəkətin radius-vektor
vasitəsilə öyrənilməsi üzərində daha ətraflı dayanaq.
Maddi nöqtənin əyrixətli trayektoriya boyunca ixtiyari hərəkətini nəzərdən keçirək. Hər hansı t1 anında onun A nöqtəsində olduğunu təsəvvür edək
(şəkil 3-18). İxtiyari dəyişən sürətlə hərəkət edən maddi nöqtə müəyyən
Δt = t2 − t1 müddətindən sonra t2 anında B nöqtəsinə gəlir. A nöqrəsində maddi
→

→

nöqtənin vəziyyəti rA , B nöqtəsində isə rB radius-vektoru ilə müəyyən olu→

nur. A və B nöqtələrini birləşdirən Δ r vektoru maddi nöqtənin Δt müddətindəki yerdəyişmə vektoru adlanır. Bu yerdəyişmə vektoruna uyğun gedilən

Şəkil 3-18. Maddi nöqtənin əyrixətli hərəkəti
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yolun uzunluğu AB = Δs qövsünün uzunluğuna bərabərdir. Bizi maddi nöqtənin haradan çıxaraq hara gəlməsi maraqlandırdığından, hərəkət zamanı
maddi nöqtənin orta sürəti
→

Δr
υ orta =
(3.25)
Δt
ifadəsi ilə təyin olunur. Trayektoriyanın verilmiş nöqtəsindəki sürəti – ani
sürəti təyin etmək üçün Δt -ni sıfra yaxınlaşdırmaqla (3.25) ifadəsinin limitinə keçmək lazımdır:
→

→

→

Δr dr
υ = lim
=
(3.26)
Δt →0 Δt
dt
(3.26) ifadəsindən və onun müəyyənləşdirilmə mexanizmini sxematik
təsvir edən şəkil 3-19-dan göründüyü kimi, ani sürət trayektoriyanın verilmiş
nöqtəsində ona çəkilən toxunan istiqamətində yönəlir.
→

Şəkil 3.19. Əyrixətli hərəkətdə ani sürətin istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi

Doğrudan da A və B nöqtələri arasındakı məsafəni qət etmək üçün tələb
olunan Δt zaman müddətinin limitdə sıfra yaxınlaşması şəkil 3.19-da göstərildiyi kimi, B nöqtəsinin get-gedə A nöqtəsinə yaxınlaşaraq onun üzərinə
→

→

düşməsi deməkdir. Belə yaxınlaşma zamanı Δ r vektoru d r -ə, bu vektor
isə A nöqtəsində trayektoriyanın toxunanına çevrilir (şəkil 3-19). Beləliklə,
əyri-xətli hərəkətdə trayektoriyanın verilmiş nöqrəsindəki ani sürətin həmin
nöqtədə trayektoriyaya toxunan istiqamətində yönəldiyini isbat etmiş olduq.
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Şəkil 3.18-dən göründüyü kimi Δt -nin sıfra yaxınlaşması AB qövsünün
uzunluğunun AB vətərinin uzunluğuna bərabər olması anlamına gəlir. Bu səbəbdən, ani sürətin qiymətini belə də təyin etmək olar:
ds
υ=
(3.19)
dt
Burada ds kəmiyyəti dt zaman müddətində gedilən elementar yolun uzunluğudur. Maddi nöqtənin t1 anından t2 anınadək getdiyi yol elementar yolların
cəminə bərabər olduğundan, Δt = t2 − t1 zaman müddətində gedilən yolun
s

t2

0

t1

uzunluğu ∫ ds = ∫υdt və buradan
t2

s = ∫ υdt .

(3.20)

t1

(3.7) ifadəsi ixtiyari (sabit və yaxud dəyişən) sürətlə baş verən hərəkət zamanı gedilən yolu hesablamağa imkan verən ümumi ifadədir. Xüsusi halda
υ = sabit , yəni hərəkət bərabərsürətli olduqda sabit kəmiyyəti inteqral işarəsi
altından çıxarmaqla
t2

s = υ ∫ dt = υ (t 2 − t1 )

(3.21)

t1

alırıq. Gedilən yolun belə hesablanması zamanı koordinat başlanğıcının maddi
nöqtənin hərəkətə başladığı nöqtədə yerləşdiyi fərz olunmuşdur.
Ümumi halda gedilən yolu hesablamaq üçün (3.20) ifadəsinə daxil olan
sürətin zamandan aşkar asılılığı məlum olmalıdır. Bu asılılığı müəyyən etmək
üçün təcilin ifadəsinə nəzər salaq.
Təcil sürətin vahid zamanda dəyişməsi ilə ölçüldüyündən
→

dυ
.
(3.22)
a=
dt
(3.22) ifadəsindən göründüyü kimi, təcil sürət vektorunun dəyişmə istiqamətində yönəlir.
İkinci fəslin ikinci paraqrafında hərəkətin nisbiliyi haqqında söhbət apararkən sürətin də nisbi olması fikrinə gəldik. Sürətlə təcil arasındakı (3.22)
əlaqəsinə əsaslanaraq təcilin də nisbi olması nəticəsinə gəlirik; eyni bir halda
cisim bir hesabat sisteminə nəzərən təcilsiz hərəkət etdiyi halda, digər hesa→
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→

Δυ
bat sisteminə nəzərən təcillə hərəkət edə bilər. Təcil a = lim
ifadəsi ilə
Δt → 0 Δt
təyin olunduğundan, onun sürətin dəyişmə istiqamətində yönəldiyi aydın olur.
Şəkil 3-20-də A nöqtəsindən B-yə qədər hərəkət zamanı baş verən sürət
→

→

→

→

dəyişməsi Δυ = υ B − υ A ayrıca olaraq sağ tərəfdə göstərilmişdir.

Şəkil 3.20. Əyrixətli hərəkətdə sürət və təcilin istiqamətləri

Təcil məlum olduqda dt müddətində baş verən sürət dəyişməsini (3.22)
ifadəsinə görə aşağıdakı kimi təyin etmək olar:
→

→

dυ = a dt
(3.23)
(3.23) ifadəsindən istifadə edərək sonlu zaman müddətində baş verən sürət
→

dəyişməsini də tapmaq olar. Bu məqsədlə (3.23) ifadəsinin sol tərəfini υ 0 →

dan υ t -yə qədər, sağ tərəfini isə sıfırdan t-yə qədər inteqrallamalıyıq:
→

υt →

t →

→

0

∫ dυ = ∫ a dt

υ

→

→

t →

və υ t − υ 0 = ∫ a dt .
0

Buradan
→

→

t →

υ t = υ 0 + ∫ a dt .

(3.24)

0

→

(3.24) ifadəsi t = 0 başlanğıc anında sürəti υ 0 olan dəyişənsürətli hərəkətin
hər hansı t anındakı sürətini təyin etməyə imkan verir. Xüsusi halda a = 0 ,
→

→

yəni hərəkət bərabərsürətli olduqda υ t = υ 0 olur.
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Əvvəllər qeyd etdiyimiz kimi dəyişənsürətli hərəkətin ən sadə növü bərabərdəyişən hərəkət - ixtiyari seçilmiş bərabər zaman intervallarında sürət
dəyişmələri eyni olan hərəkətdir.
Bərabərdəyişən hərəkətdə təcil sabit kəmiyyət olduğundan (3.24) ifadəsində onu inteqral işarəsi altından çıxarmaqla sürət üçün belə ifadə alırıq:
→

→

→

υt = υ0 ± a t .

(3.25)

Hərəkət yeyinləşən olduqda (3.25) düsturunda təcil qarşısında müsbət,
yavaşıyan olduqda isə mənfi işarəsi götürülür. Çünki yeyinləşən hərəkətdə
təcil müsbət, yavaşıyan hərəkətdə isə mənfi kəmiyyətdir. Bu səbəbdən (3.25)
ifadəsində a təcilin ədədi qiymətini ifadə edir.
(3.19) ifadəsinə əsaslanaraq bərabərdəyişən hərəkət zamanı t müddətində
gedilən yolun uzunluğunu hesablamaq olar:
s
t
t
at 2
ds
s
s
dt
at
dt
t
=
−
=
υ
=
υ
±
=
υ
±
(
)
o
0
∫
∫o
∫o o
2
s0
və buradan
at 2
(3.26)
s = s0 + υ0t ±
2
Burada s0 -maddi nöqtənin hərəkətə başladığı t = 0 anınadək getdiyi
yolun uzunluğudur. Başlanğıc sürət və s0 sıfır olduğu halda sürət və yol düsturları aşağıdakı ifadələrlə təyin olunur:
υ = at ,
s=

at 2
2

(3.27)

3.8. ÜFÜQLƏ BUCAQ TƏŞKİL EDƏN İSTİQAMƏTDƏ
ATILMIŞ CİSMİN HƏRƏKƏTİ
İkiölçülü hərəkət əvvəlcə qeyd etdiyimiz kimi, müstəvi üzrə hərəkətdir.
Şəkil 3-21-də topun şaquli müstəvi üzrə hərəkəti və şəkil 3-22-də su şırnağının hərəkəti belə hərəkətlərdəndir. Havanın müqaviməti hərəkət müstəvisinə
təsir etmədən yalnız trayektoriyanın əyriliyini bir qədər dəyişdirərək uçuş
məsafəsini qısaldır. Bu və buna bənzər çoxlu sayda hərəkətlər üfüqlə bucaq
təşkil edən müəyyən başlanğıc sürəti ilə atılmış cismin hərəkətidir. Ona görə
də bu növ hərəkət üzərində ətraflı dayanaq.
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Şəkil 3-21. Topun şaquli müstəvi üzrə hərəkəti

Şəkil 3-22. Üfüqlə iti bucaq təşkil edən istiqamətdə su şırnağı

Müəyyən bir cismin üfüqlə θ 0 bucağı təşkil edən istiqamətdə υ0 başlanğıc sürəti ilə atıldığını təsəvvür edək. Məqsəd verilmiş istiqamətdə atılmış
cismin hərəkətini öyrənməkdir. Hərəkət ikiölçülü olduğundan ikiölçülü xy
koordinat sistemindən istifadə edəcəyik (şəkil 3.23). Koordinat başlanğıcını
cismin atılma nöqtəsində (şəkil 3.23-də göstərilən A nöqtəsində) götürək.
Yerin cazibə qüvvəsi olmasaydı cisim atılma istiqamətində hərəkətini davam
etdirməklə t müddətində υ0t məsafəsini qət edərdi (şəkil 3-24). Lakin Yerin
2
cazibə qüvvəsi təsir etdiyindən bu müddət ərzində cisim gt qədər “düşdü2
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1→ 2
g t radius-vektoru, kordinatları isə x, y-lə
2
müəyyən olunan nöqtəyə gəlir. Bu səbəbdən, cismin şaquli müstəvi üzrə baş
verən hərəkətini öyrənmək üçün sərbəst düşmə təcili nəzərə alınmalıdır.
→

→

yündən” vəziyyəti r = υ 0 t +

Şəkil 3-23. Üfüqlə iti bucaq təşkil edən istiqamətdə atılmış cismin hərəkəti

Şəkil 3-24. Üfüqlə bucaq təşkil edən istiqamətdə atılmış cismə Yerin cazibə qüvvəsinin təsiri

Məsələnin həllini sadələşdirmək məqsədilə hərəkətlərin asılı olmaması
prinsipindən istifadə etmək olar. Bu prinsipə görə üfüqlə iti bucaq təşkil edən
istiqamətdə müəyyən başlanğıc sürətlə atılmış cismin hərəkətinə x ilə y oxları
üzrə baş verən iki müstəqil hərəkətin cəmi kimi baxa bilərik (şəkil 3-23). Hər
iki istiqamətdə uyğun başlanğıc sürətləri müəyyən etmək üçün başlanğıc sürətin uyğun koordinat oxları üzrə proyeksiyalarını tapmalıyıq. Şəkil3.23-dən
göründüyü kimi,
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υ0 x = υ0 cosθ 0 , υ0 y = υ0 sin θ 0 .

(3.28)

Beləliklə, üfüqlə θ 0 bucağı təşkil edən istiqamətdə υ0 başlanğıc sürəti ilə
atılmış cismin hərəkətinə υ0 x = υ0 cosθ 0 başlanğıc sürəti ilə x oxu boyunca,
υ0 y = υ0 sin θ 0 başlanğıc sürətilə y oxu boyunca baş verən iki hərəkətin cəmi
kimi baxacağıq.
Hesablamalar havanın cismə göstərdiyi müqavimət nəzərə alınmadan
aparılacaqdır. Üfüqi istiqamətdə cismə heç bir qüvvə təsir etmədiyindən bu
istiqamətdəki hərəkət başlanğıc sürəti υ0 x = υ0 cosθ 0 olan bərabərsürətli düzxətli hərəkətdir. Şaquli ox (y oxu) boyunca cismə Yerin cazibə qüvvəsi təsir
göstərdiyindən, həmin istiqamətdəki hərəkət υ0 y = υ0 sin θ 0 başlanğıc sürətilə
baş verən bərabəryavaşıyan hərəkətdir. Bu səbəbdən, müəyyən t müddətində
x və y oxları boyunca gedilən yolların uzunluqları, müvafiq olaraq
x = υ0t cosθ 0

(3.29)

gt 2
.
(3.30)
2
Hərəkətin trayektoriyasını müəyyənləşdirmək üçün (3.29) ifadəsindən t-ni
təyin edərək (3.30)-da yerinə yazmaq lazımdır:
y = υ0t sin θ 0 −

t=

gt 2
g
x
= x ⋅ tgθ 0 − 2
x 2 . Beləliklə,
, y = υ0t sin θ 0 −
2
2
2υ0 cos θ 0
υ0 cosθ 0i
y = x ⋅ tgθ 0 −

g
x2 .
2
2υ cos θ 0
2
0

(3.31)

Atış bucağının iti bucaq olduğu qəbul edildiyindən (3.31) ifadəsinin yalnız
π
şərti daxilində doğru olduğunu qeyd etməliyik.

0 p θ0 p

2

Bildiyimiz kimi, y = ax − bx 2 tənliyi təpəsi koordinat başlanğıcı ilə üstüstə düşən parabolanın tənliyidir. (3.31) tənliyində sabit kəmiyyətləri a = tgθ0 ,
g
b= 2
işarə edərək (3.31)-in parabola tənliyi olduğunu görürük.
2υ0 cos 2 θ 0
Deməli, üfüqlə θ 0 bucağı təşkil edən istiqamətdə υ0 başlanğıc sürəti ilə atılmış cismin parabola boyunca hərəkət etdiyi nəticəsinə gəldik. Nəhayət, bir
daha qeyd edək ki, havanın müqaviməti nəzərə alındıqda parabola müəyyən
qədər şəklini dəyişdiyindən uçuş məsafəsi bir qədər qısalır (şəkil 3-22).
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Hərəkət trayektoriyasını müəyyənləşdirdikdən sonra uçuş məsafəsini və
atış bucağından asılı olaraq mümkün olan ən böyük uçuş məsafəsini təyin edək.
Uçuş məsafəsi atış nöqtəsindən düşmə nöqtəsinədək olan məsafədir. Bu
məsafə
x = υ0 xtu = υo cosθ 0t
(3.32)
ifadəsi ilə təyin olunur. Burada, tu = tq + td uçuş üçün sərf olunan zaman müddəti, tq və td , uyğun olaraq atış nöqtəsindən trayektoriyanın təpə nöqtəsinədək (şəkil 3-23-dəki AC) və təpə nöqtəsindən düşmə nöqtəsinədək (şəkil 323-dəki CE) hərəkətlərə sərf olunan zaman müddətləridir. Şaquli istiqamətdə
yuxarıya doğru atılan cismin hərəkətini öyrənərkən tq = td olduğunu isbat etmişdik (3.23 düsturuna bax). Bu səbəbdən, yalnız tq -ni təyin etmək kifayətdir.
Şəkil 3-23-dən göründüyü kimi, trayektoriyanın ən yüksək nöqtəsi olan C
nöqtəsində υ y = 0 . Doğrudan da, bir qədər əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, y oxu
boyunca hərəkət Yerin cazibə qüvvəsinin əksi istiqamətində baş verdiyindən
bu hərəkət bərabəryavaşıyan hərəkətdir. Həmin hərəkətin sürəti
υ y = υ0t sin θ 0 − gt
(3.33)
düsturu ilə təyin olunur. Qalxma müddəti υ y = 0 şərti ilə müəyyən olunduğundan υ0tq sin θ 0 − gtq = 0 . Buradan
tq =

υ0 sin θ 0
g

.

tq = td olduğundan, tu = tq + td = 2tq =
tu =

2υ0 sin θ 0
.
g

(3.34)
2υ0 sin θ 0
. Beləliklə,
g
(3.35)

(3.35)-i (3.32)-də nəzərə almaqla uçuş məsafəsini təyin etmək olar:
x=

2υ02 sin θ 0 cosθ 0
g

(3.36)

2 sin θ 0 cosθ 0 = sin 2θ 0 olduğundan, (3.36) ifadəsini belə yaza bilərik:
x=

υ02 sin 2θ 0
g

(3.37)
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(3.37) ifadəsindən göründüyü kimi, uşuş məsafəsi başlanğıc sürətlə yanaşı
həm də atılma istiqamətinin üfüqlə təşkil etdiyi bucaqdan asılıdır. Başlanğıc
m
qiymətində belə asılılıq şəkil 3-25-də təsvir olunmuşdur.
sürətinin υ0 = 50
san
y (m)

υ0=50 m/s

x (m)
Şəkil 3-25. Uçuş məsafəsinin atış bucağından asılılığı

(3.37)-dən göründüyü kimi, başlanğıc sürətin verilmiş qiymətində uçuş
məsafəsinin ən böyük qiyməti sin 2θ 0 -ın maksimal qiymətilə, yəni sin 2θ 0 = 1
ifadəsilə müəyyən olunur. (3.37)-də yazmaqla maksimal uçuş məsafəsini təyin
edə bilərik:

υ02

(3.38)
g
Şaquli istiqamətdəki hərəkət
gt 2
gt 2
y = υ0 y t −
= υ0t sin θ 0 −
(3.39)
2
2
kinematik tənliyi ilə təsvir olunduğundan ən yüksək qalxma məsafəsini tapmaq
υ sin θ 0
üçün qalxma müddətinin (3.34)-lə təyin olunduğu qiymətini ( tq = 0
)
g
(3.39)-da yerinə yazmaq lazımdır:
xmax =

ymax = υ0 sin θ 0
ymax =
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υ0 sin θ 0
g

υ

2
0

2g

−

g υ0 sin θ 0 2 υ02
(
) =
sin 2 θ 0 . Beləliklə,
2
2g
g

sin 2 θ 0 .

(3.40)
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Şaquli istiqamətdə yuxarıya atılan cismin hərəkətini öyrənərkən düşmə
sürəti qiymətinin atış sürətinin qiymətinə bərabər olduğunu və düşmə sürətinin atış sürətinin əks istiqamətində yönəldiyini öyrəndik (bax 3.22. ifadəsinə).
Üfüqi istiqamətdə sürətin həm qiymətcə, həm də istiqamətcə sabit qaldığını
da nəzərə alsaq, düşmə bucağının da atış bucağına bərabər olduğunu görə
bilərik (şəkil 3-23).

3.9. ƏYRİXƏTLİ HƏRƏKƏTDƏ TƏCİL. NORMAL
VƏ TANGENSİAL TƏCİL
Maddi nöqtənin fəzada müəyyən əyrixətli trayektoriya üzrə hərəkət etdiyini (şəkil 3-26) fərz edək. Əvvəllər qeyd etdiyimiz kimi hərəkət edən maddi
nöqtənin fəzada vəziyyəti radius-vektorla müəyyən oluna bilər. Hər hansı t1
anında maddi nöqtənin r1 radius-vektoru ilə müəyyən olunan M nöqtəsində
olduğunu təsəvvür edək (şəkil 3-26). Δt = t2 − t1 müddətindən sonra maddi
nöqtə r2 radius-vektoru ilə müəyyən olunan N nöqtəsinə gəlir.

Şəkil 3-26. Maddi nöqtənin əyrixətli hərəkəti
→

Maddi nöqtənin M-dən N-ə hərəkəti zamanı radius-vektor Δr dəyişmə→

sinə uğrayır, başqa sözlə, maddi nöqtənin yerdəyişmə vektoru Δr olur. Məlum olduğu kimi yerdəyişmə vektorunun bu yerdəyişmənin baş verdiyi müddətə nisbətinə orta sürət deyilir:
→

υ or

→

Δr
=
.
Δt

(3.41)
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Əvvəllər də qeyd etdiyimiz kimi, ani sürəti tapmaq üçün Δt zaman fasiləsini sonsuz kiçiltməklə (3.41) ifadəsinnin limitinə keçmək lazımdır:
→

→

Δr dr
υ = lim
=
.
(3.42)
Δt →0 Δt
dt
Δt zaman intervalının sıfra yaxınlaşdırılması şəkil 3-26-da N nöqtəsinin
yaxınlaşaraq M nöqtəsi üzərinə düşməsi deməkdir. Belə yaxınlaşma zamanı
r
MN qövsünün vətəri olan Δr düz xətti M nöqtəsində verilən trayektoriyanın
toxunanına çevrilir. Deməli, trayektoriyanın verilmiş nöqtəsində sürət həmin
trayektoriyaya toxunan istiqamətində yönəlir. Bu nəticəyə həyatda rast gəldiyimiz müşahidələrin köməkliyi ilə də gəlmək olardı.
→

Şəkil 3-27. Çevrə boyunca hərəkət

Bıçaq itiləyən çarxdan qopan qığılcımların çarxa toxunan istiqamətdə
hərəkət etməsini hər biriniz müşahidə etmisiniz. Buna bənzər hadisə şəkil 3-27də göstərilmişdir. İpə bağlı kürə fırladıldığı zaman kürə qoparaq çevrəyə (əvvəlki hərəkət trayektoriyasına) toxunan istiqamətdə hərəkətini davam etdirir.
(3.42) ifadəsində Δt-nin sıfra yaxınlaşması zamanı qövsün və ona uyğun
vətərin uzunluqları bərabərləşir. Bu halda dr = ds olduğundan, sürətin ədədi
qiyməti
dr ds
=
υ=
.
(3.43)
dt dt
İndi əyrixətli hərəkətdə təcili təyin edək. Çevrə boyunca hərəkət əyrixətli
hərəkətin ən sadə növü olduğundan bu hərəkəti nəzərdən keçirək. Ümumi hal
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olaraq çevrə boyunca hərəkətin dəyişən sürətli olduğunu qəbul edək. Konkretlik üçün maddi nöqtənin çevrə boyunca saat əqrəbi istiqamətində yeyinləşən
hərəkət etdiyini fərz edək. Eyni üsulla bunun tərsini, yəni hərəkətin yavaşıyan
olduğunu da qəbul etmək olardı. R radiuslu çevrə boyunca hərəkət zamanı
→

trayektoriyanın A nöqtəsindəki sürəti υ A ilə (şəkil 3-28) işarə edək. Müəyyən
Δt zaman müddətində maddi nöqtə artan sürətlə hərəkət edərək B nöqtəsinə
çatır. Qəbul etdiyimiz şərtə görə υ B f υ A . Müəyyən etdiyimiz A nöqtəsindən
B nöqtəsinə hərəkət zamanı OA radiusu Δϕ bucağı qədər dönərək OB vəziyyətini alır.

Şəkil 3-28. Əyrixətli hərəkətdə təcil

Əyrixətli hərəkət zamanı nöqtədən-nöqtəyə keçdikcə toxunanın istiqaməti
arasıkəsilmədən dəyişdiyindən sürət vektorunun istiqaməti də arasıkəsilmədən dəyişir. Deməli, əyrixətli hərəkət zamanı sürətin qiyməti sabit qalsa da
(əyrixətli bərabərsürətli hərəkət zamanı), sürətin istiqamətcə dəyişməsi həmişə mövcuddur. Bu səbəbdən istənilən əyrixətli hərəkət təcilli hərəkətdir.
İndi şəkil 3-28-də modelləşdirdiyimiz hərəkətin təcilini təyin edək. Təcil
sürət dəyişməsinin bu dəyişmənin başvermə müddətinə nisbəti ilə ölçülən
kəmiyyət olduğundan,
→

→

Δυ dυ
=
.
a = lim
Δt → 0 Δt
dt

→

(3.44)
→

→

→

→

Şəkil 3-28-dən göründüyü kimi, Δυ = υ B − υ A olur. Δυ -ni tapmaq məq→

→

sədilə υ B vektorunu özünə paralel qalmaq şərtilə A nöqtəsinə köçürək. Δυ
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vektorunu fiziki mahiyyət kəsb edən iki toplanana ayıraq. Məsələ ondadır ki,
əyrixətli hərəkətdə təcil iki səbəbdən yaranır. Bu səbəblərdən biri əyrixətli hərəkət zamanı sürətin qiymətinin, digəri isə istiqamətinin dəyişməsidir. Hər iki
→

səbəbi ayrılıqda təhlil edə bilmək üçün Δυ vektorunu elə iki toplanana ayıraq
ki, bunlardan biri sürətin istiqamətcə, digəri isə qiymətcə dəyişməsini xarakterizə etsin. Əyrixətli hərəkət zamanı sürətin qiyməti sabit qalsaydı υ B = υ A ,
başqa sözlə AM=AC olardı. Bu zaman sürət yalnız istiqamətcə dəyişdiyindən
(həmin dəyişmə AM-ə bərabərdir), təcil də yalnız sürətin istiqamətcə dəyiş→

məsi hesabına yaranardı. Ona görə də, ümumi halda biz Δυ vektorunu elə
iki toplanana ayırmalıq ki, bunlardan biri sürətin istiqamətcə dəyişməsini xa→

rakterizə etsin, başqa sözlə Δυ 1 vektoru CM-ə bərabər olsun. Təbiidir ki, bu
halda MN vektoru sürətin qiymətcə dəyişməsini xarakterizə edəcəkdir. Sürə→

tin bu dəyişməsini Δυ 2 ilə işarə edək. Beləliklə, deyilən şərtləri yerinə gətirmək üçün AN xətti üzərində ədədi qiyməti AM = υ A -ya bərabər olan məsa→

fədə M nöqtəsini müəyyənləşdiririk. Sonra Δυ vektorunu elə iki toplanana
ayırırıq ki, bunlardan birinin ədədi qiyməti CM-ə, digərininki isə MN-ə bəra→

→

→

bər olsun: Δυ =CM+MN= Δυ 1 + Δυ 2 . Bir daha qeyd edək ki, şəkil 3.28-dən
→

→

və ona verilən izahatlardan göründüyü kimi, Δυ vektorunun Δυ 1 toplananı
→

sürətin istiqamətcə, Δυ 2 toplananı isə qiymətcə dəyişməsini ifadə edir.
İndi (3.44) ifadəsindən istifadə etməklə hər iki sürət dəyişməsi ilə əlaqə→

→

→

dar meydana gələn təcilləri müəyyənləşdirək. Δυ = Δυ 1 + Δυ 2 olduğundan,
→

→

Δυ 1
Δυ 2 → →
a = lim
+ lim
= a1 + a 2 .
Δ t → 0 Δt Δ t → 0 Δt
(3.45) ifadəsində
→

→

→

→

Δυ 2
, a 2 = lim
Δt → 0 Δ t

Δυ 1
a 1 = lim
Δt → 0 Δt

→

(3.45)

→

(3.46)

→

(3.46) ilə təyin olunan a1 və a 2 toplananlarını ayrılıqda təhlil edək. Sürət
→

→

dəyişməsinin toplananları olan Δυ 1 və Δυ 2 istiqamətlərində yönələn vahid
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→

→

→
Δυ1
Δυ 2
vektorları uyğun olaraq n =
və τ =
ilə işarə etsək
Δυ1
Δυ 2
→

→

→

Δυ 1 = n Δυ1 ,

→

→

Δυ 2 = τ Δυ 2 .

→

(3.47)

→

→

OA və OB uyğun olaraq υ A və υ B -yə perpendikulyar olduğundan υ A ilə
AN arasındakı bucaq Δϕ-yə bərabər olur. Δϕ bucağının kiçik qiymətlərində
Δυ1 = υ AΔϕ

(3.48)

olur. Digər tərəfdən, qövsün uzunluğu radiusla mərkəzi bucağın hasilinə bərabər olduğundan
AB=Δs =R Δϕ .
(3.49)
(3.48)-dən Δϕ -ni təyin etməklə (3.49)-da nəzərə alsaq
Δs
Δυ1 = υ A
.
(3.50)
R
Beləliklə
→
→υ
→ Δs
Δs υ A
(3.51)
a1 = lim n A
=
lim n
Δt → 0
R Δt
R Δt → 0 Δ t

υ A və R kəmiyyətləri Δt-dən asılı olmadığından, limit işarəsi altından
kənara çıxarılmışdır. Δt -nin sıfra yaxınlaşması, qeyd etdiyimiz kimi, Δϕ-nin
sıfra yaxınlaşması deməkdir. AMC üçbucağı bərabəryanlı (AC=AM) olduğundan, ∠ACM =∠AMC. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 1800 olduğundan
2 ∠CAM + Δ ϕ=1800.
Buradan göründüyü kim, Δϕ sıfra çevrildikdə ∠ACM=900, başqa sözlə
CM ⊥ CA olur. Deməli, n vektoru, Δt → 0 olduqda radius istiqamətində
mərkəzə doğru yönəlir. Bu istiqamətə yönəlmiş vahid vektoru no ilə işarə
etdikdə
→

→

n0 = lim n
Δt →0

yaza bilərik. Digər tərəfdən
lim

Δt → 0

Δs
= υA
Δt

olduğundan (3.51) ifadəsindən
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r r υ A2
a1 = n0
.
(3.52)
R
r
Deməli, a1 təcili radius boyunca mərkəzə doğru yönəlir və ədədi qiyməti
→

υ A2 R -ə bərabərdir (şəkil 3-29,a). Bu səbəbdən a1 təcilinə mərkəzəqaçma,
→

yaxud normal təcil deyilir və adətən a n kimi işarə olunur:
→

→

a n = n0

υ A2
R

.

(3.53)

→

Δt sıfra yaxınlaşdıqda Δυ 2 vektoru A nöqtəsində trayektoriyaya toxunan
→

olur. Deməli, təcilin a 2 toplananı hərəkət trayektoriyasına toxunan
istiqamə-tində yönəlir və bu səbəbdən tangensial təcil adlanır (şəkil 3-29,a).
→

Tangensial təcil, adətən at kimi işarə edilir. A nöqtəsində trayektoriyaya
→

toxunan vahid vektoru τ 0 ilə işarə etsək:
→

→

Δυ → d υ
a t = τ 0 lim
=τo
.
Δt → 0 Δt
dt
→

→

(3.54)

→

υ sürəti A nöqtəsindəki ani sürət olduğundan, (3.53) və (3.54) ifadələrində
A indeksi atılmışdır.

Şəkil 3-29. Normal və tangensial təcillər

Beləliklə, əyrixətli hərəkət zamanı tam təcil qarşılıqlı perpendikulyar olan
normal və tangensial təcillərin vektorial cəminə bərabərdir (şəkil 3-29,b və
3-30):
→
→
→
→ υ2
→ dυ
.
(3.55)
a = a n + a t = n0
+τ0
R
dt
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a)

b)

c)
Şəkil 3.30. Avtomobilin əyrixətli körpü üzrə hərəkəti zamanı normal və
tangensial təcillərin istiqamətləri

Yekun təcilin ədədi qiyməti

υ2

a= a +a = (
2
n

2
t

R

)2 + (

dυ 2
) .
dt

(3.56)

υ2
dυ
≠ 0. Deməli, tangensial
= 0 və bu səbəbdən at = 0 alınır. Lakin an =
R
dt
təcil əyrixətli hərəkətdə sürətin qiymətcə, normal təcil isə istiqamətcə dəyişməsini xarakterizə edir.
Açıqlamalardan, həmçinin 3-29 və 3-30 şəkillərdən də göründüyü kimi,
normal təcil trayektoriyaya perpendikulyar olmaqla əyrilik mərkəzinə doğru,
tangensial təcil isə trayektoriyaya toxunan istiqamətdə yönəlir.
Bütün deyilənləri ümumiləşdirməklə hərəkətləri təcilə görə belə səciyyələndirə bilərik:
→

→

1. Təcil vektoru sabitdir, yəni a = sabit .Təcilin istiqamətinin sabit olması
hərəkətin düzxətli olmasından xəbər verir. Qiymətcə sabit qalması isə hərə→

→

kətin bərabərdəyişən olması deməkdir. Deməli təcili a = sabit olan hərəkət
düzxətli bərabərdəyişən hərəkətdir. Təcil müsbət olduqda hərəkət bərabəryeyinləşən, mənfi olduqda isə bərabəryavaşıyandır.
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2. Təcilin ədədi qiyməti sabitdir, istiqaməti isə dəyişir, yəni a = sabit ,
→

→

a ≠ sabit . Təcilin ədədi qiymətinin sabit olması hərəkətin bərabərdəyişən
olması deməkdir. Təcil vektorunun sabit olmaması isə hərəkətin əyrixətli olma→

→

sından xəbər verir. Deməli təcili a = sabit , a ≠ sabit olan hərəkət əyrixətli
bərabərdəyişən hərəkətdir.
3. Təcilin istiqaməti sabit, qiyməti dəyişəndir. Belə hərəkət düzxətli dəyişən hərəkətdir.
4. a = 0 . Bu ya sükunət halıdır, ya da bərabərsürətli düzxətli hərəkətdir.

3.10. BUCAQ SÜRƏTİ VƏ BUCAQ TƏCİLİ.
Əyrixətli hərəkət, xüsusilə də çevrə boyunca hərəkət zamanı xətti sürət
hərəkəti tam xarakterizə etmir. Məsələ ondadır ki, hətta bərabərsürətli əyrixətli hərəkət zamanı da sürətin istiqaməti fasiləsiz dəyişdiyindən xətti sürət
bu hərəkəti birqiymətli müəyyən edə bilmir. Axı nöqtədən nöqtəyə keçdikcə
sürətin istiqaməti hər növbəti an dəyişdiyindən hərəkəti bu sonsuz sayda sürət
vektorlarından hansı biri ilə xarakterizə edə bilərik? Belə hərəkəti xarakterizə
etmək üçün hərəkət trayektoriyası olan çevrə üzərindəki bütün nöqtələr üçün
eyni olan bir fiziki kəmiyyət daxil etmək zəruriyyəti yaranır. Məhz belə kəmiyyət çevrə boyunca baş verən hərəkəti xarakterizə edə bilər.
Çevrə bounca hərəkət zamanı vahid zamanda radiusun dönmə bucağı ilə
ölçülən kəmiyyət, məhz belə kəmiyyətdir. Radiusun vahid zamanda dönmə
bucağı ilə müəyyən olunan kəmiyyət bucaq sürəti adlanır və ω ilə işarə olunur.
Maddi nöqtənin çevrə boyunca bərabərsürətli hərəkəti zamanı Δt müddətində radiusun dönmə bucağı Δϕ olarsa, tərifə görə
Δϕ
.
(3.57)
Δt
Δϕ -radianlarla, Δt -isə saniyələrlə ölçüldükdə bucaq sürəti rad/san və
yaxud rad/dəq və s. ilə ölçülür. Bərabərsürətli hərəkət zamanı bir tam dövr
müddətində (T) radiusun cızdığı bucaq 2π olduğundan
2π
ω=
= 2πf .
(3.58)
T
1
Burada f =
bir saniyədəki dövrlərin sayıdır və xətti tezlik adlanır.
T

ω=
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Bu qayda ilə qəbul oldunmuş bucaq sürəti qarşıya çıxan çətinliyi müəyyən
qədər aradan qaldırsa da onu aradan tam qaldıra bilmir. Çünki əyrixətli hərəkəti tam xarakterizə etmək üçün daxil edilmiş fiziki kəmiyyət maddi nöqtənin
hərəkət müstəvisinin fəzadakı vəziyyətini və çevrə boyunca hərəkətin istiqamətini müəyyən edə bilmir. Bu çətinlikləri də aradan qaldırmaq üçün bir çıxış yolu vardır: bucaq sürətini şərti olaraq elə vektorial kəmiyyət kimi qəbul
etmək lazımdır ki, həmin vektorun istiqaməti və fəzadakı vəziyyəti maddi
nöqtənin hərəkət müstəvisini və hərəkət istiqamətini müəyyən etsin.
Bu tələblər nəzərə alınmaqla bucaq sürətinə veriləcək istiqamət müəyyənləşdirilmişdir. Qəbul olunmuş qaydaya görə bucaq sürəti vektoru maddi nöqtənin hərəkət trayektoriyasının yerləşdiyi müstəviyə perpendikulyar seçilir.
Onun istiqaməti isə elə seçilir ki, bu vektorun ucundan baxdıqda çevrə boyunca baş verən hərəkət saat əqrəbinin əksi istiqamətində olsun. Vektorun uzunluğu isə seçilmiş miqyasda bucaq sürətinin ədədi qiymətini ifadə edir. Bucaq
sürətinin istiqamətini təyin etmək üçün sağ yivli burğu qaydasından da istifadə etmək olar (şəkil 3-31). Sağ yivli burğu fırlanma müstəvisinə perpendikulyar yerləşdirilməklə onun dəstəyini çevrə boyunca baş verən hərəkət istiqamətində fırlatdıqda burğunun irəliləmə istiqaməti bucaq sürətinin istiqamətini
göstərir. Fiziki təbiətinə görə vektor olmayan, lakin müəyyən şərtlərə əsaslanaraq süni istiqamət verilən belə vektor aksial vektordur.

Şəkil 3-31. Bucaq sürətinin istiqaməti

Göründüyü kimi bu şərtlə qəbul olunmuş bucaq sürəti vektoru (aksial
vektor) maddi nöqtənin ixtiyari fırlanma hərəkətini tam xarakterizə edə bilir.
Əgər çevrə boyunca hərəkət bərabərsürətli yox, dəyişənsürətli olarsa irəliləmə hərəkətində apardığımız mülahizələrə oxşar mülahizələr aparmaqla
bucaq sürətinin ani qiymətini müəyyən edə bilərik. Hərəkət dəyişənsürətli
oldu-ğundan söhbət bucaq sürətinin orta qiymətindən gedə bilər: ω = Δϕ .
Δt
Burada Δϕ radius-vektorun Δt zaman müddətində cızdığı bucaqdır. Ani bu97
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caq sürətini təyin edə bilmək üçün zaman intervalını elə kiçik götürməliyik
ki, bu interval daxilində fırlanma hərəkətini bərabərsürətli qəbul etmək mümkün olsun. Riyazi olaraq bu Δt -ni sıfra yaxınlaşdırmaqla ω -nın limitinə keçΔϕ dϕ
mək deməkdir: ω = lim
=
. Beləliklə
Δt → 0 Δt
dt
dϕ
.
(3.59)
ω=
dt
ifadəsindən istifadə etməklə müəyyən zaman müddətində radius-vektorun
dönmə bucağını təyin etmək olar: dϕ = ωdt. Hərəkətin başladığı anda, yəni
t = 0 anında radius-vektorun başlanğıc vəziyyətdən ϕ0 qədər dönmüş olduğunu nəzərdə alaraq bərabərliyin sol tərəfini ϕ0 -dan ϕt -yə, sağ tərəfini isə 0-dan
t-yədək inteqralladıqda

ϕt

∫ϕ

0

t

t

dϕ = ∫ ωdt . İnteqralı açdıqda, ϕ t − ϕ 0 = ∫ ωdt və
0
0

t

buradan ϕt = ϕ0 + ∫ ωdt . Beləliklə
0

t

ϕt = ϕ0 + ∫ ωdt .

(3.60)

0

Çevrə boyunca hərəkət zamanı bucaq sürəti sabit qaldığı halda ω -nı inteqral işarəsi altından çıxarmaq olar. Onda
ϕt = ϕ0 + ωt .
(3.61)
(3.61) çevrə boyunca baş verən bərabərsürətli hərəkətin kinematik tənliyidir.
İrəliləmə hərəkətində olduğu kimi, çevrə boyunca dəyişən sürətli hərəkət
də bucaq sürətinin dəyişmə tezliyi ilə xarakterizə olunur. Bucaq sürətinin
dəyişmə xarakterini müəyyən etmək üçün bucaq təcili adlanan fiziki kəmiyyəti daxil edilir. Bucaq təcili (β) - bucaq sürətinin vahid zamanda baş verən
dəyişməsi ilə ölçülür.
Bucaq sürəti zamandan asılı olaraq müntəzəm, yaxud ixtiyari şəkildə dəyişə bilər. Çevrə boyunca hərəkət zamanı bucaq sürəti zamandan asılı olaraq
ixtiyari şəkildə dəyişdiyi halda söhbət bucaq təcilinin orta qiymətindən gedə
→

Δω
. İrəliləmə hərəkəti zamanı orta xətti təcilin dəyişənsürətli
bilər: β or . =
Δt
hərəkəti tam xarakterizə edə bilmədiyi kimi, fırlanma hərəkətində də orta
bucaq təcili fırlanma hərəkətini tam xarakterizə edə bilmir. Bu növ hərəkəti
→

→

→

Δω dω
. Beləliklə
ani bucaq təcili ilə xarakterizə etmək olar: β = lim
=
Δt →0 Δt
dt
→
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→

→

dω
β=
.
(3.62)
dt
(3.62)-dən göründüyü kimi, hərəkət yeyinləşən (dω > 0) olduqda, bucaq
təcili bucaq sürəti istiqamətində, yavaşıyan (dω < 0) olduqda isə onun əksi
istiqamətində yönəlir.
(3.62) ifadəsindən istifadə etməklə bucaq sürətinin ədədi qiymətini təyin
etmək olar. Bu məqsədlə (3.62)-ni skalyar şəkildə yazaq: dω = βdt . Çevrə
boyunca hərəkət zamanı bucaq sürətinin başlanğıc qiymətinin ω0 olduğunu
nəzərə alsaq istənilən t-anındakı ωt bucaq sürətini təyin etmək üçün dω = βdt
ifadəsinin sol tərəfini ω0 -dan ωt -yədək, sağ tərəfini isə sıfırdan t-yədək inteqωt

t

t

t

0

0

rallayaq: ∫ dω = ∫ βdt . Buradan ωt − ω0 = ∫ βdt və ωt = ω0 + ∫ βdt . Beləliklə
ω
0
0

t

ωt = ω0 + ∫ β dt .

(3.63)

0

Çevrə boyunca hərəkət bərabərdəyişən olduqda, başqa sözlə β sabit kəmiyyət olduqda, (3.63) ifadəsini inteqrallamaqla çevrə boyunca baş verən
bərabərdəyişən hərəkətin kinematik tənliyini alırıq:

ωt = ωo ± βt.

(3.64)

Burada ω o və ω t , müvafiq olaraq, başlanğıc (t=0) və ixtiyari t anlarında
bucaq sürətləridir. Bərabərliyin sağ tərəfində ikinci həddin qarşılarındakı
müsbət və mənfi işarələr, uyğun olaraq, hərəkətin yeyinləşən və yavaşıyan
olduğunu ifadə edir.
(3.59) və (3.64) ifadələrindən istifadə etməklə çevrə boyunca baş verən
bərabərdəyişən hərəkətdə ϕ t -ni təyin etmək olar. dϕ = ωdt olduğundan hər
tərəfi müvafiq sərhədlər hüdudunda inteqrallayaq:

ϕt

∫ϕ

0

t

dϕ = ∫ (ω0 ± βt )dt .
0

Hərəkət bərabəryeyinləşən olduğundan β -nın sabit kəmiyyət olduğunu nəzərə
2
2
almaqla ϕt − ϕ0 = ω0t ± β t və ϕt = ϕ0 + ω0t ± βt olduğunu görürük. Beləliklə,
2

ϕ t = ϕ 0 + ω0 t ±

2

βt

2

.
(3.65)
2
t = 0 anında ϕ0 = 0 olduqda, yəni çevrə boyunca hərəkət edən maddi nöqtənin radius-vektoru t = 0 anından etibarən dönməyə başladıqda
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ϕ t = ωo t ±

βt 2

(3.66)

2

olur. Bucaq kəmiyyətləri ϕt ,ωt , β t -nin təyin olunduğu ifadələr xətti kəmiyyətlər s,υt , at -nin təyin olunduğu ifadələrə bənzəyir.
Xətti kəmiyyətlərlə bucaq kəmiyyətləri arasındakı bu bənzərliyi nümayiş
etdirmək məqsədilə onların təyin olunduqları düsturlar müqayisəli şəkildə
cədvəl 3.2-də verilmişdir.
Cədvəl 3.2. Xətti və bucaq kəmiyyətlərinin təyin olunduqları düsturlar

Xətti kəmiyyətlər
Gedilən yol....... s =

t

Bucaq kəmiyyətləri
t
Çizilən bucaq......... ϕ = ωdt

∫

∫ υdt

0

0

dϕ
dt
dω
Bucaq təcili.............. β =
dt
Bər.dəy.hər. ω = ω ± βt
t
0
2
B.dəy.hər. ϕ = ω t ± β t
t
0

ds
Xətti sürət.......... υ =
dt
υ
d
Xətti təcil........... a =
dt
Bər. dəy.hər. υ = υ ± at
t
0
2
B.dəy.hər. s = υ t ± at
0
2

Bucaq sürəti............ ω =

2

3.11. BUCAQ KƏMİYYƏTLƏRİ İLƏ XƏTTİ
KƏMİYYƏTLƏR ARASINDAKI ƏLAQƏLƏR
Çevrə boyunca hərəkət zamanı xətti kəmiyyətlərlə (yolun uzunluğu, xətti
sürət, təcil) bucaq kəmiyyətləri (dönmə bucağı, bucaq sürəti və bucaq təcili)
arasında bənzərlik müşahidə etdik. Təbiidir ki, bu bənzərlik təsadüfi deyildir,
onlar arasında üzvi əlaqə mövcudur. Ona görə də bu əlaqəni müəyyən etmək
lazımdır. Qarşıya qoyulan bu məsələni həll etmək məqsədi ilə şəkil 3-32-yə
nəzər salaq. İlk olaraq xətti sürətlə bucaq sürəti arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirək. Bu məqsədlə maddi nöqtənin əyrilik radiusu R olan çevrə boyunca
hərəkət edərək Δt zaman müddətində A-dan B-yə gəlməklə Δs yolunu qət
etdiyini təsəvvür edək. Bu zaman müddətində maddi nöqtənin A vəziyyətini
→

→

→

→

müəyyənləşdirən rA = OA radius-vektoru Δϕ bucağı qədər dönərək rB = OB
vəziyyətini almışdır. Məlum olduğu kimi, elementar qövsün uzunluğu ilə
mərkəzi bucaq arasında
Δs = RΔϕ
(3.67)
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Şəkil 3-32. Maddi nöqtənin çevrə boyunca hərəkəti

asılılığı mövcuddur. (3.67) bərabərliyinin hər iki tərəfini Δs yoluna sərf olunan zaman müddəti Δt -yə bölək:
Δs
Δϕ
(3.68)
=R
Δt
Δt
Δs
Δϕ
Digər tərəfdən
-nin orta sürət,
-nin isə orta bucaq sürəti olduğu
Δt
Δt
məlumdur. Bizə isə ani xətti sürətlə ani bucaq sürəti arasında əlaqə yaratmaq
lazımdır. Ona görə də Δt -ni sıfra yaxınlaşdırmaqla (3.41) ifadəsinin limitinə
Δs
Δϕ
Δs
Δϕ
keçmək lazımdır: lim
= R lim
. Burada lim
= υ -ani sürət, lim
Δ → 0 Δt
Δt → 0 Δt
Δ → 0 Δt
Δt → 0 Δ t
isə ani bucaq sürəti olduğundan
υ = ωR .
(3.69)

Şəkil 3-33. Xətti və bucaq sürətləri arasındakı əlaqə
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(3.43) xətti və bucaq sürətlərinin ədədi qiymətləri arasındakı asılılıqdır. Bu
ifadəyə daxil olan hər üç kəmiyyət vektordur. Ona görə də həmin vektorların qarşılıqlı yönəlmələrinə əsaslanmaqla bu üç kəmiyyət arasında vektorial
əlaqəni müəyyənləşdirmək lazımdır. İki vektorun vektorial hasilinə bərabər
olan üçüncü vektorun istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi haqqındakı qaydanı
və bucaq sürətinin qəbul olunan istiqamətini yada salmaqla şəkil 3-33-ə nəzər
→ → →

salsaq υ , ω , R vektorlarının istiqamətləri arasındakı asılılığın aşağıdakı kimi
olduğuna inanmaq olar:

υ = ⎡⎢ω R ⎤⎥
⎣
⎦
→

→ →

(3.70)

→

→

→

Doğrudan da υ vektorunun (şəkil 3-33) ucundan baxdıqda ω -nın R -ə
doğru kiçik bucaq üzrə dönmə istiqaməti saat əqrəbi hərəkətinin əksinədir.
→
→
⎡→ →⎤
Deməli υ -nin istiqaməti ⎢ω R ⎥ -in istiqaməti ilə eynidir, yəni υ vektoru
⎣
⎦
→

→

→

ω və R vektorlarının yerləşdikləri müstəviyə perpendikulyardır və υ -nin
→

→

ucundan baxdıqda ω -nın kiçik bucaq istiqamətində dönməklə R tərəfə hə→ → →

rəkət istiqaməti saat əqrəbinin əksi istiqamətindədir. υ , ω , R vektorlarının
istiqamətləri (3.70) ifadəsinin tələblərinə uyğundur. Bununla bərabər, (3.70)
ifadəsinin doğruluğuna inanmaq üçün onun ədədi qiyməti bir qədər əvvəl
müəyyənləşdirdiyimiz (3.69) ifadəsinə bərabər olmalıdır. Çox sadə mülahizələr nəticəsində bu bərabərliyin də mövcudluğuna inana bilərik. Doğrudan da,
→→
r r
ω ⊥ R olduğundan ⎡⎢ω R ⎤⎥ = ωR sin ϕ = ωR sin 90 o = ωR (3.70) ifadəsinin
⎣
⎦
ədədi qiymətini (3.69)- bərabər olduğunu görürük.
dυ
ifadəsində sürətin (3.69)-la təyin olunduğunu
Tangensial təcilin at =
dt
nəzərə alsaq at = dυ = d (ωR) = R dω = Rβ olduğunu görürük. Beləliklə,
dt
dt
dt
xətti təcillə bucaq təcili arasındakı asılılığı müəyyən etdik:
at = Rβ .
(3.71)
Normal təcil an =
102

υ2
R

və υ = ωR olduğundan an =

υ2
R

=

ω 2R2
R

= ω 2 R alırıq.
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Beləliklə
an = ω 2 R

(3.72)

olduğunu görürük. Normal və tangensial təcillər məlum olduqda, tam təcil
atam = (ω 2 R) 2 + ( β R) 2 = R ω 4 + β 2 .

(3.73)
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SUALLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mexaniki hərəkət nədir?
Trayektoriya nədir?
Trayektoriyanın formasına görə hərəkətlər hansı növlərə ayrılır?
Sürət nədir?
Sürət skalyar kəmiyyətdir, yoxsa vektorial?
Sürətin qiymətcə dəyişməsinə görə hansı növ hərəkətlər vardır?
Bərabərsürətli hərəkət nədir?
Bərabərsürətli hərəkətdə sürət necə təyin olunur?
Bərabərsürətli hərəkətdə gedilən yol necə təyin olunur?
Bərabərsürətli düzxətli hərəkətdə sürət necə yönəlir?
Bərabərsürətli hərəkətdə gedilən yolun uzunluğunun zamandan asılılıq qrafikini qurun. Bu qrafikdə alınan xəttin zaman oxu ilə təşkil etdiyi bucağın
tangensi ədədi qiymətcə hansı fiziki kəmiyyəti ifadə edir?
12. Bərabərsürətli hərəkətdə sürətin zamandan asılılıq qrafikini qurun. Bu qrafikdə alınan xətlə zaman oxu arasındakı sahə ədədi qiymətcə hansı fiziki
kəmiyyəti ifadə edir?

13. Şəkili təhlil etməklə aşağıdakı suallara cavab tapın:
1). Yol qrafiki təsvir olunan hərəkət düzxətlidir, yoxsa əyrixətli?

2) Koordinat başlanğıcından hərəkətə başlayan maddi nöqtə neçə saniyədən
sonra hərəkətə başladığı ilk nöqtəyə gəlir?
3) 0,6 saniyəyə qədər və ondan sonra baş verən hərəkətlərin istiqamətləri
haqqında nə söyləyə bilərsiniz?
4) Yol qrafiki təsvir olunan hərəkət bərabərsürətlidir, yoxsa dəyişənsürətli?
5) Şəklə əsasən maddi nöqtənin getdiyi yolun uzunluğunu təyin edin.
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14. Şəkildə maddi nöqtə υ = 0 başlanğıc sürəti ilə yeyinləşən hərəkətlə başlayaraq hərəkətini davam etdirmişdir
1) Qrafikə əsasən bu hərəkəti sürətinə görə səciyyələndirin.

2) Hərəkətin neçə saniyə müddətində icra olunduğunu müəyyənləşdirin
(cavab: 20 san.).
15. Şəkildə 3 yol qrafiki və bir sürət qrafiki göstərilmişdir.
1) Bu hərəkətlərin növünü müəyyənləşdirin.

2) II qrafikdə maddi nöqtənin 5 san müddətində getdiyi yolun uzunluğunu
təyin edin.
3) IV qrafikdə 5-ci saniyədəki sürəti təyin edin.
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16. Şəkildə təsvir olunan qrafikləri təhlil edərək hərəkətlərin növlərini müəyyənləşdirin.

17. Pilot meşə yanğınını söndürmək məqsədilə Yerə nəzərən υ = 40
tilə üfüqi istiqamətdə su şırnağı yönəldir.

Təyyarənin Yer səthindən 100 m yüksəklikdə uçduğunu
bilərək AB məsafəsini təyin edin.
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18. Qurğudan atılan raketin başlanğıc sürəti 75
mətində yönələn təcili isə

m
, raketin hərəkəti istiqasan

m . Havanın müqavimətini nəzərə almadan üfüqlə 53o bucaq
san 2
təşkil edən istiqamətdə atılan raketin uçuş məsafəsini təyin edin.
a = 25

19. Şəkildəki ab, bc, cd, de, ef, fg və gh bölgələrinə uyğun hərəkətlərin növlərini
müəyyən edin. Qrafikin ab bölgəsinə uyğun gələn hərəkətin təcilini təyin edin.

20. Şəkildə göstərilən trayektoriya üzrə hərəkət edə bilməsi üçün cismə hansı
başlanğıc sürət vermək lazımdır?
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21. Şəkildəki OA, AB və BC bölgələrinə uyğun hərəkətləri və onların xarakterini
müəyyənləşdirin. Bu bölgələrdəki hərəkətlərin sürətlərini təyin edin.

22. Şəkildəki qrafikə əsasən AB və BD bölgələrindəki hərəkətlərin orta sürətlərini təyin edin.

23. Şəkildəki qrafikə əsasən A, B və C bölgələrindəki hərəkətləri müəyyənləşdirin. B və C bölgələrin hər birində 5 saniyə müddətində gedilən yolun uzunluqlarını hesablayın. Hərəkətlərin başlanğıc sürətləri sıfırdır.
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24. Şəkildəki qrafiklərə (a və b) əsasən gedilən yolun uzunluqlarını hesablayın.

25. Bucaq sürətindən istifadə olunma hansı ehtiyacdan irəli gəlir?
26. Bucaq sürəti skalyar kəmiyyət olduğu halda, hansı ehtiyac üzündən onu süni
şəkildə vektor qəbul etmək məcburiyyəti yarandı?
27. Bucaq sürəti vektorunun istiqaməti necə müəyyənləşdirilir?
28. Bucaq təcili nədir?
29. Bucaq təcilinin istiqaməti necə təyin olunur?
30. Bucaq təcilinin istiqaməti hərəkətin yeyinləşən, yaxud yavaşıyan olmasından
asılıdırmı, asılıdırsa, bu asılılıq necədir?
31. Bucaq sürəti ilə xətti sürət arasındakı əlaqə necədir?
32. Şəkil 3-6,a-da təsvir olunan 1,2 və 3 qrafiklərinə uyğun hərəkətlərin kinematik tənliklərini tərtib edin.
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Yazıqdır o adam ki, bir şey bilmir,
Yazıqdır o adam ki, bildiyinə əməl etmir.
(Həzrəti-Məhəmməd Peyğəmbər, S.ƏS)

IV FƏSİL
DİNAMİKA
Biz indiyədək yalnız mexaniki hərəkətin kinematikası ilə məşğul olduq
– hərəkətin növlərini sinifləndirdik, hər hərəkət növünün qanunlarını öyrəndik və onların kinematik tənliklərini tərtib edərək bu tənlikləri təhlil etdik.
Orada bizim tanış olduğumuz və üzərində əməliyyatlar apardığımız kəmiyyətlər - yolun uzunluğu, zaman, sürət, təcil və bu xətti kəmiyyətlərin fırlanma
hərəkətindəki bənzərləri olan bucaq məsafəsi (radius - vektorun dönmə bucağı), bucaq sürəti, bucaq təcili idi.
Kinematika bəhsində hərəkətin niyə düzxətli, yaxud əyrixətli, niyə bərabərsürətli, yaxud dəyişənsürətli olması məsələlərinə toxunulmadı. Çünki, bu
məsələlər kinematikaya aid deyildir. Qarşıya qoyulan bu suallarla klassik mexanikanın digər bölməsi olan dinamika məşğuldur. Bir qədər sonra görəcəyimiz kimi, qoyulan suallara cavab verə bilmək üçün yeni fiziki kəmiyyətlərdən
- kütlə, qüvvə, hərəkət miqdarı (impuls), enerji, qüvvə impulsu, qüvvə momenti,
ətalət momenti və digər anlayışlarından istifadə etmək zəruriyyəti yaranır.

4.1. NYUTONUN BİRİNCİ QANUNU
(ƏTALƏT QANUNU)
Kinematika təkcə hərəkətin qanunauyğunluqlarını öyrənirdisə, dinamika
hərəkəti onu dəyişdirən səbəblə birlikdə öyrənir. Dinamikanın əsasını Nyutonun üç qanunu təşkil edir. Bu qanunlara dinamikanın əsas qanunları deyilir.
Dinamikanın əsas qanunları nəzəri yolla çıxarılmır. Onlar çoxlu sayda müşahidələrin və təcrübi faktların Nyuton tərəfindən ümumiləşdirilməsi nəticəsində müəyyənləşdirilərək qanun şəklinə salınmışdır.
Hələ orta məktəbdən hamıya məlum olan Nyuton qanunları ilə ilk tanışlıqdan sonra hər kəsə elə gələ bilər ki, bu qanunlarda deyilənlər özü-özlüyündə hamıya məlum olan çox sadə şeylərdir. Lakin dərinliyə varanda məsələnin
heç də deyilən qədər sadə olmadığı fikrinə gəlirik. Buna inanmaq üçün qədim
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yunan alimi Aristotelin (e. ə 384-322-ci illərdə yaşamışdır) bir fikrini yada
salmaq kifayətdir. O, deyirdi: «Hərəkət edən cisim yalnız onu itələyən qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra dayanır». Buradan göründüyü kimi, hətta Aristotel kimi mütəfəkkirə görə qüvvə cismə sürət verən səbəbdir. İlk baxışda
bizə də belə gələ bilər. Axı doğrudan da düz yolda arabacığı itələdikdə o hərəkət edir, qüvvənin təsiri kəsildikdə isə arabacıq dayanır. İşin bir az dərininə
varsaq sürtünmə qüvvəsinin hərəkətə əks təsir göstərərək onu dayandırdığına
istinad etməklə aparılan mühakiməyə etiraz etmək olar. Əlbəttə, belə etiraz
haqlıdır. Hərəkətin dayanmasına səbəb təkcə itələyici qüvvə təsirinin kəsilməsi deyildir. Sürtünmə qüvvəsinin əks təsiri olmasaydı, hətta itələyici qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra da cisim öz ətaləti hesabına hərəkətini davam
etdirərdi.
Aristotelin belə yanlış fikrinə ilk dəfə zidd çıxan Qaliley olmuşdur. O,
özünün apardığı təcrübələri dərin təhlil edərək aşağıdakı fikrə gəlmişdir: Cismə xarici təsir olmazsa o sabit sürətlə hərəkət edə bilər, yaxud sükunət halında qalar.
Qalileyin bu müddəası elmə onun adını daşıyan ətalət prinsipi kimi daxil
olmuşdur.

İtalyan riyaziyyatçısı və astronomudur, cisimlərin sərbəstdüşmə qanunlarını müəyyən etmişdir.
O, fizika və astronomiya sahələrində bir çox qanunlar kəşf etmişdir. Qaliley heliosentrik sistemin
banisi Nikolay Kopernikin Kainatımızın mərkəzində Günəşin yerləşməsi və Yerin Günəş ətrafında fırlanması haqqında irəli sürdüyü cəsarətli
ideyanın müdafiəçisi olmuşdur.

Qalileo Qaliley (1564-1642)

Nyuton Qalileyin ətalət prinsipinə əsaslanaraq özünün məşhur birinci
qanununu belə ifadə etmişdir: İstənilən cisim ona xarici qüvvə təsir etməyincə öz sükunət və yaxud bərabərsürətli düzxətli hərəkət halını saxlayır.
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İsaak Nyuton məşhur ingilis fiziki və riyaziyyatçısıdır. Elmdə müstəsna xidmətləri olan dahidir. Elm
tarixində ən görkəmli şəxsiyyətdir. O, mexanikanın
fundamental konsepsiyalarını müəyyənləşdirmiş,
onun əsas qanunlarını - dinamikanın birinci, ikinci,
üçüncü qanunlarını, Ümumdünya cazibə qanununu
və riyazi analizin metodlarını kəşf etmişdir. Nyutonun bu kəşfləri ona planetlərin hərəkətlərini, xüsusilə Yer və Ayın hərəkət xüsusiyyətlərini, dənizlərin
qabarma və çəkilmələrini izah etmək imkanı vermiş- İsaak Nyuton (1642-1727)
dir. Nyuton işığın təbiəti ilə əlaqədar bir çox fundamental müşahidələrin nəticələrini izah edə bilmişdir. Nyuton optika sahəsində də öz əhəmiyyətini hələ də itirməyən fundamental işlərin müəllifidir.

Elm hüdudsuz okeandır,
mən və mənim bir çox dostlarım
bu okeandan bir neçə damlanı
içmək fürsətini əldən vermədik.
(İ.Nyuton)

Dinamikanın Nyuton tərəfindən ifadə olunmuş birinci qanununa nəzər
salaqla aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:
1. Sükunət və bərabərsürətli düzxətli hərəkət eyni mexaniki haldır;
2. Sükunət və bərabərsürətli düzxətli hərəkət hallarını yalnız qüvvə dəyişdirə
bilər.
3. Qüvvə heç də Aristotelin düşündüyü kimi cismə sürət verən deyil, cismin
sürətini dəyişdirən (bir qədər sonra görəcəyimiz kimi cismə təcil verən)
səbəbdir.
Deməli, sükunət və bərabərsürətli düzxətli hərəkət halları xarici təsirlərə
məruz qalmayan bütün cisimlərin təbii halıdır, başqa sözlə, ətalət hərəkət səbəbi deyil, cismin öz xassəsidir.
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Məlum olduğu kimi, istənilən hərəkət müəyyən hesablama sisteminə nəzərən öyrənilir. Sadə mülahizələrə əsaslanaraq demək olar ki, Nyutonun birinci qanunu heç də istənilən hesablama sistemində ödənilmir. Buna inanmaq
üçün biri digərinə nəzərən təcillə hərəkət edən iki koordinat sistemini nəzərdən keçirək (şəkil 4-1). Fərz edək ki, Nyutonun birinci qanunu bu koordinat
sistemlərindən birinə, məsələn K 2 koordinat sisteminə nəzərən ödənir, yəni bu
sistemdə yerləşmiş və heç bir qüvvə təsirinə məruz qalmayan A cismi K 2
koordinat sisteminə nəzərən sükunətdədir, yaxud bərabərsürətli düzxətli
hərəkət edir.
A

O1

O2

Şəkil 4-1. Biri ( K ) digərinə ( K ) nəzərən təcillə hərəkət edən koordinat sistemləri
2

1

K 2 koordinat sistemi K1 -ə nəzərən müəyyən a təcili ilə hərəkət etdiyini
qəbul edək. Belə hərəkət zamanı A cisminə təsir edən yeni qüvvə meydana
gəlmədiyinə baxmayaraq, həmin cisim K1 -ə nəzərən müəyyən təcilə malik
olur. Çünki K 2 koordinat sistemində yerləşmiş və həmin sistemə nəzərən
sükunətdə olan A cismi K1 koordinat sisteminə nəzərən a təcilinə malikdir.
Beləliklə, Nyutonun birinci qanunu K 2 koordinat sisteminə nəzərən doğru
olduğu halda, ona nəzərən təcillə hərəkət edən K1 koordinat sisteminə
nəzərən ödənmir. Bu səbəbdən Nyutonun birinci qanunu ödənilən və
ödənilməyən hesablama sistemlərini müəyyənləşdirməliyik .
Nyutonun birinci qanununun ödənildiyi hesablama sistemi ətalət hesablama sistemi adlanır. Nyuton ətalət hesablama sistemi olaraq «mütləq sükunətdə
olan fəza»nı qəbul etmişdir. Sonralar Nyutonun bu fikrinin yanlış olduğu müəyyənləşdirilmişdir - «mütləq sükunətdə olan fəza» deyilən bir şey yoxdur.
Sərbəst (heç bir xarici quvvənin təsirinə məruz qalmayan) cisim ətalət
hesablaa sisteminə nəzərən sükunətdə, yaxud bərabərsürətli düzxətli hərəkət
halında olduğundan ona bağlı koordinat sistemi ətalət koordinat sistemidir.
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Nyutonun birinci qanunu aşkar şəkildə olmasa da, ətalət hesablama sisteminin tərifini müəyyən edir. Əslində Nyutonun birinci qanunu daha aşkar şəkildə belə ifadə olunmalıdır: elə koordinat sistemi vardır ki, qüvvənin təsirinə məruz qalmayan cisim həmin koordinat sisteminə nəzərən ya sükunətdədir, ya da bərabərsürətli düzxətli hərəkət edir.
Nyutonun birinci qanununun ödənilmədiyi hesablama sistemi qeyri-ətalət
(yaxud təcilli) sistem adlanır.
Aparılan təcrübələr nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, başlanğıcı Günəşdə və ya Qalaktikamıza daxil olan ulduzlarda yerləşən hesablama sistemi
ətalət hesablama sistemidir. Buna elementar hesablamaların köməkliyi ilə də
inanmaq olar. Optik tədqiqatlar (spektral xətlərin Dopler sürüşməsi) vasitəsilə müəyyən olunmuşdur ki, Qalaktikamızın (Günəşin daxil olduğu ulduz
sistemi Bizim Qalaktika adlanır) mərkəzinə nəzərən Günəşin hərəkət sürəti
3x107 sm/san tərtibindədir. Günəş Qalaktikamızın mərkəzindən 3x1022 sm
tərtibli məsafədə yerləşdiyindən onun Qalaktikamızın mərkəzi ətrafında çevrə
üzrə hərəkət etdiyini qəbul etsək, Günəşin Qalaktikamızın mərkəzinə nəzərən
təcili
sm
υ 2 9 ⋅ 1014 sm
a=
≅
= 3 ⋅ 10 −8
.
22
2
R 3 ⋅ 10 san
san 2
Bu təcil çox kiçik olduğundan, onu nəzərə almamaq olar. Deməli, Günəş
təcilsiz sistemdir, yəni ətalət sistemidir.
Yer həm öz oxu ətrafında, həm də Günəş ətrafında (elliptik orbit üzrə)
fırlandığından Günəşə nəzərən təcillə hərəkət edir. Bu səbəbdən geosentrik
(başlanğıcı Yer olan) hesablama sistemi qeyri-ətalət hesablama sistemidir.
Doğrudan da, şimal qütbündə ipdən asılmış rəqqasa üfüqi istiqamətdə ilk təkan versək, zaman keçdikdə rəqs müstəvisinin Yerə nəzərən döndüyü (bir
sutkada 2π radian qədər) müşahidə olunur. Deməli, şaquli müstəvi üzrə rəqs
edən rəqqas, onu bu vəziyyətdən çıxara biləcək real qüvvə təsir etmədiyinə
baxmayaraq, Yerə nəzərən rəqs müstəvisinin ilk vəziyyəti dəyişməz qalmır.
Bundan fərqli olaraq, həmin rəqqas Günəş və ya ulduzlara nəzərən öz vəziyyətini (rəqs müstəvisini) dəyişməz saxlayır, başqa sözlə, Günəş və ulduzlardan fərqli olaraq Yer ətalət hesabat sistemi deyildir. Deyilənlərdən göründüyü kimi, Yerin ətalət sistemi olmamasına səbəb onun həm öz oxu, həm də
Günəş ətrafında fırlanmasıdır. Hər iki hərəkət zamanı müvafiq təcillləri hesablayaq. 1 il ≈ 3x107 san olduğundan, Yerin Günəş ətrafında fırlanma tezliyi
(bucaq sürəti)
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ω1 ≅

2π
≅ 2 ⋅ 10 − 7 san − 1
3 ⋅ 10 7 san

Yer orbitinin radiusu R=1,5x1013sm olduğundan, Yerin Günəş ətrafında
fırlanması zamanı aldığı təcil
sm
sm
.
a1 = ω12 R ≅ 4 ⋅ 10 −14 ⋅ 1,5 ⋅ 1013
= 0,6
2
san
san 2 .
Ekvatorda Yer səthi üzərindəki nöqtədə Yerin öz oxu ətrafında fırlanması
nəticəsində yaranan təcil
a 2 = ω 22 RY
Burada, ω2 Yerin öz oxu ətrafında fırlanması zamanı bucaq sürəti, RY isə
Yerin radiusudur.
2π
ω2 =
≅ 0,73 ⋅ 10 −4 san −1 , RY = 6,4 ⋅ 10 8 sm
1sutka
olduğundan,
a 2 ≅ (0.73 ⋅ 10 −4 ) 2 ⋅ (6,4 ⋅ 10 8 ) sm / san 2 ≅ 3,4 sm / san 2 .

Göründüyü kimi, Yerin Günəş ətrafında fırlanması hesabına yaranan təcil ( a1 ), Yerin öz oxu ətrafında fırlanması hesabına yaranan təcildən ( a 2 )
kifayət qədər kiçikdir. Deməli, Yerin ətalət hesabat sistemi olmamasının əsas
səbəbi onun öz oxu ətrafında fırlanmasıdır. Bu fırlanma zamanı yaranan təcilin özü də kiçik olduğundan ( a2 = 3,4sm/san 2 ), çoxlu sayda hadisələrdə
Yeri, praktik olaraq ətalət hesablama sistemi kimi qəbul etmək olar.
Aparılan bir çox təcrübələr Yerin ətalət hesabat sistemi olmadığını aşkar
edə bilmir. Onu aşkar etmək üçün çox dəqiq və həssas təcrübələr aparmaq
lazım gəlir. Elə bu səbəblərə görə, əksər hallarda Yeri praktik olaraq ətalət
hesabat sistemi kimi qəbul edirlər.

4.2. NYUTONUN İKİNCİ QANUNU.
KÜTLƏ VƏ QÜVVƏ
Nyutonun ikinci qanunu müəyyən kütləli cismə təsir edən qüvvənin həmin cismə verdiyi təcillə əlaqədar olduğundan qüvvə və kütlə anlayışları ilə
tanış olaq.
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Əlimizdə olan tarixi məlumatlara görə qüvvə anlayışı elmi termin olaraq
eramızdan təxminən 4-5 il əvvəl işlədilməyə başlanmışdır. O zamanlar qüvvənin təbiəti ilə deyil, onun yaratdığı təsirlərlə maraqlanırdılar. Sonralar
elmin inkişafı nəticəsində qüvvənin növləri və təbiəti haqqında mülahizələr
yürüdülməyə başlamışdır.
Klassik mexanikada qüvvə iki növ təsir nəticəsində yaranır: cisimlərlə
təmas nəticəsində meydana gələn qüvvələr(şəkil 4-2,a,b,c) və sahə tərəfindən yaradılan qüvvələr (şəkil 4-2,d,e,f).

Şəkil 4-2. Təmas və sahə təsiri ilə yaranan qüvvələr

Birinci hala misal olaraq elastik yayı dartarkən meydana gələn qaytarıcı
qüvvəni, arabacığı dartan adamın dartı qüvvəsini, ayağın topa endirdiyi zərbə
qüvvəsini və sairləri, ikinci halda isə cisimlər arasında heç bir təmas olmadan
meydana gələn qravitasiya (şəkil 4-2,d), elektroststik(şəkil 4-2,e) və maqnit
sahələri (şəkil 4-2,f) tərəfindən təsir edən qüvvələri göstərmək olar. Qüvvənin mövcud olan növləri və təbiəti haqqında ətraflı söhbətin növbəti fəsildə
aparılacağını nəzərə alaraq hələlik qüvvənin təsirinə nəzər salmaqla onun
necə kəmiyyət olmasını araşdıraq.
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Şəkil 4-3-də bir ucu tərpənməz divara, digər ucu isə kiçik lövhəyə bərkidilmiş yaya xarici qüvvə təsir edir. Aparılan müşahidə göstərir ki, yayın hərəkət (sıxılma) istiqaməti qüvvənin təsir istiqamətindədir.

Şəkil 4-3. Qüvvənin təsiri

Deməli, qüvvə öz təsiri istiqamətində yönəlmiş vektorial kəmiyyətdir.
Tətbiq olunan qüvvəni artırdıqca yayın sıxılması ( Δx ) da artır. Bölgülü
şkala tərtib etməklə və qüvvə üçün şərti vahid seçməklə qüvvənin seçilmiş
vahidlə ölçülən qiymətini təyin etmək olar (şəkil 4-3). Bu prinsiplə düzəldilən ölçü cihazına dinamometr (qüvvəölçən) deyilir. Şəkil 4-3,a-da asılan
yükün təsir qüvvəsi qüvvə vahidinə görə dərəcələnmiş şkala üzrə hərəkət
edən əqrəbin göstərişi ilə müəyyən edilir. Bu prinsiplə hazırlanan dinamometr şəkil 4-3, b-də göstərilmişdir.

Şəkil 4-3a. Dinamometrin quruluş modeli
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Təsiri artırdıqca yayın daha çox sıxıldığını, yəni təsir edən qüvvə qiymətinin daha böyük olduğu müşahidə olunur. Beləliklə, qüvvənin qiymət və istiqamətə malik olduğunu görürük. Qüvvənin istiqaməti onun təsir istiqaməti
ilə, yəni baxılan fiziki kəmiyyətin təbiəti ilə əlaqədar olduğundan qüvvə polyar vektordur.
Dinamikanın birinci qanunu qüvvənin təsiri ilə yaranan hərəkətin necə
olacağı haqqında heç bir məlumat vermir. O yalnız qüvvə tətbiq olunmadığı
halda cismin özünü necə apardığını müəyyən edir. Bununla əlaqədar qarşıya
belə bir təbii sual çıxır: qüvvənin təsiri ilə yaranan hərəkət kinematik baxımdan necə hərəkətdir? Bu suala cavabı Nyutonun II qanununa istinad etməklə
verə bilərik.

a)

b)

Şəkil 4-4. Müxtəlif yaşlı adamların ovuçla bir-birini itələməsi

Nyutonun II qanununu şərh etmək məqsədilə şəkil 4-4, 4-5 və 4-6-da təsvir olunan hadisələrə nəzər salaq. Şəkil 4-4-də müxtəlif kütləli ata və oğul
ovuçlarını təmas halına gətirərək bir-birini itələyir (şəkil 4-4,a). Təsirin əks
təsirə bərabər olmasına baxmayaraq oğul daha böyük təcil alır. Ata isə daha
ətalətli olduğundan daha kiçik təcilə malik olur.
m

a

Şəkil 4-5. Müxtəlif ölçülü obyektlərə eyni təsirin nəticələri
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Şəkil 4-5-də kiçik topa və maşına eyni təsir göstərildiyinə baxmayaraq
onlar müxtəlif təcillər əldə edir: kiçik ölçülü cismin – topun aldığı təcil böyük
ölçülü cismin – maşının aldığı təcildən kifayət qədər böyükdür. Burada da
nisbətən böyük cisim öz ətalət halını daha çox qoruyur.
Şəkil 4-6-da eyni materialdan hazırlanmış müxtəlif ölçülü iki cisim yay
vasitəsilə təmasa gətirilmişdir. B cisminə bağlanmış yayın digər ucu sadəcə
olaraq A cisminə sıxılmışdır. Yayın itələyici təsirini tarazlaşdırmaq məqsədilə
cisimlər iplə bir-birinə bağlanmışdır. İpi kibritlə yandırdıqda yay hər iki cismə qiymətcə eyni qüvvə ilə təsir etdiyinə baxmayaraq cisimlər əks istiqamətlərdə müxtəlif təcillə hərəkət etməyə başlayır (şəkil 4-6,b). Şəkildən də göründüyü kimi, kiçik ölçülü cismin əldə etdiyi təcil daha böyükdür, başqa sözlə
böyük ölçülü cisim öz ətalətini daha çox qoruyur. Kiçik ölçülü cismə digər
elə cisim bağlayaq ki, onların birlikdə ölçüsü B cisminin ölçüsündən böyük
olsun (şəkil 4-6,c). B cismini C+D cisimlər sisteminə bağlayan ipi kəsdikdə
nisbətən böyük ölçülü C+D sistemi daha kiçik təcil əldə edir, başqa sözlə öz
ətalətini daha çox qoruyur.

Şəkil 4-6. Eyni materialdan hazırlanmış müxtəlif ölçülü cisimlərə eyni təsirin nəticələri

Beləliklə, göstərilən bütün bu nümayişlər nəticəsində müəyyən olunur ki,
eyni qüvvə müxtəlif cisimlərə müxtəlif təcillər verir. Bənzər təcrübələrlə
müəyyən olunmuşdur ki, verilmiş cismə müxtəlif qüvvələrlə təsir etdikdə
onun aldığı təcillər müxtəlif olur (şəkil 4-7). Təcillə onu yaradan qüvvə arasındakı analitik əlaqəni müəyyənləşdirmək üçün eyni cismə müxtəlif qüvvələrlə təsir edərək hər dəfə müvafiq təcil təyin olunmuşdur(cədvəl 4.1).
Cədvəl 4.1. Eyni cismə təsir edən müxtəlif qüvvələr və onların cismə verdiyi təcillər
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Şəkil 4-7. Eyni cismə (avtomobilə) müxtəlif qüvvələrin təsiri

Bununla bərabər müəyyən olunmuşdur ki, təsir edən qüvvələrin uyğun
təcillərə nisbəti verilmiş cisim üçün sabit kəmiyyətdir, yəni
F1 F2 F3 F4
=
=
=
= sabit .
a1 a 2 a3 a 4
Cismin ətalət xassəsini (təsir edən qüvvəyə qarşı öz ilk halını saxlama
qabiliyyətini) müəyyən edən bu sabit kəmiyyət ətalət kütləsi və ya sadəcə
F
olaraq kütlə adlanır və m ilə işarə olunur:
= m . Buradan,
a
F = ma .
(4.1)
Qüvvənin təsiri ilə meydana gələn təcilin istiqaməti şəkil 4-4, 4-5, 4-6 və
şəkil 4-7-də göstərilmişdir. Həmin şəkillərdən də göründüyü kimi, təcil onu
yaradan qüvvə ilə eyni istiqamətə yönəlir. Bunu (4.1)-də nəzərə alsaq
F = ma
(4.2)
Burada F-cismə təsir edən qüvvə, a- həmin qüvvənin təsiri nəticəsində
cismin aldığı təcil, m -isə cismin kütləsidir. Təcrübə nəticəsində müəyyənləşdirilmiş bu ifadədə kəmiyyətlərin hansı vahidlər sistemində ölçülməsi xüsusi
olaraq qeyd olunmamışdır. Ona görə də həmin nəticəni daha ümumi şəkildə
belə yaza bilərik:
F =k ma .
(4.3)
Burada k-mütanəsiblik əmsalıdır. Onun qiyməti ifadəyə daxil olan kəmiyyətlərin hansı vahidlər sistemində ölçülməsindən asılıdır. Mütləq vahidlər
sistemində düstura daxil olan bütün kəmiyyətləri eyni vahidlər sistemində
ölçməklə k=1 götürülür.
(4.2) Nyutonun ikinci qanununun riyazi ifadəsidir.
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Kütlə anlayışı ilə tanış olduqdan sonra Nyutonun ikinci qanununu belə
ifadə etmək olar: Cismin təcili qüvvə ilə düz, kütlə ilə tərs mütənasib olub,
qüvvənin təsir istiqamətində yönəlir.
→

dυ
Təcilin a =
ifadəsi ilə təyin olunduğunu nəzərə alsaq, Nyutonun ikindt
ci qanununun riyazi ifadəsini belə yaza bilərik:
→

dυ
F = ma = m
.
(4.4)
dt
Göründüyü kimi, (4.4) diferensial tənlikdir. Onu həll etməklə mexaniki
hərəkəti xarakterizə edən bütün fiziki kəmiyyətləri təyin etmək olar. (4.4)
ifadəsinə əsaslanan mexanika bir qayda olaraq Nyuton mexanikası adlanır.
Nyuton mexanikasında kütlə verilmiş cisim üçün sabit kəmiyyətdir. Belə
olduqda, cismə sabit qüvvə (F=sabit) təsir edərsə və m = sabit olduğundan,
a = sabit f 0 . Müsbət sabit təcilli hərəkət bərabəryeyinləşən olduğundan
Nyutonun ikinci qanunu sabit qüvvənin təsiri ilə baş verən hərəkətin bərabəryeyinləşən olduğunu göstərir. Bu isə yuxarıda qarşıya qoyulan sualın cavabıdır.
Kütlənin verilmiş müəyyən bir qiymətində (4.1) ifadəsinə əsasən F-ə
müxtəlif qiymətlər verməklə hər dəfə a-nı hesablayaraq təcilin qüvvədən
asılılıq qrafikini qursaq, bu asılılığın koordinat başlanğıcından keçən düz
xətt olduğuna inanarıq(şəkil 4-8). Bu düz xəttin təcil oxu ilə təşkil etdiyi buF
cağın tangensi tgα = = m . Deməli, təcilin qüvvədən asılılıq qrafikinin təcil
a
oxu ilə təşkil etdiyi bucağın tangensi kütləni müəyyən edir. Bu bucağın böyük
olması kütlənin böyük olması deməkdir.

Şəkil 4-8. Təcilin qüvvədən asılılıq qrafiki
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(4.1) ifadəsində F=0 olduqda (m≠0 olduğundan), a = 0 alınır. Təcilin sıfır
qiyməti sükunət və ya bərabərsürətli düzxətli hərəkət hallarına uyğun gəldiyindən, birinci qanunun ikinci qanundan xüsusi hal olaraq alındığını söyləmək olar. Belə isə, bəs nə üçün birinci qanun müstəqil qanun adlanır? Daha
bir etiraz da yarana bilər. Ətalət prinsipi Nyutondan əvvəl Qaliley tərəfindən
müəyyən olunduğu halda, nə üçün dinamikanın birinci qanunu Qaliley deyil,
Nyuton qanunu adlanır? Hadisənin dərin mahiyyətinə nəzər salsaq hər iki
etirazın yersiz olduğuna inanarıq. Çünki Nyutonun I qanunu Qalileyin ətalət
prinsipindən və Nyutonun II qanunundan fərqli olaraq, gizli şəkildə də olsa,
ətalət hesablama sisteminin tərifini verdiyindən müstəqil qanun kimi mövcuddur və haqlı olaraq Nyutonun adını daşıyır.

4.3. NYUTONUN İKİNCİ QANUNUNUN TƏTBİQİ
Qeyd etdiyimiz kimi, Nyuton mexanikasında kütlə verilmiş cismin hərəkət
sürətindən asılı olmayan sabit kəmiyyətdir. Bunu nəzərə alaraq, Nyutonun
ikinci qanununun vektorial şəkildə ifadəsi olan (4.2)-ni belə də yazmaq olar:
→

d (m υ )
F=
(4.4/)
dt
(4.4) və onun daha ümumi şəkildə yazılışı olan (4.43) ifadələri dinamikanın əsas tənliyi və yaxud hərəkət tənliyi adlanır. Bu diferensial tənliyin hərəkət tənliyi adlanmasının səbəbi, onu həll etməklə hərəkəti xarakterizə edən
bütün kəmiyyətləri tapmağın mümkün olmasıdır.
Cismin kütləsi və ona təsir edən qüvvə məlum olduqda əlavə heç bir şərt
tələb olunmadan yalnız cismin aldığı təcili təyin etmək olar. Hərəkəti tam
xarakterizə etmək üçün yəni, istənilən anda cismin fəzadakı vəziyyətini (onun
seçilmiş koordinat sistemində radius-vektorunu, yaxud ona ekvivalent olan
x, y, z koordinatlarını) və sürətinin qiymət və istiqamətini müəyyənləşdirmək
lazımdır. Bunun üçün hərəkət tənliyini həll etməliyik. Hərəkət tənliyi diferensial tənlik olduğundan onu həll edərkən axtarılan kəmiyyət, məsələn sürət,
yaxud koordinatlar sabit kəmiyyət dəqiqliyi ilə təyin oluna bilər. Doğrudan
dυ
diferenda sabit qüvvənin təsiri ilə baş verən hərəkəti təsvir edən F = m
dt
sial tənliyini həll etdikdə
F
∫ dυ = ∫ mdt + sabit .
→
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F və m sabit olduğundan onları inteqral işarəsi altından çıxararaq inteqrallama əməliyyatını apardıqda
F
υ = t + sabit .
m
Sürət üçün aldığımız bu ifadə sabit dəqiqliyi ilə təyin olunduğundan
ümumidir. Sürəti birqiymətli təyin edə bilmək üçün əlavə şərt – istənilən bir
andakı sürəti bilmək lazımdır. Buradan göründüyü kimi, əlavə şərt olmadan
hərəkət tənliyini həll etməklə hərəkəti xarakterizə edən 6 kəmiyyəti (x, y, z,
υ x ,υ y ,υ z ) tapmaq mümkün deyildir. Məsələni həll edə bilmək üçün ixtiyari
bir anda bu 6 kəmiyyətin qiyməti verilməlidir. Bu qiymətlərin hansı an üçün
verilməsinin heç bir prinsipial əhəmiyyəti yoxdur. Adətən t = 0 anı üçün bu
kəmiyyətlərin qiymətləri verilir. Məhz bu səbəbdən həmin şərt başlanğıc şərti
adlanır.
Deyilənləri təsdiqləmək məqsədilə bir misala nəzər salaq. υ x sürətilə düzxətli hərəkət edən təyyarənin atdığı bombanın hərəkətini öyrənək.

Şəkil 4-9. Üfüqi istiqamətdə uçan təyyarənin atdığı bombanın pilota nəzərən hərəkəti

Təyyarə düzxətli hərəkət etdiyindən bomba yalnız şaquli müstəvi (xy
müstəvisi) üzrə hərəkət edir. Kütləsi m olan bu bombanın hərəkətini pilota
və yerdəki müşahidəçiyə nəzərən izləyək. Bombanın hərəkəti hər iki müşahidυ
. Bu iki müşahidəçinin fərqi
dəçi üçün eyni tənliklə təsvir olunur: F = m
dt
onlar üçün başlanğıc şərtlərinin müxtəlif olmasıdır. Pilota görə t = 0 anında
υ x = 0, υ y = 0. Yerdəki müşahidəçiyə görə isə t = 0 anında υ = υ x ≠ 0,
υ y = 0 . Çünki Yerdəki müşahidəçiyə görə bomba təyyarədən atıldığına görə
onun sürətinin t = 0 anındakı qiyməti təyyarənin uçuş sürətinə ( υ x ) bərabərdir. Bu qeydləri nəzərə alaraq bombanın hərəkət tənliyini hər iki başlanğıc
şərti nəzərə alınmaqla həll edək.
124

Dinamika

1. Bombanın pilota nəzərən hərəkəti. Havanın sürtünmə qüvvəsi nəzərə
alınmadıqda bombaya yalnız ağırlıq qüvvəsi təsir edir: F = mg . Qüvvənin bu
dυ . Buradan, dυ = gdt və
qiymətini hərəkət tənliyində yerinə yazdıqda
mg = m

dt
d
υ
=
gdt
.
Sərbəstdüşmə
təcilinin
sabit
olduğunu
qəbul
etdikdə υ y = gt + sabit .
∫
∫

Buradakı sabit başlanğıc şərtindən tapılır: t = 0 anında υ y = 0 olduğundan

0 = g ⋅ 0 + sabit . Deməli, sabit = 0 . Sabitin bu qiymətini yerinə yazdıqda
υ y = gt alınır. Beləliklə, pilota görə bombanın g təcili ilə bərabəryeyinləşən
hərəkət etdiyi nəticəsinə gəlirik. Hərəkət zamanı bombanın düşmə hündürlüyünü müəyyən edən ifadəni tapmaq üçün υ y = gt diferensial tənliyini başlanğıc şərti daxilində həll etməliyik. υ y = dy olduğundan, dy = gt. Buradan,
dt
dt
gt 2
dy = gtdt . İnteqrallama əməliyyatı aparsaq, ∫ dy = ∫ gtdt və y =
+ sabit .
2
Bombanın qət etdiyi yolu müəyyən edən bu ifadəyə daxil olan inteqrallama
sabitini təyin etmək üçün sərhəd şərtindən istifadə etmək lazımdır. Təyyarəyə
bağlı koordinat sisteminə görə mərminin təyyarədən atıldığı anda, yəni
gt 2
t = 0 anında y = 0 . Bu başlanğıc şərtini y =
+ sabit tənliyində yerinə
2
yazdıqda 0 = 0 + sabit və buradan sabit = 0 . İnteqrallama sabitinin bu qiygt 2
+ sabit tənliyində yerinə yazdıqda
mətini y =
2
gt 2 .
(4.5)
y=
2
Beləliklə, pilota görə bomba y oxunun müsbət istiqamətində υ y = gt sürətilə bərabəryeyinləşən düzxətli hərəkət edir.
Bombanın hədəfə düşdüyü anda təyarənin hədəfin tam üstündə uçuşunu
davam etdirməsi də məhz bunu nümayiş etdirir(şəkil 4.9 ).
2. Bombanın yerdəki müşahidəçiyə nəzərən hərəkəti. Bomba təyyarədən atıldığı anda, yəni t = 0 anında o yer səthindən y o məsafədədir.Yerdəki
müşahidəçinin y oxu şaquli istiqamətdə aşağıya doğru (g vektoru istiqamətində) yönəldiyindən həmin koordinat sistemində y 02 = − y o . Ətalət qanununa
görə bombanın x oxu üzrə sürəti təyyarənin sürətinə bərabərdir. Bomba sərbəst düşdüyünə görə, y oxu boyunca onun başlanğıc sürəti sıfırdır. Beləliklə,
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Yerdəki müşahidəçi üçün başlanğıc şərtlər belədir: t = 0 anında y = − y o ,
υ 0 x = υ t . = υ x , υ 0 y = 0 . Onda təyyarə hərəkətinin kinematik tənlikləri
y=
və

gt 2
− y0
2

(4.6)

x = υ xt

(4.7)

υx
υy

Yer səthi

Şəkil 4-10. Üfüqi istiqamətdə uçan təyyarədən atılan bombanın yerdəki
müşahidəçiyə nəzərən hərəkəti

Yerdəki müşahidəçiyə görə bombanın hərəkət trayektoriyasını müəyyənləşdirmək üçün (4.7) ifadəsindən t-ni təyin edərək (4.6)-da yerinə yazmaq
gt 2
g x2
x
, y=
− y 0 = ⋅ 2 − y 0 . Beləliklə, yerdən y 0 hündürlazımdır: t =
υx
2
2 υx
lükdə υ x sürətilə üfüqi istiqamətdə uçan təyyarədən atılan bombanın yerdəki
müşahidəçiyə görə trayektoriyası
g
(4.8)
y = 2 x 2 − y0
2υ x
tənliyi ilə təsvir olunan paraboladır (şəkil 4-10). Təhlil olunan bu sadə məsələ
hərəkət tənliyinin imkanlarını nümayiş etdirir.
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4.4. KÜTLƏ VƏ QÜVVƏ VAHİDLƏRİ
Kütlə vahidi Beynəlxalq vahidlər sistemində (BS) əsas vahidlərdən biridir. Məlum olduğu kimi BS-də qəbul olunmuş 3 əsas mexaniki vahidə istinad
etməklə kəmiyyətlər arasında mövcud olan münasibətdən bütün törəmə mexaniki vahidləri müəyyən etmək olar. Məhz bu səbəbdən qüvvə vahidini kütlə
ilə qüvvə arasında əlaqə yaradan Nyutonun ikinci qanununa əsasən müəyyən
edəcəyik. BS-də kütlə vahidi kq olduğundan, (4.2) ifadəsinə əsaslanaraq
qüvvə vahidini müəyyən etmək olar:
1 qüvvə vahidi = kq

m

.
san 2
Deməli, BS-də qüvvə vahidi olaraq kütləsi 1 kq olan cismə 1 m/san2 təcil
verən qüvvə götürülür. Belə qüvvə nyuton (N) adlanır:
kq.m

.
san 2
SQS (santimetr, qram, saniyə) sistemində qüvvə vahidi olaraq kütləsi 1 q
olan cismə 1sm/san2 təcil verən qüvvə götürülür. Belə qüvvə 1 dina(dn) adlanır:
1 N= 1

1 dn = 1
Aydındır ki, 1N = 1

q.sm
san 2

.

1000q ⋅ 100sm
q ⋅ sm
= 10 5
= 10 5 dn . Deməli
2
2
san
san

1N = 10 5 dn .
Texniki vahidlər sistemində qüvvə vahidi əsas vahiddir və kQ qəbul olunmuşdur. kQ- kütləsi 1 kq olan cismə 9,8 m/san2 təcil verən qüvvədir. Nyutonun ikinci qanununa əsasən kQ-la Nyuton arasında əlaqə yaratmaq olar:
1kQ = 1kq ⋅ 9,8

m
kq ⋅ m
= 9,8
= 9,8 N .
2
san
san 2

1N = 10 5 dn olduğundan, 1kQ = 9,8 ⋅ 10 5 dn .
Texniki sistemdə kütlə törəmə vahiddir. Bu sistemdə kütlə vahidi olaraq
(texniki kütlə vahidi - t.k.v.) 1 kQ qüvvənin təsiri ilə 1 m/san2 təcil alan cismin
[F ] = kQ . Məlum olduğu kimi
kütləsi qəbul olunur. Onda [m] =
[a] m 2
san
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1kQ = 9,8

9,8
kq ⋅ m
. Onda 1t.k .v. =
2
m
san

san 2

kq ⋅ m
= 9,8kq. Beləliklə,
san 2

1t.k .v. = 9,8kq.

4.5. AĞIRLIQ QÜVVƏSİ. SƏRBƏSTDÜŞMƏ
Hələ orta məktəbdən məlum olduğu kimi, Ümumdünya cazibə qanununa
uyğun olaraq bütün cisimlər Yer tərəfindən cəzb olunur. Deməli, Yerin təsir
sahəsində olan hər cismə onun kütləsi ilə əlaqədar olan cazibə qüvvəsi təsir
edir. Bu qüvvəyə ağırlıq qüvvəsi deyilir. Ağırlıq qüvvəsinə verilən bu ilkin
tərifdə bir qədər dəqiqsizlik vardır. Əslində Yer öz oxu ətrafında fırlandığından onunla birlikdə bu fırlanma hərəkətində iştirak edən cismə mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsi adlanan bir qüvvə təsir edir(7-ci fəsildə mərkəzdənqaçma
ətalət qüvvəsi haqqında ətraflı söhbət aparılacaqdır). Ağırlıq qüvvəsi cisimlərin Yer tərəfindən cəzbolunma qüvvəsi ilə mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsinin vektorial cəminə bərabərdir. 7-ci fəslin 3-cü paraqrafında mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsi haqqında ətraflı söhbət apararkən onun cazibə qüvvəsinə
nəzərən çox kiçik olduğunu görəcəyik. Bu səbəbdən, hələlik ağırlıq qüvvəsi
olaraq cisimlərin Yer tərəfindən cəzbolunma qüvvəsini qəbul edəcəyik.
Tərifdən də aydın olduğu kimi, ağırlıq qüvvəsi baxdığımız cismə tətbiq
olunur. Yalnız ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə düşən cismin hərəkəti sərbəstdüşmə
hərəkəti adlanır. Sərbəstdüşmə zamanı cismə təsir edən digər qüvvə (havanın
müqavimət qüvvəsi, yaxud dayağın reaksiya qüvvəsi) mövcud olmadığından,
sərbəst düşən cismin daxilində gərginlik (sıxılma, yaxud dartılma) mövcud
deyildir. Sərbəst düşən cismin hərəkəti də Nyutonun ikinci qanunu adlanan
hərəkət tənliyi ilə tənzimlənir. Cismin kütləsini m, ona təsir edən ağırlıq qüvvəsini isə P ilə işarə etsək, sərbəst düşən cismin hərəkət tənliyi ma =P olur.
Ağırlıq qüvvəsi olaraq cismin Yer tərəfindən cəzb olunma qüvvəsi qəbul etdimM
. Burada, m-cismin, M isə Yerin kütləsi, a -səryimizdən, ma = γ
2
( RYer + h)
bəstdüşmə təcili, RYer -Yerin radiusu, h-Yer səthindən cismə qədər olan məsafə, RYer +h Yerin mərkəzindən cismə qədər olan məsafə, γ isə qravitasiya samM
bitidir. RYer ff h olduğundan RYer + h ≅ RYer yaza bilərik. Onda ma = γ 2 .
RYer
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M
. Yer səthi yaxınlıqları üçün doğru olan bu ifadənin sağ
2
RYer
tərəfinə baxılan cismin kütləsi daxil olmadığından həmin ifadənin sağ tərəfi
bütün cisimlər üçün sabit kəmiyyətdir. Deməli, kütləsindən və formasından
M
asılı olmayaraq sərbəst düşən bütün cisimlərin aldığı təcil eynidir və γ 2
RYer
ifadəsi ilə təyin olunur. Yerin kütlə və radiusunun, həmçinin qravitasiya sam
alınır. Bütün cisimlər üçün
bitinin qiymətlərini yerinə yazdıqda a ≅ 9,8
san 2
sabit olan bu təcil beynəlxalq aləmdə “gravitation” sözünün ilk hərfi olan
m
. Hesablamalar
g ilə işarə olunur və sərbəstdüşmə təcili adlanır: g = 9,8
san 2
nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, sərbəstdüşmə təcilinin qütbdəki qiyməti
ekvatordakından 5,2 sm/san2 qədər böyükdür. Bu dəyişmənin 3,4 sm/san2
hissəsi Yerin öz oxu ətrafında fırlanması, 1,8 sm/san2 isə Yerin qütblərdən
basıq olması hesabına yaranır.
Sərbəstdüşmə təcili onu yaradan qüvvə ilə eyni istiqamətə, yəni şaquli
istiqamətdə Yerin mərkəzinə doğru yönəlir. Onda cismin ağırlıq qüvvəsi
Buradan, a = γ

P = mg.
(4.9)
Bu ifadəyə daxil olan g təcilinin istiqaməti (ağırlıq qüvvəsinin təsir istiqaməti) verilmiş nöqtə üçün şaqul qəbul olunur. Cismi dayağa bağlayan ipin
istiqaməti məhz Yer səthinin həmin nöqtəsi üçün şaqulun istiqamətini müəyyən edir.
Ağırlıq qüvvəsinin təsir etməsi ilə əlaqədar olaraq, dayaqdan asılmış və
ya dayaq üzərinə qoyulmuş hər bir cisim həmin dayağa qüvvə ilə təsir edir.
Cismin dayağa etdiyi bu təsir qüvvəsinə həmin cismin çəkisi deyilir.

Şəkil 4.11. Masa üzərinə qoyulmuş cismin ağırlıq qüvvəsi
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Söhbət baxdığımız cismə nəzərən sükunətdə olan dayaqdan gedir. Bu səbəbdən həyatda çox işlədilən çəki dedikdə, bir qayda olaraq, Yerə nəzərən
tərpənməz olan, yaxud bərabərsürətli düzxətli hərəkət edən dayağa təsir göstərən ağırlıq qüvvəsi başa düşülür.

Şəkil 4.12. Asılmış cismin ağırlıq qüvvəsi

Göründüyü kimi, çəki qüvvəsi ağırlıq qüvvəsindən fərqli olaraq cismin
özünə deyil, dayağa tətbiq olunur (şəkil 4.11 və şəkil 4.12). Cisim dayaq üzərində olduqda çəki qüvvəsi dayağa, dayaqdan asıldıqda isə asqı vasitəsilə
asılma nöqtəsinə tətbiq olunur. Dayağın Yerə nəzərən hərəkət təcilindən asılı
olaraq çəki ağırlıq qüvvəsindən kiçik, böyük, yaxud ona bərabər ola bilər.
Bu barədə ətraflı söhbət 7-ci fəsildə aparılacaqdır. Bir daha qeyd edək ki,
yalnız dayaq Yerə nəzərən sükunətdə olduqda, yaxud bərabərsürətli düzxətli
hərəkət etdikdə çəki ağırlıq qüvvəsinə bərabər olur.
Yer öz oxu ətrafında fırlandığına görə dayağa təsir edən qüvvə (cismin
çəkisi) Yerin cazibə qüvvəsindən fərqlidir. Əgər Yerin öz oxu ətrafında fırlandığını nəzərə almasaq, Yerə nəzərən sükunətdə olan və yaxud bərabərsürətli düzxətli hərəkət edən dayağa təsir edən qüvvə ( çəki) cazibə qüvvəsinə
bərabər olur.
Yer kürə şəklində deyil, qütblərdən basıq olduğundan, ağırlıq qüvvəsi (bu
səbəbdən sərbəstdüşmə təcili və cismin çəkisi) qütblərdə ən böyük, ekvatorda
isə ən kiçik olmaqla, qütblərdən ekvatora getdikcə kiçilir. Cismin çəkisi Yer
səthindən uzaqlaşdıqca da azalır.

4.6. ÇƏKİ VƏ KÜTLƏNİN TƏYİNİ
Çəki və kütlə anlayışlarının mahiyyəti ilə tanışlıqdan sonra onların təyin
olunma (ölçülmə) üsullarını da müəyyən etmək olar.
Çəki dayağa təsir edən qüvvə olduğundan, onu yaylı tərəzi (dinamometr)
vasitəsi ilə müəyyən etmək olar. Dinamometrin işləmə prinsipi bir qədər əvvəl
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tanış olduğumuz şəkil 4.4-də verilmişdir. Orada qeyd olunduğu kimi, dinamometri müəyyən qaydada dərəcələməklə qüvvəni ölçmək olar.
Kütləni vahid olaraq seçilmiş etalonla müqayisə edərək, iki üsulla təyin
edə bilərik:
1.Qollu tərəzinin bir gözünə etalon kütləni, digər gözünə isə kütləsini təyin etmək istədiyimiz cismi yerləşdirək. Tərəzi tarazlıq vəziyyətini aldıqda
(tərəzinin qolu üfüqi vəziyyət aldıqda), cismin kütləsi etalon kütləyə bərabər
olur. Bu üsulla etalon daşlarını müvafiq olaraq seçməklə istənilən cismin kütləsini təyin etmək olar.

Şəkil 4.13. Qollu tərəzi

2. Digər üsul eyni qüvvə ilə etalon cismə və kütləsini təyin etmək istədiyimiz cismə təsir etməklə onların aldıqları təcillərin müqayisəsi üsuludur.
Bu halda, eyni qüvvə ilə etalona ( me ) və kütləsini təyin etmək istədiyimiz
F
F
, ax =
) təyin olunur.
cismə ( m x ) təsir etməklə uyğun təcillər ( a e =
me
mx
F = me a e = m x a x olduğundan, mx = me ae olar. Bərabərliyin sağ tərəfindəki
ax
bütün kəmiyyətlər məlum olduğundan hesablama yolu ilə m x -i tapmaq olar.

4.7. QALİLEYİN NİSBİLİK PRİNSİPİ.
QALİLEY ÇEVİRMƏLƏRİ
Ətalət hesablama sisteminin daxil edilməsi, ilk baxışda idealizmə yuvarlanan yanlış görüşlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Elə düşünmək olar ki,
guya üstünlük təşkil edən ətalət hesablama sistemi seçməklə Nyutonun dediyi
kimi, həmin sistemə nəzərən cisimlərin «mütləq sükunət» və ya «mütləq hərəkət»ini öyrənmək olar. Bu müddəaya o zaman inanmaq olardı ki, təbiətdə
yeganə bir ətalət sistemi mövcud olsun. Lakin indi görəcəyimiz kimi, təbiətdə
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yalnız bir deyil, bir-birinə nəzərən hərəkət edən sonsuz sayda ətalət hesabat
sistemləri mövcuddur. Bunu isbat etmək üçün Qaliley çevirməsi ilə tanış olaq.
Hərəkət nisbi olduğundan onu bu və ya digər hesablama sisteminə nəzərən öyrənmək olar. Onda belə bir sual meydana çıxır: baxılan mexaniki hadisəni müəyyən bir koordinat (hesablama) sistemində təsvir edə biliriksə, həmin hadisəni bu sistemə nəzərən müəyyən sabit sürətlə hərəkət edən digər
koordinat sisteminə nəzərən necə təsvir etmək olar? Bir hesablama sistemindən ona nəzərən sabit sürətlə hərəkət edən digər hesablama sisiteminə keçdikdə mexaniki hadisənin başvermə qanunlarında hansı dəyişikliklər meydana
gəlir? Bu iki sualın cavabını indi tanış olacağımız Qaliley çevirməsində və
Qalileyin nisbilik prinsipində axtarmaq lazımdır.
Eyni maddi nöqtənin (A) hərəkətini K 1 ( X 1 , Y1 , Z 1 ) və K 2 ( X 2 , Y2 , Z 2 )
koordinat sistemlərinə nəzərən öyrənək (şəkil 4-14).
Bu koordinat sistemlərinin Y2 oxunun Y1 -lə üst-üstə düşdüyünü, X 2 və Z 2
oxlarının isə, uyğun olaraq, X 1 və Z 1 -ə paralel olduğunu fərz edək. K 2 koorr
dinat sistemi K 1 sisteminə nəzərən Y1 oxu istiqamətində υ 0 sabit sürəti ilə
hərəkət edir. Maddi nöqtənin K1 sistemindəki cari koordinatları olan
x1 , y1 , z1 ilə onun K2 sistemindəki cari koordinatları x 2 , y 2 , z 2 arasında əlaqə
yaradaq.

→

υ0

→

r1

→

r2

υ 0t

Şəkil 4-14. Biri digərinə nəzərən sabit sürətlə hərəkət edən iki koordinat sistemi
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Nyutonun qəbul etdiyi kimi, zamanın mütləq olduğunu, yəni hər iki koordinat sistemində onun eyni qaydada davam etdiyini fərz edək. Başlanğıc halda, yəni t = 0 anında K 1 və K 2 sistemilərinin O1 və O2 başlanğıclarının üstüstə düşdüyünü qəbul edək. K 2 sisteminin K 1 -ə nəzərən hərəkətinə baxdığımızdan, K 1 -i sükunətdə hesab edə bilərik. İxtiyari t anında K 2 sisteminin
başlanğıcı K 1 sisteminin başlanğıcından υ 0 t qədər uzaqlaşdığından, şəkil 411-dən göründüyü kimi,
y1 = υ 0 t + y 2
x1 = x2 , z1 = z 2 .

(4.10)
→

Ümumi halda K 2 sistemi K1 -ə nəzərən ixtiyari istiqamətdə υ 0 sürəti ilə
hərəkət etdikdə, A maddi nöqtəsinin K 1 və K 2 koordinat sistemlərində radius→

→

vektorları ( r1 və r2 ) arasındakı əlaqə belə olar:
→

→

→

r1 = υ 0 t + r2 .

(4.11)

Üçölçülü fəzada hər vektor 3 toplananla xarakterizə olunduğundan, (4.11)
ifadəsini ona ekvivalent olan 3 skalyar tənlik şəklində yazmaq olar:
x1 = υ 0 x t + x 2 ,
y1 = υ 0 y t + y 2 ,

(4.12)

r

Burada υ 0 x ,υ 0 y ,υ 0 z kəmiyyətləri, υ 0 vektorunun, uyğun olaraq, x,y,z
oxları üzərindəki proeksiyalarıdır. Bir-birinə nəzərən (bizim halda K 2 sistemi K 1 -ə nəzərən) sabit sürətlə hərəkət edən iki sistemdə maddi nöqtənin
koordinatları arasında əlaqə yaradan və bir-birinə ekvivalent olan (4.10),
(4.11) və (4.12) düsturları Qaliley çevirməsi adlanır. (4.10)-da zamana görə törəmə alsaq, maddi nöqtənin K 1 və K 2 sistemlərinə nəzərən hərəkət sürətlərinin x, y və z oxları üzərindəki proyeksiyaları arasında aşağıdakı asılılığı alırıq:
⎤
υ1 x = υ 2 x ,
⎥
υ1 y = υ 0 + υ 2 y , ⎥

υ1 z = υ 2 z

(4.13)

⎥
⎦
→

→

(4.11)-dən zamana görə törəmə alsaq, υ1 və υ 2 vektorları arasında
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→

→

υ1 = υ 0 + υ 2

(4.14)

→

→

asılılığını alırıq. Burada υ1 və υ 2 hərəkətini öyrəndiyimiz A maddi nöqtəsinin müvafiq olaraq K 1 və K 2 koordinat sistemlərinə nəzərən sürətləridir.
(4.14) ifadəsi klassik mexanikada sürətlərin toplanma qaydası adlanır.
Bu tanışlıqdan sonra indi Qalileyin nisbilik prinsipi adlanan prinsipin
mahiyyəti ilə tanış olaq.
K1 sisteminin ətalət hesabat sistemi olduğunu qəbul edək. K1-ə nəzərən
→

sabit υ 0 sürəti ilə (bərabərsürətli düzxətli) hərəkət edən K2 sisteminin ətalət
sistemi olub-olmadığını araşdıraq. Bu məqsədlə (4.13) sistemindəki ifadələrdən zamana görə törəmə alaq. υ 0 sabit kəmiyyət olduğundan onun törəməsi
sıfra bərabərdir. Onda,
a1x = a 2 x , ⎤
⎥
a1 y = a 2 y ,⎥
a1z = a 2 z . ⎥⎦

(4.15)
→

→

a1x , a1 y , a1z kəmiyyətləri a1 vektorunun, a 2 x , a 2 y , a 2 z kəmiyyətləri isə a2
vektorunun komponentləri olduğundan
→

→

a1 = a 2 .

(4.16)

Deməli koordinat sistemindən ona nəzərən bərabərsürətli düzxətli hərəkət
edən digər koordinat sisteminə keçdikdə təcil dəyişmir. Bir koordinat sistemindən digər koordinat sisteminə keçdikdə dəyişməyən kəmiyyət invariant
kəmiyyət adlanır. Beləliklə təcilin Qaliley çevirməsinə nəzərən invariant
olduğunu gördük.
(4.16)-dan göründüyü kimi, maddi nöqtənin hərəkət təcili verilmiş ətalət
hesablama sisteminə nəzərən bərabərsürətli düzxətli hərəkət edən bütün hesablama sistemlərində eynidir. Bu o deməkdir ki, ətalət hesablama sisteminə
nəzərən bərabərsürətli düzxətli hərəkət edən bütün hesablama sistemləri
də ətalət hesablama sistemidir. Beləliklə, sonsuz sayda ətalət hesablama sistemlərinin mövcud olması nəticəsinə gəlirik. Deməli, Qaliley çevirməsi bir
ətalət hesablama sistemindən digər ətalət hesablama sisteminə keçid çevirməsidir.
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(4.16) ifadəsindən digər mühüm nəticə də alınır. Bu nəticəni müəyyənləşdirmək üçün dinamikanın əsas tənliyinə - Nyutonun ikinci qanununa müraciət
edək. Məlum olduğu kimi, dinamikanın əsas tənliyinə sürət yox, təcil daxildir. Bir-birinə nəzərən sabit sürətlə hərəkət edən K1 və K2 koordinat sistemlərinə nəzərən maddi nöqtənin sürəti müxtəlif olsa da, hər iki sistemə nəzərən onun təcili eynidir. Bu səbəbdən, (4.16)-nı (4.2)-də nəzərə aldıqda, K1 və
K2 sistemlərində təsir edən qüvvənin eyni olduğu görünür. Deməli, bir
ətalət sistemindən digərinə keçdikdə dinamikanın əsas tənliyi dəyişmir,
başqa sözlə, bütün ətalət hesablama sistemləri eyni hüquqludur. Riyazi
dildə desək, dinamikanın əsas tənliyi bir ətalət sistemindən digərinə keçid
yaradan Qaliley çevirməsinə nəzərən kovariantdır. Bu o deməkdir ki, mexaniki hadisələr bütün ətalət hesabat sistemlərində eyni qanunauyğunluqla
davam edir, başqa sözlə, qapalı ətalət (inersial) sistem daxilində aparılan
heç bir mexaniki təcrübə vasitəsilə sistemin sükunət halını onun bərabərsürətli düzxətli hərəkət halından fərqləndirmək olmaz. Bu nəticə fizikanın ən
mühüm qanunlarından biri olub, Qalileyin nisbilik prinsipi adlanır.

Şəkil 4-15. Sükunətdəki və ona nəzərən bərabərsürətli düzxətli hərəkət edən
müşahidəçilərin eyni hadisəyə baxışları

Qalileyin nisbilik prinsipi ilə əlaqədar bir incəliyə nəzər salaq. Bəzən
müxtəlif ətalət koordinat sistemlərinin eynihüquqlu (ekvivalent) olmasını eyni
bir fiziki hadisənin onların hər birinə nəzərən eyni şəkildə baş verməsi kimi
başa düşürlər. Belə düşünənlərə görə hər iki ətalət sistemi eynihüqüqlu olduğundan, bərabərsürətli düzxətli hərəkət edən qatar daxilində sərbəst buraxılmış cismin hərəkəti qatar daxilindəki və yerdəki müşahidəçilərə görə eyni
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şəkildə baş verməlidir, başqa sözlə, cismin hərəkət trayektoriyası hər iki müşahidəçiyə görə eyni olmalıdır. Bu sözləri şəkil 4-15-də təsvir olunan iki
müşahidəçi haqqında da demək olar. Müşahidəçilərdən biri sükunətdədir
(şəkil 4-15-dəki B-müşahidəçi), digəri isə ona nəzərən bərabərsürətli düzxətli
hərəkət edir (şəkil 4-15-dəki A müşahidəçi). A müşahidəçi əlindəki kürəni
şaquli istiqamətdə yuxarıya atır. Yenə də guya belə qənaətə gəlmək olardı ki,
hər iki ətalət sistemi eynihüquqlu olduğundan, bərabərsürətli düzxətli hərəkət edən A müşahidəçi tərəfindən şaquli istiqamətdə yuxarıya atılmış kürənin
hərəkəti sükunətdəki B müşahidəçiyə görə eyni şəkildə baş verməlidir, başqa
sözlə, kürənin hərəkət trayektoriyası hər iki müşahidəçiyə görə eyni olmalıdır. Lakin şəkil 4-15 və atılmış kürənin A və B müşahidəçilərinin gördüklərini daha əyani təsvir edən şəkil 4-16-da bunun əksi müşahidə olunur – A
və B müşahidəçilərinin izlədikləri trayektoriyalar müxtəlifdir. A müşahidəçiyə görə şaquli istiqamətdə atdığı kürə müəyyən hündürlüyə qalxdıqdan sonra
eyni şaqul boyunca aşağı düşür (şəkil 4-16,A). B müşahidəçiyə görə isə kürə
parabolik trayektoriya boyunca hərəkət edir (şəkil 4-16,B). Sanki biri digərinə
nəzərən bərabərsürətli düzxətli hərəkət edən iki ətalət sistemi eynihüquqlu
deyildir, axı ətalət koordinat sistemlərinə görə eyni bir hərəkət müxtəlif şəkildə baş verir.

Şəkil 4-16. Biri digərinə nəzərən bərabərsürətli düzxətli hərəkət edən
müşahidəçilərin eyni hadisəyə baxışları

Unutmaq lazım deyildir ki, eynihüquqluluq müəyyən bir hərəkətin müxtəlif ətalət koordinat sistemlərinə nəzərən eyni şəkildə, yəni eyni trayektoriya
boyunca baş verməsi yox, hər iki koordinat sistemi üçün eyni olan qanunahərəkət tənliyi adlanan Nyutonun ikinci qanununa uyğun olaraq baş verməsidir. Hadisənin mahiyyətinə bir qədər diqqətlə nəzər saldıqda hər şeyin normal
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olduğu qənaətinə gələrik. Axı, dinamikanın ikinci qanununun riyazi ifadəsi
olan hərəkət tənliyi diferensial tənlik olduğundan, o əlavə şərt olmadan təklikdə hərəkəti tam müəyyən edə bilməz. Hərəkəti tam müəyyən edə bilmək üçün
başlanğıc şərtləri-başlanğıc halda hərəkətini öyrənmək istədiyimiz cismin vəziyyəti (koordinatları) və sürəti məlum olmalıdır. Haqqında söhbət etdiyimiz
iki ətalət koordinat sistemində (A və B müşahidəçilərinə bağlı koordinat sistemləri) başlanğıc şərtlər müxtəlif olduğundan, bütün ətalət sistemləri üçün eyni
olan hərəkət tənliyini həll etdikdə trayektoriya üçün müxtəlif ifadələr alınır.
Buna inanmaq üçün hərəkət tənliyini müvafiq başlanğıc şərtləri daxilində
hər iki koordinat sistemi üçün həll edək. F qüvvəsinin təsiri ilə hərəkət edən
→

d2 r →
m kütləli kürənin hərəkət tənliyi m
= F olduğundan, x oxunu A müşadt
hidəçinin hərəkət istiqamətində, y oxunu isə kürənin atılma istiqamətində şaquli istiqamətdə yuxarıya doğru yönəltsək, hərəkət tənliyini proyeksiyalarla belə yaza bilərik:
d 2x
d 2y
m 2 = Fx , m 2 = Fy .
dt
dt
A müşahidəçiyə bağlı koordinat sistemində başlanğıc şərtləri belədir:
t = 0 olduqda, x = 0, y = 0,υ 0 x = 0,υ 0 y ≠ 0 . Kürə A müşahidəçiyə nəzərən
2
üfüqi istiqamətdə hərəkət etmədiyindən onun hərəkəti yalnız d 2y = Fy diferen-

dt

sial tənliyi ilə tənzimlənir. Bu şərtlər daxilində hərəkət tənliyini həll edək.
Təsir edən yeganə qüvvə (havanın sürtünmə qüvvəsi nəzərə alınmır) ağırlıq
qüvvəsi olduğundan Fy= -mg. Mənfi işarəsi g vektorunun y oxunun əks
istiqamətinə, yəni Yerə doğru yönəldiyini ifadə edir. Göstərilən başlanğıc
dυ y
d2y
d 2 y d dy
şərtləri nəzərə alsaq,
=
−
g
.
Buradan
=
(
)
=
= − g və
dt dt
dt
dt 2
dt 2
dυ y = − gdt . İnteqrallama əməliyyatı aparsaq
υy

t

υ0 y

0

∫ dυ y = −∫ gdt ⇒ υ y − υ 0 y = − gt ⇒ υ y = υ 0 y − gt . υ y =

və

dy
dt

dy = υ y dt = (υ 0 y − gt )dt

olduğundan y = υ 0 y t −

gt 2
alırıq. Bu isə məlum olduğu kimi, y oxu boyunca
2
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bərabərdəyişən hərəkətin kinematik tənliyidir. Deməli, kürə A müşahidəçiyə
görə şaquli trayektoriya boyunca hərəkət edir.
İndi topun B müşahidəçiyə görə trayektoriyasını müəyyən edək. Bunun
üçün hərəkət tənliyini B müşahidəçinin koordinat sistemində həll etməliyik.
Bu müşahidəçiyə görə kürənin x oxu boyunca başlanğıc sürəti A müşahidəçinin sürətinə ( υ A ) bərabərdir, y oxu boyunca hər iki müşahidəçi üçün başlanğıç şərtlər eynidir. Onda t = 0 olduqda,
x = 0, y = 0,υ 0 x = υ A = sabit ,υ 0 y ≠ 0 .
Bu halda x oxu boyunca hərəkətin bərabərsürətli, y oxu boyunca isə bərabərdəyişən olduğunu nəzərə almaqla hərəkət tənlikləri x = υ At və y = υ 0 y t −

gt 2
2

olur. Hərəkətin trayektoriyasını müəyyənləşdirmək üçün birinci tənlikdən tni təyin edərək ikinci tənlikdə yerinə yazmalıyıq: t =

x

υA

⇒y=

υ0 y
g
x − 2 x2 .
υA
2υ A

Məlum olduğu kimi, bu tənlik parabolanın tənliyidir. Deməli, A müşahidəçiyə görə y oxu boyunca düzxətli hərəkət edən kürə B müşahidəçiyə görə
parabolik trayektoriya boyunca hərəkət edir. Beləliklə də, Qalileyin nisbilik
prinsipinin – bütün ətalət koordinat sistemlərində mexaniki hərəkət qanunlarının eyni olma prinsipinin heç bir şübhə doğurmadığına inandıq.
Başlanğıc şərtlər eyni olduğu hallarda müxtəlif ətalət sistemlərində eyni bir
mexaniki hadisə, nəinki eyni qanunla, hətta eyni şəkildə baş verər. Bütün bu
səbəblərə görə ətalət koordinat sistemlərinin eynihüquqlu olduqlarını, yəni
qapalı sistem daxilində aparılan heç bir mexaniki təcrübə vasitəsilə onun sükunətdə, yoxsa bərabərsürətli düzxətli hərəkətdə olduğunu fərqləndirmək olmaz.
Doğrudan da, Yerə nəzərən sükunətdə olan və yaxud bərabərsürətli düzxətli hərəkət edən vaqon daxilindəki müşahidəçi pəncərədən ətrafa baxmamaq
şərtilə (əks halda sistemin qapalılıq şərti pozular) apardığı mexaniki təcrübələrin köməkliyi ilə vaqonun sükunət və bərabərsürətli düzxətli hərəkət hallarını bir-birindən fərqləndirə bilməz - vaqonun tavanından asılmış rəqqas,
vaqon masası üzərinə qoyulmuş kürə, vaqon daxilində sərbəst düşən cisim
və s. özlərini hər iki halda tamamilə eyni aparır. Qapalı qatar daxilindəki müşahidəçi cismi müəyyən hündürlükdən buraxdıqda hər iki halda (qatar sükunətdə olduqda və bərabərsürətli düzxətli hərəkət etdikdə) cismin şaquli istiqamətdə döşəmə üzərinə düşdüyünü görür. Bunun səbəbi odur ki, qatarın
döşəməsi və qatar daxilindəki hava kütləsi də daxil olmaqla bütün əşyalar, o
cümlədən müşahidəçinin buraxdığı cisim üfüqi istiqamətdə eyni bir sürətə138
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qatarın Yerə nəzərən hərəkət sürətinə bərabər sürətə malikdir. Vaqon ətalət
hesabat sistemi olduğundan düşən cismin üfüqi istiqamətdəki sürəti (cismin
üfüqi istiqamətdəki sürəti qatarın hərəkət sürətinə bərabərdir) dəyişmir.
Görün Qalileyin özü bu növ hadisələri necə təsvir edir: «Dostlarınızdan
biri ilə böyük bir gəminin qapalı geniş otaqlarından birində oturaraq milçəkləri, kəpənəkləri və uçan digər xırda həşəratları otağa buraxın. Bununla bərabər otağınıza içi su ilə dolu şüşə qab yerləşdirərək balıqları onun içinə
buraxın. Otağınızın döşəməsinə yaxın bir yerdə içi su ilə dolu və altından
damla-damla su axıda bilən dar deşikli qab yerləşdirin. Həmin damlanın axdığı dar deşiyin tam altında dar deşiyi olan digər qabı elə yerləşdirin ki, gəmi
hərəkət etmədikdə yuxardakı qabdan axan su damlaları aşağıdakı qabın dar
deşiyinə tuşlansın. Gəminin sükunətdə olduğu vaxt uçan xırda canlıların otaq
daxilində bütün istiqamətlərdə eyni sürətlə uçduqlarını diqqətlə izləyin. Görəcəksiniz ki, balıqlar da fərq qoymadan bütün istiqamətlərdə eyni hərəkət
edir. Düşən bütün damcıların da aşağısında qoyduğunuz qaba töküldüyünü
müşahidə edəcəksiniz. Dostunuza bir əşya atmaq istəsəniz, bütün istiqamətlərdə eyni məsafəyə atmaq üçün çəkəcəyiniz zəhmət eyni olacaqdır. Yerinizdə
sıçramqla bir yerdən digər yerə tullanmaq istəsəniz nəticə istiqamətdən asılı
olmayacaqdır-bütün istiqamətlərdə eyni zəhmətlə icra etdiyiniz sıçrayış məsafələri eyni olacaqdır. Hadisələrin məhz deyilən kimi baş verməsinə heç bir
şübhə olmadığına baxmayaraq gəminin sükunətdə olduğu zaman bütün bu
sadaladığımız hadisələri diqqətlə müşahidə edin Sonra gəminin istənilən sürətlə (sürətin qiymət və istiqamətini bütün hərəkət müddətində sabit saxlamaq
şərtilə) hərəkətə gətirilməsini təmin edin. Hərəkət bərabərsürətli olduqda və
gəmi bu və ya digər istiqamətlərdə silkələnmədiyi halda sadalanan bütün
hallarda hətta ən cüzi dəyişiklik də müşahidə etməyəcəksiniz və bu hadisələrdən istənilən birinə əsaslanaraq gəminin hərəkət halında, yoxsa sükunətdə
olduğunu müəyyən edə bilməyəcəksiniz. Bütün bu hadisələrin həmahəngliyinin səbəbi gəminin daxilindəki bütün əşyaların, o cümlədən havanın gəmi ilə
bərabər hərəkət etməsindədir. Məhz bu səbəbdən mən sizə bütün bu müşahidələri gəminin qapalı otağında aparmağı məsləhət gördüm».

4.8. SƏRBƏST OLMAYAN HƏRƏKƏT
İndiyə qədər baxdığımız bütün hallarda cisim ona təsir edən yekun qüvvənin qiymət və istiqamətinə uyğun olaraq hərəkət tənliyi vasitəsilə müəyyən
olunan trayektoriya üzrə hərəkət edirdi. Məcazi mənada desək, trayektoriyanı
cisim və ona təsir edən yekun qüvvə birlikdə müəyyənləşdirir. Belə hərəkətə
sərbəst hərəkət deyilir. Bununla bərabər, elə hərəkətlərə rast gəlmək olur ki,
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onlar qabaqcadan məlum olan trayektoriya boyunca və yaxud məlum sürətlə
baş verir. Bu növ, yəni trayektoriyası üzərinə məhdudlaşdırıcı şərt qoyulmuş
hərəkət sərbəst olmayan hərəkət adlanır. Trayektoriyanı məhdudlaşdıran cismə rabitə, məhdudlaşdırıcı şərtə isə rabitə şərti deyilir. Cismin mail müstəvi
üzrə, ipə bağlanmış cismin çevrə boyunca, qatarın rels boyunca, silindrin üfüqi
müstəvi üzrə və s. hərəkəti sərbəst olmayan hərəkətlərdir. İndi bu hərəkətlərdən bəziləri üzərində dayanaq.
1. Çevrə boyunca hərəkət. Uzunluğu R olan uzanmayan ipə m kütləli
cisim bağlayıb onu υ xətti sürəti ilə üfüqi müstəvi üzrə fırladaq(şəkil 4-17,a).
Verilmiş halda cismin hərəkət trayektoriyasını məhdudlaşdıran ipdir.İpi qırdıqda kürə çevrə üzrə deyil, ətalət qanununa uyğun olaraq çevrəyə toxunan
istiqamətində hərəkər edər (şəkil 4-17,b). Deməli, bu halda ip rabitədir.
→

Fm⋅q

Şəkil 4-17. Çevrə boyunca bağlı hərəkət

Kinematika bölməsindən bizə məlum olduğu kimi, çevrə boyunca hərəkət
υ2
təcilinə malikdir. Nyutonun ikinci qanununa görə isə
edən maddi nöqtə
R
maddi nöqtənin belə təcil alması üçün ona radius boyunca mərkəzə doğru
yönəlmiş mυ 2 / R qüvvəsi təsir etməlidir(şəkil 4-17,c). Bu qüvvə mərkəzəqaçma qüvvə adlanır. Deyilənlərdən də göründüyü kimi, mərkəzəqaçma qüvvəsi rabitəyə deyil, əyrixətli hərəkət edən cismə tətbiq olunur.
Digər misal olaraq avtomobilin qabarıq (və ya çökük) körpü üzrə hərəkətinə baxaq (şəkil 4-18). Körpü avtomobilin hərəkət trayektoriyasını

Şəkil4-18. Avtomobilin qabarıq körpü üzrə hərəkəti
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müəyyən etdiyindən, o rabitə rolunu oynayır. Avtomobilin çarxı ilə körpü
arasındakı sürtünmə qüvvəsi nəzərə alınmadığı halda ona iki qüvvə təsir edir:
trayektoriyaya normal istiqamətdə yönələn FR (körpünün reaksiya qüvvəsi)
və P = mg ağırlıq qüvvəsinin trayektoriyaya perpendikulyar yönələn P cos α
toplananı (şəkil 4-19).

Şəkil 4-19. Qabarıq körpü üzrə hərəkət edən avtomobilə təsir edən qüvvələr

Bəzən səhv olaraq, avtomobilə iki deyil, üç qüvvənin, yəni həm də mərkəzəqaçma qüvvəsinin təsir etdiyini söyləyirlər. Mərkəzəqaçma qüvvə bu və
ya digər real qüvvələrin təsirlərinin nəticəsidir. Məsələn, Yerin Günəş ətrafında hərəkəti zamanı mərkəzəqaçma qüvvə rolunu Günəşin Yeri cəzb qüvvəsi,
elektronun nüvə ətrafında hərəkəti zamanı nüvənin elektronu cəzb (Kulon)
qüvvəsi, avtomobil misalında isə trayektoriyanın verilmiş nöqtəsində ağırlıq
qüvvəsinin radius üzərində proyeksiyası olan Pcosα ilə körpünün reaksiya
qüvvəsi FR-in fərqi oynayır.
Beləliklə, qabarıq körpü üzrə avtomobilin hərəkəti zamanı mərkəzəqaçma
qüvvəsi Fm.q. =mg cos α - FR olur. Digər tərəfdən, ümumi halda mərkəzəqaçma
mυ 2
qüvvəsi Fm.q =
kimi təyin olunduğundan,
R
mυ 2 .
(4.17)
FR = mg cos α −
R
Bir qədər sonra Nyutonun üçüncü qanununda görəcəyimiz kimi, körpü
avtomobilə hansı qüvvə ilə təsir edirsə, avtomobil də körpüyə əks istiqamətə
yönəlmiş eyni qüvvə ilə təsir edir. Deməli, qabarıq körpü üzrə hərəkət edən
avtomobilin çəkisi (4.17) düsturu ilə təyin olunur.
Hərəkət çökük körpü üzrə baş verdikdə
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mυ 2
.
(4.18)
FR = mg cos α +
R
(4.18) çökük körpü üzrə hərəkət edən avtomobilin çəkisini müəyyən edir.
Trayektoriyanın ən yüksək (körpü qabarıq olduqda) və ya ən aşağı (körpü
çökük olduqda) nöqtələrində cos α = cos 00 = 1 olduğundan həmin nöqtələrdə avtomobilin çəkisi aşağıdakı kimi təyin olunur:
mυ 2
.
(4.19)
R
Burada müsbət işarəsi çökük, mənfi işarəsi isə qabarıq körpüyə aiddir.
2. Mail müstəvi üzrə hərəkət. m kütləli cismin üfüqlə θ bucaqı təşkil
edən mail müstəvi üzrə hərəkətinə baxaq. Mail müstəvi üzrə sürüşmə zamanı
sürtünmə qüvvəsi nəzərə alınmayacaqdır. Bu səbəbdən rabitənin reaksiya
qüvvəsi mail müstəvi səthinə perpendikulyar yönəlir.
FR = mg ±

Şəkil 4-20. Mail müstəvi üzrə hərəkət

Cisim iki qüvvənin - mail müstəvinin reaksiya qüvvəsi Fn və cismin ağırlıq qüvvəsi P -nin təsiri ilə hərəkət edir. Şəkildən göründüyü kimi, cismi mail
müstəvi üzrə sürüşdürən qüvvə Fs = mg sin θ .
Nyutonunu ikinci qanununa görə m

dυ
= mg sin θ olduğundan,
dt

dυ
(4.20)
= g sin θ .
dt
Deməli, mail müstəvi üzrə sürtünməsiz hərəkət, ədədi qiyməti g sin θ olan
sabit təcilli (sərbəstdüşmə təcilindən kiçik olan) sərbəstdüşmə hərəkəti kimidir.
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4.9. NYUTONUN ÜÇÜNCÜ QANUNU
Nyutonun ikinci qanunu qüvvənin təsiri ilə cismin hərəkət halının dəyişməsini müəyyən edir. Bu qanun məsələnin yalnız bir tərəfini (qüvvə təsiri ilə
hərəkətin necə dəyişməsini) aydınlaşdırır. Məsələnin digər tərəfi izah olunmamış qalır: müəyyən qüvvə ilə digər cismə təsir göstərən cismin öz halında
dəyişiklik baş verirmi? Bu sualı başqa cür də qoymaq olar: bir cismin digər
cismə təsirinin yeganə nəticəsi yalnız təsir olunan cismin hərəkət halının dəyişməsindənmi ibarətdir? Belə sualların cavabını Nyuton özünün üçüncü qanununda vermişdir. Bu qanun da aparılmış çoxlu sayda müşahidə və təcrübələrin ümumiləşdirilməsi nəticəsində müəyyən

Şəkil 4-21. Dəmirlə maqnitin qarşılıqlı təsiri

olunmuşdur. Belə təcrübələrdən birinə nəzər salaq. Birinin üzərinə maqnit,
digərinin üzərinə dəmir bərkidilmiş arabacıqlar divarlara bərkidilmiş dinamometrlərə bağlanmışdır (şəkil 4-21). İlk baxışda adama elə gələ bilər ki, guya
təkcə maqnit dəmiri çəkdiyinə görə yalnız 1-ci arabacığa bağlanmış dinamometr gərilərək təsir edən qüvvənin qiymətini göstərəcəkdir. Aparılan təcrübə
nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, hər iki dinamometrin göstərişi eynidir.
Deməli, maqnit dəmirə hansı qüvvə ilə təsir edirsə, dəmir də qiymətcə ona
bərabər, istiqamətcə isə əks olan qüvvə ilə təsir edir. Deyilənlərdən də aydın
olduğu kimi, bu qüvvələr müxtəlif cisimlərə tətbiq olunur.

Şəkil 4-22. İki gəncin ip dartması

Şəkil 4-22-də iki gənc ip vasitəsilə qüvvələrini sınayırlar.Birinci gənc ipi
T1 qüvvəsi ilə (dünya elmi ədəbiyyatında gərilmə qüvvəsi adətən ingiliscə
gərilmə mənasını daşıyan tension sözünün baş hərfi olan T ilə işarə edilir),
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ikinci isə T2 qüvvəsi ilə dartır. İpin gərilmə qüvvəsini tarazlaşdırmaq üçün
birinci gənc F2, ikinci isə F2 qüvvəsini tətbiq edir. İstər T1 və T2 qüvvələri,
istərsə də F1 və F2qüvvələri qiymətcə bərabər, istiqamətcə əks yönəlirlər və
müxtəlif cisimlərə tətbiq olunmuşdur.
Görəsən hansı səbəbə görə buz üzərində hərəkət etmək çətindir? Bu suala
şəkil 4-23-ə nəzər salmaqla cavab vermək olar.

a)

b)
Şəkil 4-23. At arabasının hərəkəti

Şəkil 4-23,a-da at Yeri hansı qüvvə ilə itələyirsə, Yer də atı həmin qüvvə
ilə itələyir. Yer buz olsaydı, Yerlə atın ayaqları arasında sürtünmə qüvvəsi
praktik olaraq sıfra bərabər olduğundan at Yeri itələyə bilməzdi və bu səbəbdən də Yer onu itələmədiyindən at hərəkət edərək şəkil 4-23-dəki uşağı arabada gəzdirə bilməzdi.
Şəkil 4-24-də tavandan asılmış çil-çıraq göstərilmişdir. Çil-çırağın ağırlıq
qüvvəsi onu aşağıya doğru dartır. Bu qüvvənin təsiri nəticəsində çil-çırağın
asıldığı ip vasitəsilə tavana T=Fg qüvvəsi təsir edir. İpin gərilmə qüvvəsi və
tavanın əks təsir qüvvəsi qiymətcə bir-birinə bərabər olmaqla öz növbələrində
ağırlıq qüvvəsinə bərabərdirlər: T // = T = Fg = mg .

Şəkil 4-24. Tavandan asılmış çil-çıraq
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Şəkil 4-25-də Yerlə Ay arasında mövcud olan qravitasiya qarşılıqlı təsirin
modeli göstərilmişdir. Onlar bir-birini qiymətcə bərabər, istiqamətcə əks yönəlmiş qüvvə ilə cəzb edir. Bu qüvvələrdən biri –Yerin cəzb qüvvəsi Aya,
digəri – Ayın cəzb qüvvəsi isə Yerə tətbiq olunmuşdur. Müxtəlif cisimlərə
tətbiq olunmuş qüvvələrin qiymətləri bərabər, işarələri əks olsa da onların birbirini tarazlaşdırmasından söhbət gedə bilməz.

Şəkil 4-25. Yerlə Ayın qravitasiya qarşılıqlı təsiri

Göstərilən bütün misallardan aydın olduğu kimi, təsir əks təsirə bərabərdir. Nyuton buna bənzər çoxlu sayda təcrübə və müşahidələrin nəticələrini
ümumiləşdirməklə özünün adını daşıyan üçüncü qanunu belə ifadə etmişdir:
«təsir həmişə əks-təsirə bərabər olub, onun əksinə yönəlir, başqa sözlə, iki
cismin bir-birinə qarşılıqlı təsiri bərabər olub, əks tərəflərə yönəlir.», yəni
→

→

F1, 2 = − F 2,1 .
→

→

Burada F1, 2 - birinci cismin ikinci cismə, F 2,1 isə ikinci cismin birinci cismə təsir qüvvələridir. Bir daha qeyd edək ki, təsir və əks-təsir qüvvələri qiymətcə bərabər olmalarına baxmayaraq müxtəlif cisimlərə tətbiq olunur.
Nyutonun üçüncü qanunundan göründüyü kimi, təbiətdəki real qüvvələr
təklikdə deyil, cüt meydana gəlir, yəni bir cisim ikinci cismə müəyyən qüvvə
ilə təsir etdikdə, ikinci cismi də öz növbəsində birinci cismə qiymətcə bərabər,
istiqamətcə əks yönəlmiş qüvvə ilə təsir edir.
Üçüncü qanuna aid bu qədər misallardan sonra görəsən oxucu aşağıdakı
suala necə cavab verər? Masa üzərinə qoyulmuş kitaba əlimizlə qüvvə tətbiq
edirik. Bu halda dayağın reaksiya qüvvəsi nəyə bərabərdir? Yəqin ki, bu suala
belə cavab verənlər də ola bilər: kitab dayağa özünün ağırlıq qüvvəsi ilə təsir
etdiyindən, dayağın reaksiya qüvvəsi də Nyutonun üçüncü qanununa görə
kitabın ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. Xeyr, belə deyildir! Dayağa təkcə kitabın
ağırlıq qüvvəsi deyil, həm də xarici qüvvə (F) təsir etdiyindən dayağın reaksiya qüvvəsi bu iki qüvvənin cəminə bərabər olur:
Fn = -(mg+F).
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Şəkil 4-26. Dayağın reaksiya qüvvəsi

Nyutonun üçüncü qanunu cisimlərin hərəkət halını dəyişdirən təsirin qarşılıqlı olduğunu göstərməklə, ikinci qanunun məzmununu tamamlayır.

4.10. HƏRƏKƏT MİQDARI VƏ QÜVVƏ İMPULSU
Nyutonun ikinci qanununun diferensial forması olan
→

d (m υ )
F=
(4.21)
dt
r
ifadəsinə daxil olan mυ kəmiyyəti sadəcə iki fiziki kəmiyyətin hasili olaraq
başa düşülməməlidir. Gələcəkdə də görəcəyimiz kimi, bu hasil dərin fiziki
r
mənaya malik olan yeni bir fiziki kəmiyyətdir. mυ hasilinin müstəqil olaraq
fiziki məna kəsb etməsinə inanmaq üçün misallara nəzər salaq. Müəyyən
sürətlə hərəkət edən qatarı dayandırmaq həmin sürətlə hərəkət edən minik avtomobilini dayandırmaqdan daha çətindir. Yaxud eyni kütləli, lakin müxtəlif
sürətli avtomobillərdən sürəti nisbətən böyük olanı dayandırmaq daha çətindir. Bu misallardan göründüyü kimi, hərəkətdə olan cismin ətalət xassəsi
təkcə kütlədən, yaxud təkcə sürətdən asılı deyildir:
hərəkətdə olan cismin ətar
lət xassəsi bu iki kəmiyyətin hasili olan mυ ilə müəyyən olunur. Məhz bu
→

→

səbəbdən hərəkətdə olan cismin ətalət xassəsini müəyyən edən m υ kəmiyyəti
hərəkət miqdarı (və yaxud impuls) adlanır. Hərəkət miqdarını K ilə işarə et→

→

sək K = m υ . Kütlə skalyar kəmiyyət olduğundan K (yəni m υ ) sürət istiqamətində yönələn vektordur. Məsələn, çevrə boyunca hərəkət zamanı hərəkət
miqdarı vektoru xətti sürət istiqamətində, yəni verilmiş nöqtədə çevrənin
toxunanı istiqamətində yönəlir (şəkil 4-27).
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Şəkil 4-27. Çevrə boyunca hərəkətdə hərəkət miqdarının istiqaməti

Qeyd olunanları nəzərə alaraq Nyutonun ikinci qanununu başqa şəkildə
də ifadə etmək olar. Bu məqsədlə (4.21) ifadəsini belə yazaq:
→

→

F dt = d (mυ )

(4.22)

r

(4.22)-nin sağ tərəfindəki d(mυ ) hərəkət miqdarının dəyişməsini ifadə
edir. Onda (4.22)-ni sözlə belə ifadə edərik: hərəkət miqdarının dəyişməsi
təsir edən qüvvə ilə düz mütənasib olub, qüvvə istiqamətində yönəlir.
Qüvvənin təsiri ilə meydana gələn son nəticə yalnız qüvvənin qiymətindən deyil, həm də onun təsir müddətindən asılıdır. Məhz bu səbəbdən (4.22)→

yə daxil olan F dt kəmiyyəti də müstəqil fiziki məna kəsb edir. Bu kəmiy→

yət, yəni qüvvənin onun təsir müddətinə hasili olan F dt kəmiyyəti qüvvə
impulsu adlanır. Təyin olunduğu ifadədən də göründüyü kimi, qüvvə impulsu vektorial kəmiyyətdir və qüvvə istiqamətində yönəlir. Qüvvə impulsu anlayışından istifadə edərək (4.22)-ni belə də ifadə etmək olar: hərəkət miqdarının dəyişməsi qüvvə impulsuna bərabərdir.

4.11. HƏRƏKƏT MİQDARININ SAXLANMA QANUNU
→

Müstəqil fiziki məna kəsb edən m υ =K kəmiyyətinin əhəmiyyəti təkcə
onun hərəkətdə olan cismin ətalət xassəsini müəyyən edən kəmiyyət olmasından ibarət deyildir. Bir qədər sonra görəcəyimiz kimi, hərəkət miqdarı daha
ümumi və daha əhəmiyyətli xassəyə – saxlanma xassəsinə malikdir.
Hərəkət miqdarının saxlanma qanununu müəyyənləşdirmək üçün Nyutonun ikinci və üçüncü qanunlarına müraciət edək. Sadəlik üçün hələlik yalnız
bir cisimdən ibarət olan sistemə baxaq, başqa sözlə Nyutonun birinci və ikinci
qanunlarını təklikdə götürülmüş bir cismə tətbiq edək. Cismin kütləsinin m ,
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→

ona təsir edən qüvvənin F olduğunu qəbul edək. Nyutonun ikinci qanununa
→

→

görə bu cismin hərəkət tənliyi d (m υ ) = F dt olduğundan
→

→

d K = F dt .
(4.23)
(4.23) ifadəsini hərəkət miqdarının dəyişmə qanunu adlandırmaq olar.
Həmin ifadədən göründüyü kimi, cismin hərəkət miqdarının dəyişməsi ona
təsir edən yekun qüvvə impulsuna bərabərdir.
→

→

Cismə yekun qüvvə təsir etmədikdə, yəni F=0 olduqda d K = F dt =0 və
buradan
→

→

K = sabit .
(4.24)
(4.24) hərəkət miqdarının saxlanma qanunudur. Bu qanuna görə cismə
təsir edən yekun qüvvə sıfır olduqda onun hərəkət miqdarı qiymət və istiqamətcə dəyişmir.
İndi daha mürəkkəb hala - qarşılıqlı təsirdə olan cisimlər sisteminə baxaq.
Sistemi təşkil edən cisimlər arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvələrini daxili, sistemə aid olmayan cisimlərin sistemdəki cisimlərə təsir qüvvələrini isə xarici
qüvvə adlandıraq. Daxili qüvvələri f, xarici qüvvələri isə F hərfi ilə işarə edək.
Daxilindəki cisimlərə heç bir kənar qüvvə təsir etməyən sistem izolə olunmuş sistem, xarici qüvvələrin təsirinə məruz qalan sistem isə izolə olunmamış
sistem adlanır. Fərz edək ki, kütlələri m1, m2.......mN olan N sayda cisim izolə
olunmamış sistem təşkil edir. Sistem daxilindəki hər cismə qalan digər cisimlər tərəfindən daxili qüvvələr (fij) təsir edir. Bundan əlavə, sistem izolə olunmadığından ona daxil olan cisimlərdən hər birinə müvafiq xarici qüvvə(Fi)
təsir edir. Deyilənləri nəzərə almaqla sistemə daxil olan hər bir cisim üçün
hərəkət tənliyini yazaq:
→

→
→
→
→
dm 1 υ 1
= F 1 + f 1 , 2 + f 1 , 3 + ...... + f 1 , N
dt
→

→
→
→
→
dm 2 υ 2
= F 2 + f 2 ,1 + f 2 , 3 + ...... + f 2 , N
dt
.......... .......... .......... .......... .......... .
.......... .......... .......... .......... .......... ...

dm

→

N

dt
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υN

→

→

→

→

= F N + f N ,1 + f N , 2 + ...... + f N − 1 , N

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭

(4.25)
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(4.25) tənliklər sistemini tərəf-tərəfə toplayaq və Nyutonun üçüncü qanununa
→
→
→
→
→
→
görə f 1, 2 = − f 2,1 , f 1,3 = − f 3,1 ,.............., f 1, N = − f N ,1 , və s. olduğunu, yəni sistemi
təşkil edən cisimlər arasındakı təsir və əks-təsir qüvvələrinin qiymətcə
bərabərliyini nəzərə alsaq
→
→
→
→
→
→
d
(m1 υ 1 + m2 υ 2 + ... + m N υ N ) = F1 + F2 + ... + FN .
dt
Sistemə təsir edən xarici qüvvələrin vektorial cəmini (bu cəmə xarici qüv→

→

vələrin baş vektoru deyilir) F , sistemin yekun hərəkət miqdarını isə K ilə
işarə etsək
→

dK →
=F
dt
ifadəsini alırıq. Burada
→

→

(4.26)

→

→

K = m1 υ 1 + m 2 υ 2 + ...... + m N υ N =

N

→

∑m υ
i =1

i

.

(4.27)

(4.27) ifadəsi sistemin yekun hərəkət miqdarı, (4.26) isə izolə olunmamış sistemin hərəkət miqdarının (impulsunun) dəyişmə qanununun riyazi ifadəsidir.
Həmin qanuna görə, izolə olunmamış sistemin hərəkət miqdarının vahid
zamandakı dəyişməsi sistemə təsir edən xarici qüvvələrin baş vektoruna bərabərdir.
→

→

İzolə olunmuş sistemdə F = 0 olduğundan d K = 0 . Buradan
→

→

K = sabit .
(4.28)
(4.28) izolə olunmuş sistemin hərəkət miqdarının saxlanma qanununu
ifadə edir. Həmin qanuna görə, izolə olunmuş sistemi təşkil edən cisimlərin
hərəkət miqdarının vektorial cəmi sabit kəmiyyətdir. Belə sabitliyin səbəbi
təsirin əks təsirə bərabər olması ilə əlaqədar daxili qüvvələrin qiymətcə bərabər, istiqamətcə əks olmalarıdır. Məhz buna görə də daxili qüvvələr sistemin
yekun hərəkət miqdarını dəyişdirə bilmir.
Hərəkət miqdarının saxlanma qanununu nümayiş etdirən iki misala nəzər
salaq. Yalnız rəngləri ilə bir-birindən fərqlənən iki minik maşını müxtəlif
sürətlərlə qarşı-qarşıya gəlir (şəkil 4-28,a). Qarşı-qarşıya gələn iki minik
maşınından ibarət belə izolə olunmuş sistemin toqquşmaya qədərki yekun
hərəkət miqdarı
→

→

Kilk=K1+K2= = mυ1 + mυ 2 .
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Maşınlar toqquşduqdan sonra (şəkil 4-28,b) onlar bir-birinə pərçimlənərək bir cisim kimi hərəkət etdiyindən toqquşmadan sonrakı hərəkət miqdarı
→

Kson = (m + m) υ .

Şəkil 4-28. Hərəkət miqdarının saxlanma qanununun nümayişi

Kson =Kilk

→

→

υ +υ
olduğundan υ = 1 2 . Burada sürətlərin əks istiqamətlərdə
→

2
yönəldiklərini və υ1 f υ 2 olduğunu nəzərə almaqla kəmiyyətlərin ədədi qiyυ −υ
mətinə keçdikdə υ = 1 2 alırıq. Deməli, hərəkət miqdarının saxlanma qa2

nununa müvafiq olaraq maşınlar toqquşduqdan sonra birlikdə sürətləri fərqinin yarısına bərabər sürətlə sürəti böyük olan maşının ilkin hərəkəti istiqamətində hərəkət edirlər.
Digər misala nəzər salaq. İki xizəksürən sükunət halında olmaqla əlləri
ilə təmasdadırlar (şəkil 4-29,a). Bu halda onların yekun hərəkət miqdarı sıfra
bərabərdir. Əlləri ilə bir-birini itələdikdə (şəkil 4-29,b) onların hərəkəti necə
olmalıdır?

Şəkil 4-29. Xizəksürənlərin bir-birini itələməsi
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Bu suala hərəkət miqdarının saxlanma qanununa istinad etməklə cavab verək. İki xizəksürəndən ibarət sistem izolə olunmuş sistemdir, çünki onları
hərəkətə gətirə biləcək heç bir xarici qüvvə təsir etmir. Ona görə bu halda da
sistemin yekun hərəkət miqdarı sıfırdır. Bir-birini itələmə nəticəsində birinci
→

→

xizəksürən K1 = m1 υ1 , ikinci xizəksürən isə K2 = m2 υ 2 hərəkət miqdarı əldə
→

→

edir. Burada m1 , υ1 və m2 ,υ 2 uyğun olaraq birinci və ikinci xizəksürənin
kütləsi və sürətidir. Hərəkət miqdarının saxlanma qanununa görə K1+ K2=0
→

→

və m1 υ1 + m2 υ 2 = 0 . Buradan
→

υ1
→

υ2

=−

m2
.
m1

Burada mənfi işarəsi sürətlərin əks istiqamətlərə yönəldiyini göstərir. Deməli, hərəkət miqdarının saxlanma qanununun tələbinə uyğun olaraq xizəksürənlər bir-birinin əksi istiqamətlərində ədədi qiymətləri müvafiq kütlələrlə
tərs mütənasib olan sürətlərlə hərəkər edirlər.
İndi hərəkət miqdarının mahiyyəti ilə əlaqədar bir məsələyə nəzər salaq.
Biz qapalı sistemin hərəkət miqdarının saxlanma qanununu müəyyənləşdirərkən Nyutonun ikinci və üçüncü qanunlarına istinad etdik. Bu fakta nəzər salsaq, hərəkət miqdarının saxlanma qanununun Nyuton ikinci və üçüncü qanunlarından alındığını söyləyə bilərik. Əlbəttə, bunun tərsini də demək olarqapalı sistemin hərəkət miqdarının saxlanması təsirin əks-təsirə bərabər olması nəticəsinə gətirir. Doğrudan da, iki cisimdən ibarət olan izolə olunmuş
→

→

→

(qapalı) sistem üçün m1 υ 1 + m2 υ 2 = sabit olduğundan bərabərliyin hər iki
tərəfindən zamana görə törəmə alsaq
→

→

dυ1
dυ2
m1
+ m2
= 0.
dt
dt

(4.29)

→

→

olur. İkinci cismin birinci cismə ( f1, 2 ), birinci cismin isə ikinci cismə( f 2,1 )
təsir etdiklərini nəzərə alsaq cisimlərin hərəkət tənlikləri belə olur:
→
→ ⎫
d υ1
m1
= f 1, 2 ⎪
⎪
dt
⎬
→
→
⎪
d υ2
m2
= f 2,1 ⎪
dt
⎭

(4.30)
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(4.29) ifadəsində ikinci həddi sağ tərəfə keçirsək
→

→

dυ2
d υ1
= −m2
m1
dt
dt
olur. (4.31)-i (4.30) ilə müqayisə etdikdə
→

(4.31)

→

→
dυ2
d υ1 →
= f 1, 2 = −m 2
= − f 2,1 , yəni
m1
dt
dt
→

→

f1, 2 = - f 2,1 .
→

(4.32)

→

Buradakı f1, 2 və f 2,1 uyğun olaraq ikinci cismin birinciyə və birinci cismin ikinciyə təsir qüvvələridir. Ona görə də (4.32) –nin Nyutonun üçüncü qanununun ifadəsi olduğunu görürük. Bizə də məhz bunu isbat etmək lazım idi.
Asanlıqla göstərmək olar ki, hərəkət miqdarının saxlanma qanunu birbirinə nəzərən sabit sürətlə hərəkət edən bütün ətalət hesabat sistemlərində
ödənilir. Bunu isbat etmək üçün kütlələri m1 və m2 olan iki cisimdən (A və B
cisimlərindən) ibarət izolə olunmuş sistemi nəzərdən keçirək.

Şəkil 4-30. Bir-birinə nəzərən bərabərsürətli düzxətli hərəkət
edən ətalət koordinat sistemləri

A və B cisimlərinin hərəkətini K1 və K2 (şəkil 4-30) ətalət koordinat sis→

temlərinə nəzərən öyrənək. K2 koordinat sisteminin K1-ə nəzərən υ 0 sürəti ilə
hərəkət etdiyini qəbul edək. Sistemə yekun xarici qüvvə təsir etmədiyindən
K1 sisteminə nəzərən hərəkət miqdarının saxlanma qanununu belə yazmaq
olar:
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→

→

→

m1 υ 1 + m2 υ 2 = sabit .
→

(4.33)

→

Burada υ1 və υ 2 , müvafiq olaraq birinci və ikinci cisimlərin K1 sisteminə
→

→

nəzərən sürətləridir. υ1 və υ 2 sürətlərinin hər biri sabit olmaqla yanaşı istənilən istiqamətə yönələ bilər. A və B cisimlərinin K2 koordinat sistemindəki
yekun hərəkət miqdarını təyin etmək üçün həmin cisimlərin bu koordinat sis→

→

teminə nəzərən sürətlərini ( υ1/ və υ 2/ ) təyin etməliyik. Şəkildən göründüyü
kimi
→

→

→

⎫

υ1/ = υ1 − υ 0 ,⎪

(4.34)

⎬
υ = υ 2 − υ 0 ⎪⎭
(4.34)-ü (4.33)-də nəzərə alsaq
→
/
2

→

→

→

→

→

→

→

m1 (υ 1 + υ o ) + m2 (υ 2 + υ o ) = sabit .
/

/

Buradan
→

→

→

→

m1 υ 1 + m2 υ 2 = sabit − (m1 + m2 ) υ o .
/

/

Bərabərliyin sağ tərəfindəki ikinci hədd də sabit olduğundan
→

→

→

m1 υ 1 + m2 υ 2 = sabit .
/

/

(4.35)

Bu isə K2 koordinat sisemində yekun hərəkət miqdarının saxlanma qanunudur. Sistemimiz iki deyil, istənilən sayda cisimlərdən ibarət olsa da eyni
nəticəyə gələrik. Deməli, istənilən sayda cisimdən ibarət sistemin hərəkət
miqdarı hər hansı ətalət koordinat sistemində saxlanılırsa bu sistemin hərəkət
miqdarı verilmiş ətalət koordinat sisteminə nəzərən bərabərsürətli düzxətli
hərəkət edən istənilən koordinat sistemində də saxlanılır. Bizə də bunu isbat
etmək lazım idi.
Deməli, hərəkət miqdarının saxlanma qanunu Qaliley çevirməsinə nəzərən invariantdır.
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4.12. DƏYİŞƏN KÜTLƏLİ CİSMİN HƏRƏKƏT TƏNLİYİ.
Biz indiyədək hərəkət tənliyini yazarkən Nyuton mexanikasının tələbinə
uyğun olaraq bütün hərəkət müddətində kütlənin dəyişmədiyini, yəni sabit
qaldığını qəbul etdik. Nyuton mexanikasında rast gəlinən sürətlər işıq sürətindən çox kiçik olduğuna görə böyük sürətlər mexanikasından (relyativist mexanikadan) fərqli olaraq kütlə sürətdən asılı olmayan sabit kəmiyyətdir. Bununla bərabər Nyuton mexanikasında (kiçik sürətlər mexanikasında) kütlənin
sürətdən asılı olaraq deyil, başqa səbəbdən, məsələn maddənin sərf olunması
hesabına (suçiləyən maşınlarda suyun çilənməsi, reaktiv mühərriklərdə yanacağın sərf edilməsi və s.) zaman keçdikcə dəyişməsi – azalması müşahidə
olunur. Elə proseslər də vardır ki, zaman keçdikcə kütlə artır. Məsələn, ifrat
doymuş hava buxarı daxilində düşən yağış damcısının get-gedə böyüməsi
nəticəsində onun kütləsi artır. Raketin kosmosda, yağış damcısının isə doymuş buxar daxilində hərəkətini və digər bu növ hadisələri tədqiq edə bilmək
üçün Nyutonun hərəkət tənliyi yaramır, çünki kütlə zaman keçdikcə dəyişir.
Bütün bu növ proseslərlə əlaqədar qarşımıza belə bir sual çıxır: zaman keçdikcə kütləsi dəyişən cisimlərin hərəkətlərini hansı tənliklə təsvir etmək olar?
Bu suala cavab vermək üçün dəyişən kütləli cismin hərəkətini klassik mexanika çərçivəsində təsvir edə biləcək tənlik tərtib etmək zərurəti yaranır. Həmin tənliyi suçiləyən maşın və ya raket misalında tərtib edək. Birinci və ikinci
hal prinsipcə bir-birindən fərqlənmir.

Şəkil 4-31. Hərəkət zamanı kütlənin israfı: a) suçiləyən maşın, b) kosmik raket

Suyun çilənmə istiqaməti (birinci halda) maşının hərəkət istiqaməti ilə
eynidir, qaz tullantısının hərəkət sürəti (ikinci halda) isə raketin hərəkət sürətinin əksi istiqamətində yönəlir. Bu iki haldan biri üçün hərəkət tənliyini
tərtib etməklə, həmin tənliyi digər hal üçün avtomatik yaza bilərik. Bunu
nəzərə alaraq suçiləyən maşın üçün hərəkət tənliyinin necə tərtib edildiyini
şərh edək.
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İxtiyari t anında maşının su ilə birlikdə kütləsi M, suyun maşın gövdəsinə
→

nəzərən nisbi sürəti υ n , vahid zamanda çilənən suyun kütləsi× μ = −dM / dt ,
→

maşının Yerə nəzərən hərəkət sürəti isə υ olsun (şəkil 4-31). Onda suyun

r

→

r

Yerə nəzərən sürəti u = υ n + υ olar. Müəyyən dt müddətindən sonra μdt qədər su çiləndiyindən qalan su ilə birlikdə maşının kütləsi M-μdt olar. Hərəkət
zamanı vahid zamanda sərf olunan kütlənin (μ) sabit qaldığını qəbul edək.
→

Maşın-su sisteminə təsir edən yekun qüvvə ( F ) maşın mühərrikinin dartı
→

→

→

qüvvəsi ilə sürtünmə qüvvəsinin vektorial cəminə bərabərdir: F = F d + F s .
Dartı və sürtünmə qüvvələrinin eyni bir düzxətt üzrə, lakin əks istiqamətlərdə
→

→

→

yönəldiklərini nəzərə aldıqda F = Fd − Fs olur. υ n , υ və xarici qüvvə F bir
düz xətt üzrə eyni istiqamətə yönəldiyindən hərəkət miqdarının saxlanma
qanununu skalyar şəkildə yazaraq alınan son ifadədə uyğun kəmiyyətlər
üzərinə onların vektor olduqlarını göstərən ox qoymaq olar.
Dartı qüvvəsinin sabit qaldığını nəzərə alsaq, sistemin kütləsi μdt qədər
azalaraq M- μdt olduğundan sürət artaraq υ + dυ olur. Su+maşın sisteminin
t anındakı hərəkət miqdarı K 1 = Mυ -dir. Suyun çilənməsi hesabına dt müddətində sistemin kütləsi μdt qədər azaldığından və bu səbəbdən qalan su ilə
maşının birlikdə sürəti dυ qədər artaraq υ + dυ olduğundan t + dt anındakı
hərəkət miqdarı K 2 = ( M − μdt )(υ + dυ ) + μ (υ n + υ )dt olur. Onda dt müddətində hərəkət miqdarının dəyişməsi

K 2 − K 1 = ( M − μdt )(υ + dυ ) + μ (υ n + υ ) − Mυ = Mυ + Mdυ − μυdt −
− μdυdt + μυndt + μυdt − Mυ = Mdυ − μυdt − μdtdυ + μυ 0 dt + μυdt =
= Mdυ + μυ n dt = Fdt
olur. Burada μdυdt ikinci tərtib kiçik kəmiyyət olduğundan, qalan hədlərlə
müqayisədə nəzərə alınmamışdır. Aldığımız Mdυ + μυ n dt = Fdt ifadəsində
hər tərəfi dt -yə bölsək
dυ
M
= F − μυ n .
(4.36)
dt
×

Mənfi işarəsi zaman keçdikcə kütlənin sərfiyatı hesabına azalmasını ifadə edir.
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(4.36) ifadəsinə daxil olan kəmiyyətlərin eyni istiqamətə yönəlmiş vektorlar olduğunu nəzərə alaraq tənliyi vektor şəklində belə yaza bilərik:
→

→
dυ →
= F − μυn .
M
(4.37)
dt
(4.36) və onun vektor şəklində ifadəsi olan (4.37) ifadələrinə daxil olan
kütlə (M) zamandan asılı olaraq dəyişən kəmiyyətdir, yəni M = M (t ) . Bu
səbəbdən həmin tənliklər dəyişən kütləli cismin hərəkət tənlikləridir. Məqsədimiz də məhz belə tənliyin çıxarılması idi.
Dəyişən kütləli cismin hərəkət tənliyi olan (4.37) onu müəyyən edən alimin şərəfinə Meşşerski tənliyi adlanır. (4.37) tənliyinin sağ tərəfinə daxil
→

→

→

olan − μ υ n toplananı reaktiv qüvvə adlanır: F R = − μ υ n .
Hərəkət miqdarının saxlanma qanunu reaktiv mühərriklərin və kosmik
raketlərin hərəkət prinsipinin əsasını təşkil edir. Mühərrik daxilində baş verən
yanma prosesi nəticəsində alınan tullantı (qaz kütləsi) böyük sürətlə kənara
çıxır. Sistemin (raket-yanacaq sisteminin) hərəkət miqdarı sabit qaldığından
raketin gövdəsi əks istiqamətdə hərəkət edir. Bu prinsip ilk dəfə rus alimi K.E.
Siolkovski tərəfindən müəyyən olunmuşdur. K.E. Siolkovski reaktiv hərəkət
qanunlarını müəyyən edərək onun kosmik uçuşlarda tətbiq olunacağını qabaqcadan söyləmişdir.

Şəkil 4-32. Reaktiv raketin hərəkəti
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→

→

Kosmik fəzada hərəkət edən raket1 üçün F=0 olduğundan və υ n ilə υ
əks istiqamətlərə yönəldiyindən(şəkil 4-31,b və şəkil 4-32) raketin hərəkət
tənliyi belə olur:
→

→
dυ
= μυ n.
(4.38)
M
dt
Kosmosun fəthi qarşısında duran ən mühüm məsələlərdən biri kosmosa
çıxarılacaq gəminin son kütləsinin mümkün qədər böyük olmasıdır. Belə olduqda gəmi sərnişinlərinin sayı çox ola bilər, həmçinin kosmik gəmiyə yerləşdiriləcək avadanlıqların, sərnişinlər üçün lazım ola biləcək qida maddələrinin və digər ləvazimatların arzu olunan qədər götürülməsinə imkan yaranar.
Bununla əlaqədar qarşıya çıxan əsas çətinlik ondan ibarətdir ki, kosmik
gəminin son mənzilə göndərilməsi üçün ona böyük başlanğıc (start) sürəti
vermək lazımdır. Qarşıya qoyulan bu cür tələblərə cavab vermək və kosmik
gəminin geri dönməsini təmin etmək üçün gəmidə kifayət miqdarda yanacaq
da olmalıdır. Bu durumda sanki ziddiyyətlə qarşılaşırıq - bir tərəfdən qarşıya
qoyulan məqsədlə əlaqədar kosmik gəminin kütləsi kifayət qədər böyük olmalı, digər tərəfdən gəminin kosmosa çıxarılması üçün tələb olunan start sürətinin çox böyük olması ilə əlaqədar onun kütləsi mümkün qədər kiçik olmalıdır. Hər iki tələbi ödəmək üçün, necə deyərlər, elə yol seçmək lazımdır ki,
«nə şiş yansın, nə kabab».
Qeyd etdiyimiz kimi, kosmosun fəthi ilə əlaqədar qarşıda duran əsas məsələ budur: kosmik gəmiyə birinci kosmik sürət (8km/san) verməklə son kütləni ( M son = m raket + m gemi + m kosmonavt + m avadanlıv ) tələb olunan orbitə çıxarmaqdır. Bununla əlaqədar qarşıya belə bir sual çıxır: orbitə müəyyən kütləli gəmini çıxarmaq və ona lazım olan son sürəti vermək üçün kosmik gəminin
başlanğıc (start) kütləsi nə qədər olmalıdır? Bu suala ilk dəfə rus alimi K.E.
Siolkovski (1857-1935) cavab vermişdir. O, dəyişən kütləli cismin hərəkət
tənliyinə əsaslanaraq, Mson kütləli raketə υ son sürətini vermək üçün ilkin şərtiraketin başlanğıc kütləsini müəyyən edən düstur çıxarmışdır.
Raketin start (başlanğıc) kütləsini M0, sürətini υ , yanacağın yanma məhsulunun raketdən ayrılma sürətin isə υ n ilə işarə edək. Onda ixtiyari t anında
raketin kütləsi M(t)=M0-μt olar.

1

Raketin Yer tərəfindən cəzbolunma qüvvəsi və havanın sürtünmə qüvvəsinin cəmi olan
yekun qüvvəni (F) kosmik fəzada hərəkət edən raket üçün praktik olaraq sıfır qəbul etmək olar.Çünki raketin reaktiv qüvvəsi FR ff F .
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Bunu (4.38)-in skalyar ifadəsində nəzərə alsaq, ( M 0 − μt )dυ = μυ n dt olur.
Buradan

dυ

υn

=

μdt

(4.39)

M 0 − μt

olduğunu görürük. Burada υ dəyişən, υ n isə sabit kəmiyyətdir. Sükunət halında ( t = 0 anında) raketin sürəti sıfır, son halda isə υ son olduğundan, (4.39)un sağ və sol tərəflərini, uyğun olaraq, sıfırdan υ son -a və sıfırdan t-yə qədər
inteqrallamalıyıq. Bu şərtlər daxilində və μdt = − d ( M 0 − μt ) yaza biləcəyimizi nəzərə almaqla inteqrallama əməliyyatını yerinə yetirsək
υ son

∫
0

dυ

υn

=

1

υ son

υn

∫ dυ =
0

t
υ son t μdt
d ( M 0 − μt )
=∫
= −∫
=
υn
M 0 − μt
M 0 − μt
o
o

ln M 0 − ln(M 0 − μt ) = ln

Buradan

M0
M0
= ln
.
M 0 − μt
M son

M0
υ son
= ln
və
υn
M son

υ son = υ n ln

M0
M son

və

υ son
).
υn

M 0 = M son exp(

(4.40)

(4.41)

(4.40) və ona ekvivalent olan (4.41) ifadəsi Siolkovski düsturu adlanır.
Bir daha bu düsturların mənasına nəzər salaq. (4.40) düsturu bizə verilmiş
texniki şərtlər daxilində raketin əldə edə biləcəyi son sürəti təyin etmə imkanı
verir. (4.41) isə υ son və υ n sürətlərinin məlum qiymətlərində son kütləsi M son
olan kosmik gəmini orbitə çıxarmaq üçün tələb olunan yanacağın miqdarını
müəyyənləşdirir. Bu miqdar belə təyin olunur: M yanacaq = M 0 − M son .
(4.41) düsturuna əsasən
mış
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məlumatların əhəmiyyətini daha əyani şəkildə başa düşmək üçün kosmik
gəminin Yer səthi yaxınlığında yerləşən dairəvi orbitə çıxarılma məsələsinə
nəzər salaq. Kosmik gəmini belə orbitə çıxarmaq üçün ona veriləcək son sürət
birinci kosmik sürətə (8 km/san) bərabər olmalıdır. Raket mühərrikində yanan
qazın gəmi gövdəsinə nəzərən çıxış sürəti υ n =1 km/san olduqda
bu səbəbdən

υ son
=8 və
υn

M0
= 2980 alınır. M 0 = M yanacaq + M son olduğundan
M son
M yanacaq + M son M yanacaq
M0
=
=
+ 1 = 2980 .
M son
M son
M son

Buradan Myan./Mson=2979 alırıq. Bu isə o deməkdir ki, baxılan halda gəmi
kütləsinin az qala hamısı yanacaqdan ibarət olmalıdır. υ n p 1 km/san olduğu
bütün hallarda gəmi praktik olaraq yalnız yanacaqdan ibarət olmalıdır. Deməli,
bu şərtlər daxilində kosmik gəminin orbitə çıxarılmasından söhbət gedə bilməz.
Cədvəl 4.1. Kosmik gəminin start kütləsinin

υ son
υn

M0
M son

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2,72
7,39
20,1
54,6
148
403
1100
2980
8100
22000
59900
163000

υ
(km/san)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

υ son
υn

nisbətindən asılılığı

υn
(km/san)
8
4
2,7
2
1,6
1,33
1,14
1
0,9
0,8
0,73
0,66

km
olduqda υ son = 4 və M 0 =54,6,
san
υn
M son
υ son
M0
km
=1
= 2 və
=7,39, υ n = 8
olduqda isə
M son
υn
san

Yanan qazın çıxma sürəti υ n = 2
υn = 4

υ son
km
olduqda
υn
san
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və M 0 =2,72 ≈ 3 olur.
M son

Bu o deməkdir ki, yanan qazın raketdən çıxma sürəti υ n = 2 km olduqda
san
km
olyanacağın kütləsi kosmik gəminin son kütləsindən 54 dəfə, υ n = 4
san
km
olduqda isə cəmi 2 dəfə çox olmalıdır. Beləliklə,
duqda 6 dəfə, υ n = 8
san
raketdə yanan qazın çıxma sürətinin artması ilə gəminin faydalı kütləsinin
(Mson.) kəskin surətdə artdığını görürük.
Mövzunun sonunda kosmik raket texnikası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edən bir suala cavab verək: niyə kosmik gəmini orbitə çıxarmaq üçün birpilləli deyil, çoxpilləli, məsələn, 3-pilləli raketlərdən istifadə olunur?
Bu suala cavab vermək üçün Siolkovski düsturundan istifadə edək.
M son = M gemi + M raket olduğunu da nəzərə alsaq Siolkovski düsturunu bu şəkildə yaza bilərik:
υ son = υ n ln(

M0
).
M gemi + M raket

Bu düstur kosmosa uçuş məsələsinin əsasını təşkil edən fundamental
nəticə əldə etməyə imkan verir. Alınan nəticənin nədən ibarət olduğunu aydınlaşdırmaq məqsədilə λ =

M raket
nisbəti ilə müəyyən olunan kəmiyyət
M 0 − M gemi

daxil edək. Bu kəmiyyət M gemi = 0 olduğu halda raketin orbitdəki son kütləsinin onun startdakı başlanğıc kütləsinə nisbətini müəyyən edir. Real halda

λ =0,1-dir. Müasir raket yanacaqları υ n = 3 km sürətini əldə etməyə imkan
san

verir. M gemi = 0 qəbul etdikdə Siolkovski düsturundan υ son = υ n ln

1

=7

km
san

λ
alırıq. Deməli, hətta ən ideal halda, yəni raketin dartma qüvvəsindən başqa
bütün qüvvələrin - havanın müqavimət qüvvəsinin, Yerin cazibə qüvvəsinin
və digər qüvvələrin nəzərə alınmadığı, həmçinin M gemi = 0 qəbul edildiyi

halda birpilləli raketin əldə etdiyi sürət birinci kosmik sürətdən kiçikdir.
Bu fundamental nəticə göstərir ki, Yer orbitinə süni peyk çıxarmaq üçün
birpilləli raket yaramır. Çünki birpilləli raket peykin Yer orbitinə çıxarılması
üçün lazım olan birinci kosmik sürəti əldə edə bilmir. Bunun səbəbi raket
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yanacağına da raketin hərəkət sürətinə bərabər sürət vermək zərurətidir. Axı
raket yanacağının öz kütləsi və onun yerləşdiyi qabın kütləsi raketə əlavə
yükdür. Bu yük sonda sıfır olsa da bütün yol boyu mövcuddur. Deyilənlərdən aydın olur ki, raketin hərəkəti zamanı periodik olaraq işini bitirmiş hissələrdən xilas olmaq lazımdır, yəni onları lazım olmadığı andan etibarən raketdən ayırmaq lazımdır ki, raketin ümumi kütləsi azalsın və ona lazım olan
böyük sürəti (birinci kosmik sürəti) vermək mümkün olsun. Məhz bu səbəbdən praktik olaraq raket bir neçə pillədən ibarətdir. Pillələrdən hər biri öz işini
bitirdikdən sonra raketdən ayrılır.

4.13. MADDİ NÖQTƏLƏR SİSTEMİNİN
HƏRƏKƏT TƏNLİYİ. KÜTLƏ MƏRKƏZİ
Kütlələri, uyğun olaraq m1 , m2 ,......, m N olan N sayda maddi nöqtələrdən
ibarət qapalı sistemə baxaq (şəkil 4-33). Sistemi təşkil edən maddi nöqtələrin seçdiyimiz koordinat sisteminə görə radius-vektorlarını uyğun olaraq r1,
r2,.........,rN ilə işarə edək.

z
Şəkil 4-33. Maddi nöqtələr sisteminin kütlə mərkəzi

Nyutonun ikinci qanununa əsasən sistemi təşkil edən maddi nöqtələrin
hərəkət tənliklərini aşağıdakı kimi yazmaq olar:
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→

→
→
→
d 2 r1
m1
f
f
f
=
+
+
.....
+
1
,
2
1
,
3
1, N
dt 2
→

→
→
→
d 2 r2
m2
= f 2 ,1 + f 2 , 3 + ...... + f 2 , N
2
dt
.......... .......... .......... .......... .......... ....
.......... .......... .......... .......... .......... ......
→

mN

→
→
→
d 2 rN
=
f
+
f
+
......
+
f
−1 , N
N
,
1
N
,
2
N
dt 2

→

Buradakı f i , j (i ≠ j = 1,2,....., N ) uyğun olaraq müvafiq maddi nöqtələrə
təsir edən daxili qüvvələrdir. Hərəkət tənliklərini tərəf-tərəfə toplasaq və NyuN →

→

tonun üçüncü qanununa görə ∑ ( f i1 + ... + f iN ) = 0 olduğunu nəzərə alsaq
i =1

2

N

d
(4.42)
∑ mi ri = 0 .
dt 2 i =1
Maddi nöqtələr sistemi üçün aldığımız hərəkət tənliyini təhlil etməzdən
əvvəl kütlə mərkəzi anlayışı ilə tanış olaq.
Radius-vektoru
→

N

→

→

→

∑m

→

ri

m1 r1 + m2 r2 + ..... + m N rN
(4.43)
= i =1
m1 + m2 + ........... + m N
m
ifadəsi ilə təyin olunan nöqtə maddi nöqtələr sisteminin kütlə mərkəzi adlanır.
Burada m sistemin kütləsidir. (4.43)-ü x, y və z oxları üzrə proyeksiyalasaq,
kütlə mərkəzinin müvafiq koordinatlarını müəyyənləşdirərik:
→

rC =

⎫
⎪
x C = i =1
,⎪
m
⎪
N
⎪
mi y i ⎪
∑
⎪
y C = i =1
,⎬
m
⎪
N
⎪
mi z i ⎪
∑
z C = i =1
.⎪
m
⎪
⎪
⎭

i

N

∑m x
i
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Şəkil 4-33-dəki maddi nöqtələrin x koordinatları şəkil 4-34-də göstərilmişdir.

Şəkil 4.34. Maddi nöqtələr sisteminin ətalət mərkəzinin x koordinatı
N

→

→

(4.43)-dən göründüyü kimi, m rC = ∑ mi ri . Bunu maddi nöqtələr sistei =1

minin (4.42) hərəkət tənliyində nəzərə alsaq
→

d 2 rC
m
= 0.
dt 2
Bu ifadə maddi nöqtələrdən ibarət qapalı sistemin ətalət (kütlə) mərkəzinin hərəkət tənliyidir.
Sistemin kütlə mərkəzi, həmin sistem üçün səciyyəvi olan müəyyən bir
→

d 2 rC
=0
nöqtədir. Kütlə mərkəzinin hərəkət tənliyindən göründüyü kimi
dt 2
→

→
→
d rC
və buradan
= υ C = sabit alırıq. Deməli, qapalı sistem təşkil edən ayrıdt
ayrı hissəciklərin sürətləri zaman keçdikcə dəyişsə də sistemin kütlə mərkəzinin sürəti sabit qalır, yəni, qapalı sistemin kütlə mərkəzi bərabərsürətli
düzxətli hərəkət edir.

4.14. İKİ CİSİM MƏSƏLƏSİ. GƏTİRİLMİŞ KÜTLƏ
Təklikdə götürülmüş cismin hərəkətini ona təsir edən qüvvələri nəzərə
alaraq tərtib olunmuş hərəkət tənliyini başlanğıc şərtlər daxilində həll etməklə
öyrənmənin mümkün olduğunu söylədik. İndi isə qarşılıqlı təsirdə olan iki
cisimdən ibarət sistemin hərəkətini araşdıraq. Bu məsələ iki cisim məsələsi
adlanır.
163

Mexanika

Sadəlik üçün sistemin qapalı olduğunu və onun bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olan m1 və m2 kütləli iki maddi nöqtədən ibarət olduğunu qəbul edək.
Maddi nöqtələrin vəziyyətini ixtiyari seçilmiş O koordinat başlanğıcına görə
müəyyən edəcəyik (şəkil 4-35).

Şəkil 4.35. İki cisimdən ibarət sistem

Maddi nöqtələrə təsir edən qüvvələri, uyğun olaraq, F1,2 və F2,1 ilə,
onların O nöqtəsinə nəzərən radius-vektorlarını isə r1 və r2 ilə işarə edək.
Sistemə daxil olan maddi nöqtələrin hərəkət tənlikləri aşağıdakı kimidir:
→
⎫
→
d 2 r1
= F1, 2 , ⎪
m1
⎪
dt 2
⎬
→
→ ⎪
d 2 r2
= F2,1 .⎪
m2
dt 2
⎭

(4.45)

Sistemi təşkil edən maddi nöqtələrə təsir edən qüvvələr Nyutonun üçüncü
qanunu ilə müəyyən olunduğundan F1,2 = - F2,1. Bunu nəzərə almaqla hərəkət tənliklərini tərəf-tərəfə çıxdıqda
→

→

→
F2,1 F1, 2
1
1
d2 → →
(
)
)
r
−
r
=
−
=
F
+
2
1
2 ,1 (
2
m2
m1
m1 m2
dt
→

→

→

(4.46)

alınır. Şəkil 4-35-dən göründüyü kimi, r = r2 − r1 vektoru, kütləsi m2 olan
ikinci maddi nöqtənin, kütləsi m1 olan birinci maddi nöqtəyə nəzərən radius
- vektorudur. Bu səbəbdən (4. 46) bir maddi nöqtənin (baxılan halda ikinci
maddi nöqtənin) digərinə (birinci maddi nöqtəyə) nəzərən hərəkətini tam təsvir edir. Deməli (4. 46) ifadəsi qapalı sistem təşkil edən bir maddi nöqtənin
digərinə nəzərən hərəkət tənliyidir.
1
ilə əvəz etsək
(4.46) tənliyinin sağ tərəfindəki skalyar vuruğu
M
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1
1
1
=
+
olduğundan
M m1 m2
→

→
d2 r
M 2 = F21 .
(4.47)
dt
m1 m2
kəmiyyəti gətirilmiş kütlə adlanır.
(4.47)-yə daxil olan M =
m1 + m2

(4.47) tənliyi zahirən Nyutonun ikinci qanununun riyazi ifadəsinə bənzəyir. Bu tənlik sanki M kütləli cismin ikinci maddi nöqtəyə tətbiq olunmuş
→

F21 qüvvəsinin təsiri ilə icra etdiyi hərəkət tənliyidir. Bütün deyilənləri ümumiləşdirməklə belə nəticəyə gəlmək olar: bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olan
iki maddi nöqtədən ibarət sistemin hərəkətinə, kütləsi M olan bir maddi
nöqtənin digərinin qüvvə sahəsindəki hərəkəti kimi baxmaq olar. Digər heç
bir fiziki məna kəsb etməyən gətirilmiş kütlə anlayışının daxil edilmə səbəbi
də məhz bu nəticə ilə izah oluna bilər.
Hərəkətin öyrənilməsi müvafiq hərəkət tənliyini həll edərək r1=r1(t) və
r2=r2(t) asılılıqlarını müəyyən etmək deməkdir. Bu məqsədlə (4.47) tənliyini həll etmək lazımdır. Lakin (4.47) tənliyini (4.45) tənliklər sistemi ilə
ekvivalent hala gətirmək üçün kütlə mərkəzinin hərəkət tənliyindən istifadə
etmək lazımdır.
Əvvəlki paraqrafda söylədiyimiz kimi, radius-vektorları uyğun olaraq r1,
r2.............. rN olan m1 , m2, m3,………, m N −1 , mN kütləli maddi nöqtələrdən
ibarət sisteminin kütlə mərkəzinin radius-vektoru
r
r
r
m1 r1 + m2 r2 + ..... + m N rN
r
rC =
.
(4.48)
m1 + m2 + ..... + m N
ilə təyin olunan nöqtədir. Baxdığımız halda sistem iki maddi nöqtədən ibarət
olduğundan
r
r
m1 r1 + m2 r2
r
.
(4.49)
rC =
m1 + m2
r
Koordinat başlanğını sistemin kütlə mərkəzində seçsək rC =0 olur. Onda
r
r
m1 r1 = − m2 r2
(4.50)
r r r
olur. r = r2 − r1 olduğunu (4.28) –də nəzərə alsaq
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m2 r ⎫
r (t ),⎪
m1 + m2
⎪
(4.51)
⎬
m1 r
r
⎪
r (t ).
r2 (t ) =
⎪⎭
m1 + m2
Beləliklə, iki cisim məsələsinin həlli, yəni r1(t) və r2(t)-nin təyini məsələsi, r(t) -nin təyini məsələsinə gətirilir. r(t) -ni isə (4.47) tənliyini həll etməklə asanlıqla təyin etmək olar.
(4.51) ifadələrindən göründüyü kimi r1(t) və r2(t) eyni bir r(t) ilə mütənasibdir. Koordinat başlanğıcı sistemin kütlə mərkəzində götürüldüyündən
onu təşkil edən maddi nöqtələrin hər ikisinin kütlə mərkəzinə nəzərən həndəsi oxşar trayektoriyalar üzrə hərəkət etdiklərini söyləyə bilərik.
Gətirilmiş kütlə anlayışından istifadə edərək planetlərin Günəş ətrafında
hərəkətini, cüt ulduzların hərəkətini və sairləri öyrənmək mümkündür.
r
r1 (t ) = −

Elm hüdudsuz okeandır. Mən və mənim bir çox
dostlarım bu okeandan bir neçə damlanı içmək
fürsətini əldən vermədik.
İ.Nyuton
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SUALLAR
1. Sükunətdəki cismin ətalət xassəsi hansı fiziki kəmiyyətlə xarakterizə olunur?
2. Ətalət qanunun mahiyyəti nədən ibarətdir?
3. Sükunət və bərabərsürətli düzxətli hərəkət halları bir-birindən nə ilə fərqlənirlər?
4. Klassik mexanikada nisbilik prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
5. Qaliley çevirmələri nə üçündür?
6. Bərabərsürətli düzxətli hərəkət edən qatardakı sərnişin pəncərədən baxarkən
əlindəki alma Yerə düşür. Yerdəki və qatardakı müşahidəçilərə görə almanın
hərəkət rayektoriyaları necədir? Eyni deyilsə səbəb nə ola bilər və belə fərqlilik Qalileyin nisbilik prinsipinə ziddirmi?
7. Bərabərsürətli düzxətli hərəkət edən qatarda samovarın dar lüləsinin aşağısına
eyni radiuslu şüşə qab qoyduqda samovarın qatarla birlikdə hərəkət etməsinə
baxmayaraq axan su geriyə yox, birbaşa dar şüşə qaba tökülür. Bunun səbəbi
nədir?
8. Ətalət koordinat sistemi nədir?
9. Hesablama sistemi nədir? Bu sistem nəyə lazımdır?
10. Nyuton mexanikasında zamanın və fəzanın mütləqliyinin mahiyyəti nədən
ibarətdir?
11. Təbiətdə neçə ətalət sistemi var?
12. Kütlə nədir və onu necə ölçmək olar?
13. Qüvvə nədir?
14. Qüvvəni necə olçmək olar?
15. ”Qüvvə cismi hərəkətə gətirən vasitədir” cümləsinə etirazınız varmı, varsa
nədir?
16. Hərəkət tənliyi nəyə lazımdır?
17. Hərəkət tənliyini həll etmək üçün əlavə hansı şərt lazımdır?
18. Hərəkət tənliyinin həlli hansı suallara cavab verə bilər?
19. Nyuonun ikinci qanununa istinad etməklə şəkil 1-dəki xətlərin təcil oxu ilə
təşkil etdiyi bucaqların tangensinin fiziki mənasını izah edin. OA və AB qrafikləri hansı kütləli cisimlərin hərəkətlərini təsvir edir?
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Şəkil 1. Təcilin qüvvədən asılılıq qrafiki

20. Kütləsi 500 kq olan maşın 40

km
km
, kütləsi 50 kq olan motosikl isə 400
saat
saat

sürətlə hərəkət edir. Bunlardan hansını dayandırmaq daha çətindir?
21. Hərəkət miqdarı nədir və hansı səbəbə görə iki müstəqil fiziki kəmiyyətin
hasili yeni fiziki məna kəsb edir?
22. Ağırlıq qüvvəsi nədir?
23. Çəki nədir? Çəki və ağırlıq qüvvəsi eynidirmi? Bu qüvvələrin tətbiq nöqtələri haqqında nə söyləyə bilərsiniz?
24. Bir ətalət koordinat sistemindən digərinə keçdikdə sürət və təcil dəyişirmi?
25. Çevrə boyunca hərəkət edən cismə neçə və hansı qüvvələr təsir edir?
26. Nüvə ətrafında fırlanan elektrona hansı qüvvələr təsir edir?
27. Mail müstəvi üzrə cismin sürüşməsinin səbəbi nədir?
28. Mail müstəvidən istifadə etməklə sürüşmə sürtünmə əmsalını necə təyin etmək olar?
29. Nyutonun üçüncü qanunu ilə müəyyən olunan qüvvələr bir-birini tarazlaşdıra
bilərmi?
30. Sükunətdəki qayıqdan balıq torunu atdıqda qayıq öz sükunət halını saxlayırmı? Saxlamırsa səbəb nədir? Toru atdıqdan sonra qayıq hansı istiqamətdə
hərəkət edər?
31. Kosmik gəmini daşıyan raketin hərəkət etməsinin səbəbi nədir?
32. Siolkovski düsturunun mahiyyəti və faydası nədir?
33. Yer orbitinə kütləsi 500 kq olan kosmik gəmi çıxarmaq üçün nə qədər yanakm
caq götürmək lazımdır? Birinci kosmik sürət υ1 = 8
, yanma məhsulusan
km
nun raket gövdəsinə nəzərən sürəti υ = 4
.
san
34. Kütlə mərkəzi nədir və necə təyin olunur?
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Ən böyük sədəqə biliyi
bilməyənlər arasında yaymaqdır.
(Həzrəti-Məhəmməd Peyğəmbər-S.Ə.S)

V FƏSİL
MEXANİKİ QÜVVƏLƏR
Təbiətdə müxtəlif növ qüvvələrə rast gəlirik: cazibə qüvvəsi, elektrik və
maqnit qüvvələri, elastik qüvvə, səthi gərilmə qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi və
sairlər. Sadaladığımız bu qüvvələrin adları onların təzahür formaları ilə əlaqədardır. Məsələn, səthləri bir-birinə toxunan iki cisimdən biri digərinə nəzərən nisbi hərəkət edərsə onlar arasında yaranan təsir qüvvəsi sürtünmə qüvvəsi, uzanmış elastiki cismi ilk vəziyyətə qaytarmağa çalışan qüvvə elastiki
qüvvə, sükunətdə olan iki yüklü hissəcik arasında yaranan təsir qüvvəsi elektrik qüvvəsi adlanır. Lakin hadisələrin mahiyyəti ilə dərindən tanış olduqda
adını çəkdiyimiz bu üç qüvvənin eyni bir təbiətə - elektromaqnit təbiətinə
malik olduğuna inanmaq olar. Meydanagəlmə xüsusiyyətlərinə görə qüvvələri iki qrupa bölmək olar: birbaşa təmasla meydanagələn qüvvələr və sahə
qüvvələri. Deyilənləri əyani təsəvvür etmək üçün şəkil 5-1-ə nəzər salaq.
Yayı uzatmaq və arabacığı hərəkət etdirmək üçün yayı və arabacığı dartmaq,
qol vurmaq üçün isə topa birbaşa zərbə endirmək lazımdır. Göründüyü kimi,
hər üç halda yalnız təsirə məruz qalan cisimlə birbaşa təmasda olmaqla onları hərəkətə gətirmək mümkündür.

Şəkil 5-1. Birbaşa təmas qüvvələri

Bununla bərabər birbaşa təmasda olmayan cisimlər arasında da təsir qüvvələri mövcuddur. Məsələn, bir-birindən kifayət qədər uzaqda yerləşmiş göy
cisimləri arasında, müxtəlif işarəli elektrik yükləri daşıyan cisimlər arasında,
dəmirlə maqnit arasında qarşılıqlı təsir qüvvələrinin mövcud olduğu hər kəsə
məlumdur.
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Təsir göstərən bütün qüvvələri təbiətlərinə görə qruplaşdırsaq təbiətdə cəmi dörd növ qüvvənin mövcud olması nəticəsinə gələrik. Fundamental qüvvələr adlanan həmin qüvvələr bunlardır:
1. Qravitasiya (cazibə) qüvvəsi;
2. Elektromaqnit qüvvə;
3. Nüvə qüvvələri, yaxud güclü qarşılıqlı təsir qüvvəsi;
4. Zəif qarşılıqlı təsir qüvvəsi.
Qravitasiya qüvvəsi. Qravitasiya qüvvəsi universal qüvvədir. Bu qüvvə
istər neytral cisimlər, istərsə də elektrik yüklü cisimlər arasında mövcuddur.
Qravitasiya qüvvəsinin qarşılıqlı təsirdə olan cisimlərin kütlələrindən və onlar arasındakı məsafədən asılılığı hələ XVII əsrdə Nyuton tərəfindən müəyyənləşdirilməsinə baxmayaraq onun təbiəti bu günədək tam aydın deyildir.
Qravitasiya qarşılıqlı təsir hələlik belə izah edilir: hər bir cisim, məsələn şəkil
5-2-dəki 1-cismi öz ətrafında qravitasiya sahəsi yaradır. Bu sahəyə gətirilmiş
r
istənilən digər cismə (şəkil 5-2-dəki ikinci cismə) sahə tərəfindən F21 qravitasiya qüvvəsi təsir edir. Yaxud bunun tərsi: 2 cismi öz ətrafında qravitasiya
r
sahəsi yaradır, bu sahədəki 1 cisminə sahə tərəfindən F12 qüvvəsi təsir edir.
Nyutonun üçüncü qanununa müvafiq olaraq bu qüvvələr qiymətcə bərabər,
r
r
istiqamətcə əksdirlər: F12 = − F21 .

Şəkil 5-2. Qravitasiya qüvvəsi

Qravitasiya qüvvəsi uzaq təsirli qüvvədir. Çünki bu qüvvənin qiyməti
məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasib olduğundan onun təsir radiusu kifayət
qədər böyükdür. Qravitasiya qüvvəsi 4 növ fundamental qüvvələrdən ən
zəifidir.
Elektromaqnit qarşılıqlı təsir qüvvəsi. Elektromaqnit qarşılıqlı təsir qüvvəsi elektrik yüklü hissəciklər arasında mövcuddur. Başqa sözlə desək, bu
qüvvə yüklərin elektrik və maqnit qarşılıqlı təsir qüvvəsidir. Elektromaqnit
qüvvəsinin təsiri elektromaqnit sahəsi vasitəsilə olur. Məsələn, sükunətdə
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olan iki yüklü hissəcik arasında mövcud olan Kulon qarşılıqlı təsiri (cazibə,
yaxud itələmə) bu yüklər tərəfindən yaradılan elektrostatik sahə vasitəsilə
reallaşır. Hərəkətdə olan elektrik yükləri arasındakı qarşılıqlı təsir isə bu yüklərin yaratdığı cərəyanın maqnit sahəsi vasitəsilə olur. Qravitasiya qüvvəsi
həmişə cazibə qüvvəsi olduğu halda, elektromaqnit qarşılıqlı təsir qüvvəsi
cazibə və itələmə təsiri yaradır. Elektromaqnit qarşılıqlı təsir qüvvəsi də məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasib olduğundan uzaqtəsirlidir. Bu qüvvə qravitasiya qüvvəsindən çox böyükdür. Buna kiçik hesablama aparmaqla inanmaq olar. Sükunət kütləsi m 0 = 9,1 ⋅ 10 −31 kq olan və vakuumda yerləşmiş iki
elektron arasındakı qravitasiya qüvvəsinin elektrik qüvvəsinə nisbəti
Fqr
Fel

=G

m02
r

2

:

e2
4πε 0 r

2

=

e2
4πε 0 Gm02

≅ 10 −43 olur.

Deməli, müəyyən məsafədə yerləşən iki elektron arasındakı elektrostatik
qüvvə onlar arasındakı qravitasiya qüvvəsindən müqayisə olunmayacaq (1043
dəfə) dərəcədə böyükdür. Bu səbəbdən yüklü hissəciklərin qarşılıqlı təsirini
öyrənərkən onlar arasındakı qravitasiya qüvvəsini nəzərə almamaq olar. Elektromaqnit qüvvələrinin təsir sahəsi çox genişdir. Bu qüvvələr demək olar ki,
hər yerdə həlledici rol oynayır. Atom və molekulun quruluşunun müəyyənləşməsində, ümumiyyətlə maddənin bütün aqreqat hallarının mövcudluğunda
elektromaqnit qüvvələrinin böyük rolu danılmazdır.
Güclü qarşılıqlı təsir qüvvəsi. Güclü qarşılıqlı təsir qüvvəsi nüvədəki
neytron və protonlar arasındakı təsir qüvvəsidir. Elə buna görə də həmin qüvvəni çox zaman nüvə qüvvəsi adlandırırlar. Buradan heç də belə nəticə çıxarmaq olmaz ki, güclü qarşılıqlı təsir qüvvəsi yalnız nüvə daxilində, özü də
neytron və proton arasında mövcuddur. Güclü qarşılıqlı təsir qüvvəsinin təsir
radiusu çox kiçikdir, yalnız hissəciklər arasında 10-13 sm tərtibli məsafədə
təsir göstərir, başqa sözlə desək yalnız atom nüvəsi hüdudlarında təsir göstərir.
Hissəciklər arasındakı məsafə 10-11 sm məsafəyədək böyüdükdə, yəni bu
məsafə atom radiusunun (atomun radiusu 10-8 sm tərtibindədir) min mislinə
bərabər olduqda güclü qarşılıqlı təsir qüvvəsi demək olar ki sıfırdır. Şübhəsiz
ki, hissəciklər arasındakı məsafə 10-11 santimetrdən böyük olduğu bütün hallarda güclü qarşılıqlı təsir qüvvəsindən söhbət gedə bilməz. Təsir radiusu kiçik olduğundan bu qüvvə yaxıntəsirli qüvvə adlanır.
Güclü qarşılıqlı təsir qüvvəsi fundamental qüvvələrin adını çəkdiyimiz
hər ikisinə (qravitasiya və elektromaqnit) nəzərən böyükdür. Ümumiyyətlə,
güclü qarşılıqlı təsir qüvvəsi təbiətdə mövcud olan fundamental qüvvələrdən
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ən böyüyüdür. Elə bu səbəbə görə nüvə daxilindəki protonlar arasındakı itələmə qüvvəsi (elektrostatik təsir qüvvəsi) onlar arasındakı nüvə qüvvəsinə
(cəzb) üstün gələ bilmir. Əks halda nüvədəki protonlar bir-birini itələyərək
nüvənin dayanıqlığını pozardı. Güclü qarşılıqlı təsir qüvvəsi də qravitasiya
qüvvəsi kimi hissəciklərin elektrik yüklü olub-olmamasından asılı deyildir.
Zəif qarşılıqlı təsir qüvvəsi. Zəif qarşılıqlı təsir qüvvəsi elementar hissəciklərin qarşılıqlı çevrilməsi zamanı (məsələn n → p + + e − + ν , p + → n + e − + ν ,
β- radioaktivlik proseslərində) təsir göstərən qüvvədir. Bu qüvvə qravitasiya
qüvvəsindən böyük olsa da elektromaqnit qarşılıqlı təsir qüvvəsindən çox
kiçikdir. Zəif qarşılıqlı təsir qüvvəsi də qısa radiuslu (yaxın təsirli) qüvvədir.
Onun təsir radiusu 10-15 sm-dən kiçikdir.
Qeyd etdiyimiz kimi, nüvə qüvvəsi fundamental qüvvələr içərisində ən güclüdür. İntensivliyinə görə bu qüvvə elektromaqnit qüvvəsindən 100, zəif qarşılıqlı təsir qüvvəsindən 1016, qravitasiya qüvvəsindən isə 1045 dəfə böyükdür.
Təsir məsafələri çox kiçik olan güclü və zəif qarşılıqlı təsir qüvvələri
Nyuton mexanikasında heç bir rol oynamır. Bunun səbəbi odur ki, güclü və
zəif qarşılıqlı təsir qüvvələrinin mövcud olduqları çox kiçik oblastlarda Nyuton mexanikası və onun qanunları tətbiq oluna bilmir. Nyuton mexanikası
yalnız qravitasiya və elektromaqnit qüvvələrinin təsiri ilə baş verən hərəkətləri öyrənməklə məşğuldur.
XX əsrin ortalarında alimlər 4 növ fundamental qüvvələri vahid baxımdan
izah etmək məqsədilə vahid sahə nəzəriyyəsi yaratmaq cəhdləri etmişlər.
Lakin bu istiqamətdə atılmış addımlar hələlik cəhd olaraq qalır. Müəyyən
müvəffəqiyyət qazanmış nəzəriyyələrdən biri Salam-Vaynberq nəzəriyyəsidir. 1967-1968-ci illərdə bir-birindən asılı olmayaraq A.Salam və S.Vaynberq
tərəfindən yaradılmış bu nəzəriyyə elektromaqnit və zəif qarşılıqlı təsirin
vahid sahə nəzəriyyəsidir.

5.1. SÜRTÜNMƏ QÜVVƏSİ
Həyatda müşahidə olunan çoxlu sayda hadisələr sürtünmə qüvvəsinin
varlığını təsdiq edir. Masa üzərinə qoyulmuş cismə üfüqi istiqamətdə kiçik
qüvvə ilə təsir etdikdə cisim sükunətdə qalır. Bunun səbəbi odur ki, cismə
masa tərəfindən bizim təsir qüvvəmizin əksinə yönəlmiş və qiymətcə ona
bərabər olan qüvvə təsir edir. Təsir qüvvəsini tədricən artırmaqla onun müəyyən qiymətində cismin bərabərsürətli düzxətli hərəkət etdiyini görərik. Bu
halda da xarici təsir qüvvəsini tarazlaşdıran başqa bir qüvvə, yəni sürtünmə
172

Mexaniki qüvvələr

qüvvəsi olmasaydı hərəkət bərabərsürətli düzxətli yox, bərabəryeyinləşən
olardı. Eyni sözləri maye daxilinə yerləşdirilmiş kiçik kürənin bərabər sürətlə
düşməsi haqqında da demək olar. Bu halda kürəyə şaquli istiqamətdə aşağıya
doğru təsir edən ağırlıq qüvvəsi, onun əksinə təsir edən sürtünmə və Arximed
qüvvələri ilə tarazlaşır. Yerlə ayaqqabımız, Yerlə maşın təkəri və sair arasında sürtünmə qüvvəsi olmasaydı, Yer üzərində hərəkət etmək mümkün olmazdı.
Qeyd etdiyimiz misallarda meydana çıxan sürtünməni iki qrupa bölmək
olar: bərk cisimlər arasında yaranan sürtünmə və bərk cisimlə maye (və ya
qaz) arasındakı sürtünmə. Birinci növ sürtünmə quru, ikinci növ sürtünmə isə
özlü sürtünmə adlanır.
1. Quru sürtünmə. Quru sürtünmə səthləri bir-birinə toxunan bərk cisimlər arasında yaranır. Quru sürtünmə həm bir-birinə nəzərən sükunətdə olan
cisimlər arasında, həm də biri digəri üzərində sürüşən və ya diyirlənən zamanı
yaranır. Belə sürtünmələr müvafiq olaraq sükunət, sürüşmə və diyirlənmə
sürtünmə qüvvələri ilə müəyyən olunur.
a) Sükunət sürtünməsi. Sükunət sürtünmə qüvvəsi bir-birinə nəzərən
hərəkət etməyən cisimlərin toxunan səthləri arasında təsir göstərir.
Sükunət sürtünmə qüvvəsinin xarakteri haqqında ətraflı məlumat almaq
üçün sükunət sürtünmə qüvvəsinin xarici təsir qüvvəsindən asılılığını təsvir
edən şəkil 5-3-ə nəzər salaq. Masa üzərinə qoyulmuş cismə onu sürüşməyə
məcbur edən qüvvə tətbiq olunmadıqda sükunət sürtünmə qüvvəsi sıfırdır
(şəkil 5-3, 0-nöqtəsi), yəni F=0 olduqda Fsük =0. Sükunət sürtunmə qüvvəsi
yalnız cismə tətbiq olunan sürüşdürücü qüvvənin təsiri mövcud olduqda yaranır. Qüvvə təsirinə məruz qalmasına baxmayaraq cismin sükunət halında qalması ona əks istiqamətdə digər qüvvənin təsiri nəticəsində mümkündür. Bu
qüvvə sükunət sürtünmə qüvvəsidir. Məsələn qrafik üzərindəki A nöqtəsinə
nəzər salsaq xarici təsir qüvvəsinin F1 qiymətində sükunət sürtünmə qüvvəsi
Fsük olduğunu görürük.(şəkil 5-3). Qüvvənin təsirinə baxmayaraq sükunət
halının mövcudluğu sükunət sürtünmə qüvvəsinin qiymətcə təsir qüvvəsinə
bərabər olduğundan xəbər verir: Fsük = F1 . Bu bərabərlik təsir qüvvəsinin sıfırdan başlayaraq cismi hərəkətə gətirə bilən qiymətinədək (şəkil 5-3-də B nöqtəsinə uyğun gələn Fs ,max ) bütün hallarda ödənilir. Deməli, sükunət sürtünmə
qüvvəsi tətbiq olunan sürüşdürücü qüvvəyə bərabər olub, sıfırdan özünün
maksimum qiyməti olan Fs ,max -a qədər dəyişir. Bir daha qeyd edək ki, sükunət sürtünmə qüvvəsi sürüşdürücü qüvvənin əksinə yönəlir.
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Şəkil 5-3. Sükunət və sürüşmə sürtünmə qüvvələri

Maye daxilində asılı vəziyyətdə qoyulmuş cismə üfüqi istiqamətdə kifayət qədər kiçik qüvvə ilə təsir göstərdikdə cisim hərəkət edir. Bu növ təcrübi
faktlar mayelərdə sükunət sürtünmə qüvvəsinin praktik olaraq sıfır olduğunu
göstərir.
b) Sürüşmə sürtünməsi. Tətbiq olunan Fxar . qüvvənin Fs ,max və bundan böyük bütün qiymətlərində (B nöqtəsindən başlayaraq) cisim baxılan səth üzərində sürüşür. Sükunət sürtünmə qüvvəsinin ən böyük qiyməti olan Fs ,max
sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin ilk və ən böyük qiymətidir. Aparılan təcrübələr
nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi sürüşən səthin nisbi sürətinin artması ilə azalaraq müəyyən minimum qiymət alır (şəkil
5-3-də C nöqtəsinə uyğun gələn Fsür . ). Şəkil 5-3-dən göründüyü kimi, xarici
təsir qüvvəsinin qiyməti artdıqca sürüşmə sürtünmə qüvvəsi əvvəcə (BC bölgəsində) kiçilir, bir müddət keçdikdən sonra (CDE bölgəsində) xarici təsir
qüvvəsinin böyüməsinə baxmayaraq Fsür . qüvvəsi sabit qalır. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin belə dəyişməsinin və bir qədər sonra sabit qalmasının səbəbi
ilk anlarda sürtünən səthlərin kələ-kötürlüyünün təsiridir. Səthlər bir-birinə
nəzərən sürüşdükcə onlar tədricən hamarlanır və bu səbəbdən sürüşmə sürtünmə qüvvəsi kiçilir. Səthlərin hamarlanması başa çatdıqdan sonra (CDE
bölgəsində) sürüşmə sürtünmə qüvvəsini dəyişdirə biləcək səbəb olmadığına
görə o sabit qalmaqda davam edir.
İndi sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin istiqaməti haqqında bəzi qeydlər edək.
İlk baxışda elə təsəvvür yarana bilər ki, guya sürüşmə sürtünmə qüvvəsi həmişə hərəkətin əksinə yönəlir. Bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün şəkil 5-4-ə
nəzər salaq. Masa üzərinə M cismi, onun üzərinə isə N cismi qoyulmuşdur.
N cisminə F1 qüvvəsi ilə təsir edərək onu hərəkətə gətirdikdə M cismi sola
doğru hərəkət edir. Bu zaman M cisminin hərəkət sürəti N cisminin hərəkət
sürətindən kiçik olur. Ona görə də N cismi M cisminə nəzərən sola doğru, M
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cismi isə N cisminə nəzərən sağa doğru nisbi hərəkət edir. M cisminin
hərəkət etməsinə səbəb N cismi tərəfindən ona təsir edən FMN sürüşmə sürtünmə qüvvəsidir. Bu sürtünmə qüvvəsi şəkildə sola doğru, yəni M cisminin
N cisminə nəzərən nisbi sürətinin əksi istiqamətində yönəlir. Səthlərin birbirinə nəzərən sürüşməsi zamanı N cisminə də sürüşmə sürtünmə qüvvəsi
(FMN) təsir edir. Bu qüvvə isə şəkildə sağa doğru, yəni N cisminin M cisminə nəzərən nisbi sürətinin əksi istiqamətində yönəlir. Beləliklə, N cismi
tərəfindən M cisminə təsir edən sürtünmə qüvvəsi sağdan sola (F1 istiqamətində), M cismi tərəfindən N cisminə təsir edən sürüşmə sürtünmə qüvvəsi isə
soldan sağa (F1-in əksinə) yönəlir.

Şəkil 5-4. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin istiqaməti

Nəticədə həm N, həm də M cisminə təsir edən sürüşmə sürtünmə qüvvələrinin nisbi hərəkətin əks istiqamətinə yönəldiyi məlum olur. Bütün hallarda
sürüşmə sürtünmə qüvvəsi nisbi hərəkət istiqamətinin əksinə yönəlir.
Təcrübi faktlarla müəyyən olunmuşdur ki, sükunət sürtünmə qüvvəsinin
maksimum qiyməti toxunan səthlərin vəziyyətindən (kələ-kötürlüyündən) və
maddələrin növündən asılı olmaqla cismin normal təzyiq qüvvəsi ilə düz
mütənasibdir:
Fs = μFn .

(5.1)

Burada μ - səthləri toxunan maddələrin növünü xarakterizə edən və bu
səthlərin kələ-kötürlüyündən asılı olan mütənasiblik əmsalıdır. Bu əmsal sürüşmə sürtünmə əmsalı adlanır. Fn - sürüşdürmək istədiyimiz cisim tərəfindən
tərpənməz səthə təsir edən qüvvədir. n indeksi, qüvvənin tərpənməz səthə
perpendikulyar istiqamətdə yönəldiyini göstərir. Tərpənməz səth üfüqi olarsa,
Fn cismin ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir, yəni Fn=mg (m- sürüşən cismin kütləsidir). Cisim mail müstəvi üzrə sürüşdükdə isə Fn p mg olur.
Cədvəl 5.1-də bəzi maddələr üzərində sürüşmə zamanı sürtünmə əmsallarının təxmini qiymətləri verilmişdir.
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Cədvəl 5.1. Bəzi maddələr üçün sürüşmə sürtünmə əmsalı

Sürtünən maddələr(birinci maddə ikinci maddə üzərində sürüşür)
Polad-polad
Alüminum-polad
Mis-polad
Rezin-asfalt
Ağac-ağac
Şüşə-şüşə
Metal-metal
Buz-buz

μ
0,74
0,61
0,53
0,95
0,25-0,5
0,94
0,15
0,1

Sürüşmə sürtünmə əmsalını müxtəlif üsullarla təyin etmək olar. Ən sadə
üsullardan biri şəkil 5-5-də təsvir olunan mail müstəvi üzrə sürüşmə üsuludur.
Mail müstəvini qövsşəkilli xətkeşin yarığı boyu aşağı və yuxarı hərəkət etdirmək olar. Əvvəlcə mail müstəvinin α meyl bucağını elə seçək ki, M cismi
müstəvi üzərində tərpənməz qalsın. Bu o zaman mümkündür ki, ağırlıq qüvvəsinin F1 toplananı onun əksinə yönəlmiş sürtünmə qüvvəsindən (Fs) kiçik
olsun.
F1 = mg sin α
olduğundan α-nı tədricən böyütməklə F1= Fs şərtini təmin edə bilərik.

Şəkil 5-5. Cismin mail müstəvi üzrə sürüşməsi

Bu şərt ödəndiyi andan etibarən cisim mail müstəvi üzrə bərabər sürətlə
sürüşməyə başlayır. Sürüşmənin baş verdiyi bu meyl bucağını α0-la işarə
edək. Fn = mg cos α 0 , F1 = Fs = μFn və F1 = mg sin α 0 olduğunu nəzərə alsaq mg sin α 0 = μmg cos α 0 ⇒ sin α 0 = μ cos α 0 . Buradan

μ = tgα 0 .

(5.2)

Deməli, sürüşmə sürtünmə əmsalı mail müstəvi üzrə sürüşməni təmin
edən meyl bucağının tangensinə bərabərdir. Sükunət sürtünmə qüvvəsinin
qiyməti Fn – dən kiçik olduğuna görə μ =
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Sürtünmə qüvvəsi təkcə sürüşmə zamanı yox, həm də diyirlənmə zamanı
meydana gəlir. Bu növ quru sürtünmə diyirlənmə sürtünməsi adlanır. Diyirlənmə sürtünmə qüvvəsi diyirlənən cismin səthə göstərdiyi normal təsir qüvvəsi ilə düz mütənasibdir.
2. Özlü sürtünmə. Bərk cisim səthləri arasındakı sürtünmə qüvvəsini
azaltmaq məqsədilə həmin səthləri yağlama üsulundan istifadə olunur. Yağlanmış səthlər arasında, bərk cismin maye daxilində hərəkəti zamanı və yaxud
maye hissələrinin bir-birinə nəzərən hərəkəti zamanı yaranan sürtünmə özlü
sürtünmədir. Özlü sürtünmə, mayenin növündən və temperaturundan asılı
olan özlülük əmsalı adlanan kəmiyyətlə xarakterizə olunur. Bu barədə ətraflı
məlumat gələcəkdə özlü mayenin hərəkəti öyrənilərkən veriləcəkdir.

5.2. ELASTİKİ QÜVVƏ. HUK QANUNU
Qüvvənin iki növ təsiri ilə tanış olduq: cismə tətbiq olunan qüvvə ona təcil
verir, yaxud cismi deformasiyaya uğradır (ölçü və formanı dəyişdirir). Birinci
hal əvvəlki fəsillərdə geniş təhlil olundu. İndi isə qüvvənin təsiri ilə baş verən
deformasiya üzərində dayanaq.
Qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra cismin ilk ölçüsünün və formasının
bərpa olunma dərəcəsinə görə iki növ deformasiyaya rast gəlinir. Təsir kəsildikdən sonra cisim tamamilə ilk ölçü və formasını alırsa, baş vermiş deformasiya elastiki deformasiya adlanır. Təcrübi faktlarla müəyyən olunmuşdur
ki, elastiki deformasiya cismin fərdi xüsusiyyətindən asılı olmaqla yanaşı təsir
edən qüvvənin müəyyən qiymətləri intervalında baş verir. Qüvvənin müəyyən
qiymətindən sonra təsirin kəsilməsinə baxmayaraq cisim tam mənada ilk
hala qayıda bilmir. Elə maddələr vardır ki, onlarda hətta çox kiçik qüvvənin
təsiri ilə meydana gələn deformasiya təsir kəsildikdən sonra bərpa olunmur.
Bu növ deformasiyalar plastik deformasiya adlanır. Plastik deformasiyanı
yaradan qüvvənin ən kiçik qiyməti (yaxud, elastiki deformasiyanı yaradan
qüvvənin mümkün olan ən böyük qiyməti) müxtəlif cisimlər üçün müxtəlifdir.
Qüvvələrin tətbiq olunma üsuluna görə bərk cisimlərdə müxtəlif növ elastik deformasiyalar - dartılma (yaxud sıxılma), sürüşmə və burulma deformasiyaları baş verir.
a) Dartılma (sıxılma) deformasiyası. Ən sadə dartılma deformasiyası
cismə bir düz xətt istiqamətində yönələn qüvvə tətbiq etməklə müşahidə olunur. Belə dartılma deformasiyası uzununa, yaxud biroxlu dartılma deformasiyası adlanır (şəkil 5.6).
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Şəkil 5-6. Uzununa deformasiya

Uzununa deformasiyanı kəmiyyətcə xarakterizə etmək üçün bircins izotrop materialdan hazırlanmış milin uclarına ox boyu əks istiqamətlərə yönəlmiş bərabər f1 və f2 qüvvələrini tətbiq edək (şəkil 5-7). Qüvvələrin istiqamətlərindən asılı olaraq mil uzanır (şəkil 5-7,a) və ya sıxılır (şəkil 5-7,b).

Şəkil 5-7. Cisimlərin uzununa deformasiyasını müəyyən edən kəmiyyətlər.

Deformasiyanı xarici qüvvənin təsiri nəticəsində əldə olunan uzanma ilə
xarakterizə etmək olar. Nümunənin ilk uzunluğu l 0 , son uzunluğu isə l olarsa
deformasiya Δl = l − l 0 olur. Buradakı Δl mütləq deformasiya adlanır. Mütləq deformasiya nümunənin elastiklik xassəsini tam xarakterizə etmir. Çünki
onun qiymətinin böyük olması hələ nümunənin yüksək dərəcədə elastiki olmasından xəbər vermir. Bunu daha əyani təsəvvür etmək üçün belə bir misala
nəzər salaq. Tutaq ki, elastiki xassələri bir-birinə çox yaxın olan iki nümunə
vardır. Bunlardan birinin uzunluğu l 0 , digərinin uzunluğu isə bundan 5 dəfə
böyükdür. Birinci nümunə ikinciyə nəzərən daha elastikdir. Eyni qüvvənin
təsiri nəticəsində yaranan mütləq deformasiyalar belə olar: Δl1 p Δl 2 , yəni
ikinci nümunə daha çox uzanmışdır. Lakin bu ikinci nümunənin birinciyə
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nəzərən daha elastiki olmasının nəticəsi deyildir, çünki elastikliyi nisbətən
az olan ikinci nümunə birincidən 5 dəfə uzundur. Deməli, mütləq deformasiya cismin elasiklik xassəsini tam xarakterizə etmir. Nümunələrin uzunluqları eyni olsaydı, təbiidir ki, elastikliyi daha böyük olanın mütləq deformasiyası nisbətən böyük olardı. Buradan aydın olur ki, cismin deformasiya qabiliyyəti onun vahid uzunluğuna düşən mütləq deformasiya ilə tam xarakterizə olunur. Bu kəmiyyət, yəni vahid uzunluğa düşən mütləq deformasiyaya
nisbi uzanma ( ε ) deyilir:
Δl
ε=
(5.3)
l
Burada l - nümunənin ilk uzunluğu, Δl isə mütləq uzanmadır. (5.3) ifadəsində nümunənin bərabər uzunluqda götürülmüş ixtiyari hissəsinin uzanmasının eyni olduğu nəzərə alınmışdır. Buna səbəb nümunənin bircins olması
və ona görə də təsirin onun en kəsiyi boyunca bərabər paylanmasıdır.
Təcrübi faktlarla müəyyən olunmuşdur ki, nisbi deformasiya nümunənin
vahid en kəsiyinə təsir edən qüvvə ilə düz mütənasibdir:
f
ε =α
(5.4)
S
S- nümunənin en kəsiyinin sahəsi, f -en kəsiyinə təsir edən qüvvə, αmütənasiblik əmsalıdır. α əmsalı, nümunənin elastikliyini xarakterizə etdiyindən elastiklik əmsalı adlanır. (5.4) ifadəsi yalnız elastiki deformasiya hüdudunda doğrudur.
Qüvvə en kəsiyə perpendikulyar istiqamətdə yönəldikdə gərginlik (nümunənin vahid en kəsiyinə perpendikulyar istiqamətdə təsir edən qüvvə)
f
σn =
(5.5)
S
ifadəsi ilə təyin olunur. (5.5)-i (5.4)-də nəzərə alsaq
ε = ασ n .
(5.6)
(5.6) ifadəsi Huk qanunu adlanır. (5.6) ifadəsində σ n = 1 olduqda α = ε
alınır. Bu isə o deməkdir ki, elastiklik əmsalı ədədi qiymətcə vahid gərginliyin ( σ n = 1 ) yaratdığı nisbi uzanmaya ( ε ) bərabərdir. Maddənin elastiklik
1

= E kəmiyyəti
α
ilə də xarakterizə olunur. Bu kəmiyyət Yunq modulu adlanır. (5.6) ifadəsində

xassəsi elastiklik əmsalı ilə yanaşı onun tərs qiyməti olan
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α=

1
yazsaq
E

ε=

σn

(5.7)
E
alınır. (5.3)-ü (5.7)-də nəzərə alaraq Yunq modulunu təyin edək:
E=

σn

.
(5.8)
Δl / l
(5.8)-dən göründüyü kimi Δl / l = 1 olduqda E = σ n alınır, başqa sözlə
Yunq modulu, ədədi qiymətcə vahid nisbi uzanma yaradan normal gərginliyə
bərabərdir. Nisbi uzanmanın Δl/l = 1 olması şərtindən (l son − l ) / l = 1 və
buradan l son = 2l alırıq.
Deməli, Yunq modulu, ədədi qiymətcə nümunəni iki dəfə uzada bilən
normal gərginliyə bərabərdir.
Bir çox maddələr ikiqat uzanmaya uğramaqdan əvvəl qırılır, yaxud belə
uzanmadan xeyli əvvəl Huk qanununun doğru olduğu elastiki deformasiya
oblastından, bu qanunun olmadığı plastik deformasiya oblastına keçir.

Şəkil 5-8. Huk qanununun təcrübi yoxlanma cihazı
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(5.8) ifadəsi istənilən nümunə üçün Yunq modulunu təcrübə yolu ilə təyin
etməyə imkan verir. Bu məqsədlə şəkil 5-8-də göstərilən qurğu vasitəsilə
elastiki deformasiya hüdudunda normal gərginliyin müxtəlif qiymətlərinə uyğun nisbi uzanmaları təcrübi yolla təyin edərək normal gərginliyin nisbi uzanmadan asılılıq qurulur. Bunun üçün yayın ucuna müxtəlif yüklər asmaqla hər
Δl
f
dəfə mütləq uzanmanı qeyd etmək və σ n = -in
-dən asılılıq qrafikini
l
S
qurmaq lazımdır.
(5.8)-dən göründüyü kimi, bu asılılıq koordinat başlanğıcından keçən
düz xətt verir (şəkil 5-9,a). Həmin düz xəttin ixtiyari A nöqtəsindən Δl / l
oxuna perpendikulyar endirək. Δ OAB-dən tgϕ = AB/OB. Burada AB normal
gərginliyin, OB isə nisbi uzanmanın müəyyən qiymətləri olduğundan

tgϕ =

σn

=E.
Δl / l
Bucağın qiyməti tərəflərin uzunluğundan asılı olmadığına görə E-ni təyin
etmək üçün qrafiki heç də Δl / l = 1 qiymətinə qədər davam etdirməyə ehtiyac
yoxdur.

Şəkil 5-9,a. Normal gərginliyin nisbi deformasiyadan asılılıq qrafiki

(5.6)-ilə ifadə olunan Huk qanununun riyazi ifadəsini orta məktəbdən
Δl
f
olduğundan
məlum olan şəklə salmaq olar. Doğrudan da, ε =
=α
l
S
f =

S

αl

Δl alınır. l və S verilmiş nümunə üçün sabit kəmiyyətlər olduğundan

S
nisbəti nümunənin elastiklik xassəsini müəyyən edən və verilmiş nümunə
αl
üçün sabit olan kəmiyyətdir. Bu kəmiyyəti k ilə işarə etsək f = kΔl olur.
Elastiki cisimlərin deformasiyası zamanı həmin cisimləri tarazlıq vəziyyətinə qaytarmağa çalışan qüvvə (elastiki qüvvə) yaranır. Xarici f qüvvəsinin
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təsiri ilə cismin Δl qədər uzanması baş vermişdirsə, belə uzanma zamanı
yaranan elastiki qüvvənin xarici qüvvə ilə tarazlaşdığını söyləyə bilərik, yəni
f = − f el = kΔl . Buradan
f el . = −kΔl .

(5.9)

Bu isə Huk qanununun başqa formada olan ifadəsidir. Həmin ifadədən
göründüyü kimi, elastiki qüvvə mütləq deformasiya ilə düz mütənasib
olmaqla onun əksi istiqamətdə yönəlir (şəkil 5-9,b,1). Huk qanununa istinad
edərək elastiki qüvvə ilə mütləq deformasiya arasında asılılıq qrafikini qurmaq olar (şəkil 5-9,b,2). Asılılıq qrafikinin l oxu ilə təşkil etdiyi bucağın tangensi elastiklik əmsalının qiymətinə ( k ) bərabərdir.

Şəkil 5-9,b. Elastiki qüvvənin mütləq deformasiyadan asılılıq qrafiki

Dartılma deformasiyası haqqında dediklərimiz sıxılma deformasiyası üçün
də doğrudur. Bu deformasiyaları fərqləndirən yalnız Δl -in işarəsinin müxtəlifliyindədir: dartılma zamanı Δl > 0, sıxılma zamanı isə Δl < 0 olur.
Təbiidir ki, nümunənin diametri (d) uzanma zamanı kiçilir (şəkil 5-6,a),
sıxılma zamanı isə böyüyür (şəkil 5-6,b). Belə dəyişmə də deformasiyanı
xarakterizə edə bilər. Bu növ deformasiyanı xarakterizə etmək üçün nisbi
eninə genişlənmə (və yaxud sıxılma) adlanan yeni kəmiyyət (β) daxil edilir:
Δd
(5.10)
d
5-5-ci şəkildən göründüyü kimi, Δl və Δd həmişə əks işarəli olur. Uzanma
zamanı Δl f 0 , Δd p 0 olduğu halda, sıxılma zamanı Δl p 0 , Δd f 0 olur.
Təcrübi faktlarla müəyyən olunmuşdur ki, nisbi eninə sıxılma (yaxud genişlənmə) nisbi uzanma (yaxud sıxılma) ilə düz mütənasibdir:
(5.11)
β = − pε

β=
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p - müsbət kəmiyyət olmaqla yalnız maddənin növündən asılıdır və Puasson
əmsalı adlanır.
b) Sürüşmə deformasiyası. Düzbucaqlı paralelepiped formalı bircins nümunə götürək (şəkil (5-10). Nümunənin qarşı üzlərinə qiymətcə

Şəkil 5-10. Sürüşmə deformasiyası

bərabər ( f1 = f 2 = f ), istiqamətcə əks f1 və f2 qüvvələrini tətbiq edək. Nümunə bircins olduğundan qüvvənin təsiri bütün səth üzrə bərabər paylanır.
Nəticədə üzlərə paralel olan hər en kəsiyə toxunan istiqamətdə qüvvə təsir
edir. Bu qüvvənin təsiri ilə tangensial gərginlik yaranır.
f
σt =
(5.12)
S
Tangensial gərginliyin təsiri ilə nümunənin üzlərinə paralel olan hər bir
üfüqi təbəqə alt təbəqəyə nəzərən sağa doğru sürüşür. Nəticədə nümunə üzlərinə perpendikulyar olan ixtiyari düz xətt müəyyən ϕ bucağı qədər sağa
doğru meyl edir: AB xətti AB1 vəziyyətinə, DC xətti isə DC1 vəziyyətinə
gəlir. Cisimlərin belə deformasiyası sürüşmə deformasiyası adlanır.
Nümunənin üzlərinə paralel götürülmüş ixtiyari iki lay üçün Δa/Δb nisa
bəti (a və b şəkil 5-10-da göstərilmişdir) sabit qaldığından
nisbəti sürüşmə
b
deformasiyasını xarakterizə edən kəmiyyət kimi qəbul olunur:
a
γ =
(5.13)
b
a
Şəkil 5-10-dan göründüyü kimi tgϕ = . Adətən ϕ kiçik olduğundan
b
tgϕ ≈ ϕ yazmaq olar. Onda

γ =ϕ =

a
.
b

(5.14)
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Təcrübi faktlarla müəyyən olunmuşdur ki, nisbi sürüşmə tangensial gərginliklə (gərginliyin səthə toxunan üzrə yönəlmiş toplananı) düz mütənasibdir:
(5.15)
γ = nδ t .
1
Mütənasiblik əmsalı olan n -in tərs qiyməti = G sürüşmə modulu adla1
nır. n = yazdıqda (5.15) ifadəsindən
G

n

1
δt
(5.16)
G
alırıq. (5.16)-dan göründüyü kimi γ=1 olduqda G=δt olur.
Deməli, sürüşmə modulu ədədi qiymətcə ϕ=45o (tg45o=1) sürüşmə bucağı yaradan tangensial gərginliyə bərabərdir.
b) Burulma deformasiyası. Bircins materialdan hazırlanmış radiusu r,
uzunluğu l olan silindrik çubuq götürək (şəkil 5-11).

γ =

Şəkil 5-11. Burulma deformasiyası

Bu çubuğun yuxarı ucunu tərpənməz dayağa bərkidək. Onun aşağı ucuna
isə momenti silindrin oxu boyunca yuxarı yönəlmiş cüt qüvvə ilə təsir edək.
Burucu momentin təsiri ilə OA radiusu ϕ bucağı qədər dönərək OB vəziyyətini alar. Burulma deformasiyasını xarakterizə etmək məqsədilə silindrin
vahid uzunluğuna düşən burulma bucağı götürülür. Elastiki deformasiya hüdudunda bu kəmiyyət burucu momentlə düz mütənasibdir:

ϕ

= cM .
l
Burada c- verilmiş çubuq üçün sabit kəmiyyətdir.
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5.3. CAZİBƏ QÜVVƏSİ. ÜMUMDÜNYA CAZİBƏ QANUNU
Ümumdünya Cazibə qanununun kəşfi tarixindən söhbət açarkən bəzən
belə sadəlövh fikir irəli sürürlər ki, guya almanın ağacdan yerə düşməsinin
müşahidəsi Nyutonun cazibə qanununu kəşf etməsinin əsasını təşkil edir.
Şübhə yoxdur ki, təklikdə götürülmüş bu müşahidə Ümumdünya Cazibə qanununun kəşfinə gətirə bilməzdi. Gələcəkdə görəcəyimiz kimi, almanın ağacdan yerə düşmə məsələsi cazibə qanununun əsasını təşkil etməyib, yalnız o
qanunun kəşf olunmasına təkan vermişdir.
Ayın hərəkəti Nyutonun diqqətini çoxdan cəlb edirdi. Dinamika qanunlarının banisi olan bir şəxs şübhəsiz ki, həmin qanunları müşahidə etdiyi hadisələrə tətbiq etməyə bilməzdi. O, məhz belə də etmişdi.
Nyuton bilirdi ki, Aya qüvvə təsir etməsəydi o bərabərsürətli düzxətli
hərəkət edərdi. Bir halda ki, Ay Yer ətrafında qapalı trayektoriya boyunca
hərəkət edir, deməli ona Yerə doğru yönəlmiş qüvvə təsir edir. Bu barədə o
belə yazır: “Ay da bu növ bəzi qüvvənin təsiri olmadan öz orbitində qala bilməzdi. Əgər bu qüvvə çox kiçik olsaydı, o Ayı düzxətli hərəkət istiqamətindən
döndərə bilməzdi. Əgər həmin qüvvə çox böyük olsaydı, o Ayı kəskin döndərər və onu orbitdən çıxararaq Yerə doğru hərəkət etdirərdi”.
Bəs Aya təsir edərək onu Yer ətrafında fırlanmağa məcbur edən hansı
qüvvədir? Səbrsizlik edib həmin qüvvənin Ayın Yer tərəfindən cəzbolunma
qüvvəsi olduğunu söyləyə bilərsiniz.
Unutmayın ki, o vaxtadək cismlərin bir-birini cəzbetmə xassəsinə malik
olması hələ məlum deyildi. Nyutonun dediyinə görə o, yuxarıda qoyulmuş
suala cavabı bağda oturarkən xoş bir təsadüf nəticəsində tapmışdır. Planetlərə
mərkəzəqaçma təcili verərək onları Günəş ətrafında fırlanmağa məcbur edən
qüvvənin mənşəyi haqqında düşünən Nyuton bağda istirahət edərkən almanın
ağacdan yerə düşdüyünü müşahidə edərkən belə bir mülahizə irəli sürmüşdür:
almanın Yer səthinə tərəf təcillə hərəkət etməsinin səbəbi Yerin almanı cəzb
etməsi ola bilər. Belədirsə, Yerlə alma arasında baş verən cazibə bütün cisimlərə, o cümlədən Göy cisimlərinə də aid olmalıdır. Yer Aya təsir edərək onu
öz ətrafında fırlanmağa məcbur etdiyi kimi, Günəş də planetlərə təsir edərək
onları öz ətrafında fırlada bilər. Bu mülahizələrə əsaslanan dahi Nyuton
Ümumdünya Cazibə qanununu müəyyən etmişdir. Beləliklə, Nyuton planetlərin və onların peyklərinin hərəkətini idarə edən qüvvənin cazibə qüvvəsi
olması fikrinə gəldi. Bəs bu qüvvənin qiymət və istiqaməti necə təyin olunur?
Bu suala cavabı da Nyuton vermişdir.
Nyutona qədər Göy Cisimlərinin hərəkəti kifayət qədər öyrənilmiş, bu
hərəkətin qanunauyğunluqları mükəmməl şəkildə müəyyənləşdirilmişdi. Hə185
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min qanunauyğunluqlar Kepler tərəfindən dərin təhlil edilərək qanun şəklinə
salınmışdır. Göy mexanikasında Keplerin birinci, ikinci və üçüncü qanunları
adı ilə məşhur olan bu qanunauyğunluqlar o zaman planetlərin hansı səbəbdən məhz belə hərəkət etmələri sualına cavab vermirdi. Qəribə bir vəziyyət
yaranmışdı - hərəkətin qanunauyğunluqları məlumdur, lakin onun məhz bu
şəkildə baş vermə səbəbi aydın deyildir. Mexanika dilində desək, hərəkətin
kinematikası məlum olduğu halda onun dinamikası məlum deyildir. Belə bir
vəziyyətdə dinamikanın banisi olan Nyuton bu işlərə biganə qala bilməzdi və
belə də oldu. O, planetlərin «qəribə» hərəkətlərinin səbəbini öyrənmək məqsədilə Kepler qanunlarını dərindən təhlil etmək qərarına gəlmişdir. Nyutonun bu təhlilinə keçməzdən əvvəl Kepler qanunlarını şərh edək:
1. Planetlər ellips boyunca hərəkət edir. Günəş ellips fokuslarından birində yerləşir.
2. Planetin radius-vektoru (planeti Günəşlə birləşdirən istiqamətlənmiş
xətt) ixtiyari bərabər zaman fasilələrində bərabər sahə cızır (şəkil 5-11,a).
3. Ellipsin böyük yarımoxu kubunun planetin tam dövr müddətinin (periodunun) kvadratına nisbəti bütün planetlər üçün sabit kəmiyyətdir,
R3
yəni 2 = k (R -elliptik orbitin böyük yarımoxu, T- planetin fırlanma
T
periodu, k- isə bütün planetlər üçün sabit kəmiyyətdir) olur.
Nyuton yaxşı bilirdi ki, planetin Günəş ətrafında qapalı orbit üzrə fırlana
bilməsi üçün ona trayektoriyaya perpendikulyar istiqamətdə qüvvə təsir etməlidir. O, bu qüvvənin təbiəti haqqında heç nə bilmədiyinə baxmayaraq,
Kepler qanunlarını araşdırmaqla həmin qüvvənin bəzi xüsusiyyətləri haqqında
müəyyən fikirə gəlmişdi. Nyutonun gəldiyi nəticəyə görə planetlə Günəş arasındakı təsir qüvvəsi onları birləşdirən düz xətt üzrə yönəlməklə Günəşlə
planet arasındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir.

Planetlərin hərəkət qanunauyğunluqlarını
müəyyənləşdirən məşhur alman astronomu

İohannes Kepler
(1571-1630)
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İndi Kepler qanunlarına əsaslanaraq həmin nəticələri müəyyənləşdirək.
Sadəlik üçün elliptik orbiti, mərkəzində Günəş yerləşən dairəvi orbitlə əvəz
edək. Onda Keplerin ikinci qanununa görə planetin Günəş ətrafında hərəkəti
zamanı radius-vektor ixtyari bərabər zaman fasilələrində bərabər sahələr (şəkil 5-11,a-da S1 = S 2 ) cızdığından bucaq sürəti sabit qalmalıdır. Bu sözləri
Yer ətrafında fırlanan Ay üçün də demək olar (şəkil 5-11,b). Digər tərəfdən,
hərəkətin çevrə boyunca baş verməsi, planetlə Günəş arasındakı təsir qüvvəsinin mərkəzi qüvvə2 olduğu nəticəsinə gətirir. Bu nəticələri nəzərə alaraq,
Keplerin üçüncü qanununu Günəş ətrafında R1 və R2 radiuslu çevrələr boyunca hərəkət edən ixtiyari iki planetə tətbiq etməklə
R13 T12
=
(5.18)
R23 T22
alarıq. Bildiyimiz kimi, çevrə boyunca bərabərsürətli hərəkət edən planet
mərkəzəqaçma təcilinə malikdir:
a = ω 2R .
Burada ω - planetin orbit boyu hərəkətinin bucaq sürətidir. Birinci və
ikinci planetlərin mərkəzəqaçma təcillərini, uyğun olaraq a1 və a2 ilə işarə
etsək, a1 = ω12 R1 və a 2 = ω 2 2 R2 alarıq. Belə olduqda
a1 ω12 R1
=
a 2 ω 22 R2

olur. ω =

(5.19)

2π
olduğunu da nəzərə almaqla (5.19) ifadəsini
T
a1 T22 R1
=
(5.20)
a 2 T12 R2

şəklində yaza bilərik, (5.18)-i (5.20)-də nəzərə alsaq
a1 R22
=
a 2 R12

(5.21)

olur. Kepler qanunlarına əsaslanaraq aldığımız (5.21) ifadəsinə görə planetin
orbit üzrə hərəkəti zamanı malik olduğu mərkəzəqaçma təcili orbit radiusunun kvadratı ilə tərs mütənasibdir.
2 Hərəkət zamanı təsir istiqaməti mərkəz adlanan eyni bir nöqtədən keçən və qiyməti yalnız
mərkəzdən olan məsafədən asılı olan qüvvə mərkəzi qüvvə adlanır.
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Şəkil 5-11,a. Planetin Günəş ətrafında hərəkəti zamanı sektorial sürətin
(radius-vektorun vahid zamanda cızdığı sahənin) sabitliyi

Şıkil 5-11,b. Ayın Yer ətrafında hərəkəti zamanı sektorial sürətin sabitliyi

Keplerin üçüncü qanunu bütün planetlər üçün doğru olduğundan, (5.21)
bərabərliyi ixtiyari seçilmiş iki planet üçün də doğrudur. Onda ixtiyari planet
üçün
c
a= 2
(5.22)
R
olmalıdır. Burada a - baxılan planetin malik olduğu mərkəzəqaçma təcili, Rplanet orbitinin radiusu (planetdən Günəşədək olan məsafə), c - isə bütün
planetlər üçün sabit olan kəmiyyətdir. c -nin bütün planetlər üçün sabit olduc
ğu bilavasitə (5.21)-dən görünür. Doğrudan da, (5.22)-yə görə a1 = 12
R1
2
a
R c
c
a 2 = 22 olduğundan 1 = 22 . 1 alırıq. Bu ifadənin (5.21)-lə eyniyyət
a 2 R1 c 2
R2
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c1
=1 və buradan c1 = c 2 = c olmalıdır. Bu nəticə (5.22)
c2
ifadəsinə daxil olan c sabitinin bütün planetlər üçün eyni olması deməkdir.
Əslində c sabitinin bütün planetlər üçün eyni olmasının səbəbi Günəşin bütün planetlərin cazibə mərkəzi olmasıdır. Bu səbəbdən də c məhz Günəşi
xarakterizə edən sabitdir. Eyni qayda ilə (5.22) ifadəsinə bənzər ifadəni Yerin
peyki olan Ay (şəkil 5-11,b) üçün yazsaq
c
a = 12
(5.23)
R1

təşkil etməsi üçün

alarıq. Təbiidir ki, Günəş ətrafında fırlanan planet üçün c Günəşi xarakterizə
edən parametr olduğundan, Yer ətrafında fırlanan Ay üçün yazdığımız (5.23)
ifadəsinə daxil olan c1 Yeri xarakterizə edən parametr olacaqdır. Nyuton
müəyyən etmişdir ki, c1 sabiti Yer tərəfindən cəzb olunaraq təcil alan bütün
cisimlər üçün eynidir.
Bu böyük kəşflə əlaqədar maraqlı bir tarixi fakta də nəzər salaq. Nyuton
cazibə qanununu Aya tətbiq edərək doğru olmayan nəticə almışdır. Bu səbəbdən o, cazibə haqqında irəli sürdüyü nəzəriyyənin düzgün olmaması nəticəsinə gələrək öz işlərini çapa təqdim etməmişdir. Altı il sonra Nyuton təsadüfən yeni bir məlumat almışdır. Astronomlar Yer radiusunu yenidən təyin edərək müəyyən etmişlər ki, Yerdən Aya qədər məsafə qəbul olunmuş 384000
km-dən (Nyuton öz hesablanmasında məhz bu rəqəmdən istifadə etmişdir)
fərqlidir. Nyuton bu yeni məlumata əsaslanaraq təzədən hesablamalar aparmış və cazibə haqqında irəli sürdüyü nəzəriyyənin tam doğru olması nəticəsinə gəlmişdir.

Şəkil 5-12. Yerlə Ay arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvələri
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Nyuton, Ayın Yer ətrafında hərəkətini (şəkil 5-12) təhlil edərək cazibə
qanununun ümumiliyini, yəni onun eyni dərəcədə Yer səthinə düşən bütün
cisimlərə və həm də Aya aid olduğunu da isbat etmişdir. Bu məqsədlə o, Yer
səthinin bilavasitə yaxınlığında düşən cismin və Ayın aldığı təcilləri müqayisə etmişdir. Ayın Yer ətrafında tam dövr müddəti T = 27,3 gün = 2,358x106san,
Ayla Yer arasındakı məsafə (Ay orbitinin radiusu) isə R1=3,84x1010sm
olduğundan, Ayın Yer ətrafında hərəkəti zamanı aldığı təcil
a=

υ2
R1

=

sm
4π 2
R ≅ 0,27
2
T
san 2

olur. Təcilin bu qiymətini sərbəstdüşmə təcili ilə müqayisə etdikdə
g 980
=
= 3600 alırıq.
a 0,27
Ayla Yer arasındakı məsafənin (R1) Yerin radiusundan ( RY ) 60 dəfə böR
R
yük, yəni 1 = 60 olduğunu nəzərə aldıqda ( 1 ) 2 = 3600 olduğunu görürük.
RY
RY
Deməli, hər iki halda (Yer səthinə sərbəstdüşmə və Ayın Yer ətrafında hərəkəti zamanı) təcil Nyutonun cazibə qanununa uyğun olaraq müvafiq cisimlə
(düşən cisim və ya Ay) Yer arasındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir.
Beləliklə, istər c və istərsə də c1 sabitlərinin cazibə mərkəzini (c- Günəşi,
c1 isə Yeri) xarakterizə etdiyinə inanırıq. Göründüyü kimi, Günəşlə planetlərin
qarşılıqlı təsiri zamanı planetlərin aldığı təcil və Yerlə istənilən cismin qarşılıqlı təsiri zamanı cisimlərin (o cümlədən “Nyuton almasının”) aldığı təcil
ümumi bir qanuna tabedir. Bu o deməkdir ki, bütün hallarda təsir edən qüvvə
eyni təbiətli olub, müəyyən bir qanuna tabedir. Nyuton bizim Qalaktikamızdakı bütün cisimlərə aid edilən bu qüvvəni ümumdünya cazibə qüvvəsi adlandırmışdır.
Deyilənləri təhlil etməklə cazibə qüvvəsinin qarşılıqlı təsirdə olan kürəşəkilli cisimlərin mərkəzləri arasındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasib
olması və cazibə mərkəzinin (planetlərin Günəş ətrafında hərəkəti zamanı
Günəşin, Ay və ya istənilən cismin Yerin cazibə qüvvəsinin təsiri ilə hərəkəti
zamanı isə Yerin) xassəsindən asılı olması nəticəsinə gəlirik. Bu iki faktdan
başqa müəyyən olunmuşdur ki, Yerin müxtəlif cisimlərə verdiyi təcil eynidir.
Bu o zaman mümkündür ki, cazibə qüvvəsi həm də cəzb olunan cismin xassəsindən asılı olsun. Əks halda Yer tərəfindən cəzb olunan müxtəlif kütləli cisimlər müxtəlif təcil alardı. Nyuton bütün deyilənləri ümumiləşdirərək, həm190
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çinin təsir edən qüvvə ilə cismin aldığı təcilin düz mütənasib olduğunu nəzərə almaqla ixtiyari iki cisim arasındakı qarşılıqlı cazibə qüvvəsinin həmin
cisimlərin cazibə xüsusiyyətlərini xarakterizə edən kəmiyyətlərin hasili ilə
düz mütənasib olması nəticəsinə gəlmişdir.
Nyuton özünün yuxarıdakı mülahizələrini ümumiləşdirərək ümumdünya
cazibə qanununu aşağıdakı şəkildə ifadə etmişdir:
Ölçüləri aralarındakı məsafəyə nəzərən çox kiçik olan ixtiyari iki cisim
(iki maddi nöqtə) arasındakı qarşılıqlı cazibə qüvvəsi onları birləşdirən düz
xətt üzrə yönəlməklə
mm
(5.24)
F = γ 1 22
R
ifadəsi ilə təyin olunur (şəkil 5-13). Burada R -cisimlər (maddi nöqtələr) arasındakı məsafə, m1, m2 - cisimlərin qravitasiya (cazibə) xassələrini xarakterizə
edən kəmiyyətlər, γ isə mütənasiblik əmsalıdır. m1, m2 kəmiyyətləri qravitasiya kütlələri, γ isə qravitasiya sabiti adlanır.

Şəkil 5-13. İki maddi nöqtə arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvələri

Ümumdünya cazibə qüvvəsinin qarşılıqlı təsirdə olan cisimlərin mərkəzlərindən keçən düz xətt üzrə yönəldiyini nəzərə alaraq (5.24) ifadəsini vektor
şəklində belə yazmaq olar:
→

F =γ

m1m2

→

(5.25)
R .
R3
Qarşılıqlı təsirdə olan cisimlərin ölçüləri onlar arasındakı məsafə tərtibində olduqda cazibə qanununu birbaşa tətbiq etmək olmaz. Nyutonun cazibə
qanununu belə cisimlərə tətbiq etmək üçün onları elə kiçik hissələrə (şəkil 5-13a)
bölmək lazımdır ki, bir cismin istənilən hissəsinin digər cismin istənilən hissəsi ilə təsirinə baxarkən həmin hissələr maddi nöqtə şərtini ödəsinlər.Bunu
nəzərə almaqla cisimlərdən birinin bütün hissələri ilə digər cismin bütün hissələri arasındakı cazibə qüvvələrini tapıb vektor şəklində toplamaq lazımdır.
Sonlu ölçülü iki cisim arasındakı cazibə qüvvəsinin bu qayda ilə təyin olunması təcrübi yolla müəyyən olunmuş superpozisiya qanununa əsaslanır.
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Şəkil 5-13a. İki cisim arasında cazibə

Həmin qanuna görə, ixtiyari bir cismin cazibə təsiri onun ətrafında digər cismin və ya cisimlərin olub-olmamasından asılı deyildir. Məsələn, Ayla Yer
arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvələri (şəkil 5-14) onlardan hər birinin Günəşlə
qarşılıqlı təsirdə olmasından asılı deyildir.

Şəkil 5-14. Ay, Yer və Günəş arasındakı cazibə qüvvələri

Təbiidir ki, şəkil 5-13a-da eyni bir cismin ayrı-ayrı hissələri arasındakı
cazibənin məqsədimizə dəxli yoxdur, çünki məqsəd iki cisim arasındakı cazibə
qüvvəsinin təyin olunmasıdır. Beləliklə, iki cisim arasındakı cazibə qüvvəsi
r N1 N 2 Δmi Δm /j r
F = ∑∑
Rij .
Rij3
i =1 j =1

(5.26)

N1-birinci cismi, N2 isə ikinci cismi böldüyümüz hissələrin sayı, Δmi və Δm /j
müvafiq olaraq i-ci və j-ci hissələrin kütlələri, Rij isə onlar arasındakı məsafədir.
(5.26) ifadəsinin sağ tərəfindəki cəmləmə əməliyyatını apardıqda N = N1 ⋅ N 2
sayda hədd alınır.
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Hesablamalarla müəyyən olunmuşdur ki, istənilən ölçülü iki bircins kürə
arasındakı cazibə qüvvəsi (5.25) ifadəsi ilə hesablana bilər:
r
mm r
F12 = γ 1 3 2 R12
R12
Burada m1 və m2 birinci və ikinci kürələrin kütlələri, R12 isə onların mərkəzləri arasındakı məsafədir. Bu halda, sanki kürələrdən hər birinin kütləsi öz
mərkəzində cəmlənmişdir. Məhz bu səbəbdən kürələr özlərini maddi nöqtə
kimi aparır.
Cazibə sahəsində potensial enerji anlayışı ilə tanış olduqda iki bircins
kürə arasındakı qarşılıqlı təsirin kütlələri uyğun mərkəzlərdə cəmlənmiş iki
maddi nöqtə arasındakı qarşılıqlı təsir kimi ifadə olunduğu isbat olunacaqdır
(bax. VI fəsil, § 6.10).
Cisimlərdən biri böyük radiuslu kürə (məsələn, Yer), digəri isə ölçüləri
kürənin radiusundan çox kiçik olan ixtiyari formalı cisim olduqda kürə səthinin bilavasitə yaxınlığında (5.25) ifadəsindəki R əvəzinə kürənin radiusunu
götürmək olar.
Qravitasiya kütləsi və qravitasiya sabiti haqqında ətraflı məlumat verməzdən əvvəl cazibə qanununun nə dərəcədə doğru olduğunu və bu qanunun əhəmiyyətini nümayiş etdirən iki tarixi fakta nəzər salaq.
Ryomer Yupiterin peykini tədqiq edərkən qəribə bir hadisə müşahidə etmişdir: peyk müəyyən nöqtəyə gah tez gəlir (Yupiter Yerə yaxın olduqda),
gah da gecikir (Yupiter Yerdən uzaq olduqda). Bu müşahidə ümumdünya
cazibə qanunu ilə izah oluna bilmədi. Beləliklə, Ümumdünya Cazibə qanununun doğru olmaması təhlükəsi yarandı. Necə etməli, ümumdünya cazibə qanunu ilə vidalaşmalı, yoxsa müşahidə olunan qanunauyğunluğun səbəbini
başqa hadisədə axtarmalı?
Elm tarixində bir çox kəşflər tamamilə başqa axtarışların nəticəsi olaraq
meydana gəlmişdir. Burada da oxşar hadisə baş verdi. Ümumdünya Cazibə
qanununun doğru olub-olmamasını yoxlayarkən bununla heç bir əlaqəsi olmayan başqa bir sahədə - optikada yeni bir kəşf olundu - işığın ani deyil, sonlu
sürətlə yayılması müəyyən olundu. Bu hadisə müşahidə olunanadək işığın
sonsuz sürətlə yayıldığı təsəvvür edilirdi. Alimlər Yupiter peykinin belə «qəribə» davranışını izah etmək üçün işığın sonlu sürətlə yayılma ideyasını əsas
götürərək qarşıya çıxan anlaşılmazlığı izah edə bildilər. Doğrudan da, işıq
sonlu sürətlə yayıldığından, o peykdən müşahidəçiyə qədər müəyyən zaman
müddətində yayılır. Yupiter Yerə yaxın olduqda peykdən Yerə qədər olan
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məsafənin nisbətən kiçik olması ilə əlaqədar bu yayılma müddəti kiçik, Yerdən uzaq olduqda isə böyük olmalıdır. Peykin «gecikməsi» və “tələsməsi”
məhz bununla izah olunur. Deməli, qarşıya çıxan anlaşılmazlıq cazibə qanununun doğru olmaması ilə deyil, işığın yayılma sürətinin səhv olaraq sonsuz
qəbul edilməsi ilə əlaqədar imiş.
Ümumdünya Cazibə qanununa qarşı digər haqsız etiraz da maraqlıdır.
Aparılan dəqiq müşahidələrlə müəyyən olunmuşdur ki, Uran planetinin trayektoriyası ellips deyildir. Əgər Saturn və Yupiterin də təsirini nəzərə alsaq,
doğrudan da trayektoriyanın dəqiq ellips olmaması nəticəsinə gəlirik. Lakin
Saturn və Yupiterin cazibə qüvvələri də nəzərə alındıqda da Uran planetinin
hərəkətində Ümumdünya Cazibə qanunu ilə izah oluna bilməyən qəribəlik
müşahidə olunmuşdur. Bununla əlaqədar cazibə qanununun doğruluğu şübhə
altına alındı. Sanki uğursuzluq cazibə qanunundan əl çəkmək istəmirdi. İngilis
alimi Adams və fransalı alim Leverye bir-birindən asılı olmayaraq bu fikrə
gəlmişlər ki, Uranın qəribə hərəkəti Cazibə qanununun doğru olmaması ilə
deyil, indiyədək müşahidə olunmamış yeni bir planetin təsiri ilə əlaqədar ola
bilər. Onlar belə bir naməlum planetin Uranı cəzb etməsini nəzərə alaraq,
Ümumdünya Cazibə qanununa əsaslanmaqla Uran planetinin məlum trayektoriyasına görə naməlum planetin vəziyyətini (yerini) hesablama vasitəsilə
müəyyən etmişlər. Beləliklə də onlar cazibə qanununun doğruluğunu qəbul
edərək həmin qanuna əsaslanan nəzəri hesablamalarla yeni planet kəşf etmişlər. Təbiidir ki, hesablama yolu ilə kəşf olunmuş bu planetin varlığını sübut
edən bir meyar var ki, o da müşahidədir. Məhz bunu nəzərə alaraq Leverye
aldığı nəticəni müxtəlif rəsədxanalara göndərərək yazmışdır:
“Cənablar, teleskopunuzu filan yerə (koordinatları nəzəri hesablamalarla
müəyyən edilmiş yerə - N.Qocayev) yönəldin, siz orada yeni planet görəcəksiniz”. Belə məktubu alan alimlərdən biri olan Qalle 1846-cı il sentyabrın
23-də Leveryenin göstərdiyi yerdə yeni bir planet- səkkizinci planeti (Neptun)
teleskopla müşahidə etdi. Beləliklə, Leveryenin qələm ucunda (hesablamalarla) tapdığı planeti Qalle teleskop vasitəsilə tapdı. Qəribədir ki, cazibə qanununun doğruluğuna şübhə yarandığı halda bu qanunun doğru olduğu isbat
edildi, hələ üstəlik yeni bir planet də kəşf olundu.

5.4. QRAVİTASİYA KÜTLƏSİ
Biz kütlə anlayışı ilə ilk dəfə Nyutonun ikinci qanununda tanış olduq.
Orada kütlə cismin ətalət xassəsini xarakterizə edən kəmiyyət idi. İkinci dəfə
kütlə anlayışı ilə ümumdünya cazibə qanununda tanış olduq. Bu halda isə
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kütlə cismin cazibə xassəsini xarakterizə edən kəmiyyət kimi daxil edildi. İlk
baxışda bu iki kütlə bir-birindən asılı olmayan müxtəlif fiziki kəmiyyətlərdir.
Ona görə də, bu iki kütləni bir-birindən fərqləndirmək üçün müvafiq olaraq
ətalət ( mi ) və cazibə ( mc ) kütləsi anlayışları daxil olunur. Bununla əlaqədar
qarşımıza təbii bir sual çıxır: ətalət və cazibə kütlələri bir-biri ilə necə əlaqədardır? Bu suala cavab vermək məqsədi ilə Yer səthinin bilavasitə yaxınlığında olan mi kütləli cismi nəzərdən keçirək. Yer bu cismi
F =γ

mc M cY
RY2

qüvvəsi ilə cəzb etdiyindən həmin cisim
M mc
F
a=
= γ cY
mi
RY2 mi

(5.27)

(5.28)

təcilini alır. Təcrübi faktlar göstərir ki, bilavasitə Yer səthi yaxınlığında bütün
cisimlər eyni təcillə düşür. Onda bütün cisimlər üçün
M m
γ 2cY c = sabit
(5.29)
R Y mi
γ, M cY , RY sabit kəmiyyətlər olduğundan
mc
(5.30)
= sabit
mi
olduğunu görürük. Çoxlu sayda aparılmış təcrübələr də (5.30)-un doğru olduğunu, yəni ətalət və cazibə kütlələrinin düz mütənasib olmasını təsdiq edir.
Nyuton bu mütənasibliyi isbat etmək məqsədi ilə eyni uzunluqlu iki ipdən
müxtəlif maddələrdən hazırlanmış eyni kütləli cisimlər asaraq iki riyazi rəqqas düzəltmişdir. Sonra bu riyazi rəqqasların periodlarını təcrübi yolla təyin
etmişdir. O, aldığı nəticələrə əsasən müəyyən etmişdir ki, riyazi rəqqasın
rəqs periodu yalnız rəqqasın uzunluğundan asılıdır. Riyazi rəqqasla tanış
olduqda isbat edəcəyik ki, onun periodu uzunluğundan başqa yalnız ətalət
və cazibə kütlələrinin nisbəti ilə müəyyən olunur. Bu səbəbdən, rəqs periodunun yalnız rəqqasın uzunluğundan asılı olması o zaman mümkündür ki, ətalət və cazibə kütlələri bir-biri ilə düz mütənasib olsun. Beləliklə, Nyuton təcrübə vasitəsilə ətalət və cazibə kütlələrinin düz mütənasib olduğunu sübut
etmişdir. Ətalət və cazibə kütlələri bir-biri ilə düz mütənasib olduğundan elə
vahidlər sistemi seçmək olar ki, həmin sistemdə hər iki kütlə bir-birinin eyni
olsun. Məhz belə də etmişlər. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, Eynştey195
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nin Ümumi Nisbilik nəzəriyyəsinin əsasını, məhz cazibə və ətalət kütlələrinin ekvivalentliyi (ekvivalentlik prinsipi) təşkil edir.
Ümumdünya cazibə qanununun bəzi tətbiqləri. Ümumdünya cazibə
qanununa əsaslanaraq Günəşin, Yerin və başqa planetlərin kütlələrini, orta
sıxlıqlarını və s. təyin etmək olar. (5.28) ifadəsində mc = mi olduğunu qəbul
etdikdə
M
(5.31)
a = g = γ 2Y
RY
g, γ və RY -in qiymətlərini yerinə yazdıqda Yerin kütləsi
M Y = 5,98 ⋅ 10 24 kq .

Yer Günəş ətrafında fırlanarkən ona təsir edən mərkəzəqaçma qüvvəsi
rolunu Yerin Günəş tərəfindən cəzb olunma qüvvəsi oynadığından
MYω 2R = γ

MY MG
R2

.

Buradan
MG =

ω 2 R3
.
γ

RY , M Y , R (Yerlə Günəş arasındakı məsafə), ω (Yerin orbit boyu hərəkətində
MY

−

bucaq sürəti) və γ məlum olduğundan M G = 1,89 x10 30 kq , d Y = 4
3

πRY3

= 5,5

q
sm 3

.

Günəşin radiusunu bilməklə günəş maddəsinin orta sıxlığını da
−

dG =

MG
4 3
πRG
3

ifadəsi ilə tapa bilərik.

5.5. CAZİBƏ SABİTİ
Ümumdünya cazibə qanununu ifadə edən düsturdakı mütənasiblik əmsalı
(cazibə sabiti) qüvvə, kütlə və məsafə üçün seçilmiş vahidlərdən asılıdır.
Qüvvə vahidi olaraq bir-birindən vahid məsafədə yerləşmiş və hər birinin
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kütləsi vahid olan iki maddi nöqtə arasındakı cazibə qüvvəsini götürsək γ =1
olur. Lakin məlum olduğu kimi, qüvvə vahidi Ümumdünya cazibə qanununa
görə yox, Nyutonun ikinci qanununa görə müəyyən olunmuşdur. Orada (SQS
sistemində) qüvvə vahidi olaraq 1q kütləli cismə təsir edərək ona 1 sm/san2
təcil verən qüvvə (dina) qəbul olunmuşdur. Belə olduqda, qüvvə üçün Nyutonun ikinci qanunu və cazibə qanunu əsasında seçilmiş vahidlər bir-birindən
fərqli olur. Təbiidir ki, eyni bir kəmiyyət üçün iki müxtəlif ölçü vahidi seçmək olmaz. Deməli, qüvvə vahidini yuxarıda göstərilən iki üsuldan birinə
əsasən seçmək lazımdır. Nyutonun ikinci qanunu Ümumdünya cazibə qanunundan əvvəl məlum olduğuna görə, qüvvə vahidi məhz Nyutonun ikinci
qanunu əsasında seçilmişdir. Belə olduqda cazibə qanununu nəzərdən keçirərmm
kən qüvvə vahidini məlum qəbul etməliyik. Onda F = γ 1 2 ifadəsinə nəR2

zər salsaq γ-nın adsız kəmiyyət olmadığı görünür. Doğrudan da γ =

FR 2
m1m 2

olduğundan
[γ ] =

[ F ][ R 2 ]
= M −1 L3T −2 .
[m1 ][m2 ]Ι

Yuxarıdakı ifadədən göründüyü kimi m=1 kütlə vahidi, R=1 uzunluq
vahidi olduqda F=γ olur, yəni cazibə sabiti ədədi qiymətcə, hər birinin kütləsi vahid olan və bir-birindən vahid məsafədə yerləşən iki maddi nöqtə arasındakı cazibə qüvvəsinə bərabərdir. Bu qüvvənin, yəni cazibə (qravitasiya)
sabitinin ədədi qiymətini yalnız təcrübə ilə tapmaq olar.
Cazibə sabiti ilk dəfə 1798-ci ildə Kavendiş tərəfindən təcrübi yolla təyin
edilmişdir. Kavendiş təcrübəsinin sxemi şəkil 5-15-də göstərilmişdir. Həssas
burulma tərəzisinin qollarına hər birinin kütləsi 729q olan iki a və b qurğuşun
kürələr asılmışdır. Tərəzinin qollarına asılmış kürələrin kütlələri eyni olduğundan qollar üfüqi vəziyyətdə olur(şəkil 5-15,a). Sonra tərəzi qolunun müxtəlif
tərəflərində a və b kürəcikləri ilə eyni müstəvi üzərində olmaqla hər birinin
kütləsi 158 kq olan A və B kürələri yerləşdirilmişdir(şəkil 5-15,b). İlk anda
aA və bB məsafələri eyni götürülür. A kürəsi ilə a kürəciyi və B kürəsi ilə b
kürəciyi arasındakı cazibə qüvvəsinin təsiri ilə kürəcikləri birləşdirən mil üfüqi
müstəvi üzərində qalmaqla müəyyən bucaq qədər dönərək asıldığı ipi burur
(şəkil 5-15,c).
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a)

b)

c)
Şəkil 5-15. Kavendiş təcrübəsinin sxemi

İpin burulmasına görə dərəcələnmiş həssas tərəzi, böyük və kiçik kürələr
arasında təsir edən cazibə qüvvəsini ölçür. İpin burulma dərəcəsini təyin etmək üçün burulma tərəzisinin ipi üzərinə müstəvi güzgü bərkidilir(şəkil 5-16,a).
Güzgü üzərinə göndərilən şüanın meyl bucağının dəyişməsi ( Δϕ ) hesabına
ölçü şkalası üzərinə qayıdan şüanın sürüşmə məsafəsi ( Δl ) ipin burulma dərəcəsini göstərir (şəkil 5-16,b).

Şəkil 5-16. Kavendiş təcrübəsinin aparılma sxemi
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Burulma deformasiyasının qiymətini( Δϕ ) bilməklə bu burulmanı meydana gətirən qüvvə təyin edilmişdir. Qüvvə və kütlələr məlum olduğundan,
kürələr arasındakı məsafəni ölçməklə cazibə sabitini hesablamaq mümkün
olmuşdur. Müvafiq hesablamalar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki,
Nm 2
γ = 6,67 x10 −11
.
kq 2
Cazibə sabitinin BS vahidləri ilə ifadə olunmuş bu qiyməti SQS sistemində
belədir: γ = 6,67 x10 −8

dn.sm 2
.
q2

Şəkil 5-17. Joli təcrübəsinin sxemi

Cazibə sabitini təyin etmək məqsədilə sonralar bir çox yeni təcrübələr
aparılmışdır. Bunlardan daha çox diqqəti cəlb edən Joli təcrübəsidir (şəkil
5-17). Bu üsulda tərəzinin bir qoluna m kütləli kürə, digər gözünə onu tarazlaşdıran müvafiq yük qoymaqla tərəzi qolu üfüqi vəziyyətə gətirilir. m
kütləli kürəyə yaxınlaşdırılmış M kütləli ağır kürə onu cəzb edərək tarazlığı
pozur (tərəzi qollarının qırıq xətlərlə göstərilmiş vəziyyəti). Ağır kütləli kürənin tərəzinin sağ gözündəki yüklərə cazibə təsirini azaltmaq məqsədilə m
kütləli kürəni kifayət qədər uzun ipdən asmaq lazımdır. Sağ gözə əlavə yük
qoymaqla tarazlıq bərpa olunur. Təbiidir ki, tarazlığı bərpa edən yükün çəkisi
cazibə qüvvəsinə bərabərdir. Beləliklə, γ =

FR 2
düsturunun sağ tərəfinə
m1m 2

daxil olan bütün kəmiyyətlər məlum olduğundan γ -nı hesablamaq olar.
Keninq və Rixard, Joli üsulunu sonralar daha da təkmilləşdirərək

γ = 6,685x10 −8

dn.sm 2
q2

almışlar.
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5.6. AĞIRLIQ QÜVVƏSİ TƏCİLİ.
Məlum olduğu kimi, ağırlıq qüvvəsi cismin Yer tərəfindən cəzbolunma
qüvvəsidir. Bu səbəbdən Yer səthindən h hündürlükdə olan m kütləli cismin
ağırlığı
mg = γ

mM Y
( RY + h) 2

olur. Hər tərəfi m-ə böldükdə
MY
g =γ
( RY + h) 2

(5.32)

(5.33)

alınır. Yer səthinin bilavasitə yaxınlığında h pp R olduğundan

go = γ

MY
RY 2

.

γ, M Y və RY -in qiymətlərini yerinə yazdıqda g 0 ≅ 980 sm/san2 alınır. (5.32)dən göründüyü kimi, ağırlıq qüvvəsi Yer səthindən olan məsafənin böyüməsi
ilə kiçilir.
(5.33) ifadəsi yalnız ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə düşən (sərbəstdüşmə)
cismin aldığı təcili ifadə edir.
r Bildiyimiz kimi, bu təcil sərbəstdüşmə təcili
r F
adlanır. Digər tərəfdən, g =
ifadəsindən göründüyü kimi m=1 kütlə vahidi
m
olduqda ədədi qiymətcə g=F olur, yəni g-cazibə sahəsinə gətirilmiş vahid
kütləyə təsir edən qüvvədir. Deməli g-cazibə sahəsinin qüvvə xarakteristikasıdır. Məhz bu səbəblərə görə sərbəstdüşmə təcili cazibə sahəsinin gərginliyi
adlanır. Sərbəstdüşmə təcili ağırlıq qüvvəsi tərəfindən yarandığından ona
ağırlıq qüvvəsi təcili də deyilir.
İstər (5.32) və istərsə də (5.33) ifadələri alınarkən Yerin kürə şəklində
olması və onun öz oxu ətrafında fırlanmadığı qəbul olunmuşdur. Bu səbəbdən
ağırlıq qüvvəsi və ağırlıq qüvvəsi təcili, verilmiş yaxınlaşmada coğrafi en
dairəsindən asılı deyildir. Lakin Yer kürə şəklində olmayıb qütblərdən basıqdır və məlum olduğu kimi öz oxu ətrafında fırlanır. Yerin kürə formasından
belə kənara çıxması və öz oxu ətrafında fırlanması ağırlıq qüvvəsinin və bu
səbəbdən də, ağırlıq qüvvəsi təcilinin coğrafi en dairəsindən asılı olaraq dəyişməsinə səbəb olur. Əvvəlcə qeyd etdiyimiz kimi, bu iki əlamətin təsiri
nəticəsində ağırlıq qüvvəsi təcilinin (sərbəstdüşmə təcilinin) qütblərdəki qiy200
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məti ekvatordakı qiymətindən 5,2 sm/san2 qədər böyük olur. Ağırlıq qüvvəsi
və ağırlıq qüvvəsi təcilinin coğrafi en dairəsindən asılılığı haqqında ətraflı söhbət təcilli (qeyri-ətalət) hesabat sistemləri ilə tanışlıqdan sonra aparılacaqdır.

5.7. QRAVİTASİYA SAHƏSİ
İki cisim arasında mövcud olan cazibə qarşılıqlı təsirinin qanunauyğunluqları hələ Nyuton dövründən məlum olsa da həmin qarşılıqlı təsirin fiziki
mexanizmi haqqında yalnız tarixi əhəmiyyət kəsb edən fikirlər söylənilmişdir. Belə fikirlərdən birinə görə, cazibə materiyanın ayrılmaz xassəsidir, bir
maddə digərinə onlar arasındakı mühitin və digər fiziki əlamətlərin heç bir
rolu olmadan bilavasitə təsir göstərir. Cisimlərarası cazibə qarşılıqlı təsir haqqındakı bu mülahizə müasir təsəvvürlərə uyğun gəlmir. Müasir fiziki təsəvvürə görə bütün qarşılıqlı təsirlər uyğun sahələr vasitəsilə həyata keçirilir –
bir cisim digərinə bilavasitə təsir etmir, o öz ətrafında sahə yaradır, həmin
sahəyə gətirilmiş ikinci cisim bu sahənin təsirinə məruz qalır. Cisim tərəfindən öz ətrafında yaradılan belə sahə qravitasiya sahəsi adlanır.Şəkil 5-18-də
Yerin qravitasiya sahəsindəki cisimlərə bu sahə tərəfindən təsir edən qüvvələr göstərilmişdir.

Şəkil 5-18. Yerin qravitasiya sahəsinə gətirilmiş cisimlərə
təsir edən qüvvənin istiqaməti

Hər sahə kimi qravitasiya sahəsi də onun qüvvə xarakteristikası olan intensivliklə və enerji xarakteristikası olan potensialla xarakterizə olunur.
Əvvəlki paraqrafda qeyd etdiyimiz kimi, qravitasiya sahəsinin intensivliyi
həmin sahənin verilmiş nöqtəsinə gətirilmiş vahid kütləli cismə təsir edən qüvvə ilə təyin olunur. Sahənin verilmiş nöqtəsinə gətirilmiş m kütləli cismə təsir
edən qravitasiya qüvvəsi F olduqda, həmin nöqtədə sahənin intensivliyinin
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→

F
g=
m
olduğunu da qeyd etmişdik. Burada F sahəyə gətirilmiş cismə tətbiq olunmaqla ondan sahəni yaradan cismə tərəf yönəlir. Yer kürəsini bircins qəbul
etdikdə ona kütləsi mərkəzində cəmlənmiş maddi nöqtə kimi baxa bildiyimizə görə Yerin cazibə sahəsinə gətirilmiş m kütləli maddi nöqtəyə təsir edən
qüvvə
r
M mr
(5.34)
F = γ Y3 r .
r
olur. Burada r - Yerin mərkəzindən kütləsi m olan maddi nöqtəyədək olan
məsafə, r isə m kütləli maddi nöqtənin Yerin mərkəzinə nəzərən radius→

→

F
vektorudur. g =
olduğunu (5.34)-də nəzərə aldıqda
m
→
M→
(5.35)
g =γ 3 r .
r
Bir daha qeyd edək ki, g -Yer tərəfindən, başqa sözlə kütləsi M Y olan
maddi nöqtə tərəfindən yaradılmış qravitasiya sahəsinin Yerin mərkəzindən
r məsafədəki intensivliyidir. Deməli, Yerin cazibə sahəsinin verilmiş nöqtəsində intensivlik həmin nöqtəyə uyğun gələn sərbəstdüşmə təcilinə bərabərdir.
→
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SUALLAR
1. Qüvvə nədir?
2. Cismə qüvvə tətbiq olunduqda hansı nəticələr müşahidə oluna bilər?
3. Təbiətdə neçə növ qüvvə mövcuddur?
4. Neçə növ mexaniki qüvvə var?
5. Sahə qüvvəsi nədir?
6. Yaxınatəsir və uzağatəsir qüvvələri nədir, onlar bir-birindən nə ilə fərqlənirlər?
7. Sürtünmə qüvvəsi hansı təbiətli qüvvədir?
8. Elastiki qüvvə hansı təbiətli qüvvədir?
9. Hansı növ sürtünmə qüvvələri vardır?
10. Sükunət sürtünmə qüvvəsi nədir və onun qiymət və istiqaməti necə müəyyən
olunur?
11. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin bu sürüşməni əmələ gətirən xarici qüvvədən
asılılıq qrafikini izah edin. Hansı səbəbə görə sürüşmə sürtünmə qüvvəsi cisim hərəkətə başladığı anda ən böyük qiymətə malikdir və cisim sürüşdükcə
bu qüvvə kiçilərək müəyyən sabit qiymət alır?

12. Kütləsi m = 10kq olan cisim meyl bucağı 30 o olan mail müstəvi üzrə sürüşür. Bu cismə təsir edən sürüşmə sürtünmə qüvvəsini təyin edin.

Cisim eyni materialdan hazırlanmış müstəvi səth üzrə sürüşdüyü halda da
ona təsir edən sürüşmə sürtünmə qüvvəsini hesablayın. Hər iki haldakı sürüşmə sürtünmə qüvvələrini müqayisə edin.
13. İlk uzunluğu x0 = 35,9 sm olan yaya şəkildə göstərildiyi kimi yük asaraq
onun uzanması müəyyən olunaraq yayın uzanmasının asılan yüklərin
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kütləsindən asılılıq qrafiki qurulmuşdur. Həmin qrafikdən istifadə etməklə
50q, 100q və 150q yüklərin təsiri ilə yaranan uzanmaları təyin edin.

r
r
14. Şəkildə göstərilən F1 və F2 qüvvələrinin əvəzləyicisinin qiymət və istiqamətini təyin edin.

15. Şəkildə göstərilən hər 3 halda asılan hər yükün kütləsi 5 kq-dır. Bunu nəzərə
alaraq dinamometrin göstərişlərini tapın.
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15. Huk qanunu nədir? Bu qanun hansı şərt daxilində doğrudur?
16. Yunq modulunun fiziki mənasını izah edin.
17. Yunq modulunu təcrübi yolla necə təyin etmək olar?
18. Mütləq deformasiya nədir?
19. Hansı səbəbə görə mütləq deformasiya maddənin elastiklik xassəsini tam
xarakterizə edə bilmir?
20. Hansı səbəbə görə nisbi deformasiya maddənin elastiklik xassəsini tam xarakterizə edir?
21. Ümumdünya cazibə qanunu ilə müəyyən olunan qüvvənin superpozisiya qanununa tabe olması nə deməkdir?
22. Yaxın məsafədə yerləşən böyük ölçülü cisimlər arasındakı cazibə qüvvəsini
necə təyin etmək olar?
23. Qravitasiya sahəsi nədir?
24. Qravitasiya sahəsinin gərginliyi nədir?
25. m 2 kütləli bircins kürə tərəfindən yaradılmış qravitasiya sahəsinə kürənin
mərkəzindən r məsafədəki nöqtədə m1 kütləli cisim yerləşmişdir. Bu cismə
r
mm r
sahə tərəfindən F = γ 1 3 2 r qüvvəsi təsir edir.Cismin yerləşdiyi nöqtədə
r
sahə gərginliyinin qiymət və istiqamətini təyin edin.
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Elmli adamın üzünə baxmaq,
onunla oturub-durmaq ibadətdir.
(Həzrəti-Məhəmməd Peyğəmbər, S.ƏS)

VI FƏSİL
İŞ, GÜC VƏ ENERJİ
6.1. İŞ VƏ GÜC
Sabit qüvvənin gördüyü iş. Cismin hərəkəti zamanı ona təsir edən qüvvə
tərəfindən iş görülür. Hərəkət istiqamətində yönəlmiş sabit qüvənin təsiri ilə
baş verən düzxətli hərəkət zamanı (şəkil 6-1) qüvvənin gördüyü iş
A = FS
(6.1)
ifadəsi ilə təyin olunur. Burada F- təsir edən qüvvə, S - gedilən yolun uzunluğudur. Şəkil 6-1,a-da cisim üfüqi istiqamətdə, şəkil 6-1,b-də isə şaquli istiqamətdə yönəlmiş qüvvənin təsirinə məruz qaldığından hər biri uyğun istiqamətlərdə (birinci halda üfüqi, ikinci halda şaquli istiqamətdə) düzxətli hərəkət
edir. Şəkil 6-1,b-də ağırlıq qüvvəsinin sabit qəbul olunması şübhə doğurmamalıdır. Çünki cismin Yer səthinin bilavasitə yaxınlığında düşdüyünü nəzərə
aldıqda ağırlıq qüvvəsinin s yolu boyu sabit qaldığını söyləmək olar.

Şəkil 6-1. Hərəkət istiqamətində yönələn qüvvə

Hər iki halda cismə təsir edən qüvvə ilə gedilən yolun uzunluğu arasında
asılılıq qrafiki şəkil 6-2,a-dakı kimidir. Şəkildəki düzbucaqlının oturacağı
gedilən yolun uzunluğu, hündürlüyü isə təsir edən qüvvə olduğundan həmin
düzbucaqlının sahəsi Fs hasilinə bərabərdir. Deməli, təsir edən qüvvənin
gedilən yolun uzunluğundan asılılıq qrafiki ilə yol oxu arasındakı sahənin
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ədədi qiyməti gedilən yolun uzunluğuna bərabərdir. Bu nəticə qüvvənin
dəyişdiyi hallarda da doğrudur (şəkil 6-2,b). Çünki qüvvə dəyişən olduqda
əyri xəttdən ibarət olan qrafiki elə kiçik parçalara bölmək olar ki, hər parça
daxilində qüvvəni sabit qəbul etmək mümkün olsun.

a)

b)
Şəkil 6-2. Düzxətli hərəkət zamanı qüvvənin gördüyü iş

Beləliklə, qüvvənin zaman keçdikcə dəyişməsindən, yaxud sabit qalmasından asılı olmayaraq bütün hallarda təsir edən qüvvənin yolun uzunluğundan
asılılıq qrafiki ilə yol oxu arasındakı sahənin ədədi qiyməti gedilən yolun
uzunluğuna bərabərdir. Məsələn, bu sahənin 60 m 2 olması gedilən yolun uzunluğunun 60 m olması deməkdir.
Qeyd etdiyimiz kimi, qüvvənin hərəkət istiqamətində yönəlməsi xüsusi
haldır. Ümumi halda qüvvə ilə hərəkət istiqaməti arasındakı bucaq istənilən
qiymətə bərabər ola bilər (şəkil 6-3,a,b,c). Bəs belə olduqda qüvvənin gördüyü

a)

b)
c)
Şəkil 6-3. Qüvvənin hərəkət istiqaməti ilə müxtəlif bucaqlar təşkil etdiyi hallar
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işi necə təyin etmək olar? Bunun üçün istifadə edə biləcəyimiz yalnız bir
qayda mövcuddur: iş yol istiqamətində yönələn qüvvə ilə gedilən yolun uzunluğu hasilinə bərabərdir. Şəkil 6-3,a-da hərəkət istiqamətində yönələn qüvvə
F-in yol istiqamətindəki proyeksiyası, yəni FS = F cos α -dır. Onda hərəkət
r
istiqaməti ilə α bucağı təşkil edən F qüvvəsinin gördüyü iş
A = FS cos α
(6.2)
düsturu ilə təyin olunur. (6.2) düsturu ümumi olduğundan α bucağının istənilən qiymətinə aid hallar bu düsturdan xüsusi hal kimi alınmalıdır. Doğrudan
da, qüvvə hərəkət istiqamətində yönəldikdə α = 0 olduğundan

A = FS cos α = FS cos 0 o = FS .
r
Qüvvə hərəkət istiqamətinə perpendikulyar olduqda (şəkil 6-3,b-də mg
qüvvəsi) α = 90 o və A = FS cos α = FS cos 90 o = 0 . Deməli, hərəkət istiqamətinə perpendikulyar istiqamətdə yönələn qüvvənin bu hərəkət zamanı gördüyü iş sıfra bərabərdir. Oxucu düşünməməlidir ki, belə hərəkət zamanı ümumiyyətlə heç bir iş görülmür. Burada söhbət yalnız hərəkət istiqamətinə perpendikulyar yönələn qüvvənin işindən gedir.Təbiidir ki, şəkil 6-3,b-də cismi
üfüqi istiqamətdə hərəkət etdirən qüvvə iş görür və həmin iş (6.1) düsturu ilə
təyin olunur.
Şəkil6-3,b-də cisim mail müstəvi üzərində sürüşərkən ona sürüşdürücü
qüvvədən başqa həm də hərəkət istiqamətinin əksinə yönəlmiş sürtünmə qüvvəsi təsir edir. Sürüşdürücü qüvvə hərəkət istiqamətində, sürtünmə qüvvəsi
isə onun əksinə yönəlir. Sürtünmə qüvvəsi hərəkət istiqaməti ilə 180 o bucaq
təşkil etdiyindən (şəkil 6-1,d) onun gördüyü iş
A = Fs cos α = Fs cos180o = − Fs p 0 .
Deməli, qüvvə hərəkət istiqamətinin əksinə yönəldikdə (sürtünmə qüvvəsi) onun gördüyü iş mənfi olur.
Qüvvənin yol üzrə proyeksiyası FS = F cos α olduğundan onun gördüyü
işi belə də təyin edə bilərik:
A = sFS ,
(6.3)

yəni qüvvənin gördüyü iş gedilən yolun uzunluğu ilə qüvvənin yol üzrə proyeksiyasının hasilinə bərabərdir. Düzxətli (birölçülü) hərəkətdə gedilən yolun
uzunluğu yerdəyişmə vektorunun ədədi qiymətinə bərabər olduğundan r =S
və qüvvə hərəkət istiqamətində yönəldiyindən (6.2)düsturuna uyğun olaraq işi
F və S vektorlarının skalyar hasili kimi təyin edərik:
209

Mexanika
→→

A = (F s )

(6.4)

Dəyişən qüvvənin gördüyü iş. İndiyədək hərəkət zamanı qüvvənin qiymətcə sabit qaldığını qəbul etdik. Lakin hərəkət zamanı qüvvə nəinki istiqamətcə, həm də qiymətcə dəyişə bilər. Bu halda görülən işi (6.1), (6.2) və (6.3)
ifadələri ilə təyin etmək olmaz. Ona görə də ixtiyari dəyişən qüvvənin gördüyü işi təyin edən ifadə müəyyən etmək lazımdır. Bunu sabit qüvvənin gördüyü işin təyin olunduğu (6.2) ifadəsinə istinad etməklə

Şəkil 6-4. Dəyişən qüvvənin işi

müəyyənləşdirmək olar: dəyişən qüvvənin gördüyü işi tapmaq üçün gedilən
yolu elə elementar hissələrə bölmək lazımdır ki, hər bir hissədə qüvvəni qiymət və istiqamətcə sabit qəbul etmək mümkün olsun.
Bu halda hər elementar parçadakı işi (6.2) düsturu ilə təyin edə bilərik.
Onda dəyişən qüvvənin gördüyü ümumi iş
A = F1Δs1cosα1 + F2 Δs 2cosα 2 + ... +
N →
N
→
(6.5)
+ FN Δs N cosα N = ∑ Fi Δs i cosα =∑ ( Fi Δ s i )
i =1

i =1

Burada N-yolu böldüyümüz elementar hissələrin sayıdır. Elementar yerdəyişmələr daha kiçik götürüldükdə qüvvəni təxmini yox, daha dəqiq olaraq
sabit qəbul etmək və görülən işi daha dəqiq hesablamaq olar:

A = lim

Δs i → 0

i=N

→

→

S2

→

→

∑ ( Fi Δ si ) = ∫ ( F d s )
i =1

(6.6)

S1

(6.6) ifadəsi daha ümumi olmaqla ixtiyari qüvvənin təsiri ilə baş verən
hərəkət zamanı görülən işi hesablamağa imkan verir. Xüsusi hal olaraq ağırlıq
və elastiki qüvvələrin gördüyü işi hesablayaq.
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1. Ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş. Kütləsi m olan cismi A nöqtəsindən Byə hərəkət etdirdikdə görülən işi hesablayaq. Cismi A-dan B-yə sonsuz sayda
trayektoriyalar üzrə hərəkət etdirmək olar. Biz üç halda -AB düz xətti, AB
əyri xətti və ACB üzrə hərəkət zamanı işi hesablayaq, A və B nöqtələrini elə
yaxın seçək ki, bütün yol boyu ağırlıq qüvvəsinin dəyişməsi nəzərə alınmayacaq dərəcədə kiçik olsun. Bu hallardan hər birini ayrılıqda nəzərdən keçirək.

Şəkil 6-5. Ağırlıq qüvvəsinin işi

a) AB düz xətti boyunca hərəkət zamanı təsir edən ağırlıq qüvvəsi qiymət
və istiqamətcə sabit qaldığından görülən iş (6.3,b) düsturu ilə təyin olunur:
AAB = F ⋅ S F . Şəkil 6-1-dən göründüyü kimi, yolun ağırlıq qüvvəsi istiqamətindəki proyeksiyası S F = AB ⋅ cos α = AC = h . Digər tərəfdən, F = mg
olduğundan

A = Fh = mgh

(6.7)

b) ACB üzrə hərəkət zamanı ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş AC və CB
üzrə görülən işlərin cəminə bərabərdir. CB üzrə hərəkət zamanı ağırlıq qüvvəsi CB-yə perpendikulyar yönəldiyindən bu yolda onun gördüyü iş sıfırdır.
AC yolunda isə qüvvə hərəkət istiqamətində yönəldiyindən görülən iş
AAC = mgh . Onda ümumi iş AACB = AAC + ACB = 0 + mgh = mgh . Beləliklə
ACB xətti boyunca hərəkət zamanı ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş

AACB = mgh .

(6.7a)

c) İxtiyari formada seçilmiş AMB, yaxud ANB trayektoriyaları üzrə hərə→
r
kət zamanı F = mg = sabit olduğundan görülən iş (6.3,b) düsturuna uyğun
olaraq təyin olunur. Bu halda görülən iş gedilən yolun qüvvə istiqamətindəki
proyeksiyasının qüvvəyə hasilinə bərabərdir: AAMB = FS F = P ⋅ ABh = mgh .
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Beləliklə, iki nöqtəni birləşdirən ixtiyari seçilmiş hər dörd trayektoriyanın hər biri boyunca ağırlıq qüvvəsinin gördüyü işin eyni olduğunu gördük.
Konservativ və qeyri-konservativ qüvvələr. Şəkil 6-1-də A və B nöqtələri arasındakı hərəkət zamanı trayektoriya üzərinə heç bir məhdudiyyət qoyulmadı. Hesablamalar nəticəsində müəyyən oldu ki, bütün hallarda bir nöqtədən digər nöqtəyə hərəkət zamanı ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş yolun formasından asılı deyildir.
A-dan B-yə hərəkət zamanı iş ağırlıq qüvvəsi tərəfindən, B-dən A-ya hərəkət zamanı isə ağırlıq qüvvəsinə qarşı görüldüyündən ədədi qiymətləri eyni
olmaqla birinci halda iş müsbət, ikinci halda mənfidir. Bu səbəbdən AMBNA
və digər qapalı yollarda görülən iş sıfra bərabərdir. Beləliklə, Yerin cazibə sahəsində ixtiyari qapalı yol boyu görülən işin sıfır olması nəticəsinə gəlirik.
Gördüyü iş yolun formasından asılı olmayan, yaxud qapalı trayektoriya
boyunca gördüyü iş sıfır olan qüvvə konservativ qüvvə adlanır. Bu səbəbdən,
ağırlıq qüvvəsi konservativ qüvvədir.
Konservativ qüvvə koordinatın (cisimlər, yaxud onun ayrı-ayrı hissəcikləri
arasındakı məsafənin) funksiyasıdır.
Cazibə qüvvəsinin təsiri mövcud olan fəza Yerin cazibə sahəsi adlanır.
Yerin cazibə sahəsinə ağırlıq qüvvəsi vektoru sahəsi kimi də baxa bilərik.
Bu səbəbdən cazibə sahəsi ağırlıq qüvvəsi sahəsi adlanır.

Şəkil 6-6. Mərkəzi sahə

Qapalı trayektoriya boyunca görülən iş sıfır olan sahə, başqa sözlə, konservativ qüvvənin təsir göstərdiyi sahə potensial sahə adlanır. Deməli, cazibə
sahəsi potensial sahədir.
Yerin mərkəzindən bərabər məsafədə yerləşən bütün nöqtələrdə cazibə
qüvvəsi qiymətcə eyni olduğundan, yəni cazibə qüvvəsinin qiyməti yalnız
qarşılıqlı təsirdə olan cisimlər arasındakı məsafənin funksiyası olduğundan
cazibə sahəsi sferik simmetriyaya malikdir (şəkil 6-6).
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Cazibə qüvvələrinin istiqaməti mərkəz adlanan bir nöqtədən-Yerin mərkəzindən keçdiyinə və bu qüvvənin qiyməti yalnız qarşılıqlı təsirdə olan cisimlər arasındakı məsafənin funksiyası olduğuna görə cazibə sahəsi, həm də
mərkəzi sahədir (şəkil 6-6).
Sahə anlayışından istifadə etməklə iki cisim arasındakı qarşılıqlı cazibəni
belə izah etmək olar: cisimlərdən biri öz ətrafında cazibə sahəsi yaradır. Həmin
sahəyə gətirilmiş digər cisim cazibə sahəsinin təsirinə məruz qalır (şəkil 6-7).

Şəkil 6-7. İki cismin qarşılıqlı cazibə təsiri

Cazibə sahəsi yalnız bu sahəni yaradan cismin xassələrindən (forma və
kütləsindən), bu sahənin müəyyən nöqtəsinə gətirilmiş cismə təsir edən qüvvə
isə həm də sahəyə gətirilmiş cismin kütləsindən (m2) asılıdır. Bu səbəbdən,
r
f 12
nisbəti,yəni sahəyə gətirilmiş vahid kütləyə təsir edən qüvvə gətirilmiş
m2
cismin kütləsindən asılı deyildir. Bu nisbət verilmiş nöqtədə birinci cismin
yaratdığı sahəni xarakterizə etdiyindən cazibə sahəsinin intensivliyi adlanır.
r
r
F12
m r
m1 m 2 r
= γ 31 r alırıq. Bu ifadə, həmçinin ağırlıq
r olduğundan
F12 = γ
3
m2
r
r
qüvvəsinin cazibə sahəsindəki cismə verdiyi təcil olduğundan ona sərbəstdüşmə təcili deyilir.
Beləliklə, sahənin verilmiş nöqtəsində yerləşən istənilən kütləli cismin
aldığı sərbəstdüşmə təcili sabit olduğundan, o sahənin verilmiş nöqtəsini xarakterizə edən kəmiyyət kimi qəbul oluna bilər. Sərbəstdüşmə təcili cazibə
qüvvəsi istiqamətində yönəlmiş vektorial kəmiyyətdir.
2. Elastiki qüvvənin işi. Divara bərkidilmiş yaya bağlanmış cismə qüvvə
tətbiq etməklə yayı tarazlıq ( x = 0) vəziyyətindən sola x qədər deformasiya
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etdirdikdə tarazlıq vəziyyətinə yönələn elastiki qüvvə meydana gəlir (şəkil
6-8,a). Bu qüvvənin təsiri ilə yay ilk tarazlıq vəziyyətinə qayıdır (şəkil 6-8,b).
Tarazlıq vəziyyətində elastiki qüvvənin sıfra bərabər olmasına baxmayaraq
yaya bərkidilmiş cisim öz ətalətini saxladığına görə hərəkət halını davam etdirərək tarazlıq vəziyyətindən eyni x qədər sağa uzaqlaşır(şəkil 6-8,c). Birinci
halda (şəkil 6-8,a), yəni sıxılmış yay açılaraq tarazlıq vəziyyətini alanadək
elastiki qüvvə iş görür. İkinci halda isə, yəni cisim ən uzaq vəziyyətdən (şəkil 6-8,c) tarazlıq vəziyyətinə qayıtdıqda elastiki qüvvəyə qarşı iş görülür.

Şəkil 6-8. Elastiki qüvvənin işi

Elastiki qüvvə F = − kx düsturuna uyğun dəyişdiyindən onun gördüyü
işin ədədi qiyməti (6.7) düsturu ilə təyin olunur. Mütləq deformasiyanın ( x -in)
sıfırdan x -ə qədər dəyişdiyini nəzərə alsaq elastiki qüvvənin gördüyü iş
x

x

0

0

A = ∫ Fdx = ∫ kxdx =

kx 2
. Beləliklə, x qədər deformasiyaya uğramış yay tam
2

açılarkən elastiki qüvvənin gördüyü iş
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kx 2
.
(6.8)
A=
2
(6.8) ifadəsini qrafik üsulla da ala bilərik. Məlum olduğu kimi, qüvvənin
yerdəyişmədən asılılıq qrafiki ilə yerdəyişmə oxu ( x oxu) arasındakı sahənin
ədədi qiyməti görülən işə bərabərdir. Şəkil 6-9-dan göründüyü kimi, bu sahə
oab düzbucaqlı üçbucağın sahəsidir.
F
b

kxmax
a

1 2
kx max
2

x

0

xmax

F = − kx

Şəkil 6-9. Elastiki qüvvənin gördüyü işin qrafiki üsulla hesablanması

Həmin üçbucağın oturacağı x max , hündürlüyü isə F-in ədədi qiyməti, yəni
1
1
1 2 . Deməli, elaskx max olduğundan onun sahəsi S = oa ⋅ ab = x max ⋅ kx max = kx max
2
2
2

tiki qüvvənin təsiri nəticəsində yayın x max qədər uzanması zamanı görülən iş

A=

kx 2
.
2

D
Şəkil 6-10. Elastiki qüvvənin konservativ xassəsi
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İndi daha ümumi hala baxaq. Bir ucu tərpənməz O nöqtəsinə, digər ucu
isə hər hansı maddi nöqtəyə bərkidilmiş elastik yayı nəzərdən keçirək (şəkil
6-10). Yayın ilk uzunluğu l1 olsun. Onu dartaraq şəkil 6-10,a-da göstərilmiş
vəziyyətə gətirək. Maddi nöqtənin A-dan B-yə qədər ixtiyari yollarla hərəkəti
zamanı elastiki qüvvəsinin gördüyü işi hesablayaq. Bunun üçün 3 müxtəlif
halı -ABC, AC və ADC yolları üzrə hərəkəti nəzərdən keçirmək kifayətdir.
ABC üzrə hərəkət zamanı görülən iş AABC = AAB + ABC olur. AB üzrə hərəkət zamanı qüvvə yayın sıxılma istiqamətində yönəldiyindən A-dan B-yə
qədər hərəkət zamanı görülən iş
r2
r2
k
k
AAB = ∫ Fdl = − ∫ kldl = − l 2 ll12 = (l12 − l 22 ) .
2
2
r1
r1
Burada k -elastiklik əmsalıdır. BC üzrə hərəkət zamanı elastiki qüvvə hərəkət istiqamətinə perpendikulyar olduğundan, bu hissədə görülən iş sıfırdır.
Beləliklə
k
AABC = (l12 − l 22 )
(6.9)
2
AC üzrə hərəkət zamanı (şəkil 6-10, b) həm qüvvənin qiyməti, həm də
qüvvə ilə hərəkət istiqaməti arasındakı bucaq dəyişdiyindən, yolu konsentrik
qövslərlə elə elementar hissələrə bölməliyik ki, hər bir hissədə qüvvə və α
bucağı sabit qalsın(α-elastiki qüvvə ilə hərəkət istiqaməti arasındakı bucaqr2

dır). Onda AAC = − ∫ kl cos α ⋅ dl ab alırıq. cos αdl ab = dl olduğundan
r1

l

2
k
AAC = − ∫ kldl = (l12 − l 22 ) .
2
l1

(6.10)

ADC üzrə hərəkət zamanı görülən iş AD və DC üzrə görülən işlərin cəminə
bərabərdir. AD üzrə hərəkət zamanı elastiki qüvvə hərəkət trayektoriyasına
perpendikulyar olduğundan onun bu yolda gördüyü iş sıfırdır. DC üzrə görülən iş AB üzrə görülən işə bərabər olduğundan
k
(6.11)
AADC = (l12 − l 22 )
2
Deməli, elastiki qüvvənin gördüyü iş yolun formasından asılı deyildir,
yəni elastiki qüvvə də konservativ qüvvədir.
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3. Sürtünmə qüvvəsinin işi. Masa üzərindəki kitabı sürüşdürərək yolla –
AB düzxətti və AB qövsü üzrə A nöqtəsindən B nöqtəsinə (şəkil 6-11-də A və
B nöqtələri kitab cildinin həndəsi mərkəzi ilə üst-üstə düşdüyü nöqtələrdir)
gətirək. Bir cisim sükunətdə olan digər cisim üzrə sürüşərkən sürtünmə qüvvəsinin gördüyü iş yolun uzunluğu ilə düz mütənasibdir və həmişə mənfidir.
Bu səbəbdən, iki müxtəlif yolla hərəkət zamanı sürtünmə qüvvəsinin işi müxtəlif olur. Deməli, sürtünmə qüvvəsinin işi yolun formasından asılıdır. Belə
olduğu halda qapalı yol üzrə sürtünmə qüvvəsinin işi sıfırdan fərqlidir.

Şəkil 6-11. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin işi

Belə qüvvə, yəni gördüyü iş yolun formasından asılı olan qüvvə qeyrikonservativ qüvvə adlanır.
Sürtünmə qüvvəsi sürətin funksiyası olduğundan qeyri-konservativ qüvvənin sürətin funksiyası olduğunu söyləyə bilərik.
Sürtünmə qüvvəsinin gördüyü iş sistemin potensial enerjisini dəyişdirmir.
Bu iş biri digərinin səthi üzrə sürüşən hər iki cismin qızmasına sərf olunur.
4. Güc. iş və güc vahidləri. İş mexanizmlərin qabiliyyətini tam xarakterizə edə bilmir. Məsələn, eyni bir sahəni əllə və yaxud traktorla şumlamaq olar.
Hər iki halda nəticə eynidir: görülən işlər bərabərdir. Bu heç də o demək deyildir ki, adamın və traktorun iş qabiliyyəti eynidir. Eyni iş adama nəzərən
traktor tərəfindən daha qısa müddətdə görüldüyündən müxtəlif mexanizmlərin işgörmə qabiliyyətini müəyyən etmək üçün vahid zamanda görülən işlə xarakterizə olunan yeni bir fiziki kəmiyyətə ehtiyac duyulur. Bu kəmiyyət gücdür.
Vahid zamanda görülən iş güc adlanır. Müəyyən dt zaman müddətində
görülən iş dA olarsa, tərifə görə güc
dA
.
(6.12)
N=
dt
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r
→→
dS
olduğundan N = ( F υ ) . Xüsusi halda, ixtiyari bəradA = ( F d S ) və υ =
dt
bər zaman fasilələrində görülən işlər bərabər olarsa, güc
A
(6.13)
N=
t
kimi təyin olunur.
İndi SQS sistemində iş və güc vahidlərini müəyyən edək. İşin təyin olunduğu ifadəyə istinad etsək, 1 iş vahidi = 1 qüvvə vahidi × 1 uzunluq vahidi
=1 dn × 1 sm= 1 erq. Beləliklə, erq- düzxətli hərəkət istiqamətində yönəlmiş
1 dina qüvvənin 1 sm məsafədə gördüyü işdir. BS-də iş vahidi = 1 N× 1 m =
1Nm=1 coul (C).
Coul - düzxətli hərəkət istiqamətində yönəlmiş 1 nyuton qüvvənin 1 metr
məsafədə gördüyü işdir.
Gücün təyin olunduğu ifadəyə görə 1güc vahidi= 1 iş vahidi / 1 zaman
vahidi=1 erq/san=1 vatt (Vt).
Vatt - 1 saniyədə 1 coul iş görən mexanizmin gücüdür.
Texniki vahidlər sistemində iş vahidi olaraq düzxətli hərəkət istiqamətində yönəlmiş 1 kQ qüvvənin 1 m məsafədə gördüyü iş götürülür. 1 kQ=9,8N
olduğundan 1 kQm = 9,8 Nm. C = 9,8 x107 erq.
Güc vahidi 1 kQm/san = 9,8 c/san = 9,8 Vt.
Güc at qüvvəsi (a.q.) ilə də ölçülür.
1 a.q.= 75 kQm/san = 735 Vt.
Paraqrafın sonunda mexaniki kəmiyyətlər zəncirini təqdim edək.
→
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Qeydlər

böl

uzunluq
(=) bərabərdir

zaman
böl

sürət

Ümumi halda
orta sürət

zaman
təcil

vur
kütlə

Ümumi halda
orta təcil

=

=
vur

qüvvə
enerji

=
iş

uzunluq

F-sabit və hərəkət
istiqamətində təsir etdikdə

böl
zaman

güc

Orta güc

6.2. ENERJİ. POTENSİAL VƏ KİNETİK ENERJİ
Sıxılmış yay (şəkil 6-12,a və b), Yer səthindən müəyyən hündürlüyə qaldırılmış cisim (şəkil 6-13,a və b) və s. işgörmə qabiliyyətinə malikdir. Yay
açılarkən, müəyyən yüksəklikdə yerləşmiş cisim düşərkən iş görülür. Bu cisimlərin işgörmə qabiliyyəti onların digər cisimlərlə, yaxud cismin ayrı-ayrı
hissələrinin bir-birinə nəzərən qarşılıqlı vəziyyətləri (konfiqurasiyaları) ilə
əlaqədardır. Məsələn, sıxılmış yayın işgörmə qabiliyyəti onun ayrı-ayrı hissələrinin bir-birinə nəzərən qarşılıqlı vəziyyətləri ilə əlaqədardır: yayın halqaları bir-birinə yaxın olduqca açılarkən onun gördüyü iş də çox olur, çünki iş
sistemi təşkil edən hissələrin konfiqurasiyalarının dəyişməsi nəticəsində görülür. Şəkil 6-12,a və b-də yay nə qədər çox sıxılmış olarsa, açılarkən onların
gördükləri iş də bir o qədər çox olar. Tüfəngin yayı çox sıxıldıqca sınaq mərmisinə verilən sürət də böyük olur. Şəkil 6-12,b-də yay x qədər sıxılmışdır.
Çaxmaq vasitəsilə yayın açılmasına imkan yaradıldıqda sınaq mərmisi A vər
ziyyətindən B vəziyyətinə gəlməklə υ sürəti əldə edir. Bu sürətin qiyməti
yayın sıxılma dərəcəsindən asılıdır.
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a)

b)
Şəkil 6-12. Sıxılmış yayın işgörmə qabiliyyəti

c)

Eyni sözləri müəyyən hündürlükdə yerləşən daş parçası, yaxud kitab haqqında da demək olar (şəkil 6-13 a və b). Cisim Yer səthidən nə qədər uzaqda
yerləşərsə, düşərkən onun gördüyü iş də o qədər çox olur, çünki belə cisimlərin işgörmə qabiliyyəti onların Yerlə qarşılıqlı vəziyyətlərindən, başqa sözlə
Yerdən olan məsafələrindən asılıdır. Şəkil 6-13,b-dən göründüyü kimi, Yerdən h1 hündürlükdəki kitab ağırlıq qüvvəsinin təsiri nəticəsində iş görməklə

1 vəziyyətindən 2 vəziyyətinə gəlmişdir. Bu vəziyyətdə υ 2 = 2 g (h1 − h2 )
sürətinə malik olan kitab öz hərəkətini davam etdirərək Yerə düşür.

a)

b)

Şəkil 6-13. Müəyyən hündürlükdə yerləşən cisimlərin işgörmə qabiliyyəti
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Bütün bu deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlirik: cisimlər özlərinin qarşılıqlı vəziyyətləri (konfiqurasiyaları) ilə əlaqədar işgörmə qabiliyyətinə malikdir.

a)

b)

Şəkil 6-14. Hərəkətdə olan cismin işgörmə qabiliyyəti

r
İndi başqa növ misalları nəzərdən keçirək. Müəyyən υ1 A sürəti ilə hərəkət edən m1 kütləli A mərmisi içərisi qumla dolu olan m 2 kütləli B qutusuna
tuşlandıqda qutu mərmi ilə birlikdə hərəkətə gələrək ilk vəziyyətə nəzərən
müəyyən h hündürlüyünə qalxaraq C vəziyyətini alır(şəkil 6-14,a). Digər
halda müəyyən sürətlə hərəkət edən m kütləli cisim sükunətdə olan digər cismə zərbə endirərkən onu B vəziyyətindən Δx qədər sağa sürüşdürməklə ya221
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naşı həmin cismə müəyyən sürət verir (şəkil 6-14,b). Eyni qayda ilə m kütləli
mərmi M kütləli qutuya daxil olaraq onu masa üzərindən yerə salır (şəkil 614,c).
Deyilənlərdən göründüyü kimi, hərəkətdə olan cisimlər işgörmə qabiliyyətinə malikdir.
Göstərilən misalları nəzərdən keçirərək belə nəticəyə gəlirik ki, cisim və
ya cisimlər sistemi həm özlərinin bir-birinə nəzərən qarşılıqlı vəziyyətləri,
həm də hərəkətləri ilə əlaqədar işgörmə qabiliyyətinə malikdir. Ona görə də
cisimlərin bu növ işgörmə qabiliyyətlərini xarakterizə etmək məqsədi ilə
mexaniki enerji adlanan fiziki kəmiyyət daxil edilir.
Mexaniki enerji, cisim və ya cisimlər sisteminin görə biləcəyi işin miqdarı ilə ölçülən kəmiyyətdir.
Yuxarıdakı misalların xarakterinə uyğun olaraq iki növ enerji – cisimlərin,
yaxud cismin ayrı-ayrı hissələrinin qarşılıqlı vəziyyətləri və hərəkətləri ilə
əlaqədar olan enerji mövcuddur. Bunlardan birincisi potensial, ikincisi isə
kinetik enerji adlanır.Mexanikada digər növ (elektrik, istilik və sair) enerjilərdən söhbət aparılmır. Bu enerji növləri (qeyri-mexaniki enerjilər) ümumi
fizika kursunun müvafiq bölmələrində öyrəniləcəkdir.
Enerji

Qeyri-mexaniki

Mexaniki

Potensial

Kinetik

Qravitasiya

Elastiki

Potensial enerji. Yer səthindən müəyyən hündürlükdə yerləşən cismin
işgörmə qabiliyyəti cisimlə Yerin, sıxılmış yayın işgörmə qabiliyyəti isə yayın ayrı-ayrı hissələrinin- halqalarının qarşılıqlı vəziyyətindən-sistemi təşkil
edən cisimlərin konfiqurasiyasından asılıdır. Qarşılıqlı vəziyyətin dəyişməsi
(cismin Yer səthinə yaxınlaşması, yaxud ondan uzaqlaşması, yayın ayrı-ayrı
hissələrinin bir-birinə yaxınlaşması, yaxud uzaqlaşması) cisim və ya cisimlər
sisteminin işgörmə qabiliyyətinin-enerjisinin dəyişməsinə səbəb olur. Bu növ
enerji – cisimlərin (yaxud, cisimlərin ayrı-ayrı hissələrinin) qarşılıqlı vəziy222
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yəti (konfiqurasiyası) ilə müəyyən olunan enerji potensial enerji adlanır. Potensial enerji qarşılıqlı təsir enerjisi olduğundan təklənmiş cismin potensial
enerjisindən söhbət gedə bilməz – bu halda potensial enerji sıfra bərabərdir.
Potensial enerji qarşılıqlı təsir enerjisi olduğundan söhbət onun mütləq
qiymətindən yox, nisbi qiymətindən, yəni dəyişməsindən getməlidir. Ona
görə də qarşılıqlı təsirdə olan cisimlərin müəyyən bir qarşılıqlı vəziyyətində
potensial enerjini şərti olaraq sıfır qəbul etməklə həmin vəziyyətə nəzərən
potensial enerjinin dəyişməsini tapmaq lazımdır. Bu səbəbdən Yer səthindən
müəyyən hündürlükdə yerləşən cismin potensial enerjisi dedikdə Yer səthindən həmin hündürlüyə qədər yerdəyişmə zamanı potensial enerjinin dəyişməsi
başa düşülür.
Potensial enerji anlayışı ilə ümumi şəkildə tanış olduqdan sonra bəzi konkret hallarda bu enerjinin, daha doğrusu onun dəyişməsinin hesablanması ilə
tanış olaq.
1. Yer səthindən h məsafədə olan m kütləli cismin potensial enerjisi.
Qeyd etdiyimiz kimi, potensial enerji cisimlər sisteminin qarşılıqlı vəziyyətindən asılıdır. Baxdığımız halda sistem Yer və onun səthindən h hündürlükdə
yerləşən m kütləli cisimdən ibarətdir. Onlar arasındakı məsafə RY + h olduqda

Şəkil 6-15. Yerlə m kütləli cismin qarşılıqlı vəziyyəti

potensial enerjini U , məsafə h=0 olduqda isə U 0 ilə işarə edək. Aydındır ki,
potensial enerjinin dəyişməsi cismin Yer səthinə düşməsi zamanı ağırlıq qüvvəsinin gördüyü işə (havanın sürtünmə qüvvəsi nəzərə alınmır) bərabərdir:

U −U0 = A .

(6.14)
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h məsafəsini elə kiçik seçə bilərik ki, bu məsafə boyunca ağırlıq qüvvəsinin
dəyişməsi nəzərə alınmayacaq dərəcədə kiçik olsun. Bu halda ağırlıq qüvvəsini praktik olaraq sabit qəbul edə bilərik. Onda m kütləli cisim h məsafəsini
qət etdikdə ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş

A = F ⋅ h = mgh
olur. Bu ifadəni (6.14)-də nəzərə alsaq

U − U 0 = mgh .
Aldığımız bu ifadə potensial enerjinin mütləq qiymətini yox, onun dəyişməsini təyin etməyə imkan verir.
Şərti olaraq Yer səthində potensial enerjini sıfır qəbul etsək (U0=0),

U = mgh
alırıq. Yer səthində potensial enerjini şərti olaraq sıfır qəbul etdiyimizdən,
U = mgh ifadəsini Yer səthindən h hündürlükdə olan m kütləli cismin potensial enerjisi kimi qəbul edə bilərik (şəkil 6-16).

Şəkil 6-16. Cismin Yerə nəzərən potensial enerjisi

Potensial enerjinin şərti olaraq qəbul olunmuş sıfır qiymətinin harada götürülməsinin prinsipial əhəmiyyəti yoxdur. Çünki söhbət potensial enerjinin
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mütləq qiymətindən yox, dəyişməsindən, yəni nisbi qiymətindən gedir. Potensial enerjinin nisbi qiyməti isə onun sıfır qiymətinin harada götürülməsindən
asılı deyildir. Bunu əyani şəkildə başa düşmək üçün şəkil 6-17-yə nəzər salaq.
Əvvəlcə fərz edək ki, potensial enerjinin sıfır qiyməti Yer səthində götürül-

Şəkil 6-17. Potensial enerjinin sıfır qiymətinin nisbiliyi

müşdür, yəni U C = 0. Bu halda m kütləli kürənin B səviyyəsindəki potensial
enerjisi mg ( H − h) , A səviyyəsindəki potensial enerjisi isə mgH olur. Onda
A səviyyəsində yerləşən kürənin B səviyyəsinə nəzərən potensial enerjisi
U AB = U A − U B = mgH − mg ( H − h) = mgH − mgH + mgh = mgh . İndi fərz edək
ki, potensial enerjinin sıfır qiyməti B səviyyəsində götürülmüşdür, yəni U B = 0.
Bu halda U A = mgh və U AB = U A − U B = mgh − o = mgh. Göründüyü
kimi, potensial enerjinin sıfır qiymətinin harada – C, yoxsa B səviyyəsində
götürülməsindən asılı olmayaraq A səviyyəsindəki kürənin B səviyyəsinə
nəzərən potensial enerjisi mgh-dır.
2. Elastik yayın potensial enerjisi. Elastiklik əmsalı k olan l uzunluqlu
yayın bir ucu tərpənməz divara bərkidilmişdir. Yayın digər ucuna bağlanmış
cisimdən tutaraq yayı x qədər uzatdıqda (şəkil 6-18,a) yaxud sıxdıqda (şəkil
6-18,c) onun potensial enerjisi artır. İlk haldakı (şəkil 6-18,b) potensial enerjini sıfır qəbul etmək şərti ilə x qədər deformasiyaya uğramış yayın potensial
enerjisini tapaq. Aydındır ki, bu enerji yayı x qədər deformasiyaya uğradarkən elastiki qüvvənin gördüyü işə3 bərabərdir:
x

x

0

0

A = ∫ Fdx = ∫ kxdx =

kx 2
= U.
2

Beləliklə, x qədər deformasiyaya uğramış yayın potensial enerjisi
kx 2
.
(6.15)
U=
2
3

Bizi görülən işin ədədi qiyməti maraqlandırdığından işarəni nəzərə almırıq.
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Şəkil 6-18. Yayın deformasiyaya uğraması

(6.15) ifadəsini qrafik üsulla da çıxarmaq olar. Bu məqsədlə elastiki qüvvənin deformasiyadan asılılıq qrafikindən istifadə edək(şəkil 6-19). Məlumdur ki, bu qrafiklə (OA xətti ilə)

Şəkil 6-19. Elastiki qüvvənin deformasiyadan asılılıq qrafiki
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x oxu arasında qalan OAB sahəsinin ədədi qiyməti elastiki qüvvənin gördüyü
işə, başqa sözlə x qədər deformasiyaya uğramış yayın potensial enerjisinə
bərabərdir. Həmin sahə OAB düzbucaqlı üçbucağın sahəsi olduğundan
1
1
1
U = S OAB = OB ⋅ AB = x ⋅ kx = kx 2 .
2
2
2

kx 2
) və bu ifadəyə istinadla
2
qurulmuş qrafikdən–yayın potensial enerjisinin deformasiyadan asılılıq qrafikindən (şəkil 6-20) göründüyü kimi, yayın potensial enerjisi x -in işarəsindən asılı deyidir, başqa sözlə, eyni qədər uzadılmış, yaxud sıxılmış yayın
potensial enerjiləri bərabərdir.
Yayın potensial enerjisinin ifadəsindən ( U =

Şəkil 6-20. Deformasiyaya uğramış yayın potensial enerjisi

Potensial enerji teoremi. Baxılan hər iki halda - yer səthindən müəyyən
hündürlükdə yerləşən cismin düşməsi zamanı və sıxılmış yayın açılması zamanı konservativ qüvvələrin gördüyü iş sistemin potensial enerjisinin dəyişməsinə bərabərdir. Sıxılmış yay açılarkən, yaxud gərilmiş yay sıxılaraq ilk
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vəziyyətinə gəldikdə, həmçinin cisim Yer səthinə yaxınlaşdıqda iş konservativ qüvvə tərəfindən görüldüyündən müsbətdir. Bu zaman potensial enerji
azalır. Əksinə, yay sıxıldıqda, yaxud uzadılaraq gərildikdə, həmçinin cisim
Yer səthindən uzaqlaşdıqda iş konservativ qüvvələrə qarşı görüldüyündən
mənfidir. Bu hallarda isə potensial enerji artır. İş konservativ qüvvə tərəfindən görüldüyünə görə deyilənləri belə ümumiləşdirmək olar: konservativ
qüvvələrin sistem üzərində gördüyü iş sistemin potensial enerjisinin dəyişməsinə bərabərdir. Bu ifadə potensial enerji haqqında teorem adlanır.
Potensial sahədə konservativ qüvvələrin gördüyü işin potensial enerjinin
dəyişməsinə bərabər olduğunu söylədikdə sanki bir xətaya yol vermiş oluruqpotensial enerjinin artması ilə müşayiət olunan yerdəyişmə (məsələn, cismin yer
səthindən uzaqlaşması, yayın uzanması və s.) zamanı işin konservativ qüvvə
hesabına görülə bilmədiyi halda belə yerdəyişmə zamanı onun gördüyü iş
haqqında söhbət aparmaq nə dərəcədə doğrudur? Digər tərəfdən, belə hərəkət
yeyinləşən olduqda (məsələn, Yerdən start götürərkən raketin hərəkəti zamanı)
görülən iş potensial enerjinin dəyişməsindən böyükdür. İlk baxışda narahatçılıq doğuran bu suallar izahat tələb edir.
Təbiidir ki, yayı uzatmaq, yaxud cismi Yer səthindən uzaqlaşdırmaq üçün
onlara xarici qüvvə tətbiq etmək lazımdır. Bu qüvvə müsbət iş gördüyündən
sistemin potensial enerjisi artır. Elə etmək olar ki, tətbiq olunmuş xarici qüvvənin işi bütövlükdə sistemin konfiqurasiyasının, başqa sözlə potensial enerjisinin dəyişməsinə sərf olunsun. Bunun üçün tətbiq olunan xarici qüvvə,
onun əksi istiqamətdə yönələrək həmin cismə tətbiq olunmuş konservativ
qüvvədən bütün hərəkət zamanı cüzi miqdarda böyük olması kifayətdir. Çox
yavaş baş verən belə yerdəyişmə zamanı nə uzanan yay, nə də qaldırılan cisim
ciddi kinetik enerji əldə etmədiyindən xarici qüvvənin gördüyü müsbət iş
ədədi qiymətcə konservativ qüvvənin bu proses zamanı gördüyü mənfi işə
bərabər olur. Elə bu səbəbdən də, baxılan halda konservativ qüvvənin gördüyü işin potensial enerjinin dəyişməsinə bərabər olduğunu söyləməyə tam
haqqımız var. Xarici qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra cisim konservativ qüvvənin təsiri ilə əvvəlki vəziyyətinə qayıdar və bu zaman potensial enerjinin ΔU=U2-U1 dəyişməsi cismin kinetik enerjisinin artımına bərabər olur.
Təbiidir ki, tətbiq olunan xarici qüvvə konservativ qüvvəyə bərabər olmayıb
ondan kifayət qədər böyük olsa onun gördüyü iş potensial enerjinin dəyişməsinə yox, bu dəyişmə ilə əldə edilən əlavə kinetik enerjinin cəminə
bərabər olur. Beləliklə də, bir qədər əvvəl qarşıya qoyulan suallara cavab
vermiş oluruq.
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Kinetik enerji. Müəyyən sürətlə hərəkət edən cisim məsələn, güllə ipdən
asılmış qumla dolu qutuya dəyərkən qutu daxilində qalmaqla onu tarazlıq
vəziyyətindən meyl etdirir (şəkil 6-14). Deməli, hərəkətdə olan cisim işgörmə
qabiliyyətinə malikdir. Bu iş cismin hərəkəti ilə əlaqədar malik olduğu enerji
hesabına görülür. Həmin enerji, yəni hərəkətdə olan cismin enerjisi kinetik
enerji adlanır. Təbiidir ki, hərəkətdə olan cisim eyni zamanda potensial enerjiyə də malik ola bilər. Məqsədimiz kinetik enerjini müəyyən etmək olduğundan hərəkət zamanı potensial enerjinin dəyişməsi bizi maraqlandırmır.

Şəkil 6-21. Qüvvə təsiri ilə cismin sürət əldə etməsi

İndi kinetik enerjini təyin edən ifadəni müəyyənləşdirək. Bu məqsədlə
r
m kütləli cismə F qüvvəsinin tətbiq olunduğunu fərz edək. Həmin qüvvənin
dt zaman müddətindəki təsiri nəticəsində cismin dx qədər yerini dəyişərək
r
r
υ sürəti əldə etdiyini təsəvvür edək (şəkil 6-21). F qüvvəsinin
dx yolunda
r
gördüyü iş nəticəsində əvvəlcə sükunət halında olan cisim υ sürəti əldə etdiyindən m kütləli cismin malik olduğu kinetik enerji həmin yolda görülən
işə bərabərdir. Bu iş
υ

υ

υ

υ

υ

dυ
dx
mυ 2
.
A = E k = ∫ Fdx = ∫ madx = ∫ m
d x = ∫ m d υ = m ∫ υdυ =
dt
dt
2
0
0
0
0
0

Beləliklə υ sürəti ilə hərəkət edən m kütləli cismin malik olduğu kinetik
enerji

mυ 2
Ek =
.
(6.16)
2
F qüvvəsi sükunətdəki cismə yox, əvvəlcədən müəyyən υ1 sürətilə hərəkət edən cismə tətbiq olunaraq dt müddətində onun sürətini υ 2 -yə çatdırdıqda görülən iş kinetik enerjinin dəyişməsinə bərabər olur:
υ2

υ2

υ2

υ1

υ1

υ1

A = ΔE k = ∫ Fdx = ∫ madx = ∫ m

υ

υ

2
2
mυ 22 mυ12
dυ
dx
.
d x = ∫ m dυ = m ∫ υdυ =
−
dt
dt
2
2
υ1
υ1
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Bu halda

mυ 22 mυ12
ΔE k =
−
(6.16, a)
2
2
Həm kinetik, həm də potensial enerji görülən işlə ölçüldüyündən onların
vahidi iş vahidi olaraq coul (C) qəbul edilir.
Kinetik enerji teoremi. (6.16, a) düsturundan göründüyü kimi, cismin
kinetik enerjisinin dəyişməsi xarici qüvvənin həmin cisim üzərində gördüyü
işə bərabərdir. Sistem bir cisimdən yox, çoxlu sayda cisimlərdən (yaxud hissəciklərdən) ibarət olduqda daxili qüvvələr hesabına kinetik enerjinin dəyişməsini də nəzərə almaq lazımdır. Buna inanmaq üçün ən sadə hala baxaq –
sistemin iki cisimdən ibarət olduğunu qəbul edək (şəkil 6-22). Cisimlər birbirini cəzb etdiyindən onların bir-birinə yaxınlaşması zamanı hər iki cismə
təsir edən cazibə qüvvələri müsbət iş görür.

Şəkil 6-22. İki cisimdən ibarət sistem

Ona görə də belə yaxınlaşma zamanı daxili qüvvələrin gördükləri yekun
iş müsbət olur. Bu iş sistemin kinetik enerjisinin artmasına sərf olunur. Beləliklə, sistemin kinetik enerjisinin dəyişməsi təkcə xarici qüvvələrin yox, həm
də daxili qüvvələrin gördükləri işlə müəyyən olunur. Bunu nəzərə alaraq sistemin kinetik enerjisinin dəyişməsini belə müəyyənləşdirmək olar: sistemin
kinetik enerjisinin dəyişməsi ona təsir edən bütün qüvvələrin- daxili və xarici
qüvvələrin sistem üzərində gördükləri işlərin cəminə bərabərdir. Bu ifadə
kinetik enerji haqqında teorem adlanır.
Köniq teoremi. Sisteminin potensial enerjisi onu təşkil edən cisimlər arasındakı məsafədən, kinetik enerji isə hər bir cismin hərəkət sürətindən asılı
olduğuna görə bir ətalət sistemindən digərinə keçdikdə potensial enerji dəyişmədiyi halda kinetik enerji dəyişir. Bunun səbəbi bir ətalət sistemindən digərinə keçdikdə məsafənin invariant olması, sürətin isə dəyişməsidir.
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Dediklərimizə əyani şəkildə inanmaq üçün hər hansı K ətalət koordinat
sistemində kinetik enerjisi E k = mυ olan m kütləli cismin həmin sistemə
2
r
nəzərən u sürəti ilə hərəkət edən K/ koordinat sistemindəki kinetik enerjisi
/2
r r
r
( E |k = mυ ) arasında əlaqə yaradaq. Qaliley çevirməsinə əsasən υ = υ / + u
2

2

olduğundan
2

r r
mυ 2 mυ /
mu 2
=
+
+ mυ / u
(6.17)
2
2
2
r
r
alırıq. mυ / = p / -cismin K/ koordinat sistemindəki impulsu olduğunu nəzərə
alsaq
r r
mu 2
+ ( p /u) .
E k = E k/ +
(6.18)
2
Beləliklə, bir ətalət sistemindən digərinə keçdikdə kinetik enerjinin Qaliley çevirməsinə görə invariant olmadığını gördük. Sistem tək bir cisimdən
yox, cisimlər toplusundan ibarət olduğu halda da dediklərimiz doğrudur.
Bunu isbat etmək məqsədilə Qaliley çevirməsini sistemi təşkil edən N sayda
r r/ r
cisimlərdən hər biri üçün υi = υi + u şəklində yazmaqla həmin cisimlərin
(hissəciklərin) K və K/ koordinat sistemlərində kinetik enerjiləri arasındakı
əlaqəni müəyyənləşdirək:
2

r/r
m1υ12 m1υ1/
m u2
=
+ 1 + m1υ1 u ,
2
2
2
2

m2υ 22 m2υ 2/
m2 u 2
r r
=
+
+ m2υ 2/ u
2
2
2
……………………….
……………………….
2

m N υ N2 m N υ N/
mN u 2
r /r
=
+
+ mNυ N u .
2
2
2
Aldığımız ifadələri tərəf-tərəfə topladıqda
N

∑
i =1

2

N
miυ i2
miυ i/
u2
=∑
+
2
2
2
i =1

N

r
rN
m
+
u
∑ i ∑ m1υ1/
i =1

(6.19)

i =1
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miυ i2
alınır. Burada E k = ∑
-cisimlər sisteminin K koordinat sistemində
2
i =1
2
/
N
r/ N
r
mi υ i/ ifadəsi K/ koordinat sistemində kinetik enerjiləri, p
= ∑ m1υ i/
E k/ = ∑
N

i =1

2

i =1

/

isə həmin cisimlər sisteminin K koordinat sistemində impulsudur. Bunları
(6.19)-da nəzərə aldıqda cisimlər sistemi üçün

r r
mu 2
+ ( p /u)
2
ifadəsini alırıq ki, bu da (6.18)-lə üst-üstə düşür.
(6.19) ifadəsindən maraqlı bir nəticəyə də gəlmək olar. Həmin nəticəni
almaq məqsədlə K/ koordinat sistemində baxdığımız cisimlər sisteminin kütlə
mərkəzi üçün
E k = E k/ +

N

r

υ C/ =

∑mυ
i =1
N

∑
i =1

i

/
i

mi

N

=

r/

∑mυ
i =1

i

i

m

N

ifadəsindən (burada, m = ∑ mi -cisimlər sisteminin yekun kütləsidir) istifadə
i =1

N

edək. Burada

r/

∑mυ
i =1

i

i

r
= mυ C/ olduğunu (6.19)-da nəzərə alsaq

rr
mu 2
(6.19,a)
+ m(u υ C/ )
2
olduğunu görürük. K/ koordinat sisteminin başlanğıcını cisimlər sisteminin
r
kütlə mərkəzində yerləşdirsək υ C/ = 0 olar. Bunu (6.19,a)-da nəzərə alsaq
1
/
E k = E k + mu 2
(6.19,b)
2
1
olur. Burada mu 2 - kütləsi cisimlər sisteminin kütləsinə bərabər olan və
2
kütlə mərkəzi ilə üst-üstə düşən maddi nöqtənin K koordinat sisteminə nəzərən u sürəti ilə hərəkəti zamanı malik olduğu kinetik enerjisidir. Bunu da
diqqətə aldıqda (6.19, b) ifadəsindən göründüyü kimi, cisimlər (yaxud, maddi
hissəciklər) sisteminin kinetik enerjisi ( E k ), başlanğıcı kütlə mərkəzində yerləşməklə irəliləmə hərəkəti edən koordinat sisteminə nəzərən cisimlər sisteE k = E k/ +
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minin nisbi hərəkətinin kinetik enerjisi (E k/ ) ilə kütləsi cisimlər sisteminin
kütləsinə bərabər olan və kütlə mərkəzi ilə üst-üstə düşən maddi nöqtənin K
koordinat sisteminə nəzərən hərəkətinin kinetik enerjisi cəminə bərabərdir.
(6.19,b)-nin sözlə şərhi olan bu ifadə Köniq teoremi adlanır.

6.3. ENERJİNİN SAXLANMA QANUNU
Fizikanın fundamental saxlanma qanunlarından biri də enerjinin saxlanma
qanunudur. Bu qanunun mahiyyətini başa düşmək üçün N sayda hissəcikdən
(yaxud cisimdən) ibarət açıq sistemi nəzərdən keçirək. Sistemi təşkil edən
hissəciklərin kütlə, sürət və yerdəyişmələrini müvafiq olaraq
→

→

→

→

→

→

m1 .....m N , υ 1 ,....., υ N və d r1 , d r2 ,………, d rN −1 , d rN

ilə işarə edək. Hər hissəciyə təsir edən xarici qüvvəni Fi, daxili konservativ
qüvvəni fij, daxili qeyri-konservativ qüvvəni (sürtünmə qüvvəsi) isə Ф hərfi
ilə işarə edək.
Sistemi təşkil edən hissəciklərdən hər biri üçün hərəkət tənliyini tərtib
edək:
r
r
r
r
dυ1 r r
⎫
= F1 + Φ 1 + f 1, 2 + f1,3 + ....... + f1, N
m1
⎪
dt
⎪
r
r
r
r
r
r
dυ 2
⎪
= F2 + Φ 2 + f 2,3 + f 2, 4 + ....... + f 2, N
m2
⎪
dt
⎪
......................................................................
(6.20)
⎬
⎪
.......................................................................
⎪
r
r
r
r
r
r
dυ N
⎪
= FN + Φ N + f N ,1 + f N , 2 + ....... + f N −1, N ⎪
mN
dt
⎪
⎭
→

Hər hissəciyin hərəkət tənliyini uyğun olaraq həmin hissəciyin d r i yerdəyişməsinə skalyar vuraq:
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r
r r
r r
r r
r r
r r
dυ1 r
⎫
m1
dr1 = ( Fdr )1 + (Φ 1 dr1 ) + ( f1, 2 dr1 ) + ( f 1,3 dr1 ) + ....... + ( f 1, N dr1 )
⎪
dt
⎪
r
r r
r r
r
r r
r r
dυ 2 r
r
⎪
m2
dr2 = ( F2 dr2 ) + (Φ 2 dr2 ) + ( f 2,3 dr2 ) + ( f 2, 4 dr2 ) + ....... + ( f 2, N dr2 )
⎪
dt
⎪
...................................................................................................................
⎬
⎪
....................................................................................................................
⎪
r
r r
r
r
r r
r r
dυ N r
r
r ⎪
mN
drN = ( FN drN ) + (Φ N drN ) + ( f N ,1 drN ) + ( f N , 2 drN ) + ....... + ( f N −1, N drN )⎪
dt
⎪
⎭
→

→

→
→
dυ →
dr →
Tənliklərin sol tərəflərindəki ifadələrin m i d ri = mi i d υi = mi υi d υi
dt
dt
olduğunu nəzərə alaraq tərəf-tərəfə topladıqda
r r
r r
r r
r r
r r
r r
m1υ1 dυ1 + m 2υ 2 dυ 2 + ...... + m N υ N dυ N = ( F1 dr1 ) + ( F2 dr2 ) + ..... + ( FN drN ) + ⎫
r
r
r
⎪⎪
r r
r r
r r
r
+ (Φ 1 dr1 ) + (Φ 2 dr2 ) + ..... + (Φ N drN ) + ( f 1, 2 + f 1, 3 + .... + f 1, N ) dr1 +
⎬
r
r
r
r
r
r
⎪
r
r
+ ( f 2,1 + f 2,3 + .... + f 2, N ) dr2 + ...... + ( f N ,1 + f N , 2 + .... + f N , N −1 ) drN
⎪⎭
(6.21)
alınır. Burada
N
r r
r r
r r
r r⎫
m1υ1 dυ1 + m2υ 2 dυ 2 + ...... + m N υ N dυ N = ∑ miυ i dυ ⎬
i =1
⎭

r
r
r
r
r
r
r
r
⎫
( f1, 2 + f 1,3 + .... + f1, N )dr1 + ( f 2,1 + f 2,3 + .... + f 2, N )dr2 +
⎪
N
r
r
r
r
r
r
r⎬
+ ..... + ( f N ,1 + f N , 2 + .... + f N , N −1 )drN = ∑ ( f i ,1 + .... + f i , N ) dri ⎪
i =1
⎭

olduğunu nəzərə aldıqda
N

N
N
N
→
→
→
→
→
→
→
→
r
m
υ
d
υ
=
(
F
d
r
)
+
(
Ф
d
r
)
+
(
f
+
...
+
f iN )dri . (6.22)
i
i
i
i
i
i
∑ i
∑
∑
∑ i1
i =1

i =1

i =1

i =1

(6.22) ifadəsinin sağ tərəfində axırıncı cəm işarəsini açarkən

→

→

f 1,1 , f

2, 2 ,...,

→

f

NN

qüvvələrinin sıfır olduğunu, yəni hər bir hissəciyin özünün özünə cazibə təsirinin olmadığını nəzərə almaq lazımdır.
(6.22) ifadəsinin sağ tərəfindəki birinci hədd xarici, ikinci hədd isə daxili
qe-yri-konservativ qüvvələrin sistem üzərində gördüyü işlərdir. Bu işləri uyğun olaraq A2 və A1 ilə işarə etsək
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N
r → ⎫
A1 = ∑ (Φd ri ), ⎪
⎪
i =1
(6.23)
⎬
N
→
→
⎪
A2 = ∑ ( Fi d ri )
⎪⎭
i =1
alırıq. (6.22)-nin sağ tərəfindəki üçüncü hədd daxili konservativ qüvvələrin
gördüyü işdir. Potensial enerji haqqında teoremə görə bu iş sistemin potensial
enerjisinin azalması hesabına görülür, yəni
N →
→
→
r
(
f
+
f
+
....
+
f
)
d
ri = −dU
(6.24)
∑ i1 i 2
iN
i =1
i≠ N

olduğundan (6.23) və (6.24)-ü (6.22)-də nəzərə aldıqda
miυi2
) = A1 + A 2 − dU
2
i =1
N

d(∑

olur.

(6.25)

m iυ i2
= E k ifadəsi sistemin kinetik enerjisi olduğundan
∑
2
i =1
N

d ( E k + U ) = A1 + A2 .

(6.26)

Sistemin kinetik və potensial enerjilərinin cəmi tam mexaniki enerji adlanır:
E = Ek + U
(6.27)
(6.26) ifadəsi enerjinin dəyişməsini təsvir edən riyazi ifadədir. Göründüyü
kimi, sistemin tam mexaniki enerjisinin dəyişməsi, xarici və daxili qeyri-konservativ qüvvələrin sistem üzərində gördüyü işlərin cəminə bərabərdir.
Sistem qapalı (yəni A2 = 0 ) olduqda
d ( E k + U ) = A1 .
(6.28)
(6.28)-dən göründüyü kimi, qapalı sistemin tam mexaniki enerjisinin dəyişməsi həmin sistem daxilində təsir göstərən qeyri-konservativ qüvvələrin
işinə bərabərdir.
Qapalı sistem daxilində qeyri-konservativ qüvvə mövcud olmadıqda A1 = 0
və bu səbəbdən
dE = 0 .
(6.29)
Yalnız sabit kəmiyyətin dəyişməsi sıfır olduğundan
E = E k + U = sabit .
(6.30)
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(6.30), mexaniki enerjinin saxlanma qanununun riyazi ifadəsidir. Beləliklə,
daxilində yalnız konservativ qüvvələr təsir göstərən qapalı sistemin tam mexaniki enerjisi sabit qalır.

h
→

y

υy

y=0
U=0
Şəkil 6-23. Cismin Yer səthinə düşməsi zamanı mexaniki enerjinin saxlanması

Yer və ondan h hündürlükdə olan m kütləli cisimdən ibarət olan sistemə
qapalı sistem kimi baxa bilərik. Cismin hərəkəti zamanı havanın sürtünmə
qüvvəsini nəzərə almasaq belə, sistem daxilində qeyri-konservativ qüvvənin
olmadığını söyləyə bilərik. Onda cisim Yer səthinə düşərkən(şəkil 6-23), qapalı sistem daxilində yalnız konservativ qüvvə (cazibə qüvvəsi) təsir göstərdiyindən tam mexaniki enerji sabit qalır.
Bu səbəbdən, cisim Yer səthinə yaxınlaşdıqda onun potensial enerjisi azalmυ y2
dığından kinetik enerji müvafiq olaraq artmalıdır: mgh − mgy =
. Yer
2

2
mυ son
səthinə düşdüyü anda mgh =
olduğundan h məsafəsini qət etmiş cis2
min son sürəti υ son = 2 gh kimi təyin olunur.

Mexaniki enerjinin saxlanma qanununu şəkil 6-24-də təsvir olunan sxem
vasitəsilə də nümayiş etdirmək olar. Sərbəst yayın bir ucu divara bərkidilmişdir. m kütləli A cismi υ A sürətilə hərəkət edərək (şəkil 6-24,a) malik olduğu
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Şəkil 6-24. Yayın elastiki deformasiyası zamanı mexaniki enerjinin saxlanması

mυ A2
kinetik enerji hesabına yayı x B qədər sıxarkən onun sürəti azala2
2
raq υ B olur (şəkil 6-24,b). Bu zaman cismin kinetik enerjisi E B = mυ B , yaEA =

2
2
kx
yın potensial enerjisi isə U = B olduğundan, enerjinin saxlanma qanununa
2
mυ A2 mυ B2 kx B2
. Cisim hərəkətini davam etdirərək kinetik
müvafiq olaraq
=
+
2
2
2

enerjisinin hamısını yayın deformasiyasına sərf etdikdə (şəkil 6-24,c)
kx 2
yayın potensial enerjisi U = max tam mexaniki enerjiyə bərabər olur:
2
2
kx max
E =U =
. Nəhayət, sıxılmış elastik yay açılarkən onun malik olduğu
2

tam mexaniki enerji bütövlüklə cismin kinetik enerjisinə çevrilir (şəkil 6kx 2
mυ D2 mυ A2
24,d): max =
=
.
2
2
2
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6.4. POTENSİAL ENERJİ İLƏ QÜVVƏ ARASINDA ƏLAQƏ
Konservativ qüvvənin təsir göstərdiyi qüvvə sahəsinin - potensial sahənin
hər bir nöqtəsi potensial enerjinin müəyyən bir qiyməti ilə xarakterizə olunur.
Digər tərəfdən, sahənin həmin nöqtəsi sahə qüvvəsinin müəyyən qiymət və
istiqaməti ilə də xarakterizə olunur. Belə olduğu halda eyni bir sahənin xarakteristikaları olan bu iki kəmiyyət arasında əlaqə mövcud olmalıdır. Başqa
sözlə, bu iki kəmiyyətdən biri məlum olduqda digərini tapa biləcəyimiz riyazi
ifadə mövcud olmalıdır. Belə əlaqəni tapmaq məqsədilə potensial sahənin M
nöqtəsindən N nöqtəsinə hərəkət zamanı sahə qüvvəsi tərəfindən görülən işi
təyin edək. Sadəlik üçün hərəkətin x istiqamətində baş verdiyini qəbul edək
(şəkil 6-25). Onda Fx qüvvəsinin Δx yolunda gördüyü iş
ΔA = Fx ⋅ Δx

(6.31)

olur. Burada Fx - sahə qüvvəsinin hərəkət istiqamətindəki proyeksiyasıdır.

Şəkil 6-25. Potensial enerji ilə qüvvə arasında əlaqə

M nöqtəsində potensial enerji U, N nöqtəsində isə U + ΔU olarsa, sahə
qüvvəsi tərəfindən görülən iş potensial enerjinin azalması hesabına baş verdiyindən
ΔA = Fx Δx = −ΔU .
(6.32)
Buradan
ΔU
Fx = −
(6.33)
Δx
(6.33) ifadəsi Fx qüvvəsinin Δx məsafəsində orta qiymətini müəyyən edir.
Qüvvənin M nöqtəsindəki qiymətini tapmaq üçün Δx -i sıfra yaxınlaşdırmaq
şərtilə (6.33) ifadəsinin sağ tərəfinin limitinə keçmək lazımdır:
ΔU
(6.34)
Fx = − lim
Δx →0
Δx
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İxtiyari istiqamətdə hərəkət zamanı potensial enerji təkcə seçilmiş x istiqamətində deyil, qalan istiqamətlərdə də dəyişdiyindən, (6.34) ifadəsini xüsusi
törəmə kimi yazmalıyıq:
∂U
(6.35)
Fx = −
∂x
(6.35) yazılışı U funksiyasının başqa arqumentlərdən də asılı olduğuna
baxmayaraq törəmənin yalnız x-ə görə alındığını ifadə edir.
Eyni qayda ilə y və z istiqamətləri üçün
∂U
, Fz = − ∂U
∂y
∂z

Fy = −

(6.36)

yaza bilərik. Fx , Fy və Fz qüvvə vektorunun x , y və z oxları üzərindəki
proyeksiyaları olduğundan müvafiq istiqamətlərdə vahid vektorlar daxil et→

məklə F -i təyin etmək olar:
→

→ ∂U

F = −( i

→ ∂U

i

∂x

→ ∂U

+ j

∂y

→ ∂U

+k

∂z

∂x

→ ∂U

+ j

∂y

→ ∂U

+k

∂z

) .

(6.37)

ifadəsi U ( x, y, z ) skalyar funksiyasının qradienti ad-

lanır və belə yazılır:
→ ∂U

gradU = i
→

Burada grad = i
işarə olunur:

∂x

→ ∂U

+ j

∂y

→ ∂U

+k

∂z

.

(6.38)

r
∂ → ∂ → ∂
+ j
+k
operatordur və adətən ∇ (nabla) ilə
∂x
∂y
∂z

r
→
→
→
∇ U = i ∂U + j ∂U + k ∂U .
∂x

∂y

(6.38)-i (6.37)-dən nəzərə alsaq
→
r
F = − gradU =- ∇ U

∂z

(6.38,a)

(6.39)

alırıq. Skalyar kəmiyyətin (baxdığımız halda U-nun) qradienti həmin funksiyanın (U-nun) ən böyük artma istiqamətində yönələn ədədi qiyməti isə həmin skalyar funksiyanın dəyişmə sürətinə bərabər olan vektordur. Bu səbəbdən (6.39)-un sağ tərəfindəki mənfi işarəsi qüvvənin potensial enerjinin
azalma istiqamətində yönəldiyini göstərir.
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(6.39)-dan istifadə edərək x qədər gərilmiş yaya ( U = kx2/2) və Yer səthindən y yüksəklikdə olan m kütləli cismə (U=mgy) təsir edən qüvvəni tapaq:
→

→ dU

U = kx2/2 olduğundan F = − i

→

= − i kx və

dx
→
r
dU
U=mgy olduğundan F = − j
= − j mg = mg
dy
r
r
alınır. i və j uyğun olaraq x və y istiqamətlərində yönələn vahid vektorlardır. Y oxu şaquli istiqamətdə yuxarıya doğru, sərbəstdüşmə təcili isə bunun
→

→

→

→

əksi istiqamətdə yönəldiyindən − j g = g olduğu nəzərə alınmışdır. Göründüyü kimi, hər iki halda təsir edən qüvvə potensial enerjinin azalma istiqamətində yönəlir.

6.5. DAYANIQLI VƏ DAYANIQSIZ TARAZLIQ.
MƏHDUD VƏ QEYRİ-MƏHDUD HƏRƏKƏTLƏR
Məlum olduğu kimi, sistem daxilində təsir edən konservativ qüvvələr həmin sistemi təşkil edən cisimlərin qarşılıqlı vəziyyəti - konfiqurasiyası ilə
müəyyən olunur. Potensial enerji ilə qüvvə arasındakı əlaqəyə nəzər saldıqda
sistemin potensial enerjisinin də onu təşkil edən cisimlərin (yaxud, hissəciklərin) konfiqurasiyasından asılı olduğunu söyləyə bilərik. Potensial enerjinin
sistemin konfiqurasiyasından asılı olması isə bizə bu asılılıqdan istifadə edərək sistemin tarazlıq halının dayanıqlı, yaxud dayanıqsız olmasını müəyyənləşdirmək imkanı verir. Sistemin dayanıqlı halının müəyyənləşdirilməsi fizikanın vacib məsələlərindən biri olduğuna görə bu məsələnin həlli mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Qarşıya çıxan bu problemi həll etmək üçün həmişə olduğu kimi yenə də ən sadə hala baxaq - maddi nöqtənin birölçülü hərəkətini
nəzərdən keçirək.
Maddi nöqtənin tarazlıqda olmasının zəruri şərti ona təsir edən qüvvənin
sıfır olmasıdır. Təsir edən qüvvə sıfır olduqda təcil də sıfır olur. Maddi nöqtənin sürəti də sıfır olsa, o tarazlıqda qalmaqda davam edər.
Məlum olduğu kimi, istər səlt (bərk cisim, maye) mühitdən, istərsə də atom
və molekullardan ibarət diskret sistemlərdə həmişə onları tarazlıqdan çıxara
bilən meyllər mövcuddur. Misal olaraq Yerdəki cisimlərə müxtəlif silkələnmələrin, molekulyar sistemlərdə isə atom və molekulların daimi mövcud olan
xaotik istilik hərəkətinin təsirini göstərmək olar.
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Cisim, yaxud ayrı-ayrı molekullar hər hansı ilkin təkan nəticəsində müəyyən sürət əldə etdikdə onlar öz tarazlıq vəziyyətlərindən uzaqlaşa bilər. Belə
uzaqlaşmanın sonrakı taleyi təsadüflər nəticəsində cismə təsir edən qüvvələrin xarakterindən asılı olaraq iki cür ola bilər - həmin cismin vəziyyətindən
asılı olaraq qüvvə ya onu tarazlıq vəziyyətindən daha da uzaqlaşdırar, ya da
onu tarazlıq vəziyyətinə qaytarar. Qeyd olunan bu iki hal bir-birindən prinsipcə
ciddi fərqlənir. Birinci halda zəif təkanla tarazlıq vəziyyətindən çıxarılmış
cisim bir daha bu vəziyyətə qayıda bilmir. İkinci halda isə zəif təkanla cisim
tarazlıq vəziyyətindən çıxarıldıqda tarazlıq halı tərəfə yönələn qüvvə meydana gəldiyindən, həmin qüvvə cismin tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşmasına
əks təsir göstərir. Bu səbəbdən cisim tarazlıq vəziyyəti ətrafında öz məhdud
hərəkətini davam etdirir. Məhz ona görə də, birinci haldakı tarazlıq dayanıqsız, ikinci haldakı isə dayanıqlı tarazlıq adlanır. Keyfiyyət xarakterli bu
qeydləri nəzərə almaqla yuxarıda adını çəkdiyimiz ən sadə hal üçün - maddi
nöqtənin birölçülü hərəkəti zamanı tarazlıq şərtlərini kəmiyyətcə müəyyənləşdirək. Bu məqsədlə düz xətt üzrə, məsələn x oxu boyunca hərəkət edə biləcək cismə F qüvvəsinin təsir etdiyini qəbul edək. Həmin x oxu istiqamətində yönələn F qüvvəsinin təsiri ilə cisim dx qədər yerini dəyişdiyindən görülən iş dA=Fdx olur. Bu iş sistemin potensial enerjisinin azalması hesabına
dU
alırıq. Tarazlıq halında
görüldüyündən dA=Fdx = - dU. Buradan F = −
dx
tə-sir edən qüvvə sıfra bərabər olduğundan, potensial enerjinin x-ə görə
birinci tərtib törəməsi də sıfra bərabər olmalıdır. Tarazlığın x = x1
dU
qiymətində baş verdiyini qəbul etsək, onun yaranma şərti (
) x = x1 =0 olur.
dx
Deməli, tarazlıq halında potensial enerji ekstremal - ya minimum, ya da
maksimum qiymət almalıdır. İndi bunlardan hansının dayanıqlı, hansının isə
dayanıqsız tarazlıq halına uyğun gəldiyini müəyyən edək.
Riyaziyyatdan məlum olduğu kimi, U=U(x) funksiyasının maksimum
d 2U
şərti onun ikinci tərtib törəməsinin mənfi ( 2 ) x = x1 <0), minimum şərti isə
dx
2
d U
müsbət ( 2 ) x = x1 >0 olmasıdır.
dx
Funksiyanın ikinci tərtib törəməsinin verilmiş nöqtədəki (ekstremal nöqtədəki) qiyməti, həmin nöqtədə funksiyanın arqumentdən (baxılan halda xdən) asılılıq əyrisinə çəkilmiş toxunanın x oxunun müsbət istiqaməti ilə əmələ
241

Mexanika

gətirdiyi meyl bucağının tangensinə bərabər olduğu məlumdur. Ona görə də,
minimum nöqtəsinin hər iki ətrafında funksiyanın mümkün olan bütün qiymətlərindən hər biri minimum nöqtədəkindən böyükdür. Bu səbəbdən, cisim
potensial enerjinin minimum qiymətinə uyğun gələn nöqtədən çıxarıldıqda
onu tarazlıq vəziyyətinə (minimuma uyğun gələn nöqtəyə) qaytaran qüvvə
meydana gəlir. Həmin qüvvənin tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşma istiqamətində gördüyü iş mənfi olduğundan, cisim tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdıqca potensial enerjisi artır. Deməli, bu tarazlıq halı - potensial enerjinin
minimum qiymətinə uyğun gələn hal dayanıqlı tarazlıq halıdır. Beləliklə,
dayanıqlı tarazlığın zəruri və kafi şərtləri bunlardır:
dU
d 2U
) x = x1 =0,
( 2 ) x = x1 >0 .
dx
dx
Eyni mülahizələri davam etdirməklə potensial enerjinin maksimum qiymətinə uyğun gələn tarazlıq halını da araşdırmaq olar. Bu halda maksimum
nöqtəsinin hər iki ətrafında funksiyanın hər bir qiyməti maksimum nöqtədəki
qiymətindən kiçikdir. Ona görə də cisim potensial enerjinin maksimum halına
uyğun gələn tarazlıq nöqtəsindən çıxarıldıqda onu tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdırma istiqamətində itələyən qüvvə meydana gəlir. Həmin qüvvənin tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşma istiqamətində gördüyü iş müsbət olduğundan
cisim tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdıqca onun potensial enerjisi azalır. Deməli, bu tarazlıq halı - potensial enerjinin maksimum qiymətinə uyğun gələn
tarazlıq halı dayanıqsız tarazlıq halıdır. Beləliklə, dayanıqsız tarazlığın zəruri
və kafi şərtləri bunlardır:
(

dU
) x = x1 =0,
dx

d 2U

) x = x1 <0 .
dx 2
Deyilənləri əyani şəkildə nümayiş etdirmək üçün konkret misala nəzər
salaq- potensial enerjinin x-dən asılılıq əyrisinin şəkil 6.26-dakı kimi ifadə
olunduğunu qəbul edək. Forması şəkil 6.26-dakı əyriyə bənzər ideal hamar
nov üzərində sürtünməsiz sürüşən cismin potensial enerjisinin üfüqi istiqamətdən (x-dən) asılılıq qrafikini nəzərdən keçirək. Zəif təkanla cisim novun
M nöqtəsindən çıxarıldıqda, onun istər MA, istərsə də MB istiqamətindəki
hərəkəti zamanı potensial enerjisi artır. Bu zaman təsir edən təkan qüvvəsinin
gördüyü iş müsbət olduğundan həmin cismi tarazlıq vəziyyətinə (M nöqtəsinə)
qaytaran qüvvə meydana gəlir və cisim öz tarazlıq vəziyyətinə qayıdır.
(
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Şəkil 6-26. Dayanıqlı və dayanıqsız hallar

Tarazlıq vəziyyətində onu bu haldan çıxara biləcək qüvvənin mövcud
olmamasına baxmayaraq cisim öz ətaləti ilə hərəkətini digər tərəfə davam
etdirir. Onun tam mexaniki enerjisinin EA olduğunu qəbul etsək, mexaniki
enerjinin saxlanma qanununa görə EA=Ek+U olduğundan, potensial enerji
EA-dan böyük ola bilməz: U(x) ≤ EA. Bu səbəbdən cisim yalnız təsəvvür etdiyimiz novun AMB hissəsində - potensial quyuda hərəkət edə bilər.
Bu məhdud bölgədə hərəkəti zamanı cismə həmişə ilk tarazlıq vəziyyətinə
doğru yönələn qüvvə təsir edir. Deməli, cismin ən dayanıqlı halı onun potensial enerjisinin minimum qiymətinə uyğun gələn tarazlıq halıdır. Elə buna
görə də potensial enerjinin minimum qiymətinə uyğun gələn tarazlıq dayanıqlı tarazlıq adlanır.
Baxdığımız halda koordinatı x A olan A nöqtəsindəki EA enerjili cisim fəzanın yalnız məhdud bir hissəsində - x koordinatı xA ≤ x ≤ xB şərtini ödəyən
AMB bölgəsində hərəkət edə bilər. F–dən sağda ( x f x F bölgəsində) potensial
enerjinin dayanıqlı tarazlıq halındakından kiçik olmasına baxmayaraq cisim
AMB əyrisi ilə hüdüdlanmış potensial quyudan çıxa bilmir. Bu səbəbdən o
BN potensial çəpərini aşa bilməyərək CF hissəsinə keçə bilmir. Ona görə də
yalnız fəzanın məhdud hissəsində baş verən hərəkətlər məhdud (finit) hərəkət
adlanır.
İndi cismin digər tarazlıq halını (potensial enerji əyrisinin N nöqtəsinə
uyğun gələn halı) araşdıraq. Hər hansı ilkin təkan nəticəsində bu tarazlıq vəziyyətindən çıxarılmış cismin potensial enerjisi azaldığına görə cismi ilk hala
qaytaran deyil, onu bu vəziyyətdən daha da uzaqlaşdıran qüvvə meydana
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gəldiyindən cisim ilk tarazlıq halına qayıda bilmir. Ona görə də belə tarazlıq
(N nöqtəsinə uyğun gələn tarazlıq) dayanıqsız tarazlıq adlanır.
N tarazlıq halından çıxarıldıqdan sonra NCF istiqamətində hərəkət edən
cisim bir daha geri qayıda bilməyərək öz hərəkətini sonsuzluğa qədər davam
etdirə bilər. Eyni sözləri potensial enerjisi U=ED (şəkil 6-26-da D nöqtəsinə
uyğun gələn) və ondan böyük olan cisim haqqında da söyləmək olar. Həmin
cisim BNC potensial çəpərini aşaraq koordinatı x ≥ x D olan bütün nöqtələrdə
ola bilər - bu istiqamətdə onun sonsuzluğa qədər hərəkəti üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ona görə də bu növ hərəkətlər qeyri-məhdud (infinit) hərəkət adlanır.

6.6. KÜRƏLƏRİN ELASTİKİ VƏ
QEYRİ-ELASTİKİ TOQQUŞMASI
Toqquşmada iştirak edən kürələrin hazırlandığı maddənin növündən asılı
olaraq elastiki və qeyri-elastiki (plastik) toqquşmalara rast gəlirik. Ümumiyyətlə istənilən maddədən hazırlanmış kürələr toqquşarkən deformasiyaya
uğrayırlar. Lakin elə maddələr (məsələn, fil sümüyü, polad və sair) vardır ki,
onlar deformasiyaya uğradıqda bu deformasiyanı bərpa edə bilən daxili qüvvə
meydana gəlir. Həmin qüvvənin təsiri nəticəsində maddə praktik olaraq ilk
şəklini bərpa edir, deformasiyaya sərf olunmuş kinetik enerji daxili qüvvələr
tərəfindən bərpa olunur. Belə toqquşma elastiki toqquşma adlanır (şəkil 6-27).

Şəkil 6-27. Elastiki toqquşma

İzahatdan da göründüyü kimi, elastiki toqquşma zamanı sistemin (toqquşan kürələrin) kinetik enerjisi saxlanır. Ona görə elastiki toqquşmaya belə tərif də verə bilərik: kinetik enerjinin saxlandığı toqquşma elastiki toqquşma
adlanır.
244

İş, güc və enerji

Elə maddələr (məsələn. gil, plastilin və sair) vardır ki, onlar toqquşma
nəticəsində deformasiyaya uğradıqda toqquşmadan sonra ilk formalarını bərpa edə bilmirlər–deformasiyaya sərf olunan kinetik enerji “itir” (molekulyar
fizika bəhsində tanış olacağımıız istilik enerjisinə çevrilir). Bu zaman yenə
də kürələrin hazırlandıqları maddələrin növündən asılı olaraq toqquşmadan
sonra kürələr bir-birinə pərçimlənərək birgə hərəkət edər, yaxud formasını
dəyişməklə ayrılıqda hərəkət edə bilərlər. Birinci haldakı toqquşma tam qeyrielastiki (plastik), ikinci haldakı toqquşma isə sadəcə qeyri-

Şəkil 6-28. Qeyri-elastiki toqquşma

elastiki toqquşma adlanır (şəkil 6-28) Enerji baxımından plastik və qeyrielastiki toqquşmaya belə tərif də verə bilərik: kinetik enerjinin saxlanmadığı
toqquşma qeyri- elastiki (plastik) toqquşma adlanır.
Deyilənlər sxematik olaraq cədvəl 6.1-də təsvir olunmuşdur.
Cədvəl 6.1. Toqquşmaları səciyyələndirən əlamətlər
Toqquşma
növü
Elastiki

Plastik

Qeyrielastiki

Diaqram

Hadisə
Toqquşmadan
sonra kürələr
müstəqil
hərəkət edir
Toqquşmadan
sonra kürələr
birləşərək bir
cisim kimi
hərəkət edir
Toqquşmadan
sonra sistemin
kinetik
enerjisi azalır,
kürələr
ayrılıqda
hərəkət edir

Saxlanan
kəmiyyət
Kinetik
enerji və
impuls

impuls

impuls
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Qısa tanışlıqdan sonra kürələrin toqquşma məsələsinin həlli ilə məşğul
olaq. Kürələrin toqquşma məsələsi onların toqquşanadək məlum sürətlə-rinə
əsasən toqquşandan sonrakı sürətlərinin qiymət və istiqamətlərini tapmaqdan ibarətdir.

Şəkil 6-29. Çəp toqquşma (şəkildə sürətlərin i-indeksi toqquşmaya qədər,
f-indeksi isə toqquşmadan sonraya aiddir)

Toqquşan kürələr bir-birinə onların mərkəzini birləşdirən düz xəttə nəzərən müxtəlif istiqamətlərdə yaxınlaşa bilər. Bu istiqamətdən asılı olaraq toqquşma mərkəzi və çəp olur. Kürələrin bir-birinə yaxınlaşma istiqaməti onların
mərkəzindən keçən düz xətt boyunca yönəldikdə toqquşma mərkəzi (şəkil 628), qalan hallarda isə çəp adlanır(şəkil 6-29). Bilyard oyunu zamanı kürəni
qutuya göndərmək məqsədilə adətən ona çəp zərbə endirmə ehtiyacı yaranır.
Şəkil 6-29-da 1 kürəsinə biyard çubuğu ilə elə istiqamətdə zərbə endirmək
lazımdır ki, o 2 kürəsi ilə çəp toqquşaraq onu x oxu ilə θ bucaq təşkil edən
istiqamətdə hərəkət etdirərək qutuya salsın. Bu zaman 1 kürəsi impulsun (hərəkət miqdarının) saxlanma qanununa uyğun olaraq x oxu ilə Φ bucağı təşkil edən istiqamətdə hərəkət edir.
1. Plastik toqquşma. Sadəlik üçün mərkəzi toqquşmanı nəzərdən keçirək.
m1 və m2 kütləli kürələrin onların mərkəzlərindən keçən düz xətt boyunca
r
r
uyğun olaraq υ1 və υ 2 sürətləri ilə hərəkət etdiyini fərz edək (şəkil 6-30).
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Toqquşmanın baş verməsi üçün υ1 > υ 2 şərtinin ödəndiyini də qəbul edək.
Plastik toqquşma zamanı hər iki kürə birləşərək m1+m2 kütləli bir cisim kimi
r
ümumi υ sürəti ilə hərəkət edir. Toqquşma plastik olduğundan kinetik enerjinin bir hissəsi deformasiya işinə sərf olunur. Bu səbəbdən

Şəkil 6-30. Mərkəzi plastik toqquşma

qapalı sistem təşkil edən iki kürənin plastik toqquşması zamanı kinetik enerjinin saxlanma qanunu ödənilmir. Ona görə toqquşma prosesinin təhlili zamanı istifadə edəcəyimiz yalnız iki saxlanma qanunu vardır: kütlənin və hərəkət miqdarının saxlanma qanunları. Son sürəti təyin etmək üçün məhz bu iki
saxlanma qanununu tətbiq edək. Kütlənin saxlanma qanununa görə sistemin
toqquşana qədərki və toqquşmadan sonrakı kütlələri bərabərdir: m = m1 + m2 .
Toqquşanadək sistemin hərəkət miqdarı kürələrin hərəkət miqdarları4 cəminə
r
r
r
r
r
bərabərdir: pi = p1 + p 2 = m1υ1 + m2υ 2 . Toqquşmadan sonrakı hərəkət miqr
r
darı p son = (m1 + m2 )υ olduğundan, hərəkət miqdarının saxlanma qanununa
r
r
r
görə m1υ1 + m 2υ 2 = (m1 + m 2 )υ . Buradan
→

→

m υ 1 + m2 υ 2
υ= 1
.
m1 + m2
→

(6.40)

Toqquşanadək və toqquşmadan sonra bütün hərəkətlər bir düz xətt üzrə
və eyni istiqamətdə baş verdiklərinə görə sürət vektorlarını onların uyğun
mütləq qiymətləri ilə əvəz edərək (6.40) ifadəsini belə yazmaq olar:
m υ + m 2υ 2
υ= 1 1
(6.41)
m1 + m 2
(6.40)-dan göründüyü kimi, eyni kütləli iki cisim eyni sürətlə qarşır
r
qarşıya hərəkət etdikdə ( υ1 = −υ 2 olduqda) toqquşmadan sonrakı sürət sıfır
olur. Sürətlər müxtəlif olduqda isə yekun hərəkət böyük sürət istiqamətində
olur (şəkil 6-31).
4

Elementar zərrəciklərin toqquşmaları təhlil edilərkən impuls adətən p hərfi ilə işarə edildiyindən kürələrin toqquşması təhlil edilərkən hərəkət miqdarını (impulsu) p ilə işarə etdik.
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Şəkil 6-31. Eyni kütləli müxtəlif sürətli abtomobillərin plastik toqquşması
(a-toqquşmadan əvvəl, b-toqquşmadan sonra)

Məsələn, m =500 kg, υ1 = 100 km , υ 2 = 80 km olduqda, vahid kütlə təş-

saat
50000 − 40000 km
km
kil edən iki abtomobildən ibarət sistem υ =
sürə= 10
1000
saat
saat
saat

tilə birinci abtomobilin ilkin sürəti istiqamətində ( şəkildə soldan sağa doğru)
hərəkət edər.
Plastik toqquşma zamanı kürələrin deformasiyasına sərf olunan işi də tapmaq olar. Bu iş sistemin toqquşmadan sonrakı və toqquşmadan əvvəlki
kine-tik enerjilərinin fərqinə bərabərdir:
A = Ek 2 − Ek 1 =

mυ2 m υ2
(m1 + m2 )υ 2
1 m1m2
−( 1 1 + 2 2 ) = −
(υ1 − υ 2 ) 2 (6.42)
2
2
2
2 m1 + m2

Mənfi işarəsi işin sistemin kinetik enerjisinin azalması hesabına
görüldüyünü ifadə edir. Nəticə etibarı ilə bu iş toqquşan cisimlərin qızmasına
sərf olunur.
→

→

2. Elastiki toqquşma. υ 1 sürəti ilə hərəkət edən m1 kütləli kürə υ 2 sürəti
→
→
ilə hərəkət edən m2 kütləli kürə ilə mərkəzi elastiki toqquşduqdan sonra ( υ 1 f υ 2
olduqda) onlar ayrılıqda uyğun u1 və u2 sürətləri ilə hərəkət edir (şəkil 6-32).

Şəkil 6-32. Mərkəzi elastik toqquşma
→

→

Məlum m1 , m 2 , υ 1 və υ 2 - yə görə toqquşmadan sonrakı sürətləri tapaq.
Toqquşma elastiki olduğundan hərəkət miqdarının saxlanma qanunundan əlavə kinetik enerjinin saxlanma qanunundan da istifadə edə bilərik:
r
r
r
r
m1υ12 m2υ 22 m1u12 m2 u 22
+
=
+
,
2
2
2
2
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→

→

→

→

m1 υ1 + m2 υ2 = m1 u1 + m2 u2 .

(6.43)

(6.43) sistemi üzərində bizə lazım olan bəzi çevirmələr aparaq–hər kürəyə
aid kəmiyyətləri bərabərliyin bir tərəfinə keçirək:
r
r
r
r
m1 (υ12 − u12 ) = m2 (u22 − υ 22 )⎫
(6.44)
r r
r r ⎬
m1 (υ1 − u1 ) = m2 (u2 − υ 2 ) ⎭
(6.44) sisteminin birinci tənliyini ikinciyə bölək:
→

→

→

→

υ 1` + u 1 = u 2 + υ 2 .

(6.45)
(6.45) ifadəsini m2-yə vuraraq (6.44) sisteminin ikinci tənliyindən tərəftərəfə çıxdıqda
→

→

2m2 υ 2 + (m1 − m2 )υ 1
.
u1 =
m1 + m2

→

(6.46)

Eyni qayda ilə (6.45) ifadəsini m1 -ə vurub (6.44) sisteminin ikinci tənliyi
ilə tərəf-tərəfə topladıqda
→

→

2m1 υ 1 + (m2 − m1 ) υ 2
u2 =
.
m1 + m2

→

(6.47)

Kürələr toqquşanadək və toqquşandan sonra onların mərkəzlərini birləşdirən düz xətt üzrə hərəkət etdiyindən (6.46) və (6.47) ifadələrini həmin düz
xətt istiqamətində proyeksiyalamaqla skalyar şəkildə belə yazmaq olar:
u1 =

± 2m2υ 2 + (m1 − m2 )υ1
,
m1 + m 2

u2 =

2m1υ1 ± (m2 − m1 )υ 2
m1 + m2

(6.48)

Müsbət işarəsi kürələrin eyni istiqamətli (şəkil 6-32), mənfi işarəsi isə
qarşı-qarşıya (şəkil 6-33) hərəkətinə uyğundur.

a)

b)

Şəkil 6-33. Qarşı-qarşıya gələn kürələrin toqquşması

249

Mexanika

İndi bəzi xüsusi hallara baxaq.
1. Toqquşan kürələrin kütlələri bərabərdir. m1 = m2 = m olduğundan,
r
r r r
(6.46) və (6.47)-dən u1 = υ2 , u 2 = υ1 . Deməli, toqquşma zamanı sürətlər mür
badilə olunur. Xüsusi halda, ikinci kürə sükunətdə olduqda ( υ 2 = 0) (6.46)→

→

→

dan göründüyü kimi u 1 =0 və u 2 = υ 1 , başqa sözlə, birinci kürə öz sürətini
ikinciyə verir, özü isə ikinci kürənin yerini tutaraq sükunətdə qalır.
r
2. İkinci kürə toqquşanadək sükunətdədir ( υ 2 = 0 ) . Bu halda ikinci
kürənin toqquşmadan sonrakı hərəkət istiqaməti, birinci kürənin toqquşmadan
əvvəlki hərəkəti istiqamətində olur. Birinci kürənin toqquşmadan sonrakı
hərəkəti isə kürələrin kütlələrindən asılı olaraq bu və ya digər istiqamətdə ola
→

→

bilər. m1 > m2 olduqda u 1 və u 2 vektorları eyni istiqamətə yönəlir - birinci
kürə toqquşduqdan sonra da öz hərəkət istiqamətini dəyişmir. m1 <m2 olduqda
→
u1

→

və u 2 vektorları əks tərəflərə yönəlir, yəni birinci kürə ikinci ilə toqquşaraq geri qayıdır(şəkil 6-33).
3.İkinci kürənin kütləsi birinciyə nisbətən çox böyükdür və ikinci kürə
r
sükunətdədir, yəni m2 >> m1 və υ 2 = 0 . Bu hal kürənin tərpənməz divarla
elastiki toqquşmasına uyğundur. (6.46) və (6.47)-nin surət və məxrəcini m2r
m
yə bölüb υ2 = 0 və 1 -nin vahidə nəzərən çox kiçik olduğunu nəzərə alsaq,
m2
m1 →
υ 1 . Tərpənməz divarın kütləsini m1 -ə nəzərən sonsuz
m2
r
böyük qəbul etmək olar. Onda u 2 = 0.
→

→

→

u1 = -υ1 , u 2 = 2

Deməli, kürə tərpənməz divarla elastiki toqquşduqdan sonra yalnız hərəkət istiqamətini dəyişərək geri qayıdır. Bu halda kürənin hərəkət miqdarının
dəyişməsi
→

→

→

→

→

→

Δ p = p 2 − p1 = − m1 υ 1 − m1 υ 1 = −2m1 υ 1

olur. Bu ifadə molekulyar fizika bölməsində qazların molekulyar-kinetik nəzəriyyəsində lazım olacaqdır.
Asanlıqla isbat etmək olar ki, mərkəzi elastiki toqquşmadan sonra kürə→

→

lər eyni sürətlə hərəkət edə bilməz, yəni u 1 = u 2 halı mümkün deyildir.
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→

→

→

→

Bu məqsədlə u 1 və u 2 ifadələrini bərabərləşdirdikdə υ 1 = υ 2 olduğunu
görürük. Deməli, toqquşmadan sonrakı sürətlərin bərabər olması üçün kürələr
toqquşanadək eyni sürətlə və eyni istiqamətdə hərəkət etməlidir. Belə
olduqda isə kürələr bir-birinə çatmaz və ona görə də toqquşma baş verməz.
Biz indiyədək kürələrin mərkəzi toqquşmasını nəzərdən keçirdik. Lakin
məlum olduğu kimi, kürələr onların mərkəzlərini birləşdirən düz xətlə bucaq
təşkil edən istiqamətdə də (şəkil 6-34) hərəkət edərək toqquşa bilər.

Şəkil 6-34. Çəp toqquşma

r
r
Təbiidir ki, bu halda toqquşma ϕ1 və ϕ2 bucaqlarının, həmçinin υ1 və υ 2
sürətlərinin (şəkil 6-34) müəyyən qiymətlərində baş verə bilər. Sürətləri kürələrin mərkəzlərini birləşdirən düz xətt istiqamətində (normal) və ona
perpen-dikulyar istiqamətdə (tangensial) toplananlara ayıraq:

υ 1 = υ1n + υ1t ,

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

υ 2 = υ 2 n + υ 2t ,

→

u 1 = u 1n + u 1t ,
→

u 2 = u 2 n + u 2t
r
r
r
r
Hərəkət miqdarının saxlanma qanununun m1υ1 + m2υ 2 = m1u1 + m2u2 ifadəsini uyğun istiqamətlər üzrə proyeksiyaladıqda hər iki istiqamət üçün hərəkət miqdarının saxlanma qanunlarının riyazi ifadələrini alırıq:
m1υ1n + m2υ 2 n = m1u1n + m2u2 n ,
(6.49)
m1υ1t + m2υ 2t = m1u1t + m2 u 2t .

(6.50)

Kürələrin ideal hamar olduğunu qəbul etsək, toqquşma zamanı onlar arasında sürtünmə qüvvəsinin olmadığını söyləmək olar. Bu səbəbdən toqquşma
zamanı sürətlərin tangensial toplananları sabit qalır5, yəni
5

Sürətlərin tangensial toplananlarını dəyişdirə bilən qüvvə yoxdur.
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u1t = υ1t ,

u 2t = υ 2t .

(6.51)

Həmin səbəbə görə toqquşma zamanı sistemin kinetik enerjisi də saxlanır:
m1υ12 m2υ 22 m1u12 m2u22
(6.52)
+
=
+
.
2
2
2
2
υ 2 = υ t2 + υ n2 olduğunu və (6.51) -i nəzərə almaqla (6.52)-ni aşağıdakı kimi
yaza bilərik:
m1υ12n m2υ 22n m1u12n m2 u 22n
+
=
+
.
(6.53)
2
2
2
2
(6.51)-i (6.50)-də nəzərə aldıqda hərəkət miqdarının saxlanma qanunu yalnız
(6.49) düsturu ilə ifadə olunur. Beləliklə, çəp elastiki toqquşma (6.49) və
(6.53) kimi iki saxlanma qanunu ilə xarakterizə olunur. Göründüyü kimi, bu
iki ifadə mərkəzi toqquşma zamanı yazdığımız müvafiq saxlanma qanunlarına oxşayır. Yeganə fərq ondan ibarətdir ki, mərkəzi toqquşma zamanı sürətlərin oynadığı rolu çəp toqquşma zamanı müvafiq sürətlərin normal topla-

nanları oynayır. Bu o deməkdir ki, u1n və u 2 n üçün aldığımız ifadələr u1 və
u 2 üçün aldığımız ifadələrin eyni (sürətlərin əvəzinə onların normal toplananları olmaq şərti ilə) olacaqdır, yəni
r
r
r
2m2υ 2 n + (m1 − m2 )υ1n ⎫
u1n =
⎪
m1 + m2
⎪
(6.54)
s
r ⎬
r
2m1υ1n + (m2 − m1 )υ 2 n ⎪
u2 n =
m1 + m2
⎭⎪
Çəp toqquşmada iki xüsusi halı nəzərdən keçirək.
1.Toqquşan kürələrin kütlələri bərabərdir. (6.54)-də m1 = m2 = m yaz→

→

→

→

dıqda u1n = u2 n və u 2 n = u1n alırıq. Deməli, bu halda sürətlərin normal toplananları mübadilə olunur, tangensial toplananlar isə dəyişməz qalır.
2. İkinci kürənin kütləsi birinciyə nəzərən çox böyükdür ( m 2 >> m1 ) və
r
υ 2 = 0 . Bu hal kürənin tərpənməz divarla çəp elastiki toqquşmasına uyğundur (şəkil 6-35,a və b).
r
r
(6.54) ifadəsindən göründüyü kimi, bu halda u1n = −υ1n alırıq. Bundan
r
r
əlavə υ1t = u1t olduğunu də nəzərə alsaq

υ1 = υ12n + υ12t = u12n + u12t = u1 .
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a)

b)

Şəkil 6-35. Kürənin tərpənməz divarla çəp elastiki toqquşması

Deməli, belə toqquşma zamanı sürət qiymətcə sabit qalır. Tərpənməz divar səthinə çəkilmiş normalla kürənin səthə düşmə və səthdən qayıtma istiqamətləri arasındakı bucaqları uyğun olaraq düşmə (α) və qayıtma (β) bucaqları
adlandırsaq, müvafiq üçbucaqların bərabərliyindən düşmə bucağının qayıtma
bucağına bərabər olduğu görünür (şəkil 6-35).
Hərəkət sürəti işıq sürətinə yaxın olduqda saxlanma qanunlarının ifadəsi
klassik mexanikadakında fərqli olur. Saxlanma qanunları klassik mexanikadakı formada yazıla bilmir. Nisbilik nəzəriyyəsini təhlil edərkən görəcəyik
ki, hərəkət sürəti işığın yayılma sürətinə yaxın olan hallarda hissəciyin impuls
və enerjisi
→

p=

E=

→

mo υ

1 −υ 2 / c2
mo c 2

,

(6.55)

1 −υ 2 / c2
kimi ifadə olunur. Onda böyük sürətlə hərəkət edən zərrəciklərin toqquşması
r
r
r
r
m01υ1
m02υ 2
m01u1
m02υ 2 ⎫
+
=
+
⎪
2
2
2
u
u2
υ
υ
1 − 12
1 − 22
1 − 12
1 − 22 ⎪
c
c
c
c ⎪⎪
(6.56)
⎬
m01c 2
m02 c 22
m01c 2
m02 c 2 ⎪
+
=
+
u12
u2 ⎪
υ12
υ 22
1− 2
1− 2
1− 2
1 − 22 ⎪
c
c
c
c ⎪⎭

saxlanma qanunları əsasında təhlil olunmalıdır. (6.56)-dakı m01 , m02 - toqr r
r r
quşan hissəciklərin sükunət kütlələri, υ1 , υ 2 və u1 ,u 2 isə onların uyğun olaraq toqquşana qədər və toqquşduqdan sonrakı sürətləri, c isə işığın boşluqda
yayılma sürətidir.
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6.7. YERİN CAZİBƏ SAHƏSİNDƏ GÖRÜLƏN İŞ
Yerin cazibə sahəsində yerləşmiş6 m kütləli cismi ixtiyari M nöqtəsindən
N nöqtəsinə aparmaq üçün görülən işi hesablayaq. Cazibə sahəsi potensial
sahə olduğundan görülən iş yolun formasından asılı deyildir. Başqa sözlə,
cismin MN və MN1 yollarında (şəkil 6-36) hərəkəti zamanı görülən işlər bərabərdir. Belə olduqda hesablamanı sadələşdirmək üçün cismin Yerin radiusu
(ON1) boyunca hərəkəti zamanı görülən işi hesablamaq məqsədəuyğundur.
Cazibə qüvvəsi cismin Yerdən olan məsafəsindən asılı olduğuna görə söhbət
qiymətcə dəyişən qüvvənin gördüyü işdən gedir. İş sabit qüvvənin bu qüvvə
istiqamətində gedilən yola hasili ilə müəyyən olunduğundan, dəyişən qüvvənin gördüyü işi tapmaq üçün yolu elə kiçik hissələrə bölmək lazımdır ki, hər
hissədə təsir edən qüvvəni praktiki olaraq sabit qəbul etmək mümkün olsun.

Şəkil 6-36. Yerin cazibə sahəsində görülən iş

Ona görə, yolu mərkəzi O nöqtəsində olan konsentrik (eynimərkəzli) çevrələrlə elə elementar hissələrə bölək ki, hər elementar hissədə qüvvə praktiki
olaraq sabit qalsın. Radiusları r və r +dr (şəkil 6-36) olan çevrələr arasındakı
elementar yerdəyişmə zamanı cismə təsir edən qüvvə - Yerin cazibə qüvvəsi
praktiki olaraq sabit qaldığından görülən iş
mM
dA = − Fdr = −γ 2 Y dr .
(6.57)
r
6

N və N1 nöqtələri mərkəzi Yerin mərkəzi ilə üst-üstə düşən eyni bir çevrə üzərində yerləşir: ON=ON1.
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Mənfi işarəsi dA və dr-in əks işarəli olduğunu göstərir. Doğrudan da, dr>0
cismin Yerdən uzaqlaşdığını göstərir. Bu halda cazibə qüvvəsi hərəkətin əksinə yönəldiyindən görülən iş mənfi (dA< 0) olur - iş cazibə qüvvəsi tərəfindən deyil, ona qarşı görülür. dr< 0 halı cismin Yerə yaxınlaşdığını göstərir.
Bu halda isə dA > 0 olur - cazibə qüvvəsi hərəkət istiqamətində yönəldiyindən
müsbət iş görür. Deməli, cazibə sahəsində görülən iş müsbətdisə o cazibə
qüvvəsi tərəfindən, mənfidirsə cazibə qüvvəsinə qarşı görülür.
MN1 yolunda görülən işi təyin etmək üçün (6.57) ifadəsini cismin Yerə
nəzərən ilk və son vəziyyətlərini müəyyən edən parametrlər olan r1 -dən r2 -yə
r2

r2

1 1
dr
= γmM Y ( − ) .
2
r
r1 r2
r1

qədər inteqrallayaq: AMN1 = A1, 2 = ∫ dA = −γmM Y ∫
r1

Beləliklə,
1 1
A1, 2 = γmM Y ( − ) .
r1 r2

(6.58)

(6.58) ifadəsi Yerin cazibə sahəsində yerləşmiş ixtiyari iki nöqtənin birindən digərinə yerdəyişmə zamanı görülən işi hesablamağa imkan verir. Göründüyü kimi, cazibə sahəsində götürülmüş iki nöqtə arasında hərəkət zamanı
görülən iş həmin nöqtələri birləşdirən yolun formasından asılı olmayıb, yalnız onların vəziyyətlərini müəyyən edən r1 və r2 -dən asılıdır. Bu isə cazibə
sahəsinin potensial sahə olduğunu bir daha vurğulayır.

6.8. CAZİBƏ SAHƏSİNDƏ POTENSİAL ENERJİ
Hər hansı cismin potensial enerjiyə malik olub-olmaması onun digər cisimlərlə qarşılıqlı təsiri ilə əlaqədardır. Qarşılıqlı təsir yoxdursa, potensial
enerji də yoxdur, qarşılıqlı təsir varsa potensial enerji də var. Yerin cazibə
sahəsindəki cismə gəldikdə, onun potensial enerjisi Yerlə onun arasında mövcud olan qarşılıqlı təsirlə əlaqədardır. Potensial enerji haqqında teoremdən
istifadə edərək Yerin cazibə sahəsində yerləşən cismin potensial enerjisini
tapmaq olar. Həmin teoremə görə, konservativ qüvvənin gördüyü iş potensial
enerjinin dəyişməsinə bərabərdir:
1 1
(6.59)
A1, 2 = −γmM Y ( − ) = U 1 − U 2 .
r1 r2
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(6.59)-dan göründüyü kimi, Yerin mərkəzindən r məsafədə yerləşmiş m
kütləli cismin potensial enerjisi (bir qədər də dəqiq desək, Yerlə cismin qarşılıqlı təsirinin potensial enerjisi)
M m
U = −γ Y + S
(6.60)
r
ifadəsi ilə təyin olunur. Burada S- ixtiyari sabit kəmiyyətdir. Bu səbəbdən
potensial enerjinin özündən deyil, onun dəyişməsindən söhbət gedə bilər.
Potensial enerjinin dəyişməsini tapmaq üçün (6.60) ifadəsini r1 və r2 üçün
yazaraq tərəf-tərəfə çıxmaq kifayətdir. Doğrudan da,
U 1 = −γ

M m
MY m
+ S və U 2 = −γ Y + S .
r2
r1

1 1
M m
Buradan U 1 − U 2 = − γ M Y m + S + γ Y − S = − γmM Y ( − ) .
r1 r2
r2
r1

Bir daha qeyd edək ki, potensial enerji additiv sabit dəqiqliyi ilə təyin
olunduğundan onun qiyməti deyil, yalnız dəyişməsi fiziki mənaya malikdir.
Doğrudan da, potensial enerji additiv sabit dəqiqliyi ilə təyin olunduğundan,
müəyyən bir nöqtədə onun sonsuz sayda qiymətlərindən hansını istəsək seçə
bilərik. Hər hansı ixtiyari bir nöqtədə potensial enerjinin adını çəkdiyimiz
sonsuz sayda qiymətlərindən müəyyən birini seçsək, qalan nöqtələrdə potensial enerjinin qiyməti bu nöqtədəkinə nəzərən təyin olunduğundan qeyrimüəyyənlik aradan qalxar - nisbi potensial enerji birqiymətli təyin olunar.
Bu əməliyyat - potensial enerjinin başlanğıc qiymətinin şərti seçilmə əməliyyatı potensial enerjinin normallaşdırılması adlanır.
Ümumiyyətlə, potensial enerjinin başlanğıc (sıfır) qiymətinin seçilməsi
ixtiyaridir - istədiyimiz vəziyyətdəki potensial enerjini şərti olaraq sıfır qəbul
edərək qalan nöqtələrdəki potensial enerjiləri seçilmiş nöqtədəkinə nəzərən
hesablamaq olar. Lakin potensial enerjinin sıfır qiymətini qarşılıqlı təsirin
mahiyyətinə uyğun olaraq seçmək daha münasibdir. Bu baxımdan potensial
enerjinin sıfır qiyməti olaraq sonsuzluqdakı cismin potensial enerjisini
( γmM Y 1 ) seçmək məsləhətdir. Beləliklə, potensial enerjinin sıfır qiyməti
RY

aşağıdakı şərtə əsasən müəyyən olunur: U (∞ ) = γmM Y

1
=0.
RY

(6.60)-dan göründüyü kimi, r → ∝ olduqda S=0 alınır. Bunu nəzərə alaraq
Yerin mərkəzindən r məsafədə yerləşən m kütləli cismin potensial enerjisi
üçün
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U (r ) = −γ

MY m
r

(6.61)

ifadəsini alırıq. Yerin cazibə sahəsinin potensial enerjisinin Yerdən olan məsafədən asılılıq qrafiki şəkil 6-37,a-da göstərilmişdir.
(6.61)-in sağ tərəfindəki mənfi işarəsinin fiziki mənası vardır. Doğrudan
da, potensial enerjinin ən böyük qiyməti cismin Yer səthindən sonsuz məsafədəki qiyməti olduğundan və bu qiymət şərti olaraq sıfır qəbul olunduğundan,
qalan bütün hallarda potensial enerji U ∠0 olmalıdır.

Şəkil 6-37,a. Yerin cazibə sahəsinin potensial enerjisinin
Yerdən olan məsafədən asılılıq qrafiki

Qravitasiya sahəsində potensial enerjinin sıfır qiyməti olaraq onun sonsuzluqdakı qiymətinin qəbul olunması Yer səthində potensial enerjinin sıfır qəbul olunması ilə uyğunsuzluq təşkil etmir. Doğrudan da, (6.61)-də r=RY yazdıqda U ( RY ) = γ

mM Y
alırıq ki, bu da potensial enerjinin sonsuzluqdakı qiyRY

mətidir.

6.9. KOSMİK SÜRƏTLƏR
Qarşıya belə bir sual qoymaq olar: Yer səthindən üfüqi istiqamətdə atılmış cismə (cismin ölçüsü Yerin radiusuna nisbətən çox kiçikdir) hansı sürət
vermək lazımdır ki, o Yerin süni peykinə çevrilsin? Bu suala cavab vermək
məqsədilə məsələni tərsinə həll edək. Fərz edək ki, üfüqi istiqamətdə atılmış
cismə elə υ1 sürəti verilmişdir ki, həmin cisim Yerin səthi yaxınlığında
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r = RY radiuslu çevrə boyunca Yer ətrafinda fırlanır7. Havanın sürtünmə
qüvvəsi nəzərə alınmadıqda bu cisim yalnız Yerin cazibə qüvvəsinin təsiri ilə
hərəkət edir. Bu halda cismə təsir edən mərkəzəqaçma qüvvəsini yaradan
səbəb Yerin cazibəsidir, başqa sözlə, Yerin cismi cəzbetmə qüvvəsi mərkəzəqaçma qüvvə rolunu oynayır. Onda
mυ12
mM Y
=γ
2
RY
RY

υ1 = γ

MY
RY

(6.63)
(6.64)

γ , M Y və RY -in qiymətlərini (6.64) -də nəzərə alsaq, υ1 ≅ 8

km
. Deməli,
san

üfüqi istiqamətdə atılmış cismə ən azı 8 km/san sürət vermək lazımdır ki, o
Yerin süni peykinə çevrilsin. Bu sürət birinci kosmik sürət adlanır.
Dünyada ilk dəfə (12 aprel 1961-ci il ) Yer əftrafında gəmi- peykdə səyahət edən o zamanki sovet kosmonavtı Y.A.Qaqarin olmuşdur. Daşıyıcı raket
gəmi-peyk sisteminə üfüqi istiqamətdə

Şəkil 6-37,b. Yer səthinin bilavasitə yaxınlığında süni peykin hərəkəti

8 km/san sürəti verərək ondan ayrılır. Bu andan etibarən gəmi-peyk yalnız
Yerin cazibə qüvvəsinin təsiri ilə hərəkət etmişdir.
İlk baxışda bizə elə gəlir ki, güya süni peyki daha böyük radiuslu orbitə
çıxarmaq üçün ona üfüqi istiqamətdə nisbətən kiçik sürət vermək olar. (6.64)dən göründüyü kimi, peyki Yerin bilavasitə səthi yaxınlığına (şəkil 6-37,bdə R j = 6370 km) yox, nisbətən uzaq orbitə (məsələn, RY = 6700 km, yəni
Yer səthindən 330 km uzaq orbitə) çıxarmaq üçün tələb olunan birinci kosmik sürət υ1 = γ
7

MY
= 7.8 km/san-dir. Lakin unutmaq lazım deyidir ki, bu
RY

Sürtünmə qüvvəsi nəzərə alınmır.
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halda peyki 330 km məsafəyə qaldırıb sonra ona üfüqi istiqamətdə 7,8 km/san
sürəti vermək üçün həmin məsafədə (330 km) Yerin cazibə qüvvəsindən əlavə, həm də havanın sürtünmə qüvvəsinə qarşı iş görmək lazımdır.
Yer səthindən 330 km məsafədə dairəvi orbit üzrə fırlanan süni peykin
2πR
≅ 91 dəqiqə olur.
periodu T =

υ1

Ekvatorial müstəvidə dairəvi orbit boyunca hərəkət edən elə peyk buraxmaq olar ki, o bütün hərəkəti müddətində ekvatorun eyni bir nöqtəsi üzərində
«asılı» vəziyyətdə qalsın. Belə halın reallaşması üçün peykin bir tam dövr
müddəti Yerin öz oxu ətrafında bir tam dövrü üçün sərf olunan müddətə (T=1
2πR
sutka=24 saat=86400 saniyəyə) bərabər olsun, başqa sözlə T =
şərti
υ
ödənsin. Burada T-peykin bir tam dövrünə sərf olunan zaman müddəti, Rpeyk orbitinin radiusu, υ isə peykin orbit üzrə fırlanma hərəkətinin xətti sürətidir. Belə peyk geostasionar peyk, onun hərəkət orbiti isə geostasionar
orbit adlanır. Geostasionar orbitin radiusunu və geostasionar peykin orbit
üzrə hərəkətinin xətti sürətini, yəni iki məchulu təyin etmək üçün bir tənlik
kifayət deyildir. Ona görə hər iki məchulun daxil olduğu ikinci tənliyə də
ehtiyac vardır. Belə tənlik peykin orbit üzrə hərəkət şərtini müəyyənləşdirən
mM Yer
mυ 2
=γ
R
R2
tənliyidir. Burada, MYer=6×1024 kq. Məlum kəmiyyətlərin qiymətlərini yerinə
qoymaqla υ =3,07×103 m/san =3,07 km/san, R=4,22×107m=43200 km alırıq.
Geostasionar peykdə yerləşdirilmiş ötürücü antena vasitəsilə Yer kürəsinin
yarısını Yerdən translyasiya edilən televiziya verilişləri ilə təmin etmək olar.
Üfüqi istiqamətdə atılmış cismin sürəti υ1 -dən kiçik olduqda, cisim Yerin
süni peykinə çevrilməyib bir qədər hərəkət etdikdən sonra Yer səthinə düşür.
Yerin süni peykinin yenidən Yerə qaytarılması məsələsi məhz bu fakta əsaslanmışdır. Xüsusi tormozlayıcı reaktiv mühərriklərin köməkliyi ilə süni peykin sürəti azaldılır8. Bu halda peyk spiralşəkilli trayektoriya üzrə hərəkət edərək get-gedə Yerə yaxınlaşır və nəhayət Yer səthinə enir. Cismin sürəti υ1 dən böyük olduqda o ellips boyunca Yer ətrafında fırlanır.
8

Peykin hərəkət istiqamətində müəyyən sürətli qaz axını yaratsaq, hərəkət miqdarının saxlanma qanununa görə peykin hərəkət istiqamətinin əksinə yönəlmiş tormozlayıcı reaktiv
qüvvə yaranır.

259

Mexanika

Yerdən atılmış cismə verilən sürət elə böyük ola bilər ki, cisim nəinki
Yerin, hətta Günəşin cazibə sahəsini tərk edər. Bununla əlaqədar daha iki
sual meydana çıxır: üfüqi istiqamətdə atılmış cismə Yerə nəzərən hansı sürətlər vermək lazımdır ki, o 1) Yerin, 2) Günəşin və Yerin cazibə sahəsini tərk
edə bilsin? Müvafiq sürətlər ikinci və üçüncü kosmik sürətlər adlanır.
Təbiidir ki, Yerin cazibə sahəsini tərk edə bilməsi üçün cismə verilən kinetik enerjinin qiyməti həmin cismi Yerin cazibə sahəsindən çıxarmaq (onu
Yer səthindən sonsuzluğa aparmaq) üçün görülən işdən kiçik olmamalıdır.

Şəkil 6-38. Yer üçün ikinci kosmik sürət

Əks halda, cisim Yerin cazibə sahəsini tərk edə bilməz. Beləliklə, Yerin
cazibə sahəsini tərk edə bilməsi üçün cismə verilən sürətin ən kiçik qiyməti
(havanın müqavimət qüvvəsinə qarşı görülən iş nəzərə alınmır)
mυ 22
mM Y
(6.65)
=γ
2

RY

şərti ilə müəyən olunur. Buradan
υ2 = 2 γ

MY
= 2υ1 .
RY

(6.66)

υ1 -in qiymətini (6.66)-da nəzərə alsaq υ 2 =11,3 km/san.
Göründüyü kimi, ikinci kosmik sürət birinci kosmik sürətdən 2 dəfə
böyükdür. İkinci kosmik sürətdən böyük sürətə malik olan cisimlər Yerin cazibə sahəsini tərk edərək Günəşin süni peykinə çevrilir. İkinci kosmik sürətə
malik olan cisim parabolik trayektoriya üzrə hərəkət etdiyinə görə ikinci kosmik sürətə parabolik sürət də deyilir. Hansı şərt daxilində peyklərin hansı tra260
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yektoriya üzrə hərəkət etdiyi haqqında ətraflı söhbət bir qədər sonra aparılacaqdır.
Müəyyən edilən birinci və ikinci kosmik sürətlər Yerə nəzərən hesablandığından Yerə aiddir. Ay üçün də birinci və ikinci kosmik sürətləri hesablamaq olar. Ayın kütləsi Yerinkindən 81 dəfə, radiusu isə 4 dəfə kiçik olduğundan müvafiq sürətlər Ay üçün 4,5 dəfə kiçikdir. Ay üçün υ1 = 1,8 km/san və
υ 2 =2,5 km/san.
İndi həm Yerin, həm də Günəşin cazibə sahəsini tərk edə bilməsi üçün
cismə veriləcək minimum sürəti (üçüncü kosmik sürəti) tapaq. Sadə mülahizələrə əsaslanaraq söyləyə bilərik ki, adlarını çəkdiyimiz iki cazibə sahəsini
tərk edə bilməsi üçün cismə verilən kinetik enerji
2
2
mυ 2G
mυ 2Y
(6.67)
Ek =

+

2

2

ifadəsindən kiçik olmamalıdır. Birinci hədd Yerin, ikinci hədd isə Günəşin
cazibə sahəsini tərk etmək üçün lazım olan minimal kinetik enerjilərdir. (6.67)
ifadəsindəki υ 2G – Günəşin cazibə sahəsini tərk etmək üçün tələb olunan ikinci kosmik sürətdir. Həmin sürət Günəşə nəzərən hesablandığından Günəş üçün
ikinci kosmik sürətdir. Ona görə (6.67) ifadəsini müəyyən etmək üçün Günəşə görə ikinci kosmik sürəti tapmaq lazımdır. Bu məqsədlə istənilən planet
üçün doğru olan υ 2 = 2υ1 ifadəsindən istifadə edəcəyik. Yerin Günəş ətrafında hərəkət sürəti (30 km/san) məhz Günəş üçün birinci kosmik sürətə bərabərdir. Onda Günəş üçün ikinci kosmik sürət υ 2G = 2υ1G = 42 km/san olur.
Asanlıqla inanmaq olar ki, Yerdən atılmış cismin Günəşə nəzərən sürətinin 42 km/san olması üçün heç də ona birbaşa 42 km/san sürəti verməyə ehtiyac yoxdur. Bu sürəti əldə etmək üçün Yerin öz orbiti üzrə hərəkət sürətindən (30 km/san) istifadə etmək olar. Doğrudan da, cismi Yerin orbiti boyunca
hərəkəti tsiqamətində υ = (42-30) km/san=12 km/san sürəti ilə atsaq, həmin
cismin Günəşə nəzərən hərəkət sürəti (30+12) km/san=42 km/san olacaqdır.
Bunu nəzərə alsaq, Yerin və Günəşin cazibə sahələrini tərk edə bilməsi üçün
cismə Yerin orbiti üzrə hərəkət istiqamətində elə ən kiçik υ3 sürəti vermək
2
2
2
lazımdır ki, mυ3 = υ 2Y + mυ şərti ödənsin. Buradan υ 3 = 11,3 2 + 12 2 km/san

2

2

2

≅ 16 km/san alırıq.
Cisim Yerin orbiti üzrə hərəkət istiqamətinin əksinə doğru atılarsa, onun
Günəşə nəzərən 42 km/san sürətlə hərəkət etməsi üçün həmin cismə Yerə
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nəzərən (42+30) km/san=72 km/san sürət vermək lazımdır. Bu səbəbdən göstərilən hal üçün üçuncü kosmik sürət υ 3 = 11,3 2 + 72 2 km/san ≅ 72,7 km/san
olur. Deməli, cismin Yerin orbiti üzrə hərəkəti və ya bunun əksi istiqamətində atılmasından asılı olaraq üçüncü kosmik sürət minimum (16 km/san) və
maksimum (72,7 km/san) qiymətlər alır.
Kosmik sürətlər haqqında verdiyimiz bu məlumatlardan sonra oxucu qarşısına təbii bir sual çıxa bilər: birinci, ikinci və üçüncü kosmik sürətlər verilmiş cisim hansı trayektoriya üzrə hərəkət edir?
Birinci kosmik sürətlə əlaqədar sualın cavabı aydındır-birinci kosmik sürət verilən cisim qapalı trayektoriya – ellips, yaxud çevrə üzrə hərəkət edir.
Bildiyimiz kimi fəzanın məhdud oblastında baş verən belə hərəkət məhdud
(finit) hərəkət adlanır. İndi sualın qalan hissələrinə cavab verək. Bu məqsədlə atılmış cismin cazibə sahəsində hərəkətini təhlil edək. Əlbəttə, hərəkəti
təhlil etmənin ən təbii yolu həmin cisim üçün tərtib olunmuş hərəkət tənliyinin həllidir. Lakin, potensial enerjinin ifadəsi məlum olduğu hallarda hərəkət
tənliyinin təfsilatına varmadan enerjinin saxlanma qanununa əsaslanmaqla hərəkətin ümumi xarakteristikalarını daha sadə yolla müəyyənləşdirmək mümkündür. Ona görə də qarşıya qoyulan suala cavab vermək üçün bu üsuldan
istifadə edəcəyik.
Məlum olduğu kimi, cazibə sahəsində hərəkət edən m kütləli cismin tam
mexaniki enerjisi
mυ 2
mM
−γ
.
(6.68)
E=
2
r
Burada, M-cazibə mərkəzinin kütləsi, r-isə cazibə mərkəzi ilə cisim (peyk)
arasındakı məsafədir. Cisim və cazibə mərkəzindən ibarət sistem qapalı sistem
olduğundan, enerjinin saxlanma qanununa görə
mυ 2
mM
(6.69)
E=
−γ
= const.
2
r
M>> m olduğundan cazibə mərkəzini cismə nəzərən sükunətdə qəbul etmək olar. Bu səbəbdən (6.69) ifadəsində cazibə mərkəzinin kinetik enerjisi
nəzərə alınmamışdır. Həmin ifadəyə daxil olan − γ

mM
r

həddi, məlum olduğu

kimi, cazibə mərkəzi ilə baxdığımız cismin qarşılıqlı təsir (potensial) enerjisidir.
Məqsədimiz hərəkət orbitini müəyyənləşdirmək olduğundan enerjinin
saxlanma qanununu həmin orbit üzərində götürülmüş polyar koordinat sistemindən (şəkil 6.39) istifadə etməklə müəyənləşdirək.
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Şəkil 6-39. Polyar koordinat sistemində sürətlər

Həmin koordinat sistemində sürət
r
r dr r dϕ r dr r
r
υ=
= eϕ r
+ er
= eϕυϕ + erυ r
(6.70)
dt
dt
dt
r
ifadəsi ilə müəyyən olunur. Doğrudan da, dr elementar yerdəyişməni polyar
r
r
koordinat sistemində radius və ona perpendikulyar istiqamətdə (dr ) r və ( dr )ϕ
toplananlarına ayırdıqda (şəkil 6.39)
r r
r
dr = eϕ (dr )ϕ + er (dr ) r
(6.71)
r
alırıq. Burada eϕ - radiusa perpendikulyar olmaqla polyar bucağın artma isr
tiqamətində, er isə radiusun böyümə istiqamətində yönələn vahid vektorlardır. Bu səbəbdən, (6.71)-in birinci həddi hərəkət zamanı ϕ-nin, ikinci hədd
isə məsafənin dəyişməsi ilə əlaqədar yerdəyişmələri ifadə edir. ( dr )ϕ - radiusu
r olan çevrənin elementar qövsü olduğundan onun uzunluğu (dr )ϕ = rdϕ ifadəsi ilə təyin olunur. (dr) r -isə radial istiqamətdə elementar yerdəyişmə olduğundan onun qiyməti (dr) r =dr olur. Dediklərimizi (6.72)-də nəzərə alsaq,
r r
r
dr = eϕ rdϕ + er dr .
(6.73)

Bu bərabərliyin hər iki tərəfini yerdəyişmənin baş verdiyi zaman interdϕ
dr
və υ r =
olduğunu nəzərə aldıqda
valına bölərək υϕ = r
dt
dt
r
r dr r
r
υ=
= eϕυϕ + erυ r
(6.74)
dt
olduğunu görürük. Göründüyü kimi, (6.74) ifadəsi (6.70)-in eynidir. (6.74)-ə
əsasən sürətin kvadratı üçün
dϕ
dr
υ 2 = υϕ2 + υ r2 = r 2 ( ) 2 + ( ) 2 = r 2ϕ& 2 + r& 2
(6.75)
dt
dt
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alırıq. Sürətin kvadratı üçün aldığımız bu ifadəni (6.69)-da nəzərə alsaq,
mυ 2
mM m 2
mM
−γ
= (r& + r 2ϕ& 2 ) − γ
= const. (6.76)
r
r
2
2
Bu tənliyə 2 məchul - r(t) və ϕ(t) daxildir. Bu iki məchulu təyin etmək
üçün həmin məchulların daxil olduğu ikinci bir tənliyə də ehtiyac vardır. Bu
hərəkət miqdarı momentinin saxlanma qanununu ifadə edən tənlikdir. Sistem
qapalı olduğundan (yalnız iki cisimdən ibarət olduğundan)
r r r r
r
r
r r
r r
r r
L = [r mv ] = er rm(eϕ vϕ + er v r ) = er eϕ ]mrvϕ + mrv r [ er er = mrvϕ er eϕ .
r
Burada L - verilmiş cismin (məsələn, Yerin peykinin) cazibə mərkəzinə
r r
(Yerə) nəzərən hərəkət miqdarı momentidir. [er er ] eyni iki vektorun vekr r
torial hasili olduğundan sıfra bərabərdir: [er er ] =0. Onda,
r
r r
L = mrvϕ er eϕ .
(6.77)
r r
er eϕ hərəkət müstəvisinə (orbit müstəvisinə) perpendikulyar istiqamətdə yö-

[

[

]

] [

[

]

[

]

]

nələn vahid vektor olmaqla hərəkət miqdarı momentinin istiqamətini müəyyən edir. Ona görə, hərəkət miqdarı momentinin ədədi qiyməti
L = mrυ ϕ = mr 2ϕ = const .

(6.78)

Beləliklə, enerji və hərəkət miqdarı momentinin saxlanma qanunlarının
polyar koordinatlarla ifadəsi üçün aşağıdakıları aldıq:
m 2
mM
(r& + r 2ϕ& 2 ) − γ
= const.
r
2

(6.79, a)

L = mr 2ϕ = const .

(6.79, b)

Tərkibinə iki məchul daxil olan bu iki tənliyi birgə həll etməklə r=r(t)və
ϕ = ϕ (t ) -ni təyin etmək olar. Məqsədimiz hərəkət orbitinin formasını müəyyənləşdirmək olduğundan, aldığımız tənliklər sistemində zamandan asılılıqdan xilas olaq, başqa sözlə, tənliklər sistemini elə həll edək ki, son ifadəmizə t
daxil olmasın. Bu məqsədlə, (6.79,b)-dən təyin olunmuş ϕ& =

L
mr 2

(6.79,a)-da yerinə yazaq:
mM
m 2
L2
(r& + 2 2 ) − γ
. = const
r
2
m r
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Digər tərəfdən, r-i zamanın mürəkkəb funksiyası kimi r(t) =r[ ϕ (t ) ] şək1
lində ifadə edərək, əlverişlilik xatirinə r əvəzinə yeni ρ = dəyişənini daxil
r
edək. Onda,
dr dr dϕ
d 1 dϕ
L dρ
1 dρ L
=
=
=− 2
=
−
( )
.
dt dϕ dt dϕ ρ dt
m dϕ
ρ dϕ mr 2

ρ =

1
olduğunu və aldığımız son ifadəni (6.80)-də nəzərə alsaq,
r
(

dρ 2
2m 2 M
) + ρ2 −γ
ρ = const.
dϕ
L2

(6.81)

Tənliyin həllini sadələşdirmək üçün (6.81)-i ϕ-yə görə diferensiallasaq,
d 2ρ
dρ
(6.82)
( 2 + ρ − A)
=0
dϕ
dϕ
alırıq. Burada, A= γ

Mm 2
. Aldığımız (6.82) ifadəsinin sol tərəfinə daxil olan
L2

hasillərdən biri sıfırdan fərqli ( (
d 2ρ
dϕ 2

dρ
≠ 0) olduğundan,
dϕ

+ ρ = A.

(6.83)

Məlum olduğu kimi, (6.83) tənliyinin ümumi (ixtiyari parametr daxil olan)
həlli
ρ=A+Bcosϕ+Csinϕ .
(6.84)
Burada, B və C ixtiyari sabitlərdir. Onları başlanğıc şərtlərindən təyin
etmək olar. (6.84)-ü daha praktik hala gətirmək üçün onun sağ tərəfində bəzi
çevirmələr aparaq:
ρ=A+Bcosϕ+Csinϕ = A+ B 2 + C 2 (

B
2

B +C

2

cos ϕ +

C
2

B +C

2

sin ϕ ) =

A + B 2 + C 2 (cos ϕ 0 cos ϕ + sin ϕ 0 sin ϕ ) = A + B 2 + C 2 cos(ϕ − ϕ 0 ) =

=A[ 1 +

B2 + C 2
cos(ϕ − ϕ 0 ) ].
A
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B

Aldığımız son ifadədə cos ϕ 0 =

B +C
2

C

və sin ϕ 0 =
2

B +C

mələri aparılmışdır. Fiziki mənası bir qədər sonra məlum olacaq
2
və p = 1 = L

A

γMm 2

əvəzlə-

2

2

e=

B2 + C 2
A

əvəzləmələrindən istifadə edərək,

r=

1

ρ

=

p
1 + cos( ϕ − ϕ 0 )

(6.85)

ifadəsini alırıq. Analitik həndəsədən məlum olduğu kimi, (6.85) ifadəsi konusun müstəvi ilə kəsişmə əyrisinin tənliyidir. Ona görə də e-ekssentristet, p
isə orbit parametri adlanır. Ekssentristetin konkret qiymətindən asılı olaraq
konik kəsik əyrisi ellips (e<1), çevrə (e=0), parabola (e=1), yaxud hiperbola
(e>1) olur (şəkil 6-40).

Şəkil 6-40. Peyklərin hərəkət trayektoriyaları

Polyar koordinat sisteminin oxunu münasib istiqamətdə seçməklə orbit
əyrisi tənliyini bir qədər sadələşdirmək olar. Bu məqsədlə (6.85) ifadəsinə
nəzər salaq. Göründüyü kimi, ϕ = ϕ0 olduqda, kəsirin məxrəci maksimum
qiymət alır. Bu halda kəsir, yəni onun ifadə etdiyi r (cismə qədər olan məsafə)
minimum qiymət alır. Belə halda, polyar koordinat sistemi oxunu cismin
planetə ən yaxın olduğu nöqtədən keçirməklə cazibə mərkəzinə doğru
yönəlmək daha əlverişlidir. Polyar oxu bu cür seçdikdə ϕ0=0 olur və bu səbəbdən (6.85) tənliyi daha sadə şəkil alır:
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p
(6.85, a)
1 + e cos ϕ
(6.85,a) tənliyi ilə təsvir olunan əyrilər şəkil 6.13-də göstərilmişdir. Bu
əyriləri enerji baxımından təhlil etmək üçün bir daha yada salaq ki, e<1 olduqda, əyri ellips, e=0 olduqda, çevrə, e=1 olduqda, parabola, e> 1 olduqda isə
hiperboladır.
Məlum olduğu kimi, cismə birinci kosmik sürət verdikdə o Yerin bilavasitə ətrafında çevrə üzrə fırlanmaqla onun süni peykinə çevrilir. Bu sürət
artırıldıqca orbit ellipsə çevrilir və sürətin sonrakı artmaları nəticəsində ellipsin
ekssentristeti dəyişir - ellips uzunsovlaşır. Bütün bu hallarda hərəkət fəzanın
məhdud oblastında lokallaşır, yəni hərəkət finitdir. Cismə verilən sürət ikinci
kosmik sürətə bərabər olduqda isə o parabolik trayektoriya üzrə hərəkət
edərək Yerin cazibə sahəsini tərk edir - hərəkət infinit olur. Dediklərimizi
(6.85,a) ifadəsi ilə əlaqələndirmək üçün bu hallardan birini-ellips üzrə hərəkəti təhlil edək.
(6.85)-dən göründüyü kimi, orbitin periheli nöqtəsində (planetin cazibə
mərkəzinə ən çox yaxınlaşma nöqtəsində) ϕ=0, afeli nöqtəsində (planetin
cazibə mərkəzindən ən uzaqda yerləşdiyi nöqtədə) isə ϕ=π olur. Bunları (6.85,a)
- da nəzərə aldıqda
p
p
və rmaks =
(6.86)
rmin =
1− e
1+ e
olur. Periheli və afeli nöqtələrində- planetin cazibə mərkəzindən ən yaxın və
ən uzaq məsafələrdə olduğu nöqtələrdə onun radial sürəti sıfra bərəbərdir,
dr
yəni bu nöqtələrdə
=0. Onda həmin nöqtələrdə enerjinin saxlanma qanunu
dt
üçün aldığımız (6.78) ifadəsi belə şəklə düşür:
L2 1
L2 1
mM
mM
(6.87)
−
γ
=
−γ
= E.
2
2
rmin
2m rmaks
2m rmin
rmaks
r=

Burada E-cismin tam mexaniki enerjisidir. (6.86)-nı (6.87)-də nəzərə almaqla enerji ilə orbit ekssentristeti arasındakı əlaqəni müəyyən edərik:

E = −γ

m3 M 2
(1 − e 2 ) ,
2
2L

e = 1+

2 EL2

γ 2 m3M 2

.

(6.88)
(6.89)
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(6.88)-dən göründüyü kimi, e=0 və e<1 olduğu (orbit ellips və çevrə olduğu) bütün hallarda E<0 olur. Deməli, E<0 halı hərəkətin qapalı orbit boyunca baş vermə, yəni hərəkətin finit şərtidir. Digər tərəfdən, e=1 olduqda E=0
alınır. Deməli, parabolik trayektoriya üzrə hərəkət edən cismin sonsuzluqdakı
enerjisi və bu səbəbdən sosuzluqdakı sürəti sıfır olur. e> 1 olduqda isə E> 0
alınır. Deməli, hiperbolik trayektoriya üzrə hərəkət zamanı cismin sosuzluqdakı sürəti də sıfırdan fərqlidir.

Şəkil 6-41. Peykin hərəkət trayektoriyasının onun tam mexaniki enerjisindən asılılığı

Eyni nəticələrə heç bir hesablamalar aparmadan enerjinin saxlanma qanununu təhlil etməklə də gəlmək olar. Bu məqsədlə polyar koordinat sistemində
yazılmış saxlanma qanunundan- (6.80) ifadəsindən istifadə edək:
mυ r2
L2
mM
(6.90)
+
−γ
= const .
2
r
2
2mr
(6.90) tənliyinə yalnız bir məchul - radial sürət daxil olduğuna görə formal olaraq ona

mM
L2
+
(6.91)
r
2mr 2
ifadəsi ilə təyin olunan potensial sahədə birölçülü radial hərəkət tənliyi kimi
baxmaq olar.
Belə olduqda, məsələ (6.91) ifadəsi ilə təsvir olunan potensial əyrinin
(şəkil 6-42) təhlilinə gətirilir.
(6.90)-nın birinci həddi həmişə müsbət olduğundan, həmin tənlikdən göründüyü kimi, peykin ola biləcəyi oblast V (r ) ≤ E şərti ilə müəyyən olunur.
Bunu nəzərə alaraq enerjisi E olan cismin hansı hərəkət icra edəcəyini müəyyənləşdirək. Bu məqsədlə potensial əyrini kəsən V=E=const üfüqi düz xəttiV (r ) = −γ
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Şəkil 6-42. Peykin potensial enerjisinin məsafədən asılılığı

nə nəzər salaq. Təbiidir ki, E enerjili cisim C/ nöqtəsindən sola tərəf hərəkət
edə bilməz. O yalnız C/ nöqtəsindən sağa tərəf sonsüzluğa qədər hərəkət edə
bilər. Bu hərəkət hiperbola üzrə baş verir və belə hərəkət infinit hərəkətdir.
Deməli, E> 0 olduğu hallarda hərəkət hiperbola üzrə baş verir və infinitdir.
E=0 şaquli düz xətti də potensial əyrini yalnız bir nöqtədə kəsir. Bu halda
da cisim həmin kəsişmə nöqtəsindən sola tərəf sonsuzluğa qədər hərəkət edə
bilər. Əvvəlki haldan yeganə fərq ondan ibarətdir ki, bu halda cismin sonsuzluqda sürəti sonlu deyil, sıfra bərabər olur. Bu halda hərəkət trayektoriyası
paraboladır. Bu trayektoriya üzrə hərəkətin başlanğıc sürəti E=0 şərtindən,
mυ 2
mM
yəni
şərtindən tapıldığına görə ikinci kosmik sürət parabolik
=γ
2

r

sürət də adlanır.
E<0 düz xətti potensial əyrini iki nöqtədə (A və B nöqtələrində) kəsir.
Bu nöqtələrin r oxu üzərindəki proyeksiyaları olan A/ və B/ nöqtələri E<0
enerjili cismin hərəkətini məhdudlaşdıran nöqtələrdir. Belə hərəkət finit hərəkətdir.

6.10. KÜRƏNİN QRAVİTASİYA SAHƏSİ
Asanlıqla göstərmək olar ki, bircins kürənin qravitasiya sahəsinə həmin
kürənin mərkəzində yerləşən eyni kütləli maddi nöqtənin yaratdığı qravitasiya
sahəsi kimi baxmaq olar. Bunu dolayı yolla isbat etmək üçün nisbətən sadə
hala baxaq: bircins içiboş kürə ilə ondan kənarda yerləşmiş maddi nöqtə arasındakı qravitasiya qüvvəsini təyin edək. İçiboş kürənin radiusunu r, kütləsini
M, maddi nöqtənin kütləsini m, kürənin mərkəzi ilə maddi nöqtə arasındakı
məsafəni isə R ilə işarə edək (şəkil 6.43).
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Şəkil 6-43. Bircins kürənin xaricində qravitasiya sahəsi

Təpələri kürənin mərkəzində yerləşən ümumi oxa (OA) malik iki dairəvi
konusla kürə səthində sahəsi dS olan elementar zolaq ayıraq. Konusların
doğuranlarının OA oxu ilə təşkil etdikləri bucaqlar, uyğun olaraq, ϑ və
ϑ + dϑ olsun. Onda, zolaq halqasının eni rdϑ , radiusu isə r sin ϑ olur. Bunları bilərək elementar halqa səthinin sahəsi üçün dS = 2πr 2 sin ϑdϑ , kütləsi
üçün isə dM = M

dS
M
sin ϑdϑ ifadələrini alırıq. Halqanın bütün nöqtə=
2
2
4πr

ləri maddi nöqtədən eyni ρ məsafəsində yerləşdiyinə görə elementar halqa ilə
maddi nöqtə arasındakı qravitasiya qarşılıqlı təsirin potensial enerjisi

mM
sin ϑdϑ
(6.92)
ρ
2ρ
olur. İçiboş kürə ilə maddi nöqtə arasındakı qravitasiya qarşılıqlı təsirinin
potensial enerjisini təyin etmək üçün aldığımız bu ifadəni ϑ -ya görə 0-dan
π -yə qədər inteqrallamaq lazımdır. İnteqrallama zamanı (6.92) ifadəsinə birbiri ilə əlaqədar olan iki dəyişənin - ρ və ϑ -nın daxil olduğunu nəzərə almaqinteqrallama əməliyyatı aparmazdan əvvəl bu dəyişənlərin birindən xilas olmaq lazımdır. ϑ -dan xilas olaraq inteqrallamanı ρ -ya görə aparmaq daha
məqsədəuyğundur. Dediklərimizi reallaşdırmaq üçün kosinuslar teoremindən
istifadə edərək bu iki dəyişənlər arasındakı əlaqəyə nəzər salaq:
dU = −γ

mdM

= −γ

ρ 2=R2 +r2 –2Rr cos ϑ

(6.93)

Halqa üzrə yerdəyişmə zamanı R və r kəmiyyətlərinin sabit qaldığını nəzərə alaraq (6.93) ifadəsini diferesialladıqda ρdρ = Rr sin ϑdϑ alırıq. Bunu
(6.92)-də nəzərə alsaq,
mM
dU = −γ
dρ .
(6.94)
2 Rr
Maddi nöqtə kürədən xaricdə yerləşdikdə ϑ sıfırdan π -yə qədər dəyişərkən ρ kəmiyyəti R-r-dən R+r-ə qədər dəyişdiyindən
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R+r

R+r

mM
(6.95)
R
R−r
R−r
Beləliklə, bircins içiboş kürə ilə onun xaricində yerləşən maddi nöqtə arasında qravitasiya qarşılıqlı təsirinin potensial enerjisi
mM
U= − γ
.
(6.96)
R
Aldığımız bu ifadəyə m kütləli maddi nöqtənin içiboş kürənin cazibə
sahəsindəki potensial enerjisi kimi də baxa bilərik. Belə olduqda, (6.96)-dan
göründüyü kimi, içiboş bircins kürənin yaratdığı potensial sahə kürənin mərkəzində yerləşmiş eyni kütləli maddi nöqtənin yaratdığı potensial sahə ilə
tam eynidir. Sahənin potensial enerjisi həmin sahədə təsir edən qüvvə ilə
U =−

∫

γ

mM
mM
dρ = − γ
2 Rr
2 Rr

∫

birqiymətli əlaqəli olduğundan ( F = −
deyə bilərik:
F =−

dρ = − γ

dU
) eyni sözləri qüvvə haqqında da
dr

dU
mM
= −γ 2
dr
R

(6.97)

Beləliklə, qravitasiya baxımından içiboş bircins kürə özünü kürənin
mərkəzində yerləşən eyni kütləli maddi nöqtə kimi apardığını görürük.
İndi, maddi nöqtənin kürənin xaricində deyil, daxilində (A nöqtəsində)
yerləşdiyi hala (şəkil 6.16) baxaq. Bu halda ρ kəmiyyəti r-R-dən r+R-ə
qədər dəyişdiyindən (6.94) ifadəsini həmin interval nəzərə alınmaqla inteqrallamalıyıq:
r+R

U =−

∫

γ

r−R

mM
mM
dρ = − γ
2 Rr
2 Rr

r+R

∫

r−R

dρ = − γ

mM
r

Maddi nöqtə kürə daxilində yerləşdiyi bütün hallarda U= − γ

(6.98)
mM
oldur

ğundan, kürə boşlüğü daxilində yerləşən m kütləli maddi nöqtənin potensial
enerjisi kürənin mərkəzindən ona qədər olan məsafədən asılı olmayaraq sabit
qalır.

Şəkil 6-44. Bircins kürənin daxiılində qravitasiya sahəsi
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Maddi nöqtəyə təsir edən qüvvə potensial enerjinin məsafəyə görə törəməsi olduğundan F = − dU = 0 alırıq. Deməli, bircins içiboş kürə daxilində
dr

qravitasiya qüvvəsi sıfırdır.
Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, içiboş kürə səthində (R=r olduqda)
(6.96) və (6.98) ifadələri üst-üstə düşür ki, bu da hər iki halda aparılan əməliyyatların doğruluğunu bir daha təsdiq edir.
İçiboş bircins kürənin qravitasiya sahəsi haqqında əldə etdiyimiz məlumatlar bütöv bircins kürənin qravitasiya sahəsini müəyyənləşdirməyə imkan
verir. Bu məqsədlə, bütöv kürəni müxtəlif radiuslu sferik səthlərlə elementar
kürə təbəqələrinə ayıraq. Hər bir kürə təbəqəsinin qravitasiya sahəsi, onun
mərkəzində yerləşən eyni kütləli maddi nöqtənin qravitasiya sahəsinə ekvivalent olduğundan, bütöv bircins kürənin qravitasiya sahəsi onun mərkəzində
yerləşmiş eyni kütləli maddi nöqtənin cazibə sahəsinə ekvivalentdir. Eyni
sözləri hər kürə təbəqəsində sıxlığın sabit qaldığı müxtəlif sıxlıqlı təbəqələrdən
ibarət kürə-sıxlığı yalnız radiusdan asılı olan bütöv kürə haqqında da demək
olar. Bütün dediklərimizdən belə nəticəyə gəlirik: bircins kürə, yaxud, hər təbəqəsinin sıxlığı sabit olan müxtəlif təbəqələrdən ibarət kürə qravitasiya baxımından özünü bütün kütləsi mərkəzində cəmləşmiş maddi nöqtə kimi aparır.
Beləliklə, iki bircins kürə arasında təsir edən qravitasiya qüvvəsi, kütlələri uyğun kürələrin kütlələrinə bərabər və onların mərkəzlərində yerləşmiş iki maddi nöqtə arasındakı qravitasiya qüvvəsinə bərabədir.
Əldə etdiyimiz nəticələrə əsaslanmaqla R radiuslu bircins kürə daxilində
yerləşən ixtiyari nöqtədə m kütləli maddi nöqtəyə təsir edən qravitasiya qüvvəsini təyin etmək olar. Bu məqsədlə mərkəzi kürənin mərkəzi ilə üst-üstə
düşən və A nöqtəsindən keçən r radiuslu sferik səth təsəvvür edək.
Bir qədər əvvəl aldığımız nəticəyə istinad edərək söyləyə bilərik ki, r radiuslu köməkçi sferik səth xaricindəki kütlənin (şəkil 6-45-dəki B bölgəsinin)
bu sfera daxilində təsir göstərən qravitasiya qüvvəsinə heç bir dəxli yoxdur.
Bu səbəbdən, M nöqtəsində təsir göstərən qravitasiya qüvvəsi yalnız r radiuslu
kürə tərəfindən (şəkil 6-45-dəki A bölgəsinin) yaradılır.
Bircins kürənin cazibə sahəsinə onun mərkəzində yerləşmiş eyni kütləli
maddi nöqtənin cazibə sahəsi kimi baxa bildiyimizdən M nöqtəsində yerləşən
m kütləli maddi nöqtəyə təsir edən qüvvə
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sıxlığını ρ ilə işarə etsək, M (r ) = ρV (r ) =

4πr 3
ρ olduğundan F = γ 4π ρr alı3
3

rıq. Qravitasiya qüvvəsi üçün aldığımız bu ifadə r ≤ R qiymətlərində doğrudur.

Şəkil 6-46. Bircins kürə daxilində cazibə sahəsinin yaranması

6.11. KÜRƏNİN QRAVİTASİYA ENERJİSİ
İstənilən cismin qravitasiya enerjisi dedikdə, onu təşkil edən maddə hissəciklərinin qravitasiya qarşılıqlı təsiri ilə əlaqədar yekun potensial enerji başa
düşülür. Bu enerjinin ədədi qiyməti, bütün maddə hissəciklərini bir-birindən
sosuzluğa qədər uzaqlaşdırmaq üçün xarici qüvvələrin gördüyü işə bərabərdir. Bu ilkin məlumatı nəzərə alaraq R radiuslu (M kütləli) bircins kürənin
qravitasiya enerjisini hesablayaq. Hesablamaları sadələşdirmək üçün kürəni
fikrən sonsuz nazik birmərkəzli sferik təbəqələrə ayıraq. Hər bir xarici təbəqənin onun daxilində cazibə qüvvəsi yaratmadığını bilərək kürə səthindən
başlayaraq ard-arda onun təbəqələrini sonsuzluğa qədər aparmaq üçün xarici
qüvvələr tərəfindən görülən işin ədədi qiymətini hesablayaq. Təsəvvür etdiyimiz elementar kürə təbəqəsinin kütləsini dm, bu təbəqə daxilində qalan
kürə hissəsinin radiusunu r, kütləsini isə m(r) ilə işarə edək. Sonsuzluğa qədər uzaqlaşdırmaq istədiyimiz kürə təbəqəsinə təsir edən qravitasiya qüvvəsinin yalnız bu təbəqə daxilindəki r radiuslu kürə tərəfindən yaradıldığını
3
mdm
4πR 3
nəzərə alsaq, dA = γ
olur. M = ρ
, m = ρ 4πr ( ρ -kürə maddəsinin
r

3

3

r
sıxlığıdır) olduğundan, m = M ( ) 3 alırıq. Digər tərəfdən, dm = 4πr 2 ρdr
R
2
M
olduğundan, dA = 3γ 6 r 4 dr olur. dA=-dU olduğunu nəzərə alsaq,
R
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M2 4
dU = −3γ 6 r dr olduğunu görürük.. R radiuslu kürə təbəqələri ard-arda
R
uzaqlaşdırıldığından yekun potensial enerjini təyin etmək üçün dU ifadəsini
sıfırdan R-ə qədər, yəni, bütün kürə həcmi üzrə inteqrallamalıyıq:
R

U = ∫ dU = −3γ
0

M2 4
3 γM 2
.
r
dr
=
−
5 R
R 6 ∫0
R

(6.99)

Bu kütləsi M olan R radiuslu bircins kürənin qravitasiya enerjisinin ifadədəsidir. Başqa sözlə, (6.99) ifadəsinin mütləq qiyməti, sonsuz fəzada bərabər
paylanmış M kütləli maddə hissəciklərinin yığışaraq R radiuslu bircins kürə
əmələ gətirməsi nəticəsində ayrılan enerjidir. Məhz bu səbəbdən alman təbiətşünası G.Helmhols və ingilis fiziki U.Tomson (Kelvin) Günəşin şüalandırdığı
enerjinin qravitasiya qüvvələri təsiri ilə onun sıxılması prosesində ayrılan
enerji olduğu fikrini 19-cu əsrdə irəli sürmüşlər. O qədər də dəqiq olmayan
hesablamalarla göstərmək olar ki, bu belə deyildir. Günəşin kütləsinin MG
=2 × 1030kq, RG=7 ×108m olduğuğundan, E =

3 γM 2
=2.29 ×1041 Coul olur.
5 R

Günəşin enerji şüalandırma sürətinin 3,83 ×1026 Coul/san olduğunu nəzərə
2,29 × 10 41
aldıqda Günəşin yaşı t =
san ≈ 1,9 × 10 7 il. Müasir geoloji məlu26
3,83 × 10
matlara əsasən isə Günəşin yaşı 4,5 × 109 ildir. Bu isə onu göstərir ki, Günəşin
şüalandırdığı enerji qravitasiya sıxılması ilə əlaqədar deyildir. Əslində Günəş
və ulduzların şüalandırdığı enerji onların daxilində baş verən termonüvə
prosesləri- 2 hidrogen atomunun birləşməsi nəticəsində bir helium atomunun
sintezi zamanı meydana gəlir.

6.12. QRAVİTASİYA RADİUSU
Əvvəlki paraqrafda cismin qravitasiya enerjisi anlayışı ilə tanış olduq və
hətta bircins kürənin qravitasiya enerjisini müəyyən edən düsturu da çıxardıq.
Digər tərəfdən, xüsusi nisbilik nəzəriyyəsindən məlum olduğu kimi, sükunətdə olan M kütləli cismin sükunət enerjisi E=Mc2 ifadəsi ilə müəyyən olunur.
Bu iki anlayışla tanışlıq nəticəsində oxucu qarşısına belə bir təbii sual çıxa
bilər: bu iki enerji eyni bir enerjinin müxtəlif şəkildə ifadələridirmi? Başqa
sözlə, cismin sükunət enerjisi, onun bir-biri ilə heç bir qarşılıqlı təsirdə olmayacağı qədər sosuzluğa uzaqlaşdırılmış ayrı-ayrı hissələrinin qravitasiya
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qüvvəsi təsiri ilə sıxılaraq formalaşdığı son haldakı qravitasiya enerjisinə
bərabərdirmi?
Bu suala cavab vermək üçün həmin enerjilərin bərabərliyini qəbul edərək
alınan nəticəni mövcud reallıqla müqayisə edək. (6.99) ifadəsindəki 3/5 əmsalını aparılan müqayisədə ciddi əhəmiyyət kəsb etmədiyindən onu nəzərə
almadıqda

γ

M2
≈ Mc 2 .
r

Buradan
rq =

γM
c2

(6.100)

alırıq. Bu ifadə qravitasiya radiusu adlanır.
Beləliklə, M kütləli cisim (6.100) ifadəsi ilə təyin olunan radiusa malik
olduğu halda onun qravitasiya enerjisi sükunət enerjisinə (Mc2) bərabər olur.
Belə bir şərtin üzərində yaşadığımız Yer kürəsi üçün ödənib-ödənmədiyini
araşdıraq. Bu məqsədlə, MYer=6× 1024kq və c=3×108m/san olduğunu nəzərə
alaraq, Yerin qravitasiya radiusunu təyin edək:
6 ⋅ 10 24
-11
rqYer = 6,7 ×10 9 ⋅ 1016 m=4×10-3m=0,4 sm. Deməli, yalnız Yer kürəsi sıxılaraq 0,4 santimetr radiuslu kürəyə çevrilmiş olsaydı, onun qravitasiya enerjisi sükunət enerjisinə bərabər olardı. Əslində Yerin radiusu təxminən 7×1010
sm olduğundan, haqqında söhbət apardığımız enerji növlərinin bir-biri ilə
heç bir əlaqəsinin olmadığı və qiymətcə müqayisə olunmayacaq dərəcədə
fərqli olması qənaətinə gəlirik.
Qravitasiya radiusu anlayışı ilə əlaqədar maraqlı bir hadisəyə də nəzər
salaq. Yerin kütləsi radiusu 0,4 sm, yaxud Günəşin kütləsi radiusu 1 km
( rq G =1 km) olan kürədə cəmləşsə, belə kürə daxilində elə ifrat güclü qravitasiya sahəsi yaranar ki, onun yaxınlığından keçən hər şey, o cümlədən işıq
cəzb olunaraq qravitasiya radiuslu sferaya daxil olduqda əbədi onun içində
qalar. Bu səbəbdən belə xassəyə malik oblast «qara dəlik» adlanır. «Qara
dəlik» haqqında bir çox iddialar irəli sürülsə də, hələlik o müşahidə olunmamışdır.
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SUALLAR
1. Qüvvə nədir?
2. Nyutonun ikinci qanununa istinad etməklə qüvvə vahidini müəyyən edin.
3. Qüvvə vahidləri olan nyutonla dina arasındakı əlaqəni müəyyən edin.
4. Sabit qüvvənin işini təyin edin.
5. Qüvvənin yoldan asılılıq qrafiki ilə yol oxu arasında qalan sahənin fiziki mənasını aydınlaşdırın.
6. Qüvvə hərəkət istiqaməti ilə bucaq təşkil etdiyi halda işi təyin edin.
9. Hərəkət istiqamətinin əksinə yönələn qüvvənin işi nəyə bərabərdir?
10. Hərəkət istiqaməti ilə 90 0 bucaq təşkil edən qüvvənin işini təyin edin.
11. Şəkildə a) və b) hallarının hər ikisində tətbiq olunan qüvvənin 5N olduğunu
qəbul edərək 8 m yolda görülən işləri təyin edin.

a)

b)

km
sürətilə hərəkət edərkən sürücü
saat
əyləci işə salmışdır. Sürtünmə əmsalının μ = 0,16 , sərbəstdüşmə təcilinin

12. Kütləsi 500kq olan avtomobil υ 0 = 120

g= 10

m
olduğunu nəzərə almaqla tormozlanma məsafəsini ( d ) təyin edin.
san 2

dn
, x oxu boyunca qonşu ştrixsm
lərlə ayrılmış parçalardan hər birinin uzunluğunun isə 0,5 sm olduğunu nəzərə
alaraq x0 vəziyyətində gərilməmiş halda olan yayı x1 , x 2 və x n vəziyyətlərinədək uzadarkən meydana gələn elastiki qüvvələri təyin edin.

13. Şəkildəki yayın elastiklik əmsalnın k = 0,5
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14. Şəkildə hərəkət istiqamətində təsir edən qüvvənin yoldan asılılıq qrafiki verilmişdir.AB bölgəsində qüvvə sabitdir, BC bölgəsində isə qüvvə yolun uzunluğundan xətti asılı olaraq azalır. Hər iki bölgədə görülən işi təyin edin.

15. Şəkildə hərəkət istiqamətində təsir edən qüvvənin yoldan asılılıq qrafiki verilmişdir. Qrafikdən istifadə etməklə görülən işi təyin edin.

16. Xizəklə birlikdə kütləsi 80 kq olan xizəksürən şəkildəki AB yolunu sürtünməsiz sürüşərək BC yolunda sürtünmə nəticəsində tormozlanaraq C nöqtəsində
dayanmışdır. BC yolunda sürtünmə əmsalının μ = 0,16 olduğunu nəzərə alaraq
tormozlanma məsafəsini (d) təyin edin. Sərbəstdüşmə təcili g=10

m
san 2

.
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17. Şəkildəki A nöqtəsindən sürtünməsiz sürüşən m kütləli cismin B və C nöqtələrindəki sürətlərini təyin edin.

18. Kütləsi 2kq olan kitab A vəziyyətindən B vəziyyətinə, B vəziyyətindən isə C
vəziyyətinə gətirilərkən ağırlıq qüvvəsinin gördüyü işi və ağırlıq qüvvəsinə
qarşı görülən işi hesablayın.

m
sürətilə hərəkət
san
edərkən d məsafəsində sürtünmə qüvvəsinin təsiri nəticəsində sürətini azaldaraq υ 2 = 20 m qiymətinə çatdırmışdır. d məsafəsini təyin edin.

19. Kütləsi m=8 kq olan cisim üfüqi istiqamətdə υ1 = 30

san
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20. Dəyişən qüvvənin işini necə təyin etmək olar?
21. Konservativ qüvvə nədir?
22. Hansı konservativ qüvvələri tanıyırsınız?
23. Qeyri-konservativ qüvvə nədir?
24. Potensial enerji nədir?
25. Potensial enerji ilə təsir edən qüvvə arasında asılılıq varmı? Vardırsa necədir
və belə asılılığın mövcud olamasının səbəbi nədir?
26. Potensial enerji üçün vahid düstur varmı?
27. Gərilmiş yayın potensial enerjisi nəyə bərabərdir?
28. Yerin cazibə sahəsindəki cismin potensial enerjisi nəyə bərabərdir?
29. Kinetik enerji nədir? Kinetik enerji necə təyin olunur?
30. Mexaniki enerjinin saxlanma qanununun məzmunu nədir?
31. “Qapalı sistemin mexaniki enerjisi sabitdir” ifadəsi enerjinin saxlanma qanununu tam ifadə edirmi? Etmirsə, çatışmayan nədir?
32. Elastiki toqquşma nədir?
33. Elastiki toqquşma zamanı hansı saxlanma qanunlarını tətbiq etmək olar?
34. Qeyri-elastiki və plastik toqquşmalar nədir? Bu toqquşmaların fərqi nədir?
32. Cisimlərin qeyri-elastiki və plastik toqquşmaları zamanı mexaniki enerjinin
saxlanma qanununu hansı səbəbdən tətbiq etmək olmur?
33. Məlum olduğu kimi, Yerin cazibə qüvvəsi məsafədən asılı olaraq dəyişir. Belə
olduğu halda Yerin cazibə sahəsində görülən işi necə tapmaq olar?
34. Birinci, ikinci və üçüncü kosmik sürətlər nədir və onlar necə təyin olunur?
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Vaxt keçirmək üçün deyil, öyrənmək üçün oxumalısan.
(Aristotel)

VII FƏSİL
QEYRİ – ƏTALƏT HESABLAMA
SİSTEMİNDƏ HƏRƏKƏT
Dinamika bəhsində ətalət (inersial) hesablama sistemi ilə ətraflı tanış olduq. Orada qeyd olunduğu kimi ətalət koordinat sistemi Nyuton qanunlarının
ödəndiyi koordinat sistemidir. Bununla əlaqədar qarşıya belə bir təbii sual
çıxır: görəsən Nyuton qanunlarının ödənmədiyi koordinat sistemi varmı? Bu
suala cavab vermək üçün təcillə hərəkət edən sistemlərdə baş verən hadisələrə nəzər salaq. Belə sistemlərin diqqət cəlb etməsi bir də onunla əlaqədardır
ki, təcillə hərəkət edən sistemlərdə, o cümlədən kosmik gəmilərdə müşahidəçilər hadisələri «öz» sistemlərində öyrənmək məcburiyyətindədirlər. Beləliklə, təcilli sistemlərdə baş verən hadisələrin xarakterində nə kimi dəyişikliklərin baş verdiyini və Nyuton qanunlarının bu sistemlərdəki taleyini dərindən
təhlil etmək zəruriyyəti yaranır. Qarşıya qoyulan bütün bu məsələləri həll
etmək üçün əvvəlcə təcilli (qeyri-inersial) hesablama sistemi anlayışı ilə tanış
olaq.
Ətalət hesablama sisteminə nəzərən təcillə hərəkət edən hesablama sistemi təcilli hesablama sistemi adlanır.
Yer həm öz oxu ətrafında, həm də orbit boyunca hərəkət etdiyindən,
onunla bağlı hesablama sistemləri qeyri-ətalət hesablama sistemləridir. Lakin
əvvəllər qeyd etdiyimiz kimi, bəzi konkret hallarda belə fırlanma hərəkətlərinin kiçik təcilə malik olduqlarını nəzərə alaraq Yerlə bağlı hesablama sistemini təxmini olaraq ətalət hesablama sistemi qəbul etmək olar. Bu ilkin məlumatlardan sonra birbaşa məqsədə keçək.

7.1. DÜZXƏTLİ HƏRƏKƏT EDƏN QEYRİ-ƏTALƏT
HESABLAMA SİSTEMİ
Düz xətt üzrə hərəkət edən vaqonunun tavanından asılmış (şəkil 7-1)
rəqqasın, onun daxilindəki masa üzərinə qoyulmuş kürənin (şəkil 7-2) və yaya bərkidilmiş cismin (şəkil 7-3) vəziyyətlərini vaqonun bərabərsürətli və
təcilli hərəkətləri zamanı izləyək. Baş verən hadisələri iki müşahidəçi - qatar
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daxilindəki (təcilli sistemdəki) və Yerdəki (inersial sistemdəki) müşahidəçi
baxımından nəzərdən keçirək və müşahidə olunan hadisələri hər iki müşahidəçi baxımından izah edək.
Vaqon düzxətli bərabərsürətli hərəkət edərkən hər iki müşahidəçi eyni
mənzərə görür - tavandan asılmış rəqqas, masa üzərinə qoyulmuş kürə və
yaya bağlanmış cisim öz əvvəlki vəziyyətlərini dəyişmir. Vaqonun daxilindəki və Yerdəki müşahidəçilər gördüklərinin ətalət qanununa uyğun baş verdiyini söyləyirlər. Burada müşahidəçilər arasında fikir ayrılığı yoxdur – hər
ikisinin fikri doğrudur.
Vaqon təcillə düzxətli hərəkət etdikdə müşahidəçilər eyni hadisəni müxtəlif cür görür və müxtəlif iddialar əsasında izah etməyə çalışırlar. Yerdəki
(ətalət sistemindəki) müşahidəçi tavandan asılmış rəqqasın təcilli hərəkəti
nəticəsində tarazlıq vəziyyətindən müəyyən θ bucağı qədər sola (təcilin əks
istiqamətinə) doğru meyl etdiyini görür (şəkil 7-1,a ).

a)

b)
Şəkil 7-1.Vaqonun düzxətli təcilli hərəkəti zamanı tavandan asılmış rəqqasın vəziyyəti

O, bu hadisəni yenə də ətalət qanununa əsasən asanlıqla izah edir: ip tavana bağlı olduğundan qatarın təcilli hərəkəti zamanı o bağlanma nöqtəsi ilə
birlikdə hərəkət edir. Bu halda ipdən asılmış kürə öz ətalətliliyi hesabına
ipdən geridə qaldığına görə onu tarazlıq vəziyyətindən müəyyən θ bucağı
qədər sola (təcilin əks istiqamətinə) doğru meyl etdirir.
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Vaqon daxilindəki (təcilli sistemdəki) müşahidəçi “heç bir səbəb olmadan”
kürənin asıldığı ipin tarazlıq vəziyyətindən müəyyən θ bucağı qədər geriyə
doğru meyl etdiyini görür (şəkil 7-1,b ). Bu müşahidəçi gördüyü hadisəni
mexanika qanunları əsasında izah edə bilmir. Axı həmin müşahidəçiyə görə
rəqqası tarazlıq vəziyyətindən meyl etdirə bilən yeni qüvvə meydana gəlmir
ki, rəqqas da bu qüvvənin təsiri ilə öz ilk vəziyyətini dəyişdirsin.
Masa üzərindəki kürə məsələsinə gəldikdə, ətalət (vaqon) və qeyri-ətalət
(Yer) sistemlərindəki müşahidəçilər eyni hadisənin müxtəlif şəkildə baş verdiyini görürlər. Yerdəki müşahidəçi vaqonun təcilli hərəkəti zamanı masa
üzərindəki kürənin şaquli istiqamətdə vaqonun döşəməsi üzərinə düşdüyünü
görür (şəkil 7-2,a).

Şəkil 7-2. Vaqonun düzxətli təcilli hərəkəti zamanı masa üzərindəki kürənin vəziyyəti

O, bu hadisəni ətalət qanununa görə belə izah edir: qatarın təcilli hərəkəti
zamanı ona bağlı masa da eyni təcillə hərəkət edir. Kürə ətalət qanununa uyğun
sükunət halını saxlayır (masa ilə kürə arasındakı sürtünmə qüvvəsi nəzərə
alınmır), masa isə vaqona bağlı olduğundan irəli sürüşərək kürənin altını boşaldır. Altı boşalmış kürə təbiidir ki, şaquli istiqamətdə aşağı düşməlidir. Bu
səbəbdən də, Yerdəki müşahidəçi kürənin şaquli istiqamətdə döşəmə üzərinə
düşdüyünü görür (şəkil 7-2, a). Bundan fərqli olaraq vaqon daxilindəki müşahidəçi “qəribə” hadisənin şahidi olur. O, vaqonun təcilli hərəkəti zamanı “heç
bir səbəb olmadan” kürənin parabolic trayektoriya üzrə ərəkət edərək döşəmə
üzərinə düşdüyünü görür (şəkil 7-2,b), lakin mövcud qanunlara əsasən bu hadisəni izah edə bilmir.
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Nəhayət, yaya bağlanmış cismin hər iki müşahidəçiyə görə vəziyyətinə
nəzər salaq. Yerdəki müşahidəçi vaqonun təcilli hərəkəti zamanı yayın uzandığını görür və bu hadisəni ətalət qanununa görə izah edir: yay vaqonun divarına bağlı olduğuna görə onun bağlanma nöqtəsi vaqonun təcilinə bərabər təcillə
hərəkət edir. Yaya bağlanmış cismin isə ətalət xassəsinə görə öz sükunət halında qaldığından yay deformasiyaya uğrayaraq uzanır. Vaqon daxilindəki müşahidəçi təcilli hərəkət zamanı yaya bağlanmış cismin “qəribə” davranışının
şahidi olur.

Şəkil 7-3. Təcillə hərəkət edən vaqon daxilində yayın gərilməsi

O, vaqonun təcilli hərəkəti zamanı “heç bir səbəb olmadan” cismin hərəkət edərək yayı deformasiyaya uğratdığını müşahidə edir – sərbəst ( xo = 0)
yay deformasiyaya uğrayaraq x = xmaks qədər uzanır (şəkil 7-3). Vaqon daxilindəki müşahidəçi bu hadisəni də mexanikanın mövcud qanunlarına əsasən
izah edə bilmir.
Təcilli sistem daxilindəki müşahidəçi gördüyü hadisələri necə izah edə
bilər? Bu hadisələr onun üçün qəribədir – necə ola bilər ki, cismə heç bir real
qüvvə təsir etmədiyi halda o təcil əldə etsin? Müşahidəçi gördüklərini vaqonun hərəkət təcilinin əksinə yönəlmiş qüvvənin təsiri ilə izah edə bilərdi. Lakin o, mexanika qanunlarına əsasən belə qüvvənin mövcud olmadığını bilir.
Çünki real qüvvə cisimlər sisteminin, yaxud eyni bir cismin ayrı-ayrı hissələrinin bir-birinə nəzərən vəziyyətinin dəyişməsi nəticəsində (qravitasiya, sürtünmə, elastik və s. qüvvələr) meydana gələ bilər. Vaqon daxilinə əlavə cisim
gətirilmədiyindən, onun daxilindən kənara heç bir cisim çıxarılmadığından,
həmçinin vaqon daxilindəki cisimlərin qarşılıqlı vəziyyəti dəyişmədiyindən
əlavə real qüvvələr yarana bilməz. Beləliklə, təcillə hərəkət edən sistem daxilindəki müşahidəçi Nyuton qanunlarına əsaslanaraq müşahidə etdiyi hadisələri izah edə bilmir. Təcilli sistemdə baş verən bu hadisələri yalnız aşağıdakı
iki iddiadan birini qəbul etməklə izah etmək olar.
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1. Təcilli sistemlərdə Nyutonun qanunları doğru deyildir - təcil qüvvə
təsir etmədən də yarana bilər.
2. Təcilli sistemlərdə qüvvə onu yaradan real maddi səbəb olmadan da
meydana gələ bilər.
Birinci iddianı qəbul etmək hərəkət tənliyinin riyazi ifadəsi olan Nyutonun ikinci qanununu inkar etmək deməkdir. Klassik mexanikanın əsasını təşkil edən Nyuton qanunlarına qarşı heç bir irad olmadığından bu qanunlar toxunulmaz hala gəlmişdir. Digər tərəfdən, Nyutonun ikinci qanunu - hərəkət
tənliyi klassik mexanikanın əsasını təşkil etdiyindən toxunulmazdır - bu qanunu bütün sistemlərdə saxlamaq-onun təcilli sistemlərdə də ödənməsinə nail
olmaq lazımdır. Məhz bu səbəbdən təcilli sistemlərdə baş verən hadisələri
Nyuton mexanikası əsasında izah edə bilmək üçün ikincini iddianı qəbul etmək təklif olunmuşdur.
Beləliklə, təcilli sistemlərdə yalnız bu sistemin malik olduğu təcillə əlaqədar olan və onun əksinə yönələn qüvvə meydana gəldiyi qəbul olunur. Bu
qüvvə yalnız təcilli sistem daxilində mövcuddur və təcilli sistem daxilindəki
cisimlərə təsir edir.
Təcilli sistemlərdə bu sistemin təcili ilə əlaqədar meydana gələn qüvvənin
varlığı qəbul olunduqdan sonra bu sistem daxilində baş verən mexaniki hadisələr Nyuton qanunları əsasında asanlıqla izah olunur: vaqonun təcilli hərəkəti nəticəsində təcilin əks istiqamətinə yönələn qüvvə meydana gəldiyindən
onun təsir ilə kürə geriyə doğru diyirlənərək masa üzərindən vaqonun döşəməsi üzərinə düşür, rəqqas tarzlıq vəziyyətindən müəyyən θ bucağı qədər
sola (təcilin əks istiqamətinə) doğru meyl edir, cisim qüvvə təsiri ilə yerini
dəyişdiyindən ona bağlanan yayı uzadır.
Təcilli sistemdə müşahidə olunan “qeyri-adi” qüvvənin bir səciyyəvi xüsusiyyəti də var – yalnız təcilli sistemdə yaranan bu qüvvə real qüvvələrdən
fərqli olaraq təklikdə meydana gəlir və qiymətcə ona bərabər, istiqamətcə
əks yönəlmiş ikinci qüvvə olmadan təsir göstərir. Yalnız təcilli sistemlərdə
yaranan bu qüvvə ətalət qüvvəsi adlanır. Ətalət qüvvəsini yaradan real cisim
olmadığından onu fiktiv qüvvə də adlandırırlar.
Deyilənləri belə ümumiləşdirmək olar: qeyri-ətalət hesablama sistemində
Nyutonun ikinci qanununun ödənilməsi üçün həmin sistemin təcilli hərəkəti
ilə əlaqədar olan və sistemin təcilinin əksinə yönəlmiş ətalət qüvvəsi adlanan
fiktiv qüvvənin təsir göstərdiyi qəbul olunur.
İndi ətalət qüvvəsinin qiymətini
təyin edək. Bunun üçün şəkil 7-3-ə nəzər
r
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r
ğunu qəbul edək. Vaqon təcillə hərəkət etdiyindən cismə a təcilinin əks istir
qamətinə yönələn ətalət qüvvəsi ( Fi ) təsir edir. Bu qüvvənin təsiri ilə yay
deformasiyaya uğrayaraq uzanır. Meydana gələn deformasiyasını bərpa etməyə çalışan elastiki qüvvə ətalət qüvvəsinin əksi istiqamətdə təsir göstərir.
Yayın uzanma prosesi ona bağlanan cismin vaqonun təcilinə bərabər təcil
əldə edənədək, başqa sözlə, cismin qeyri-ətalət hesabat sisteminə (baxdığımız
halda vaqona) nəzərən hərəkəti dayananadək davam edir. Bu o zaman mümr
kündür ki, ədədi qiyməti ətalət qüvvəsinə (inersial qüvvəyə - Fi ) bərabər olan
elastiki qüvvə cismə vaqonun təcilinə bərabər təcil versin, yəni
r
r
r
Fel = ma = − Fi .
(7.1)
Beləliklə,
r
r
Fi = − ma .
(7.2)

Deməli, təcilli sistem daxilindəki cismə təsir edən ətalət qüvvəsinin qiyməti, bu cismin kütləsi ilə sistemin təcili hasilinə bərabərdir. Mənfi işarəsi
ətalət qüvvəsinin sistemin təcilinin əks istiqamətinə yönəldiyini göstərir –
sistemin hərəkəti yeyinləşən olduqda ətalət qüvvəsi həmin hərəkətin əksinə,
yavaşıyan olduqda isə sistemin hərəkəti istiqamətində yönəlir. Bir daha qeyd
edək ki, ətalət qüvvəsinin istiqaməti sistemin hərəkət istiqamətinə görə yox,
təcilin istiqamətinə görə müəyyən olunur.
(7.1) ifadəsindən göründüyü kimi, ətalət qüvvəsi hər an onun təsiri ilə
yaranan real qüvvəni (baxılan halda elastiki qüvvəni) tarazlaşdırır. Bu müddəa Dalamber prinsipi adlanır.

Şəkil 7-4,a. İrəliləmə hərəkəti edən təcilli sistemdə rəqqasın meyli

Ətalət qüvvəsinin məlum qiymət və istiqamətinə görə şəkil 7-1-də göstərilən rəqqasın (ipdən asılmış kürənin) meyl bucağını təyin etmək olar. Vaqon
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r
r
r
a təcili ilə hərəkət etdiyindən m kütləli kürəyə Fi = − ma ətalət qüvvəsi təsir
edir. Rəqqasın tarazlıq vəziyyətindən meyli kürənin ağırlıq qüvvəsi ilə ipin
r
r r
gərilmə qüvvəsinin əvəzləyicisi olan F = mg + T qüvvəsinin qiymətcə ətalət
r
r
qüvvəsinə bərabər olması ( Fi = F ) anınadək davam edir (şəkil 7-4,a).

Şəkil 7-4, a-dan göründüyü kimi tgθ = F / mg . F qüvvəsi qiymətcə
ətalət qüvvəsinə bərabər olduğundan F = ma . Onda tgθ = ma / mg = a / g
Beləliklə,
a
tgθ = .
( 7.3)
g

7.2. FIRLANAN HESABLAMA SİSTEMİ.
MƏRKƏZDƏNQAÇMA ƏTALƏT QÜVVƏSİ
Şaquli ox ətrafında sabit bucaq sürəti ilə fırlana bilən disk təsəvvür edək
(şəkil 7-4,b). Disk üzərinə mil bərkidib m kütləli kürəni həmin oxa taxaq.
Milə taxdığımız bu kürəni bir ucu diskin mərkəzinə bərkidilmiş yaya bağlayaq. Diski sabit bucaq sürəti ilə fırlatdıqda kürənin mil boyunca mərkəzdən uzaqlaşaraq yayı uzatdığı müşahidə olunur. Fırlanan sistem üzərindəki
müşahidəçi bu hadisəni diskin radiusu boyunca mərkəzdən kənara doğru kürəyə təsir edən ətalət qüvvəsi ilə izah edir. Bu uzanma kürəyə təsir edən real
qüvvənin (mərkəzəqaçma qüvvəsi rolu oynayan elastiki qüvvənin) ətalət qüvvəsi ilə tarazlaşması anınadək davam edir. Kürənin dayandığı nöqtənin disk
mərkəzindən R məsafədə

Şəkil 7-4,b. Fırlanan sistemdə ətalət qüvvəsi
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olduğunu qəbul etsək, ona təsir edən mərkəzəqaçma qüvvəsi

Fm.q. = mω 2 R

(7.4)

olur. Baxılan halda mərkəzəqaçma qüvvəsi rolunu yayın uzanması nəticəsində meydana gələn elastiki qüvvə oynayır. Dalamber prinsipinə uyğun olaraq
ətalət qüvvəsi mərkəzəqaçma qüvvəsi ilə tarazlaşdığından

Fi = mω 2 R .

(7.5)

Bu qüvvə mərkəzdən kənara doğru yönəldiyindən mərkəzdənqaçma ətalət
qüvvəsi adlandır.
Mərkəzdənqaçma qüvvəsi həmişə fırlanma hərəkətində iştirak edən cismə
(bizim halda milə taxılmış kürəyə) yox, cismi fırlanmağa məcbur edən səbəbə
(bizim halda yay vasitəsilə diskin mərkəzinə) tətbiq olunur. Bundan fərqli olaraq mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsi fırlanma hərəkətində iştirak edən cismə
(baxdığımız halda milə taxılmış kürəyə) tətbiq olunur. Mərkəzdənqaçma və
mərkəzdənqaçma ətalət qüvvələrinin tətbiq nöqtələrinin bu prinsipial fərqinə
xüsusi fikir vermək lazımdır.
Fırlanan sistemdəki cismə təsir edən ətalət qüvvəsinin yalnız bu sistemdəki
müşahidəçiyə nəzərən mövcud olması şəkil 7-5-də göstərilmişdir.

Şəkil 7-5. Yerdəki (a) və fırlanan sistemdəki (b) müşahidəçilərə nəzərən
fırlanan sistemdəki cismə təsir edən qüvvələr

Şaqulu ox ətrafında fırlanan disk üzərinə qoyulmuş cisim diskin mərkəzindən müəyyən məsafədə disklə birlikdə fırlanır. Yerdəki – inersial sistemdəki müşahidəçiyə görə (şəkil 7-5,a) cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi dayağın
reaksiya qüvvəsi ilə tarazlaşdığından cisim şaquli istiqamətdə hərəkət etmir.
r
O mərkəzəqaçma ( T ) qüvvəsinin təsiri ilə R radiuslu çevrə boyunca fırlan288
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ma hərəkəti icra edir. Fırlanan sistemdəki- qeyri-inersial sistemdəki müşahidəçiyə (şəkil 7-5,b) görə də cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi dayağın reaksiya
qüvvəsi ilə tarazlaşdığından cisim şaquli istiqamətdə hərəkət etmir.
Bununla bərabər həmin müşahidəçiyə görə üfüqi istiqamətdə cismə qiyr
r
mətcə bərabər, istiqamətcə əks olan ətalət ( Fi ) və mərkəzəqaçma ( T ) qüvvələri təsir edir. Bu səbəbdən cisim qeyri-inersial sistemdəki müşahidəçi baxımından R radiuslu çevrə boyunca hərəkətini davam edir.
Fırlanan sistemdə meydana gələn mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsinin fırlanma mərkəzindən olan məsafədən asılılığı şəkil 7-6,a-da göstərilmişdir.
Həmin şəkildə şaquli ox ətrafında sabit bucaq sürəti ilə fırlanan disk üzərinə
dayaqlar bərkidilmiş və onların hər birindən riyazi rəqqas asılmışdır. Birinci
dayaqdan asılmış riyazi rəqqas diskin fırlanma oxu üzərində yerləşir. Diski
sabit ω bucaq sürəti ilə fırlatdıqda birinci rəqqasın meyl etmədiyini, qalan
rəqqasların isə şaquli vəziyyətdən müvafiq olaraq θ 2 ,θ 3 ,θ 4 bucaqları qədər
meyl etdiyi müşahidə olunur. Birinci rəqqas fırlanma oxu üzərində yerləşdiyinə görə ona təsir edəcək ətalət qüvvəsi yaranmır. Digər rəqqaslar fırlanma
oxundan uzaqda yerləşdiyindən onlara mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsi təsir
edir. Rəqqaslar fırlanma oxundan uzaqlaşdıqca müvafiq meyletmə bucaqları
da böyük olur. Meyl bucağının qiymətini təyin etmək üçün rəqqaslardan birini
→
→
→
nəzərdən keçirək (şəkil 7-6,b). Məlumdur ki, rəqqasın meyl bucağı F = F g + m g
mərkəzəqaçma qüvvəsinin qiymətcə mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsinə bərabər olma şərtindən təyin olunur. Şəkil 7-6,b-dən şəkildən göründüyü kimi
tgθ =

F ω2R
.
=
mg
g

a)

(7.6)

b)

Şəkil 7-6. Fırlanan sistemdə rəqqasın tarazlıq vəziyyətindən meyl bucağının
fırlanma oxundan olan məsafədən asılılığı
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(7.6) ifadəsindən göründüyü kimi, fırlanan sistemdə yerləşən rəqqasın
tarazlıq vəziyyətindən meyl bucağının tangensi fırlanma oxundan olan məsafə ilə düz mütənasibdir. Eyni zamanda həmin ifadədən göründüyü kimi,
diskin bucaq sürətinin praktiki mümkün olan qiymətlərində rəqqas ipi meyl
edərək üfüqi vəziyyət ala bilməz. Doğrudan da, rəqqas ipinin üfüqi vəziyyət
ala bilməsi, yəni θ =

π

2
dən mümkün deyildir.

olması üçün ω = ∞ olmalıdır ki, bu da praktik cəhət-

7.3. ƏTALƏT QÜVVƏSİNİN TƏSİRİ
Bir qədər əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, təcilli sistemlərdə meydana gələn
ətalət qüvvəsi sistem daxilindəki cismə təsir edir. Bu səbəbdən sistemdəki
müşahidəçi təsirin nəticəsini hiss edir. Sistemin hərəkət tərzindən asılı olaraq
ətalət qüvvəsinin qiymət və istiqaməti də dəyişir. Bununla əlaqədar sistem
daxilindəki müşahidəçi müxtəlif mənzərələrin şahidi olur. Deyilənləri əyani
təsəvvür etmək üçün müxtəlif tərzdə hərəkət edən lift daxilində yerləşən sərbəst cismin vəziyyətini nəzərdən keçirək.
1. LİFT SÜKUNƏTDƏDİR. Bu halda onun daxilində sərbəst buraxılmış
cismin vəziyyəti sistem daxilindəki və xaricindəki müşahidəçilərə görə eynir
r
r
dir – cisim F = mg ağırlıq qüvvəsinin təsiri nəticəsində g təcili ilə sərbəst
düşür (şəkil 7-7,a).

Şəkil 7-7. Sükunətdəki lift daxilində sərbəst buraxılmış cismin vəziyyəti
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Belə cismi lift daxilində yerləşmiş dinamometrə bağladıqda (şəkil 7-7,b)
onun göstərişi mg olur.
r
2. LİFT a TƏCİLİ İLƏ YUXARI QALXIR. Bu halda liftin kənarındakı
(inersial sistemdəki) müşahidəçiyə (şəkil 7-8,a) görə cisim ətalət qanununa
uyğun olaraq öz sükunət halını saxlamağa çalışdığından dinamometrin yayı
əlavə olaraq uzanır və bu səbəbdən də dinamometrin yekun göstərişi cismin
sükunət halındakı çəkisindən böyük olur –lifrin yuxarı istiqamətdə yeyinləşən
hərəkəti nəticəsində cisim ağırlaşır. Lift daxilindəki müşahidəçiyə görə cismə
F = mg ağırlıq qüvvəsindən əlavə hərəkət təcilinin əks istiqamətində, yəni
aşağıya doğru Fi = ma ətalət qüvvəsi də təsir edir. Nəticədə cismə aşağı istiqamətdə təsir edən yekun qüvvə P = mg + ma olur. Bu qüvvənin təsiri ilə
tərəzinin göstərişi (cismin çəkisi)
P = m( g + a) = F + ma
(7.7)

olur – liftin yuxarı istiqamətdə yeyinləşən hərəkəti nəticəsində meydana gələn
ətalət qüvvəsi hesabına cismin çəkisi sükunətdəki çəkisindən ma qədər artır.
Xüsusi halda liftin hərəkət təcili a=g olduqda (7.7) ifadəsinə uyğun olaraq
cismin çəkisi P=2mg olur – cisim 2 dəfə ağırlaşır (şəkil 7-8,b).

a)

b)

Şəkil 7-8. Liftin yuxarı istiqamətdə yeyinləşən hərəkəti
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Cismin çəkisi ilə əlaqədar müşahidə olunan bu hal ağırlaşma (əlavə yüklənmə) adlanır. Belə hal kosmik gəminin start vəziyyətindən uçuşa başladığı
ilk anlarda və Yer səthinə endiyi anlarda müşahidə olunur. Hər iki halda gəminin təcili sərbəstdüşmə təcilinin əksinə yönəldiyinə görə ətalət qüvvəsi
ağırlıq qüvvəsi istiqamətində yönəlir və ona görə də əlavə yüklənmə baş verir.
Kosmik gəminin hər iki haldakı təcili sərbəstdüşmə təcilindən dəfələrlə böyük
olduğuna görə əlavə yüklənmə zamanı kosmonavtın çəkisi sükunət çəkisindən dəfələrlə böyük olur.
r
3. LİFT a TƏCİLİ İLƏ AŞAĞI İSTIQAMƏTDƏ YEYİNLƏŞƏN HƏRƏKƏT EDİR. İnersial sistemdəki müşahidəçiyə görə (şəkil 7-9,a) lift aşağı istiqamətdə yeyinləşən hərəkət edərkən asma nöqtəsi cismə doğru irəlilədiyindən
dinamometrin göstərişi cismin sükunətdəki çəkisindən az olur. Hərəkət yeyinləşən olduğundan lift daxilindəki müşahidəçiyə görə (şəkil 7-9,a) cismə
ağırlıq qüvvəsindən başqa təcilin əks istiqamətinə yönələn Fi = ma ətalət
qüvvəsi də təsir edir.

a)

b)

Şəkil 7-9. Liftin aşağı istiqamətdə yeyinləşən hərəkəti

r
4. ÜMUMİ HAL – LİFT a TƏCİLİ İLƏ HƏRƏKƏT EDİR. Təcilli sistemdə
r
r
r
r
cismə F = mg ağırlıq qüvvəsindən başqa Fi = − ma ətalət qüvvəsi də təsir
r

r

r

r

r

etdiyindən cismin çəkisi P = mg − ma = m( g − a ) olur. Beləliklə, ümumi halda
r
a təcili ilə hərəkət edən sistem daxilindəki m kütləli cismin çəkisi
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r
r r
P = m( g − a )

(7.8)

düsturu ilə təyin olunur. Bu düsturdan istifadə edərək istənilən düzxətli hərəkət zamanı sistem daxilindəki cismə təsir edən qüvvəni – cismin bu sistemdəki
çəkisini təyin etmək mümkündür.
r
r
a. Lift yuxarıya doğru yeyinləşən hərəkət edir. Bu halda a vektoru g -nin
əksinə yönəldiyindən ətalət qüvvəsi ağırlıq qüvvəsi istiqamətində yönəlir. Onda
P = mg + ma = m( g + a) .
r
r
b. Lift yuxarıya doğru yavaşıyan hərəkət edir. Bu halda a vektoru g
vektoru istiqamətində yönəldiyindən ətalət qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinin əksinə
yönəlir. Onda
P = mg − ma = m( g − a) .
r
r
c. Lift aşağıya doğru yeyinləşən hərəkət edir. Bu halda a vektoru g vektoru ilə eyni istiqamətə yönəldiyindən ətalət qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinin əksinə yönəlir. Ona görə
P = mg − ma = m( g − a) .
r
r
d. Lift aşağıya doğru yavaşıyan hərəkət edir. Bu halda a vektoru g -nin
əksinə yönəldiyindən ətalət qüvvəsi ağırlıq qüvvəsi istiqamətində yönəlir.
Onda
P = mg + ma = m( g + a) .
Qeyd olunanlardan göründüyü kimi, ətalət qüvvəsi təcilli sistemin hansı
istiqamətdə hərəkət etməsindən yox, hansı təcillə hərəkət etməsindən asılıdır
– sistemin təcilinin istiqaməti sərbəstdüşmə təcilinin istiqaməti ilə eyni olduqda cismin çəkisi azalır, əks olduqda isə artır.
Qeyd. Aparılan müzakirələr zamanı sistemin hərəkət təcilinin müəyyən
a qiymətinin götürülməsi hərəkətin bərabərdəyişən olması deməkdir. Bununla əlaqədar qarşıya belə bir sual çıxır: hərəkət bərabərdəyişən yox, ixtiyari
dəyişən olduqda təcilli sistem daxilindəki cismin çəkisi necə olur? Hərəkətin
bərabərdəyişən götürülməsinin prinsipial əhəmiyyəti yoxdur. Çəki bərabərdəyişən hərəkət zamanı hansı istiqamətdə dəyişirsə ixtiyari dəyişən hərəkət
zamanı da həmin istiqamətdə dəyişir.
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7.4. AĞIRLIQ QÜVVƏSİNİN COĞRAFİ EN
DAİRƏSİNDƏN ASILILIĞI.
Yer öz oxu ətrafında fırlandığından onun üzərindəki cisimlərə Yerin cazibə qüvvəsindən başqa mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsi də təsir edir. Yer
səthinin müxtəlif coğrafi en dairələrinə uyğun nöqtələr Yerin fırlanma oxundan müxtəlif məsafələrdə yerləşdiyindən müvafiq ətalət qüvvələri də müxtəlifdir. Deməli, verilmiş cismə təsir edən mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsi cismin yerləşdiyi coğrafi en dairəsindən asılı olaraq dəyişir. Ağırlıq qüvvəsi Yer
r
r
tərəfindən cəzbolunma ( P0 ) və mərkəzdənqaçma ətalət ( Fi ) qüvvələrinin
→

→

→

vektorial cəminə bərabər, yəni Pϕ = P 0 + Fi olduğundan, ağırlıq qüvvəsi coğrafi en dairəsindən asılı olaraq dəyişməlidir. Bu asılılığı müəyyən edək. Bu
məqsədlə sadə halı nəzərdən keçirək - Yerin kürə şəklində olduğunu qəbul
edək. Hesablamalar zamanı Yer tərəfindən cəzbolunma qüvvəsinin qiymətinin ( P0 ) coğrafi en dairəsindən asılı olmayan sabit kəmiyyət olduğunu nəzərə
almalıyıq.

Şəkil 7-10. Ağırlıq qüvvəsinin coğrafi en dairəsindən asılılığı

Şəkil 7-10-dan göründüyü kimi, müəyyən ϕ en dairəsində ağırlıq qüvvəsi
vektoru ümumi halda Yerin radiusu istiaqmətində yox, onunla müəyyən bucaq (qütb və ekvator nöqtələri müstəsna olmaqla) təşkil edir. Verilmiş ϕ en
dairəsində ağırlıq qüvvəsinin qiyməti
Pϕ ≅ P0 − F1 = mg o − Fi cos ϕ
(7.9)
r
olur. Burada F1 - mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsinin P0 istiqamətindəki proyeksiyası, g 0 -Yerin öz oxu ətrafında fırlanmadığı haldakı ağırlıq qüvvəsi
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təcilidir. Fi = mω 2 R və R = RY cos ϕ olduğundan (ω -Yerin öz oxu ətrafında
fırlanma bucaq sürətidir)
ω 2 RY
2
2
Pϕ = mg o − mω RY cos ϕ = mg o (1 −
cos 2 ϕ )
go
alırıq. Beləliklə,
ω 2 RY
cos 2 ϕ ) .
Pϕ = mg o (1 −
(7.9,a)
go
Pϕ = mgϕ və P0 = mg 0 olduğundan, ağırlıq qüvvəsi təcilinin coğrafi en
dairəsindən asılılığı
gϕ = g o (1 −

ω 2 RY
go

cos 2 ϕ )

(7.10)

düsturu ilə ifadə olunur. (7.10) ifadəsindən göründüyü kimi, qütbdə, yəni
ω 2R

Y
ϕ=π/2 olduqda, Pϕ = P0 , ekvatorda (ϕ=00) isə Pϕ = P0 (1 − g ) olur. Deməli,
0
ağırlıq qüvvəsi və bu səbəbdən cismin çəkisi qütbdə ən böyük, qütbdən ek2π
2π
=−
vatora gəldikdə isə azalaraq ekvatorda ən kiçik olur. ω =

T

6

rad/san, RY = 6,37 ⋅ 10 m,
olduğunu nəzərə aldıqda

g0 = 9,81 m/san

2

ω 2 RY
g0

24 ⋅ 3600

0

və ϕ = 0 (ekvator üçün ϕ = 00)

cos 2 ϕ ≅ 0,003 .

Bir daha qeyd edək ki, ümumi halda cismin çəkisi dedikdə onun dayağa
göstərdiyi təsir nəzərdə tutulur. Dayağın Yerə nəzərən hansı təcillə hərəkət
etməsindən asılı olaraq çəki ağırlıq qüvvəsinə bərabər, ondan böyük və ya
kiçik olur. Dilimizdə ən çox işlədilən çəki dedikdə isə Yerə nəzərən sükunətdə
olan, yaxud bərabərsürətli düzxətli hərəkət edən dayağa cismin göstərdiyi
təsir qüvvəsi başa düşülür.

7.5. KORİOLİS QÜVVƏSİ
Biz indiyədək fırlanan hesablama sistemində yerləşən cismə təsiri nəzərdən keçirərkən cismin bu sistemə nəzərən sükunətdə olduğunu qəbul etmişdik. Lakin biz əksər hallarda fırlanan sistemə nəzərən müəyyən irəliləmə hərəkətində iştirak edən cismin hərəkətini öyrənməli oluruq (şəkil 7-11).
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Şəkil 7-11. Fırlanan sistemdə nisbi hərəkət

Belə olduqda qarşımıza təbii bir sual çıxır: fırlanan sistemlərə nəzərən
hərəkət edən cisimlərə, məsələn, Yer üzərində hərəkət edən adamlara, nəqliyyat vasitələrinə, axan çaylara mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsindən əlavə başqa
qüvvələr də təsir edirmi? Bu sualın cavabını ilk dəfə fransız riyaziyyatçısı
Koriolis (1795-1843) vermişdir.
Fırlanan sistemə nəzərən irəliləmə hərəkətində iştirak edən cismə hansı
əlavə qüvvənin təsir edəcəyini öyrənmək məqsədilə şəkil 7-12-də təsvir olu→
nan mənzərəyə nəzər salaq. Şaquli ox ətrafında sabit ω bücaq sürəti ilə fırlana bilən disk üzərində radius
r üzrə OA xəttini çəkək. Müəyyən m kütləli
kürəni diskə nəzərən sabit υ ′ sürəti ilə OA istiqamətində hərəkət etdirək.
OA
müddətindən sonra kürə A
Təbiidir ki, diskin fırlanmadığı halda t =
υ′
nöqtəsinə çatar.

Şəkil 7-12. Koriolis qüvvəsi
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Lakin disk fırlandığından kürə həmin zaman müddətində A nöqtəsinə yox,
diskin fırlanma hərəkəti istiqamətinin əks tərəfində yerləşən A1 nöqtəsinə
r
çatır. Disk üzərindəki müşahidəçi kürənin sabit sürətlə ( υ ′ = sabit ) əyrixətli
trayektoriya (şəkil 7-12-də qırıq xətli trayektoriya) üzrə hərəkət etməsini kür
rəyə onun υ ′ hərəkət sürətinə perpendikulyar olaraq diskin fırlanma hərəkər
r
tinin əksinə doğru yönəlmiş Fk qüvvəsinin təsiri ilə izah edir. Fk qüvvəsi
r
υ ′ sürətinə perpendikulyar olduğundan gördüyü iş sıfırdır. Bu səbəbdən həmin qüvvə sürəti qiymətcə dəyişdirə bilməyib, yalnız istiqamətcə dəyişdirir.
r
İlk dəfə Koriolis tərəfindən müəyyən edilən bu ətalət qüvvəsi ( Fk ) Koriolis
qüvvəsi adlanır.
Fırlanan sistemə nəzərən müxtəlif istiqamətlərdə nisbi hərəkət edən cisimlərə təsir edən Koriolis qüvvəsini təyin edək.
1. NİSBİ HƏRƏKƏT RADİUS BOYUNCA BAŞ VERİR. M nöqtəsindən
r
hərəkətə başlayan kürənin fırlanan diskə nəzərən nisbi hərəkət sürətini υ ′ ilə
işarə edək (şəkil 7-13).

Şəkil 7-13. Nisbi hərəkətin diskin radiusu boyunca baş verdiyi hal

Disk fırlanmadıqda kürə t = MA
r müddətindən sonra A nöqtəsinə çatır.
υ′
r
Kürə diskə nəzərən hərəkət etmədiyi halda, yəni υ ′ = 0 olduqda, həmin t
müddətində OA radiusu ϕ = ωt bucağı qədər sağa (diskin fırlanma hərəkəti
istiqamətində) dönür və bu səbəbdən kürə (kürə ilə disk arasındakı sürtünmə
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qüvvəsi nəzərə alınmır) öz ətalətini saxlayaraq diskə nəzərən əks istiqamətdə
hərəkət edərək N nöqtəsinə gəlir, başqa sözlə, kürəni mərkəzlə birləşdirən
OM radiusu ϕ = ωt bucağı qədər sola dönür. Hər iki hərəkət (diskin fırlanma
və kürənin nisbi irəliləmə hərəkəti) eyni zamanda baş verdikdə hərəkətlərin
toplanma qaydasına əsasən t müddətdən sonra kürənin B nöqtəsində olduğunu söyləməliyik. Əslində isə kürə əlavə BA1 yolunu qət edərək A1 nöqtəsinə
gəlir. Kürənin əlavə BA1 yolunu getməsinə səbəb Koriolis qüvvəsinin təsiri
ilə kürənin təcil almasıdır. Tərpənməz sistemdəki müşahidəçi bu hadisəni
belə izah edir: kürə diskin mərkəzindən uzaqlaşdıqca onun ardıcıl olaraq çatdığı nöqtələrə uyğun xətti sürətləri də artır. Bu səbəbdən kürə öz ətalətini
saxladığından M nöqtəsinə uyğun xətti sürətlə hərəkət edərək B nöqtəsinə
yox, tədricən artan xətti sürətlə hərəkət edərək A1 nöqtəsinə çatır. Hərəkətdə
olan sistemdəki müşahidəçiyə görə isə kürənin əlavə yol getməsinin səbəbi
ona Koriolis qüvvəsinin təsir etməsidir. Əlavə gedilən BA1 yolu Koriolis təcili ilə əlaqədar olduğundan həmin təcili tapmaq məqsədilə BA1 yolunu təyin
edək. ϕ bucağının kiçik olduğunu qəbul etsək s = BA1 = NB ⋅ ϕ yaza bilərik.
NB = MA = υ ′t və ϕ = ωt olduğundan
(7.11)
s = υ ′ωt 2 .
(7.11) ifadəsində gedilən yolun zamanın kvadratı ilə düz mütənasib olduğunu görürük. Yalnız bərabərdəyişən hərəkətdə gedilən yol zamanın kvadratı
ilə düz mütənasib olduğundan gedilən yolun

at 2
s=
2

(7.12)

düsturu ilə təyin olunduğunu bilirik. Belə olduqda (7.11) və (7.12)-nin müqayisəsindən
a = 2υ /ω.
(7.13)
alınır. m kütləli kürənin aldığını (7.13) təcilinə görə ona təsir edən Koriolis
qüvvəsini təyin edə bilərik: Fk = ma = 2mυ /ω. Beləliklə,

Fk = 2mυ /ω.

(7.14)

Diskin bucaq sürəti ilə kürənin nisbi hərəkət sürəti qarşılıqlı perpendikulyar olduğundan

⎡ r′ → ⎤
/
⎢⎣υ ω ⎥⎦ = υ ω.
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(7.15)-i (7.14)-də nəzərə alsaq
→
⎡ r →⎤
F k = 2m ⎢υ ′ω ⎥ .
⎣
⎦

(7.16)

→
⎡ r →⎤
Fk = 2m ⎢υ ′ ω ⎥.
⎣
⎦

(7.17)

r
r
r
Şəkil7-13-dən göründüyü kimi, Fk vektoru υ ′ və ω vektorlarının yerləşr
diyi müstəviyə perpendikulyardır. Bundan əlavə, Fk vektorunun ucundan
r
r
baxdıqda υ ′ vektorunun ω vektoruna doğru kiçik bucaq istiqamətində fırlanması saat əqrəbinin əksinədir. Deməli, (7.16) ifadəsini vektor şəklində aşağıdakı kimi yazmaq olar:

2. NİSBİ HƏRƏKƏT MƏRKƏZİ DİSKİN MƏRKƏZİ İLƏ EYNİ OLAN
ÇEVRƏ BOYUNCA BAŞ VERİR. Konkretlik üçün nisbi hərəkətin fırlanma

hərəkəti istiqamətində baş verdiyini qəbul edək (şəkil 7-14).

→

Fk 2

→

Fk 1
Şəkil 7-14. Nisbi hərəkətin çevrə boyunca baş verdiyi hal

Onda tərpənməz koordinat sisteminə görə kürənin fırlanma hərəkətinin
r r
r
sürəti υ = υ R + υ ′ olur. Burada υ R =ωR - diskin mərkəzindən R məsafədəki
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nöqtənin xətti sürətidir. Tərpənməz sistemdəki müşahidəçiyə görə bu növ
iki hərəkətdə iştirak edən kürəyə

m(υ R + υ / ) mυ R2 m(υ / ) 2
υ υ/
=
+
+ 2m R
(7.18)
R
R
R
R
mərkəzəqaçma qüvvəsi təsir edir. Fırlanan disk üzərindəki müşahidəçiyə görə
(7.18) ifadəsinin birinci həddi diskin fırlanması nəticəsində kürəyə təsir edən
mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsi, ikinci hədd isə kürənin diskə nəzərən υ / sürəti ilə fırlanma hərəkəti nəticəsində yaranan mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsidir. Üçüncü hədd həm diskin, həm də kürənin eyni zamanda hərəkəti ilə
əlaqədar yaranan ətalət qüvvəsidir. Bu qüvvə Koriolis qüvvəsi adlanır. 7.14cü şəkildən göründüyü kimi, nisbi hərəkət sürəti fırlanma hərəkəti istiqamər
r
tində( υ1′ ) yönəldikdə Koriolis qüvvəsi ( Fk1 ) radius boyunca kənara doğru,
r
r
əks ( υ 2′ ) halda isə ( Fk 2 ) mərkəzə doğru yönəlir. (7.18)-dən göründüyü kimi,
Fm.q. =

Koriolis qüvvəsinin qiyməti Fk = 2m υ Rυ ′ = 2m ωRυ ′ = 2υ ′ω olur. Beləliklə bu
/

R

R

halda da
Fk = 2υ ′ω .

(7.19)
r
υ ′ , ω və Fk vektorlarının istiqamətlərini də nəzərə alsaq, (7.19) ifadəsini
vektor şəklində belə yazmaq olar:
r
r r
Fk = 2m[υ ′ω ]
(7.20)
r

r

3. NİSBİ HƏRƏKƏT DİSKİN RADİUSU İLƏ İTİ BUCAQ TƏŞKİL
r
EDƏN İSTİQAMƏTDƏ BAŞ VERİR. υ ′ nisbi hərəkət sürətini radius üzrə
r
r
( υ1′ ) və ona perpendikulyar ( υ 2′ ) olan iki toplanana ayıraq (şəkil 7-15). Bu
nisbi hərəkələrdən hər birinə uyğun Koriolis qüvvəsi meydana gəlir. Sürətlər
qarşılıqlı perpendikulyar olduğundan onlara uyğun Koriolis qüvvələri də qarşılıqlı perpendikulyardır. Koriolis qüvvəsinin təyin olunduğu ifadəyə uyğun
olaraq həmin qüvvələr belə təyin olunurlar:
r
r r
Fk 1 = 2 m [υ1′ω ],
(7.21)
r
r r
Fk 2 = 2 m [υ 2′ω ].

Yekun Koriolis qüvvəsi
r
r
r
Fk = Fk1 + Fk 2
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Şəkil 7-15. Nisbi hərəkətin diskin radiusu ilə iti bucaq təşkil edən
istiqamətdə baş verdiyi hal

olur. υ1′ = υ ′cosα və υ 2′ = υ ′ sin α olduğundan Koriolis qüvvəsinin ədədi qiyməti belə təyin olunur: Fk = Fk21 + Fk22 = 2mωυ ′ sin 2 α + cos 2 α = 2mυ ′ω .
Beləliklə, baxılan halda da
Fk = 2mυ ′ω

(7.23)

ifadəsi alınır. Göründüyü kimi, (7.23) ifadəsi (7.20) ifadəsi ilə eynidir.
4. NİSBİ HƏRƏKƏT DİSK MÜSTƏVİSİ İLƏ BUCAQ TƏŞKİL
EDƏN İSTİQAMƏTDƏ BAŞ VERİR. Nisbi hərəkət sürətini diskin fırlanma
r
r
r
oxu ( υ 2′ ) və ona perpendikulyar ( υ1′ ) istiqamətlərdə iki toplanan ayıraq. υ 2′
sürəti ilə hərəkət zamanı diskin fırlanma oxuna nəzərən cismin vəziyyəti dəyişmədiyindən belə hərəkət heç bir əlavə qüvvənin təsirinə səbəb ola bilməz.
r
υ1′ sürəti ilə hərəkətə isə yuxarıda baxdığımız birinci haldakı nisbi hərəkətə uyğundur. Onda
r

Fk = 2mυ1′ω = 2mυ ′ω sin β

(7.24)

υ1′ sürəti ilə hərəkətə isə yuxarıda baxdığımız birinci haldakı nisbi hərəkətə
uyğundur. Onda
Fk = 2mυ1′ω = 2mυ ′ω sin β

(7.24)
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Şəkil 7-16. Nisbi hərəkətin disk müstəvisi ilə bucaq
təşkil edən istiqamətdə baş verdiyi hal

r r

r

r

r

υ ′ω sin β = [υ ′ω ] olduğunu və υ ′ , ω və Fk vektorlarının istiqamətlərini nəzərə alsaq, (7.24) ifadəsini belə yazmaq olar:
r
r r
Fk = 2m[υ ′ω ]

(7.25)

Beləliklə, mümkün olan bütün nisbi hərəkətlərdə Koriolis qüvvəsinin
(7.25) ifadəsi ilə təyin olunduğunu görürük.
Bir daha qeyd edək ki, υ ′ ≠ 0, ω = 0 , yaxud υ ′ = 0, ω ≠ 0 olduqda Fk = 0
olur, başqa sözlə, Koriolis qüvvəsi yalnız sistemin fırlanma, baxdığımız cismin isə sistemə nəzərən nisbi hərəkəti zamanı meydana çıxır.

7.6. KORİOLİS QÜVVƏSİNİN TƏSİRİ İLƏ BAŞ VERƏN
BƏZİ HADİSƏLƏR. FUKO RƏQQASI
Yer Günəş ətrafında hərəkətlə yanaşı öz oxu ətrafında da fırlandığından
ona fırlanan sistem kimi baxa bilərik. Belə olduqda Yer üzərində hərəkət edən
bütün cisimlərə Koriolis qüvvəsi təsir göstərməlidir və bu təsirlərin nəticəsi
müşahidə olunmalıdır. Aparılan təcrübələr göstərmişdir ki, həyatda Koriolis
qüvvəsi təsir göstərir və bu təsirlərin nəticəsi müşahidə olunur. Çaylar cənub
yarımkürəsində cənuba, şimal yarımkürəsində isə şimala axdığından çayın
axını istiqamətində baxdıqda cənub yarımkürəsində sol, şimal yarımkürəsində
302

Qeyri-ətalət hesablama sistemində hərəkət

isə sağ sahillərinin nisbətən çox yuyulub aparılması (bu hadisə Bera qanunu
adlanır) Koriolis qüvvəsinin təsiri ilə izah olunur. Qatarların hərəkət istiqamətində qütblərə doğru baxdıqda şimalda sağ, cənubda isə sol relslərin daha
çox yeyilməsi də Koriolis qüvvəsinin təsiri ilə əlaqədardır.
Koriolis qüvvəsinin təsiri ilə sərbəst düşən cisimlər şaquli istiqamətdən
şərqə doğru meyl edir. Şimal yarımkürəsində tropik küləklərin (passatların)
yaranması da Koriolis qüvvəsinin təsiri ilə əlaqədardır. Koriolis qüvvəsi mərmilərin hərəkət istiqamətinə də təsiri göstərir. Şimal qütbünə doğru hərəkət
edən mərmi Koriolis qüvvəsinin təsiri ilə şimal yarımkürəsində şərqə, cənub
yarımkürəsində isə qərbə doğru meyl edir. Mərmi meridian üzrə cənuba doğru
hərəkət etdikdə isə müvafiq meyllər yuxarıdakıların əksinə olur. Ekvator boyu
qərbə doğru hərəkət edən mərmi Koriolis qüvvəsinin təsiri ilə Yerə sıxıldığı
halda, şərqə doğru hərəkət zamanı Yerdən uzaqlaşır. (7.25) ifadəsinə əsaslanaraq meridian boyu hərəkət zamanı Koriolis qüvvəsinin şimal və cənub yarımkürəsində təsir istiqamətini təyin etmək olar; hərəkət istiqamətində (hərəkətin şimala, yaxud cənuba doğru baş verməsindən asılı olmayaraq) baxdıqda
şimal yarımkürəsində Koriolis qüvvəsi sağa, cənub yarımkürəsində isə sola
doğru yönəlir.
Rəqqasın rəqs müstəvisinə Koriolis qüvvəsinin təsiri elm tarixində mühüm
rol oynamışdır. Fransız alimi Fuko 1851-ci ildə uzunluğu 67 m olan riyazi
rəqqasla təcrübə apararaq Koriolis qüvvəsinin təsirini nümayiş etdirməklə
bərabər həm də Yerin öz oxu ətrafında fırlandığını praktik olaraq təsdiq etmişdir. Fuko zaman keçdikcə rəqqasın rəqs müstəvisinin Yerin fırlanma istiqamətinin əksinə doğru döndüyünü müşahidə etmişdir.
Fuko təcrübəsini izah etmək məqsədilə sadə hala baxaq. Rəqqasın şimal
qütbündə yerləşdiyini qəbul edək. Rəqqas kifayət qədər uzun olduğundan
onunrhərəkət
r sürətinin Yerin fırlanma bucaq sürətinə perpendikulyar olduğunu (υ ′ ⊥ ω) söyləyə bilərik. Belə olduqda rəqqasa üfüqi müstəvidə yerləşən
və rəqqasın hərəkət istiqamətində baxdıqda həmişə sağa doğru yönələn
Fk = 2mυ ′ω Koriolis qüvvəsi təsir edir. Bu qüvvənin təsiri ilə rəqqas həmişə
sağa doğru meyl edir. Beləliklə, rəqqasın rəqs müstəvisi Yerə nəzərən saat
əqrəbi istiqamətində dönərək bir sutkada bir tam dövr edir. Rəqqası qütbdə
yox, ixtiyari ϕ en dairəsində yerləşdirdikdə (şəkil 7-17) Koriolis qüvvəsinin üfüqi toplananını təyin etmək üçün ω əvəzinə onun rəqqasın yerləşdiyi
yerdəki şaquli istiqamətindəki proyeksiyasını götürməliyik. Bu proyeksiya
ω1 = ω sin ϕ olduğundan, ϕ coğrafi en dairəsində təsir edən Koriolis qüvvəsinin üfüqi toplananı Fk.ü.= 2mυ ′ωsinϕ . Bu səbəbdən ϕ en dairəsində rəq303
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qasın rəqs müstəvisi bir sutkada 2π sin ϕ radian qədər dönür. Göründüyü
kimi, ekvatorda (ϕ = 00 olduğundan) rəqs müstəvisi dönmür, qütbdə isə rəqs
müstəvisinin bir sutkada dönməsi ən böyük olur.

Şəkil 7-17. Fuko rəqqasının meyli

Fuko rəqqasına oxşar rəqqas Sankt-Peterburq şəhərindəki İsaak kilsəsində
qoyulmuşdur. Uzunluğu 98m olan bu rəqqas vasitəsilə qısa müddətdə rəqs
müstəvisinin dönməsini müşahidə etmək olur. Bu məqsədlə rəqqası müəyyən
bir müstəvi üzrə rəqsə gətirib həmin müstəvidən bir qədər kənara taxta parçası qoyurlar. Müəyyən vaxt (bir neçə dəqiqə) keçdikdən sonra rəqqasın rəqs
müstəvisi dönür və bu səbəbdən yeni rəqs müstəvisi üzrə rəqs edən rəqqas
öz yolunda olan taxta parçasına toxunaraq onu itələyir.
Tərpənməz (məsələn, Günəşlə bağlı olan) sistemə görə bu hadisə çox
asanlıqla izah olunur: ətalət qanununa uyğun olaraq rəqqas rəqs müstəvisini
dəyişməz saxlayır, Yer öz oxu ətrafında fırlandığından rəqqasın rəqs müstəvisi sanki Yerə nəzərən dönür.

7.7. EKVİVALENTLİK PRİNSİPİ
Sərbəst hərəkət edən (sürtünmə və cazibə qüvvəsinin təsirinə məruz qalmayan) kosmik gəmi daxilində çəkisizlik şəraitində olan cisimlərə çəki vermək olarmı? Yerin cazibə sahəsində cazibə qüvvəsinin təsirindən xilas olmaq
olarmı? Bu iki sualı qarşıya qoymaqda məqsəd əyani misallar əsasında ekvivalentlik prinsipini izah etməkdir.
Məlum olduğu kimi, Yerə nəzərən sükunətdə olan cismi buraxdıqda o
r
sərbəstdüşmə təcili ( g ) ilə yeyinləşən hərəkət edir (şəkil 7-18,a). Həmin
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cismin çəkisi F = mg -yə bərabərdir. Yerdən uzaqlaşaraq hərəkət edən kosr
r
mik gəmiyə ədədi qiyməti Yerin ağırlıq qüvvəsi təcilinə ( a = − g ) bərabər tər
r
r
cil verdikdə gəmi daxilindəki bu cismə təcilin əksinə yönəlmiş Fi = −ma = mg
ətalət qüvvəsi təsir edir (şəkil 7-18,b).

Şəkil 7-18. Yerin cazibə qüvvəsi ilə ətalət qüvvəsinin ekvivalentliyi

Hər iki halda cismə təsir edən qüvvə qiymət və istiqamətcə eyni olduğundan gəmi daxilindəki cisim sanki bilavasitə Yerin cazibə sahəsində yerləşmişdir və eyni çəkiyə malikdir.
Gəmi daxilində aparılan heç bir təcrübə gəminin Yerin cazibə sahəsində
r
olduğunu, yoxsa Yerin sərbəstdüşmə təcili ( g ) ilə hərəkət etdiyini bir-birindən fərqləndirə bilmir. Deməli, hərəkət təcili sərbəstdüşmə təcilinə bərabər
olduqda, cisimlər cazibə sahəsində və qeyri-ətalət hesabat sistemində özlərini
eyni cür aparır, başqa sözlə, ətalət və cazibə qüvvələri analoji (oxşar) qüvvələrdir. Bu oxşarlıq, ekvivalentlik prinsipinin əsasını təşkil edir.

a)

b)

Şəkil 7-19. Ətalət və cazibə qüvvələrinin istiqamətlərinin fərqliliyi
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Cazibə və ətalət qüvvələrinin ekvivalentliyi müəyyən mənada lokal (yerli)
xarakter daşıyır. Məsələ ondadır ki, gəmi daxilindəki müxtəlif cisimlərə təsir
edən ətalət qüvvələri həmişə qarşılıqlı paralel olduğu (şəkil 7-19,b) halda
uyğun cisimlərə təsir edən cazibə qüvvələrinin uzantıları bir nöqtədə - Yerin
mərkəzində kəsişirlər
(şəkil 7-19,a). Bu o deməkdir ki, qeyri-ətalət hesabat
r
sistemində ( g təcili ilə hərəkət edən kosmik gəmi daxilində) sahə bircins olduğu halda, uyğun cazibə sahəsi tam bircins olmur. Bununla bərabər cisim
Yerdən uzaqda olduqda (məsələn, kosmik gəmilərdə), yaxud cismin ölçüləri
kifayət qədər kiçik olduqda cismin ayrı-ayrı hissələrinə təsir edən cazibə qüvvələrini praktik olaraq paralel qəbul etmək olar. Bu səbəbdən kosmik gəmi
daxilində müxtəlif cisimlərə təsir edən cazibə qüvvələrini də praktik olaraq
qarşılıqlı paralel qəbul etmək olar. Onda lokal şəraitdə, yəni gəmi daxilində
cazibə və ətalət qüvvələrinin tam ekvivalent olduqlarını qəbul etmək olar. Bu
iki qüvvənin ekvivalentliyi ümumi nisbilik nəzəriyyəsinin əsas müddəalarından biridir. Ətalət və cazibə qüvvələrinin ekvivalentliyi daha dərin mənaya
malikdir. Bu ekvivalentlik hər iki qüvvənin cismin kütləsi ilə düz mütənasib
olması ilə əlaqədardır.

Şəkil 7-20. Kosmik gəminin Yerə doğru

r r
a = g təcili ilə hərəkəti

Ekvivalentlik prinsipinin digər aspekti olan ikinci bir halı da nəzərdən
keçirək. Fərz edək ki, Yerin cazibə sahəsinin təsirinə məruz qalan kosmik
r
gəmi Yerə doğru g təcili ilə hərəkət edir.
Bu halda gəmi daxilindəki cisimlərə Yerə doğru ağırlıq qüvvəsi, onun əks
istiqamətində isə qiymətcə ağırlıq qüvvəsinə bərabər ətalət qüvvəsi təsir edir
(şəkil 7-20). Nəticədə bu iki qüvvə bir-birini tarazlaşdırır və sanki Yerin cazibə sahəsi «yox edilir». Bu halda cisimlər çəkisizlik şəraitində olur.
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7.8. QEYRİ – ƏTALƏT HESABLAMA SİSTEMİ
VƏ SAXLANMA QANUNLARI
Biz ətalət hesablama sistemində mexaniki enerji və hərəkət miqdarının
(impulsun) saxlanma qanunlarını müəyyən etdik. Görəsən bu qanunlar qeyriətalət hesablama sistemində də öz gücündə qalırmı?
Fəslin başlanğıcında söylədiyimiz kimi, Nyutonun ikinci qanununun qeyriətalət hesablama sistemində ödənməsi üçün ətalət qüvvəsi daxil etməli olduq.
Lakin, Nyutonun üçüncü qanunu ətalət qüvvələrinə tətbiq oluna bilinmir. Bu
qüvvələr qarşılıqlı təsirdə olan ayrı-ayrı cisimlərlə əlaqədar olmadığından
qarşılıqlı təsir qüvvələri deyildir. Ona görə də qeyri-ətalət hesablama sistemi
həmişə açıq sistemdir. Ətalət qüvvəsi bu sistem üçün xarici qüvvə rolunu oynayır. Bu səbəbdən qeyri-ətalət hesablama sistemi üçün tam mexaniki enerjinin və hərəkət miqdarının dəyişmə qanunları ətalət qüvvələri xarici qüvvələr
kimi qəbul olunduqda öz gücündə qalmalıdır. Beləliklə, qeyri-ətalət hesablama sistemindəki cisimlər arasında yalnız konservativ qüvvələr təsir etdikdə,
həmin sistemin tam mexaniki enerjisinin dəyişməsi sistemə daxil olan cisimlərə təsir edən ətalət qüvvələrinin gördüyü işlərin cəminə, sistemin hərəkət
miqdarının vahid zamanda dəyişməsi isə həmin cisimlərə təsir edən ətalət
qüvvələrinin vektorial cəminə bərabərdir.

SUALLAR
1. Ətalət sistemi nədir?
2. Qeyri-ətalət sistemi nədir?
3. Aşağıdakı hallarda vaqonun tavanından asılmış rəqqasın vəziyyəti necə olur:
a) vaqon sükunətdədir,
b) vaqon bərabərsürətli düzxətli hərəkət edir,
c) vaqon yeyinləşən hərəkət edir,
d) vaqon yavaşıyan hərəkət edir.
4. Vaqonun ön divarına yay vasitəsilə m kütləli cisim bağlanmışdır. Vaqon a
təcili ilə yeyinləşən hərəkət etdikdə cismə təsir edən ətalət qüvvəsini təyin
edin.
5. Vaqonun ön divarına yay vasitəsilə cisim bağlanmışdır. Vaqon yeyinləşən
hərəkət etdikdə cismin vəziyyəti necə olur? Yerdəki müşahidəçi gördüyü
hadisəni necə izah edər?
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6. Tavanına rəqqas bağlanmış vaqon yeyinləşən hərəkət etdikdə rəqqasın vəziyyəti necə olur? Yerdəki və vaqondakı müşahidəçilər gördükləri hadisəni necə
izah edərlər?
7. Şəkildə liftin tabanına qoyulmuş tərəzi üzərində adam vardır. Sükunətdəki
liftdə adamın çəkisi F=600 N-dur.

a)

b)

c)

Liftin təcilli hərəkəti zamanı adamın çəkisi 300N (b) və 0N (c) olmuşdur.
Uyğun hallarda liftin hərəkət təcilini təyin edin.
8. Mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsi nədir? Bu qüvvə hara tətbiq olunur? Bu qüvvənin mərkəzəqaçma qüvvəsindən fərqi nədir?
9. Ağırlıq qüvvəsi coğrafi en dairəsindən asılıdırmı, asılıdırsa bunun səbəbi
nədir?
10. Fırlanan sistem üzərində sükunətdə olan cismə hansı qüvvələr təsir edir?
11. Fırlanan sistemdə ona nəzərən irəliləmə hərəkəti edən cismə bu hərəkətlə
əlaqədar qüvvə təsir edirmi?
12. Fırlanan sistemdə ona nəzərən fırlanma hərəkəti edən cismə bu hərəkətlə əlaqədar qüvvə təsir edirmi?
13. Koriolis qüvvəsi nədir?
14. Koriolis qüvvəsinin mövcudluğuna istinad etməklə Yerin öz oxu ətrafında
fırlandığını necə əsaslandırmaq olar?
15. Çəkisizlik nədir və hansı şəraitdə baş verir?
16. Ağırlaşma hansı şəraitdə baş verir?
17. Çəkisizlik vəziyyətində cismə “çəki qazandırmaq” olarmı, olarsa necə?
18. Ekvivalentlik prinsipi nədir?
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VIII FƏSİL
BƏRK CİSMİN HƏRƏKƏTİ
Hələ orta məktəbdən məlumdur ki, aqreqat halından asılı olmayaraq bütün
maddələr daimi xaotik hərəkət edən atom və molekullardan ibarətdir. Maddəni təşkil edən hissəciklər (atom və molekullar) arasında qiymətcə qravitasiya qüvvəsindən müqayisə olunmayacaq dərəcədə böyük olan qarşılıqlı cazibə qüvvəsi mövcuddur. Maye və bərk halların mövcud olmaları məhz bu
qüvvə ilə əlaqədardır. Qarşılıqlı təsir qüvvəsinin varlığı ilə əlaqədar hissəciklər arasındakı qarşılıqlı təsirin potensial enerjisi mövcuddur. Digər tərəfdən,
hissəciklər daimi hərəkət etdiklərinə görə kinetik enerjiyə də malikdirlər.
Kinetik enerji dağıdıcı, potensial enerji isə birləşdirici təsiri göstərir. Ona
görə də bu enerjilərdən hansının nə dərəcədə böyük olmasından asılı olaraq
maddələr qaz, maye və bərk hallarda olur. Sistemi təşkil edən iki qonşu hissəcik arasındakı qarşılıqlı təsirin potensial enerjisi hissəciyin kinetik enerjisindən kifayət qədər böyük olduqda sistem nizamlı quruluşa malik olur – onu
təşkil edən hissəciklər bir-birinə nəzərən müəyyən nizamla düzülərək öz tarazlıq hallarını saxlayırlar. Belə sistem bərk cisim adlanır. İzahatdan da göründüyü kimi, bərk cisim dənəvari quruluşa malikdir – onu təşkil edən hissəciklər bir-birindən müəyyən məsafədə yerləşirlər. Lakin bu məsafələr cismin
ölçülərinə nəzərən hədsiz dərəcədə kiçik olduğundan bərk cismə kəsilməz
maddə - səlt cisim kimi baxa bilərik. Mexanikada bərk cismin daxili quruluşuna nəzər salmadan ona səlt cisim kim baxılır.

8.1. BƏRK CİSMİN İRƏLİLƏMƏ VƏ
FIRLANMA HƏRƏKƏTLƏRİ
Qeyd etdiyimiz kimi, bərk cisim dedikdə bir-biri ilə müəyyən rabitə vasitəsi ilə bağlı olan maddi nöqtələrdən ibarət səlt cisim başa düşülür. Maddi
nöqtələr arasındakı rabitə sərt olduqda, başqa sözlə, maddi nöqtələr arasındakı məsafələr dəyişməz qaldıqda sistem mütləq bərk cisim adlanır. Sadəlik
naminə mütləq bərk cisim yerinə bərk cisim ifadəsindən istifadə olunur. Bərk
cisim hissəciklərinin bir-birinə nəzərən yerdəyişməsi mümkün olmadığından
onun hərəkəti bütöv (səlt) cismin hərəkəti kimi öyrənilir.
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Bərk cismin ixtiyari hərəkətini iki sadə hərəkətin -irəliləmə və fırlanma
hərəkətlərinin cəmi kimi ifadə etmək olar.
Bərk cisimn ixtiyari seçilmiş iki nöqtəsindən keçən xətt hərəkət zamanı
öz-özünə paralel qalarsa, belə hərəkət irəliləmə, bərk cismin bütün nöqtələri
hərəkət zamanı mərkəzləri eyni bir ox üzərində yerləşən çevrələr cızdıqda
isə belə hərəkət fırlanma hərəkəti adlanır.
İndi bərk cismin mürəkkəb hərəkətini iki sadə hərəkətin cəmi kimi ifadə
edək. Bu məqsədlə ən sadə hərəkəti-bərk cismin müstəvi hərəkətini nəzərdən
keçirək. Hərəkət zamanı bərk cismin bütün nöqtələri qarşılıqlı paralel müstəvilər üzərində qalarsa, belə hərəkət müstəvi hərəkət adlanır.
Müstəvi üzərində diyirlənən silindrin hərəkəti zamanı onun butun nöqtələri silindrin oturacağına (şəkil 8-1) paralel müstəvilər üzərində qaldığından
belə hərəkət müstəvi hərəkətdir.

Şəkil 8-1. Bərk cismin müstəvi hərəkəti

Şəkil 8-2-də göstərilən düzgün formalı cismin müstəvi hərəkət etməklə 1
halından 5 halına keçdiyini təsəvvür edək. Bu hərəkət mürəkkəb müstəvi hərəkətdir. 1 halından 5 halına sonsuz sayda üsullarla keçmək olar. Bunlardan
bir neçəsini misal gətirək:
1. Əvvəlcə irəliləmə hərəkəti ilə ( AB A1B1 olmaqla) 1 halından 2 halına,
sonra O2 nöqtəsindən keçən və şəkil müstəvisinə perpendikulyar ox ətrafında
ϕ bucağı qədər fırlatmaqla,
2. Əvvəlcə irəliləmə hərəkəti ilə 1 halından 4 halına, sonra isə B2 nöqtəsindən keçən və şəkil müstəvisinə perpendikulyar ox ətrafında ϕ bucağı qədər fırlatmaqla,
3. Əvvəlcə irəliləmə hərəkəti ilə 1 halından 2 halına, sonra B1 nöqtəsindən keçən və şəkil müstəvisinə perpendikulyar ox ətrafında ϕ bucağı qədər
fırlatdıqdan sonra irəliləmə hərəkəti ilə 3 halından 5 halına keçməklə,
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Şəkil 8-2. Bərk cismin irəliləmə və fırlanma hərəkətləri

4. O1 nöqtəsindən keçən və şəkil müstəvisinə perpendikulyar olan ox ətrafında ϕ bucağı qədər fırlatmaqla və sair.
AO1 A1O2 A2 B2 və O1 A2′ düz xətt olduğundan, ilk haldan son hala keçmək

üçün bütün üsullarda eyni ϕ bucağı qədər fırlanma tələb olunur. Deməli,
baxılan hər konkret halda fırlanmanın bucaq sürəti ilk haldan son hala keçid
üsulunun seçilməsindən asılı olmayaraq sabitdir.
Bərk cisimn irəliləmə hərəkəti zamanı onun ixtiyari iki nöqtəsindən keçən
xətt fəzada öz-özünə paralel olaraq yerini dəyişdiyindən onun bütün nöqtələri
eyni sürətə və eyni təcilə malikdir. Deməli, bərk cismin irəliləmə hərəkətini
onun ixtiyari nöqtəsinin hərəkəti ilə əvəz etmək olar. Lakin bərk cismin mürəkkəb hərəkəti zamanı heç də onun bütün nöqtələrinin eyni sürətə malik olduğunu söyləmək olmaz. Bərk cismin mürəkkəb hərəkəti irəliləmə və fırlanma
hərəkətlərinin cəmi kimi ifadə oluna bildiyindən, mürəkkəb hərəkət zamanı
bərk cismin ixtiyari nöqtəsinin hərəkət sürəti
r r
rr
υ = υ0 + [ωr ]
(8.1)
r
kimi təyin olunur. Burada υ0 - bərk cisim üzərində seçilmiş nöqtənin irəliləmə
r
hərəkətinin sürəti, ω - həmin seçilmiş nöqtədən keçən ox ətrafında fırlanma
r
r
hərəkətinin bucaq sürəti, r isə seçilmiş nöqtədən sürətini ( υ -ni) təyin etmək
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istədiyimiz nöqtəyə çəkilmiş radius-vektordur. Dediklərimizi əyani şəkildə
təsəvvür etmək üçün şəkil 8-3-ə nəzər salaq.

a)

b)

Şəkil 8-3. Bərk cismin müstəvi mürəkkəb hərəkəti

Şəkil 8-3, a-da bərk cismin mürəkkəb hərəkəti zamanı fırlanma oxunun
B noqtəsindən keçdiyini qəbul etdikdə A nöqtəsinin sürəti B nöqtəsinin irəlir
r
ləmə hərəkətinin sürəti ( υ0 ) ilə bu nöqtədən keçən ox ətrafında ω bucaq sürr
rəti ilə fırlanma zamanı A nöqtəsinin əldə etdiyi [ωr ] sürətinin cəminə bərar
bərdir. Burada r - bərk cismin B nöqtəsindən A nöqtəsinə çəkilmiş radius
vektordur. Şəkil 8-3, b-də isə bərk cismin mürəkkəb hərəkəti zamanı B nöqtəsinin sürətini müəyyən etdiyimizə görə fırlanma oxu A nöqtəsindən keçir.
r
Bu halda υ0 kəmiyyəti A nöqtəsinin irəliləmə hərəkət sürətidir. Bərk cismin
mürəkkəb irəliləmə hərəkəti təhlil olunarkən onun üzərində hansı nöqtənin
r
seçilməsindən asılı olaraq υ0 dəyişir. Bundan fərqli olaraq, bucaq sürəti həmin nöqtənin (fırlanma oxu keçən nöqtənin) seçilməsindən asılı deyildir.

Şəkil 8-4. Bərk cismin hərəkət sürətinin irəliləmə və
fırlanma hərəkətləri sürətlərinə ayrılması

İlk haldan son hala keçid üsullarının seçilməsi ixtiyari olduğu kimi, sürətin irəliləmə və fırlanma hərəkətləri sürətlərinə ayrılması da ixtiyaridir. Bu
312

Bərk cismin hərəkəti

səbəbdən bərk cismin irəliləmə hərəkətinin sürətini ixtiyari seçə bilərik. Belə
hallar bir-birindən fırlanma oxunun müxtəlif vəziyyətləri ilə fərqlənir. Xüsusi
hal olaraq irəliləmə hərəkətinin sürətini sıfır seçə bilərik (şəkil 8-4-də O1
nöqtəsi ətrafında fırlatmaqla 1 halından 5 halına keçid).
Bu halda fırlanma oxu verilmiş anda sürəti sıfır olan nöqtədən keçir və
istənilən nöqtənin sürəti baxılan ox ətrafında fırlanmanın xətti sürəti ilə ifadə
r
rr
olunur, yəni υ = [ωr ]. Belə ox ani fırlanma oxu adlanır. Ani fırlanma oxu
cismin özündən keçə bilər, onun hər hansı səthinə toxunan, yaxud cisimdən
tam xaricdə ola bilər. Ani fırlanma oxu haqqında bir qədər də geniş söhbət
aparmaq olar.
Bərk cismin mürəkkəb hərəkəti zamanı onun ixtiyari nöqtəsinin hərəkət
sürəti (8.1) ifadəsi ilə təyin olunduğundan elə nöqtələr tapmaq olar ki, onların
irəliləmə və fırlanma hərəkət sürətləri qiymətcə bərabər, istiqamətcə əks olsun,
r
rr
yəni υ = −[ωr ]. Belə nöqtələr verilmiş anda sükunətdə qalır. Ani fırlanma
oxu məhz bu şərti ödəyən nöqtələrdən keçən düz xəttdir. Bu şərti ödəyən
nöqtələrin varlığı haqqında şübhə yarana bilər. Lakin belə şübhəyə əsas yoxr
r
r
dur. Verilmiş υ0 və ω üçün radius-vektoru r olan elə nöqtələr tapmaq olar
r
rr
ki, onlar üçün υ = −[ωr ] olsun. Bunu əyani təsəvvür etmək üçün şəkil 8-1də göstərilən silindrin O1O2 kəsiyinin hərəkətini (şəkil 8-4) nəzərdən keçir
rək. O nöqtəsinin irəliləmə hərəkətinin sürəti υ0 olsun. Bu nöqtədən keçən
və şəkil müstəvisinə perpendikulyar olan ox (silindrin öz oxu) ətrafında fırlanma nəticəsində O1O2 kəsiyi üzərindəki nöqtələrin uyğun xətti sürətləri
şəkil 8-4-də göstərilən istiqamətlənmiş oxlarla ifadə olunur. İrəliləmə və fırlanma hərəkət sürətləri OO2 kəsiyində eyni, OO1 kəsiyində isə əks istiqamətlərə yönəlir. Bu səbəbdən (8.1) ifadəsinə əsasən O1O2 kəsiyi üzərindəki
nöqtələrin uyğun yekun sürətləri şəkil 8-1-dəki kimi olur.

Şəkil 8-5. Ani fırlanma oxu

Müstəvi üzrə diyirlnən silindr səthinin toxunma xətti (şəkil 8-5-dəki qırıq
r
rr
r
xətt) üzərindəki nöqtələrinin sürəti υ ′ = [ωr ] = −υ0 şərtini ödəyir və bu səbəb313
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dən verilmiş an üçün sükunətdə qalır. Deməli, silindrin müstəvi ilə toxunma
xətti ani fırlanma oxudur. Silindr diyirləndikdə fırlanma oxunun vəziyyəti
həm silindrin səthi üzrə, həm də müstəvi səthi üzrə öz vəziyyətini dəyişir. Bu
səbəbdən silindrin müstəvi hərəkətinə ani oxlar ətrafında ardıcıl elementar
fırlanmalar kimi baxmaq olar. Şəkil 8-1-də silindrin diyirlənmə hərəkətinə
ya υ0′ sürəti ilə irəliləmə və O nöqtəsindən keçərək şəkil müstəvisinə perpendikulyar ox ətrafında ω bucaq sürəti ilə fırlanma, yaxud O1 nöqtəsindən keçərək şəkil müstəvisinə perpendikulyar ox ətrafında yalnız fırlanma (yenə də
ω bucaq sürəti ilə) hərəkəti kimi baxmaq olar.

8.2. KÜTLƏ MƏRKƏZİ
KÜTLƏ MƏRKƏZİ. Kütlələri Δm1 , Δm2 ......., ΔmN olan N sayda maddi
nöqtələrdən ibarət sistemə baxaq. Sistemi təşkil edən maddi nöqtələrin seçilr r
r
miş koordinat sisteminə görə radius-vektorlarını uyğun olaraq r1 , r2 ,......, rN
ilə işarə edək. Nyutonun ikinci qanununa əsasən sistemi təşkil edən maddi
nöqtələrin hərəkət tənliklərini belə yazmaq olar:
r
r
r
r
⎫
d 2 r1 r
Δm1 2 = f12 + f13 + ..... + f1N + F1 ,
⎪
dt
⎪
r
r
r
r
d 2 r2 r
⎪
m2 2 = f 21 + f 23 + ..... + f 2 N + F2 ,
⎪
(8.2)
dt
⎪
.......................................................,
⎬
⎪
........................................................,
⎪
r
r
r
r ⎪
d 2 rN r
= f N 1 + f N 2 + ..... + f N −1, N + FN .⎪
mN
dt 2
⎪
r
r
f (i ≠ j = 1,...N) və Fi (i = 1,...N) uyğun olaraq, müvafiq maddi nöqtəyə
ij
təsir edən daxili və xarici qüvvələrdir. (8.2) sisteminin sağ və sol tərəflərini

toplayaraq Nyutonun üçüncü qanununa görə

N

r

∑( f
i =1

r
r
r
+
f
+
.....
+
f
+
f
i1
i2
i , N −1
iN ) = 0

olduğunu nəzərə alsaq
r N r
d2 N
Δ
m
r
Fi .
∑ i i =∑
dt 2 i =1
i =1
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(8.3) ifadəsinin hər tərəfini sistemi təşkil edən hissəciklərin kütləlləri cəminə ( m = Δm1 + Δm2 + .... + ΔmN ) bölək:
N

2

r

∑ Δm r

d i=1
(
dt 2
m

i i

)=

1 N r
∑ Fi .
m i=1

(8.3,a)

Radius-vektoru
N

r
r
r Δmi ri + .... + ΔmN rN
=
rC =
m

r

∑ Δm r

i i

i =1

m

(8.4)

ifadəsi ilə təyin olunan nöqtə maddi nöqtələr sisteminin kütlə mərkəzi adlanır.
r
r
r r
Düzbucaqlı koordinat sistemində rC = i xC + j yC + k zC olduğundan kütlə
mərkəzinin koordinatlarını xc , y c və zC belə təyin olunur:
⎫
⎪
xC = i =1
,⎪
m
⎪
N
⎪
m
y
Δ
∑
i i ⎪
⎪
i =1
yC =
,⎬
m
⎪
N
⎪
Δmi zi ⎪
∑
zC = i =1
.⎪
m
⎪
⎪
N

∑ Δm x

i i

(8.5)

Sistem bərk cisim olduqda(şəkil 8-6) onu elementar hissələrə bölməklə kütlə mərkəzinin koordinatlarını təxmini olaraq (8.5) ifadəsi ilə təyin etmək olar.

Şəkil 8-6. Bərk cismin kütlə mərkəzi
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Δmi -ləri sıfra yaxınlaşdırmaqla (8.5) ifadələrinin limitinə keçməklə bərk
cismin kütlə mərkəzinin koordinatlarını dəqiqliklə təyin etmək olar:
⎫
⎪
1
xC = lim i =1
= ∫ xdm, ⎪
Δmi ⇒ 0
m
mV
⎪
⎪
N
(8.5,a)
⎪
yi Δmi
∑
1
⎪
yC = lim i =1
= ∫ ydm,⎬
Δmi ⇒ 0
m
mV
⎪
N
⎪
⎪
zi Δmi
∑
1
i =1
zC = lim
= ∫ zdm. ⎪
Δmi ⇒ 0
⎪
m
mV
⎪
İnteqrallama əməliyyatı kütlə mərkəzi⎭ təyin olunan cismin həcmi üzrə
N

∑ x Δm
i

i

aparılır.
r
r
r r
Kütlə mərkəzinin radius-vektoru rC = i xC + j yC + k zC ifadəsilə təyin olunduğundan
r
1 r
(8.5,b)
rC = ∫ r dm .
mV
Misal olaraq, uzunluğu L, kütləsi m olan bircins milin kütlə mərkəzini
təyin edək. x oxunu milin oxu boyunca, y və z oxlarını isə milə perpendikulyar yönəldək. Heç bir hesablama aparmadan yC = zC = 0 olduğunu söyləyə
bilərik. Koordinat başlanğıcından x məsafədə hündürlüyü dx olan elementar
m
həcm götürək. Vahid uzunluğa düşən kütləni – xətti sıxlığı ρ =
ilə işarə
L
L

edək. (8.5,a)-ya görə xC =

1
xdm .
m ∫0

Şəkil 8.7. Bircins milim kütlə mərkəzinin təyini
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Milin həcminin tam əhatə olunması üçün inteqrallama əməliyyatı 0-dan
m
L-ədək aparılmışdır. dm = ρdx və ρ =
olduğundan
L
ρ
ρ L2 1 m L2 L
1
ρ
xdx
xdx
=
=
⋅ = ⋅ ⋅ = .
m ∫0
m ∫0
m 2 m L 2 2
L

xC =

L

Beləliklə, bircins milin kütlə mərkəzinin onun həndəsi mərkəzi olduğunu
müəyyənləşdirdik. Düzgün formalı bütün bircins cisimlərin həndəsi mərkəzləri kütlə mərkəzidir. Asanlıqla inanmaq olar ki, bircins cazibə sahəsində
ağırlıq məpkəzi (ağırlıq qüvvələri əvəzləyicisinin tətbiq nöqtəsi) kütlə mərkəzi ilə üst-üstə düşür.
ƏTALƏT MƏRKƏZİ. ƏTALƏT MƏRKƏZİNİN HƏRƏKƏTİ. Qeyri-ətalət
hesablama sistemində cismin ayrı-ayrı hissələrinə təsir edən ətalət qüvvələrinin əvəzləyicisisnin tətbiq nöqtəsi bu cismin kütlə mərkəzi ilə üst-üstə düşür.
Məhz bu səbəbə görə kütlə mərkəzi ətalət mərkəzi də adlanır.
Kütlə mərkəzinin radius-vektorunu müəyyən edən (8.4) ifadəsini
N
r
r
( mrC = ∑ Δmi ri ) (8.3)-də nəzərə aldıqda
i =1

Burada

r
N r
d 2 rC
m 2 = ∑ Fi .
dt
i =1

r
d 2 rC r
= aC olduğundan
dt 2
r
r
maC = F .

(8.6)

r N r
r
F = ∑ Fi sistemə təsir edən xarici quvvələrin əvəzləyicisi, a c isə ətalət
i =1

mərkəzinin təcilidir.
(8.6) ifadəsi ətalət mərkəzinin hərəkət tənliyidir. Hərəkət tənliyindəki
kütlə sistemin (məsələn, sistem bərk cisimdirsə bərk cismin) kütləsi, qüvvə
isə sistemə (bərk cismə) təsir edən yekun qüvvədir. Deməli, sistemin (bərk
cismin) ətalət mərkəzi kütləsi sistemin kütləsinə bərabər olan maddi nöqtə
kimi hərəkət edir. Maddi nöqtəyə təsir edən qüvvə sistemə təsir edən yekun
qüvvəyə bərabərdir.
Bərk cismin ətalət mərkəzi həmin cisim üçün səciyyəvi olan müəyyən bir
nöqtədir.
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Bir-birinə nəzərən hərəkət edən maddi nöqtələrdən təşkil olunmuş sistemin ətalət mərkəzi tərpənməz qalmayıb öz vəziyyətini dəyişir. Doğrudur, ətalət mərkəzinin hərəkətini öyrənməklə belə maddi nöqtələr sisteminin hər hansı
nöqtəsinin necə hərəkət etməsi haqqında fikir söyləmək olmur. Lakin bu heç
də o demək deyildir ki, ətalət mərkəzinin hərəkətinin öyrənilməsi belə sistem
üçün əhəmiyyətsiz məsələdir. Maddi nöqtələri arasındakı məsafələri dəyişən
sistemin ətalət mərkəzinin hərəkətini öyrənməklə sistemin hərəkət xarakteri
haqqında müəyyən mülahizələr söyləmək olar. Günəş ətrafında ellips üzrə
illik hərəkətdə Yerin mərkəzi deyil, Yer və Ay sisteminin ağırlıq mərkəzinin
iştirak etdiyinin müəyyən olunması məhz belə mülahizələrin nəticəsidir.
ƏTALƏT MƏRKƏZİ SİSTEMİ. (8.6) ifadəsinə əsaslanaraq ətalət mərkəzinin mühüm bir xassəsini müəyyən etmək olar. Qapalı sistem üçün
r N r
r
r
F = ∑ Fi = 0 olduğundan, aC = 0 və υ c = sabit alırıq. Deməli, qapalı sistem
i =1

təşkil edən ayrı-ayrı hissəciklərin sürətləri zaman keçdikcə dəyişdikdə də ətalət
mərkəzinin sürəti sabit qalır, yəni qapalı sistemin ətalət mərkəzi bərabərsürətli düzxətli hərəkət edir. Misal olaraq kütləsi M, yanacağının kütləsi isə
Δm olan raket+yanacaq sisteminə nəzər salaq (şəkil 8-8,a). Müəyyən t anında
r
υ sürətilə hərəkət edən raket+yanacaq qapalı sistemdir.

a)

b)

Şəkil 8.8. Qapalı sistemin ətalət mərkəzinin bərabərsürətli düzxətli hərəkəti

Δt müddətində Δm yanacağı sərf olunaraq sistemi tərk etdiyinə görə imr
r
r
pulsun saxlanma qanununa əsasən raketin sürəti Δυ qədər artaraq υ + Δυ
olur (şəkil 8-8,b). Sistemin Δm kütləli hissəsi raketdən ayrıldığına görə raket+
yanacaq sisteminin kütlə mərkəzi dəyişir. Sistem qapalı olduğundan onun
kütlə mərkəzi bərabərsürətli düzxətli hərəkət edir.
Qapalı sistemin ətalət mərkəzinin bərabərsürətli düzxətli hərəkətetmə
xassəsi fiziki hadisələrin təsvirini asanlaşdırmaq üçün əlverişli şərait yaradır.
Doğrudan da, qapalı sistemin ətalət mərkəzinin bu xassəsindən istifadə edərək
koordinat başlanğıcı olaraq bu nöqtəni seçsək, alınan koordinat sistemi ətalət
hesabat sistemi olur. Belə koordinat sistemi ətalət mərkəzi sistemi adlanır.
Həmin hesabat sisteminə görə qapalı sistemin hərəkət miqdarı sıfır olur. Bu
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səbəbdən ətalət mərkəzi sistemi maddi nöqtələr sisteminin bütövlükdə hərəkəti ilə əlaqədar olan mürəkkəbliyi aradan qaldıraraq sistem daxilində baş
verən daxili proseslərin mahiyyətini daha yaxşı aydınlaşdırmağa imkan verir.
Fizikada ətalət mərkəzi sisteminin geniş istifadə olunmasının səbəbi də məhz
budur.

8.3. BƏRK CİSMİN TƏRPƏNMƏZ OX
ƏTRAFINDA FIRLANMA HƏRƏKƏTİ
Bərk cismin tərpənməz ox ətrafında fırlandığını fərz edək. Aydındır ki,
belə hərəkət zamanı bərk cismin bütün nöqtələri mərkəzləri tərpənməz ox
üzərində yerləşən çevrələr boyunca hərəkət edəcəkdir. Tərpənməz ox ətrafında baş verən bu növ müstəvi hərəkəti kinematik və dinamik baxımdan təhlil
edək.
Tərpənməz ox ətrafında fırlanma hərəkəti zamanı bərk cismin bütün hissəciklərinin bucaq sürətləri eyni olduğundan, kinematikada belə hərəkəti fırlanma oxu boyunca yönələn bucaq sürəti vektoru ilə xarakterizə etmək olar
(şəkil 8.9). Bucaq sürəti vektorunun istiqaməti məlum sağ burğu qaydası,
yaxud sağ əl qaydası ilə (şəkil 8.9) təyin olunur.

Şəkil 8.9.Tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cisim

Ox ətrafında fırlanma hərəkəti dəyişən sürətli olduqda onu bucaq təcili
vektoru ilə xarakterizə etmək olur. Bucaq təcili bucaq sürətinin vahid zamanda dəyişməsi olduğundan
r
→
dω
β=
.
(8.7)
dt
(8.7)-dən göründüyü kimi, bərk cismin tərpənməz ox ətrafında fırlanma
hərəkəti zamanı bucaq sürəti və bucaq təcili vektorları eyni bir düz xətt –
r
r
fırlanma oxu üzərində olur. Hərəkət yeyinləşən ( dω f 0 ) olduqda ω və β
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vektorları eyni istiqamətə, yavaşıyan (dω< 0) olduqda isə əks istiqamətlərə
yönəlir.
Bərk cismin ayrı-ayrı hissəciklərinin xətti sürət və təcilləri müxtəlifdir.
Fırlanma oxundan r məsafədə yerləşən ixtiyari P nöqtəsinin xətti təcilini
r r r
a = at + ar kimi tangensial və radial

Şəkil 8-10. Bərk cismin fırlanma hərəkətinin xətti təcili

(normal) toplananlara ayırmaq olar (şəkil 8-10). Təcilin radial toplananı bərk
cismin baxılan nöqtəsinin xətti sürətinin istiqamətcə, tangensial toplananı isə
qiymətcə dəyişməsini xarakterizə edir.
Bu qısa tanışlıqdan sonra gələcəkdə bizə lazım olacaq bir asılılığı – tangensial təcillə bucaq təcili arasındakı asılılığı müəyyən edək. υ = ωr və β = dω
dt

olduğundan

dυ
dω
(8.8)
=r
= rβ .
dt
dt
FIRLANMA HƏRƏKƏTİNİN DİNAMİKASI. Fırlanma hərəkətinin dinaat =

mikasını təhlil etmək üçün əvvəlcə belə bir suala cavab vermək lazımdır: bərk
cismə hansı qüvvə ilə təsir etmək lazımdır ki, o verilmiş tərpənməz ox ətrafında fırlansın?
r
Asanlıqla inanmaq olar ki, fırlanma oxuna paralel ( F ′ ), yaxud perpendir
kulyar ( F ′′ ) qüvvələr bərk cismi həmin ox ətrafında fırlada bilməz (şəkil 8-11).
Bərk cismə tətbiq olunan qüvvənin fırlanma oxuna perpendikulyar müstəvi
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üzərində həmin oxa perpendikulyar olmayan və uzantısı fırlanma oxunu kəsməyən toplananı varsa, belə qüvvə bərk cismi verilmiş ox ətrafında fırlada bilər.
r
Şəkil 8-11-də bərk cismə tətbiq olunmuş F1 (fırlanma oxuna perpendir
kulyar müstəvi ilə iti bucaq təşkil edir) və F2 (fırlanma oxuna perpendikulyar
müstəvi üzərində yerləşib, həmin oxa perpendikulyar
iti bucaq
r istiqamətlə
r
təşkil edir) qüvvələrinin müvafiq toplananlarının ( F1′′ və F2′ ) hər biri bərk
cismi O1O2 oxu ətrafında fırlada bilir.

Şəkil 8-11. Bərk cismi tərpənməz ox ətrafında fırladan qüvvə

r
r
r
r
F1 və F2 qüvvələrinin uyğun F1′ və F2′′ toplananları bərk cismi O1O2 oxu
r
r
ətrafında fırlada bilməz. İstər F1′′ , istərsə də F2′ toplananı fırlanma oxuna perpendikulyar müstəvilər üzərində yerləşir və onların uzantıları fırlanma oxu ilə
kəsişmir. Beləliklə, yalnız bu iki şərti ödəyən qüvvənin (yaxud belə toplananı
olan qüvvənin) verilmiş tərpənməz ox ətrafında fırlanma hərəkəti yarada bildiyinə inanırıq.

8.4. BƏRK CİSMİN FIRLANMA HƏRƏKƏTİ
DİNAMİKASININ ƏSAS TƏNLİYİ. QÜVVƏ MOMENTİ
VƏ ƏTALƏT MOMENTİ
Tərpənməz OO oxu ətrafında fırlanan bərk cismin hərəkətini təhlil edək.
Bərk cismi bu ox ətrafında fırlatmaq üçün ona fırlanma oxuna perpendikulyar
müstəvi üzərində yerləşən və həmin oxla kəsişməyən qüvvə tətbiq etmək kifayətdir (şəkil 8-12).
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Şəkil 8-12. Tərpənməz ox ətrafında bərk cismin fırlanma hərəkəti

Fərz edək ki, bərk cismin Δmi kütləli ixtiyari elementar hissəsinə təsir

r

edən bu növ xarici qüvvə Fi -dir. Δmi kütləli elementar hissənin OO oxu ətrafında çevrə boyunca hərəkəti zamanı onun aldığı tangensial təcil Nyutonun
ikinci qanununa görə
Δmi ait = Fit
(8.9)
ifadəsi ilə təyin olunur. Şəkil 8-12-dən göründüyü kimi,

Fit = Fi sin α i

(8.10)

Burada α i qüvvənin tətbiq nöqtəsinin radius-vektoru ilə qüvvə arasındakı
bucaqdır. Digər tərəfdən (8.8)-ə görə ait = ri β olduğundan (8.10)-u (8.9)-da
nəzərə aldıqda

Δmi ri β = Fi sin α i .

(8.11)

(8.11) bərabərliyinin hər iki tərəfini ri -yə vursaq

Δmi ri 2 β = Fi ri sin α i .

(8.12)

OXA NƏZƏRƏN QÜVVƏ MOMENTİ. Şəkil 8-12-dən göründüyü kimi,
r
(8.12) ifadəsinə daxil olan ri sin α i fırlanma oxundan Fi qüvvəsinin uzantısına

qədər olan ən qısa məsafədir. Bu məsafə - l i = ri sin α i məsafəsi həmin qüvvənin qolu adlanır.
(8.12)-in sağ tərəfindəki ifadənin – qüvvənin qola hasilinin fırlanma hərəkətindəki böyük önəmini başa düşmək üçün Şəkil 8-13 və şəkil 8-14-ə nəzər salaq.
Qüvvənin qola hasili fırlanma hərəkətində qüvvənin təsirini xarakterizə
edən kəmiyyət olub oxa nəzərən qüvvə momenti adlanır:
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M i = Fi ri sin α i = li Fi .

(8.13)

Qüvvə momenti qüvvənin cismi fırlatma qabiliyyətini xarakterizə edir.
(8.13)-dən göründüyü kimi, qüvvə momenti yalnız təsir edən qüvvədən yox,
qüvvənin tətbiq nöqtəsinin radius-vektoru ilə qüvvə arasındakı bucaqdan da
asılıdır. Belə asılılıq şəkil 8-13-də nümayiş olunur. Pişik üfüqi ox ətrafında
fırlana bilən qapını açmaq üçün başı ilə toxunaraq onu itələyir. Pişik qapıya öz
boyuna uyğun yerdə – qapının fırlanma oxundan d məsafədə toxuna bilər. Bununla yanaşı pişiyin qapıya zərbə istiqamətləri müxtəlif ola bilər - pişik ağız
hissəsi ilə qapıya perpendikulyar istiqamətdə (şəkil 8-13,a), burun hissəsi ilə (şəkil 8-13,b) nisbətən kiçik bucaq altında və başının üst hissəsi ilə (şəkil 8-13,c)
daha kiçik bucaq altında qapıya zərbə endirə bilər. Qüvvənin qolu l = d sin α olduğundan, birinci halda (şəkil 8-13,a) qüvvənin qolu l = d sin α1 = d sin 90o = d ,
ikinci halda (şəkil 8-13,b) l = d sin α 2 , üçüncü halda (şəkil 8-13,c) isə l = d sin α 3
olur.

Şəkil 8-13. Qüvvə momentinin qüvvənin tətbiq nöqtəsinin
radius-vektoru ilə qüvvə arasındakı bucaqdan asılılığı

α 3 p α 2 p α1 = 90o . Qapını açmaq üçün hər üç halda momenti sabit olan
qüvvə tətbiq etmək lazımdır. Qapıya eyni qüvvə momenti ilə təsir etmək üçün
birinci halda ən kiçik, ikinci halda nisbətən böyük, üçüncü halda isə ən böyük
qüvvə tətbiq olunmalıdır (şəkil 8-13).
Eyni sözləri şəkil 8-14-də təsvir olunan açarla əlaqədar da söyləyə bilərik.
Vinti açmaq üçün müəyyən qüvvə momenti tələb olunur. Eyni qüvvə momenti əldə etmək üçün qüvvənin tətbiq istiqamətindən asılı olaraq müxtəlif
qüvvələr tətbiq etmək lazım gəlir. Tətbiq olunan qüvvənin qiyməti açarın
oxu ilə qüvvə arasındakı bucaqdan ( α ) asılıdır. Qüvvənin oxa perpendikulyar yönəlməsi ən optimal haldır. Bu halda ən kiçik qüvvə tətbiq etməklə qaykanın açılması üçün tələb olunan qüvvə momentini əldə etmək olar.
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Şəkil 8-14. Momentin qüvvənin tətbiq istiqamətindən asılılığı

Qüvvə momentinin vektorial kəmiyyət kimi daxil edilməsi bir çox məsələlərin həllini asanlaşdırır. Qüvvə momenti vektorunun istiqaməti müəyyən
mülahizələrə əsasən seçilmiş istiqamətə görə müəyyən olunduğundan o aksial
vektordur.
Təbiidir ki, qüvvə momentinin istiqaməti heç bir reallığa əsaslanmadan
seçilə bilməz. Belə istiqamət mövcud reallığa əsaslanmalıdır. Bu istiqamətin
seçilməsi üçün sərəncamımızda olan iki vektordan – qüvvə vektorundan və
qüvvənin tətbiq nöqtəsinin radius-vektorundan istifadə etmək olar. Ona görə
də qüvvə momenti vektorunun istiqaməti qüvvə vektoru və onun tətbiq nöqtəsinin radius-vektorunun istiqamətlərinə görə müəyyən olunur. Qüvvə mor
r
menti vektoru olaraq elə vektor qəbul edilir ki, o ri və Fi vektorlarının yerləşdiyi müstəviyə perpendikulyar olmaqla elə yönəlsin ki, qüvvə momenti vekr
r
torunun ucundan baxdıqda ri vektorunun Fi vektoru ilə üst-üstə düşməsi üçün
kiçik bucaq tərəfə fırlanma saat əqrəbinin əksinə baş versin, yəni
r
rr
r r
M i = [ri Fi ] = ri × Fi .
(8.14)

Şəkil 8-15. Burğu qaydası
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Qüvvə momentinin istiqamətini burğu qaydası ilə də təyin etmək olar.
Bu qaydaya görə sağ yivli burğunu qüvvənin yarada biləcəyi fırlanma istiqamətində fırlatdıqda onun irəliləmə hərəkətinin istiqaməti qüvvə momentinin
istiqamətini göstərir.
Təbiidir ki, (8.14) ifadəsinin modulu qüvvə momentinin ədədi qiymətinə
bərabər olmalıdır. Doğrudan da, şəkil 8.12-dən göründüyü kimi
r
r r
ΔM i = ΔM i = ri × Fi = li ΔFi ,
yəni qüvvə momentinin istiqamətini müəyyən edən (8.14) ifadəsi qüvvə momentinin ədədi qiymətini olduğu kimi ifadə edir.
OXA NƏZƏRƏN ƏTALƏT MOMENTİ. Elementar kütlənin fırlanma
oxundan olan məsafəsinin kvadratına hasili verilmiş oxa nəzərən ətalət momenti adlanır:

I i = ri 2 Δmi
(8.13) və (8.15)-i (8.12)-də nəzərə alsaq
Ii β = M i

(8.15)
(8.16)

olduğunu görürük. Yadda saxlamaq lazımdır ki, həm ətalət momenti, həm də
r
qüvvə momenti eyni bir oxa nəzərən hesablanır. Bucaq təcili ( β ) və oxa nər
zərən qüvvə momenti ( M i ) fırlanma oxu üzrə yönəldiyindən (8.16) ifadəsini
vektor şəklində
r r
Ii β = M i
(8.17)
kimi yazmaq olar. (8.17) ifadəsi bərk cismin ixtiyari elementar hissəsi üçün
doğru olduğundan, bərk cisim üçün N sayda (N - bərk cismi böldüyümüz elementar hissələrin sayıdır) bu növ ifadələr alınır. Həmin ifadələri tərəf-tərəfə
toplamaqla tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cisim üçün
N r
rN
β ∑ Ii = ∑ M i
(8.18)
i =1

i =1

ifadəsini alırıq. (8.18)-in sağ tərəfinə daxili qüvvələrin momentləri cəmi daxil deyildir. Bərk cismin ixtiyari iki hissəsi arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvələri (daxili qüvvələr) qiymətcə bərabər istiqamətcə əks olmaqla yanaşı bir
düz xətt üzərində yerləşir (şəkil 8-16). Bu səbəbdən həmin qüvvələrin tərpənməz fırlanma oxuna (həmçinin ixtiyari oxa) nəzərən momentləri qiymətcə
r
r
bərabər, istiqamətcə əksdir, yəni M ij = − M ji .
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Şəkil 8-16. Bərk cisim daxilində təsir göstərən daxili qüvvələr

r
r
Buradan M ij + M ji = 0 . Deməli, daxili qüvvə momentləri bir-birini cütcüt qarşılıqlı yox edir və bu səbəbdən bərk cismin ayrı-ayrı hissələrinə təsir
edən bütün daxili qüvvələrin ixtiyari oxa nəzərən momentlərinin cəmi sıfır
olur.
BƏRK CİSMİN FIRLANMA HƏRƏKƏTİ DİNAMİKASININ ƏSAS TƏNLİYİ. Bərk cismin bütün nöqtələri eyni bucaq təcilinə malik olduğundan (8.18)

ifadəsində bucaq təcili cəm işarəsindən kənara çıxarılmışdır. Həmin ifadədə
N

N

i =1
N

i =1

I = ∑ I i = ∑ ri 2 Δmi

(8.19)

N
r
r
rr
M = ∑ M i = ∑ [ri Fi ]

(8.20)

i =1

olduğunu nəzərə aldıqda onu
r
r
M = Iβ

i =1

(8.21)

kimi yaza bilərik. Burada I -fırlanma oxuna nəzərən bərk cismin ətalət mor
menti, M isə bərk cismə təsir edən qüvvələrin fırlanma oxuna nəzərən yekun
r dωr
olduğundan (8.21) ifadəsini vektor şəklində belə yazmomentidir. β =
dt
maq olar:
r
r
dω
(8.22)
M =I
dt
(8.21) və (8.22)-dən göründüyü kimi, bərk cismi verilmiş tərpənməz ox
ətrafında fırladan qüvvələrin yekun momenti onun həmin oxa nəzərən ətalət
momentinin bucaq təcilinə hasilinə bərabərdir. (8.21) və (8.22) ifadələri tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cisim dinamikasının əsas tənliyi adlanır.
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8.5. NÖQTƏYƏ VƏ TƏRPƏNMƏZ OXA NƏZƏRƏN
QÜVVƏ MOMENTİ
Biz oxa nəzərən qüvvə momenti anlayışı ilə tanış olarkən, təsir edən qüvvənin (şəkil 8-12) fırlanma oxuna perpendikulyar müstəvi üzərində yerləşdiyini
qəbul etdik. İxtiyari yönəlmiş qüvvənin oxa nəzərən qüvvə momenti ilə tanış
olmazdan əvvəl nöqtəyə nəzərən qüvvə momenti anlayışını daxil edək.
Nöqtəyə nəzərən qüvvə momenti dedikdə, baxılan nöqtədən qüvvənin tətbiq nöqtəsinə çəkilmiş radius-vektorun (şəkil 8-15) həmin qüvvəyə vektorial
r
rr
hasili qəbul olunmuşdur: M = r F .

[ ]

Şəkil 8-17. Nöqtəyə nəzərən qüvvə momenti

Şəkil 8-17-dən göründüyü kimi, r sin α = l olduğundan qüvvə momentinin ədədi qiyməti M = rF sin α = Fl , yəni nöqtəyə nəzərən qüvvə momenti
qüvvə qolunun qüvvəyə hasili ilə ölçülür.
Qüvvənin oxa nəzərən momenti olaraq, həmin qüvvənin ox üzərində götürülmüş hər hansı nöqtəyə nəzərən momentinin fırlanma oxuna paralel (şər
kil 8-17-də M // ) toplananı qəbul olunmuşdur.

Şəkil 8-18. Oxa nəzərən qüvvə momentinin ox üzərində
seçilən nöqtənin vəziyyətindən asılı olmaması
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Asanlıqla inanmaq olar ki, qüvvənin oxa nəzərən momenti ox üzərində
seçilən O nöqtəsinin vəziyyətindən asılı deyildir. Doğrudan da, şəkil 8-18→
rr
rr
r r
r r r
dən göründüyü kimi, r = r// + R olduğundan M = r F = r// F + RF . Qüvvə
momentinin birinci toplananı fırlanma oxuna perpendikulyar olduğundan
onun ox üzərindəki proyeksiyası sıfırdır.
r
Seçilən nöqtənin ox üzərindəki vəziyyətinin dəyişməsi zamanı R dəyişmərr
diyindən RF hasili də sabit qalır. Bildiyimiz kimi, qüvvənin oxa nəzərən morr
menti yalnız RF -lə müəyyən olunur. Bu səbəbdən qüvvənin oxa nəzərən momenti ox üzərində seçilən nöqətnin vəziyyətindən asılı deyildir. Bizə də bunu
isbat etmək lazım idi.
Tərifdən göründüyü kimi, təsir edən qüvvə istiqamətinin bütün dəyişmələrində həmin qüvvənin oxa nəzərən momentinin təsir xətti sabit qalır,
moment yalnız qiymətcə dəyişir. Qüvvə oxa paralel, yaxud perpendikulyar
olduqda, onun bu oxa nəzərən momenti sıfır olur. Bundan fərqli olaraq, qüvvənin nöqtəyə nəzərən momenti, həmin nöqtənin qüvvənin təsir xətti üzərində
yerləşmədiyi bütün hallarda sıfırdan fərqlidir.

[ ] [ ] [ ]

[ ]
[ ]

8.6. CÜT QÜVVƏ VƏ CÜT QÜVVƏ MOMENTİ.
Bir düz xətt üzərində yerləşməyən qiymətcə bərabər, istiqamətcə əks yönələn iki qüvvə cüt qüvvə (şəkil 8-19) adlanır. Qüvvələrin istiqamətləri arasındakı ən qısa məsafə ( l ) cüt qüvvənin qolu adlanır.
Cüt qüvvənin momenti onun hansı nöqtəyə nəzərən hesablanmasından
asılı olmayaraq qiymətcə bu qüvvələrdən birinin qola hasilinə bərabərdir:
M = lF
(8.23)
Cüt qüvvə momenti həmin qüvvələrin yerləşdiyi müstəviyə perpendikulyar olub, istiqaməti sağ yivli burğu qaydası ilə təyin olunur (şəkil 8-15).
Burğunu elə fırlatmalıyıq ki, onun dəstəyinin fırlanma istiqaməti cüt qüvvənin yarada biləcəyi fırlanma istiqamətində olsun. Onda burğunun irəliləmə
hərəkətinin istiqaməti cüt qüvvə momentinin istiqamətini göstərir.
Şəkil 8-19-da çevrə üzərindəki ox şəkil 8-17-dəki burğunun fırlanma isr
tiqamətini, M isə burğunun irəliləmə hərəkətinin – cüt qüvvə momentinin
istiqamətini göstərir.
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Şəkil 8-19. Cüt qüvvə momentinin istiqaməti

Cüt qüvvə momenti onun hesablandığı nöqtənin vəziyyətindən asılı deyildir. Bunu iki hal üçün isbat edək:
1. Momentin hesablandığı nöqtə cüt qüvvənin yerləşdiyi müstəvi üzərindədir;
2. Momentin hesablandığı nöqtə cüt qüvvənin yerləşdiyi müstəvi üzərində deyildir (ümumi hal).
1. MOMENTİN HESABLANDIĞI NÖQTƏ CÜT QÜVVƏNİN YERLƏŞDİYİ MÜSTƏVİ ÜZƏRİNDƏDİR. Cüt qüvvə momentini ixtiyari seçilmiş iki

nöqtəyə-qüvvələrdən solda (yaxud sağda) yerləşən O1 və qüvvələr arasında
yerləşən O2 nöqtələrinə nəzərən hesablayaq (şəkil 8-20).

Şəkil 8-20. Momentin hesablandığı nöqtə cüt qüvvənin
yerləşdiyi müstəvi üzərində yerləşdiyi hal

r
r
Cüt qüvvə momenti F1 və F2 qüvvələri momentlərinin vektorial cəminə
r
bərabərdir. O1 nöqtəsinə nəzərən F2 qüvvəsinin momenti bizdən şəkil müsr
təvisinə doğru, F1 qüvvəsinin momenti isə şəkil müstəvisindən bizə doğru
yönəldiyindən M = l 2 F2 − l1 F1 olmaqla cüt qüvvə momenti bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəlir. Ədədi qiymətcə F1 = F2 olduğundan M = F1 (l2 − l1 ) = F1l .
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r
r
O2 nöqtəsinə nəzərən F1 və F2 qüvvələrinin momentləri bizdən şəkil
müstəvisinə doğru yönəldiyindən M = F (l1′ + l2′ ) = Fl .

Qüvvələrin təsir xəttindən kənarda (sağda, yaxud solda) götürülmüş O1
və təsir xətləri arasında yerləşmiş O2 nöqtələrinin vəziyyəti ixtiyari götürüldüyündən, cüt qüvvə momenti hansı nöqtəyə nəzərən hesablanmadan asılı
olmayaraq bu qüvvələrdən birinin cüt qüvvə qoluna hasilinə bərabər olmaqla bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəlir.
2. MOMENTİN HESABLANDIĞI NÖQTƏ CÜT QÜVVƏNİN YERLƏŞDİYİ MÜSTƏVİ ÜZƏRİNDƏ DEYİLDİR. Cüt qüvvənin yerləşdiyi müstəvi

üzərində olmayan ixtiyari O nöqtəsinə nəzərən momenti hesablayaq (şəkil 8-21).

Şəkil 8-21. Momentin hesablandığı nöqtə cüt qüvvənin
yerləşdiyi müstəvidən kənarda yerləşdiyi hal

r
F1 və
vektorları

r
F2 qüvvələrinin tətbiq nöqtələrinin O nöqtəsinə nəzərən radiusr
r
r1 və r2 olsun. Onda cüt qüvvə momenti
r
rr
rr
M = [r1F1 ] + [r2 F2 ]
(8.24)
r
r
r r
r
ifadəsi ilə təyin olunur. Burada r1 + r12 = r2 və F1 =- F2 olduğunu nəzərə alsaq
r
rr
r r r
r r
r r
M = [r1F1 ] − [r1 + r12 , F1 ] = −[r12 F1 ] = [r12 F2 ] (8.25)

r

olur. r12 vektoru O nöqtəsinin vəziyyətindən asılı olmadığından, cüt qüvvə
momenti onun hansı nöqtəyə nəzərən hesablanmasından asılı deyildir. (8.25)-ə
əsaslanaraq şəkil 8-21-də cüt qüvvə momentinin bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəldiyini görürük.

8.7. ƏTALƏT MOMENTİ
Bərk cismin oxa nəzərən ətalət momentinin
N

I = ∑ Δmi ri2
i =1
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ifadəsi ilə təxmini təyin olunduğu bizə məlumdur. Bərk cisimdə kütlənin bütün cisim boyu arasıkəsilmədən paylandığını qəbul etməklə (8.26) ifadəsindəki
cəmləmə əməliyyatından inteqrallamaya keçə bilərik:
I = ∫ r 2 dm .

(8.27)

V

İnteqrallama cismin tam həcmi üzrə aparılır. r - kütləsi dm olan elementar
hissənin ətalət momenti hesablanan oxdan məsafədir. dm = ρdV olduğundan
I = ∫ r 2 ρdV .

(8.27,a)

Burada ρ - cismin sıxlığı, dV isə kütləsi dm olan elementar hissənin həcmidir.
Cismin bircins olduğunu qəbul etsək, onun sıxlığı sabit kəmiyyət olduğundan ρ -nu inteqral işarəsi altından çıxarmaq olar:
I = ρ ∫ r 2 dV .

(8.28)

v

Cismin bircins olmadığı halda oxdan r məsafədə yerləşən nöqtə ətrafında
sıxlığı ρ (r ) ilə işarə etsək ətalət momenti
I = ∫ ρ (r )r 2 dV

(8.29)

v

ifadəsi ilə təyin olunur. Göründüyü kimi, ətalət momenti bərk cismi fırlanma
hərəkəti baxımından xarakterizə edən fiziki kəmiyyətdir. İrəliləmə hərəkətində kütlənin oynadığı rolu fırlanma hərəkətində ətalət momenti oynayır. Kütlə
klassik mexanikada (cismin hərəkət sürəti işıq sürətindən çox kiçik olduqda)
verilmiş cisim üçün sabit kəmiyyətdir. Bundan fərqli olaraq verilmiş cismin
müəyyən bir ətalət momentinə malik olduğunu söyləmək mənasızdır. Bir
halda ki, ətalət momenti seçilmiş oxa nəzərən hesablanan kəmiyyətdir, onda
oxun seçilməsindən asılı olaraq eyni bir cismə sonsuz sayda müxtəlif ətalət
momentləri uyğun gəlir. Deməli, yalnız bərk cismin verilmiş oxa nəzərən ətalət momenti həmin cisim üçün sabit kəmiyyətdir.
Qeyd etdiyimiz kimi, bərk cismin ətalət momenti oxun bərk cismə nəzərən vəziyyətindən asılı olaraq dəyişir. Bu dəyişməni araşdırmaq məqsədilə
başlanğıcı cismin ətalət mərkəzində yerləşən koordinat sistemi götürək. Aydındır ki, verilmiş cisim üçün eyni bir nöqtədən keçən müxtəlif oxlara nəzərən hesablanmış ətalət momentləri müxtəlifdir, başqa sözlə hər istiqamətə
seçilmiş oxa müvafiq ətalət momenti uyğun gəlir.
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Şəkil 8-22. Ətalət momenti tenzoru

Seçilmiş istiqamətlərə uyğun ətalət momentlərinə müvafiq parçalar ayıraq.
Bu parçaların uclarının həndəsi yeri ellipsoid adlanan səth (şəkil 8-22) verir.
Həmin ellipsoid cismin ətalət ellipsoidi adlanır. Ümumi halda ətalət ellipsoidinin mərkəzi cismin ətalət mərkəzi ilə üst-üstə düşmür. Baxdığımız xüsusi
halda, yəni ətalət ellipsoidinin mərkəzi cismin ətalət mərkəzi götürüldükdə
alınan ətalət ellipsoidi mərkəzi ellipsoid adlanır.
Aydındır ki, ixtiyari oxa nəzərən ətalət momenti ədədi qiymətcə həmin
ox üzrə mərkəzdən ellipsoid səthinə qədər olan məsafə ilə müəyyən olunur.
Deməli, fırlanma zamanı cismin ətalət xassəsi irəliləmə hərəkətində olduğu
kimi verilmiş fiziki kəmiyyətin (kütlənin) sabit bir qiyməti ilə deyil, fırlanma
oxunun seçilməsindən asılı olaraq ətalət ellipsoidi ilə xarakterizə olunur. Bu
növ kəmiyyətlər tenzor adlanır. Beləliklə, eyni bir nöqtədən keçən müxtəlif
oxlara nəzərən bərk cisim müəyyən bir ətalət momenti ilə yox, ətalət momenti
tenzoru ilə xarakterizə olunur. Baş oxlara ( x, y, z ) nəzərən ixtiyari vəziyyətdə yerləşən ellipsoid tənliyi bir qədər mürəkkəb olur. Ellipsoidi baş oxlara
nəzərən düzgün yönəltməklə (baş oxlara keçməklə) onu təsvir edən tənliyi
sadə şəklə gətirmək olur. Bunu nəzərə alaraq ətalət ellipsoidini baş oxlara
gətirdikdə onu təsvir edən tənlik və ətalət tenzoru sadələşir - ətalət tenzorunun
yalnız baş oxlara nəzərən momenti göstərən hədləri sıfırdan fərqli olur. Bu
hədlər ətalət tenzorunun baş qiymətləri və yaxud baş ətalət momentləri adlanır. Ətalət tenzorunun baş qiymətlərinə uyğun gələn oxlar ətalət tenzorunun
baş istiqamətləri, yaxud sadəcə olaraq baş oxlar adlanır.
Ətalət tenzoru üç baş ətalət momenti - I1 , I 2 , I 3 ilə tam xarakterizə olunur.
Bu üç baş ətalət momentinin qarşılıqlı münasibəti cismin simmetriya dərəcəsi
ilə müəyyən olunur. Simmetrik olmayan cisim üçün hər üç baş ətalət momenti
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bir-birindən fərqlidir, yəni I1 ≠ I 2 ≠ I 3 . Simmetriya oxu olan cisimlərdə ətalət
ellipsoidi fırlanma ellipsoidinə çevrilir - üç baş ətalət momentinin ikisi birbirinə bərabər olmaqla üçüncüdən fərqlənir: I1 ≠ I 2 ≠ I 3 . Simmetriya oxu
ətalət tenzorunun baş oxlarından biri rolunu oynayır. Yüksək simmetriyalı
(məsələn kürə) cisimlərdə bütün ətalət momentləri bir-birinə bərabər olduğundan ( I1 = I 2 = I 3 ) ətalət ellipsoidi sferaya çevrilir.
Düzgün formalı bircins cisimlərin baş ətalət oxlarını asanlıqla müəyyən
etmək olar. Bunun üçün hər bir cismin qarşılıqlı perpendikulyar üç baş ətalət
oxuna malik olduğunu yadda saxlamaq lazımdır. Bircins paralelopipedin qarşı
üzlərinə perpendikulyar olub onun ətalət mərkəzindən keçən O1O1 , O2O2 və
O3O3 oxları (şəkil 8-23) baş ətalət oxlardır. Bircins silindrin simmetriya oxu
O1O1 (şəkil 8-24) baş ətalət oxlarından biridir. Qalan iki baş ətalət oxlarını
sonsuz sayda üsulla (hər üç ox qarşılıqlı perpendikulyar olmaq şərtilə) seçmək olar. Bu iki ox üzərinə qoyulmuş məhdudluq ondan ibarətdir ki, həmin
oxlar O1O1 oxuna perpendikulyar olub, ətalət

О1

О1

Şəkil 8-23. Bircins paralelopipedin ətalət oxları

О3

О

Şəkil 8-24. Bircins silindrin ətalət oxları

333

Mexanika

mərkəzindən keçən müstəvi üzərində olmalıdır. Göstərilən bu müstəvi üzərində yerləşən ixtiyari qarşılıqlı perpendikulyar iki ox (şəkil 8-24-də O2O2 və
O3O3 oxları) baş ətalət oxları olacaqdır.
Deməli, simmetriya oxu olan cisimlərdə üç baş ətalət oxlarından yalnız
biri müəyyən olub, qalan ikisinin seçiləmsi ixtiyaridir. Yüksək simmetriyalı
cisimlərdə - məsələn bircins kürədə hər üç baş ətalət oxlarının seçiləmsi ixtiyaridir.

8.8. BƏZİ CİSİMLƏRİN ƏTALƏT MOMENTİNİN
HESABLANMASI
1. BİRCİNS NAZİK HALQANIN ƏTALƏT MƏRKƏZİNDƏN KEÇƏN
VƏ HALQA MÜSTƏVİSİNƏ PERPENDİKULYAR OXA NƏZƏRƏN ƏTALƏT MOMENTİ. Halqanın kütləsi m , radiusu isə R olsun (şəkil 8-25). Hal-

qanın ətalət məkəzindən keçən və şəkil müstəvisinə perpendikulyar oxa nəzərən ətalət momenti elementar dm hissələrinin dI = r 2 dm ətalət momentlərinin cəminə bərabərdir:
I = ∫ r 2 dm .
V

Halqa nazik olduğundan onun iç və kənar radiusları praktiki

Şəkil 8-25. Ensiz halqanın ətalət momenti

olaraq eynidir və r = R . Bu səbəbdən I = ∫ r 2 dm = R 2 ∫ dm = mR 2 . Beləliklə
V

V

nazik halqanın ətalət mərkəzindən keçən və halqa müstəvisinə perpendikulyar oxa nəzərən ətalət momenti

I = mR 2
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2. BİRCİNS DİSKİN ƏTALƏT MƏRKƏZİNDƏN KEÇƏN VƏ DİSK MÜSTƏVİSİNƏ PERPENDİKULYAR OXA NƏZƏRƏN ƏTALƏT MOMENTİ. Ra-

diusu R, qalınlığı h, kütləsi m və sıxlığı ρ olan bircins (şəkil 8-26) diskin ətalət
mərkəzindən keçən və disk müstəvisinə perpendikulyar olan OO oxuna nəzərən ətalət

Şəkil 8-26. Diskin ətalət momenti

momentini hesablayaq. Bu məqsədlə diski daxili və xarici radiusları uyğun
olaraq r və r+dr olan halqa təbəqəsinə ayıraq. Diskin ətalət mərkəzindən keçən və disk müstəvisinə perpendikulyar OO oxuna nəzərən ətalət momenti
belə halqa təbəqələrinin həmin oxa nəzərən ətalət momentlərinin cəminə bərabərdir: I = ∫ r 2 dm . Halqa təbəqəsinin kütləsi və həcmi uyğun olaraq dm = ρdV
V

və dV = 2πrhdr olduğundan
R

1
I = 2πρh ∫ r 3 dr = πR 4 ρh .
2
0

(8.30)

Burada πR 2 h diskin həcmi, πR 2 hρ isə diskin kütləsi olduğundan
I=

1
mR 2 .
2

(8.32)

3. BİRCİNS SİLİNDRİN ƏTALƏT MƏRKƏZİNDƏN KEÇƏN VƏ
OTURACAQ MÜSTƏVİSİNƏ PERPENDİKULYAR OXA NƏZƏRƏN
ƏTALƏT MOMENTİ. Burada söhbət 3 növ silindirdən gedir: içiboş, qalındivarlı və bütöv silindr (şəkil 8-27). Bunların hər birinin öz oxuna nəzərən
ətalət momentini hesablayaq.

Şəkil 8-27. İçiboş, qalındivarlı və bütöv silindr.
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a. İçi boş bircins silindrin öz oxuna nəzərən ətalət momenti. İçiboş silin-

drin radiusu R, hündürlüyü h, kütləsi m, en kəsiyinin sahəsi ΔS , maddəsinin
sıxlığı isə ρ olsun (şəkil 8-28). Belə silindirə hündürlükləri dh olan ensiz
halqalar (şəkil 8-25)

Şəkil 8-28. İşiboş silindrin ətalət momenti

toplusu kimi baxmaq olar. Onlardan hər birinin silindir oxuna nəzərən ətalət
momenti dI = R 2 dm . Burada dm = ρdV = ρΔSdh .
h

h

0

0

Onda I = ∫ R 2 ρΔSdh = R 2 ρΔS ∫ dh = R 2 ρΔSh = R 2 ρV = mR 2 . Beləliklə, içiboş
silindrin öz oxuna nəzərən ətalət momenti

I = mR 2 .

(8.33)

b. Bircins bütöv silindrin öz oxuna nəzərən ətalət momenti. Silindrin
radiusu R, hündürlüyü h, kütləsi m, en kəsiyinin sahəsi S , maddəsinin sıxlığı
isə ρ olsun (şəkil 8-29). Belə silindirə hündürlükləri dh olan disklər (şəkil 826) toplusu kimi baxmaq olar. Bu səbəbdən, diskin OO oxuna nəzərən ətalət

Şəkil 8-29. Bircins bütöv silindrin öz oxuna nəzərən ətalət momenti
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momentini təyin etmək üçün onu həmin oxa nəzərən simmetrik elementar
hissələrə - dm kütləli halqalara ayırmaq lazımdır (şəkil 8-29). Ətalət momenti
additiv (toplanan) kəmiyyət olduğundan silindirin OO oxuna nəzərən ətalət
momenti həmin disklərin bu oxa nəzərən ətalət momentləri cəminə bərabərdir.
(8-31) ifadəsinə uyğun olaraq bu moment - disklərdən hər birinin OO oxuna
1
nəzərən ətalət momenti dI = R 2 dm ifadəsi ilə təyin olunur. Silindrin hə2
min oxa nəzərən momentini təyin etmək üçün bu ifadəni silindrin həcmi
h

boyunca – sıfırdan h -a qədər inteqrallamaq lazımdır: I =

1 2
R dm . Qalınlığı
2 ∫0

dh , oturacağının sahəsi S olan diskin kütləsi dm = ρdV = ρSdh olduğundan
h

h

1
1
1
1
1
I = ∫ R 2 ρSdh = R 2 ρS ∫ dh = R 2 ρSh = R 2 ρV = mR 2 . Beləliklə, bütöv si20
2
2
2
2
0

lindrin öz oxuna (OO oxuna) nəzərən ətalət momenti
1
(8.34)
I = mR 2 .
2
c. Qalindivarli silindrin öz oxuna nəzərən ətalət momenti. Daxili və xarici divarlarının radiusları müvafiq olaraq R1 və R2 olan bircins silindrin OO
oxuna nəzərən ətalət momentini hesablayaq. Məsələni iki müstəqil yolla həll
etmək olar (şəkil 8-29).

Şəkil 8-30. Qalındivarlı silindrin ətalət momenti

1. Silindr qalındivarlı olduğundan inteqrallamanı R1 -dən R2 -yə qədər
aparmaqla ətalət momentini halqanın OO oxuna nəzərən ətalət momenti üçün
müəyyənləşdirdiyimiz (8.30) düsturu ilə hesablaya bilərik:
R2

I = 2πρh ∫ r 3 dr = 2πρh
R1

R24 − R14 1
= πρh( R22 + R12 )( R22 − R12 ) .
4
2
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Burada πR22 h - radiusu R2 olan, πR12 h isə radiusu R1 olan bütöv silindrin
həcmi olduğundan, π ( R 22 − R12 )h - baxılan qalındivarlı silindrin həcmi,

πρ ( R 22 − R12 )h isə kütləsidir. Onda, qalındivarlı silindrin OO oxuna nəzərən
ətalət momenti
1
I = m( R12 + R22 ) .
(8.35)
2
2. Ətalət momenti additiv (toplanan) kəmiyyət olduğundan divarlarının
radiusu R1 və R2 , sıxlığı isə ρ olan qalındivarlı silindrin OO oxuna nəzərən
ətalət momenti, radiusları R2 və R1 olan ρ sıxlıqlı bütöv silindrlərin həmin
oxa nəzərən ətalət momentlərinin fərqinə bərabər olar:
I = I 2 − I1 =

1
1
m 2 R 22 − m1 R12 .
2
2

m1 = πR12 hρ və m2 = πR22 hρ olduğundan,

1
1
I = πρh( R 24 − R14 ) = πρh( R 22 − R12 )( R 22 + R12 ) .
2
2
Burada πρh( R 22 − R12 ) = m qalındivarlı silindrin kütləsi olduğundan, həmin silindirin OO oxuna nəzərən ətalət momenti üçün eyni (8.35) ifadəsini
alırıq.
1
I = m( R12 + R 22 ) .
2
(8.35) ifadəsini düzgün formalı bircins cisimlərin simmetriya oxuna nəzərən ətalət momenti üçün müəyyənləşdirilmiş ifadədən istifadə etməklə də almaq olar. Bu ifadə fırlanma cisminin simmetriya oxuna nəzərən ətalət momentinin hesablanması nəticəsində alınır.

8.9. FIRLANMA CİSMİNİN SİMMETRİYA OXUNA
NƏZƏRƏN ƏTALƏT MOMENTİ.
İxtiyari formalı müstəvini onun yan xəttindən keçən ox ətrafında 360o
fırlanmasından alınan cisim fırlanma cismi adlanır. Buna misal olaraq şəkil
8-31,a-da göstərilən düzbucaqlı müstəvinin z oxu ətrafında 360o fırlanmasından alınan silindri (şəkil 8-31,b), eyni qayda ilə ABCA müstəvisinin
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a)

b)

e)

c)

d)

f)

Şəkil 8-31. Fırlanma cisimləri

(şəkil 8-31,c) fırlanmasından alınan üçölçülü cismi (şəkil 8-31,d), yarım-çevrə
ilə məhdudlaşan ABCA müstəvisinin (şəkil 8-31,e) fırlanmasından alınan
kürəni (şəkil 8-31, f) və sairlərini göstərmək olar. Təbiidir ki, fırlanma oxu
( z oxu) eyni zamanda həm də cismin simmetriya oxudur.
Fırlanma cismi haqqında verilən bu qısa məlumatdan sonra fırlanma cisminin simmetriya oxuna nəzərən ətalət momentini hesablayaq.
Fırlanma cisminin simmetriya oxuna nəzərən ətalət momentini hesablamaq üçün cismi uyğun elementar hissələrə bölərək onların həmin oxa nəzərən
ətalət momentini hesabladıqdan sonra alınan nəticələri toplamaq lazımdır.
Burada ən önəmli məsələ cismi elementar hissələrə bölmə üsuludur. Elementar hissələrə bölmə əməliyyatını elə əlverişli şəkildə aparmaq lazımdır ki,
hesablama mümkün qədər asan olsun. Bu mülahizələrə əsaslandıqda elementar hissələrə bölmənin ən əlverişli üsulunun simmetriya oxuna perpendikulyar yönələn elementar disklərə ayırma olduğu qənaətinə gəlirik.
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Şəkil 8-32. Fırlanma cisminin simmetriya oxuna nəzərən ətalət momentinin hesablanması

Beləliklə, fırlanma cisminin simmetriya oxuna nəzərən ətalət momentini
hesablamaq üçün onu simmertiya oxuna perpendikulyar yönələn disklərə
ayırmaq lazımdır. Belə disklərdən biri şəkil 8-32-də C nöqtəsindən z məsafədə ( CO = z ) yerləşən dz qalınlıqlı diskdir. Bircins fırlanma cisminin fırlanma oxuna nəzərən ətalət momentini elementar diskin həmin oxa nəzərən
ətalət momentinin z = 0 -dan z = h -a qədər inteqrallamaqla təyin etmək olar.
Bircins cismi qalıqlığı dh olan elementar disklərə ayıraq. C nöqtəsindən z
məsafədə yerləşən diskin fırlanma oxuna nəzərən ətalət momentinin
1
dI = r 2 dm
(8.36)
2
olduğu bizə məlumdur. Onda cismin həmin oxa nəzərən ətalət momenti
1
I = ∫ r 2 dm .
2V
Elementar diskin kütləsi dm = ρdV = πρr 2 dz olduğundan
h

1
I = πρ ∫ r 4 ( z )dz .
2 b

(8.37)

Ümumi halda elementar diskin r radiusu z -dən asılıdır. Konkret cisimlər
üçün r-in z -dən asılılığı məlum olduqda ətalət momentini (8.37) düsturuna
əsasən hesablamaq mümkündür.
İndi (8.37) düsturunu əsas götürməklə konkret fırlanma cisimlərinin fırlanma oxuna nəzərən ətalət momentlərini hesablayaq.
1. BİRCİNS SİLİNDRİN FIRLANMA OXUNA NƏZƏRƏN ƏTALƏT MOMENTİ. Bir tərəfi OO oxuna söykənmiş ABCD düzbucaqlısını OO oxu ətra-

fında fırlatdıqda radiusu R , hündürlüyü h olan silindr alınır.
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Şəkil 8-33.Bircins silindrin fırlanma oxuna nəzərən ətalət momenti

(8.37) düsturuna əsasən hündürlüyü h, radiusu R, sıxlığı ρ olan bircins
silindrin OO oxuna nəzərən ətalət momenti (şəkil 8-33)
h

1
1
1
1
I = πρ ∫ R 4 dz = πρR 4 h = πR 2 ⋅ ρhR 2 = mR 2 .
2 0
2
2
2

Göründüyü kimi, alınan ifadə (8.34)-ün eynidir.
2. KÜRƏNİN ƏTALƏT MOMENTİ. Kürənin ətalət momenti fırlanma oxuna perpendikulyar BB1 müstəvisi ilə bölünmüş yarı kürələrdən birinin (məsələn, ABB1 yarıkürəsinin) ətalət momentinin iki mislinə bərabərdir. Şəkil 834-də elementar disk olaraq kürənin mərkəzindən z məsafədə yerləşən dz
qalınlıqlı kürə hissəsi seçilmişdir.

Şəkil 8-34. Bircins kürənin silindrin fırlanma oxuna nəzərən ətalət momenti.
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Şəkil 8-34-dən göründüyü kimi, kürənin radiusu R , elementar diskin radiusu isə r -dir. dz - kürənin mərkəzindən z və z + dz məsafələrdə yerləşən
en kəsiklər arasındakı məsafə, - elementar diskin qalınlığıdır. Pifaqor teoreminə görə r 2 = R 2 − z 2 olduğundan
R
1
2
I = 2 ⋅ πρ ∫ ( R 2 − z 2 ) 2 dz = mR 2 . (8.35)
2 0
5
3. KONUSUN ƏTALƏT MOMENTİ. Konusvari cisim ABCA müstəvi sət-

hini OO oxu ətrafında 360o fırlatmaqla alınır (şəkil 8-35). C nöqtəsindən z
və z + dz məsafələrdə yerləşən en kəsiklər arasındakı məsafəni – elementar
diskin qalınlığını dz

Şəkil 8-35. Konusvari bircins cismin OO fırlanma oxuna nəzərən ətalət momenti

ilə işarə edək. Şəkil 8-35-də ABC və A1B1C düzbucaqlı üçbucaqların oxşarR
r R
lığında = . Buradan r = z . Onda konusvari bütöv bircins cismin OO
h
z h
oxuna nəzərən ətalət momenti:
h

1
1
R
1
I = πρ ∫ r ( z ) 4 dz = πρ ( ) 4 z = πρhR 4 .
2 0
2
h
10

Konusun həcmi
I=
342

1 2
1
πR h , kütləsi isə πR 2 hρ olduğundan
3
3

3
mR 2 .
10

(8.36)

Bərk cismin hərəkəti

4. BİRCİNS ÇUBUĞA PERPENDİKULYAR OLMAQLA ƏTALƏT
MƏRKƏZİNDƏN KEÇƏN OXA NƏZƏRƏN ƏTALƏT MOMENTİ. Çubu-

ğun uzunluğunu l , sıxlığını ρ, kütləsini m və en kəsiyinin sahəsini S (çubuğun en kəsiyinin uzunluğuna nisbətən çox kiçik olduğu fərz olunur) ilə işarə
edək. Koordinat başlanğıcı ətalət mərkəzində olmaqla x oxunu çubuq boyunca, y oxunu isə ona perpendikulyar yönəldək.

Şəkil 8-36. Bircins çubuğun ətalət mərkəzindən çubuğa perpendikulyar
istiqamətdə keçən oxa nəzərən ətalət momenti

Ətalər mərkəzindən x məsafədə (şəkil 8-36) yerləşən dx qalınlıqlı elementar hissənin OO oxuna nəzərən ətalət momenti
dI = x 2 dm = x 2 ρSdx .

(8.37)

Fırlanma oxu çubuğun ətalət mərkəzindən keçdiyinə görə onunn ətalət
momenti yarısının ətalət momentinin iki mislinə bərabərdir. Çubuğun yarısının ətalət momentini tapmaq üçün (8.37) ifadəsini sıfırdan

l
2

-yə qədər inteq-

rallamaq lazımdır. Bunu nəzərə alsaq, çubuğun ətalət momenti
1/ 2

I = 2 ∫ x 2 ρSdx = 2 ρS
0

1/ 2

1

∫ x dx = 12 ml
2

2

.

0

Burada Sl - çubuğun həcmi olduğundan çubuğun kütləsi m = ρSl .
Beləliklə, bircins çubuğun ətalət mərkəzindən çubuğa perpendikulyar istiqamətdə keçən oxa nəzərən ətalət momenti
1
I = ml 2 .
(8.38)
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5. BİRCİNS ÇUBUĞUN ƏTALƏT MƏRKƏZİNDƏN KEÇƏRƏK ÇUBUQLA İTİ BUCAQ TƏŞKİL EDƏN İSTİQAMƏTDƏ YÖNƏLƏN OXA NƏZƏRƏN ƏTALƏT MOMENTİ. Çubuq OO oxu ilə α bucağı təşkil edir (şəkil 8-

37).Uzunluğu dx olan dm kütləli elementar hissənin oxdan olan məsafəsi r
olsun. Onda oxdan r məsafədə yerləşən dm kütləli elementar hissənin həmin
oxa nəzərən ətalət momenti dI = r 2 dm = r 2 ρSdx ifadəsi ilə təyin olunur.

Şəkil 8-37. Bircins çubuğun ətalət mərkəzindən keçərək çubuqla iti bucaq
təşkil edən istiqamətdə yönələn oxa nəzərən ətalət momenti

Şəkil 8-37-dən göründüyü kimi r = x sin α . Onda dI = r 2 dm = x 2 sin 2 α ⋅ ρSdx .
Məlum qaydaya görə
2

I = 2 ρS ⋅ sin α

1/ 2

∫x
0

2

dx =

1
ml 2 sin 2 α .
12

Beləliklə, bircins çubuğun ətalət mərkəzindən keçərək çubuqla α bucağı
təşkil edən istiqamətdə yönələn oxa nəzərən ətalət momenti
1
I = ml 2 sin 2 α .
(8.39)
12
Xüsusi halda fırlanma oxu çubuğa perpendikulyar (α =

π

π
2

) yönəldikdə

1
ml 2 . Təbiidir ki, bu ifadə əvvəlcədən aldığı2
12
mız (8.40) ifadəsi ilə eyinidir.
sin 2
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8.10. HÜYGENS - ŞTEYNER TEOREMİ
Yuxarıda baxdığımız bütün hallarda ətalət momenti kütlə mərkəzindən
keçən oxa nəzərən hesablanmışdır (şəkil8-38,a). Lakin cismin ətalət momentini kütlə mərkəzindən keçməyən oxa nəzərən hesablamaq da tələb oluna
bilir (şəkil 8-38,b). Bu halda ətalət momenti hesablanan ox simmetriya oxu
olmadığından, cismi müvafiq elementar hissələrə bölməklə ətalət momentini
hesablamaq məsələsi çətinliklər törədir.

a)

b)

Şəkil 8-38. Cismin müxtəlif oxlara nəzərən ətalət momenti

Huygens və Şteyner bu növ çətinlikləri aradan qaldırmaq məqsədilə onların adını daşıyan teorem (Huygens-Şteyner teoremi) müəyyənləşdirmişlər.
Həmin teoremə görə cismin ixtiyari oxa nəzərən ətalət momenti I həmin cismin ətalət mərkəzindən keçən və verilmiş oxa paralel olan oxa nəzərən ətalət
momenti ( I C ) ilə bu iki ox arasındakı məsafə (a) kvadratının cismin kütləsinə
hasilinin ( ma 2 ) cəminə bərabərdir:
I = I c + ma 2
(8.40)
Huygens-Şteyner teoremini isbat etməzdən əvvəl onun bəzi tətbiqləri üzərində dayanaq.
1. BİRCİNS ÇUBUĞUN UC NÖQTƏSİNDƏN KEÇƏRƏK ONA PERPENDİKULYAR OXA NƏZƏRƏN ƏTALƏT MOMENTİ. Çubuğun verilmiş OO

oxuna nəzərən ətalət momentini hesablamaq məqsədilə ətalət mərkəzindən
keçən və OO oxuna paralel O1O1 oxunu çəkək (şəkil 8-39). Bu oxlar arasınl
dakı məsafə a = -dir.
2

Şəkil 8-39. Milin müxtəlif oxlara nəzərən ətalət momenti
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Onda Huygens-Şteyner teoreminə görə çubuğun OO oxuna nəzərən ətalət
momenti I = I c + ma 2 = 1 ml 2 + m( l ) 2 = 1 ml 2 .
12

2

3

2. KÜRƏYƏ TOXUNAN OXA NƏZƏRƏN ƏTALƏT MOMENTİ. Radiusu

R, kütləsi isə m olan bircins kürənin (şəkil 8-40) toxunanına nəzərən ətalət
momentini ( I ) təyin etmək üçün onun ətalət mərkəzindən keçən oxa nəzərən
2
ətalət momentinin I = mR 2 ,
5

Şəkil 8-40. Kürənin toxunana nəzərən ətalət momenti

oxlar arasındakı məsafənin R olduğunu nəzərə alaraq Şteyner-Hüygens teoremindən istifadə etməliyik:
2
7
mR 2 + mR 2 = mR 2 .
5
5
Hüygens-Şteyner teoreminin bu iki sadə hala tətbiqi ilə kifayətlənərək
teoremin isbatı ilə məşqul olaq.
I = I c + ma 2 =

HÜYGENS_ŞTEYNER TEOREMİNİN İSBATI. Bircins cismin şəkil müstəvisinə perpendikulyar ixtiyari oxa (məsələn, şəkil 8-41-də O nöqtəsindən
keçərək şəkill müstəvisinə perpendikulyar oxa) nəzərən ətalət momentini ( I )
təyin edək. Bu məqsədlə cismin C ətalət mərkəzindən tələb olunan ( O nöqtəsindən keçən) oxa perpendikulyar endirək. Həmin perpendikulyar oxla O
nöqtəsində kəsişir.
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Şəkil 8-41. Hüygens-Şteyner teoreminin isbatına aid

Başlanğıcları cismin ətalət mərkəzində və O nöqtəsində olan iki düzbucaqlı xyz və x′y′z′ dekart koordinat sistemlərindən istifadə edək. Onların x
oxları ətalət mərkəzindən keçərək eyni bir düzxətt üzrə, y oxları qarşılıqlı
paralel, z oxları isə ətalət momentinin hesablandığı oxa paralel (şəkil müstəvisinə perpendikulyar) yönəlsinlər. z′ və z oxları arasındakı OC məsafəsini a
ilə işarə edək.
Cismin Δmi kütləli elementar hissəsinin z′ və z oxlarından olan məsafələri
uyğun olaraq ri / və ri olduğundan cismin z′ və z oxlarına nəzərən ətalət momentləri
N

I = ∑ Δmi (ri/ ) 2 ,

(8.41)

i =1

N

I c = ∑ Δmi ri2 .

(8.42)

i =1

Burada N- cismi ayırdığımız elementar hissələrin sayıdır. Şəkildən göründüyü kimi
(ri / ) 2 = ( xi/ ) 2 + ( yi/ ) 2 ,⎫
⎪
ri 2 = xi2 + yi2 ,
⎪
⎬
/
xi = xi + a,
⎪
⎪
/
yi = yi .
⎭
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Bu ifadələri (8.41) və (8.42)-də nəzərə aldıqda
N

N

I = ∑ Δmi [( xi/ ) 2 + ( y i/ ) 2 ] = ∑ Δmi [(a + xi ) 2 + y i2 ] =
i =1

=a

2

i =1

N

∑ Δm
i =1

i

N

N

i =1

i =1

(8.43)

+ 2a ∑ Δmi xi + ∑ Δmi ( x + y ),
2
i

2
i

N

I c = ∑ Δmi ( xi2 + yi2 )

(8.44)

i =1

alırıq. (8.44)-ü (8.43)-də nəzərə aldıqda
N

I = I c + ma 2 + 2a ∑ Δmi xi

(8.45)

i =1

olur. xyz sisteminə görə ətalət mərkəzinin x koordinatı
N

xc =

∑ Δmi xi
i =1

(8.46)

m

düsturu ilə təyin olunur. xyz sisteminin başlanğıcı ətalət mərkəzində yerləşN

diyindən xc=0 olur. Bunu (8.46)-da nəzərə aldıqda

∑ Δmi xi = 0 olduğunu
i =1

görürük.
Beləliklə, (8.45) ifadəsinin sağ tərəfindəki üçüncü hədd sıfır olduğundan
I = I c + ma 2

(8.47)

alırıq. Bu isə Huygens-Şteyner teoreminin bizə məlum olan riyazi ifadəsidir.
Yekun olaraq bəzi cisimlərin şəkildə göstərilən oxlara nəzərən ətalət momentlərinin qiymətlərini verək:
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8.11. FIRLANAN BƏRK CİSMİN KİNETİK ENERJİSİ
Tərpənməz O1O1 oxu ətrafında sabit ω bucaq sürəti ilə fırlanan bərk cismin (şəkil 8-42) kinetik enerjisini təyin edək. Bərk cismin kinetik enerjisi onu
təşkil edən ayrı-ayrı hissələrin kinetik enerjiləri cəminə bərabər olduğundan
N

Ek = ∑ ΔEki =
i =1

1 N
∑ Δmiυi2 .
2 i =1
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Şəkil 8-42. Tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cismin kinetik enerjisinə dair

Burada ΔE ki - kütləsi Δmi olan və υi xətti sürətlə O1O1 oxu ətrafında fırlanan elementar hissənin kinetik enerjisi, N- bərk cismi ayırdığımız elementar
hissələrin sayıdır. Xətti sürətlə bucaq sürəti arasındakı məlum aslılığa görə
υi = ωri və bucaq sürəti bütün elementar hissələr üçün eyni olduğundan

Ek =

1 N
1 2 N
1
2 2
Δ
m
ω
r
=
ω ∑ Δmi ri 2 = Iω 2
∑
i
i
2 i =1
2 i =1
2

N

alınır. Burada I = ∑ Δmi ri2 bərk cismin tərpənməz O1O1 oxuna nəzərən ətai =1

lət momentidir. Beləliklə, tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cismin kinetik
enerjisi
1
Ek = Iω 2 .
(8.48)
2
(8.48) ifadəsindən göründüyü kimi, tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk
cismin kinetik enerjisi zahirən irəliləmə hərəkəti icra edən cismin kinetik enerjisinə bənzəyir – irəliləmə hərəkətindəki kütlə rolunu fırlanma hərəkətində
ətalət momenti, xətti sürət rolunu isə bucaq sürəti oynayır.
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8.12. MÜRƏKKƏB HƏRƏKƏT EDƏN BƏRK CİSMİN
KİNETİK ENERJİSİ
Qeyd etdiyimiz kimi, bərk cismin müstəvi mürəkkəb hərəkəti iki sadə
hərəkətin - hər hansı nöqtəyə bərkidilmiş koordinat sisteminə nəzərən irəliləmə və həmin nöqtədən keçən ox ətrafında fırlanma hərəkətlərinin cəmi kimi
ifadə etmək olar. Bu səbəbdən, bərk cismin Δmi kütləli i-ci elementar hissər r
rr
sinin sürəti (8.1) düsturuna görə υi = υ0 + [ωri ] kimi təyin olunur. Onda müstəvi hərəkət zamanı bərk cismin kinetik enerjisi
Ek =

r
rr
1 N
1 N
Δmiυi2 = ∑ Δmi (υo + [ωri ]) 2 .
∑
2 i =1
2 i =1

Vektorun kvadratı onun modulunun kvadratına bərabər olduğundan
r
rr
( υ 2 = (υ υ ) = υυ cos α = υυ cos 0o = υ 2 )
N
r N
rr 1 N
rr
1
Ek = υ02 ∑ Δmi + υ0 ∑ Δmi [ωri ] + ∑ Δmi [ωri ]2 .
2 i =1
2 i =1
i =1

Δmi kütləli elementar hissənin irəliləmə hərəkət sürəti

(8.49)

r

υ0

r

Şəkil 8-43. Δmi kütləli elementar hissənin radius-vektoru ilə Ri arasındakı əlaqə

r r r
olan O nöqtəsinə nəzərən radius-vektoru (şəkil 8-43) ri = ri ′ + R i olduğundan
r
( Ri -fırlanma oxuna perpendikulyardır),
rr
rr
rr
[ωri ] = [ωri / ] + [ωRi ] .
rr
r
r
alınır. ω və ri / eyni düzxətt (fırlanma oxu) üzrə yönəldiyindən ωri / = 0 .

[ ]
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rr
rr
Onda, [ωri ]2 = [ωRi ]2 = ω 2 Ri2 . Bütün bu qeydləri (8.49)-da nəzərə aldıqda
Ek =

N
r N
rr 1
1
mυ02 + υ0 ∑ Δmi [ωri ] + ω 2 ∑ Δmi Ri2 .
2
2 i =1
i =1

N

I 0 = ∑ Δmi ri2 - bərk cismin O nöqtəsindən keçən fırlanma oxuna nəzəi =1

rən ətalət momenti olduğundan, kinetik enerji
Ek =

r N r
r
1
1
mυ02 + Iω 2 + υ0 ∑ [ωΔmi ri ] .
2
2
i =1

(8.50)

r
r
1 N
Bərk cismin ətalət mərkəzinin radius-vektoru rC = ∑ Δmi ri ifadəsi ilə
m 1
N
N
r
r r
r
r
r
təyin olunduğundan ∑ Δmi ri = mrC . Onda ∑ [ωΔmi ri ] = [ωmrC ] və
1

i =1

r rr
1
1
mυ02 + Iω 2 + m(ω[ωrC ]).
(8.51)
2
2
Fırlanma oxu O nöqtəsindən yox, bərk cismin ətalət mərkəzindən keçdikdə koordinat başlanğıcı ətalət mərkəzi ilə üst-üstə düşür. Belə koordinat sister
mində rC = 0 olduğundan, kinetik enerji
Ek =

Ek =

1
1
mυc2 + I cω 2 .
2
2

(8.52)

r
(8.52) ifadəsində υC - ətalət mərkəzinin hərəkət sürəti, I c isə bərk cismin
kütlə mərəkzindən keçən oxa nəzərən ətalət momentidir.
(8.52)-dən göründüyü kimi, bərk cismin kinetik enerjisi ətalət mərkəzinin
sürətinə bərabər sürətlə baş verən irəliləmə hərəkətinin kinetik enerjisi ilə ətalət mərkəzindən keçən ox ətrafında fırlanma hərəkətinin kinetik enerjisi cəminə bərabərdir.

8.13. BƏRK CİSMİN TARAZLIĞI
Biz bərk cismin müstəvi hərəkətinə irəliləmə və fırlanma hərəkətlərinin
cəmi kimi baxdıq. Deməli, bərk cismin tarazlıqda qalması üçün ona irəliləmə
və fırlanma hərəkəti verən səbəblər olmamalıdır. İrəliləmə hərəkəti cismə
qüvvənin, fırlanma hərəkəti isə qüvvə momentinin təsiri ilə əlaqədardır. Ona
görə cismə təsir edən bütün xarici qüvvələrin cəmi sıfır, yəni
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r

N

∑F = 0
i =1

i

(8.53)

olduqda cisim irəliləmə hərəkəti etmir. Burada N -cismə təsir edən xarici
qüvvələrin sayıdır. Cismə təsir edən qüvvələrin istənilən tərpənməz oxa nəzərən momentləri cəmi sıfır, yəni

r

N

∑M
i =1

i

=0

(8.54)

olduqda isə cisim fırlanma hərəkəti etmir. Beləliklə, bərk cismin tarazlıqda
qalması üçün (8.53) və (8.54) şərtləri ödənməlidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, (8.54) şərtinin bir müstəvi üzərində olmayan üç
oxa (məsələn, qarşılıqlı perpendikulyar üç oxa) nəzərən ödənməsi bərk cismin fırlanma hərəkətində iştirak etməməsi üçün tam kafi şərtdir.

8.14. HƏRƏKƏT MİQDARI MOMENTİ
Fırlanma hərəkəti qüvvə momenti ilə yanaşı hərəkət miqdarı momenti
(impuls momenti) adlanan fiziki kəmiyyətlə də xarakterizə olunur.
Hərəkət miqdarı momenti ilə tanış olmaq üçün O nöqtəsi ətrafında m
kütləli maddi nöqtənin ədədi qiymətcə sabit υ sürəti ilə dairəvi hərəkət
r
etdiyini fərz edək (şəkil 8-44) . Maddi nöqtənin r radius-vektorunun onun
r
mυ hərəkət miqdarına vektorial hasili maddi nöqtənin verilmiş O nöqtəsinə
r
nəzərən hərəkət miqdarı momenti ( L ) adlanır:
r r r
L = [r mυ ] .
(8.55)

Şəkil 8-44. Hərəkət miqdarı momentinin istiqaməti
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İki vektorun vektorial hasilinin xassəsini yada salmaqla (8.55) ifadəsinə
r
r
nəzər saldıqda hərəkət miqdarı momentinin r və υ vektorlarının yerləşdiyi
müstəviyə perpendikulyar olduğunu görürük. Şəkil 8-44-də maddi nöqtə şəkil müstəvisi üzərində saat əqrəbi istiqamətində dairəvi hərəkət edir. Bu halda
r
hərəkət miqdarı momenti ( L ) şəkil müstəvisinə perpendikulyar olmaqla bizdən şəkil müsətəvisinə doğru, yəni bucaq sürəti istiqamətində yönəlir. Hərəkət miqdarı momentinin istiqamətini sağ əl qaydası ilə təyin etmək olar.
Bu qaydaya görə fırlanan cismin fırlanma oxunu sağ əllə elə tutmaq lazımdır ki, baş barmaqla 90o bucaq təşkil edərək oxa sarılmış dörd barmaq cismin
fırlanma istiqamətində yönəlsin. Onda ox boyunca yönələn baş barmaq hərəkət miqdarı momentinin istiqamətini göstərir (şəkil 8-45).

Şəkil 8-45. Sağ əl qaydası

Tərpənməz ox ətrafında fırlanma zamanı bucaq sürəti vektoru da eyni
istiqamətə yönəldiyindən bucaq sürəti və hərəkət miqdarı momenti vektorr r
larının istiqamətləri eynidir (şəkil 8-46): L ω .

Şəkil 8-46. Yer kürəsinin bucaq sürəti və hərəkət miqdarı momentinin istiqamətləri

Bu tanışlıqdan sonra hər hansı nöqtəsindən bərkidilmiş bərk cismin bərkidilmə nöqtəsinə nəzərən hərəkət miqdarı momentini müəyyənləşdirək. Bərk
cismin bu növ hərəkəti mürəkkəb xarakter daşıyır – o bərkidilmə nöqtəsindən
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keçən və hər an fəzada vəziyyətini dəyişən ox ətrafında fırlanır. Başqa sözlə,
bərk cismin belə hərəkətinə öz vəziyyətini həm cisim daxilində (həmişə bərkidilmə nöqtsindən keçmək şərtilə), həm də fəzada dəyişən ani ox ətrafında
fırlanma hərəkəti kimi baxmaq olar.
Hər hansı nöqtəsindən bərkidilmiş bərk cismin həmin nöqtəyə nəzərən
hərəkət miqdarı momentini tapmaq üçün onu elementar hissələrə bölüb, ayrıayrı elementar hissələrin həmin nöqtəyə nəzərən hərəkət miqdarı momentlərini vektorial toplamaq lazımdır:
N
r N r
r
r
L = ∑ Li = ∑ [ri Δmiυi ] .
(8.56)
i =1

i =1

Burada N- bərk cismin bölündüyü elementar hissələrin sayıdır. Bərk cismin ətalət mərkəzindən bərkidildiyini qəbul etsək, fırlanma hərəkətinin xətti
r rr
sürəti υ = [ωri ] olduğundan, ətalət mərkəzinə görə hərəkət miqdarı momenti
N
r N r
rr
r rr
L = ∑ [ri Δmi [ωri ]] = ∑ Δmi [ri [ωri ]] .
i =1

i =1

(8.57)

[r[r r ]]

→ →→

→ → →

Vektorların üçqat vektorial hasilinin xassəsinə görə a b c = b ( a c ) − c ( a b)
olduğundan (8.57)-ni belə yaza bilərik:
r N
r
v rr
L = ∑ Δmi {ωri 2 − ri (riω )} .
(8.58)
i =1

(8.58) ifadəsindən göründüyü kimi, ümumi halda bərk cismin nöqtəyə
nəzərən hərəkət miqdarı momenti bucaq sürəti vektoru ilə üst-üstə düşmür.
Bərk cisim bir yox, iki nöqtədən bərkidildikdə fırlanma bu iki nöqtədən
keçən tərpənməz ox ətrafında baş verir. Tərpənməz ox ətrafında fırlanma
hərəkətini xarakterizə etmək üçün oxa nəzərən hərəkət miqdarı momenti anlayışı daxil edilir.
Bərk cismin tərpənməz ox üzərində götürülmüş ixtiyari nöqtəsinə nəzərən
hərəkət miqdarı momentinin həmin ox üzərindəki toplananı bərk cismin oxa
nəzərən hərəkət miqdarı momenti adlanır.
Maddi nöqtənin oxa nəzərən hərəkət miqdarı momenti ox boyunca yönəldiyindən, tərpənməz ox ətrafında fırlanan cismin bütün elementar hissələrinin
hərəkət miqdarı momentlərinin fırlanma oxu boyunca yönəldiklərini söyləyə
bilərik. Bu səbəbdən, tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cismin oxa nəzərən
hərəkət miqdarı momentini təyin etmək üçün onu elementar hissələrə bölərək
oxa nəzərən hərəkət miqdarı momentlərinin cəbri cəmini tapmaq kifayətdir.
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a)

b)
Şəkil 8-47.Tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cismin oxa
nəzərən hərəkət miqdarı momenti

Fırlanma oxunu z istiqamətində seçdikdə həmin oxa nəzərən hərəkət
miqdarı momenti
N
r
r
r
Lz = ∑ [ri Δmiυi ] .
(8.59)
i =1

r
olur (şəkil 8-47,a). Burada ri - fırlanma oxuna perpendikulyardır.
(3.70) və (8.59)-dan göründüyü kimi, tərpənməz oxa nəzərən hərəkət miqdarı momenti bucaq sürəti ilə bir düz xətt üzərində olmaqla eyni istiqamətə
yönəlir.
Asanlıqla isbat etmək olar ki, oxa nəzərən hərəkət miqdarı momenti ox
üzərində seçilən nöqtənin vəziyyətindən asılı deyildir. Bu məqsədlə Δmi
kütləli maddi nöqtənin fırlanma oxu üzərində götürülmüş ixtiyari O nöqtəsinə
nəzərən hərəkət miqdarı momentini təyin edək (şəkil 8-47,b):
r
r r
LO = [ri mυi ]
(8.60)
Maddi nöqtənin fırlanma oxu üzərində yerləşən ixtiyari O nöqtəsinə görə
r
r
r
ri radius-vektorunu biri ox üzrə ( ri / ), digəri isə oxa perpendikulyar ( R ) iki
toplanana ayıraq ( şəkil 8-47,b):
→
r′ →
r i = ri + R i .
(8.61)
(8.61) ifadəsini (8.60)-da nəzərə aldıqda
r
r r
r r
LO = [ri ′mυi ] + Ri mυi

[
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Tərifdən məlum olduğu kimi, maddi nöqtənin oxa nəzərən hərəkət miqr
darı momenti (8.62)-ilə ifadə olunan LO vektorunun fırlanma oxu üzrə toplananına bərabərdir. İki vektorun vektorial hasilinin xassəsinə görə (8.62)-nin
r r
r
birinci həddi ilə ifadə olunan [ri ′mυi ] vektoru fırlanma oxu üzrə yönələn ri ′
r r
vektoruna perpendikulyardır. Onda [ri ′mυi ] vektorunun fırlanma oxu üzərindəki toplananı sıfra bərabərdir. (8.62)-nin ikinci həddi ox üzərində seçilən
nöqtənin vəziyyətindən asılı deyildir. Çünki ox üzərində nöqtənin harada –
şəkil 8-47.b-də göstərilən O , O1 , O2 və yaxud digər yerlərdə seçilməsindən
r
r
asılı olmayaraq Ri vektoru bütün nöqtələr üçün sabitdir. LO vektorunun fırlanr r
ma oxu üzrə toplananı yalnız Ri mυi həddi ilə müəyyən olunduğundan, oxa
nəzərən hərəkət miqdarı momenti ox üzərində seçilən nöqtənin vəziyyətindən
asılı deyildir.
Tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cismin hər bir elementar hissəsinin
oxa nəzərən hərəkət miqdarı momenti fırlanma oxu boyunca eyni istiqamətə
r r
yönəldiyindən, həmçinin ri ⊥ υi olduğundan, (8.59) ifadəsini skalyar şəkildə
də yazmaq olar:

[

]

N

N

i =1

i =1

Lz = ∑ ri Δmiυi = ω ∑ Δmi ri 2 = I zω . (8.63)
N

Burada I z = ∑ Δmi ri2 - bərk cismin tərpənməz oxa nəzərən ətalət momeni =1

tidir. Bərk cismin tərpənməz oxa nəzərən hərəkət miqdarı momenti həmişə
tərpənməz ox boyunca bucaq sürəti istiqamətində yönəldiyindən
r
r
Lz = I zω .
(8.64)
Bir daha qeyd edək ki, (8.64) ifadəsi, yəni hərəkət miqdarı momenti ilə
bucaq sürəti vektorlarının bir düz xətt üzrə eyni istiqamətə yönəlməsi yalnız
tərpənməz ox ətrafında fırlanma hərəkəti üçün doğrudur.
Yalnız bir nöqtəsindən bərkidilmiş bərk cismin fırlanma hərəkətində olr
r
duğu kimi fırlanma oxu tərpənməz olmadıqda, L və ω vektorlarının bir düz
xətt üzrə yönəlmədiyini qeyd etdik. Lakin bərk cismin formasından asılı olmayaraq, həmişə hər bir cisim üçün ətalət mərkəzindən keçən və qarşılıqlı
perpendikulyar elə üç ox tapmaq olar ki, bərk cismin bu oxlardan hər biri ətrafında fırlanma hərəkəti zamanı hərəkət miqdarı momenti və bucaq sürəti
həmin ox üzrə yönəlsin. Bu oxlar bizə məlum olan baş ətalət oxlarıdır. Bərk
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cismin ətalət mərkəzindən keçən hər oxa uyğun ətalət momenti vardır. Bu
ətalət momentləri içərisində biri ən böyük, biri isə ən kiçikdir. Müvafiq ətalət
momentlərinə uyğun oxlar baş ətalət oxlarıdır. Bu iki oxa perpendikulyar ox
isə üçüncü baş ətalət oxudur. Baş ətalət oxlarının qarşılıqlı perpendikulyar
olması bərk cismin hərəkətini öyrənmək məqsədilə başlanğıcı cismin ətalət
mərkəzində olmaqla müvafiq oxları ( x , y , z ) baş ətalət oxları üzrə yönələn
Dekart koordinat sistemindən istifadə etmək imkanı yaradır.

Şəkil 8-48. Baş ətalət oxları

Bərk cismin x, y və z baş ətalət oxları ətrafında fırlanma hərəkətinin bur r
r
caq sürətlərini müvafiq olaraq ω x , ω y və ω z -lə işarə etsək, bu oxlar ətrafında
fırlanma

r
r
Lx = I xω x , ⎫
r
r ⎪⎪
(8.65)
L y = I yω y , ⎬
r
r ⎪
Lz = I zω z . ⎪⎭
düsturları ilə təsvir olunur. Fərz edək ki, bərk cisim baş ətalət oxlarından
r heç
biri ətrafında yox, ətalət mərkəzindən keçən ixtiyari bir ox ətrafında ω bucaq
r
sürəti ilə fırlanır. ω bucaq sürətinin x, y və z oxları üzərindəki toplananr
ları sıfırdan fərqli olduğundan, bərk cismin baxılan ox ətrafında ω bucaq
r r
r
sürəti ilə fırlanma hərəkətinə baş ətalət oxları ətrafında ω x , ω y və ω z bucaq
sürətləri (şəkil 8-48) ilə fırlanma hərəkətlərinin cəmi kimi baxmaq olar. Baş
ətalət oxlarına nəzərən cismin ətalət momentlərini uyğun ox ətrafında fırlanma
r
r r
hərəkətinin bucaq sürətinə vurmaqla L hərəkət miqdarı momentinin Lx , Ly
r
r r r r
r
və Lz toplananlarını alırıq. I x ≠ I y ≠ I z olduqda L = Lx + Ly + Lz vektoru ω ilə
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r r r r
r
r
r
üst-üstə düşmür. L = Lx + Ly + Lz = I xω x + I yω y + I zω z ifadəsindən göründüyü

kimi, fırlanma x üzrə yönələn baş ətalət oxu ətrafında baş verdikdə ω x ≠ 0

olduğundan Lx = I xωr x , y oxu ətrafında baş verdikdə ω y ≠ 0 , ω x = ω z = 0
r
r
olduğundan Ly = I yω y , z oxu ətrafında baş verdikdə, ω z ≠ 0, ω y = ω x = 0
r
r
r
r
olduğundan Lz = I zω z alınır. Beləliklə, L və ω -nın müvafiq oxlar üzərindəki
proyeksiyaları arsında aşağıdakı asılılq vardır:
r

Lx = I xω x , ⎫
⎪
L y = I yω y , ⎬
⎪
Lz = I zω z . ⎭

(8.65,a)

Koordinat oxları baş ətalət oxları üzrə yönəlmədikdə hərəkət miqdarı momenti və bucaq sürətinin müvafiq koordinat oxları üzrə proyeksiyaları arasındakı asılılıq daha mürəkkəb xarakter daşıyır:
L x = I xxω x + I xyω y + I xzω z , L y = I xyω x + I yyω y + I yzω z ,
L z = I xzω x + I yzω y + I zz ω z .

(8.66)

Komponentləri koordinat oxlarının seçilməsindən asılı olan doqquz
I ij ( i , j = x , y , z ) kəmiyyətləri ətalət tenzorunun komponentləridir. Koordinat oxları baş ətalət oxları üzrə yönəldikdə

I xx = I x , I yy = I y və I zz = I z
ifadələrindən başqa qalan altı komponent sıfır olduğundan, (8.66) ifadəsi
(8.65)-ə çevrilir.
Qeyd edək ki, ətalət oxu ilə üst-üstə düşməyən fırlanma oxunu tərpənməz
saxlamaq üçün ona xarici qüvvə tətbiq etmək lazımdır.

8.15. HƏRƏKƏT MİQDARI MOMENTİNİN
SAXLANMA QANUNU
r
r radiuslu çevrə üzrə υ xətti sürəti ilə fırlanan m kütləli maddi nöqtənin
hərəkət miqdarı momentinin
r r r
L = [r mυ ]
(8.67)
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r
olduğunu bilirik. Burada r - çevrənin mərkəzinə nəzərən maddi nöqtənin radius-vektorudur. Hərəkət miqdarı momentinin zamana görə dəyişməsini müəyyən etmək məqsədilə (8.67)-nin hər iki tərəfindən zamana görə törəmə alaq:
r
r r
r
r r
r dυ
r r
dL
dr r
= [ mυ ] + [r m ] = [υ mυ ] + [r ma ] . (8.68)
dt
dt
dt
(8.68)-in sağ tərəfində birinci hədd sıfır (iki eyni vektorun vektorial hasili
rr
sıfırdır - [υ υ ] = 0 ), ikinci həddi isə maddi nöqtəyə təsir edən qüvvənin nöqtəyə nəzərən qüvvə momenti olduğundan
r
r
dL r r
= [r F ] = M ,
(8.69)
dt
yaxud
→

→

d L = M dt

(8.70)
alınır. (8.69) və (8.70) maddi nöqtənin hərəkət miqdarı momentinin dəyişməsini ifadə edir. Qeyd edək ki, hərəkət miqdarı momenti və qüvvə momenti
eyni bir nöqtəyə (yaxud eyni bir oxa) nəzərən götürülür.
Göründüyü kimi, hərəkət miqdarı momentinin dəyişməsi təsir edən qüvvə
r
momentinin impulsuna ( Mdt ) bərabərdir.
r
r
Maddi nöqtəyə təsir edən qüvvənin momenti sıfır ( M = 0 ) olduqda dL =0
və buradan:
r
L = sabit .
(8.71)
(8.71) dairəvi hərəkət edən maddi nöqtə üçün hərəkət miqdarı momentinin saxlanma qanunudur. Bu qanuna görə çevrə üzrə hərəkət edən maddi nöqtəyə təsir edən qüvvə momenti sıfır olduqda onun hərəkət miqdarı momenti
qiymət və istiqamətcə sabit qalır.
→

→

Hərəkət miqdarı momenti r və υ vektorlarına perpendikulyar olduğundan, (8.71) qanunu fırlanma müstəvisinin fəzada öz vəziyyətini sabit saxladığını ifadə edir.
Asanlıqla inanmaq olar ki, mərkəzi sahədə hərəkət edən maddi nöqtənin
(məsələn, nüvə ətrafında fırlanan elektronun, Yer ətrafında fırlanan Ayın,
Günəş ətrafında fırlanan planetlərin və s.) hərəkət miqdarı momenti saxlanır.
r
r r
rr
Doğrudan da, mərkəzi sahədə r || F olduğundan M = r F = 0 və bu səbəbr
dən L = sabit olur.

[ ]
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İndi tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cismin hərəkət miqdarı momentinin dəyişməsini müəyyənləşdirək. Tərpənməz oxun z istiqamətində yönəldiyini qəbul edək. Məlum olduğu kimi, ox ətrafında fırlanan bərk cismin hərəkət miqdarı momenti
N r
N
N
r
r
rr
r
r
Lz = ∑ Liz = ∑ [ri Δmiυi ] = ∑ [ri Δmi [ωri ]]
i =1

i =1

(8.72)

i =1

ifadəsi ilə təyin olunur. Tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cisim üçün
r r
r r
L z || ω və ri ⊥ ω olduğundan
r
r N
r
Lz = ω ∑ Δmi ri 2 = I zω .

(8.73)

i =1

Bərk cismin elementar hissələrinə təsir edən daxili və xarici qüvvələri
→

→

müvafiq olaraq f və F ilə işarə edək. (8.69) ifadəsinə əsasən elementar
hissənin hərəkət miqdarı momentinin vahid zamandakı dəyişməsi daxili və
r
→
→
dLi
xarici qüvvələrin momentləri cəminə bərabərdir:
= ( M i ) f + ( M i ) F . Onda
dt
tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cismin hərəkət miqdarı momentinin vahid zamandakı dəyişməsi
r
r
N
N
→
r
dL N dL i
=∑
= ∑ (M i ) f + ∑ (M i ) F .
(8.74)
dt i =1 dt
i =1
i =1
Bərk cismə təsir edən daxili qüvvələrin ixtiyari nöqtəyə, yaxud oxa nəzəN
r
rən qüvvə momentlərinin cəmi ∑ (M i )f = 0 olduğundan
i =1

r
→
dL N →
= ∑ (M i ) F = M
dt i =1
→

N

(8.75)

→

olur. Burada M = ∑ ( M i ) f - bərk cismə təsir edən xarici qüvvə momentləi =1

rinin cəmidir. Deməli, bərk cismin tərpənməz oxa nəzərən hərəkət miqdarı
momentinin vahid zamandakı dəyişməsi, bərk cismə təsir edən xarici qüvvələrin həmin oxa nəzərən momentləri cəminə bərabərdir.
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Cismə təsir edən xarici qüvvələrin fırlanma oxuna nəzərən momentlərinin
→
cəmi sıfır olduqda1 dL = 0 və buradan
→

L = sabit

(8.76)

alınır. (8.76) qapalı sistem təşkil edən cisim və ya cisimlər sistemi üçün hərəkət miqdarı momentinin saxlanma qanununun riyazi ifadəsidir. Bu qanuna
görə qapalı sistem təşkil edən cismin (maddi nöqtələr toplusunun) oxa nəzərən hərəkət miqdarı momenti sabit qalır.
(8.73)-ü (8.76)-da nəzərə alsaq, tərpənməz ox ətrafında fırlanan cisim üçün
r
Iω = sabit
(8.77)
alırıq. (8.77)-dən göründüyü kimi, sistemə təsir edən xarici qüvvələrin yekun
momenti sıfır olduqda fırlanma oxuna nəzərən ətalət momentinin bucaq sürətinə hasili sabit qalır.
(8.77) düsturu əsasında qapalı sistemin hərəkət miqdarı momentinin saxlanma qanunu üzərində bir qədər ətraflı dayanaq. Göründüyü kimi, qapalı
sistemin fırlanma oxuna nəzərən ətalət momenti daxili qüvvələr hesabına
dəyişərsə həmin sistemin bucaq sürəti onunla tərs mütənasib olaraq dəyişməlidir. Sistemin ətalət momenti kütlənin oxa nəzərən paylanmasını müəyyən
etdiyindən, ətalət momentinin dəyişməsi zamanı sistemi təşkil edən hissələrin
fırlanma oxuna nəzərən vəziyyətləri dəyişməlidir (fırlanma oxuna yaxınlaşmalı, yaxud ondan uzaqlaşmalıdır). Bunu Jukovski skamyası adlanan qurğunun köməkliyi ilə əyani nümayiş etdirmək olar. Jukovski skamyası şaquli ox
ətrafında sərbəst (praktik olaraq sürtünməsiz) fırlana bilən üfuqi yerləşmiş
dairəvi dayaqdan ibarətdir (şəkil 8-49).
Şəkil 8-49,a-da qollarını yana açmış və əllərində çəki daşları olan adam
r
Jukovski skamyası üzərində oturaraq sabit ωi bucaq sürəti ilə fırlanır. Bu ilkin halda onun fırlanma oxuna nəzərən ətalət momentini I i işarə edək. Adama
heç bir xarici qüvvə təsir etmədiyindən, hərəkət miqdarı momentinin saxlanma
r
qanununa görə I iωi = sabit olur.

1

Əvvəllər yalnız xarici qüvvə təsirinə məruz qalmayan sistemi qapalı sistem adlandırdıq.
Fırlanma hərəkətində elə ola bilər ki, sistemə təsir edən xarici qüvvələrin cəmi sıfırdan
fərqli olduğuna baxmayaraq verilmiş fırlanma oxuna nəzərən xarici qüvvələrin momentləri
cəmi sıfır olsun. Belə sistemi fırlanma hərəkəti baxımından qapalı sistem adlandırmaq olar.
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a)

b)

Şəkil 8-49. Jukovski skamyası vasitəsilə hərəkət miqdarı
momentinin saxlanma qanununun nümayişi

Adam qollarını bədəninə yaxınlaşdıraraq fırlanma oxuna nəzərən öz ətalət
momentini (son haldakı ətalət momentini I f ilə işarə edək) azaltdıqda (şəkil
8-49,b) hərəkət miqdarı momentinin saxlanma qanununa görə fırlanma hərər
r
r
kətinin bucaq sürəti artaraq elə ω f qiyməti almalıdır ki, I iωi = I f ω f = sabit
olsun. Doğrudan da, qollarını bədəninə sıxdıqda (ətalət momentini kiçiltdikdə)
bucaq sürətinin böyüməsi, yana açdıqda (ətalət momentini böyütdürdükdə)
isə bucaq sürətinin kiçildiyi müşahidə olunur.

a)

b)

Şəkil 8-50. Hərəkət miqdarı momentinin saxlanma qanununun nümayişi
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Oxşar hadisə şəkil 8-50-də göstərilən hallarda da müşahidə olunur. Ox
r
ətrafında ilkin ωi bucaq sürətilə fırlanan iki diskdən birini çıxardıqda
I1ωi + I 2ωi = I1ω f qanununa müvafiq olaraq fırlanmanın bucaq sürəti artaraq

ωf =

I1ωi + I 2ωi
qiymətini alır.
I1

Tələbələr elə zənn etməsinlər ki, hərəkət miqdarı momentinin saxlanma
qanununu yalnız onlar yaxşı bilirlər. Onlara xatırlatmaq istəyirəm ki, pişiklər
də hərəkət miqdarı momentinin saxlanma qanununu çox yaxşı “ bilirlər ”.
Çünki, yalnız qanunu bilməklə kifayətlənməyib həyatlarını təhlükədən qorumaq üçün öz “biliklərini” praktikada geniş tətbiq edirlər. Buna inanmayanlar
kino lentinə çəkilmiş real hadisəyə nəzər salsınlar (şəkil 8-51).

Şəkil 8-51. Pişiyin hərəkət miqdarı momentinin saxlanma qanunundan faydalanması.

Ağaç üzərində oturan pişiyi itələyərək Yerə salmışlar. Pişik ağaçdan ayrıldığı vəziyyətdə Yerə düşsəydi parça-parça olardı. Bunu yaxşı bilən pişik canını ölümdən qurtarmaq üçün hərəkət miqdarı momentinin saxlanma qanununu “yada salaraq” ondan istifadə etmişdir. O bədənini yığışdırıb yumaq halına
gətirərək ona tətbiq olunmuş itələmə qüvvəsini özünün fırlanmasına yönəlt364
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mişdir. Sonra tədricən bədənini açmaqla öz ətalət momentini böyütdüyündən
r
I iωi = sabit qanununa uyğun olaraq fırlanmanın bucaq sürəti tədricən kiçilmişdir. Bundan faydalanan pişik fəzada öz vəziyyətini uyğun şəklə gətirmə
imkanı əldə edərək ayaqları üstə yumşaq şəkildə yerə düşməyi bacarmışdır.
Hər birimiz öz biliklərimizi həyatda bu cür tətbiq edə bilsəydik nə yaxşı olardı!
Jukovski skamyası üzərində sükunətdə olan adam müəyyən istiqamətdə
fırlanan çarxı (şəkil 8-52-da çarx üfuqi müstəvi üzrə fırlanır) əlinə alaraq
onun oxunu şaquli vəziyyətdə saxladıqda xarici qüvvə təsir etmədiyindən
çarx+adam sisteminin hərəkət miqdarı momenti əvvəlki kimi (çarxı əlinə

Şəkil 8-52. Hərəkət miqdarı momentinin istiqamətcə saxlanması

götürənə qədər) yenə də sıfır olmalıdır:
r
r
I1ω1 + I 2ω2 = 0 .

(8.78)

Burada I1 - çarxın, I 2 isə adamın şaquli oxa nəzərən ətalət momentləri,
r
ω1 və ω2 isə müvafiq olaraq çarxın və adamın bucaq sürətləridir.
r
r
I1ω1 = − I 2ω2 .
(8.79)
r

Deməli, bu halda skamya üzərindəki adam çarxın əksi istiqamətdə
r
I r
ω2 = − 1 ω1 bucaq sürəti ilə fırlanmalıdır və belə də olur.
I2
Balerinaların, gimnastların və akrobatların bir çox hərəkətləri onların hərəkət miqdarı momentinin saxlanma qanununu bilib-bilməməsindən asılı olmayaraq bu qanuna əsaslanmışdır.
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8.16. SƏRBƏST FIRLANMA OXLARI
Ümumi halda bərk cismin fırlanma oxunu fəzada tərpənməz vəziyyətdə
saxlamaq üçün oxa qüvvə tətbiq etmək tələb olunur. Bunu əyani şəkildə təsəvvür etmək üçün aşağıdakı təcrübələrə nəzər salaq.
Kütləsi nəzərə alınmayacaq dərəcədə kiçik olan çubuğun üclarına hər birinin kütləsi m olan kürə bərkidək. Çubuğu kürələrdən birinə yaxın olan O
nöqtəsindən keçərək ona perpendikulyar (şəkil 8-53) olan şaquli oxa taxmaqla
onun ətrafında sabit ω bucaq sürətilə fırladaq. Belə hərəkət zamanı kürələrə
müvafiq olaraq
f1 = mω 2 r1 və f 2 = mω 2 r2

mərkəzdənqaçma ətalət qüvvələri təsir edir. r1 > r2 olduğundan, oxa təsir edən
yekun qüvvə sıfırdan fərqlidir.

Şəkil 8-53. Mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsinin fırlanma oxuna təsiri

Fırlanma oxunun ücları dayaqlara söykənmədiyi halda bu qüvvənin təsiri ilə
fırlanma oxu tərpənməz qalmayaraq fəzada öz vəziyyətini dəyişər. Lakin ox
uclarından dayaqlara bərkidildiyinə görə tərpənməz qalır. Təsir edən yekun
qüvvə oxu şəkildə göstərilən (qırıq xətlə) kimi əyilir. rFırlanma
r / oxunun tərpənməz qalması üçün dayaq tərəfindən oxun uclarına f 1′ və f 2 qüvvələri təsir
etməlidir. Çubuğu ətalət mərkəzindən keçən şaquli ox ətrafında sabit bucaq
sürətilə fırlatdıqda isə kürələrə bir düz xətt üzrə yönələn qiymətcə bərabər,
istiqamətcə əks qüvvələr təsir edir (şəkil 8-54,a). Həmin qüvvələr bir-birini
tarazlaşdırdığından belə fırlanma nəticəsində oxa yekun qüvvə təsir etmir və
ox fəzada öz vəziyyətini tərpənməz saxlayır. Kürələrin kütələri müxtəlif olmaqla m1r1=m2r2 şərti ödəndikdə (bu şərt ödəndikdə fırlanma oxu sistemin
ətalət mərkəzindən keçir) də eyni nəticə alınır (şəkil 8-54,b). Hər iki halda
oxun tərpənməz qalması üçün əlavə qüvvəyə ehtiyac qalmır. Bu növ ox, yəni
heç bir xarici təsir olmadan fəzada öz vəziyyətini dəyişməz saxlayan fırlanma
oxu sərbəst ox, yaxud sərbəst fırlanma oxu adlanır.
366

Bərk cismin hərəkəti

a)

b)

Şəkil 8-54. Fırlanma oxunun ətalət mərkəzindən keçdiyi hal – sərbəst fırlanma oxu

Təsvir olunan təcrübələrdən alınan nəticələri ümumiləşdirməklə müəyyən
olunmuşdur ki, xarici təsir olmadan fırlanma oxu vəziyyətinin dəyişməz qalması üçün aşağıdakı iki şərt ödənməlidir:
1. Fırlanma oxu cismin ətalət mərkəzindən keçməlidir.
2. Fırlanma oxuna perpendikulyar olan bütün oxlara nəzərən ətalət qüvvələrinin momenti sıfır olmalıdır.
Baş ətalət oxları bu iki şərti ödəndiyindən onlar sərbəst fırlanma oxlarıdır.
Baş ətalət oxlarının sərbəst fırlanma oxları olduğunu şəkil 8-55 vasitəsilə
də nümayiş etdirmək olar.

Şəkil 8-55. Baş ətalət oxları sərbəst fırlanma oxlarıdır

x, y və z istiqamətlərində yönəlmiş çubuqların uclarına müvafiq olaraq
m1 , m2 , m3 , m4 , m5 , m6 kütləli kürələr bərkidək. Çubuqlar bir-birinə elə nöqtədə birləşdirilsin ki,
m1r1 = m2 r2 ,
m3r3 = m4 r4 ,
m5r5 = m6 r6
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şərtləri ödənsin, yəni kəsişmə nöqtəsi sistemin ətalət mərkəzi olsun. Xüsusi
halda m1 = m2 və r1 = r2 , m3 = m4 və r3 = r4 , m5 = m6 və r5 = r6 ola bilər. Belə
sistemi x, y, yaxud z baş ətalət oxlarından ixtiyari biri ətrafında fırlatdıqda
təsir edən bütün qüvvələrin cəmi və qüvvələrin fırlanma oxuna perpendikulyar bütün oxlara nəzərən momentlərinin cəmi sıfır olur. Beləliklə, baş ətalət
oxlarının hər birinin sərbəst fırlanma oxu olduğunu görürük.
Qeyd etmək lazımdır ki, xarici qüvvə təsir etmədikdə baş ətalət oxlarından
ikisi (ətalət momenti ən böyük və ən kiçik olan oxlar) ətrafında fırlanma dayanıqlı, üçüncüsü (ətalət momenti aralıq qiymət alan ox) ətrafında fırlanma
isə dayanıqız olur. Buna kibrit qutusu ilə aparılan təcrübə vasitəsilə də inanmaq olar (şəkil 8-56).

Şəkil 8-56. Dayanıqlı və dayanıqsız fırlanma oxları

Qutunun ən böyük üzlərindən keçən aa oxuna nəzərən ətalət momenti ən
böyük, ən kiçik üzlərindən keçən bb oxuna nəzərən ətalət momenti isə ən kiçikdir. Qutunu ayrılıqda aa, bb və cc oxları ətrafında fırlatmaqla atdıqda aa
və bb oxları ətrafında fırlanmanın dayanıqlı, cc oxu ətrafında isə fırlanmanın
isə dayanıqsız olduğunu görərik. Xarici qüvvə rolu oynayan ağırlıq qüvvəsi
yalnız qutunun sərbəst düşməsinə səbəb olur.

Şəkil 8-57. Milin dayanıqlı ox ətrafında fırlanması

Cismə xarici qüvvə təsir etdikdə yalnız ən böyük ətalət momentinə malik
ox ətrafında fırlanma dayanıqlı olur. Buna aşağıdakı təcrübələrlə inanmaq
olar. İpdən asılmış mili ən kiçik ətalət momenti olan ox ətrafında böyük sü368
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rətlə fırlatdıqda (şəkil 8-57, a) ipin təsiri nəticəsində bu ox ətrafında fırlanma
dayanıqsız olduğundan mil onun ən böyük ətalət momentinə uyğun olan ox
(qırıq xətlər) ətrafında fırlanmağa başlayır (şəkil 8-54 b).
Kənarından iplə bağlanmış disklə (şəkil 8-58, a) aparılan təcrübə də eyni
nəticəni verir –disk dayanıqlı oxu “seçərək” onun ətrafında fırlanmanı tərcih
edir (şəkil 8-58, b). Böyük sürətlə fırlanan hissələri olan maşınlarda fırlanma
sərbəst ox ətrafında olmadıqda oxa təsir edən çox böyük qüvvələr

Şəkil 8-58. Milin dayanıqlı ox ətrafında fırlanması

meydana gəlir ki, bu qüvvələrin təsiri ilə maşın hissələri tezliklə sıradan çıxa
bilər. Bu cür zərərli hadisələrin yaranmaması üçün fırlanma oxu imkan daxilində sərbəst oxla üst-üstə düşməlidir.

8.17. JİROSKOP. JİROSKOPİK EFFEKT
Baş ətalət momentləri bir-birindən fərqlənən ( I1 ≠ I 2 ≠ I 3 ) cisimlər asimmetrik, baş ətalət momentləri bir-birinə bərabər, yaxud iki baş ətalət momenti
bir-birinə bərabər olub, üçüncüdən fərqlənən ( I1 = I 2 ≠ I 3 ) cisimlər isə simmetrik cisim adlanır.
Simmetriya oxu ətrafında böyük bucaq sürəti ilə fırlana bilən massiv simmetrik bərk cisim jiroskop adlanır (şəkil 8-59).

Şəkil 8-59. Jiroskop (fırfıra)
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Jiroskopun simmetriya oxu (sadəcə jiroskopun oxu) həm də baş ətalət
oxu (sərbəst fırlanma oxu) olduğundan, onun hərəkət miqdarı momenti və
bucaq sürəti vektorları fırlanma oxu boyunca yönəlir. Jiroskopun oxunun fəzada ixtiyari vəziyyət ala bilməsi üçün kardan asması adlanan qurğudan istifadə olunur (şəkil 8-60).

Şəkil 8-60. Kardan asması

Kardan asması qarşılıqlı perpendikulyar ( AA və BB ) oxlar ətrafında sərbəst fırlana bilən və biri digərinin daxilinə yerləşdirilmiş iki halqadan və dayaq rolu oynayan çərçivədən ibarətdir. Daxili halqadan keçirilmiş və CC
oxuna geydirilmiş jiroskop (disk) oxu sərbəst olaraq fəzada ixtiyari vəziyyət
ala bilir.
Jiroskopu böyük bucaq sürətilə fırlatdıqda o öz vəziyyətini tərpənməz
saxlayır. Oxunun vəziyyətini dəyişmək üçün jiroskopa xarici qüvvə momenti
təsir etməlidir.
r
Jiroskopun oxunun uc nöqtələrinə biri bizdən şəkil müstəvisinə ( F1 ), dir
gəri isə şəkil müstəvisindən bizə doğru ( F2 ) yönəlmiş cüt qüvvə ilə təsir edərək onun OO oxunu (jiroskopun oxunu) bu oxa perpendikulyar olmaqla şəkil
müstəvisi üzərində yerləşən O1O1 oxu (məcburi ox) ətrafında fırlatmağa
çalışaq (şəkil 8-61). Belə cüt qüvvənin təsiri ilə jiroskopun OO oxunun O1O1
ətrafında yox, jiroskopun öz oxuna və məcburi oxa perpendikulyar olan üçüncü O2O2 (bu ox şəkil müstəvisinə perpendikulyardır) ox ətrafında fırlandığı
müşahidə olunur. Bu hadisə jiroskopik effekt adlanır: jiroskop oxuna cüt qüvvə tətbiq etməklə onu müəyyən ox ətrafında fırlatmağa başladıqda o məcburi
ox adlanan bu ox ətrafında yox, jiroskopun öz oxuna və məcburi oxa perpendikulyar yönələn üçüncü ox ətrafında fırlanır.
Hərəkət miqdarı momentinin dəyişmə qanununa əsaslanaraq jiroskopik
effekti izah edək. Qeyd etdiyimiz kimi, baxılan halda cüt qüvvələr şəkil müstəvisinə perpendikulyar yönəlir. Bu səbəbdən məlum burğu qaydasına istinad
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edərək cüt qüvvə momentinin məcburi ox üzrə sola yönəldiyini müəyyən
edirik (şəkil 8-61). Bu momentin təsiri ilə Δt müddətində jiroskopun hərəkət

Şəkil 8-61. Jiroskopik effekt

r r
r
r r
miqdarı momenti ΔL = MΔt qədər dəyişir və L′ = L + ΔL olur. Bütün təsir

müddətində cüt qüvvə şəkil müstəvisinə perpendikulyar qaldığından onun
momenti məcburi ox boyunca sola yönəlməkdə davam edir. Beləliklə, ardıcıl
Δt zaman müddətlərində jiroskopunr hərəkət
miqdarı momenti qüvvə momenti
r
istiqamətində yönəlmiş uyğun ΔLi = M i Δt artımlarını alır:
r
r
r
r
r
r r
r
r
L// = L/ + ΔL, L/// = L// + ΔL, L//// = L/// + ΔL və sair.
Jiroskopun hərəkət miqdarı momenti onun öz oxu (simmetriya oxu) boyunca yönəldiyindən, cüt qüvvənin təsiri ilə hərəkət miqdarı momentinin belə
dəyişmələri jiroskop oxunun şəkil müstəvisinə perpendikulyar olan O2O2
oxu ətrafında sola doğru fırlandığını göstərir. Bununla da jiroskopik effekti
izah etmiş oluruq.
Qeyd etmək lazımdır ki, cüt qüvvənin təsiri ilə hərəkət miqdarı momenti
və qüvvə momenti vektorları arasındakı bucaq kiçilməyə başlayır. İstiqaməti
sabit qalan cüt qüvvə
momentinin uzunmüddətli
təsiri nəticəsində hərkət miqr
r
darı momenti ( L ) və qüvvə momenti ( M ) üst-üstə düşə bilər.

Şəkil 8-62. Jiroskopik effektin nümayişi

371

Mexanika

Jiroskopik effekti aşağıdakı sadə təcrübə ilə nümayiş etdirmək olar. Şaquli dayaq üzərinə qoyulmuş və dayaq oxu ətrafında asan fırlana bilən OO
çubuğunun bir ucuna jiroskop, digər ucuna sağa və sola hərəkət edə bilən yük
(tarazlaşdırıcı cisim) bərkidək (şəkil 8-62).
Yüklə jiroskopu elə qarşılıqlı tarazlaşdıraq ki, OO çubuğu üfuqi vəziyyət
alsın. Yükü sağa, yaxud sola hərəkət etdirdikdən sonra jiroskopu böyük bucaq sürəti ilə fırladaq. Yükü O2O2 oxuna yaxınlaşdırsaq (1 vəziyyəti) jiroskop
r
oxuna F1 qüvvəsi (bu qüvvənin O2O2 oxuna nəzərən momenti şəkil müstəvisinə perpendikulyar olmaqla bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəlir), O2O2
r
oxundan uzaqlaşdırdıqda (3 vəziyyəti) jiroskopun oxuna F2 qüvvəsi (bu qüvvənin O2O2 oxuna nəzərən momenti şəkil müstəvisinə perpendikulyar olub,
şəkil müstəvisindən bizə doğru yönəlir) təsir edir. Hər iki halda jiroskopun
oxunun üfuqi vəziyyətdə qalaraq O2O2 oxu ətrafında bir halda saat əqrəbi,
digər halda isə onun əksi istiqamətdə fırlandığı (jiroskopik effekti) müşahidə
olunur.

8.18. JİROSKOPUN PRESESSİYASI
Jiroskopun oxu kütlə mərkəzi ilə üst-üstə düşməyən nöqtəyə dayandıqda,
onun Yerin cazibə sahəsində hərəkəti maraq təşkil edir (şəkil 8-63).
Ucu O nöqtəsinə dayanmış jiroskop oxunun şaqulla α bucağı təşkil etdir
yini qəbul edək (şəkil 8-63). Oxun dayaq nöqtəsinə R reaksiya qüvvəsi, ağırr
lıq mərkəzinə isə mg qüvvəsi təsir edir. İlk baxışda bizə elə gələ bilər ki, öz
oxu ətrafında fırlanma hərəkəti icra etməsindən asılı olmayaraq jiroskop ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə Yerə yıxılmalıdır. Lakin bu belə olmur – jiroskop şaquli ox ətrafında presessiya edir (şəkil 8-63,b). Hadisənin niyə məhz belə
cərəyan etməsini başa düşmək üçün jiroskopun öz oxu ətrafında fırlanması
nəticəsində onun hərəkət miqdarı momentinə malik olması faktına və hərəkət
miqdarı momentinin saxlanma qanununa nəzər salmaq lazımdır.
Jiroskopa fırlanma hərəkəti verərkən (istər şəkil 8-59-dakı kimi, istərsə
də əlimizlə fırladaraq dayaq müstəvisi üzərinə qoyarkən) onun fırlanma oxu
şaqulla müəyyən bucaq (α ) təşkil edir. Bu səbəbdən aqırlıq qüvvəsinin istiqaməti jiroskopun dayaq nöqtəsindən keçmir. Belə olduqda jiroskopun oxuna
ağırlıq qüvvəsinin momenti tətbiq olunur. Ağırlıq qüvvəsi momenti şəkil
müstəvisinə ( o cümlədən jiroskopun oxuna) perpendikulyar istiqamətdə yö372
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nəldiyindən jiroskopun oxu ilə şaqul arasındakı α bucağının qiymətini dəyişr r
dirə bilmir. Hərəkət miqdarı momentinin dəyişmə qanununa ( ΔL = MΔt ) uyr
r
r
r
ğun olaraq sonlu Δt müddətində ΔL qədər dəyişdiyindən L f = Li + ΔL qiymətini alır (şəkil 8-63,b).

Şəkil 8-63. Jiroskopun presessiyası

r
Hər sonrakı anlarda jiroskopun hərəkət miqdarı momenti vektoru Li və

r
L f kimi eyni konik səth üzərində yerləşdiyindən, Yerin cazibə sahəsində fır-

lanan jiroskopun konik səth boyunca presessiya etdiyi nəticəsinə gəlirik.
Presessiyanın baş vermə sürətini təyin etmək üçün şəkil 8-64-ə nəzər salaq.

Şəkil 8-64. Jiroskopun presessiya sürətinin təyininə dair
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Dayaq nöqtəsindən jiroskopun kütlə mərkəzinədək məsafəni l ilə işarə
edək. Jiroskopun kütlə mərkəzinə tətbiq olunmuş P = mg qüvvəsi həmişə
jiroskop oxuna perpendikulyar (bizdən şəkil müstəvisinə doğru) yönəlmiş
moment yaradır. Şəkildən göründüyü kimi
M = mgl sin α .

(8.80)
→

Öz oxu ətrafında fırlanan jiroskopun hərəkət miqdarı momentini L ilə
işarə edək. Ağırlıq qüvvəsi momentinin təsiri ilə dt müddətində jiroskopun
hərəkət miqdarı momenti
r r
dL = Mdt
(8.81)
r
qədər dəyişir. dL şəkil müstəvisinə və jiroskopun oxuna perpendikulyar yönəldiyindən ağırlıq qüvvəsi momenti α bucağının dəyişməsinə səbəb ola bilməyərək jiroskopun oxunu konik səth hissəsi üzrə hərəkət etdirir. Sonrakı hər
dt müddətində oxşar hadisə müşahidə olunduğundan, jiroskopun oxu şaquli
istiqamətdə yönələn OO1 ilə sabit α bucağı təşkil etməklə konik səth üzrə fırlanır. Jiroskopun belə hərəkəti presessiya adlanır.
Jiroskopun oxundan və tərpənməz OO1 –dən keçən müstəvi dt
müddətində dϕ bucağı qədər döndüyündən, presessiyanın bucaq sürəti
dϕ
ω pr =
(8.82)
dt
olur. Şəkil 8-61-dən göründüyü kimi, dL = L sin α ⋅ dϕ və buradan
dL
(8.83)
L sin α
(8.81) və (8.83)-ü (8.82)-də nəzərə aldıqda
1
dL
M
mgl sin α mgl
.
ω pr =
⋅
=
=
=
dt L sin α L sin α
L sin α
L
dϕ =

Jiroskopun öz oxu ətrafında fırlanma bucaq sürətini ω, həmin oxa nəzərən
ətalət momentini I ilə işarə etdikdə
mgl
ω pr =
.
(8.84)
Iω
Göründüyü kimi, presessiyanın bucaq sürəti jiroskopun oxunun meyl bucağından ( α -dan) asılı deyildir. Presessiya bucaq sürətinin jiroskopun öz oxu
ətrafında fırlanma bucaq sürəti ilə tərs mütənasib olmasını həyati təcrübədə
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əyani surətdə müşahidə etmək olar. Presessiya zamanı fırfıranın öz oxu ətrafında fırlanma bucaq sürəti azaldıqca onun daha böyük sürətlə presessiya etməsini yəqin ki, uşaqlıq illərində hər biriniz müşahidə etmisiniz.
Qeyd edək ki, presessiya zamanı jiroskopun hərəkət miqdarı momenti
vektoru onun simmetriya oxu ilə üst-üstə düşmür. Jiroskop iki fırlanma hərəkətində – öz oxu ətrfaında məxsusi fırlanma və OO oxu ətrafında presessiya
hərəkətində iştirak etdiyindən (şəkil 8-65) onun hərəkət miqdarı momenti bu
iki fırlanma hərəkətinə uyğun hərəkət miqdarı momentlərinin vektorial cəminə
bərabərdir:
r r r
L′ = L + L pr .
Adətən L pr pp L olduğundan, yalnız bu yaxınlaşmada presessiya edən
jiroskopun hərəkət miqdarı momenti vektorunun onun simmetriya oxu ilə üstüstə düşdüyünü qəbul etmək olar.

Şəkil 8-65. Jiroskopun simmetriya oxu və hərəkət miqdarı
momenti vektorunun istiqamətləri

8.19. JİROSKOPUN TƏTBİQLƏRİ. JİROSKOPİK QÜVVƏLƏR

Silahdan atəş açılarkən böyük sürətlə hərəkət edən mərmi havanın müqavimət qüvvəsinin təsiri ilə öz trayektoriyasından tezliklə kənara atıla bilər və
hədəfə çatmamış yerə düşər. Bu növ xoşagəlməz təsiri aradan qaldırmaq
məqsədilə silahın lüləsi daxilində müvafiq yivlər açmaqla mərmiyə böyük
bucaq sürətinə malik fırlanma hərəkəti verilir. Özünü jiroskop kimi aparan
mərmi fəzada öz oxunun vəziyyətini saxlayaraq yalnız prsessiya etməklə parabolik trayektoriya üzrə hədəfə çatır.
Jiroskopik effektə əsaslanaraq maqnit kompaslara nəzərən bir sıra üstünlüklərə malik jirokompas düzəldilir. Jirokompas-oxu üfüqi müstəvi üzərində
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qalmaq şərtilə sərbəst fırlanan jiroskopdan ibarətdir. Yerin öz oxu ətrafında
fırlanması nəticəsində jiroskopa onu Yer oxu ətrafında fırlatmağa çalışan
qüvvə təsir edir. Belə təsirə məruz qalan jiroskop elə dönür ki, onun hərəkət
miqdarı momenti ilə Yerin sutkalıq fırlanma bucaq sürəti arasındakı bucaq
kiçilərək minimal olsun. Jiroskopun oxu yalnız üfüqi müstəvi üzərində dönə
bildiyindən, belə təsirə məruz qalan jiroskopun oxu həmin yerə uyğun meridian üzrə yönəlir. Jiroskopun hərəkət miqdarı momenti şimala doğru yönəldiyindən cəhətləri təyin etmək heç bir çətinlik törətmir. Beləliklə, jiroskopdan
kompas kimi istifadə etmək imkanı yarandığını gördük.
Jirokompasın maqnit kompaslara nəzərən bir sıra üstünlükləri vardır:
1. Onların göstərişinə təbii sərvətlərdə olan maqnit və dəmir, maqnit anomaliyaları və s. təsir göstərmir.
2. Adi kompaslardan fərqli olaraq coğrafi və maqnit meridianları arasındakı bucağa əsaslanaraq jirokompasın göstərişinə düzəliş verməyə ehtiyac yoxdur.
3. Jirokompaslar vibrasiya və silkələnməyə qarşı nisbətən az həssasdır.
Jirokompasın bu üstün keyfiyyətləri naviqasiya işlərində onların geniş
tətbiqinə səbəb olmuşdur.
Nəqliyyat vasitələrində böyük sürətlə fırlanan hissələr (jiroskop) olduğundan, həmin hissələrin oxunu döndərməyə səbəb olan qüvvələrin təsiri jiroskopik qüvvə adlanan qüvvələrin yaranmasına səbəb olur. Bu növ hadisələrə
gəmilərdə rast gəlinir. Gəmilərin buxar turbinlərinin rotoru jiroskop rolu oynayır. Gəminin uzununa silkələnməsi zamanı rotor oxunu döndərməyə çalışan
qüvvələr təsir göstərdiyindən jiroskopik qüvvə meydana gəlir. Uzununa silkələnmə zamanı rotor oxunu (OO) məcburi ox ( O1O1 ) ətrafında döndərməyə
çalışan (şəkil 8-66) qüvvələr yaranır.

Şəkil 8-66. Jiroskopik qüvvələrin meydana gəlməsi
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Bu halda jiroskop oxu OO və O1O1 -ə perpendikulyar olan O2O2 oxu ətrafında dönməyə çalışır (jiroskopik effekt). Belə dönmənin qarşısını almaq üçün
r
r
diyircəkli yastıq (podşipnik) tərəfindən oxa F1 və F2 qüvvələri təsir edir. Nyutonun üçüncü qanununa görə OO oxu da öz növbəsində diyircəkli yastıqlara
r
r
F1/ və F2/ qüvvələri ilə təsir edir. Bu qüvvələr jiroskopik qüvvə adlanır.

SUALLAR
1. Bərk cisim nədir?
2. Bərk cismin hansı hərəkətləri vardır?
3. Bərk cismin irəliləmə hərəkəti nədir?
4. Hansı səbəbə görə bərk cismin irəliləmə hərəkətini öyrənmək üçün onun bir
nöqtəsinin hərəkətini öyrənmək kifayətdir?
5. Bərk cismin müstəvi hərəkəti nədir?
6. Bərk cismin mürəkkəb müstəvi hərəkətini onun irəliləmə və fırlanma hərəkətlərinin cəmi kimi necə ifadə etmək olar?
7. Bərk cismin mürəkkəb müstəvi hərəkətini yalnız bir fırlanma hərəkəti ilə
reallaşdırmaq olarmı, olarsa necə?
8. Tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cismin bucaq sürəti hansı istiqamətdə
yönəlir?
9. Tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cismin bucaq təcili hansı istiqamətdə
yönəlir?
10. Tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cismin bucaq sürəti ilə bucaq təcili
vektorlarının istiqamətləri arasında hansı əlaqə vardır?
11. Ani fırlanma oxu nədir?
12. Bərk cismi müəyyən ox ətrafında fırlatmaq üçün ona tətbiq olunan qüvvə
hansı şərtləri ödəməlidir?
13. Bərk cismin fırlanma hərəkəti dinamikasının əsas tənliyini çıxarın. Bu tənlir
dυ r
= F ) ilə hansı oxyin irəliləmə hərəkəti dinamikasının əsas tənliyi ( m
dt
şarlığı var?
377

Mexanika

14. Maddi nöqtənin oxa nəzərən ətalət momenti necə təyin olunur?
15. Bərk cismin oxa nəzərən ətalət momenti necə təyin olunur?
16. Şəkildəki cismin kütləsi m , fırlanma oxundan cismin ağırlıq mərkəzinə qədər məsafə isə R-dir. OO oxuna nəzərən bu cismin ətalət momentinin I = mR 2
olmasına etirazınız varmı, varsa nədən ibarətdir?

17. Kürənin ətalət momenti nəyə bərabərdir? Bu sualda anlaşılmayan yer varmı?
18. Verilmiş cismin yalnız müəyyən bir kütləsi və bir ətalət momenti vardır? Bu
suala hansı iradınız var?
19. Qüvvənin nöqtəyə nəzərən momenti nədir?
20. Qüvvənin oxa nəzərən momenti nədir?
21. Qüvvənin nöqtəyə və oxa nəzərən momentləri arasında fərq varmı, varsa
nədən ibarətdir?
22. Oxa nəzərən qüvvə momenti ox üzərində seçilən nöqtənin vəziyyətindən
necə asılıdır?
23. Cüt qüvvə nədir?
24. Qiymətcə bərabər, istiqamətcə bir-birinin əksinə yönələn iki qüvvə cüt qüvvə
adlanır? Bu tərifə iradınız varmı?
25. Cüt qüvvənin momenti nədir və necə təyin olunur?
26. Cüt qüvvənin momenti onun hesablandığı nöqtənin vəziyyətindən necə asılıdır?
27. Cüt qüvvənin momentini hesablayarkən alınan moment hansı halda daha
böyük olar?
a) Nöqtə cüt qüvvələrdən sağdadır,
b) cüt qüvvə arasında yerləşir,
c) Cüt qüvvədən sağda yerləşir.
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28. Bərk cismin fırlanma hərəkəti dinamikasının əsas tənliyinin riyazi ifadəsi
r rr r r
rr
olaraq təqdim olunan M = I β M = I β və M = I β düsturlarından hansı
,
doğrudur?
29. Bərk cismin fırlanma hərəkəti dinamikasının əsas tənliyinin aşağıdakı ifadələrinə iradlarınızı bildirin:
a. Qüvvə momenti ətalət momenti ilə bucaq təcilinin hasilinə bərabərdir,
b. Qüvvə momenti oxa nəzərən ətalət momenti ilə bucaq təcilinin hasilinə
bərabərdir,
c. Nöqtəyə nəzərən qüvvə momenti fırlanma oxuna nəzərən ətalət momenti
ilə bucaq təcilinin hasilinə bərabərdir,
d. Fırlanma oxuna nəzərən qüvvə momenti ətalət momenti ilə bucaq təcilinin hasilinə bərabərdir.
30. Kütlə mərkəzi nədir və necə təyin olunur?
31. Şəkildəki kürələrin kütlələri m1 = 1kq, m2 = 2kq, m3 = 3kq . Üç cisimdən ibarət bu sistemin kütlə mərkəzinin radius – vektorunu təyin edin.
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32. Şəkildə uclarına böyük (R-radiuslu, M-kütləli) və kiçik( r pp R radiuslu,
m pp M kütləli) kürələr bərkidilmiş iki çubuq bir birinə perpendikulyar
yerləşdirilmişdir. Kürələrin fırlanma mərkəzindən məsafələri uyğun olaraq
a və b-dir.
Aşağıdakı hallarda 4 kürədən ibarət sistemin ətalət momentlərini hesablayın.
1. Şəkil (a)-da x və y fırlanma oxlarına nəzərən.

(a)

(b)

2. Şəkil (b)-də tənbölən üzrə yönələn OO oxuna, şəkil müstəvisinə perpendikulyar olmaqla millərin kəsişmə nöqtəsindən keçən oxa nəzərən.
33. Şəkildəki iki kürədən ibarət sistemin kütlə mərkəzinin koordinatı xC = 5 sm,
kürələrin koordinatları x1 = 1 sm, x2 = 6 sm, m1 = 2 qramdır. İkinci kürənin
kütləsini ( m2 ) təyin edin.

34. Hərəkət miqdarı momenti nədir və onun istiqaməti necə təyin olunur?
35. Hərəkət miqdarı momentinin aşağıdakı ifadələrinə iradlarınızı bildirin.
r r
r rr
rr
a. L = I ω ,
b. L = I ω ,
c. L = I ω .
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36. Hansı səbəbə görə fırlanma oxu şaquli istiqamətlə iti bucaq təşkil edən jiroskop Yerə yıxılmır?
37. Hansı səbəbə görə fırlanma oxu şaquli istiqamətlə iti bucaq təşkil edən jiroskop şaquli ox ətrafında presessiya edir?
38. Balerinalar baxımlı oyun nümayiş etdirmək üçün qollarını yana

açaraq sonradan bədəninə sıxır. Bunu nə üçün belə edir və hansı nəticə əldə
edir?
39. Eni c , uzunluğu b olan düzbucaqlı nazik bircins lövhənin

kütlə mərkəzindən keçən oxa nəzərən ətalət momentini hesablayın.
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40. Kütləsi M, radiusu R olan kürə sürüşmədən h hündürlüklü mail müstəvi
üzrə diyirlənir.

Kürənin bucaq sürətini ( ω ) və kütlə mərkəzinin irəliləmə sürətini təyin edin.
41. Daxili və xarici radiusu uyğun olaraq R1 və R2 , kütləsi m olan qalındivarlı
kürənin toxunanına və mərkəzindən keçən oxa nəzərən ətalət momentini
hesablayın.
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Kitab oxumayan insan ölüdür.
(T.Cefferson)

IX FƏSİL
MAYE VƏ QAZLARIN MEXANİKASI
Maye və qazların hərəkət qanunlarını öyrənməzdən əvvəl sükunətdə olan
maye və qazlara aid bəzi anlayışlar və qanunlar üzərində dayanaq. Maye və
qazlar mexanikasının bu məsələ ilə məşğul olan bəhsi hidro-aerostatika adlanır.
Kifayət dərəcədə sıxılmış qaz mexanikası prinsipcə mayelər mexanikasından güclü fərqlənmədiyindən mayelər üçün alınan nəticələri qazlara da aid
etmək olar.

9.1. MAYELƏRDƏ TƏZYİQ
Silindrik qaba doldurulmuş mayeni porşenlə sıxaq. Müəyyən vəziyyətdə
dayanmış porşen mayeyə hansı qüvvə ilə təsir edirsə maye də öz növbəsində
həmin porşenə qiymətcə bərabər, istiqamətcə əks yönəlmiş qüvvə ilə təsir
edir. Qabdakı maye həcminin bütünlüklə sükunətdə qalması göstərir ki, mayenin hər bir aşağı layı özündən yuxarıda yerləşən laya təsir edir. Bu isə o
deməkdir ki, bərk cisimdə olduğu kimi maye daxilində də gərginlik mövcuddur. Zaman keçdikcə mayenin halında heç bir dəyişikliyin baş verməməsi
maye daxilindəki gərginliyin statik (zamana görə sabit) olmasını göstərir.
Maye daxilində mövcud olan gərginliyin bərk cisim daxilindəki gərginlikdən
prinsipial fərqi ondadır ki, maye (və ya qaz) daxilindəki gərginlik həmişə
götürülmüş ixtiyari həcmin səthinə perpendikulyar istiqamətdə yönəlir. Deməli, maye daxilindəki gərginliyin heç bir şəraitdə toxunan istiqamətdə toplananı yoxdur. Maye və qaz daxilində sükunət sürtünməsinin olmaması (toxunan istiqamətdə qüvvənin mövcud olmaması) məhz bununla izah olunur.
Maye daxilində mövcud olan gərginlik seçilmiş ixtiyari həcmin səthinə
normal istiqamətdə yönəldiyindən, o hər zaman verilmiş həcmi sıxır. Bu səbəbdən maye (və ya qaz) daxilindəki gərginlik təzyiq adlanır. Təzyiq götürülmüş maye həcminin vahid səthinə normal istiqamətdə təsir edən qüvvə ilə
ölçülür:
ΔFn dFn
p = lim
=
.
(9.1)
Δs →o ΔS
dS
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Burada dFn - verilmiş dS səthinə normal istiqamətdə təsir edən qüvvədir.
SQS sistemində təzyiq vahidi 1 dn/sm2 qəbul olunmuşdur. BS-də təzyiq vahidi 1N/m2=1 Pa . Texniki vahidlər sistemində təzyiq vahidi texniki atmosferdir. Təzyiq sistemdən kənar vahid kimi qəbul olunmuş bar və tor adlanan
vahidlərlə də ölçülür: 1 bar =105 N/m2. Tor-1 mm civə sütununun oturacağa
göstərdiyi təzyiqdir. 760 tor fiziki atmosfer adlanır.

9.2. SÜKUNƏTDƏ OLAN MAYE DAXİLİNDƏ
TƏZYİQİN PAYLANMASI
PASKAL QANUNU. Tarazlıq halında olan maye (və ya qaz) daxilindəki
təzyiqin paylanması Paskal qanununa tabedir. Bu qanununa görə, qapalı
qabdakı maye və ya qaza göstərilən xarici təzyiq bütün istiqamətlərə dəyişməz və bərabər paylanır.
Burada işlədilən “xarici təzyiq” məfhumunun izaha ehtiyacı var. Məsələ
ondadır ki, qabdakı mayenin hər üst təbəqə sütununun aşağı təbəqəyə göstərdiyi təzyiq də xarici təzyiq anlamına gəlir. Bu səbəbdən, maye səthindən h
dərinlikdə yerləşən təbəqəyə göstərilən xarici təzyiq dedikdə mayenin açıq
səthinə göstərilən xarici təzyiqlə h hündürlüklü maye təbəqəsinin oturacağa
göstərdiyi hidrostatik təzyiqin cəmi başa düşülməlidir.
Paskal qanununun doğruluğunu əyani nümayiş etdirmək üçün bircins elastik materialdan hazırlanmış oyuncaq “şarı”n üfürülərək doldurulmasına nəzər
salaq. “Şar”ın hazırlandığı material bircins olduqda onun elastikliyi hər yerdə
eyni olur. Belə olduğu halda daxilinə hava üfürülən materialın sonda hansı
forma alacağı daxili səthin ayrı-ayrı hissələrinə göstərilən təzyiqlə müəyyən
olunur – üfürmə zamanı göstərilən xarici təzyiq hər tərəfə bərabər paylandıqda material bütün istiqamətlərdə eyni dərəcədə genişlənərək şar formasını
almalıdır. Bircins materialdan hazırlanmış oyuncaq “şar”ı üfürərək hava ilə
doldurarkən onun kürə formasını alma faktı Pasqal qanununun doğru olduğunu nümayiş etdirir. Material qeyri-bircins olduğu halda əldə edilən forma
mövcud qeyri-bircinsliyə uyğun olur. Məsələn, materialın uzunluğu istiqamətdəki elastikliyi eninə istiqamətdəkindən böyük olduqda ellipsoidaya bənzər uzunsov forma alınır.
HİDRAVLİK PRES. Paskal qnununun çoxlu sayda tətbiqlərindən yalnız
birinə - hidravlik presə nəzər salaq. Hidravlik pres qollarının radiusları birbirindən kəskin fərqlənən U şəkilli birləşmiş qabdan ibarətdir. Mütəhərrik
qapaqları olan qab yağla doldurulur (şəkil 9-1,a) .
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Hidravlik pres nisbətən kiçik qüvvə tətbiq etməklə böyük qüvvə əldə edərək presləmə (sıxma) və ağır yükləri hündürlüyə qaldırmaq üçün istifadə
olunur. Buna misal olaraq təmirçilərin istifadə etdiyi avtomobil liftini göstərmək olar. Avtomobil liftinin işləmə prinsipi belədir. En kəsiyinin sahəsi S1
olan qolun mütəhərrik qapağına F1 qüvvəsi tətbiq etməklə

a)

b)
Şəkil 9-1. Hidravlik pres

p1 = F1 S1 təzyiqi əldə edilir. Pasqal qanununa görə xarici təzyiq dəyişmədən bütün istiqamətlərə bərabər ötürüldüyündən ikinci qoldakı təzyiq də
F F
F
S
eyni qiymətə malik olur: p2 = F2 S 2 = p1 . Buradan 1 = 2 və 2 = 2 .
S1 S 2
F1 S1
Deməli, ikinci qolun en kəsiyinin sahəsi birinci qolun en kəsiyi sahəsindən
neçə dəfə böyükdürsə ikinci qoldakı qaldırıcı qüvvə ( F2 ) birinci qola tətbiq
olunan qüvvədən o qədər dəfə böyük olur. Bu nisbətən kiçik qüvvə tətbiq etməklə ikinci qol vasitəsilə ağır yüklərin hündürlüyə qaldırılmasına imkan verir.
Hidravlik presin işləmə prosesində birinci qapağın yerdəyişməsini Δx1 ,
ikinci qapağın yerdəyişməsini Δx2 ilə işarə edək. Onda birinci qoldakı yağın
həcmi ΔV1 = S1Δx1 qədər azalır, ikinci qoldakı yağın həcmi isə ΔV2 = S 2 Δx2
qədər artır. Presə doldurulan yağ praktiki olaraq sıxılmayan olduğundan
Δx
S
ΔV1 = ΔV2 . Buradan S1Δx1 = S 2 Δx2 və 2 = 1 olduğunu görürük. Digər
S1 Δx2
F
S
F
Δx
tərəfdən 2 = 2 olduğundan 2 = 1 alırıq. Son ifadə pres (avtomobil lifti)
F1 S1
F1 Δx2
vasitəsilə avtomobilin hündürlüyə qalxma məsafəsini ( Δx2 ) müəyyənləşdirmə385
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yə imkan verir. Digər tərəfdən, həmin ifadədən göründüyü kimi F1Δx1 = F2Δx2 ,
yəni proses zamanı hər iki qolda görülən işlər bərabərdir. Bu isə enerjinin
saxlanma qanununun təmin olunduğunu göstərir.
SÜKUNƏTDƏKİ MAYE DAXİLİNDƏ TƏZYİQİN HÜNDÜRLÜYƏ GÖRƏ
PAYLANMASI. Sükunətdəki maye daxilində təzyiqin dərinliyə görə necə

paylandığını müəyyən etmək məqsədilə qabdakı maye daxilində üfüqi vəziyyətdə yerləşmiş prizma şəkilli nazik lövhəyə bənzər maye həcmi təsəvvür
edək (şəkil 9-2,a). Bu maye həcminin üfüqi istiqamətdə hərəkətsiz qalması
prizmanın sol və sağ oturacaqlarına göstərilən p1/ və p2/ təzyiqlərinin bərabər
olmasını göstərir.

Şəkil 9-2. Maye daxilində təzyiqin paylanması

Deməli, maye daxilindəki eyni bir üfüqi müstəvi üzərində təzyiq sabit qalır.
İndi isə tarazlıqda olan maye daxilində şaquli istiqamətdə yerləşmiş maye
prizma təsəvvür edək (şəkil 9-2,b). Maye bütövlükdə sükunətdə olduğundan
təsəvvür etdiyimiz prizma da hərəkətsizdir. Prizmanın yan səthlərinə təsir
edən qüvvələrin qarşılıqlı tarazlaşdığını bir qədər əvvəl qeyd etdik. Prizma
şəkilli maye sütununun şaquli istiqamətdə hərəkətsiz qalması üçün ona bu
istiqamətdə yekun qüvvə təsir etməməlidir. Onun üst səthinə və oturacağına
təsir edən qüvvələrin müvafiq olaraq F1 və F2 olduğunu nəzərə aldıqda tarazlıq şərtinə görə
F1 + mg = F2
(9.2)
olmalıdır. Burada mg - təsəvvür etdiyimiz prizmaşəkilli maye sütununun çəkisidir. (9.2) bərabərliyinin hər iki tərəfini prizma oturacağının sahəsinə (S)
bölərək m = ρV = ρSh olduğunu nəzərə aldıqda
p1 + ρgΔh = p2 .

(9.3)

Burada p1 və p2 -mayenin açıq səthindən uyğun olaraq h1 və h2 məsafələrdə yerləşmiş müstəvi səthlərə göstərilən təzyiq, ρ -mayenin sıxlığı, g sərbəstdüşmə təcili, Δh = h2 − h1 isə prizmanın hündürlüyüdür. (9.3)-dən gö386
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ründüyü kimi, mayenin səthindən dərinə getdikcə təzyiq dərinləşmə məsafəsi
ilə düz mütənasib olaraq artır. Şəkil 9-3-də maye daxilindəki kürəyə təsir
edən qüvvələrin qiyməti dərinliyə getdikcə hidrostatik təzyiqin artmasını əyani
nümayiş etdirir. Bununla bərabər, müşahidə olunan mənzərə Pasqal qanununun da əyani nümayişidir. Şəkildən göründüyü kimi, qabdakı maye səthindən
eyni məsafədə yerləşən bölgələrdə (aa, bb, cc, dd və ee bölgələrində) verilmiş bölgə üçün xarici təzyiq rolu oynayan hidrostatik təzyiq eynidir (şəkildəki oxların istiqaməti təzyiq qüvvələrinin istiqamətlərini, uzunluqları isə
qiymətlərini ifadə edir).

Şəkil 9-3. Hidrostatik təzyiq

Şəkil 9-2-də təsəvvür olunan maye prizmanın üst səthi qabdakı mayenin
açıq səthi ilə üst-üstə düşdüyü halda bu səthə göstərilən təzyiq atmosfer təzyiqidir: p1 = pa . Onda ixtiyari h dərinliyindəki təzyiq
p = po + ρgh

(9.4)

olur. Burada pa mayenin açıq səthinə təsir göstərən atmosfer təzyiqidir.
Xarici təzyiq maye sütununun çəkisi ilə əlaqədar olan təzyiqə nəzərən çox
böyük ( pa ff ρgh )olduqda praktik olaraq p = pa olur. Bu halda maye daxilindəki bütün nöqtələrdə təzyiq eyni olmaqla xarici təzyiqə bərabər olur.
Maye daxilində təzyiqin hündürlüyə görə paylanması «hidrostatik paradoksu» izah etməyə imkan verir.

a)

b)

Şəkil 9-4. Oturacaqlarının sahəsi eyni olan müxtəlif formalı qablarda hidrostatik təzyiq
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Oturacaqlarının sahəsi eyni olan iki müxtəlif formalı (şəkil 9-4, a və b)
qaba eyni hündürlükdə eyni növ maye tökək. Birinci qabdakı mayenin çəkisini F1, ikinci qabdakı mayenin çəkisini F2, qablardan hər birinin oturacağının
sahəsini S ilə işarə edək. Qabların oturacqlarına maye tərəfindən göstərilən
hidrostatik təzyiqlər müvafiq olaraq
p1 =

F
F1
, p2 = 2 .
S
S

Birinci qabdakı mayenin çəkisi ikinci qabdakı mayenin çəkisindən çox
( F1 f F2 ) olduğundan p1 f p2 olmalıdır. Lakin təcrübə p1 = p2 olduğunu göstərir.
İlk görüşdə paradoks (ziddiyyət) təşkil edən bu hadisə maye təzyiqinin
hündürlüyə görə paylanma ( p = ρgh ) qanunu ilə asanlıqla izah olunur. Hər
iki qabda maye sütununun hündürlüyü eyni olduğundan və hər iki qaba eyni
maye ( ρ1 = ρ 2 = ρ ) töküldüyündən p1 = p2 olmalıdır. F1 f F2 olduğu halda eyni sahəli oturacaqlara göstərilən təzyiqlərin bərabər ( p1 = p2 ) olmasının
fiziki səbəbinə gəldikdə onu qeyd etmək lazımdır ki, birinci halda qabdakı
mayenin müəyyən hissəsinin çəkisi oturacağa yox, yan divarlara təsir göstərir.
İkinci halda isə oturacaqla iti bucaq təşkil edən yan səthlərin reaksiya qüvvəsi
oturacağa əlavə təzyiq göstərir.
Maye daxilində təzyiqin hündürlüyə görə paylanma qanununu müəyyən
edərkən sıxlığın hündürlükdən asılı olmayaraq sabit qaldğını qəbul etdik. Bu
maye həcminin praktiki olaraq sıxılmaz olması ilə əlaqədardır. Qaz ona göstərilən hətta kiçik təzyiqin təsiri ilə öz həcmini (bu səbəbdən sıxlığını) dəyişir.
Bu səbəbdən qaz daxilində təzyiqin hündürlüyə görə paylanması mayedəkindən fərqli olur. Qaz təzyiqinin hündürlüyə görə paylanması məsələsi molekulyar fizika bölməsində ətraflı təhlil olunacaqdır.

9.3. ARXİMED QANUNU
Antik dövrün ən böyük alimlərindən biri olan Arximed bir çox qanunlarla
yanışı onun adını daşıyan Arximed qanununu da kəşf etmişdir. Bu qanunun
mahiyyətini dərk etmək üçün bir neçə təcrübi faktlara nəzər salaq.

a)

b)

c)

Şəkil 9-5. Mayeyə batırılmış cismin sıxışdırıb çıxardığı su
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Şəkil 9-5-də bu təcrübələrdən birinin sxemi verilmişdir. Lüləsinədək
maye ilə dolu qaba (şəkil 9-5,a) müəyyən həcmli cisim batırılaraq onun sıxışdırıb çıxardığı mayenin həcmi ölçülür. Əvvəlcə cismin müəyyən bir hissəsi
(şəkil 9-5,b–də həcmi V1 olan hissə) mayeyə batırılır. Sıxışdırılıb çıxarılan
mayenin həcmi ölçüldükdə onun həcminin V1 -ə bərabər olduğu təsbit olunmuşdur. Cismin batırılma dərinliyini artırmaqla təcrübə davam etdirilərkən
eyni nəticələr alınmışdır – sıxışdırılıb çıxarılan mayenin həcmi cismin mayeyə batan hissəsinin həcminə bərabər olmuşdur. Nəhayət, cisim bütövlükdə
mayeyə batırıldıqda sıxışdırılıb çıxarılan mayenin həcmi batan cismin həcminə bərabər olmuşdur.
Eyni həcmli, lakin müxtəlif materiallardan hazırlanmış cisimlərlə (şəkil
9-6) aparılan təcrübələrdən də eyni nəticə alınmışdır.

a)

b)

Şəkil 9-6. Sıxışdırılıb çıxarlan maye həcminin batan cismin növündən asılı olmaması

Eyni maddədən hazırlanmış müxtəlif formalı cisimlərlə aparılan təcrübələr
sıxışdırılıb çıxarılan maye həcminin cismin formasından asılı olmadığını göstərmişdir. Şəkil 9-6-da hidrostatik təzyiqin dərinliyə görə paylanması da nümayiş etdirilmişdir.
Beləliklə bütün təcrübələrin nəticələrini belə ümumiləşdirmək olar: mayeyə
batırılan cismin sıxışdırıb çıxardığı mayenin həcmi cismin növündən və formasından yox, yalnız həcmindən asılıdır-çıxarılan mayenin həcmi batan cismin həcminə bərabərdir.Bu ifadə məşhur Arximed qanununun bir bəndidir.
Arximed qanununun ikinci bəndini müəyyənləşdirmək üçün maye daxilində təzyiqin hündürlüyə görə paylanması qanunundan istifadə edək. Maye ilə
dolu qabın müəyyən dərinliyində düzbucaqlı paralelopiped formalı bircins
bərk cisim yerləşdiyini fərz edək (şəkil 9-7, a). Mayenin sıxlığı ρ m , hündürlüyü h olan prizma şəkilli cismin üst və alt səthlərinin mayenin açıq səthindən məsafələrini uyğun olaraq h1 və h2 , oturacağının sahəsini S , mayenin
açıq səthinə göstərilən təzyiqi (atmosfer təzyiqini ) Po ilə işarə edək. Şəkil 9389
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7,a-da cismin yerləşdiyi qab hissəsi şaquli xətlərlə işarələnmiş, şəkil 9-7,bdə isə maye daxilindəki bərk cisim, həmçinin onun alt və üst səthlərinə təsir
edən qüvvələr (istiqamətlənmiş oxlarla) göstərilmişdir.

a)

b)
Şəkil 9-7. Arximed qüvvəsinin təyininə dair

Sistem bütövlükdə sükunətdə olduğundan mayenin müəyyən dərinliyində
yerləşən bərk cisim tarazlıq vəziyyətindədir. Paskal qanununa görə təzyiq eyni
üfüqi müstəvi üzərində yerləşən bütün nöqtələrdə eyni olduğundan, bərk cismin yan səthlərinə təsir edən qüvvələr qarşılıqlı tarazlaşır. Bundan fərqli olaraq oturacaqlara göstərilən təzyiqlər müxtəlifdir. Bərk cismin alt səthi üst
səthə nisbətən daha böyük dərinlikdə yerləşdiyindən ona göstərilən təzyiq üst
səthə göstərilən təzyiqdən böyükdür. Bu səbəbdən cismə aşağıdan yuxarıya
doğru qaldırıcı qüvvə təsir edir. Alt və üst səthlərə təsir edən qüvvələr uyğun
olaraq
F2 = p2 S = ( p0 + ρ m gh2 ) S , F1 = p1S = ( p0 + ρ m gh1 ) S
olduğundan, qaldırıcı qüvvə (Arximed qüvvəsi)
FA = F2 − F1 = ρ m g (h2 − h1 ) S = ρ m ghS = ρ m gVc .

Burada Vc - mayeyə batırılmış cismin həcmi, ρ m isə mayenin sıxlığı olduğundan ρ mVc - cismin həcminə bərabər həcmli mayenin kütləsidir: ρ mVc = mm .
Beləliklə, mayeyə batırılmış cismə şaquli istiqamətdə yuxarıya yönələn
qaldırıcı qüvvənin (Arximed qüvvəsinin)
FA = ρ m gVc
(9-5)
ifadəsi ilə təyin olunduğunu müəyyən etdik.
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Cismi düzgün formalı yox, ixtiyari şəkildə götürməklə də eyni nəticəyə
gəlmək olar. Hər iki halda Arximed qüvvəsi mayeyə tam batmış cismin ağırlıq mərkəzinə tətbiq olunur. Buna inanmaq məqsədilə maye daxilinə ixtiyari
formalı bərk cisim salındığını fərz edək. Bərk cismi fikrən çıxarıb, onun yerini qabdakı maye növlü maye ilə dolduraq. Təbiidir ki, bu zaman mayenin
tarazlıq halında heç bir dəyişiklik baş verməməlidir. Bərk cismin yerini tutan
mayeyə onun ağırlıq mərkəzinə tətbiq olunmuş ağırlıq qüvvəsinin təsir etməsinə baxmayaraq həmin maye hissəsi tarazlıq halında qalır. Bu isə o zaman
mümkündür ki, baxılan maye həcminə yuxarı istiqamətdə onun çəki qüvvəsinə bərabər qüvvə (Arximed qüvvəsi) təsir etsin. Həmin qüvvə baxılan maye
həcminə qalan maye tərəfindən normal istiqamətdə göstərilən hərtərəfli təzyiqlərin (şəkil 9-7) əvəzləyicisi hesabına yaranır.

Arximed (287-212 e.ə.) Antik dövrün ən məşhur alimidir. O, dövrünün ən
böyük riyaziyyatçısı, fiziki və mühəndisi olmuşdur. Arximed ilk dərə olaraq
çevrə uzunluğunun diametrə nisbətini dəqiq hesablamışdır. Həmin nisbət
onun şərəfinə Arximed ədədi adlanır: l = π ( l - çevrənin uzunluğu, d - diad

metridir). Arximed kürə, konus, parabolik seqment, silindr, digər müxtəlif fırlanma cisimlərinin həcmlərini və səthlərinin sahəsini hesablama qaydasını
müəyyənləşdirmişdir.Üç tərəfinə görə üçbucağın sahəsinin hesablandığı düstur da Arximedə məxsusdur. Arximed təkcə çoxlu sayda kəşfləri ilə deyil, onun
adını daşıyan Arximed qanunu və Arximed aksiomu ilə də məşhurdur. ”Mənə
dayaq nöqtəsi verin, mən Yeri tərpədim”sözlərinin müəllifi olan Arximed ling
qanunlarının riyazi çıxarışını vermiş, hidrostatikanın əsasını qoymuş, Göy
cisimlərini öyrənmək üçün cihazlar düzəltmiş, doğma şəhəri Sirakuzanı Roma
qoşunlarından qorumaq üçün istehkam müdafiəsini təşkil etmişdir. Arximedin
düzəltdiyi atıcı qurğulardan vahiməyə düşən romalılar Sirakuzaya hücum fikrindən yayınaraq onun uzunmüddətli mühasirəsinə qərar vermişlər. Sonunda
Romalılar Sirakuza şəhərini ələ keçidikdə Arximedi öldürmüşlər.
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Beləliklə, Arximed qanununu və qaldırıcı qüvvənin qiymətini müəyyən
etmiş olduq: Mayeyə (yaxud qaza) batırılmış cismə şaquli istiqamətdə aşağıdan yuxarıya doğru qaldırıcı qüvvə təsir edir. Bu qüvvənin qiyməti mayeyə
batırılmış cisim həcmli mayenin çəkisinə bərabərdir.
Mayeyə tam batırılmış cismə əks istiqamətlərdə yönələn iki qüvvə - cismin ağırlıq qüvvəsi (F) və Arximed qüvvəsi ( FA ) təsir etdiyindən onun maye
daxilində qalıb-qalmaması bu qüvvələrin nisbətindən asılıdır: F p FA olduqda cisim maye səthinə qalxaraq üzər (şəkil 9-8,a və b) F = FA olduqda cisim
maye daxilində qoyulduğu səviyyədə tarazlıqda qalar(şəkil 9-8,c), F f FA
olduqda isə batar. Cismin ağırlıq qüvvəsi F = mc g = ρ cVc g , Arximed qüvvəsi
isə FA = ρ m gVc olduğundan, ρ c p ρ m olduqda cisim üzər,

a)

b)

c)
Şəkil 9-8. Cismin maye daxilindəki vəziyyətləri

ρ c = ρ m olduqda maye daxilində tarazlıqda qalar, ρ c f ρ m olduqda isə batar.
Bərk cisim mayeyə qismən batdıqda itələyici qüvvə bərk cismin ağırlıq
mərkəzinə yox, onun yalnız mayeyə batmış hissəsinin ağırlıq mərkəzinə tətbiq
olunur (şəkil 9-9,a).
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a)

b)
Şəkil 9-9. Qismən batan cismə təsir edən qüvvələr

Cisim mayeyə qismən batdığı ilk anda ona təsir edən Arximed qüvvəsi
və cismin ağırlıq qüvvəsi eyni düzxətt üzrə yönəlmədikdə Arximed qüvvəsinin fırladıcı momentinin təsiri ilə cisim hər iki qüvvənin eyni şaquli xətt üzrə
yönəlməsinədək fırlanır (şəkil 9-9,b).
Nəhayət, Arximed qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bir maraqlı tarixi fakta
(bəlkə də əfsanəyə) nəzər salaq. Deyilənlərə görə, Arximedin vətəni olan Sirakuzanın padişahı sifariş verdiyi tacın bütünlüklə qızıldan hazırlandığına şübhə
etdiyi üçün onu yoxlamağı Arximedə həvalə etmişdir. Tacın təmiz qızıldan,
yoxsa qızılla başqa metalın qarışığından hazırlanmasını müəyyənləşdirmək
m
üçün tac maddəsinin sıxlığı təyin edilməli idi. ρtac = t düsturundan görünVt
düyü kimi, tacın həcmini təyin etmək lazım idi. O zaman imkansız kimi görünən bu məsələni Arximed özünün kəşf etdiyi qanuna əsaslanaraq həll etmişdir. O, tacın havadakı (a) və sudakı (b) çəkilərini tərəzi vasitəsilə təyin
kq
etmişdir: Fhava = 7,84 N , Fsu = 6,86 N . Qızılın sıxlığı ( ρ q = 19,3 ⋅ 103 3 ) ham
vanınkından kifayət qədər böyük olduğundan tacın çəkisinin havadakı itgisini rahatlıqla nəzərə almamaq olar.

a)

b)
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Ona görə tac çəkisinin sudakı itgisi FA = Fhava − Fsu = 0,98N . Digər tərəfdən,
FA = ρsu gVtac olduğundan
Vtac =

ρtac =

FA
kq
m
= 0,98 N (1000 3 ⋅ 9,8
) = 1,02 ⋅ 10− 4 m3 .
2
ρ su g
m
san

7,84 N
mtac mtac g
kq
=
=
= 7,84 ⋅ 103 3 .
−4 3
2
Vtac Vtac g (1,02 ⋅ 10 m ) ⋅ 9,8 m san
m

kq
olduğundan, Arximed tacın təmiz qızılm3
dan hazırlanmadığını müəyyən etmişdir.

Qızılın sıxlığı ρ q = 19,3 ⋅ 103

9.4. AXIN XƏTTİ VƏ AXIN BORUSU. AXININ
KƏSİLMƏZLİK QANUNU
Maye axınını öyrənmək üçün mayenin hər bir hissəciyinin trayektoriyasını
və hərəkət sürətini zamandan asılı olaraq müəyyən etməyi bacarmalıyıq. Çox
mürəkkəb olan bu üsuldan fərqli olaraq maye axınını başqa yolla da öyrənə
bilərik.
Maye axınını öyrənmək üçün heç də ayrı-ayrı maye hissəcikləri sürətlərinin zamandan asılılığını müəyyən etməyə ehtiyac qalmır. Axın onun əhatə
etdiyi fəza hissəsinin ayrı-ayrı nöqtələrində sürətin zamandan asılılığını bilməklə tam xarakterizə oluna bilir. Bu üsulda axın ayrı-ayrı maye hissəciklərinin sürətləri ilə yox, axının əhatə etdiyi fəza nöqtələrinə uyğun gələn sürətlərlə və həmin sürətlərin zamandan asılı olaraq dəyişməsi ilə xarakterizə olunur.
Şərh olunan ikinci üsuldan istifadə edərək maye axınını nəzərdən keçirək.
Qeyd olunduğu kimi, axını öyrənmək üçün fəzanın hər bir nöqtəsində sürət
vektorunun zamandan asılılığını bilmək kifayətdir. Belə olduqda maye axını
onun əhatə etdiyi fəzanın bütün nöqtələrinə uyğun gələn sürət vektorları çoxluğu - sürət vektoru sahəsi ilə xarakterizə olunur. Sürət vektoru sahəsini axın
(cərəyan) xətləri vasitəsi ilə təsvir etmək olar.
Cərəyan xətləri axan maye daxilində götürülmüş elə xətlərdir ki, onların
hər bir nöqtəsinə çəkilmiş toxunan həmin nöqtədə maye hissəciyinin sürəti
istiqamətində yönəlir (şəkil 9-10). Sürətin qiymətini şərti olaraq cərəyan xətlərinin sıxlığı ilə müəyyən etmək olar. Bu məqsədlə cərəyan xətlərini elə çəkək ki, axına perpendikulyar istiqamətdə yerləşmiş vahid səthdən keçən cərə394
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yan xətlərinin sayı ədədi qiymətcə həmin yerdəki sürətə bərabər olsun. Onda
sürət böyük olan yerdə cərəyan xətləri sıx, kiçik olan yerdə isə seyrək olacaqdır. Deməli, qəbul olunmuş qayda ilə çəkilmiş cərəyan xətləri, sürəti həm
qiymət, həm də istiqamətcə xarakterizə edir.

Şəkil 9-10. Axın xətləri

Maye hissəcikləri sürətinin zamana görə dəyişməsindən asılı olaraq maye
axını müxtəlif xarakterli olur. Bir hal-bütün maye hisəciklərinin fəzanın verilmiş ixtiyari nöqtələrindən həmin nöqtə üçün sabit olan sürətlə hərəkət etməsi halı xüsusi maraq təşkil edir. Mayenin belə axını stasionar axın adlanır.
Tərifdən göründüyü kimi, stasionar axın zamanı fəzanın hər bir nöqtəsi sürətin həmin nöqtə üçün sabit olan bir qiyməti və istiqaməti ilə xarakterizə olunur, başqa sözlə stasionar axın zamanı fəzanın ixtiyari nöqtəsindən ixtiyari
anda keçən bütün hissəciklər eyni bir sürətə malik olur. Stasionar (qərarlaşmış) axın zamanı maye hissəciklərinin trayektoriyaları axın xətləri ilə üstüstə düşür və axın xətlərinin vəziyyəti zamandan asılı olmayaraq sabit qalır.
Axın xətləri ilə əhatə olunmuş maye hissəsi cərəyan (axın) borusu adlanır
(şəkil 9-11).

Şəkil 9-11. Axın (cərəyan) borusu

Cərəyan borusunun en kəsiyi elə kiçik təsəvvür olunur ki, onun bütün
nöqtələri sürətin həmin en kəsik üçün səciyyəvi olan bir qiymət və istiqaməti
ilə xarakterizə olunsun.
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Stasionar axın zamanı maye hissəcikləri cərəyan borusunun divarından
keçərək onun xaricinə, yaxud boru xaricindən onun daxilinə keçə bilməz. Bu
onunla əlaqədardır ki, cərəyan borusunun divarı cərəyan xətlərinin həndəsi
yeridir və hər bir xəttin verilmiş nöqtəsinə yalnız bir toxunan çəkmək mümkündür. Deyilənə inanmaq məqsədilə hərəkət zamanı maye hissəciyinin cərəyan borusu divarından keçərək xaricə çıxdığını (şəkil 9-11) fərz edək. Belə
olsa idi, cərəyan borusu üzərindəki A nöqtəsinə (borudan çıxan maye hissəciyi trayektoriyasının boru divarı ilə kəsişmə nöqtəsi) verilmiş anda iki sürət
r
r
υ A1 və υ A2 uyğun gələrdi. Biz isə stasionar axın zamanı hər bir nöqtəyə zamandan asılı olmayaraq sürətin yalnız bir qiyməti uyğun gəldiyini bilirik. Deməli, cərəyan borusunun divarından maye hissəciyinin ixtiyari istiqamətdə
keçməsi mümkün deyildir.
Hərəkət zamanı real maye hissəciklərinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində daxili sürtünmə qüvvəsi meydana gəlir. Bu qüvvə, gələcəkdə görəcəyimiz kimi,
özlülük adlanan kəmiyyətlə xarakterizə olunur Özlülüyü nəzərə almaqla real
mayelərin hərəkətini öyrənmək mürəkkəb məsələdir. Bu məsələni sadələşdirmək məqsədilə maye daxilində təsir göstərən daxili sürtünmə qüvvəsini nəzərə almamaq olar. Bu növ maye, yəni özlülüyü sıfır olan maye ideal maye
adlanır.
İdeal mayenin hərəkət qanunlarını müəyyən edib, sonra özlülüyü bu və
ya digər üsulla nəzərə almaqla real mayelərin hərəkət qanunlarını, təxmini
də olsa, öyrənmək olur. Bu səbəbdən, biz ideal sıxılmaz mayeni nəzərdən keçirəcəyik. Xüsusi ehtiyac olmayan yerlərdə «ideal sıxılmaz maye» əvəzinə,
sadəcə olaraq, «maye» sözü işlədiləcəkdir.
Müəyyən cərəyan borusundan axan mayeni nəzərdən keçirək (şəkil 9-11).
Cərəyan xətlərinə perpendikulyar olan S1 və S2 en kəsiklərindən ixtiyari Δt
müddətində keçən maye həcmlərini müəyyən edək. Ümumiyyətlə stasionar
axın zamanı en kəsiyinin sahəsi S olan ixtiyari cərəyan borusunun en kəsiyindən Δt zaman müddətində keçən mayenin həcmi
V = SυΔt
(9.6)
ifadəsilə təyin olunur. Doğrudan da, oturacağı S, hündürlüyü isə υΔt olan
silindr daxilindəki maye Δt zamanda S en kəsiyindən keçir. (9.6)-nı nəzərə
almaqla S1 və S2 en kəsiklərindən Δt zaman müddətində keçən maye həcmləri

V1 = S1v1Δt ,
V2 = S 2 v 2 Δt
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olur. Axının arası kəsilmədən davam etməsi üçün (maye sıxılmayandır) cərəyan borusunun ixtiyari seçilmiş iki en kəsiyi üçün V1=V2 şərti ödənməlidir.
Bu şərti (9.7)-də nəzərə aldıqda
S1υ1 = S 2υ2 = sabit .

(9.8)

(9.8) axının kəsilməzlik qanununun riyazi ifadəsidir. Göründüyü

Şəkil 9-12. Axın sürətinin borunun en kəsiyindən asılılığı

kimi, cərəyan borusunun en kəsiyi sahəsinin həmin en kəsiyə uyğun sürətə hasili verilmiş cərəyan borusu üçün sabit kəmiyyətdir. Deməli, en kəsik böyük olan
yerdə axının sürəti kiçik, en kəsik kiçik olan yerdə isə böyük olur (şəkil 9-12).

9.5. BERNULLİ TƏNLİYİ
İxtiyari vəziyyətdə yerləşmiş elementar cərəyan borusundan axan ideal
mayenin hərəkətini nəzərdən keçirək. Axının stasionar olduğunu qəbul edək.
Borunun ixtiyari hissəsinin en kəsiyi elə kiçik götürülür ki, müəyyən en kəsiyin bütün nöqtələrinin üfüqi səthdən eyni məsafədə yerləşdiyini qəbul etmək
mümkün olsun. Bu o zaman mümkündür ki, d1 pp h1 və d 2 pp h2 (d1 və d2
borunun S1 və S2 en kəsiklərinin diametrləridir) şərtləri ödənsin.
S1 və S 2 kəsikləri arasında yerləşən maye kütləsinin hərəkətini nəzərdən
keçirək (şəkil 9-13). Müəyyən Δt müddətdən sonra baxılan maye kütləsi soldan sağa doğru hərəkət edərək S1/ S 2/ vəziyyətini alır. Bu hərəkət zamanı S1
kəsiyində yerləşən maye hissəcikləri υ1Δt məsafəsi qədər yerini dəyişərək S1/
kəsiyinə, S2 kəsiyində olan maye hissəcikləri isə υ2 Δt məsafəsi qədər yerini
dəyişərək S 2/ kəsiyinə çatır.
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Şəkil 9-13. Bernulli tənliyinin çıxarışına dair

S1 , S 2 kəsikləri və axın borusunun divarı ilə hüdudlanmış maye kütləsinə
S1 kəsiyindən solda olan maye kütləsi p1 təzyiqi, S 2 kəsiyindən sağda olan
maye kütləsi isə p2 təzyiqi göstərir. p1 təzyiqi S1 və S 2 kəsikləri arasındakı
maye kütləsini soldan sağa doğru hərəkətə gətirdiyi halda, p2 təzyiqi həmin
maye kütləsinə tormozlayıcı təsir göstərir. Bu səbəbdən, mayenin axını istiqamətində təsir göstərən p1 təzyiqini müsbət, maye axınının əksi istiqamətdə
təsir göstərən p2 təzyiqini isə mənfi qəbul edirik. Δt müddətini elə kiçik qəbul edək ki, S 2 və S 2/ kəsiklərinin üfüqi müstəvidən olan məsafələri praktik
olaraq eyni olsun.
Mexaniki enerjinin saxlanma qanununu baxılan maye kütləsinə tətbiq edək.
S1S 2 maye kütləsinin hərəkəti zamanı onun tam mexaniki enerjisinin dəyişməsi xarici təzyiq qüvvələrinin gördükləri işlərin cəminə bərabərdir. Boru divarlarına təsir göstərən təzyiq qüvvələri maye axınına perpendikulyar istiqamətdə yönəldiklərindən onların gördükləri iş sıfırdır. Qeyd olunanları nəzərə
aldıqda
ES / S / − ES1 S 2 = A1 + A2
(9.9)
1

2

Burada A1 və A2 uyğun olaraq p1 təzyiqinin təsiri ilə Δl1 = υ1Δt və p2
təzyiqinə qarşı Δl2 = υ2 Δt yolunda görülən işlər, ES1 S 2 və ES / S / isə uyğun
1
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olaraq S1S2 və S/1S/2 sütunlarındakı maye kütlələrinin tam mexaniki enerjiləridir. A1 və A2 işləri belə təyin olunur:
A1 = F1Δt1 = p1S1υ1Δt ,

⎫
⎬
A2 = − F2 Δt2 = − p2 S 2υ 2 Δt ⎭

(9.10)

S1 və S 2 kəsikləri arasındakı maye kütləsi enerjisini S1S1/ və S 2 S1/ maye
kütlələrinin enerjiləri cəmi kimi ifadə edə bilərik:

ES1 S 2 = ES S / + ES(1/)S .
1 1

1

2

(9.11)

Eyni qayda ilə S1/ və S 2/ kəsikləri arasındakı mayenin enerjisi
ES / S / = ES( 2/ S) + ES
1

2

1

2

/
2S2

.

(9.12)

(9.10) - (9.12)-ni (9.9)-da nəzərə aldıqda
ES( 2/ S) / + ES
1

2

/
2S2

− ES S / − ES(1/)S / = p1S1υ1Δt − p2 S 2υ 2 Δt.
1 2

1

2

(9.13)

Maye sıxılmayan olduğundan, Δt müddətində S1 və S 2 kəsiklərindən keçən
maye həcmləri bərabərdir:
S1υ1Δt = S 2υ 2 Δt = ΔV .
(9.14)
Axın stasionar olduğundan S1S2 və S1/ S 2/ sütunlarının hər ikisinə daxil
olan S1/ S 2 maye həcminin tam mexaniki enerjisi zamandan asılı olmayaraq
sabit qalır:
ES(1/)S = ES( 2/ S) .
(9.15)
1

2

1

2

E-nin üstündəki (1) və (2) indeksləri S1/ S 2 həcminin müvafiq olaraq S1S2
və S1/ S 2/ sütunlarına daxil olduğunu ifadə edir. Əgər axın stasionar olmasaydı
S1/ S 2 sütunu daxilindəki ixtiyari nöqtədən müxtəlif anlarda keçən maye hissəciklərinin sürətləri ( bu səbəbdən kinetik enerjiləri) müxtəlif olardı. Onda
ilk anda S1S2 maye kütləsinin kinetik enerjisi Δt zaman keçdikdən sonra
S1/ S 2/ sütununa daxil olan S1/ S 2 maye kütləsinin kinetik enerjisinə bərabər olmazdı. Axın stasionar olduqda isə maye hissəciklərinin S1/ S 2 sütunu daxilindəki nöqtələrdən hansı anda keçməsindən asılı olmayaraq sabit kinetik enerjiyə malik olduğunu söyləyə bilərik. (9.14) və (9.15)-i (9.13)-də nəzərə aldıqda
ES

/
2S2

− ES S / = ( p1 − p2 )ΔV
1 1

(9.16)
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olduğunu görürük. (9.16) və (9.13)-ün müqayisəsindən göründüyü kimi, axın
stasionar olduğundan S1/ S 2/ və S1S2 sütunlarında olan maye kütlələrinin enerjiləri fərqini S 2 S 2/ və S1S1/ sütunlarındakı maye kütlələrinin enerji fərqləri kimi
ifadə etmək olur. S1S1/ sütunundakı maye kütləsi Δt müddətində S1 kəsiyindən, S 2 S 2/ sütunundakı maye kütləsi həmin müddətdə S 2 kəsiyindən keçən
maye kütləsi olduğundan (9.14) bərabərliyinə əsasən
Δm1 = Δm2 = ρΔV = Δm

(9.17)

yaza bilərik (maye sıxılmayan olduğundan sıxlıq sabit qalır).
Onda
ES

/
2S2

ES S /
1 1

Δm ⋅ υ22 ⎫
,⎪
2 2
2 2
⎪
2
⎬
2
Δm ⋅ υ1 ⎪
p
k
= ES S / + ES S / = Δm ⋅ gh1 +
. ⎪
1 1
1 1
2
⎭
= ESp S / + ESk S / = Δm ⋅ gh2 +

(9.18)

(9.18)-i (9.16)-da nəzərə almaqla S1 və S 2 kəsiklərinə uyğun gələn kəmiyyətləri qruplaşdırdıqda
Δmυ12
Δmυ 22
Δmgh1 +
+ p1ΔV = Δmgh2 +
+ p2 ΔV .
(9.19)
2
2
(9.19) ifadəsinin hər tərəfini ΔV -yə bölməklə maye sıxlığının ρ = Δm / ΔV
olduğunu nəzərə aldıqda

ρgh1 +

ρυ12

+ p1 = ρgh2 +

ρυ22

+ p2 .
(9.20)
2
2
Alınan bu ifadə Bernulli tənliyi adlanır. Bu tənlikdən göründüyü kimi,

ρgh +

ρυ 2

+ p ifadəsi axın borusunun en kəsiyinin sahəsindən asılı olmayan
2
sabit kəmiyyətdir:

ρgh +

ρυ 2

+ p = sabit
(9.21)
2
Göründüyü kimi, ideal mayenin stasionar axını zamanı cərəyan borusunun
ixtiyari en kəsiyi üçün, başqa sözlə cərəyan xətti boyu (9.21)-dəki üç həddin
cəmi sabit kəmiyyətdir. (9.20) və (9.21) düsturlarının hər bir həddi təzyiqi
(enerji sıxlığını) ifadə edir. Qəbul olunmuş anlayışlara görə p statik, ρυ 2 / 2
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dinamik, ρgh isə hidrostatik təzyiq adlanır. Əslində qəbul olunmuş «dinamik
təzyiq» istilahı hadisənin mahiyyətini təhrif edir. Üfüqi vəziyyətdə qoyulmuş
borudan axan maye daxilində yalnız bir təzyiq (bizim «statik təzyiq» adlandırdığımız təzyiq) mövcuddur. «Dinamik təzyiq» - maye hərəkət edərkən onun
təzyiqinin nə qədər azaldığını ifadə edir. Beləliklə, üfüqi vəziyyətdə qoyulmuş borudan axan maye daxilində yalnız bir təzyiqin (statik adlandırdığımız
təzyiqin) mövcud olduğunu söyləmək daha doğru olardı.
Bernulli tənliyindən alınan bəzi nəticələri nəzərdən keçirək.
1.Cərəyan borusu üfüqi vəziyyətdə yerləşmişdir: h1=h2 və ona görə də
h = h1 − h2 = 0 . Onda (9.21)-ə əsasən
p+

ρυ 2

= sabit .
(9.22)
2
(9.22)-yə görə üfüqi vəziyyətdəki axın borusu daxilində statik və dinamik
təzyiqlərin cəmi borunun en kəsiyinin sahəsindən asılı olmayan sabit kəmiyyətdir.
Mayenin axma sürəti borunun en kəsiyinin sahəsi ilə tərs mütənasib olduğundan, (9.22)-dən göründüyü kimi, maye təzyiqi borunun en kəsiyi böyük
olan hissəsində böyük, en kəsiyi kiçik olan hissəsində isə kiçik olur (şəkil 914,A): p1 f p2 f p3 .

Şəkil 9-14,A. Statik təzyiqin axın borusu boyunca paylanması

Maye daxilindəki təzyiqləri ölçmək üçün Pito boruları adlanan qurğulardan istifadə olunur (şəkil 9-14,B). Onlardan biri statik təzyiqi, digəri isə tam
təzyiqi (statik və dinamik təzyiqlərin cəmini) ölçür.
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Şəkil 9-14,B. Maye daxilindəki təzyiqlərin ölçülməsi (a-tam təzyiqi, b-statik təzyiqi ölçür)

Tam təzyiqi ölçmək üçün işlədilən qurğu mayeyə batırılmış ucu axına
qarşı əyilmiş borudan, statik təzyiqi ölçən qurğu isə mayeyə batırılmış ucu
axına paralel yerləşən borudan ibarətdir (şəkil 9-14,B). Şəkildən də göründüyü kimi, maye daxilindəki tam təzyiq axın borusunun en kəsiyi sahəsindən asılı olmayan sabit kəmiyyətdir. Bu nəticə (9.22) düsturunun təcrübi
yolla təsdiqi deməkdir.

.
Şəkil 9-15. Statik təzyiqin ölçülməsi

Mayeyə batırılmış ucu axına qarşı əyilmiş Pito borusunun tam təzyiqi
ölçdüyünə şəkil 9-15-ə nəzər salmaqla müşahidə etmək olar. Bu halda borunun en kəsiyi axın xətlərinə perpendikulyar yönəldiyindən onun göstərişi
ρv 2
p+
olur. Buna inanmaq məqsədilə, en kəsiyi Pito borusunun en kəsiyinə
2
bərabər olan və üfüqi vəziyyətdə yerləşmiş silindrik cərəyan borusu (şəkil 915, qalın qırıq xətlərlə göstərilən silindr) təsəvvür edək. Bernulli tənliyini bu
borunun S1 və S 2 kəsiklərinə tətbiq edək:
p1 +
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ρυ12
2

= p2 +

ρυ22
2
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Burada υ1 və υ 2 silindrik cərəyan borusunun S1 və S 2 kəsiklərinə uyğun
sürətlərdir. Maye Pito borusunda müəyyən hündürlüyə qalxdıqdan sonra dayandığından υ1 = 0 olmalıdır. Onda p1 = p2 +

ρυ22

. Silindrik borunun S 2
2
kəsiyindəki maye hissəsi Pito borusunun təsiri ilə həyacanlanmır. Bu səbəbdən p2 = p –maye daxilindəki statik təzyiq, υ 2 isə onun axma sürətidir, yəni
ρυ 2 olduğunu müəyυ = υ . Beləliklə Pito borusunun ölçdüyü təzyiqin
p+

2

2

yən etdik.
Təcrübi yolla p +

ρυ 2

-ni təyin etməklə və p-ni bilməklə mayenin axma
2
sürətini hesablamaq olar.
Şəkil 9-14-dən göründüyü kimi, hərəkətdə olan mayenin təzyiqi onun sükunətdəki təzyiqindən ρυ 2 2 qədər kiçikdir. Bu səbəbdən a və b borularının
göstərişləri fərqi mayenin axma sürətini ölçməyə imkan verir. Mayeyə batırılan uclarını 90o əyilməklə axına qarşı yönələn Pito borularının (şəkil 9-14dəki a-borularının) göstərişlərinin en kəsiklərindən asılı olmayaraq eyni olması Bernulli tənliyinin təcrübi təsdiqidir.
TORİÇELLİ DÜSTURU. En kəsiyinin sahəsi ( S1 ) kifayət qədər böyük
olan silindrik qabın yan divarından açılmış kiçik deşikdən axan mayenin sürətini təyin edək (şəkil 9-16,A).

Şəkil 9-16,A. Toriçelli düsturunun çıxarılışına dair

r
r
Mayenin silindrdən və deşikdən axma sürətlərini uyğun olaraq υ1 və υ 2 ,
deşiyin en kəsiyinin sahəsini S 2 ilə işarə etməklə Bernulli tənliyini S1 və S2
kəsiklərinə tətbiq edək:
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ρυ12

+ ρgh2 .
2
S1 ff S 2 olduğundan υ1 pp υ 2 olur. Onda praktik olaraq υ1 ≈ 0 qəbul
etmək olar. Bunu, həmçinin silindrdəki mayenin açıq səthinə və deşiyə göstərilən xarici təzyiqlərin atmosfer təzyiqinə bərabər olduğunu ( p1 = pa , p2 = pa
p1 +

2

+ ρgh1 = p2 +

ρυ22

və bu səbəbdən p1 = p2 ) nəzərə aldıqda υ 22 = 2 g (h1 − h2 ) = 2 gh. Beləliklə

υ 22 = 2 gh.

(9.23)

(9.23) ifadəsi Toriçelli düsturu adlanır.

Şəkil 9-16,B. Geniş qabın dar oturacağından axan mayenin sürəti

Bu düsturdan göründüyü kimi, mayenin açıq səthindən h dərinlikdə yerləşən çox kiçik deşikdən axma sürəti, həmin hündürlükdən sərbəst düşən cismin sürətinə bərabərdir (şəkil 9-16,B).
BERNULLİ TƏNLİYİNİN BƏZİ TƏTBİQLƏRİ. Mayenin axma sürətinin
böyüməsi ilə maye təzyiqinin azaldığını Bernulli tənliyindən bilirik. Bu faktdan sorma nasosu düzəltmək üçün istifadə etmək olar. Doğrudan da, mayenin axma sürətini elə böyütmək olar ki, onun təzyiqi atmosfer təzyiqindən kifayət qədər kiçik olsun. Bu vəziyyətdə borudan deşik açsaq hava sorularaq
borudakı axan maye ilə birlikdə daşınacaqdır. Deməli, sürətli maye axınından
sorucu nasos kimi istifadə etmək olar. Bu növ nasos suaxımlı nasos adlanır
(şəkil 9-17).
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Şəkil 9-17. Suaxımlı nasos

Suaxımlı nasosda borunun en kəsiyini get-gedə kiçiltməklə mayenin axma sürəti elə böyüdülür ki, A borusunun sonunda və B borusunun başlanğıcında təzyiq atmosfer təzyiqindən çox kiçik olsun. Bu səbəbdən A və B borularının dar ucları arasında su axını sorucu təsir göstərərək ətraf havanı sorub
özü ilə aparır.
Ətirçiləyənin (pulverizatorun) işləmə prinsipi də Bernulli tənliyinə əsaslanmışdır. Onun rezin kürəciyini sıxmaqla hava böyük sürətlə hərəkətə gətirilir. Ətir qabı daxilinə salınmış

Şəkil 9-18. Ətirçiləyən

kiçik radiuslu borunun rezin boru ilə birləşən yerində böyük sürətli hava axını
yarandığından təzyiq qabdakı ətir üzərindəki atmosfer təzyiqindən kiçik olur.
Bu səbəbdən ətir boru vasitəsilə sorularaq hava ilə birlikdə püskürülür.

9.6. HƏRƏKƏT MİQDARININ SAXLANMA QANUNUNUN
AXAN MAYEYƏ TƏTBİQİ.
Arabacıq üzərinə qoyulmuş su ilə dolu qabın aşağı hissəsindən en kəsiyinin
sahəsi S olan deşik açaq (şəkil 9-19). Deşikdən yuxarıdakı maye sütununun
hündürlüyü h olsun. Toriçelli düsturuna əsasən axan mayenin sürəti υ = 2 gh .
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Şəkil 9-19. Axan mayenin reaksiya qüvvəsi

Deşiyin en kəsiyindən Δt müddətində axan mayenin kütləsi Δm = ρSυΔt olr
r
r
r
duğundan onun daşıdığı hərəkət miqdarı ΔK = Δm ⋅ υ = ρSυΔt ⋅ υυ o = ρSυ 2Δt ⋅ υ o .
r
Burada υ 0 - deşikdən axma istiqamətində yönələn vahid vektordur:
r
r
υo =υ υ .
r
Hərəkət miqdarının ΔK qədər dəyişməsi nəticəsində arabacığa mayenin
axma istiqamətinin əksinə yönələn
r
r
r
r
ΔK
Fr = −
= − ρSυ 2υ o = −2 ρgShυ o
Δt
reaksiya qüvvəsi təsir edir. Reaksiya qüvvəsinin təsiri ilə arabacıq mayenin
axma istiqamətinin əksinə doğru hərəkət edir. Bu prinsip əsasında işləyən və
sxematik olaraq şəkil 9-19-da göstərilən sadə qurğu reaktiv hərəkəti nümayiş
etdirir.
İndi sabit en kəsiyə malik olan əyri boruda maye axınını nəzərdən keçirək
(şəkil 9-20). Borunun en kəsiyi sabit olduğundan mayenin axma sürətinin
modulu da sabit olur. Onda Δt zaman müddətində boruya daxil olan (və eyni
zamanda ondan çıxan) mayenin kütləsi
Δm = ρSυΔt

(9.24)

ifadəsi ilə təyin edilir. Bu ifadədən istifadə etməklə boruya daxil olan mayenin gətirdiyi və borudan çıxan mayenin apardığı hərəkət miqdarlarını təyin
etmək olar:
r
r
K1 = Δm ⋅ υ1 , ⎪⎫
(9.24)
r
r ⎬
K 2 = Δm ⋅ υ2 .⎪⎭
Verilmiş Δt müddətində axan mayenin hərəkət miqdarının dəyişməsi
r r
r
r r
ΔK = K 2 − K1 = (υ2 − υ1 )Δm .
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Δt

müddətində borunun S en kəsiyindən axan mayenin kütləsinin
Δm = ρΔV = ρSυΔt olduğunu nəzərə aldıqda
r
r r
r r
ΔK = (υ 2 − υ1 )Δm = ρSυ (υ 2 − υ1 )Δt .

(9.25)

Boru boyunca axın sürətinin qiymətcə sabit qalmasına baxmayaraq hərəkət miqdarının belə dəyişməsinə səbəb borunun

Şəkil 9-20. Əyri borudan axan mayenin reaksiya qüvvəsi

əyilən hissəsində onun divarının mayeyə göstərdiyi
r
r ΔK
r r
F=
= ρSυ (υ2 − υ1 )
(9.26)
Δt
təsir qüvvəsidir. Nyutonun üçüncü qanununa görə, boru mayeyə hansı qüvvə
ilə təsir edirsə, maye də öz növbəsində boruya qiymətcə ona bərabər əks-təsir
göstərir. Mayenin bu əks-təsir qüvvəsi reaksiya qüvvəsi adlanır. (9.26)-dan
göründüyü kimi
r
r r
Fr = − ρSυ (υ2 − υ1 ) .
(9.27)
r0 r
r r
Borunun uyğun hissələrində vahid sürət vektorlarınıυ1 = υ1 υ1 və υ20 = υ2 υ2
r r
r
r
r
r
ilə işarə etdikdə və υ1 = υ 2 = υ və bu səbəbdən υ 2 − υ1 = υ (υ 2o − υ1o )
olduğunu nəzərə aldıqda
r
r
r
Fr = − ρSυ 2 (υ2o − υ1o ) .

(9.27,a)

9.7. REAL MAYE AXINI. LAMİNAR VƏ TURBULENT AXIN.
İdeal mayenin axını kifayət dərəcədə təhlil olundu. Mövcud reallıqlarla
əlaqədar bu təhlilləri bir qədər ətraflı nəzərdən keçirməyə ehtiyac vardır –
özlülüyü çox kiçik olan maye axını zamanı ideal maye üçün müəyyən olunan
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qanunlar öz gücündə qalsa da özlülük böyük olduqda məsələ mürəkkəbləşir.
Özlülüyü kifayət qədər böyük olan mayelər üçün həmin qanunauyğunluqlardan kənara çıxmalar müşahidə olunur. Doğrudan da, en kəsiyi sabit olan üfüqi
boruya bir-birindən eyni məsafədə yerləşməklə qoyulmuş şaquli boruların
göstərişləri ideal maye üçün eyni olduğu halda (şəkil 9-21, a), real maye üçün
borunun ucuna doğru uzaqlaşdıqca xətti

a)

b)

Şəkil 9-21. İdeal və real maye axınlarının müqayisəsi

olaraq azalır (şəkil 9-21,b). Özlü mayenin axması zamanı təzyiqin belə azalması daxili sürtünmə qüvvəsinə qarşı görülən işlə əlaqədardır. Deməli, sürtünmə qüvvəsinə qarşı görülən işin miqdarı böyüdükcə Bernulli tənliyindən
kənara çıxmalar da güclənir.
Özlü maye axını zamanı bilavasitə boru divarında olan maye hissəcikləri
divara ilişərək hərəkətsiz qalır. Maye axınına perpendikulyar istiqamətdə divardan mərkəzə doğru uzaqlaşdıqca mayenin axma sürəti böyüyür. İxtiyari
qonşu laylardakı hissəciklər arasında mövcud olan ilişmə qüvvələri daxili
sürtünmə qüvvəsinin yaranmasına səbəb olur. Bu qüvvənin varlığını nümayiş
etdirən bir təcrübəyə nəzər salaq. Maye içərisinə üfüqi vəziyyətdə yerləşmiş
lövhə salaq (şəkil 9-22).

Şəkil 9-22. Real mayelərdə daxili sürtünmə

r
Həmin lövhəni real maye daxilində üfüqi istiqamətdə sabit υo sürəti ilə
r
hərəkət etdirmək üçün lövhəyə müəyyən F qüvvəsi tətbiq olunmalıdır. Qüvvənin təsiri ilə lövhənin təcil almaması, ona toxunan istiqamətdə qiymətcə
həmin qüvvəyə bərabər, istiqamətcə onun əksinə yönəlmiş qüvvə təsir etdi408
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yini göstərir. Maye tərəfindən lövhəyə toxunan istiqamətdə təsir edən bu qüvvə daxili sürtünmə qüvvəsi adlanır. Müəyyən olunmuşdur ki, səthinin sahəsi
S olan maye təbəqəsinə toxunan istiqamətdə
r
r
dυ
F =η
S
(9.28)
dz
sürtünmə qüvvəsi təsir edir. Burada η mayenin növünü xarakterizə edən kər
miyyət olmaqla özlülük əmsalı adlanır. dυ dz maye axınına perpendikulyar
istiqamətdə sürətin vahid məsafədə dəyişməsidir və sürət qradiyenti adlanır.
SQS sistemində özlülük vahidi puaz qəbul olunmuşdur. Puaz - 1 sm məsafədə sürətin 1 sm/san qədər dəyişməsi zamanı 1 sm2 sahəsi olan təbəqəyə
toxunan istiqamətdə 1dn qüvvə təsiri yaradan mayenin özlülüyüdür: 1puaz=1dn.
san/sm2 .
Beynəlxalq sistemdə özlülük vahidi 1N san/m2=10 puaz qəbul olunmuşdur. Maye və qazların özlülüyü haqqında ətraflı məlumat ümumi fizikanın
növbəti bölməsi olan “Molekulyar Fizika”da veriləcəkdir.
Axının hərəkət sürətindən asılı olaraq real mayelərin iki növ -laminar
(laylı) və turbulent (burulğanlı) axını mövcuddur.
Laminar axın zamanı maye hissəcikləri bir-birinə paralel müstəvilər üzrə
hərəkət edir. Axın zamanı bu laylar bir-birnə qarışmadan biri digərinə nəzərən
sürüşərək hərəkət edir. Laminar axın zamanı axının en kəsiyi boyunca sürətlər müəyyən qayda ilə elə paylanır ki, hər nöqtəyə uyğun sürət zamandan asılı
olmayaraq sabit qalır. Deməli, laminar axın stasionar (qərarlaşmış) axındır.

Turbulent axın zamanı maye hissəcikləri bir-birinə qarışır. Bu səbəbdən
axının hər bir nöqtəsində maye hissəciklərinin sürəti zaman keçdikcə nizamsız olaraq dəyişir. Deməli, turbulent axın stasionar deyildir. Bir qədər sonra
tanış olacağımız Reynolds ədədi maye axınının növünü xarakterizə edən
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mühüm kəmiyyətdir. Hər bir maye üçün bu kəmiyyətin kritik (böhran) adlanan müəyyən qiymətindən başlayaraq laminar axın turbulent axına keçir. Bu
keçid müqavimətin kəskin artmasına səbəb olur.
Bernulli tənliyinin real mayelərə tətbiq olunma hüdudunu təyin edək. Bu
məqsədlə tərəfi r olan kubşəkilli maye həcminin hərəkətini izləyək. υ sürəti
ilə hərəkət edən bu həcmin kinetik enerjisi
Ek =

ρυ 2

r3

(9.29)
2
olur. Baxılan həcmin kubun tilinə bərabər olan r məsafəsi qədər yerdəyişməsi
zamanı sürtünmə qüvvəsinə qarşı görülən iş
A = For r
(9.30)
ifadəsilə təyin olunur. Axına perpendikulyar istiqamətdə r məsafədə sürətin
υ -dən sıfra qədər azaldığını qəbul etsək, sürət qradiyentinin ədədi qiyməti
F
υ
olduğundan sürtünmə qüvvəsi (baxılan həcm sonlu olduğu üçün For =
r
2
qəbul edilir)
1
υ
(9.31)
Forta = η r 2 = ηυr .
2r

2

Sürtünmə qüvvəsi üçün alınan bu qiyməti (9.30)-da nəzərə aldıqda
1
(9.32)
A = ηυr 2 .
2
Mayenin ideal hala yaxın olması üçün, başqa sözlə, Bernulli tənliyinin
mayeyə tətbiq oluna bilməsi üçün sürtünmə qüvvəsinə qarşı görülən iş baxılan
maye həcminin kinetik enerjisindən çox-çox kiçik olmalıdır, yəni Ek ff A
və ρυ 2 r 3 ff ηυr 2 . Buradan
ρυr
>> 1 .

η

(9.33)

ρυr
Reynolds ədədi (adsız kəmiyyətdir) adlanır və R hərfi ilə işarə olunur:
η
ρυr
R=
.
(9.34)
η
Burada ρ - mayenin sıxlığı, υ - axının orta sürəti (borunun en kəsiyinə
görə), r isə axının en kəsiyini xarakterizə edən (en kəsiyi kvadrat olan axında
kvadratın tərəfi, dairəvi olan axında isə radius, yaxud diametr) kəmiyyətdir.
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ν=

η
kinematik özlülük, η isə dinamik özlülük adlanır. Reynolds ədədini
ρ

kinematik özlülük vasitəsilə də ifadə etmək olar:
υr
R=
.

ν

(9.35)

Reynolds ədədinin kiçik qiymətlərində axın laminar olduğu halda, onun
kritik adlanan müəyyən qiymətindən başlayaraq axın turbulent olur. Silindrik
boruda axan su üçün Rkr =1200.
Reynolds ədədi müxtəlif aerodinamik və hidrodinamik məsələlərin həllini
asanlaşdırmaq işində kömək göstərir. Məsələ ondadır ki, Reynolds ədədi eyni
olan halda müxtəlif qaz və mayelərin müxtəlif radiuslu borularda axını tamamilə eyni xarakterli olur.

9.8. REAL MAYENİN LAMİNAR AXINI.
PUAZEYL DÜSTURU
Real mayenin üfüqi vəziyyətdə qoyulmuş uzunluğu l və radiusu R olan silindrik borudan laminar axdığını qəbul edək. Axın borunun uclarındakı p1 − p2
təzyiqlər fərqinin təsiri ilə yaranır. Axın laminar olduğundan ayrı-ayrı layların hərəkət sürətləri silindrin oxuna paralel yönəlir. Axma sürətinin ədədi qiyməti silindrin radiusu boyunca dəyişir. Təbiidir ki, maye hissəciklərinin hərəkət sürəti bilavasitə boru divarında sıfır, silindrin oxu üzərində isə ən böyükdür.
Silindrik boru ilə eyni oxa malik olan r radiuslu maye sütunu təsəvvür
edək (şəkil 9-23). Axın zamanı bu sütun bərabərsürətli hərəkət edir. Deməli,
həmin maye sütununa təsir edən bütün qüvvələr qarşılıqlı tarazlaşır. Maye
sütununa p1 − p2 təzyiqlər fərqi ilə əlaqədar F qüvvəsi və sütunun xarici
səthinə onu yavaşıtmağa çalışan sürtünmə qüvvəsi (Fs) təsir edir. F qüvvəsi
maye sütununu soldan sağa doğru hərəkət etdirir. Bu qüvvələr müvafiq olaraq
F = ( p1 − p 2 ) S = ( p1 − p 2 )πr 2 ,
Fs = −η

dυ
2πrl
dr

(9.36)
(9.37)

kimi təyin olunur.
411

Mexanika

Şəkil 9-23. Özlü maye axını

Maye sütunu bərabərsürətli hərəkət etdiyindən (9.36) və (9.37) ilə təyin
olunan əks istiqamətlərə yönəlmiş qüvvələr bərabər olmalıdır:
dυ
( p1 − p2 )πr 2 = −η
2πrl .
(9.38)
dr
Buradan
p − p2
dυ = − 1
rdr .
(9.39)
2ηl
Sürətin r-dən asılı olaraq dəyişməsini müəyyən etmək məqsədilə (9.39)
ifadəsini inteqrallayaq:

υ=−

p1 − p2
p1 − p2 r 2
rdr
+
C
=
−
+C.
2ηl ∫
2ηl 2

(9.40)

(9.40) –a daxil olan inteqrallama sabiti C sərhəd şərtindən tapılır. Borunun
divarı üzərində ( r=R olduqda) mayenin hərəkət sürəti υ = 0 olduğundan
p − p2 2
R + C və
(9.39)-dan 0 = − 1
4ηl
p − p2 2
C= 1
R
(9.41)
4ηl
alınır. (9.41)-i (9.40)-da nəzərə aldıqda
p − p2 2
(R − r 2 ) .
υ (r ) = 1
4ηl

(9.42)

Sürətin radial istiqamətdə paylanmasını ifadə edən (9.42) Puazeyl qanunu
adlanır. Göründüyü kimi, sürətin radial istiqamətdə paylanması parabolik qanuna (şəkil 9-23) tabedir.
PUAZEYL QANUNU. İndi silindrin en kəsiyindən ixtiyari t müddətində
axan real mayenin həcmini təyin edək. Axan maye ideal olsaydı borunun verilmiş en kəsiyinə müəyyən bir sürət uyğun gələrdi. Bu halda borunun en kəsiyindən t müddətdə axan mayenin həcmi Sυt kimi təyin olunardı. Maye real
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Şəkil 9-24. Axın borusunun en kəsiyi

olduğundan silindr oxundan uzaqlaşdıqca Puazeyl qanununa uyğun olaraq
axın sürəti dəyişir. Bu səbəbdən axan maye həcmini Sυt ifadəsi ilə təyin
edə bilmərik. Qarşıya qoyulan məsələni həll etmək üçün mərkəzi silindrin
oxu üzərində yerləşən, daxili və xarici radiusları isə uyğun olaraq r və r+dr
olan en kəsik (ensiz halqa) təsəvvür edək (şəkil 9-24). Radiusları r və r+dr
olan konsentrik çevrələr arasındakı elementar səthdən t müddətində keçən
mayenin həcmi
dV = υ (r )tdS = 2πrυ (r )tdr
(9.43)
olur. Borunun en kəsiyindən t müddətində keçən mayenin həcmini tapmaq
üçün (9.43) ifadəsini sıfırdan R-ə qədər inteqrallamaq lazımdır:
R

π(p 1 − p 2 )R 4
π(p 1 − p 2 ) R 2
p1 − p 2 2
t
t ∫ (R r − r 3 )dr =
(R − r 2 )2πrtdr =
8ηl
2ηl
4ηl
0
0

R

V = ∫ dV = ∫
0

Beləliklə
V (t ) =

π ( p1 − p2 ) 4 .
Rt
8πηl

(9.44)

Alınan bu ifadə Puazeyl düsturu adlanır. Bu düstura əsaslanaraq məlum
p1 , p2 , R, l, t və υ -yə görə maye özlülüyünü təyin etmək olar.

9.9. CİSİMLƏRİN MAYE VƏ QAZ
DAXİLİNDƏ HƏRƏKƏTİ
Cisimlərin maye və qaz daxilində hərəkətini öyrənmək ehtiyacı təkcə sırf
elmi maraqdan doğmur. Təyyarələrin və kosmik gəmilərin uçuşu, gəmilərin
və sualtı qayıqların hərəkəti və sair kimi məsələlərin öyrənilməsi böyük praktik əhəmiyyət kəsb etdiyindən qaz və maye daxilində hərəkətin tədqiqi geniş
praktiki əhəmiyyətə malikdir.
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Qalileyin nisbilik prinsipinə görə maye və qaz daxilində cismin bərabərsürətli düzxətli hərəkətini maye və qazın cismə nəzərən həmin sürətlə bərabərsürətli düzxətli hərəkəti ilə əvəz etmək olar. Bu səbəbdən cismin sükunətdə
olduğunu, maye və yaxud qazın isə cismə nəzərən müəyyən (cismin maye
yaxud qaza nəzərən hərəkət sürətinə bərabər) sürətlə hərəkət etdiyini qəbul
etmək olar.
Sadəlik üçün cismin ideal maye (yaxud qaz) daxilindəki hərəkətinə baxaq.
Cismin formasından və onun fəzada necə yönəlməsindən asılı olaraq baş verən
hadisələri nəzərdən keçirək. Sadə hal olaraq simmetrik cismin - sonsuz uzun
silindrin (şəkil 9-25) ideal maye daxilindəki hərəkətini təhlil edək.

Şəkil 9-25. Silindrik cismin ideal maye daxilində hərəkəti

Silindr şəkil müstəvisinə perpendikulyar yönəldiyindən şəkildə onun en
kəsiyi təsvir olunmuşdur. Silindrin sonsuz uzun götürülməsinə səbəb onun
uclarında baş verə biləcək sərhəd hadisələrinin təsirindən xilas olmaqdır.
Qeyd etdiyimiz kimi, mayeyə nəzərən υ sürəti ilə hərəkət edən silindri sükunətdə qəbul edəcəyik. Onda mayenin silindrə nəzərən sürəti υ olur. Silindrdən uzaqda onun maye axınına təsiri yoxdur. Bu səbəbdən həmin bölgələrdə
axının sürəti silindr olmadığı haldakına bərabərdir. Silindrin bilavasitə yaxınlığında maye onu aşıb keçməli olduğundan B və D nöqtələrində mayenin
hərəkət sürəti artır, A və C nöqtələrində isə sıfır olur. Bu səbəbdən A və C
2
nöqtələrindəki təzyiq silindrdən kifayət qədər uzaqdakı p təzyiqindən ρυ

2

qədər böyük olur. B və D nöqtələrindəki sürət axının həyəcanlaşmamış hissəsindəki sürətdən böyük olduğundan həmin nöqtələrdəki təzyiq p təzyiqindən müvafiq qədər kiçik olur. BC və AD, həmçinin AB və DC üzərində seçilmiş müvafiq cüt nöqtələrdə təzyiq bərabərdir. Bu səbəbdən bütün istiqamətlərdə təzyiqlər fərqi sıfır olur və ideal maye daxilində hərəkət zamanı silindrə
heç bir qüvvə təsir etmir.
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İndi AC müstəvisi üzrə kəsilmiş yarımsilindrə baxaq. Bu halda simmetriya
BD-yə nəzərən saxlanır (şəkil 9-26), AC-yə

Şəkil 9-26. Yarımsilindrin ideal maye daxilində hərəkəti

nəzərən pozulur. AC-dən aşağıda maye axını praktik olaraq həyacanlanmır
və təzyiq p-yə bərabər olaraq qalır. Silindrin ABC səthi maye axınını əydiyindən B nöqtəsi ətrafında mayenin axma sürəti həyəcanlaşmamış hissəyə
nəzərən böyük və bu səbəbdən təzyiq p-dən müvafiq qədər kiçik olur. Yaranan təzyiqlər fərqi DB istiqamətində yönəlir. Bu təzyiqlər fərqi qaldırıcı qüvvə
(Fqal) yaradır. Şəkil 9-26-da yarımsilindrin AC səthi yuxarıda, ABC səthi isə
aşağıda olsaydı təzyiqlər fərqi hesabına yaranan qüvvə aşağı yönələrdi.
Eyni sözləri forması şəkil 9-27-də göstərilən cismin havada hərəkəti haqqında da demək olar. Cisim üfüqi istiqamətdə hərəkət edərkən onun formasına
uyğun olaraq havanın cismə nəzərən axını müvafiq qaydada dəyişdiyindən
cismin üst tərəfindəki təzyiq alt tərəfindəkindən kiçik olar. Ona görə də belə
cismə şəkildə göstərildiyi istiqamətdə qüvvə təsir edir. Bu qüvvənin şaquli toplananı cismi yuxarı qaldırır.

Şəkil 9-27. Bərk cismin havada hərəkəti

Müəyyən olunmuşdur ki, qaldırıcı qüvvə
Fqal = Cρυ 2 S

(9.45)
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kimi müəyyən olunur S- cismin xarakterik en kəsiyinin sahəsi, adsız kəmiyyət olan C isə cismin formasından və onun axına nəzərən necə yönəlməsindən
asılı olan parametrdir.
Ümumi halda ideal maye daxilində hərəkət edən ixtiyari formalı cismə
axın istiqaməti ilə 900- dən fərqli bucaq təşkil edən istiqamətdə yekun qüvvə
(F) təsir edir (şəkil 9-28).

Şəkil 9-28. Təyyarə qanadının qaldırıcı qüvvəsi

Şəkil 9-26 və 9-27-dən göründüyü kimi, bərk cismin maye, yaxud qaz daxilində hərəkəti zamanı meydana gələn yekun təsir qüvvəsinin yönəlmə istiqaməti cismin formasından asılıdır. Bu qüvvəni axın istiqamətində və ona
perpendikulyar olmaqla iki toplanana ayırmaq olar. Həmin qüvvələrdən biri
-axına perpendikulyar yönəlmiş Fqal toplananı cismə qaldırıcı təsir göstərdiyindən qaldırıcı qüvvə adlanır. İkinci toplanan - axın istiqamətində yönəlmiş
Fa qüvvəsi cismin nisbi hərəkətinin əksinə yönəldiyindən alın müqaviməti
adlanır.
Hər bir maye və qaz müəyyən daxili sürtünməyə malik olduğundan, cisimlərin özlü mühit daxilində hərəkətini də nəzərdən keçirməliyik. Təbiidir ki,
ideal maye daxilində hərəkət zamanı yaranan qüvvələr bu halda da yaranır.
Bundan əlavə olaraq özlülük də öz təsirini göstərir.
Sonsuz uzun silindrin özlü mühit daxilində hərəkət etdiyini qəbul edək.
Yuxarıda olduğu kimi silindri sükunətdə, mühiti isə hərəkətdə qəbul edək.
Özlü maye hissəcikləri silindrin səthinə yapışaraq nazik təbəqə əmələ gətirir.
Həmin təbəqə qonşu maye hissəciklərinə tormozlayıcı təsir göstərərək qonşu
layın hərəkətini yavaşıdır. Yavaşımış bu lay da öz növbəsində qonşu layı və
s. yavaşıdır. Bu növ təsir silindrdən müəyyən məsafəyədək (mayenin özlülüyündən asılı olaraq) yayılır. Nəhayət, cərəyan xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə silindr səthindən uzaqlaşdıqca elə laya rast gəlinir ki, ondan silindr
tərəfdə yerləşmiş qonşu layın təsiri praktik olaraq hiss olunmur. Silindr səthin416
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dən bu laya qədər olan hər layın sürəti qonşu layın sürətindən fərqli olduğundan, yalnız bu məsafədə sürət qradiyenti yaranır. Deməli, silindr sürət qradiyenti sıfırdan fərqli olan maye təbəqəsi ilə əhatə olunur. Belə maye təbəqəsi
sərhəd təbəqəsi adlanır.
Özlülüklə əlaqədar yaranmış sərhəd təbəqəsində silindrin hərəkətinin əksi
istiqamətdə sürtünmə müqaviməti (qüvvəsi) yaranır. Bu qüvvə alın müqavimətinin artmasına səbəb olur. Stoks özlü maye daxilində υ sürəti ilə hərəkət
edən cismə təsir edən sürtünmə müqavimətinin
(9.46)
F = C η rυ
ifadəsi ilə təyin olunduğunu müəyyən etmişdir. Burada η - mayenin özlülüyü,
r isə cismin xarakterik ölçüsüdür. Mütənasiblik əmsalı olan C cismin formasından asılıdır. Kürə üçün C= 6π olduğu müəyyən olunmuşdur. Bunu nəzərə
aldıqda özlü maye daxilində hərəkət edən kürə üçün Stoks düsturunu belə
yazmaq olar:
(9.47)
F = 6πη r υ .
Stoks düsturu maye özlülüyünü təyin etməyə imkan verir. Bu məqsədlə
diametri kürənin diametrindən güclü surətdə böyük olan silindrik qab içərisinə
maye tökərək, kürəni maye daxilinə salıb, onun düşmə hərəkətini izləmək
lazımdır. Kürə silindr divarından kifayət qədər uzaqda (kürənin radiusundan
çox böyük məsafədə) düşməlidir ki, mayenin həyacanlaşması hesabına əlavə
müqavimət qüvvəsi yaranmasın. Maye daxilində düşən kürəyə üç qüvvə kürənin ağırlıq qüvvəsi ( F1 = mg ), Arximed qüvvəsi ( F2 = 4 πr 3 ρg ) və Stoks
3

qüvvəsi ( F = 6 πη r ) təsir edir. F1 qüvvəsi aşağı, F və F2 qüvvələri isə yuxarı yönəlir. Kürə mayeyə daxil olduğu ilk anda ağırlıq qüvvəsi üstünlük təşkil etdiyindən o yeyinləşən hərəkət edir. Lakin Stoks qüvvəsi sürətlə mütənasib olaraq artdığından elə an çatır ki, həmin andan başlayaraq kürə bərabərsürətli hərəkət etməyə başlayır. Bu o zaman mümkün olur ki, kürəyə təsir edən
4
3

bütün qüvvələr qarşılıqlı tarazlaşır, yəni 6πηrυ + πr 3 ρg = mg olsun. Burada
4
3

ρ-mayenin sıxlığı, m = πr 3 ρ k -isə kürənin kütləsi, ρk - kürənin sıxlığıdır.
4
Buradan 6πηrυ = πr 3 g ( ρ k − ρ ) və
3
η=

2r 2 g ( ρ k − ρ )
.
9υ

(9.48)
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Özlülük təkcə cismin ətrafında sərhəd təbəqəsinin yaranmasına səbəb olmur. Maye özlü olduqda, silindr səthindən uzaqlarda axın laminar olsa da silindr səthinin yaxınlıqlarında, xüsusilə silindrin arxa hissəsində maye hissəcikləri burulğanlar əmələ gətirir.

Şəkil 9-29. Mayenin laminar və turbulent axını

Hadisəni bir qədər ətraflı təhlil etmək üçün ayrı-ayrı bölgələrə nəzər salaq
(şəkil 9-29). A nöqtəsi ətrafında axının sürəti sıfır olduğu halda, C nöqtəsi
ətrafında sürət sıfırdan fərqli olur. Deməli, C nöqtəsindəki təzyiq A nöqtəsindən kiçik olur. Bu səbəbdən AC istiqamətində yönəlmiş qüvvə meydana gəlir.
Özlülük hesabına yaranmış təzyiqlər fərqi nəticəsində meydana gələn bu qüvvə ( FT ) təzyiq müqaviməti adlanır. Təzyiq qüvvəsi də axın istiqamətində
(cismin maye daxilində hərəkət istiqamətinin əksinə) yönəldiyindən alın müqavimətinin artmasına səbəb olur. Müəyyən olunmuşdur ki, alın müqaviməti
qaldırıcı qüvvənin təyin olunduğu ifadəyə oxşar olaraq
Fa = Fx = C x ρυ 2 S

(9.48)

kimi təyin olunur ( x oxunun axın istiqamətində yönəldiyi nəzərdə tutulur).
Cx -adsız kəmiyyət olub, alın müqaviməti əmsalı adlanır. Cx - cismin formasından və onun axına nəzərən necə yönəlməsindən asılıdır. Cx -in nəzəri hesablanması çox böyük çətinliyə səbəb olduğundan onu adətən təcrübi yolla
təyin edirlər.
Təyyarəni havada saxlayan qüvvə qaldırıcı qüvvədir. Təyyarənin uçuşu
zamanı alın müqaviməti mənfi təsir göstərir. Bu səbəbdən təyyarə qanadının
forması elə seçilir ki, alın müqaviməti az, qaldırıcı qüvvənin isə kifayət qədər
böyük olsun.
Təyyarə qanadının qaldırıcı qüvvəsi nəzəriyyəsi məşhur rus alimi N.J.
Jukovski (1847-1921) tərəfindən verilmişdir. Jukovski təyyarə qanadının op418
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timal (qaldırıcı qüvvənin lazımi qədər, alın müqavimətinin isə çox kiçik qiymətlərini təmin edən) formasını müəyyən etmişdir (şəkil 9-28).
Qanadın alt səthi ilə üfüqi istiqamət arasındakı α bucağı qalxma bucağı
adlanır. Qaldırıcı qüvvə və alın müqavimətinin qiyməti hərəkət bucağından
asılı olaraq dəyişir. Qarşıdakı məqsəddən asılı olaraq qalxma bucağını dəyişdirməklə bu və ya digər qüvvəni böyütmək, yaxud kiçiltmək olar.

9.10. MAQNUS EFFEKTİ
Silindrin maye və yaxud qaz daxilində irəliləmə hərəkəti zamanı müşahidə olunan hadisələri nəzərdən keçirdikdən sonra qarşımıza təbii bir sual çıxır:
silindr (yaxud kürə) irəliləmə hərəkəti ilə yanaşı öz oxu (simmetriya oxu) ətrafında fırlandıqda əlavə hadisə müşahidə olunarmı? Bununla əlaqədar oxucu
qarşısına belə bir sual çıxır: necə olur ki, futbol oyunu zamanı qapı xətti üzərində dayanmış oyunçu küncdən zərbə vurmaqla topu əyrixətli trayektoriya
üzrə qapıya yönəldə bilir?
Maqnus effekti adlandıracağımız hadisəni bilmədən ilk baxışda qəribə
görünən bu hadisəni izah etmək mümkün deyildir. Doğrudan da, oyunçu topa
qapı xətti üzrə qapıya tərəf təkan verdikdə top düzxətli trayektoriya üzrə
(şəkil 9-30-da 1 istiqamətində) qapı xəttinə paralel hərəkət etdiyindən qapıya girə bilməz.

Şəkil 9-30. Küncdən zərbə ilə birbaşa qapıya top vurmaq

Oyuncu topa qapı xətti ilə iti bucaq təşkil edən istiqamətdə (şəkil 9-30-da
2 istiqamətində) irəliləmə hərəkəti versə top qapı tərəfə yox, meydançaya
doğru hərəkət edərdi. Bəs necə etməli? Bu suala cavab vermək üçün öz oxu
ətrafında fırlanan topun eyni zamanda irəliləmə hərəkətində iştirak etdiyini
(şəkil 9-31, a) fərz edək.
Bu halda simmetrik cisim həm də öz oxu ətrafında fırlandığından havanı
öz səthi ilə sürüşdürərək onu əhatə edən axının xarakterini dəyişdirir – A nöqtəsi ətrafında axının sürəti B nöqtəsi ətrafındakına nisbətən böyük olur (şəkil
9-31,b).
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Şəkil 9-31. Topun eyni zamanda həm irəliləmə, həm də fırlanma hərəkəti

Bu səbəbdən B nöqtəsi yaxınlığındakı təzyiq nisbətən böyük olur və topa
BA istiqamətində yönəlmiş qüvvə təsir edir. Bu hadisə Maqnus effekti adlanır.
Oyunçu küncdən vurduğu topa qapı xətti ilə iti bucaq təşkil edən istiqamətdə irəliləmə hərəkəti ilə yanaşı, həmçinin fırlanma hərəkəti verdikdə top
əyrixətli trayektoriya ilə hərəkət edər. Qabaqcadan yaxşı məşq etmiş oyunçu
topu vurmaq üçün elə vərdiş əldə edə bilər ki, top birbaşa qapıya daxil olsun
(şəkil 9-30).
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SUALLAR
1. İdeal maye nədir?
2. Oyuncaq “şar”larını üfürərək doldurarkən bəziləri tam kürə

şəkilli (şəkildəki-a), bəziləri isə uzunsov şəkilli (şəkildəki b) olur. Bunun
səbəbi nədir?
3. Paskal qanunu nədir?
4. Paskal qanununun hansı tətbiqlərini bilirsiniz?
5. Hidravlik presin U şəkilli qollarını təşkil edən silindrlərin radiusları uyğun
olaraq r1 = 5sm və r2 = 15sm -dir. Çəkisi 13300N avtomobili qaldırmaq
üçün birinci qola tətbiq olunan qüvvəni və onun yaratdığı təzyiqi tapın.
(Cavab: F1 = 1,48 ⋅ 10 5 N p = 1,88 ⋅ 105 Pa )
6. Arximed qanunu nəyə aiddir və mahiyyəti nədən ibarətdir?
7. Mayeyə tam batırılmış cismin sıxışdırdığı maye həcmi necə təyin olunur?
7. Arximed qüvvəsinin meydana gəlmə səbəbi nədir?
8. Maye sütununun oturacağa göstərdiyi təzyiq nə ilə əlaqədardır?
9. Sıxlığı ρ , hündürlüyü h olan maye sütununun oturacağa göstərdiyi təzyiqi
təyin edin.
10. İki eyni qabın birinə yağ, digərinə su doldurulmuşdur. Hansı qabın oturacağına göstərilən təzyiq böyükdür və nə qədər?
11. Qaba 2mm hündürlükdə civə yerləşdirilmişdir. Oturacağa göstərilən təzyiqi
hesablayın. Sütununun hündürlüyü nə qədər olan su oturacağa eyni bu qədər
təzyiq göstərər?
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12. Şəkildə göstərilən qablar eyni maye ilə eyni hündürlükdə doldurulmuşdur.
Qablardan hansının oturacağına göstərilən

təzyiq ən böyük, hansınınki ən kiçikdir?
13. Suya qismən batmış bircins cismin kütlə mərkəzi (C) şəkildə göstərilmişdir.

Cismə təsir edən Arximed qüvvəsinin tətbiq nöqtəsi C nöqtəsidirmi? Cismin
suya salındığı andakı bu vəziyyəti dəyişəcəkmi? Dəyişəcəksə niyə və necə?
14. Şəkildə suya batmış kub şəkilli cisim göstərilmişdir. Cisim su daxilində hara
yerləşdirilirsə orada qalmaqda davam edir. Kubun alt və üst səthlərindən suyun açıq səthinə qədər məsafələr şəkildə göstərilmişdir. Cismin

sıxlığını və ona təsir edən Arximed qüvvəsini təyin edin.
15. Axın borusu nədir?
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16. Axın borusunun daxilindən xaricinə və xaricindən daxilinə maye hissəciklərinin keçə bilmədiyini isbat edin.
17. Şəkildə göstərilənm ətirçiləyənin işləmə prinsipini izah edin.

18. Birləşmiş qablar qanununa görə şəkildəki borularda mayenin səviyyəsi geniş
qabdakı maye səviyyəsi ilə eyni olmalıdır.

Təcrübə isə səviyyələrin şəkildəki kimi olduğunu göstərir. Bunun səbəbi nədir?
19. Real mayenin axını zamanı borunun en kəsiyi üzrə sürətlər necə paylanır?
20. En kəsiyinin sahəsi S olan borudan υ sürətilə ideal maye axır. t zaman müddətində borunun en kəsiyindən axan mayenin həcmini təyin edin. Aldığınız
ifadə real maye üçün doğrudurmu?
21. Qaldırıcı qüvvənin meydanagəlmə səbəbini izah edin.
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Kitab sənə fayda verər səndən heç nə almaz
(Ərəb atalar sözü)

X FƏSİL
RƏQSLƏR
Müxtəlif hərəkət növləri mövcuddur. Bunlardan irəliləmə və fırlanma
hərəkətləri ilə əvvəlki fəsillərdə ətraflı tanış olduq. Sadalanan bu hərəkət
növlərindən prinsipcə fərqlənən elə bir hərəkət mövcuddur ki, o təkcə dövri
davam etməsi ilə (fırlanma hərəkəti də dövri olaraq təkrarlana bilər) xarakterizə olunmur. Bu hərəkət həm də tarazlıq adlanan müəyyən vəziyyət ətrafında hər iki tərəfə davam edir. Bu növ hərəkətlər üçün səciyyəvi xüsusiyyət
ondan ibarətdir ki, həmin hərəkətdə iştirak edə cismi tarazlıq vəziyyətindən
- potensial enerjinin minimum qiymətinə uyğun gələn vəziyyətdən meyl etdirdikdə sistemi tarazlıq halına qaytarmağa çalışan qüvvə meydana gəlir. Məhz
bu səbəbdən, hərəkətin baş verməsi üçün sistemi tarazlıq vəziyyətindən çıxararaq onu özbaşına buraxmaq kifayətdir. Təbiətdə geniş rast gəlinən bu növ
hərəkətlər rəqsi hərəkət adlanır.
Rəqsi hərəkətin səciyyəvi xüsusiyyətinə nəzər salmaq məqsədilə elastik
yaya bağlanmış və masa üzərində yerləşən kürənin hərəkətini izləyək. Tarazlıq vəziyyətində (şəkil 10-1,a ) olan kürəni əlimizlə x qədər sağa sürüşdürək
(şəkil 10-1,b) sərbəst buraxaq. Bu zaman yay uzanma deformasiyasına məruz
qaldığından yerdəyişmənin əksinə - tarazlıq vəziyyətinə doğru yönəlmiş və
yerdəyişmənin qiyməti ilə düz mütənasib olan
F = − kx
(10.1)
elastiki qüvvənin təsiri nəticəsində sola - tarazlıq vəziyyətinə doğru hərəkət
edir.
Kürə tarazlıq vəziyyətinə (şəkil 10-1, a) çatdıqda elastiki qüvvənin sıfır
olduğuna baxmayaraq öz ətaləti ilə hərəkətini sola doğru davam etdirərək
yayı x qədər sıxır (şəkil 10-1,c). Sıxılma nəticəsində tarazlıq vəziyyətinə (sağa)
doğru yönəlmiş F = − kx elastiki qüvvə meydana gəlir.
Həmin qüvvənin təsiri ilə kürə sağa doğru hərəkət edir. Tarazlıq vəziyyətinə (şəkil 10-1,d) çatdığı anda yenə də elastiki qüvvənin sıfır olmasına baxmayaraq kürə ətaləti hesabına öz hərəkətini sağa doğru davam etdirərək yayı
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Şəkil 10-1. Rəqsi hərəkət
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x qədər uzadır (şəkil 10-1, e). Bu vəziyyət şəkil 10-1,b-dəkinin eynidir. Ona
görə yenə də yay uzanma deformasiyasına məruz qaldığından yerdəyişmənin
əksinə - tarazlıq vəziyyətinə doğru yönəlmiş qüvvə meydana gəlir və bu qüvvənin təsiri ilə kürə tarazlıq vəziyyətinə (şəkil 10-1, f) qayıdır. Sonralar bu
proses dövri olaraq davam edir - kürə tarazlıq vəziyyəti ətrafında dövri olaraq
sağa-sola hərəkət edir. Mövcud olan sürtünmə qüvvələri nəzərə alınmayacaq
dərəcədə kiçik olduğu halda bu dövri hərəkət kifayət qədər uzun müddət davam
edir. Oxşar hərəkətə uzanmayan çəkisiz ipdən asılmış kiçik kürəciyin (riyazi
rəqqasın) tarazlıq vəziyyətindən meyli zamanı da rast gəlmək olar (şəkil 10-2).

Şəkil 10-2. İpdən asılmış kürənin rəqsi hərəkəti

Tarazlıq vəziyyətində (şəkil 10-2, 1-vəziyyəti) kürəciyin ağırlıq qüvvəsi
ipin gərilmə qüvvəsi ilə tarazlaşır: F = Fg . Rəqqas tarazlıq vəziyyətindən α
bucağı qədər meyl etdirildikdə kürəciyin ağırlıq qüvvəsi ipin gərilmə qüvvəsi
ilə bir düz xətt üzərində yerləşmədiyindən bu qüvvələr tarazlaşmır. Ağırlıq
qüvvəsini biri ipin uzantısı istiqamətində ( F1 ), digəri isə ona perpendikulyar
olan ( Fq ) iki toplanana ayıraq. F1 toplananı ipin gərilmə qüvvəsi ilə tarazlaşdığından, Fq toplananı tarazlaşmayaraq rəqqası tarazlıq vəziyyətinə qaytarır.
Tarazlıq vəziyyətinə çatdıqda rəqqasa heç bir yekun qüvvə təsir etmir. Buna
baxmayaraq rəqqas öz ətaləti ilə hərəkətini sola doğru davam etdirərək α bucağı qədər (sürtünmə qüvvəsi nəzərə alınmır) meyl edir. Yenə də ağırlıq və
ipin gərilmə qüvvələri tarazlaşmadığından tarazlıq vəziyyətinə doğru (sağa)
yönəlmiş Fq qüvvəsi meydana gəlir. Bu qüvvə rəqqası sağa doğru hərəkət
etdirir. Sonra proses dövri olaraq davam edir - rəqqas potensial enerjinin mi427
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nimum qiymətinə uyğun gələn tarazlıq vəziyyəti ətrafında dövri olaraq sağasola hərəkət edir.
Şəkil 10-2-dən göründüyü kimi, meyl bucağının kiçik qiymətlərində
Fq
x
mg
= (l- rəqqasın uzunluğudur) və buradan Fq =
x olur. Fq qüvvəsimg l
l
nin həmişə yerdəyişmənin əksi istiqamətində - tarazlıq vəziyyətinə doğru
yönəldiyini nəzərə aldıqda
mg
(10.2)
Fq = −
x.
l
Göründüyü kimi, rəqqasda da rəqsi hərəkəti yaradan qüvvə tarazlıqdan
uzaqlaşma məsafəsi ilə düz mütənasib olmaqla tarazlıq vəziyyətinə doğru
yönəlir. Təbiətcə elastiki olmayıb, yaratdığı təsirə görə özünü elastiki qüvvə
kimi aparan bu qüvvə kvazielastiki (elastikə oxşar) qüvvə adlanır.

10.1. HARMONİK RƏQS
Təsir edən qüvvənin xarakterindən asılı olaraq müxtəlif növ rəqsi hərəkət
meydana gəlir. Bunlar içərisində ən sadə rəqsi hərəkət harmonik rəqsdir.
Harmonik rəqsi hərəkəti kinematika və dinamika baxımından təhlil edək.
Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət edən ixtiyari M 0 nöqtəsinin ( şəkil 10-3)
çevrənin diametri (AB, yaxud CD) üzrə proeksiyasının hərəkətini izləyək.

Şəkil 10-3. Maddi nöqtənin çevrə boyunca hərəkəti zamanı onun
diametr üzrə proeksiyasının hərəkəti

İlk anda M 0 nöqtəsinin AB diametrindən ϕ 0 bucaq məsafəsində yerləşdiyini qəbul edək. Çevrə üzrə saat əqrəbinin əksi istiqamətində bərabər sürətlə
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hərəkət edən M 0 nöqtəsinin bucaq sürəti ω olarsa, t müddətindən sonra
M 0 nöqtəsi ϕ = ω t bucaq məsafəsi qədər öz yerini dəyişərək M 1 vəziyyətini
alır. Sonrakı anlarda hərəkət edən nöqtə M 1CADBM 0 qövsü üzrə yerini dəyişir. Nöqtənin çevrə üzrə belə bərabərsürətli hərəkəti zamanı onun AB və
CD diametrləri üzrə proeksiyası çevrə mərkəzi ətrafında baş verən rəqsi hərəkət olur. Bu səbəbdən, fırlanmanın bucaq sürəti rəqsin dairəvi tezliyi də
adlanır. M 0 nöqtəsinin AB diametri üzərindəki proyeksiyasının hərəkət tənliyini – maddi nöqtənin proyeksiyasının çevrənin mərkəzindən olan məsafəsinin zamandan asılılığını müəyyən edək. t = 0 anında maddi nöqtənin proeksiyası E0 nöqtəsində olduğundan OE0 = x0 = R cos ϕ0 olur (R - çevrənin radiusudur). İxtiyari t anında maddi nöqtənin proeksiyası çevrə mərkəzindən
OE1 = x = R cos(ϕ + ϕ0 ) = R cos(ωt + ϕ0 ) məsafədə olduğundan
x(t ) = R cos(ωt + ϕ0 )

(10.3)

(10.3) rəqsi hərəkətin kinematik ifadəsidir. Asanlıqda inanmaq olar ki,
(bax. Şəkil 10-3) M 0 maddi nöqtəsinin proeksiyasının CD diametri üzrə rəqsi
hərəkəti
y (t ) = R sin(ωt + ϕ0 )
(10.4)
ifadəsi ilə təsvir olunur.
Rəqs edən nöqtənin vəziyyətini müəyyən edən ωt + ϕ 0 kəmiyyəti rəqsin
fazası, rəqs edən nöqtənin başlanğıc anda tarazlıq halına (O nöqtəsinə) nəzərən vəziyyətini müəyyən edən ϕ 0 kəmiyyəti isə başlanğıc faza adlanır.
Kosinus və sinusun mümkün olan ən böyük qiyməti vahidə bərabər olduğundan, tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşmanın ən böyük qiyməti R olur.
Tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşmanın bu maksimal qiyməti amplitud adlanır.
Amplitudu a hərfi ilə işarə etdikdə rəqsi hərəkəti
(10.5)
x(t ) = a cos(ωt + ϕ o )
(10.6)
y(t ) = a sin(ωt + ϕ o )
kimi ifadə etmək olar. (10.5), yaxud ona ekvivalent olan (10.6) ilə təsvir olunan - sinus (yaxud, kosinus) qaydası ilə baş verən sabit amplitudlu rəqsi hərəkət harmonik rəqsi hərəkət adlanır.
Başlanğıc fazanın sıfır olduğu hal üçün (10.5) və (10.6) ifadələri ilə təsvir
olunan harmonik (sadə) rəqsi hərəkətlərin qrafikləri uyğun olaraq şəkil 10-4,
a və 10-4, b-də göstərilmişdir.
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a)

b)
Şəkil 10-4. Harmonik rəqsi hərəkətin qrafiki (a: x(t ) = a cos ωt , b: y (t ) = a sin ωt )

Rəqsi hərəkətin ifadəsindən göründüyü kimi, harmonik rəqsi hərəkət üç
sabit kəmiyyətlə -amplitud (a), dairəvi tezlik ( ω ) və başlanğıc faza ( ϕ 0 ) ilə
xarakterizə olunur.
Harmonik rəqsi hərəkət dairəvi tezliklə yanaşı vahid zamanda baş verən
rəqslərin sayına bərabər olan kəmiyyət - xətti tezlik (yaxud, sadəcə tezlik)
və periodla da xarakterizə olunur. Bir tam rəqs üçün lazım olan müddətə rəqs
periodu (T) deyilir. Kosinus və sinus 2 π periodlu triqonometrik funksiyalar
olduğundan harmonik rəqsi hərəkətin periodu ω (t + T ) + ϕ 0 = ω t+ ϕ 0 + 2π
şərtindən
2π
T=
(10.7)

ω

kimi təyin olunur.
Vahid zamanda baş verən rəqslərin sayı- rəqsin xətti tezliyi (ν )
1 ω
ν= =
(10.8)
T 2π
kimi təyin olunur. Göründüyü kimi, rəqs tezliyinin vahidi san.-1 –dir. Bu vahid
hers adlanır. Hers - bir saniyə müddətində bir tam rəqs icra edən rəqqasın tezliyidir.
(10.7) və (10.8) -i nəzərə almaqla harmonik rəqsi hərəkəti
2π
x(t ) = a cos( t + ϕ0 ) = a cos(2πνt + ϕ0 )
(10.9)
T
kimi də ifadə etmək olar.
İndi isə harmonik rəqsi hərəkəti dinamik baxımından təhlil edək – harmonik rəqsi hərəkətin hansı qüvvələrin təsiri ilə baş verdiyini öyrənək.
10-1 və 10-2-ci şəkillərdə təsvir olunan hərəkətləri tədqiq edərkən rəqsi
mg
hərəkətin birinci halda F = − kx elastiki, ikinci halda isə F = −
x kvazil
elastiki qüvvənin təsiri ilə baş verdiyini gördük. Kvazielastiki və elastiki
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qüvvələrin təsiri ilə baş verən hərəkət dinamik baxımdan hansı hərəkətdir?
Bu suala cavab vermək üçün elastiki, yaxud kvazielastiki qüvvənin təsiri ilə
baş verən hərəkət tənliyini tərtib edərək onu həll edək. Rəqs edən maddi nöqtənin kütləsinin m olduğunu nəzərə aldıqda Nyutonun ikinci qanununa (hərəkət tənliyinə) görə
d 2x

= − kx .
dt 2
Bərabərliyin hər iki tərəfini m - ə bölək:
m

(10.10,a)

d 2x k
(10.10,b)
+ x = 0.
dt 2 m
(10.10,b) ikinci tərtib xətti bircins diferensial tənlikdir. Diferensial tənliyi
səciyyələndirən bu sözlərdən hər birinin öz mənası vardır. Tənliyin ikinci
tərtib olması ona daxil olan dəyişənin ( x -in) həmin tənlikdə ikinci tərtib törəməsinin iştirak etdiyini, bircins olması tənlikdə dəyişənin özündən və onun
törəmələrindən başqa heç bir sərbəst həddin iştirak etmədiyini, xətti oması isə
tənlikdə dəyişənin və onun ixtiyari tərtib törəməsinin yalnız birinci dərəcəsinin
iştirak etdiyini göstərir. Diferensial tənliklər nəzəriyyəsindən məlum olduğu
kimi, (10.10,b) tənliyinin ümumi (ixtiyari sabitlər daxil olan) həlli
x(t ) = a cos( (k m)t + ϕ0 ) ,

yaxud
x(t ) = a sin( (k m)t + ϕ0 +

(10.11)

π

)
(10.12)
2
olur. Məlum olduğu kimi, (10.11) və (10.12) harmonik rəqsi hərəkəti təsvir
edir. Deməli, harmonik rəqs elastiki (yaxud kvazielastiki) qüvvənin təsiri ilə
baş verən hərəkətdir. t arqumenti qarşısındakı k / m kəmiyyəti rəqsin dairəvi
tezliyini ifadə edir: ω 0 = k / m . Bu ifadədən göründüyü kimi, harmonik
rəqsi hərəkətin dairəvi tezliyi amplituddan yox, yalnız rəqs edən sistemin
xassələrindən (elastiklik əmsalından və rəqs edən maddi nöqtənin kütləsindən)
asılıdır.
Yalnız daxili (baxdığımız hallarda elastiki və yaxud kvazielastiki) qüvvələrin təsiri altında baş verən rəqsi hərəkət sərbəst, yaxud məxsusi rəqsi hərəkət, bu rəqsin dairəvi tezliyi (baxdığımız hallarda ω 0 = k / m ) isə məxsusi
dairəvi tezlik adlanır. ω 0 = k / m düsturundan göründüyü kimi, məxsusi
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tezlik rəqs edən sistemin xassələrindən (elastiklik əmsalından və rəqs edən
maddi nöqtənin kütləsindən) asılıdır.
İxtiyari sabitlər olan a və ϕ 0 başlanğıc şərtindən tapılır. Doğrudan da,
başlanğıc anda (t=0 olduqda) yerdəyişmə ( x0 ) və sürət ( υo ) məlum olduqda
dx
ϕ0 və a-nı tapmaq olar: υ =
= − aωo sin(ωot + ϕ0 ) ifadəsindən
dt
υ0 = υ (t = 0) = −aω0 sin ϕ0 .
(10.13)
Rəqsi hərəkətdə yerdəyişmə x(t ) = a cos(ωot + ϕ0 ) ilə təsvir olunduğundan
x0 = x(t = 0) = a cos ϕ0

(10.14)

olur. (10.13) və (10.14)-dən
a = x02 + υ02 ω02 ,⎫
⎪
⎬
υ0
. ⎪
tgϕ0 = −
x0ω0
⎭

(10.15)

alınır. Beləliklə də, (10.11) və (10.12) ilə ifadə olunan rəqsi hərəkət tam müəyyən olunur.

10.2. HARMONİK RƏQSİ HƏRƏKƏTİN SÜRƏTİ,
TƏCİLİ VƏ ENERJİSİ
Müəyyən m kütləli cisim rəqsi hərəkətdə iştirak etdikdə kinetik enerjiyə
malik olur. Digər tərəfdən həmin cisim zaman keçdikcə fəzada öz vəziyyətini
dəyişdiyindən onun potensial enerjisi də zamandan asılı olaraq dəyişir. Harmonik hərəkəti tam xarakterizə etmək üçün onun indiyədək öyrəndiyimiz xüsusiyyətləri ilə yanaşı sürəti, təcili və enerjisini təyin etmək zərurəti yaranır.
Bu məqsədlə (10.11) ifadəsindən istifadə edək:
x(t ) = a cos(ω0t + ϕ0 ) .
Sürət yerdəyişmənin zamana görə birinci, təcil isə ikinci tərtib törəməsi
olduğundan
dx
υ=
= − aω0 sin(ω0t + ϕ0 ),
(10.16)
dt
w=
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(10.17)
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mυ 2 1 2 2 2
Ek =
= ma ω0 sin (ω0t + ϕ0 ),
2
2
x

x

0

0

E p = ∫ Fdx = ∫ kxdx =

1 2 2
ma ω0 cos 2 (ω0t + ϕ0 ),
2

(10.18)
(10.19)

1 2 2
ma ω0 .
(10.20)
2
Göründüyü kimi, harmonik rəqsi hərəkət zamanı təkcə yerdəyişmə deyil,
həm də sürət, təcil, potensial və kinetik enerji də dövri olaraq dəyişir - rəqs
edir. Harmonik rəqsi hərəkətin təcili yerdəyişmə ilə mütənasib olmaqla tarazlıq vəziyyətinə doğru yönəlir. Tam enerji amplitudun kvadratı ilə mütənasib
olmaqla rəqs zamanı sabit qalır. Xüsusi halda başlanğıc fazanı sıfır qəbul etdikdə
x(t ) = a cos ω0t
Etam = Ek + E p =

1
mυ 2 1 2 2 2
= ma ω0 sin ω0t , E p = ma 2ω02 cos 2 ω0t.
2
2
2
Hər üç kəmiyyətin zamandan asılılıq qrafikləri şəkil 10-5-də göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, zaman keçdikcə tam enerji sabit qaldığı halda
kinetik və potensial enerji rəqsin öz tezliyindən iki dəfə böyük tezliklə dəyişərək qarşılıqlı çevrilməyə məruz qalır.
Ek =

Şəkil 10-5. x(t ) = a cos ω0t harmonik rəqsin, onun potensial və kinetik enerjilərinin zamandn asılılıq qrafikləri(qırıq xətlərlə potensial, bütöv xətlərlə kinetik enerji təsvir olunur)

Bir rəqs periodunda kinetik və potensial enerjinin orta qiymətlərini də
tapmaq olar. Periodik funksiyanın zamana görə orta qiyməti onun bir period
müddətindəki orta qiymətinə bərabər olduğundan zamanın periodik funksi433
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yası olan kinetik və potensial enerjinin orta qiymətləri aşağıdakı kimi təyin
olunur:
T
T
⎞
ma 2
1
=
ω02 sin 2 (ω0t + ϕ0 )dt = ⎟
E
dt
k
∫
∫
T0
2T 0
⎟
⎟
1
1
⎟⎟
= ma 2ω02 = Etam
4
2
⎠

(10.21)

T
T
⎞
ma 2ω02
1
=
E
dt
cos 2 (ω0t + ϕ0 )dt = ⎟
p
∫
∫
T0
2T 0
⎟
⎟
1 2 2 1
⎟⎟
= ma ω0 = Etam
4
2
⎠

(10.22)

Ek =

Ep =

(10.21) və (10.22)-dən göründüyü kimi, harmonik rəqsin orta kinetik və
orta potensial enerjiləri bir-birinə bərabər olmaqla rəqsin tam enerjisinin yarısına bərabərdir.
Bu nəticə gələcəkdə bir çox yerlərdə, o cümlədən, molekulyar fizika bəhsində bərk cismin istilik tutumunu hesablayarkən lazım olacaqdır.

10.3. RİYAZİ, FİZİKİ VƏ BURULMA RƏQQASLARI
1. RİYAZİ RƏQQAS. Uzanmayan çəkisiz uzun ipdən asılmış kiçik kürəcikdən (kütləsi kürəciyin ağırlıq mərkəzinə cəmlənmiş maddi nöqtədən) ibarət
sistem riyazi rəqqas adlanır. Fəslin başlanğıcında qeyd etdiyimiz kimi, tarazlıq vəziyyətində ağırlıq qüvvəsi ilə ipin gərilmə qüvvəsi bir-birini tarazlaşdırır.
Bu səbəbdən rəqqas hərəkətsiz qalır. Rəqqası potensial enerjinin minimum
qiymətinə uyğun gələn bu tarazlıq halından uzaqlaşdırdıqda ağırlıq qüvvəsi ilə
ipin gərilmə qüvvəsi bir-birini tarazlaşdırmır. İpin gərilmə qüvvəsi F = mg
ağırlıq qüvvəsinin ip boyunca yönələn F1 toplananı ilə tarazlaşır. Ağırlıq qüvvəsinin ipə perpendikulyar istiqamətdə yönələn Fq toplananı isə rəqqası taraz-

lıq vəziyyətinə qaytarır (şəkil 10-6). Potensial enerjinin minimum qiymətinə
uyğun gələn bu tarazlıq vəziyyətinə qayıdan kürəciyə yekun qüvvənin təsir
etməməsinə baxmayaraq kürə öz ətaləti hesabına hərəkətini davam etdirir.
Beləliklə, tarazlıq vəziyyətindən çıxarılan rəqqas bu vəziyyət ətrafında rəqsi
hərəkət edir.
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Şəkil 10-6. Riyazi rəqqas

Qaytarıcı kvazielastiki qüvvənin təsiri ilə baş verən hərəkətə asılma nöqtəsindən keçərək şaqul müstəvisinə perpendikulyar olan ox ətrafında fırlanma
hərəkəti kimi də baxmaq olar. Onda fırlanma hərəkəti dinamikasının əsas tənliyini bu sistemə tətbiq edə bilərik:
d 2α
I 2 =M.
(10.23)
dt
Burada, α -ixtiyari t anında rəqqasın tarazlıq vəziyyətindən meyl bucağı,
I - rəqqasın asılma nöqtəsindən keçərək rəqs müsətəvisinə (şəkildə şaquli
müstəviyə) perpendikulyar oxa nəzərən kürəciyin ətalət momenti, M isə təsir
edən qüvvənin ( Fq kvazielastiki qüvvəsinin) həmin oxa nəzərən momentidir.

Ətalət və cazibə kütlələrinin bir-biri ilə hansı münasibətdə olduğuna nəzər
salmadan riyazi rəqqasın rəqs periodunun bu kütlələrdən necə asılı olduğunu
müəyyənləşdirək. Aldığımız ifadə bu iki kütlənin mütənasibliyinin təcrübi
isbatı üçün əsas olacaqdır.
Şəkil10-6-dan göründüyü kimi, Fq - kürəciyin ağırlıq (cazibə) qüvvəsinin ipə perpendikulyar toplananıdır: Fq = − mc g sin α . Burada mc - cazibə
kütləsidir. Mənfi işarəsi qüvvənin α bucağını kiçiltmə istiqamətində yönəldiyini ifadə edir. Fq qüvvəsinin asma nöqtəsindən keçməklə şəkil müstəvisinə
(rəqs müstəvisinə) perpendikulyar oxa nəzərən ətalət momenti
M = Fql = − mc gl sin α .

(10.24)
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Rəqqas kürəsinin asma nöqtəsindən keçən oxa nəzərən ətalət momentinin
I = minl 2 olduğunu nəzərə almaqla (10.24) ifadəsini (10.23)-də yerinə yazdıqda minl 2α&& = − mc gl sin α və buradan

α&& +

mc g
sin α = 0 .
min l

(10.25)

Burada min kürəciyin ətalət kütləsidir. (10.25)-də sin α -nı α - ilə əvəz
etmək mümkün olsa, həmin tənlik həlli bizə məlum olan &x& + k x = 0 tənliyi
m
şəklinə gətirilir. Buna nail olmaq üçün fərz edək ki, riyazi rəqqasın tarazlıq
vəziyyətindən meyl bucağı elə kiçikdir ki, bu bucağın sinusunu onun özü ilə
əvəz etmək ( sin α ≈ α ) olar. Onda
m g
(10.26)
α&& + c α = 0 .
min l
Təbiidir ki, sin α ≅ α şərti daxilində aldığımız (10.26) tənliyini həll edərək əldə etdiyimiz nəticələr də yalnız bu yaxınlaşma hüdudunda doğru olmalıdır.
Məlum olduğu kimi, (10.26) tənliyinin həlli

α = α 0 cos(

mc g
t + ϕ0 ) .
min l

(10.27)

Burada α 0 -tarazlıq vəziyyətindən meyl bucağının amplitud (maksimal)
qiyməti, ϕ0 isə başlanğıc fazadır.
(10.27)-dən göründüyü kimi, ilk təkan nəticəsində tarazlıq vəziyyətindən
kiçik meyl etdirilmiş riyazi rəqqas dairəvi tezliyi

ω0 =

mc g
min l

(10.28)

olan harmonik rəqs edir. Tezliyi (10.28) düsturu ilə təyin olunan riyazi rəqqasın periodu isə məlum T = 2π ifadəsinə əsasən
ω0
T = 2π
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Göründüyü kimi, riyazi rəqqasın rəqs periodu rəqqasın uzunluğu və sərbəst düşmə təcili ilə yanaşı, həm də ətalət və cazibə kütlələrinin nisbətindən
asılıdır.
Nyuton ətalət və cazibə kütlələrinin bir-biri ilə hansı münasibətdə olmasını yoxlamaq məqsədilə eyni uzunluqlu, lakin kürəcikləri müxtəlif materiallardan hazırlanmış riyazi rəqqaslarla təcrübə apararaq müəyyən etmişdir ki,
kürəcikləri müxtəlif materiallardan hazırlanmış eyni uzunluqlu riyazi rəqqasların periodları bərabərdir. Bu isə o zaman mümkündür ki, ətalət və cazibə
kütlələrinin nisbəti sabit kəmiyyət olsun. Deməli, ətalət və cazibə kütlələri
bir-biri ilə düz mütənasibdir. Belə olduğu halda, dinamika bəhsində qeyd etdiyimiz kimi, ölçü vahidlərini elə seçmək olar ki, bu iki kütlə bir-birinə bərabər olsun. Onda T = 2π l / g .
Riyazi rəqqasın periodu üçün aldığımız T = 2π l / g ifadəsindən göründüyü kimi, period rəqqasın meyl bucağından asılı deyildir. Əslində isə bu belə
deyildir- aldığımız nəticə yalnız rəqqasın tarazlıq vəziyyətindən kiçik meylləri
zamanı doğrudur. Bunun səbəbi (10.25) ifadəsində meyl bucağının kiçik olma
şərtinə əsasən sin α ≈ α əvəzləməsindən istifadə edərək daha sadə olan (10.26)
hərəkət tənliyinə istinad etməyimizdir. Bir qədər mürəkkəb olan (10.25) tənliyini tarazlıq vəziyyətindən meyl bucağı üzərinə məhdudluq şərti qoymadan
həll etdikdə rəqs periodu
l⎧
1 2 2 αo
⎫
(10.30)
+ ...⎬
T = 2π
⎨1 + ( ) sin
g⎩

2

2

⎭

olur. Bu halda rəqs periodunun l və g -dən başqa həm də rəqs amplitudundan
( α 0 -dan) asılı olduğunu görürük.

Şəkil 10-7,A. Fiziki rəqqas
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3. FİZİKİ RƏQQAS. Ağırlıq mərkəzi ilə üst-üstə düşməyən ixtiyari nöqtəsindən asılmış bərk cismə fiziki rəqqas (şəkil 10-7,A və 10-7,B) deyilir.
Fiziki rəqqasın ağırlıq mərkəzi üzərinə qoyulmuş bu məhdudiyyət onunla əlaqədardır ki, ağırlıq mərkəzindən bərkidilmiş cisim fərqsiz tarazlıq halında olduğundan onu bu vəziyyətdən çıxardıqda qaytarıcı qüvvə meydana gəlmir və
bu səbəbdən də rəqsi hərəkət baş vermir.
Asma nöqtəsindən cismin ağırlıq mərkəzinə qədər olan məsafə fiziki rəqqasın uzunluğu ( L = l f ) adlanır. Fiziki rəqqasa ilk təkan verərək onu tarazlıq vəziyyətindən ixtiyari α bucağı qədər meyl etdirək. Bu vəziyyətdə ağırlıq qüvvəsinin Fq toplananı dayağın reaksiya qüvvəsi ilə tarazlaşmamış qalır.

Şəkil 10-7,B. Fiziki rəqqasın gətirilmiş uzunluğu

Həmin qaytarıcı qüvvənin təsiri ilə fiziki rəqqas riyazi rəqqasda olduğu
kimi tarazlıq vəziyyəti ətrafında məxsusi rəqs edir. Onda bu növ hərəkətə asma nöqtəsi ətrafında fırlanma hərəkəti kimi baxıb, fırlanma hərəkəti dinamikasının əsas tənliyini tətbiq etmək olar:
d 2α
= M = − mgl f sin α .
dt 2
Burada I -fiziki rəqqasın O nöqtəsindən keçərək şəkil müstəvisinə perpendikulyar oxa nəzərən ətalət momenti, M həmin oxa nəzərən Fq qüvvəsinin moI

menti, m isə fiziki rəqqasın kütləsidir.
Riyazi rəqqasda olduğu kimi meyl bucağını elə kiçik götürək ki, sin α ≈ α
qəbul etmək olsun. Onda
mgl f
α&& +
α =0.
(10.31)
I
Bu tənliyin həlli
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α = α 0 cos(

mgl f

t + ϕ0 )
I
olduğundan tarazlıq vəziyyətindən kiçik meyl etdirilmiş fiziki rəqqasın da
harmonik rəqs etdiyini görürük. Belə rəqsin dairəvi tezliyi və periodu
⎫
⎪
⎪
⎬
2π
I ⎪
= 2π
.
T=
ω0
mgl f ⎪⎭

ω0 =

mgl f
,
I

(10.32)-nin ikinci düsturunda

(10.32)

I
= l əvəzləməsindən istifadə etdikdə
ml f

T = 2π l g

alınır. Deməli, fiziki rəqqasın rəqs periodu uzunluğu
I
(10.33)
l = lg =
ml f
olan riyazi rəqqasın perioduna bərabərdir.
Periodu, verilmiş fiziki rəqqasın perioduna bərabər olan riyazi rəqqasın
uzunluğu( l f ) fiziki rəqqasın gətirilmiş uzunluğu adlanır.
Fiziki rəqqasın uzunluğu ilə onun gətirilmiş uzunluğu arasındakı əlaqəni
müəyyənləşdirək. Bu məqsədlə Hüygens-Şteyner teoremindən istifadə edək.
O və C nöqtələrindən keçərək şəkil müstəvisinə perpendikulyar olan qarşılıqlı
paralel oxlara nəzərən ətalət momentləri Hüygens-Şteyner teoreminə əsasən
aşağıdakı kimi əlaqədardır:
I = I C + ml 2f .

(10.34)

(10.34)-ü (10.33)-də nəzərə aldıqda
lg =

IC
+ lf .
ml f

(10.35)

I C ml f müsbət kəmiyyət olduğundan fiziki rəqqas uzunluğunun gətiril-

miş uzunluqdan I C ml f qədər böyük olduğu görünür. Belə olduqda O və C
nöqtələrindən keçən düz xətt üzərində O nöqtəsindən başlamaqla uzunluğu
fiziki rəqqasın gətirilmiş uzunluğuna bərabər parça ayırdıqda həmin parçanın
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uc nöqtəsi olan O1 -in fiziki rəqqasın ağırlıq mərkəzindən (C) aşağıda yerləşdiyini görürük. O1 nöqtəsi fiziki rəqqasın yellənmə mərkəzi adlanır.
Fiziki rəqqasın asma nöqtəsi və yellənmə mərkəzi qarşılıqlı çevrilən nöqtələridir, başqa sözlə, fiziki rəqqası O nöqtəsindən deyil, yellənmə mərkəzindən ( O1 nöqtəsindən) asdıqda O nöqtəsi yellənmə mərkəzinə çevrilir və fiziki
rəqqasın rəqs periodu dəyişməz qalır. Bunu isbat etmək məqsədilə fiziki rəqqasın O1 nöqtəsindən asıldığını fərz edək. Alınan yeni fiziki rəqqasın uzunluğu l ′f = O1C = l g − l f , gətirilmiş uzunluğu isə (10.38) ifadəsinə uyğun olaraq
l g′ =

IC
+ l ′f
mlg′

(10.36)

olur. l g = l g′ olduğunu göstərməklə qarşıya qoyulan məsələni həll etmiş olarıq.
Buna inanmaq üçün çevirmə nəticəsində aldığımız yeni fiziki rəqqasın uzunluğunu (10.36)-da nəzərə alaq:
IC
l g′ =
+ lg − l f
(10.37)
m(lg − l f )
l g′ üçün alınan bu ifadədə elementar çevirmələr aparaq:
l g′ = l g +

I − ml f (l g − l f )
IC
− l f = lg + C
m(lg − l f )
m(l g − l f )

[

]

1
= lg +
( I C + ml 2f ) − ml f l g .
m(l g − l f )

⎫
=⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎭

(10.38)

(10.33) və (10.34)-ə nəzər saldıqda (10.38)-də kvadrat mötərizə daxilindəki ifadənin sıfra bərabər olduğu görünür. Onda l g′ = l g . Bununla da fiziki
rəqqasın asma nöqtəsi və yellənmə mərkəzinin qarşılıqlı çevrilən nöqtələr
olduğunu isbat etmiş oluruq. Çevrilən rəqqasın iş prinsipi məhz bu iki nöqtənin qarşılıqlı çevrilmə xassəsinə əsaslanmışdır.
2. BURULMA RƏQQASI. Burulmaya qarşı elastik olan ipdən asılmış və
üfüqi müstəvi üzrə rəqs edə bilən cismə burulma rəqqası deyilir. Burulma rəqqası olaraq elastik ipdən asılmış diskin (şəkil 10-7,C) üfüqi müstəvi üzrə
rəqsini nəzərdən keçirək. İpi burmaqla üfüqi müsətvi üzərində yerləşən diski
α bucağı qədər meyl etdirək.
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Şəkil 10-7,C. Burulma rəqqası

Belə burulma zamanı meydana gələn elastik qüvvənin momenti α ilə düz
mütənasib olur.
M = − kα
(10.39)
Mənfi işarəsi qüvvə momentinin burulma bucağını kiçiltmə istiqamətində
yönəldiyini göstərir.
Ox ətrafında burulma hərəkətində iştirak edən diskin hərəkət tənliyi
d 2α
I 2 = −kα .
(10.40)
dt
1
Burada I = mr 2 - diskin mərkəzindən keçən və disk müstəvisinə perpen2
dikulyar oxa nəzərən ətalət momenti, m - diskin kütləsi, r - radiusu, k isə ipin
elastiki xassəsini müəyyən edən əmsalıdır. (10.40) tənliyi harmonik rəqsi hərəkət tənliyinə oxşayır. Belə harmonik rəqsi hərəkətin dairəvi tezliyi və periodu
k ⎫
, ⎪
I ⎪
⎬
I ⎪
.
T = 2π
k ⎪⎭

ω0 =

(10.41)

(10.41) ifadəsi burulma rəqsinin məlum perioduna əsasən diskin ətalət
momentini hesablamağa imkan verir.

10.4. SÖNƏN RƏQSLƏR
İndiyədək biz rəqsin yalnız elastiki, yaxud kvazielastiki qüvvənin təsiri
altında baş verdiyini qəbul etdik. Əslində isə real şəraitdə rəqs edən sistemə
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əlavə olaraq sürtünmə qüvvəsi də təsir edir. Sürtünmə qüvvəsinin qiymətindən asılı olaraq rəqsi hərəkət get-gedə yavaşıyaraq dayanır- rəqs edən sistemin
enerjisi sürtünmə vasitəsilə istilik enerjisinə çevrilir. Bu növ rəqslər, yəni sürtünmə qüvvəsinin təsiri nəticəsində zaman keçdikcə amplitudu kiçilən rəqslər
sönən rəqs adlanır.
Sürtünmə qüvvəsi arasıkəsilmədən təsir etdiyindən sönən rəqsdə periodiklik (amplitudun müəyyən sabit qiymətinin bərabər zamandan sonra təkrarlanması) pozulur və sözün əsl mənasında amplitud və period anlayışları öz mənasını itirmiş olur. Buna baxmayaraq rəqs edən nöqtənin bərabər zamanlardan
sonra müvafiq ən böyük yerdəyişmələrini şərti olaraq amplitud, həmin nöqtənin tarazlıq vəziyyətindən iki ardıcıl keçmə arasındakı müddəti isə period
qəbul edərək sönən rəqslərin bəzi xüsusiyyətlərini öyrənmək olar.
Rəqsin kiçik sürətlə baş verdiyi halda sürtünmə qüvvəsinin hərəkət sürətinin birinci dərəcəsi ilə düz mütənasib olduğunu, yəni Fs = −bυ (b – sürtünmə əmsalıdır) qəbul etmək olar. Mənfi işarəsi sürtünmə qüvvəsinin sürətin
əksi istiqamətində yönəldiyini göstərir. Rəqs edən maddi nöqtə kütləsinin m
olduğunu qəbul edərək təsir edən bütün qüvvələri nəzərə almaqla Nyutonun
ikinci qanununu -hərəkət tənliyini tərtib edək:
(10.42)
m&x& = −kx − bx& .
(10.42) tənliyində rəqsi hərəkətin x oxu istiqamətində baş verdiyi qəbul
k
b
olunmuşdur. (10.42)-nin hər tərəfini m-ə bölməklə
= ω 02 və
= 2 β qəm
m
bul etdikdə
&x& + ω02 x + 2β x& = 0 .
(10.43)
Sürtünmə qüvvəsinin kiçik qiymətlərində (10.43) tənliyinin həlli
x(t ) = a(t ) cos(ωt + α )
(10.44)
şəklində axtarılır. Sürtünmə qüvvəsinin ixtiyari xarakterli dəyişməsi zamanı
(10.43) tənliyinin həllini (10.44) şəklində axtarmaq olmaz. Harmonik rəqsi
hərəkətdən fərqli olaraq, (10.44)-də amplitud (söhbət şərti amplituddan gedir)
zamandan asılı olaraq dəyişir (kiçilir). (10.44)-dən x& və &x& törəmələrini təyin
edib (10.43)-də nəzərə alsaq
x& = −aω sin(ωt + α ) + a& cos(ωt + α ),
&x& = −aω 2 cos(ωt + α ) − a&ω sin(ωt + α ) +

+ a&&cos(ωt + α ) − a&ω sin(ωt + α ).
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Bu ifadələri (10.43)-də nəzərə aldıqda

[a&& + 2βa& + (ω

]

− ω 2 )a cos(ωt + α ) −⎫
(10.45)
⎬
− 2ω (a& + βa) sin(ωt + α ) = 0.
⎭
(10.45) ifadəsi t-nin istənilən qiymətində ödənilməlidir. Bu o zaman mümkündür ki, cos(ωt + α ) və sin(ωt + α ) -nın əmsallları ayrı-ayrılıqda sıfır olsun:
2
0

a&& + 2β a& + (ω02 − ω 2 )a = 0,

(10.46)

a& + β a = 0

(10.47)

(10.47) tənliyini a-ya görə həll edək:
da
+ βa = 0 ,
dt

∫

da
= − ∫ βdt + C ,
a

ln a = − βt + C.
İnteqrallama sabiti C başlanğıc şərtindən təyin olunur. t=0 anındakı amplitudu a0 -la işarə etsək ln a0 = C və buradan ln a = − β t + ln a0 , ln a = − βt və
a0

a (t ) = a0e − βt .

(10.48)

(10.48) ifadəsi sönən rəqs amplitudunun zamandan asılı olaraq eksponensial qayda ilə azaldığını göstərir. Eyni nəticəyə enerji baxımından da gəlmək
olar.
Rəqs edən maddi nöqtə üzərində sürtünmə qüvvəsinin gördüyü iş rəqs
enerjisinin itkisinə səbəb olur. Bu itkini müəyyənləşdirmək məqsədilə dt
müddətində maddi nöqtənin icra etdiyi yerdəyişmənin dx = υdt olduğunu nəzərə aldıqda sürtünmə qüvvəsinin gördüyü işin, başqa sözlə, rəqs enerjisi itkisinin dE = Fs dx = −bυ 2 dt olduğunu söyləyə bilərik. Buradan
dE
2b mυ 2
= −bυ 2 = −
= −4 βEk
dt
m 2

(10.49)

alınır. Sürtünmə qüvvəsini elə kiçik qəbul edək ki, bir rəqs periodu müddətində
baş verən enerji itkisi rəqs enerjisinə nisbətən çox kiçik olsun. Onda (10.49)
ifadəsini bir period müddətində enerjinin orta qiyməti kimi qəbul etmək olar.
Kinetik enerjinin orta qiymətinin tam enerjinin yarısına bərabər olduğunu ya443
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da salsaq

dE
= −2 βE olduğunu görərik. Buradan
dt
dE
= −2 βdt ,
E

∫

dE
= −2 β ∫ dt + C 0 , ln E = −2 βt + C 0 .
E

C0 inteqrallama sabitidir. Rəqs edən maddi nöqtə enerjisinin başlanğıc anda
E0 -a bərabər olduğunu qəbul etdikdə ln E0 = C0 alınır. Onda ln E = −2 β t + ln E0 ,
E
ln
= −2β t və buradan
E0
E = E0e −2 βt

(10.50)

Rəqs enerjisi amplitudun kvadratı ilə mütənasib olduğundan (10.48) və
(10.50) ifadələrinin ekvivalent olduğu görünür.
İndi (10.48) ifadəsindən a& və a&& törəmələrini təyin edərək (10.46)-da
yerinə yazaq: a&& + 2β a& + (ω02 − ω 2 )a = 0,
a& = − β a0e − βt , a&& = β 2 a0e − βt .

β 2 a0e − βt − 2 β 2 a0e − βt + (ω02 − ω 2 )a0e − βt = 0.
Buradan

ω 2 = ω02 − β 2 .

(10.51)

(10.51) ifadəsindən göründüyü kimi, (10.44) ifadəsi yalnız sürtünmənin
kiçik ( β p ω 0 ) qiymətlərində (10.43) tənliyinin həlli ola bilər. Beləliklə,
sürtünmənin kiçik ( ω 02 f β 2 ) qiymətlərində sönən rəqsin tənliyinin

x(t ) = a0e − βt cos( ω02 − β 2 t + α )

(10.52)

kimi ifadə olunduğunu görürük. Burada a(t ) = a0e − βt .
Sönən rəqs üçün yerdəyişmənin zamandan asılılıq qrafiki şəkil 10-8-də
verilmişdir.
Göründüyü kimi, sönən rəqs amplitudu get-gedə kiçilən kosinusoidal (yaxud sinusoidal) rəqsdir. (10.51)-ə əsasən sönən rəqsin periodu
T=
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2π

ω

=

2π

ωo2 − β 2

.

(10.53)
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β>0 olunduğundan sönən rəqs periodunun müvafiq sönməyən (β=0) rəqs
periodundan ( T0 = 2π ω0 ) böyük olduğu görünür.

Şəkil 10-8. Sönən rəqs (qırıq xətlərlə amplitudun zamandan asılılığı təsvir olunur)

Deməli, sürtünmə rəqsi hərəkəti yavaşıtdığından onun periodunu böyüdür.
Sürtünmə əmsalı çox böyük olduqda rəqs edən maddi nöqtə tarazlıq vəziyyətindən hətta iki dəfə keçə bilməyərək sonsuz böyük zamandan sonra asimptotik olaraq ilk vəziyyətə qayıdır, başqa sözlə rəqsi hərəkət aperiodik hərəkətə
çevrilir.
Sönməni amplitudun kiçilmə sürəti ilə xarakterizə etmək olar. Bu məqsədlə amplitudun bir period müddətində neçə dəfə kiçilməsini xarakterizə
edən kəmiyyət- sönmə dekrementi daxil edilir. Sönmə dekrementi, amplitudun
bir-birindən period qədər fərqlənən anlardakı ardıcıl qiymətləri nisbətinə
bərabərdir:
a(t )
a(t + T )
a0e − βt
=
= ....... =
= e βT .
− β (t +T )
a(t + T ) a(t + 2T )
a0e
Sönən rəqsi sönmə dekrementinin natural loqarifması - sönmənin loqarifmik dekrementi ilə xarakterizə etmək daha praktikdir:

λ = ln e βt = βt.

(10.54)

(10.54)-ü (10.48) və (10.50)-də nəzərə aldıqda
a (t ) = a0e

λ

− t
T

,

(10.55)

λ

E (t ) = E0e

−2 t
T

.

(10.55) və (10.56)-dan göründüyü kimi, t = τ =

(10.56)
T

λ

müddətində
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a0
E
,
E = E0e − 2 = 20 .
e
e
alınır. Deməli, τ müddətində sönən rəqsin amplitudu e=2,718, enerjisi isə
e 2 = 7,4 dəfə kiçilir. Bu səbəbdən τ rəqsin yaşama müddəti adlanır. Bu müdτ 1
dətdə sistemdə baş verən rəqslərin sayı n0 = = olur. Deməli, sönmənin
T λ
loqarifmik dekrementi amplitudun e dəfə kiçildiyi müddətdə baş verən rəqslər
sayının tərs qiymətinə bərabərdir.
Sönən rəqsi, rəqs edən sistemin keyfiyyətliyi adlanan kəmiyyətlə (Q) də
xarakterizə edirlər. Sistemin keyfiyyətliyi dedikdə Q = π = πn0 başa düşülür.
λ
Göstərmək olar ki, rəqsin keyfiyyətliyi rəqs enerjisinin bir period müddətində baş verən enerji itkisinə nisbəti ilə düz mütənasibdir. (10.49)-dan
göründüyü kimi, bir period müddətində baş verən enerji itgisi
a = a0e −1 =

T

ΔE = −4β ∫ Ek dt = −2β ET = −2λE
0

olur. Buradan
Q=

π 2πE
=
λ ΔE

(10.57)

10.5. AVTORƏQSLƏR
Real sistemlərdə baş verən rəqslərin bu və ya digər səbəbdən sönməsinin
qarşısını almaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Bu üsullardan biri
rəqs edən sistemin özü tərəfindən “idarə olunan” üsuldur. Rəqs edən sistem
baş verən enerji itkisinin yerini doldurma prosesini özü idarə edir. Bu üsulla
tənzimlənən rəqslər avtorəqslər adlanır.
Avtorəqs edən sistemə aid misal şəkil 10-9-da təsvir olunmuşdur. Həmin
sistemdə geniş qab içərisinə müəyyən radiuslu sifon salınmışdır. Qabın daxilinə en kəsiyi sifonun en kəsiyindən kiçik olan digər boru vasitəsilə su axır.
Suyun səviyyəsi 2-2 xəttinə çatanadək sifondan su axmır. Su bu səviyyəyə
çatdıqda sifondan axmağa başlayır.
Vahid zamanda sifonun en kəsiyindən keçən mayenin həcmi radiusu nisbətən kiçik olan borunun en kəsiyindən keçən maye həcmindən böyük olduğuna görə müəyyən müddətdən sonra qabdakı suyun səviyyəsi 1-1 xəttinə
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Şəkil 10-9. Avtorəqs

enir. Bu andan başlayaraq sifonun qab daxilindəki ucunun maye ilə təması
kəsildiyindən sifon hava ilə dolur. Belə olduqda borudan axaraq qaba tökülən
su qabdakı səviyyənin 2-2 xəttinə qaldıranadək sifondan su axmır. Beləliklə,
qabdakı suyun səviyyəsi dövri olaraq qalxıb-enir, yəni rəqs edir. Su səviyyəsinin dəyişməsi öz-özünü idarə edir. Bu növ hadisə əksrabitə adlanır.

Şəkil 10-10. Avtorəqs zamanı qabdakı su səviyyəsinin zamandan asılı dəyişməsi

Qabdakı su səviyyəsinin zamandan asılı olaraq dəyişməsini təsvir edən
qrafik şəkil 10-10-da göstərilmişdir. Şəkildən də göründüyü kimi, su səviyyəsinin rəqsi harmonik deyildir. Bu növ rəqs anharmonik rəqs adlanır.

10.6. MƏCBURİ RƏQS. REZONANS
Real sistemlərdə həmişə sürtünmə mövcuddur. Bu səbəbdən rəqs edən
sistemin enerjisinin müəyyən hissəsi sürtünmə qüvvələrinə qarşı görülən işə
sərf olunur və ona görə də sistemin rəqsi get-gedə zəifləyərək sönür. Sönmənin qarşısını almaq üçün sistemə hər period müddətində sürtünmə qüvvələrinə
qarşı gördüyü işə bərabər enerji vermək lazımdır. Sönməyən rəqsləri, dövri
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olaraq təsir edən xarici qüvvə hesabına da almaq olar. Bu növ qüvvələr məcburedici, həmin qüvvələrin təsiri ilə baş verən rəqslər isə məcburi rəqslər
adlanır. Ən sadə halı-məcburedici qüvvənin
F = F0 cos ωt

(10.58)

kimi harmonik qayda ilə dəyişdiyi halı nəzərdən keçirək. Burada, F0 -məcburedici qüvvənin amplitud qiyməti, ω isə dəyişmə tezliyidir.
Rəqsi hərəkətdə iştirak edən m kütləli maddi nöqtəyə, məcburedici qüvvədən əlavə, həm də elastiki (yaxud kvazielastiki) və sürtünmə qüvvələri
təsir etdiyindən hərəkət tənliyi
m&x& = −kx − bx& + F0 cos ωt
(10.59)
kimi yazılır. Hər tərəfi m-ə bölərək müvafiq qruplaşdırma apardıqda
&x& + ω02 x + 2βx& = f 0 cos ωt .

Burada f 0

(10.60)

F0
məcburedici qüvvənin vahid kütləyə düşən amplitud qiym

mətidir.
(10.60) tənliyinə dəyişən x(t) kəmiyyətinin özü və törəmələrindən başqa
sərbəst hədd də daxildir. Bu növ tənliklər qeyri-bircins diferensial tənlik adlanır. Məqsədimiz (10.60) tənliyini x (t)-yə görə həll etməkdir. Diferensial
tənliklər nəzəriyyəsindən məlumdur ki, (10.60) növlü qeyri-bircins xətti diferensial tənliyin ümumi (özünə ixtiyari sabit daxil edən) həlli, həmin qeyribircins xətti diferensial tənliyin xüsusi (özünə ixtiyari sabit daxil etməyən)
həlli (x1) ilə ona uyğun bircins xətti diferensial tənliyin ümumi həlli (x2) cəminə bərabərdir:
x(t ) = x1 (t ) + x2 (t ).

(10.61)

Burada x2 (t ) sönən rəqsləri təsvir edən (10.43) tənliyinin ümumi həllidir
və belə təyin olunur:
x2 (t ) = a0e − βt cos( ω02 − β 2 t + α ).

(10.60) tənliyinin xüsusi həllini
x1 (t ) = a cos(ωt − ϕ )

(10.62)
(10.63)

şəklində axtaraq. Bu ifadədə ϕ-nin qarşısındakı mənfi işarəsi yerdəyişmənin
məcburedici qüvvədən fazaca ϕ qədər geri qalmasını ifadə edir.
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a və ϕ kəmiyyətlərini tapamaq üçün (10.63)-dən birinci və ikinci tərtib
törəmələr alaq:
x&1 = −aω sin(ωt − ϕ ),
&x&1 = −aω 2 cos(ωt − ϕ ).

Alınan ifadələri (10.60)-da yerinə yazdıqda
aω 2 cos(ωt − ϕ ) + 2aβω sin(ωt − ϕ ) −

(10.64)

− aω cos(ωt − ϕ ) = f 0 cos ωt.
2
0

(10.63) ifadəsi (10.60)-ın xüsusi həlli olduğundan (10.64) bərabərliyi eynilikdir. (10.64)-ün eynilik olması üçün həm cos ωt , həm də sin ωt - nin əmsalları ayrı-ayrılıqda sıfra bərabər olmalıdır:
a (ω02 − ω 2 ) cos ϕ + 2aωβ sin ϕ = f 0 ,⎫⎪
⎬
a (ω02 − ω 2 ) sin ϕ − 2aωβ cos ϕ = 0. ⎪⎭
(10.65)-in ikinci tənliyindən
2βω
tgα = 2
ω0 − ω 2

(10.65)

(10.66)

alırıq. Amplitudu təyin etmək üçün (10.65)-in hər iki tərəfini kvadrata yüksəldib tərəf-tərəfə toplayaq:
f0
a=
(10.67)
(ω02 − ω 2 ) 2 + 4β 2ω 2
Beləliklə, məcburi rəqs zamanı maddi nöqtənin yerdəyişməsi
x(t ) = a0e − βt cos( ω02 − β 2 t + α ) +
f0
(ω02 − ω 2 ) 2 + 4β 2ω 2

cos(ωt − arctg

2βω
)
ω02 − ω 2

(10.68)

Alınan bu ifadəyə əsasən yerdəyişmənin zamandan asılılıq qrafiki şəkil
10-11-də göstərilmişdir. Göründüyü kimi, məcburedici qüvvənin təsir etməyə başladığı andan etibarən rəqs amplitudu tədricən böyüyür - rəqsin qərarlaşma prosesi baş verir. Müəyyən müddətdən sonra sabit amplitudlu kosinusoidal (yaxud sinusoidal) rəqs - qərarlaşmış harmonik rəqs yaranır. (10.68)
ifadəsinin birinci toplananı t-nin böyük qiymətlərində sürətlə sıfra çevrildiyindən, onun təsiri yalnız ilk anlarda - rəqsin qərarlaşma prosesində hiss
olunur.
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Şəkil 10-11. Qərarlaşmış rəqs

Rəqsin qərarlaşma prosesini enerji baxımından da izah etmək olar. Bu
məqsədlə ω0 ≈ ω və maddi nöqtənin tarazlıq vəziyyətində sükunətdə olduğu
halı nəzərdən keçirək. Sistemə təsir edən xarici məcburedici qüvvə iş görür.
Görülən iş rəqs amplitudunun kvadratı ilə mütənasibdir. İlk anlarda xarici
qüvvənin gördüyü iş enerji itkisindən böyük olur. Bu səbəbdən rəqs edən sistemin enerjisi get-gedə artır. Enerji itkisi xarici məcburedici qüvvənin gördüyü işə nisbətən daha sürətlə artdığından müəyyən müddətdən sonra onlar arasında balans yaranır - enerji itgisi məcburedici qüvvənin gördüyü işlə bərpa
olunur. Bu andan etibarən rəqsin amplitudu dəyişməz qalır - sistem, tezliyi
məcburedici qüvvənin tezliyinə bərabər olan harmonik rəqsi hərəkətdə (qərarlaşmış rəqs) iştirak edir.
(10.66) və (10.67)-dən göründüyü kimi, verilmiş sistemin məcburi rəqsinin amplitud və başlanğıc fazası (məcburi rəqslə məcburedici qüvvə arasındakı fazalar fərqi) məcburedici qüvvə tezliyindən asılıdır. Məcburi rəqslərin
alınma prosesində bu asılılığın rolu mühümdür. Bu səbəbdən amplitud və
başlanğıc fazanın tezlikdən asılılığını təhlil etmək xüsusilə maraqlıdır.

Şəkil 10-12. Rezonans əyriləri
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(10.67)-dən göründüyü kmi, məcburedici qüvvə tezliyinin sıfırdan başlayaraq böyüməsi ilə məcburi rəqs amplitudu da böyüyür. Bu böyümə tezliyin
müəyyən qiymətinə-rezonans tezliyinə qədər artır. Tezliyin sonrakı böyüməsi
ilə amplitud kiçilir və tezliyin sonsuzluğa yaxınlaşması ilə asimptotik azalaraq sıfra yaxınlaşır (şəkil 10-12). Bu vəziyyətdə məcburedici qüvvə çox sürətlə dəyişdiyindən rəqqas tarazlıq vəziyyətindən tərpənməyə imkan tapmır.
Tezliyin müəyyən qiymətində məcburi rəqs amplitudunun maksimum
qiymət alması hadisəsi rezonans, tezliyin məcburi rəqs amplitudunu maksimuma çevirən qiyməti isə rezonans tezliyi (ωr) adlanır. (10.67) ifadəsindən
göründüyü kimi, kəsrin məxrəci minimum qiymət aldıqda amplitud maksimuma çevrilir. Bu səbəbdən, tezlikdən asılı olaraq dəyişən amplitudun maksimum qiymətini tapmaq üçün (10.67) ifadəsinin məxrəcindəki kökaltı ifadədən tezliyə görə birinci tərtib törəmə alıb sıfra bərabər etmək lazımdır:
− 4(ω02 − ω 2 )ω + 8β 2ω = 0
Bu tənliyin üç kökü: ω1 = 0, ω2 = ω02 − 2β 2 və ω3 = − ω02 − 2 β 2 vardır.
Birinci kök kəsr məxrəcinin maksimum qiymətinə uyğun gəlir. Ona görə həmin kök amplitudun maksimum qiymətinə uyğun gəlmədiyindən işimizə yaramır. Üçüncü kök mənfidir. Tezliyin mənfi qiyməti heç bir fiziki məna kəsb etmədiyindən atılır. Beləliklə, birinci və üçüncü köklər atılır və rezonans tezliyi

ω r = ω 02 − 2 β 2

(10.69)

ifadəsilə təyin olunur. (10.67) ifadəsində ω əvəzinə (10.69)-la təyin olunan ωr
yazmaqla rezonans tezliyinə uyğun gələn amplitud (rezonans amplitud) üçün
ar =

f0
2 β ω 02 − β 2

(10.70)

alırıq. (10.69) və (10.70)-dən göründüyü kimi, rezonans tezliyi və rezonans
amplitudu sürtünmə əmsalından asılıdır-sürtünmə əmsalının böyüməsi ilə
( β 1 f β 2 f β 3 ) həm rezonans tezliyi, həm də rezonans amplitudu kiçilir.

Sürtünmə əmsalının artması ilə rezonans tezliyinin (β1, β2 və β3-ə uyğun
olan ω1r, ω2r, ω3r) sola doğru sürüşməsi və müvafiq rezonans amplitudunun
kiçilməsi də (şəkil 10-12) bununla izah olunur. 10-12-ci şəkildən göründüyü
kimi, sürtünmə əmsalının kiçilməsi ilə amplitudun tezlikdən asılılıq əyrilərirezonans əyriləri itiləşir.
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Tezliyin sıfır qiymətində (məcburedici qüvvə sabit olduqda) yerdəyişmə
f
F
sürtünmə əmsalından asılı olmayaraq sabit ( 02 = 0 = sabit ) qalır.

ω0

η

(10.69)-dan göründüyü kimi, β=0 olduqda ωr=ω0. Deməli, sürtünmə olmadıqda rezonans məcburedici qüvvə tezliyinin məxsusi tezliyə bərabər olduğu halda baş verir. Məcburi rəqslə məcburedici qüvvə arasındakı fazalar
fərqinin tezlikdən asılılıq əyriləri (sürtünmə əmsalının üç müxtəlif qiyməti
üçün) 10-13-cü şəkildə verilmişdir. Göründüyü kimi, məcburi rəqs fazaca
məcburedici qüvvədən geridə qalır. Bu gecikmə sıfırla π arasında dəyişir. ω=ωo
olduqda ϕ =

π

2

olması göstərir ki, sürtünmənin mövcud olduğu real sistemlər-

də rezonans hadisəsi ϕ p

π
2

qiymətində baş verir.

Şəkil10-13. Məcburi rəqslə məcburedici qüvvə arasındakı fazalar
fərqinin tezlikdən asılılıq əyriləri

Sürtünmə əmsalının praktik kiçik qiymətlərində, yəni sönmə zəif olduqda,
rezonansın ϕ =

π

2

qiymətində baş verdiyini qəbul etmək olar. Deməli, bu

π

qədər geridə qalır. Məc2
buredici qüvvə tezliyinin sonrakı artması nəticəsində faza sürüşməsi böyüyür
və tezliyin məxsusi tezlikdən çox böyük qiymətlərində π-yə yaxınlaşır. Faza
sürüşməsi π olduqda, başqa sözlə, rəqsi hərəkət zamanı yerdəyişmə fazaca
halda məcburi rəqs fazaca məcburedici qüvvədən

2

məcburedici qüvvədən π qədər gecikdikdə məcburedici qüvvə qaytarıcı (elas2
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tiki, yaxud kvazielastiki) qüvvə ilə eyni istiqamətdə təsir göstərir. Bu səbəbdən, rəqs zamanı məcburedici qüvvənin gördüyü iş müsbət olur - məcburedici
qüvvənin gördüyü iş rəqs edən sistem enerjisinin artmasına səbəb olur. Beləliklə, məcburi rəqs təkcə məcburi qüvvənin amplitudu və dəyişmə tezliyi
ilə deyil, həm də məcburi qüvvə ilə yerdəyişmə arasındakı faza sürüşməsi ilə
müəyyən olunur, yəni hər cür qüvvənin təsiri ilə rəqsin güclənməsi (rezonans)
baş vermir. Rezonans alınması üçün məcburedici qüvvə ilə rəqs arasında
müəyyən (məsələn,sürtünmə olmadıqda π -yə bərabər) fazalar fərqi olmalıdır.
2

Rezonans hadisəsinin elm və praktikada əhəmiyyətli və zərərli cəhətləri
vardır. Rezonans hadisəsi akustikada, radiotexnikada və elmi-tədqiqat işlərinin müxtəlif sahələrində geniş istifadə olunur. Müxtəlif maşınların quraşdırılması, bina və körpülərin inşası zamanı rezonans hadisəsi nəzərə alınmalıdır.
Təyyarə qanadının, yaxud gəmi kövdəsinin məxsusi rəqs tezliyi propeller, yaxud avar vintinin fırlanması ilə yarana biləcək rəqs tezliklərinə yaxın olsa rezonans hadisəsi nəticəsində qanadın, yaxud kövdənin parçalanması baş verə bilər.
SUPERPOZİSİYA PRİNSİPİ. Məcburi rəqs misalında superpozisiya prinsipini müəyyən edək. Bu məqsədlə oxucu qarşısına belə bir sual qoymaq olar:
hər hansı F1 məcburedici qüvvəsi təklikdə təsir edərkən onun yaratdığı yerdəyişmə x1 (t ) , digər F2 qüvvəsi isə təklikdə təsir göstərərkən onun yaratdığı yerdəyişmə x2 (t ) olarsa, bu iki qüvvə eyni vaxtda təsir etdikdə yerdəyişmə nəyə
bərabər olar? Suala cavab vermək məqsədilə məcburi rəqs tənliyinə nəzər salaq:
..

m x + kx + bx& = F .
Rəqsi hərəkət tənliyindən göründüyü kimi, x və onun törəmələri tənliyə
birinci tərtiblə daxildir, başqa sözlə, məcburi rəqsin hərəkət tənliyi xətti diferensial tənlikdir. Bu səbəbdən F1 və F2 qüvvələrinin təsiri ilə baş verən yerdəyişmələr, müvafiq olaraq, x1 (t ) və x2 (t ) -dirsə, F=F1+F2 qüvvəsinin təsiri
ilə yaranan rəqsi hərəkətdəki yerdəyişmə

x(t ) = x1 (t ) + x2 (t )

(10.71)

olar. Doğrudan da, F1 və F2 qüvvələrinin təsiri ilə baş verən rəqsi hərəkət
m&x&1 + kx1 + b x&1 = F1 ,
m&x&2 + kx2 + b x&2 = F2

(10.72)

tənlikləri ilə, F=F1+F2 qüvvəsinin təsiri ilə baş verən rəqsi hərəkət isə
m&x& + kx + b x& = F1 + F2
(10.73)
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tənliyi ilə təsvir olunacaqdır. F1 və F2-nin (10.72)-dəki ifadələrini (10.73)-də
yerinə yazdıqda
m( &x&1 + &x&2 ) + k ( x1 + x2 ) + b( x&1 + x&2 ) = F .

(10.74)

və buradan x = x1 + x2 alırıq. Göründüyü kimi, rəqsi hərəkətin tənliyi qeyrixətti (məsələn, tənliyə x2 və s. daxil olduqda) olarsa x ≠ x1 + x2 alınar.
(10.71) superpozisiya prinsipinin riyazi ifadəsidir. Bu prinsipə görə iki və
daha çox qüvvənin təsiri altında baş verən hərəkət zamanı yerdəyişmə, toplanan qüvvələrin ayrılıqda təsiri ilə yaranan müstəqil rəqslər zamanı yerdəyişmələrin cəminə bərabərdir, başqa sözlə, iki və daha çox qüvvənin təsiri ilə yaranan rəqslər bir-birindən asılı olmadan toplanır. Bir daha qeyd edək ki, rəqslərin superpozisiyasına (bir-birindən asılı olmadan toplanmasına) səbəb həmin rəqsi hərəkətləri təsvir edən tənliyin xətti olmasıdır.
Yerdəyişmə kifayət qədər böyük olduqda elastik qüvvə təkcə yerdəyişmənin
birinci dərəcəsindən deyil, ikinci və s. dərəcələrindən də asılı olur:
F el = − kx + k 1 x 2 .

Belə qüvvənin təsiri ilə yaranan rəqs anharmonik rəqs adlanır. Anharmonik rəqs edən sistemə xarici məcburedici qüvvə təsir edərsə, məcburi rəqs
m &x& + kx − k1 x 2 + bx& = F tənliyi ilə təsvir olunar. Bu növ qeyri-xətti diferensial tənliklə təsvir olunan rəqslər superpozisiya prinsipinə tabe olmur (isbatı
oxuculara tapşırılır).
Superpozisiya prinsipi təkcə mexaniki rəqslər üçün deyil, həm də elektromaqnit rəqsləri və ümumiyyətlə dalğalar üçün də xarakterikdir.
Rəqsi hərəkət və dalğalar üçün xarakterik olan superpozisiya prinsipindən
rəqslərin toplanması (fəsil X, §§ 8-10) və dalğaların interferensiyası (fəsil XI,
§ 6) öyrənilərkən istifadə olunacaqdır.

10.7. PARAMETRİK REZONANS
Rezonans təkcə xarici periodik qüvvənin təsiri ilə deyil, həm də rəqqasın
parametrini (məsələn, riyazi rəqqasın uzunluğunu) periodik dəyişdirməklə
də əldə oluna bilər. Buna misal olaraq yelləncəkdə əldə edilən rezonans hadisəsini göstərmək olar.
Adam yelləncəkdə yellənərkən rəqslərin sönməməsi üçün gah oturur, gah
da ayağa qalxır-yelləncək kənar vəziyyətlərdə olduğu anlarda oturmaqla (bu
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zaman adamın ağırlıq mərkəzi aşağı endiyindən rəqqasın uzunluğu böyüyür),
tarazlıq vəziyyətindən keçdikdə isə qalxmaqla (bu zaman adamın ağırlıq
mərkəzi yuxarı qalxdığından rəqqasın uzunluğu qısalır) rəqs amplitudunun
böyüdülməsinə - rezonansa nail olunur.
Kənar vəziyyətdə sürət sıfır olduğundan ipin gərilməsi minimum, tarazlıq
vəziyyətindən keçərkən sürət ən böyük qiymət aldığından ipin gərilməsi maksimum olur. Bu səbəbdən rəqqas uzunluğunun böyüməsi zamanı adamın gördüyü iş, rəqqas uzunluğunun qısalması zamanı görülən işdən böyük olmalıdır. Hər bir period müddətində görülən yekun iş müsbət olduğundan (bu iş
adam tərəfindən görülür) rəqqas hər period müddətində əlavə enerji alır və
bu səbəbdən rəqs güclənir. Rəqsin güclənməsi, əldə olunan əlavə enerjinin
sürtünmə qüvvəsinə sərf olunan işə bərabər olanadək davam edir.
Keyfiyyətcə təsvir etdiyimiz bu hadisəni kəmiyyətcə də təhlil etmək olar.
Bu məqsədlə yelləncəkdəki adam oturarkən və ayağa qalxarkən ağırlıq mərkəzinin rəqqasın ipi boyunca l0 qədər yerini dəyişdiyini fərz edək. Rəqqasın
l uzunluğunun l0-dan kifayət qədər böyük olduğunu da qeyd edək. Beləliklə,
ən kənar vəziyyətdə rəqqasın uzunluğu l + l0 , tarazlıq vəziyyətindən keçdiyi
anda isə l- l0 olur. Tarazlıq halından ən kənar vəziyyətə meyl bucağının α
olduğunu (şəkil 10.2) qəbul etsək bu vəziyyətdə adamın ağırlıq mərkəzinin
şaquli istiqamətdə h=l0 cos α qədər aşağı endiyi söyləyə bilərik. Qeydlərdən
də göründüyü kimi, hər period müddətində rəqqasın ağırlıq mərkəzi 2 dəfə
(rəqqas ən kənar vəziyyətdə olduğu halda) l0 cos α qədər enir, 2 dəfə (rəqqas
tarazlıq vəziyyətindən keçdiyi anlarda) isə l0 qədər qalxır. Hər iki halda iş
görülür. Bu işlər, uyğun olaraq A1 = mglo cos α və A2 = mglo ifadələri ilə təyin olunur. Beləliklə, hər bir yarımperiod müddətində ipə təsir edən xarici
qüvvə ağırlıq qüvvəsinə qarşı A = A2 − A1 = mgl0 - mgl0 cos α =mg(1- l0 cos α )
2
işini görür. Rəqsi hərəkət zamanı ipi gərməyə çalışan mυ qüvvəsinə (m-rəq-

l

qas cisminin-baxılan halda adamın kütləsi, υ -rəqqasın tarazlıq vəziyyətindən
keçdiyi andakı sürətidir) qarşı da iş görülür. Ən kənar vəziyyətdə rəqqasın
sürəti sıfıra bərabər olduğundan bu vəziyyətdə mərkəzdənqaçma qüvvəsi təsir
göstərmir. Beləliklə, rəqqasın hər periodu müddətində xarici qüvvə rəqqas
mυ 2
l0 ] qədər iş görür. Bu ifadəyə daxil
üzərində Ayekun=2[mg(1- l0 cos α )+
l
olan hər iki hədd müsbət olduğundan hər period müddətində rəqqas üzərində
görülən yekun iş də müsbətdir. Hər period müddətində əldə edilən bu iş rəqqas enerjisinin sistemli şəkildə artmasına sərf olunduğundan parametrik rezo455
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nans adlanan hadisə baş verir. Rəqqas parametrinin (baxılan halda rəqqas
uzunluğunun) dəyişməsi ilə əldə olunan bu növ rezonans parametrik rezonans
adlanır.

10.8. BİR DÜZ XƏTT ÜZRƏ BAŞ VERƏN
RƏQSLƏRİN TOPLANMASI.
Bir çox hallarda eyni bir cisim eyni zamanda bir düz xətt üzrə baş verən
iki rəqsi hərəkətdə iştirak edir. Məsələn, hərəkətdə olan minik maşınındakı
adam eyni zamanda həm zərbə yumşaldıcısının (amortizatorun), həm də yaylı
oturacağın şaquli istiqamətdə baş verən rəqsi hərəkətlərində iştirak edir.
Adamın yekun rəqsi hərəkətini müəyyənləşdirmək üçün eyni düz xətt üzrə
baş verən iki rəqsi toplamaq lazımdır. Bu növ məsələni həll etmək üçün ən
sadə hala baxaq. Fərz edək ki, maddi nöqtə, tezlikləri eyni, amplitud və başlanğıc fazaları müxtəlif olan və x oxu istiqamətində baş verən iki harmonik rəqsi
hərəkətdə iştirak edir:
x1 = a1 cos(ωt + ϕ1 ) ,

(10.75)

x2 = a2 cos(ωt + ϕ 2 ) .

(10.76)

Yekun rəqsi müəyyən etmək üçün (10.75) və (10.76) ifadələrini toplamaq
lazımdır:
x = x1 + x2 = a1 cos(ωt + ϕ1 ) + a2 cos(ωt + ϕ 2 ).
(10.77)
(10.77) ifadəsinə daxil olan triqonometrik funksiyaları açıb, müvafiq qruplaşdırma əməliyyatı aparmaqla yekun rəqsi müəyyən etmək olar. İki rəqsin
toplanması üçün bu əməliyyat o qədər də mürəkkəb deyildir. Yuxarıdakı
üsulla, bir düz xətt üzrə baş verən daha çox rəqsləri toplama əməliyyatı bir
qədər mürəkkəb və əlverişsiz olduğundan daha praktik və sadə olan qrafik toplanma üsulundan istifadə olunur. Bu üsuldan istifadə etmək üçün harmonik

Şəkil 10-14. Harmonik rəqsin vektor diaqramı
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rəqsin qrafik təsvir olunma üsulu ilə tanış olaq. x = a cos(ωt + ϕ ) ifadəs ilə
təsvir olunan harmonik rəqsi hərəkət qrafiki olaraq verilmiş x oxu ilə ϕ bucağı (başlanğıc faza) təşkil edən, uzunluğu ədədi qiymətcə amplituda bərabər
olan və sabit ω bucaq sürəti ilə saat əqrəbi hərəkətinin əksi istiqamətində
fırlanan amplitud vektoru vasitəsilə (şəkil 10-14) ifadə olunur.
Harmonik rəqsin vektorla belə təsviri vektor diaqramı üsulu adlanır. Harmonik rəqsi hərəkətin amplitud vektoru ilə belə təsvir olunmasının əsası odur
ki, sabit ω bucaq sürəti ilə saat əqrəbinin əks istiqamətində fırlanan amplitud
vektorunun uc nöqtəsinin x oxu üzərindəki proyeksiyasının hərəkəti, 10-14-cü
şəkildən göründüyü kimi, x = a cos(ωt + ϕ ) ifadəsi ilə təsvir olunur. Yekun
rəqsi müəyyən etmək üçün hər iki rəqsi hərəkəti təsvir edən amplitud vektorlarını vektor üsulu ilə toplamaq lazımdır. Bu qaydaya uyğun olaraq (10.75) və
→

→

(10.76) ilə ifadə olunan harmonik rəqsi hərəkətləri müvafiq olaraq a 1 və a 2
(şəkil 10-15) amplitud vektorları ilə təsvir etmək olar. Vektor diaqramını qurmaq üçün amplitud və başlanğıc fazaların ədədi qiymətləri məlum olmalıdır.
Bu məqsədlə a2 f a1 və ϕ 2 f ϕ1 qəbul edək. Onu da qeyd edək ki, a1 , a2
və ϕ1 , ϕ 2 kəmiyyətlərindən hansının böyük, yaxud kiçik qəbul olunmasının
qarşıya qoyulan məsələnin həlli üçün heç bir prinsipial əhəmiyyəti yoxdur.
Hər iki rəqsin dairəvi tezliyi eyni olduğundan amplitud vektorları eyni bucaq
sürəti ilə eyni istiqamətdə fırlanır. Belə olduqda amplitud vektorları arasındakı
→

→

bucaq sabit qalır və bu səbəbdən də a 1 və a 2 vektorlarının vektorial cəmi
də həmin bucaq sürəti ilə eyni istiqamətdə fırlanır. Deməli, eyni tezlikli iki
harmonik rəqsin cəmi də həmin tezlikli harmonik rəqs verir:
x = a cos(ωt + ϕ ) .
(10.78)
Burada a və ϕ yekun harmonik rəqsin uyğun olaraq amplitudu və başlanğıc fazasıdır. Bu kəmiyyətləri 10-15-ci şəkildən təyin etmək olar.

Şəkil 10.15. Bir düzxətt üzrə baş verən harmonik rəqslərin qrafik üsulla toplanması
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Yekun vektorun ixtiyari istiqamət üzrə proyeksiyası, toplanan vektorların
həmin istiqamət üzrə proyeksiyaları cəminə bərabər olduğundan
tgϕ =

CC1 a1 sin ϕ1 + a2 sin ϕ 2
.
=
OC1 a1 cos ϕ1 + a2 cos ϕ 2

(10.79)

Digər tərəfdən, a kor bucaq qarşısındakı tərəf olduğundan
a 2 = a12 + a22 + 2a1a2 cos(ϕ 2 − ϕ1 ) .

(10.80)

Beləliklə, (10.79) və (10.80) ifadələrindən istifadə etməklə (10.78) ilə
təsvir olunan yekun harmonik rəqsi müəyyən etmiş oluruq. (10.80)-dən göründüyü kimi, yekun rəqsin amplitudu toplanan rəqslərin fazalar fərqinin dəyişməsi ilə dəyişir.
Kosinusun ala biləcəyi qiymətlər − 1 ≤ cos(ϕ 2 − ϕ1 ) ≤ 1 şərti ilə müəyyən
olduğundan yekun rəqsin amplitudu a1 − a2 ≤ a ≤ a1 + a 2 intervalında dəyişir.

ϕ 2 − ϕ1 = 2πn(n = 0,1,2,...) olduqda cos 2πn = +1 olduğundan a = a1 + a2 ,
ϕ 2 − ϕ1 = (2n + 1)π olduqda isə cos(2n + 1)π = −1 olduğundan a = a1 − a2
alınır. Bir düz xətt istiqamətində baş verən eyni tezlikli iki rəqsin toplanması
nəticəsində yekun rəqsin, toplanan rəqslərin fazalar fərqinin qiymətlərindən
asılı olaraq güclənib (a = a1 + a2 ) , yaxud zəifləməsi (a = a1 − a2 ) hadisəsi

rəqslərin interferensiyası adlanır. İnterferensiya hadisəsi dalğa bəhsində daha
ətraflı təhlil olunduğundan hələlik rəqslərin interferensiyası haqqında bu qeydlərlə kifayətlənmək olar.
Biz eyni tezlikli rəqslərin toplanmasına baxdıq. Toplananan rəqslərin tezr
r
likləri fərqli olarsa, a1 və a2 vektorları müxtəlif sürətlərlə fırlandığından,
yekun amplitudun qiyməti və fırlanma sürəti (yekun rəqsin tezliyi) dəyişir,
başqa sözlə, yekun rəqs harmonik deyil, mürəkkəb olur.

10.9. DÖYÜNMƏ
Tezlikləri bir-birindən çox az fərqlənən və bir düz xətt istiqamətində baş
verən

458

x1 = a1 cos(ω1t + ϕ1 ) ,

(10.81)
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kimi harmonik rəqslərin toplanması xüsusilə maraqlıdır. Amplitudların ədədi
qiymətləri arasındakı münasibətin qarşıya qoyulan məsələnin həllində heç
bir prinsipial əhəmiyyəti olmadığını nəzərə alaraq sadəlik naminə a1 = a2 = a
qəbul edək. Məsələnin qoyuluşuna görə ω1 ≅ ω 2 olduğundan ω1 ff Δω və
ω 2 ff Δω şərtləri ödənir. Burada, Δω = ω 1 − ω 2 . Rəqslərin tezlikləri müxtəlif olduğundan elə an seçmək olar ki, bu anda hər iki rəqs tarazlıq vəziyyətindən eyni tərəfə baş versin. Zamanı bu andan etibarən hesablasaq ϕ1 = ϕ 2 = 0
olur. Beləliklə, qeydlərimizi nəzərə alaraq (10.81) və (10.82) ifadələrini
x1 = a cos ω1t
(10.81, a)
x2 = a cos ω 2t
(10.82, a)
kimi yazmaq olar. Belə olduğu halda yekun rəqs
ω + ω2
ω − ω2
x = x1 + x2 = 2a cos 1
t ⋅ cos 1
t
2
2
ifadəsi ilə təsvir olunur. Rəqs tezlikləri bir-birinə çox yaxın olduğundan
ω1 + ω 2 ≅ 2ω1 ≅ 2ω 2 = 2ω qəbul etsək
Δω
x = 2a cos ωt ⋅ cos
t.
(10.83)
2

ω
nisbətinin müəyyən qiyməti üçün yekun yerdəyişmənin zamandan
Δω

asılılıq qrafiki şəkil 10-16-da verilmişdir.

Şəkil 10-16. Yekun yerdəyişmənin zamandan asılılıq qrafiki

(10.83) ifadəsinə əsaslanmaqla qrafiki müfəssəl izah etmək olar. Şərtə görə
Δω pp ω olduğundan
Δω
f (t ) = cos
t
2
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funksiyasının zamandan asılı olaraq dəyişmə sürəti f (t ) = cos ωt funksiyasının dəyişmə sürətindən çox kiçik olur. Bu səbəbdən (10.83) ilə ifadə olunan
yekun rəqsə amplitudu zamandan

A(t ) = 2a cos

Δω
t
2

(10.84)

ifadəsinə uyğun olaraq zəif dəyişən ω tezlikli kvaziharmonik rəqs kimi baxmaq olar. Belə rəqs- amplitudu pulsasiya edən (döyünən) kvaziharmonik rəqs
və ya sadəcə döyünən rəqs adlanır. Amplitud yalnız müsbət qiymət aldığından (10.84) ifadəsinin mütləq qiyməti götürülmüşdür.

Şəkil 10-17. cos ωt və cos ωt -nin dəyişmə tezlikləri

Kosinusun dəyişmə tezliyi onun mütləq qiymətinin dəyişmə tezliyindən
2 dəfə kiçik (şəkil 10.17) olduğundan (10.84)-lə ifadə olunan amplitudun dəyişmə tezliyi (döyünmə tezliyi) ω ∂ = 2 ⋅ Δω = Δω , döyünmə periodu isə
T∂ =

2π

ω∂

2
2π olur. Deməli, kvaziharomnik rəqsin periodu döyünmə periodun=
Δω

dan çox kiçikdir.

10.10. QARŞILIQLI PERPENDİKULYAR
RƏQSLƏRİN TOPLANMASI
Elə hallara rast gəlmək olur ki, baxılan maddi nöqtə (yaxud cisim) eyni
zamanda qarşılıqlı perpendikulyar istiqamətlərdə baş verən iki rəqsi hərəkətdə
iştirak edir. Məsələn, ossiloqrafın qarşılıqlı perpendikulyar istiqamətlərdə
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qoyulmuş cüt lövhələrinə dəyişən gərginlik verdikdə lövhələr arasındakı yüklü hissəcik eyni zamanda qarşılıqlı perpendikulyar iki rəqsi hərəkətdə iştirak
edir. Eyni sözləri 10-18-ci şəkildə göstərilən qarşılıqlı perpendikulyar yaylarla
divarlara bərkidilmiş m kütləli kürəciyin hərəkəti haqqında da demək olar.

Şəkil 10-18. Qarşılıqlı perpendikulyar rəqslər

Yayların eyni elastiklik əmsalına malik olduğunu qəbul etsək şəkil 10-18-də
x və y istiqamətlərində baş verən rəqslərin eyni tezliyə malik olduğunu söyləmək olar. x və y istiqamətindəki rəqslərin amplitudlarını a və b ilə işarə etsək
müvafiq rəqslər
x = a cos(ωt + ϕ1 ) ,
(10.85)
y = b cos(ωt + ϕ 2 )
(10.86)
kimi ifadə olunur. Zamanı rəqslərdən birinin, məsələn x oxu istiqamətində
baş verən rəqsin tarazlıq vəziyyətindən keçdiyi andan etibarən hesablasaq
ϕ 1 = 0 olar. Bu halda Δϕ = ϕ 2 − ϕ 1 = ϕ 2 -0= ϕ 2 olduğundan qarşılıqlı perpendikulyar istiqamətlərdə baş verən rəqslərin fazalar fərqi ϕ 2 olur. Ona görə
ϕ 2 = Δϕ yaza bilərik. Beləliklə, (10.85) və (10.86) ilə ifadə olunan rəqslər

x = a cos ωt ,

(10.85,a)

y = b cos(ωt + Δϕ ) .

(10.86, a)

İki rəqsi hərəkətdə iştirak edən maddi nöqtənin hərəkətini müəyyənləşdirmək üçün (10.85, a) və (10.86, a) ifadələrində t-dən xilas olmaq lazımdır.
Bu məqsədlə (86, a)-nı açıq şəkildə yazıb (10.85,a)-dan təyin olunmuş
x
cos ωt = və sin ωt = 1 − cos 2 ωt = 1 − ( x a) 2 ifadələrini nəzərə almaqla
a
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müvafiq qruplaşdırmadan sonra (10.86,a)-dan alınmış ifadənin hər iki tərəfini
kvadrata yüksəldək:
y
x
= cos ωt cos Δϕ − sin ωt sin Δϕ = cos Δϕ − 1 − ( x a) 2 sin Δϕ . Buradan
b
a
x
y
cos Δϕ − = 1 − ( x a ) 2 sin Δϕ .
a
b
Bərabərliyin hər iki tərəfini kvadrata yüksəldərək qruplaşma apardıqda
x 2 2 xy
y2
−
cos
Δ
ϕ
+
= sin 2 Δϕ
a 2 ab
b2

(10.87)

Göründüyü kim, fazalar fərqi Δϕ olan eyni tezlikli qarşılıqlı perpendikulyar harmonik rəqslərin toplanması nəticəsində alınan yekun hərəkət ümumi halda,
koordinat oxlarına nəzərən ixtiyari yönəlmiş ellips üzrə baş verir (şəkil 10-19).

Şəkil 10-19. Yekun hərəkət koordinat oxlarına nəzərən ixtiyari yönəlmiş
ellips üzrə baş verir

Ellipsin forması, (10.87)-dən göründüyü kimi, toplanan rəqslərin amplitudları və fazalar fərqi ilə müəyyən olunur. Bunu əyani şəkildə nümayiş etdirmək
məqsədilə bir neçə konkret hal üçün maddi nöqtənin trayektoriyasını müəyyən edək.
BİRİNCİ HAL. Rəqslərin fazalar fərqi sıfırdır, yəni Δϕ = 0 . Bu o deməkdir ki, x və y boyunca baş verən hər ki rəqs eyni anda tarazlıq vəziyyətindən
keçərək x və y oxlarının müsbət (yaxud mənfi) istiqamətlərində baş verməyə
başlayır. (10.87)-də Δϕ = 0 olduğunu nəzərə alsaq
b
y = x.
(10.88)
a
Məlum olduğu kimi, (10.88) koordinat başlanğıcından keçən və x oxu ilə
b
α = arctg bucağı təşkil edən düz xəttin tənliyidir. Deməli, Δ ϕ = 0 olduqda
a
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maddi nöqtə (10.88) ifadəsi ilə təsvir olunan MN düz xətti (şəkil 10-20) üzrə
hərəkət edir.

Şəkil 10-20. Toplanan rəqslərin fazalar fərqi sıfır olan hal

Bu hərəkətin xarakterini müəyyənləşdirmək üçün yekun hərəkət edən maddi nöqtənin koordinat başlanğıcından olan məsafəsini tapmaq lazımdır. Həmin məsafə r = x 2 + y 2 kimi təyin olunur. Δϕ = 0 olduğundan x = a cos ωt ,
y = b cos ωt . Onda

r = a 2 + b 2 cos ωt .

(10.89)

Deməli, baxdığımız halda yekun hərəkət birinci və üçüncü kvadrantlarda
baş verən, amplitudu isə a 2 + b 2 olan ω tezlikli harmonik rəqsi hərəkətdir. Xüsusi halda a = b olarsa, r = 2a cos ωt . Bu halda yekun hərəkət tənbölən üzrə baş verən 2a amplitudlu və ω tezlikli harmonik rəqsi hərəkətdir.
İKİNCİ HAL. Δϕ = ±

π

2

, yəni rəqslərdən biri tarazlıq vəziyyətindən keç-

diyi anda digər rəqs kənar vəziyyətindən tarazlığa doğru başlanır. Δϕ = ±

π
2

olduğunu (10.87)-də nəzərə alsaq yekun hərəkətin trayektoriyası
x2

+

y2

(10.90)
=1
a2 b2
kimi ifadə olunur. (10.90), yarımoxları koordinat oxları üzrə yönəlmiş ellipsin (şəkil 10-21) tənliyidir. Ellips üzrə baş verən hərəkətin istiqaməti fazalar
fərqinin işarəsindən asılıdır. Δϕ = + π olduqda x = a cos ωt ,
2
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y = b cos(ωt +

π

) = −b sin ωt
2
olduğundan t = 0 anında x = a, y = 0 alınır. Zaman keçdikcə, yəni, t-nin sonrakı böyüməsi ilə x-in qiyməti azalır, y-in mənfi qiyməti isə modulca artır.
Deməli, t = 0 anında nöqtə M -dən başlayaraq saat əqrəbi istiqamətində hərə-

kət etməyə başlayır (şəkil 10-21). Δϕ = −

π

2

olduqda isə

π

x = a cos ωt , y = b cos(ωt − ) = b sin ωt
2
olduğundan bu halda t = 0 anında x = a, y = 0 olur. Deməli Δϕ = − π olduqda
2

nöqtə M-də yerləşir. t-nin sonrakı böyüməsi zamanı x -in müsbət qiyməti kiçildiyi halda, y-in müsbət qiyməti böyüyür və deməli, ellips üzrə hərəkət M nöqtəsindən başlayaraq saat əqrəbinin əks istiqamətində baş verir (şəkil 10-21).

Şəkil 10-21. Toplanan rəqslərin fazalar fərqinin ± π olduğu hal
2

Xüsusi halda a = b olarsa, yekun hərəkət tənliyi
x2 + y2 = a2

(10.91)

olur, yəni, ellips çevrəyə çevrilir. Bu halda toplanan rəqslər

x = a cos ωt , y = a cos(ωt ±

π

) = ± a sin ωt (10.92)
2
olduğundan aşağıdakı nəticəyə gəlirik: (10.91) və (10.92)-nin ekvivalent tənliklər olması göstərir ki, a radiuslu çevrə üzrə sabit ω bucaq sürəti ilə baş
verən bərabərsürətili hərəkəti (10.92) sistemi ilə ifadə olunan iki qarşılıqlı
perpendikulyar rəqsin cəminə ayırmaq olar.
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ÜÇÜNCÜ HAL. Δϕ = ±π , yəni rəqslərdən biri tarazlıq halnıdan keçdiyi

anda, digəri ən kənar vəziyyətə çatdıqdan sonra qayıdaraq yenidən tarazlıq
x y
vəziyyətindən keçir. Bu halda ( + ) 2 = 0 və
a b
b
y=− x.
(10.93)
a
(10.93) ikinci və dördüncü kvadrantda yerləşən düz xəttin tənliyidir. Deməli, toplanan rəqslərin fazalar fərqi ± π olduqda yekun hərəkət ikinci və
dördüncü kvadrantda yerləşən MN düz xətti üzrə baş verən (şəkil 10-22) harmonik rəqsi hərəkətdir.

Şəkil 10-22. Toplanan rəqslərin fazalar fərqinin

± π olduğu hal

Toplanan qarşılıqlı perpendikulyar rəqslərin tezlikləri müxtəlif olduqda
yerdəyişmənin zamandan asılılığını müvafiq olaraq aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:
x = a cos ω1t ,

⎫
⎬
y = b cos(ω2t + ϕ 2 )⎭

Şəkil 10-23. ω 2 = 2ω1 və

ϕ2 =

(10.94)

π

2 olduqda yekun rəqsi hərəkət
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Bu halda yekun hərəkət şəkli dəyişən mürəkkəb əyri xətt üzrə baş verir.

ω 2 = 2ω1 və ϕ 2 =

π

olduqda x = a cos ω1t , y = b cos(2ω1t +

π

) olduğundan
2
2
yekun hərəkət şəkil10-23-də göstərilən əyri xətt üzrə baş verir. ω 2 = 2ω1 və
ϕ 2 = 0 olduqda yekun rəqsi hərəkət şəkil 10-24-də göstərilən əyri boyunca
o tərəf bu tərəfə baş verir. Tezlik və fazalar fərqinin müxtəlif qiymətlərində
yekun hərəkət daha mürəkkəb əyrilər üzrə baş verir. Bu növ əyrilər Lissaji
fiqurları adlanır. Ossiloqrafın qarşılıqlı perpendikulyar istiqamətlərdə qoyulmuş lövhələrinə tezlikləri generator vasitəsilə arasıkəsilmədən dəyişdirilə
bilən gərginliklər

Şəkil 10.24. ω 2 = 2ω1 və ϕ 2 = 0 olduqda yekun rəqsi hərəkət

verməklə ekranda müxtəlif formalı Lissaju fiqurları müşahidə etmək olar.
(10.94) sistemi ilə təsvir olunan toplanan rəqslərin tezlikləri bir-birindən çox
az fərqləndiyi halda, yəni ω 2 = ω1 + Δω və Δω pp ω1 olduqda
y = b cos[ω1t + (Δω ⋅ t + ϕ 2 )] = b cos[ω1t + Δϕ (t )]

(10.95)

kimi yazmaq olar. (10.95)-ə tezliyi ω1 , başlanğıc fazası isə zamandan xətti
asılı olaraq kiçik sürətlə dəyişən rəqsi hərəkət kimi baxmaq olar. Beləliklə,
yekun hərəkət
x = a cos ω1t , y = b cos[ω1t + Δϕ (t )]
tənlikləri ilə təsvir olunan eyni tezlikli, fazalar fərqi isə zamana görə zəif dəyişən qarşılıqlı perpendikulyar rəqslərin toplanmasından alınan hərəkətdir.
Bu halda yekun hərəkət formasını zamana görə tədricən dəyişən və fazalar
fərqinin -π-dən + π-yə qədər bütün qiymətlərinə uyğun gələn əyrilərdən ibarət
olur.
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10.11. ƏLAQƏLİ RƏQSLƏR
Praktikada bir-biri ilə elastiki (yaxud, kvazielastiki) qüvvələrlə bağlı olan
bir neçə cisimlərdən ibarət rəqs edən sistemə də rast gəlmək olur. Bərk cismin bir-biri ilə kvazielastiki qüvvələrlə bağlı olan atom və molekullarının öz
tarazlıq vəziyyətləri ətrafında rəqsi hərəkəti belə sistemə misal ola bilər. Əlaqəli rəqsləri ən sadə misal üzərində təhlil edək. Bir-birinə elastik yayla bərkidilmiş, eyni uzunluqlu və kürəciklərinin kütləsi eyni olan iki riyazi rəqqasdan
ibarət olan sistemə (şəkil 10-25) baxaq. Rəqqaslar bir-birinə bağlı olmadıqda
onlardan hər birinin məxsusi tezliyi ω0 olsun.

Şəkil 10-25. Əlaqəli rəqslər

Bu tezlik parsial (fərdi) tezlik adlanır. Əlaqəli sistemdə rəqs yaratmaq
üçün rəqqaslara onları tarazlıq vəziyyətindən çıxaran təkan vermək lazımdır.

a)

b)
Şəkil 10-26. Simmetrik və asimmetrik rəqslər
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Ümumi halda belə sistemin rəqsi mürəkkəb xarakterli olur. Aparılan nəzəri hesablamalar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, bu növ sistemlərdə
elə rəqs yaratmaq mümkündür ki, vahid sistem təşkil edən hər iki rəqqas eyni tezlik və faza (rəqqaslar tarazlıq vəziyyətlərindən eyni anda keçməklə eyni
tərəfə hərəkətə başlayır) ilə rəqs etsin. Sistemin belə rəqsi normal rəqs, müvafiq tezliklər isə normal tezliklər adlanır. Müəyyən olunmuşdur ki, əlaqəli
sistemin hər bir mürəkkəb rəqsini, tezliklərindən biri rəqsin parsial tezliyindən böyük, digəri isə kiçik olmaq şərti ilə iki normal rəqsə ayırmaq olar. Belə
normal rəqslərdən birində əlaqəli olan hər iki rəqqas eyni zamanda eyni tərəfə
(şəkil 10-26,a) hərəkət edrisə, digərində bir-birindən uzaqlaşır və bir-birinə
yaxınlaşır (şəkil 10-26, b).
Deyilənlərə aşağıdakı sadə hesablamaların köməkliyi ilə inanmaq olar.
Rəqqaslardan birinin tarazlıq vəziyyətindən yerdəyişməsini x1 , digərininkini
isə x2 ilə işarə etsək, iki müstəqil (bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olmayan) rəqqasdan ibarət olan sistemin potensial enerjisi
kx 2 kx 2 1
1
E p0 = 1 + 2 = mω 02 x12 + mω 02 x 22
2
2
2
2
olar. Rəqqasların bir-biri ilə əlaqədə olması hesabına meydana gələn qarşılıqlı təsirin potensial enerjisini nəzərə aldıqda iki rəqqasdan ibarət əlaqəli
sistemin potensial enerjisi isə
1
1
E p = E p0 + E1, 2 = kx12 + kx22 + k / x1 x 2
(10.96)
2
2
olur. Burada k ′ - verilmiş sistem üçün sabit kəmiyyətdir.
Qüvvə ilə potensial enerji arasındakı əlaqədən istifadə etdikdə birinci və
ikinci rəqqasa təsir edən qüvvələrin
F1 = −
F1 = −

∂E p
∂x1
∂E p
∂x1

= − kx1 − k ′x2 ,

(10.97)

= − k ′x1 − kx2

olduğunu görürük. Potensial enerji həm x1 , həm də x2 -dən asılıdır. Bu səbəbdən potensial enerjiyə iki arqumentdən asılı funksiya kimi baxmaq olar. Mürəkkəb funksiyadan arqumentlərdən birinə görə törəmə alarkən qalan arqumentlər sabit götürülür. Belə törəmə xüsusi törəmə adlanır. Potensial enerjidən törəmə alarkən məhz belə etdik: x1 -ə görə törəmə alarkəna x2 -ni sabit
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götürdük və tərsinə. Bu törəməni

∂E p
yazmaq onun xüsusi törəmə olduğunu
∂x1

göstərməkdən ibarətdir.
(10.97)-dən istifadə etməklə birinci və ikinci rəqqasların hərəkət tənliklərini
⋅⋅

⋅⋅

m x1 = − kx1 − k / x 2 , m x 2 = − k / x1 − k x 2

(10.98)

kimi yazmaq olar. Sistemin normal rəqs tezliklərini tapmaq üçün (10.98) tənliklər sistemini həll etmək lazımdır. Əlaqəli rəqs sisteminin normal rəqsləri
eyni tezlik və faza ilə baş verdiyindən (10.98)-in həllini
x1 = a1 cos(ωt + ϕ ) , x2 = a2 cos(ωt + ϕ )

(10.99)

kimi axtarmalıyıq. (10.99)-u (10.98)-də nəzərə alsaq
(k − mω 2 ) x1 + k / x 2 = 0 , k / x1 + (k − mω 2 ) x 2 = 0

(10.100)

İki tənlikdən ibarət iki məchullu bu sistemin birgə həllinin mövcud olması
x
üçün (10.100)-ün hər iki tərəfindən tapılmış 1 nisbətləri bərabər olmalıdır:
x2
x1
k/
mω 2 − k
=
=
x 2 mω 2 − k
k/

(10.101)

Buradan (mω 2 − k ) 2 = (k / ) 2 və

ω2 =

k ± k/
m

(10.102)

k = mω 02 və k / pp k olduğunu nəzərə alsaq:

ω ≅ ω0 ±

k/
2mω 0

Beləliklə, əlaqəli rəqs sisteminin

ω1 = ω s ≅ ω 0 +
ω 2 = ω as

k/
2mω 0

k/
≅ ω0 −
2mω 0

(10.103)
(10.104)
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ilə təyin olunan iki normal tezliyə malik olduğunu görürük. (10.103) ilə təyin
olunan normal rəqs tezliyini (10.101)-də nəzərə alsaq, x1 =
x2

k/
= 1 və
k +k/ −k

buradan x1 = x2 alınır.
Deməli ω1 tezlikli normal rəqs zamanı hər iki rəqqasın tarazlıq vəziyyətindən yerdəyişmələri qiymət və istiqamətcə eynidir. Belə rəqs 10-26, a şəklində
göstərilən hala uyğundur. Sistemin bu cür rəqsi simmetrik rəqs adlanır və
müvafiq tezlik ω s ilə işarə olunur. (10.104)-ü (10.101)-də nəzərə aldıqda
x1
= −1 , x1 = − x2 . Deməli, ω 2 tezlikli normal rəqs zamanı rəqqasların tax2
razlıq vəziyyətindən meylləri qiymətcə bərabər, işarəcə (istiqamətcə) əksdir. Bu
hal şəkil 10-26, b-də təsvir olunan rəqsə uyğundur. Sistemin belə rəqsi antisimmetrik rəqs, müvafiq normal tezlik isə antisimmetrik tezlik (ω as ) adlanır.

10.12. MÜRƏKKƏB RƏQSLƏRİN HARMONİK
TOPLANANLARA AYRILMASI.
Təbiətdə baş verən rəqslərin sırf harmonik olmadığına baxmayaraq, biz
əsas diqqəti harmonik rəqslərin öyrənilməsinə verdik. Buna səbəb nədir?
Səbəb odur ki, hər bir mürəkkəb rəqsi harmonik rəqslərin cəmi kimi ifadə
etmək, başqa sözlə desək, harmonik toplananlara ayırmaq olar.
İndi bu məsələnin həlli ilə məşqul olaq.
Bir düz xətt üzrə baş verən rəqslərin toplanması ilə tanış olarkən gördük
ki, eyni tezlikli harmonik rəqslərin cəmi həmin tezlikli harmonik rəqs verdiyi
halda, müxtəlif tezlikli harmonik rəqslərin cəmi mürəkkəb (anharmonik) rəqs
(şəkil 10-27) verir. Təbiidir ki, bunun tərsi də doğrudur, yəni şəkil 10-27, c də göstərilən mürəkkəb anharmonik rəqsi hərəkəti, tezlikləri ω1 (şəkil 10-27, a)
və ω 2 (şəkil 10-27, b) olan iki harmonik rəqsin cəminə ayırmaq olar.
Başqa bir misala nəzər salaq. Bir qədər əvvəl gördüyümüz kimi, tezlikləri

bir-birinə çox yaxın olan iki harmonik rəqsi topladıqda tezliyi 2a1 cos ω 2 − ω1 t ,
2

Δω
t qanunu ilə zamana görə zəif dəyişən mürəkamplitudu isə A(t ) = 2a cos
2
ω −ω
ω +ω
kəb rəqs-döyünən rəqs alınır. Deməli, x = 2a cos 2 1 t cos 1 2 t mürək2
2
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a)

b)

c)
Şəkil 10-27. Müxtəlif tezlikli harmonik rəqslənin toplanmasından alınan yekun rəqs

kəb rəqsini, tezlikləri ω1 və ω 2 olan x1 = a cos(ω1t + ϕ ), x2 = a cos(ω 2t + ϕ ),
kimi iki harmonik rəqsə ayırmaq olar. Bu ayrılışı amplitudun tezlikdən asılılıq qrafiki şəklində təsvir etmək daha əlverişlidir. Baxılan halda tezliklər birbirinə yaxın, müvafiq rəqslərin amplitudları isə bərabər olduğundan qrafiki
10-28-ci şəkildəki kimi vermək olar (xəttin boyu amplitudun qiymətini göstərir). Bu qrafik mürəkkəb rəqsin spektri adlanır. Göründüyü kimi, amplitud,
tezliyin yalnız bəzi (bizim halda iki) qiymətində sıfırdan fərqlidir.

Şəkil 10-28. Tezlikləri az fərqlənən rəqs spektri

Bu növ spektrlər diskret, yaxud xətti spektr adlanır. Mürəkkəb rəqsin harmonik toplananlara ayrılması bu sadə misallarla qurtarmır. Şəkil 10-27, c-dəki
mürəkkəb rəqs dövri xarakter daşıyır. İsbat olunmuşdur ki, dövri xarakterli
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mürəkkəb rəqslərin spektri xətti olur, yəni belə mürəkkəb rəqs sonlu sayda
harmonik toplananlara ayrılır. Bundan fərqli olaraq dövri xarakter daşımayan
mürəkkəb rəqslərin spektri kəsilməz (bütöv) olur, başqa sözlə, belə mürəkkəb
rəqsləri sonsuz sayda harmonik rəqslərə ayırmaq olar.

a)

b)
Şəkil 10-29. Sönən rəqs və onun spektri

Sönən rəqs (şəkil 10-29, a) dövri olmayan (aperiodik) rəqs olduğundan,
onu tezlikləri arasıkəsilmədən dəyişən sonsuz sayda (şəkil 10-29,b) harmonik
rəqslərə ayırmaq mümkündür.
Şəkil 10-29, b-dəki əyrinin forması şəkil 10-29, a-da qrafiki verilmiş sönən rəqsin sönmə dərəcəsindən asılıdır. Sönmənin zəifləməsi ilə 10-29,b əyrisində maksimummun itiliyi artır.
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SUALLAR
1. Rəqsi hərəkət nədir?
2. Periodiklik baxımından rəqsi hərəkətlə fırlanma hərəkəti arasında hansı fərq
var?
3. Ən sadə rəqsi hərəkət hansıdır?
4. Kinematik baxımdan harmonik rəqsi hərəkət nədir?
5. Dinamatik baxımdan harmonik rəqsi hərəkət nədir?
6. Kütləsi m olan maddi nöqtə yalnız F(x) = -kx qüvvəsinin təsiri ilə hərəkət
edir. Hərəkət tənliyindən istifadə edərək x-in t-dən asılılığını müəyyən edin.
Maddi nöqtənin belə hərəkəti necə adlanır?
7. Çevrə boyunca bərabərsürətli hərəkət edən maddi nöqtənin diametr üzrə hərəkətinin tənliyini çıxarın. Bu hərəkət necə adlanır?
8. Uzunluğu l olan ipdən m kütləli maddi nöqtə asılmışdır. İpi kiçik bucaq qədər meyl etdirib buraxdıqdan sonra maddi nöqtə necə hərəkət edəcəkdir?
Hərəkət tənliyindən istifadə edərək maddi nöqtənin yerdəyişməsinin zamandan asılılığını müəyyən edin.
9. Kütləsi m olan maddi nöqtəyə F(x) = -kx qüvvəsindən əlavə sürtünmə qüvvəsi də təsir edir. Hərəkət tənliyindən istifadə edərək x-in t-dən asılılığını
müəyyən edin.Maddi nöqtənin belə hərəkəti necə adlanır?
10. Kütləsi m olan maddi nöqtəyə F(x) = -kx, sürtünmə və F = F0 cos ωt qüvvələri təsir edir. Hərəkət tənliyindən istifadə edərək maddi nöqtənin yerdəyişməsinin zamandan asılılığını müəyyən edin. Maddi nöqtənin belə hərəkəti
necə adlanır?
11. Rezonans hadisəsi nədir?
12. Rezonans hadisəsinin baş vermə şərti nədir?
13. Rezonans amplitudu mühitin sürtünmə əmsalından necə asılıdır?
14. Parametrik rezonans nədir?
15. Eyni tezlikli iki harmonik rəqsi topladıqda hansı hərəkət alınır?
16. Müxtəlif tezlikli iki harmonik rəqsi topladıqda hansı hərəkət alınır?
17. Qarşılıqlı perpendikulyar istiqamətlərdə baş verən iki harmonik rəqs toplandıqda yekun hərəkət necədir?
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18. Nə zaman qarşılıqlı perpendikulyar istiqamətlərdə baş verən iki harmonik
rəqs toplandıqda yekun hərəkət düzxətt boyunca baş verən rəqsi hərəkət olur?
19. Nə zaman qarşılıqlı perpendikulyar istiqamətlərdə baş verən iki harmonik
rəqs toplandıqda yekun hərəkət ellips boyunca baş verən hərəkət olur?
20. Qarşılıqlı perpendikulyar istiqamətlərdə baş verən iki harmonik rəqs toplandıqda ellips üzrə yekun hərəkətin istiqaməti nədən asılıdır?
21. Nə zaman qarşılıqlı perpendikulyar istiqamətlərdə baş verən iki harmonik
rəqs toplandıqda yekun hərəkət çevrə boyunca olur?
22. Qarşılıqlı perpendikulyar istiqamətlərdə baş verən iki harmonik rəqs toplandıqda çevrə üzrə yekun hərəkətin istiqaməti nədən asılıdır?
23. Harmonik hərəkəti vektor diaqramı ilə necə təsvir etmək olar?
24. x = 3 cos 2t və x = 3 sin 2t hərəkətlərinin qrafikini qurun.
25. Sürtünmə əmsallarının müxtəlif qiymətlərində rezonans əyrilərini qurun.
26. x = 2 cos 3t və x = 2 cos 2 3t hərəkətlərinin qrafiklərini qurun və onların tdən asılılıq xarakterini müqayisə edin.
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XI FƏSİL
SƏLT MÜHİTDƏ DALĞALAR. SƏS
Rəqs müəyyən tarazlıq vəziyyəti ətrafında baş verən dövri prosesdir. Başqa sözlə, rəqs fəzanın müəyyən məhdud hissəsində baş verən prosesdir.
Hissəcikləri bir-biri ilə əlaqədə olan sistemdə onun hər hansı bir nöqtəsində baş verən rəqsi hərəkət rabitə vasitəsi ilə digər hissələrə ötürülür. Rəqsin
əlaqəli sistemin bir hissəsindən digərinə ötürülməsi və bu ötürülmənin xüsusiyyətləri hissəciklər arasındakı qarşılıqlı təsirin xassəsindən asılıdır.
Səlt mühit bir-biri ilə rabitədə olan atom və molekullardan təşkil olunduğundan, onun bir hissəsində meydana gələn rəqsi hərəkət mühitin xassəsi ilə
əlaqədar olaraq qonşu hissələrə ötürülür, başqa sözlə səlt mühitin müəyyən
nöqtəsində meydana gələn rəqs həmin mühitin daxilində yayılmağa başlayır.
Rəqsin mühitdə yayılması dalğa adlanır. Səlt mühitdə dalğanın yayılması
mühitin elastiki xassələri ilə əlaqədar olduğundan belə mühitlərdə yayılan dalğalar elastiki dalğalar adlanır.

11.1. DALĞANIN SƏLT MÜHİTDƏ YAYILMASI.
ENİNƏ VƏ UZUNUNA DALĞALAR
Səlt mühit onun quruluşu ilə əlaqədar müxtəlif xarakterli elastiki xassələrə malikdir - qaz və mayelər sıxılma, yaxud genişlənməyə məruz qaldıqda,
bərk cisimlər isə sıxılma, dartılma və sürüşmə deformasiyasına məruz qaldıqda elastiki qüvvələr meydana gəlir. Sıxılma (dartılma) və sürüşmə deformasiyaları ilə əlaqədar səlt mühitlərdə yayılan elastiki dalğalar müxtəlif xarakterli olur - rəqslərin yayılması rəqsin başvermə istiqamətində, yaxud ona perpendikulyar istiqamətdə olur.
Rəqs istiqamətində yayılan dalğalar uzununa, rəqslərə perpendikulyar istiqamətdə yayılan dalğalar isə eninə dalğalar adlanır.
Uzununa dalğalar sıxılma (dartılma), eninə dalğalar isə sürüşmə deformasiyasına uğraya bilən mühitlərdə yayılır. Dartılma (sıxılma) deformasiyası
Yunq modulu (E), sürüşmə deformasiyası isə sürüşmə modulu (G) ilə xarakterizə olunduğundan uzununa və eninə dalğaların səlt mühitdə yayılma sürət475
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ləri müvafiq olaraq həmin mühitləri xarakterizə edən E və G parametrlərindən
asılı olur.
Qaz və maye daxilində sükunət sürtünməsi yoxdur. Bu səbəbdən belə
mühitlərin sürüşmə modulu sıfırdır, başqa sözlə, paralel yerləşmiş qonşu laylardan birinin hərəkəti sürüşmə deformasiyası yaratmır. Deməli, qaz və mayelərdə eninə dalğa yayıla bilmir. Bundan fərqli olaraq qaz və mayelərin sıxılması müvafiq deformasiyanın yaranmasına səbəb olur. Ona görə də qaz
və mayelərdə uzununa dalğa yayılır.
Bərk cisimlərdə həm sıxılma (dartılma), həm də sürüşmə deformasiyaları
baş verə bildiyindən onlarda həm uzununa, həm də eninə dalğalar yayılır.
Müstəsna hal olaraq bir-birində həll olmayan mayelərin və mayelərlə qazın sərhəd səthlərində eninə dalğalar yayıla bilir. Belə mühitlərdə eninə dalğaların yayılması səthi gərilmə və Yerin cazibə qüvvəsi ilə əlaqədar baş verir.
Bu qısa qeydlərdən sonra səlt mühitdə dalğaların başvermə və yayılma
prosesinin mexanizmi ilə tanış olaq. Öncə qeyd etmək lazımdır ki, mühitdə
dalğa (eninə və uzununa) yayılarkən onun hissəcikləri dalğa ilə birlikdə aparılmır- öz tarazlıq vəziyyətləri ətrafında rəqs etdikləri halda onların rəqsi nöqtədən-nöqtəyə ötürülür. Deməli, dalğa mühit hissəcikləri daşınmadan enerjinin mühitdə daşınma prosesidir.
Eninə dalğa yayıla bilən səlt mühitin (bərk cismin) ixtiyari nöqtəsində,
məsələn O nöqtəsində (şəkil 11-1) x oxuna perpendikulyar istiqamətdə tarazlıq vəziyyətindən yuxarıya doğru başlamaqla rəqsi hərəkət yaradaq. Mühit
sürüşmə modulu ilə xarakterizə olunduğundan O nöqtəsi ətrafında yaranan
rəqsi hərəkət x oxu boyunca ötürülərək eninə dalğa yaranmasına səbəb olur.

Şəkil 11-1. Eninə dalğanın mühitdə yayılması

Yaranmış eninə dalğa mühitin elastiki xassəsi ilə müəyyən olunan sürətlə
yayılır. Baxılan konkret mühit üçün sabit olan bu sürəti υ ilə işarə edərək rəqs
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periodunun hər 1/4 hissəsi qədər keçən anlarda mühitin hissəciklərinin vəziyyətlərini nəzərdən keçirək (şəkil 11-1, a, b, c, d, e).
1. Rəqs t = 0 anından etibarən yarandığından rəqsə başlamağa hazır vəziyyətdə olan 1-ci hissəcikdən başqa mühitin qalan hissəcikləri öz tarazlıq
vəziyyətlərində (şəkil 11-1, a) qalmaqda davam edir.
1
2. t = T anında (şəkil 11-1, b) 1 hissəciyi ən kənar vəziyyətə çataraq
4
1
4

geri dönməyə başladığı halda x oxu boyunca ondan υT məsafədə yerləşən 2
hissəciyi yenicə rəqsə başlayır, çünki dalğa bu nöqtəyə məhz t = 1 T anında
4

çatır. Dalğa 1 və 2 arasındakı nöqtələrə müxtəlif anlarda çatdığına görə həmin nöqtələrdəki hissəciklər də yuxarıya doğru müvafiq qədər yerlərini dəyişməklə hərəkətlərini həmin istiqamətdə davam etdirməyə hazır vəziyyətindədirlər.
1
3. t = T (şəkil 11-1, c) anında 1 hissəciyi ən kənar yuxarı vəziyyətə
2
çataraq tarazlıq vəziyyətinə qayıtdıqdan sonra öz rəqsini tarazlıq vəziyyətindən aşağıya doğru davam etmək ərəfəsindədir. 2 hissəciyi ən kənar yuxarı vəziyyətə çatmışdır və tarazlıq vəziyyətinə doğru hərəkətə başlamağa hazır vəziyyətindədir. 1 hissəciyi rəqsə başlayan andan t = 1 T müddət keçdikdə dalğa
2

1
υT məsafəsinə yayılaraq 3 hissəciyinə çatır. Ona görə də 3 hissəciyi taraz2
lıq vəziyyətindən yuxarı istiqamətdə hərəkətə hazır vəziyyətə gəlir. Bu hissəciyin yerləşdiyi nöqtəyədək olan digər nöqtələrə dalğa müxtəlif anlarda çatdığından həmin nöqtələrdəki hissəciklərin tarazlıq vəziyyətindən meylləri də
müxtəlif olur.
3
4. t = T (şəkil 11-1, d) anında 1 hissəciyi ən kənar yuxarı vəziyyəti al4
dıqdan sonra geri qayıdaraq tarazlıq vəziyyətini keçmiş və ən kənar aşağı vəziyyəti alaraq tarazlıq vəziyyətinə doğru hərəkət etməyə hazır vəziyyətdədir.
2 hissəciyi ən kənar yuxarı vəziyyəti aldıqdan sonra tarazlıq vəziyyətinə qayıtmış və rəqsi hərəkətini aşağıya doğru davam etdirməyə hazırdır. 3 hissəciyi
ən kənar yuxarı vəziyyəti almaqla tarazlıq vəziyyətinə qayıtmağa hazırdır. 4
his-səciyinə isə rəqsi hərəkət yenicə çatdığından tarazlıq vəziyyətindən
yuxarıya doğru hərəkətə hazır vəziyyətdədir.
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5. t = T anında (şəkil 11-1, e) 1 hissəciyi bir tam rəqs edərək öz tarazlıq
vəziyyətinə qayıtmaqla yuxarıya doğru hərəkətə hazır vəziyyətdədir. 2 hissəciyi ən yuxarı kənar vəziyyəti aldıqdan sonra geri qayıdaraq tarazlıq vəziyyətindən keçmiş və ən kənar aşağı vəziyyəti almaqla tarazlıq halına doğru
hərəkətə hazırdır. 3 hissəciyi ən kənar yuxarı vəziyyəti aldıqdan sonra tarazlıq
vəziyyətinə qayıtmaqla bu vəziyyətdən aşağıya doğru hərəkətə hazır vəziyyətdədir. 4 hissəciyi isə ən kənar yuxarı vəziyyəti almış və tarazlıq vəziyyətinə
qayıtmağa hazır vəziyyətdədir. Rəqsin başlandığı O nöqtəsindən υT məsafədə yerləşən 5 hissəciyinə isə rəqsi hərəkət yenicə çatdığından o yuxarıya
doğru hərəkətə hazır vəziyyətdədir.
Bir period müddətinə dalğanın yayıldığı məsafəyə dalğa uzunluğu (λ)
deyilir:
λ = υT
(11.1)
Şəkil 11-1-dən göründüyü kimi, 1 və 5 hissəcikləri eyni anda tarazlıq
vəziyyətindən eyni tərəfə meyl edən, yəni eyni fazada rəqs edən qonşu hissəciklərdir. Bu baxımdan dalğa uzunluğuna belə də tərif vermək olar: dalğanın yayılma istiqamətində eyni fazada rəqs edən iki qonşu nöqtə arasındakı məsafəyə dalğa uzunluğu deyilir (şəkil 11-2).

a)

b)
Şəkil 11-2. Dalğa uzunluğu, amplitud və period

Uzununa dalğanın mühitdə yayılması da eninə dalğanın yayılmasına oxşar şəkildə baş verir. Yeganə fərq ondan ibarətdir ki, uzununa dalğada hissəciklərin tarazlıq vəziyyəti ətrafında rəqsi hərəkəti eninə dalğada olduğu kimi
dalğanın yayılma istiqamətinə perpendikulyar deyil, dalğanın yayılma istiqamətində baş verir. Bu səbəbdən mühitdə dalğanın yayılma istiqamətində sıxlaşma və seyrəkləşmə əmələ gəlir.
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11.2. DALĞA CƏBHƏSİ VƏ DALĞA SƏTHİ.
MÜSTƏVİ VƏ SFERİK DALĞALAR
Mühitin müəyyən nöqtəsində baş verən rəqsi hərəkət zaman keçdikcə
həmin mühitin elastiki xassələrindən asılı olaraq müxtəlif istiqamətlərdə yayılmaqla fəzanın müəyyən hissəsini əhatə edir. Zaman keçdikcə dalğa yayılmaqda davam edərək mühitin daha çox hissəsini həyacanlaşdırır. Deməli,
dalğa yayılarkən mühit dalğanın yayılmış olduğu və hələ yayılmadığı iki hissədən ibarət olur. Bu hissələri biri-birindən müəyyən bir ortaq təmas səthi
ayırır. Verilmiş anda fəzanın həyacanlaşmış (rəqsi hərəkətə gətirilmiş) hissəsini onun hələ həyacanlaşmamış hissəsindən ayıran səthə dalğa səthi
deyilir. Göründüyü kimi, dalğa səthi verilmiş anda dalğanın çatdığı nöqtələrin həndəsi yeridir. Verilmiş anda dalğa yayılan konkret mühitdə yalnız bir
dalğa səthi vardır. Zaman keçdikcə dalğa mühitin yeni nöqtələrinə yayıldığından dalğa səthi buna uyğun olaraq fəzada öz vəziyyətini dəyişir.
Dalğanın səlt mühitdə yayılma mexanizmi ilə tanış olarkən müəyyən etdik ki, dalğa yayılan mühitdə müəyyən nöqtələr toplusu eyni faza ilə rəqs
edir. Belə nöqtələrdən keçən səth üzərində faza eyni bir qiymətə malik olduğundan həmin səthlər bərabərfazalı səth, yaxud dalğa cəbhəsi adlanır. Deməli,
eyni fazada rəqs edən nöqtələrin həndəsi yeri dalğa cəbhəsidir. Bir dalğa
cəbhəsi digərindən fazanın qiyməti ilə fərqlənir. Mühitdə dalğa yayılarkən
onun ard-arda gələn müxtəlif nöqtələrində fazanın qiyməti müxtəlif ola bildiyinə görə dalğa yayılan mühitdə sonsuz sayda dalğa cəbhəsi mövcuddur.
Tərifindən də göründüyü kimi, dalğa cəbhəsi həndəsi məfhumdur. O sadəcə
olaraq eyni fazada rəqs edən nöqtələrdən keçən səth təsəvvürü yaradır. Dalğa
yayılarkən mühit hissəcikləri bir yerdən başqa yerə daşınmadan öz tarazlıq
vəziyyətləri ətrafında rəqslərini davam etdirdiyindən hər bir dalğa cəbhəsinin
vəziyyəti dalğanın yayılmasından asılı olmayaraq sabit qalır.
Dalğanı xarakterizə edən iki müxtəlif məfhum - dalğa səthi və dalğa cəbhəsi xüsusi halda eyni məna daşıya bilər. Məsələn, dalğanın yayıldığı mühit
izotrop (dalğanın yayılma sürətinin istiqamətdən asılı olmadığı mühit) olduqda dalğa səthi eyni zamanda həm də dalğa cəbhəsidir. Lakin bu halda da əvvəlki anlara uyğun gələn dalğa cəbhələri yalnız həmin anlar üçün dalğa səthidir-son anlar üçün əvvəlki anlara uyğun dalğa cəbhələri dalğa səthi adlanır.
Bir daha qeyd edək ki, mühitdə yayılan dalğanın verilmiş anda yalnız bir dalğa
səthi olduğu halda sonsuz sayda dalğa cəbhəsi vardır.
Dalğa cəbhəsinin formasına görə dalğalar müxtəlif - müstəvi, sferik və
silindrik olur.
479

Mexanika

Dalğa cəbhəsi müstəvi olan dalğaya müstəvi dalğa, sferik və silindrik olan
dalğalara isə, müvafiq olaraq, sferik və silindrik dalğalar deyilir.
İzotrop mühitin ixtiyari bir nöqtəsində meydana gələn rəqs bütün istiqamətlərdə eyni sürətlə yayıla bildiyindən bu rəqs nəticəsində yaranan dalğa
sferik dalğa olur. Radiusu sonsuz böyük olan sferik səthin hər bir hissəsini
müstəvi kimi qəbul etmək mümkün olduğundan nöqtəvi mənbələrdən kifayət
qədər uzaq məsafələrdə mövcud olan sferik dalğaları müstəvi dalğa kimi qəbul etmək olur.
İzotrop mühitdə yerləşən sonsuz uzun telin rəqsi nəticəsində yaranan dalğa
oxu həmin tel olan eynioxlu silindr səthlərinə perpendikulyar istiqamətlərdə
yayılır. Belə dalğa cəbhəsi eynioxlu silindrlər səthindən ibarət olduğuna görə
yaranan dalğa silindrik dalğadır.

11.3. DALĞA TƏNLİYİ
Dalğanın mühitdə yayılma prosesini riyazi olaraq təsvir etmək mühüm
məsələdir. Dalğa - rəqsin mühitdə yayılma prosesi olduğundan, onun yayıldığı
xətt üzərindəki hər bir nöqtənin verilmiş anda tarazlıq vəziyyətindən meylini
müəyyən etməklə dalğanı analitik olaraq təsvir etmiş olarıq. Bu məsələni ən
sadə hal üçün - mühitdə yayılan müstəvi eninə dalğa üçün həll edək.
Müstəvi dalğa müəyyən bir istiqamətdə - müstəvi dalğa səthinə perpendikulyar istiqamətdə yayılan dalğadır. Bu dalğa mühitdə yayılarkən mühit hissəcikləri yayılma istiqamətinə perpendikulyar müstəvilər üzrə rəqs edir. Mühitin hər bir nöqtəsində baş verən rəqslər harmonikdirsə bu rəqslərin mühitdə
yayılması nəticəsində yaranan dalğa müstəvi monoxromatik dalğa adlanır.
Dalğanın yayılma istiqaməti olaraq düzbucaqlı müstəvi koordinat sisteminin
x oxunu qəbul edək (şəkil 11-3).

Şəkil 11-3. Dalğa tənliyinin çıxarışına dair
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Dalğanın t = 0 anından etibarən x = 0 nöqtəsindən yayılmağa başladığını fərz edək. Onda harmonik rəqs x = 0 nöqtəsində

y = acosωt

(11.2)

tənliyi ilə təsvir olunar. ω - rəqsin dairəvi tezliyi, a isə amplituddur. x = 0
nöqtəsində baş verən bu rəqs mühitdə υ sürəti ilə yayılaraq həmin nöqtədən
x
x məsafədə yerləşmiş M müstəvisinə t = müddətdən sonra çatır. Aydındır

υ

ki, bu müstəvi üzərində yerləşən nöqtələr x = 0 nöqtəsinə nəzərən τ zaman
müddəti qədər gec rəqsə başlayır. Onda M müstəvisi üzərindəki nöqtələrin
rəqsi hərəkəti
y = a cos ω (t − τ )
(11.3)
ifadəsi ilə təsvir olunur. Dalğa x oxuna paralel istiqamətdə yayıldığından
M müstəvisində yalnız bir nöqtə yox, sonsuz sayda nöqtələr rəqs etdirilir.
Dalğanın mühitdə udulmadığını qəbul etdikdə x = 0 nöqtəsindən ixtiyari məsafədə yerləşən hər bir nöqtədə amplitud sabit qalar. τ = x olduğunu (11.3)-də
υ
nəzərə aldıqda x = 0 müstəvisindən istənilən məsafədə yerləşən müstəvi üzərindəki nöqtənin tarazlıq vəziyyətdən meylinin zamandan asılılığını təsvir edən
x
y = a cos ω (t − )
(11.4)

υ

ifadəsini alırıq. Bir daha qeyd edək ki, (11.4)-də x- dalğanın t zaman müddətində yayıldığı məsafə, y isə rəqs edən mühit hissəciyinin tarazlıq vəziyyətindən t anındakı meylidir. Uzununa dalğada rəqs dalğanın yayılma istiqamətində baş verdiyindən tarazlıq vəziyyətindən meyli x′ -lə işarə etdikdə uzununa
dalğa
x
(11.4,a)
x′ = a cos ω (t − )

υ

ifadəsi ilə təsvir olunur.
(11.4) ifadəsi x istiqamətində yayılan müstəvi monoxromatik dalğanı
təsvir edir. ω (t − x ) - dalğanın fazası, ν = 1 isə tezliyi adlanır. ω = 2π = 2πν
υ
T
T
olduğundan dalğanın ifadəsini belə də yazmaq olar:
y = a cos(

2π
2π
2π
t−
x ) = a cos(ωt −
x ) = a cos(ωt − kx ) . (11.5)
T
Tυ
λ
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2π

ədədi-uzunluğu 2π olan məsafədə yerləşən dalğaların sayını ifadə
λ
edir. Bu səbəbdən k dalğa ədədi adalnır. Ədədi qiyməti 2π/ λ -ya bərabər
k=

→

olmaqla dalğanın yayılma istiqamətində yönələn vektor ( k ) dalğa vektoru
adlanır. Eyni istiqamətdə yönəlmiş iki vektorun skalyar hasili həmin vektorların ədədi qiymətləri hasilinə bərabər olduğundan
→→
2π
x= k r
(11.6)
λ
r
kimi yazmaq olar. r -dalğanın yayılma istiqamətində yönələn vektordur, ədədi
qiyməti isə x -ə bərabərdir. (11.6)-nı (11.5)-də nəzərə aldıqda
rr
y = a cos(ωt − k r ) .
(11.7)
Kompleks funksiyalar üzərində aparılan əməliyyatlar triqonometrik funksiyalar üzərində aparılan əməliyyatlara nisbətən asan olduğundan dalğa tənliyini
→→

y = ae

i (ωt − k r )

(11.8)

rr
şəklində yazmaq olar. Bu zaman yalnız (11.8)-in y = a cos(ωt − k r ) olan
həqiqi hissəsini nəzərdə tutmaq lazımdır. Bu səbəbdən (11.5) və (11.7)
üzərində tələb olunan əməliyyatları aparmaq əvəzinə, (11.8) üzərində müvafiq əməliyyatlar aparmaqla nəticənin yalnız həqiqi hissəsini götürdükdə eyni
nəticəyə gələrik. Dalğanın (11.5), (11.7), (11.8) kimi ifadələri, göründüyü
kimi, həm zamana, həm də yayılma məsafəsinə görə dövridir, başqa sözlə zamana görə T hansı rolu oynayırsa fəzaya (dalğanın yayılma məsafəsinə) görə
λ həmin rolu oynayır. Dalğa ifadəsini rəqs ifadəsindən fərqləndirən prinsipial
cəhət də məhz bundan ibarətdir. Bu fərq ondan doğur ki, rəqs fəzanın bir hissəsində lokallaşmış nöqtənin tarazlıq vəziyyəti ətrafında baş verən dövri hərəkətidirsə dalğa bu rəqsin fəzanın bir nöqtəsindən digər nöqtəsinə ötürülmə
prosesi-rəqsin mühitdə yayılma prosesidir.
Dalğanın tezliyi onun yayıldığı mühitin xassəsindən asılı deyildir. Bundan
fərqli olaraq dalğa uzunluğu mühitin xassəsindən asılıdır. Bunun səbəbi λ = υT
düsturuna görə dalğa uzunluğunun yayılma sürətindən ( υ ) asılı olmasıdır.
Çünki dalğanın sürəti onun yayıldığı mühitin xassəsindən asılıdır.
Dalğa ifadəsinə daxil olan sürət dalğa cəbhəsinin - sabit fazalar səthinin
hərəkət sürətidir. Bu səbəbdən həmin sürət dalğanın faza sürəti adlanır. Fazanın sabitliyi ω (t − x ) = sabit kimi ifadə olunduğundan həmin ifadənin hər təυ
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1

rəfini diferensiallasaq ω (dt − dx) = 0 və ya υ =
υ

mətinin daşınma sürəti olduğundan, υ f =

dx
alırıq. dx fazanın sabit qiydt
dt

dx
və υ f = υ olur. Fazanın ωt − kx
dt

şəklində yazılmış başqa ifadəsindən istifadə etməklə faza sürətinin təyin olunduğu ifadəni müəyyən edə bilərik: ωt − kx = sabit və ωdt − kdx = 0 . Buradan

dx ω
=
(11.9)
dt k
Tərifdən də göründüyü kimi, faza sürəti monoxromatik dalğanı xarakterizə
edir. Monoxromatik dalğanın faza sürəti dalğa enerjisinin yayılma sürəti ilə
eynidir. Lakin mürəkkəb dalğalar haqqında bu fikri söyləmək olmaz. Hər bir
mürəkkəb dalğaya müxtəlif tezlikli monoxromatik dalğalar toplusu kimi baxmaq olar.Bu dalğalardan hər birinin özünə məxsus faza sürəti vardır. Ona
görə də mürəkkəb dalğanı faza sürəti ilə xarakterizə etmək mümkün deyildir.
Müxtəlif monoxromatik dalğalardan ibarət olan mürəkkəb dalğanın yayılması
enerjinin müəyyən qiymətinin daşınma sürəti ilə xarakterizə olunur. Bu sürət
dalğanın qrup sürəti adlanır. Qrup sürəti və onun faza sürətilə əlaqəsi haqqında ətraflı məlumat «Optika» kursunda veriləcəkdir (1.Qocayev N.M., Əliyev
M.S, “Optika”, «Мааrif» nəşr., Bakı, 1974. 2.Годжаев Н.М., «Оптика»,
Москва, 1977, 3. Qocayev N.M. Ümumi fizika kursu, IV cild, Optika, Bakı,
2009). Hələlik onunla kifayətlənək ki, qrup sürəti dedikdə dalğa enerjisinin
daşınma sürəti başa düşülür.
Müstəvi dalğanı təsvir edən (11.5), (11.7) və (11.8) ifadələrinə oxşar şəkildə sferik dalğanın da müvafiq ifadəsini almaq olar. Fəzanın verilmiş O
nöqtəsindən (11.2) ifadəsi ilə təsvir olunan harmonik rəqs yarandığını təsəvvür edək. Mühit bircins olduqda bu rəqs bütün istiqamətlərdə eyni sürətlə yayılaraq sferik dalğa yaradar. O nöqtəsindən r məsafədə olan nöqtələrdə (r
ra-diuslu sferik səth üzərində) baş verən rəqs

υf =

r
y = a′ cos ω (t − )

υ

(11.10)

kimi təsvir olunur. a′ -radiusu r olan sferik səth üzərində baş verən rəqslərin
amplitududur. Bu amplitudun O nöqtəsində baş verən rəqs amplitudu ilə əlaqəsini müəyyən edək. Dalğanın mühitdə udulmadan yayıldığını qəbul etdikdə
O nöqtəsini əhatə edən ixtiyari qapalı səthdən eyni müddətdə keçən enerjinin
miqdarı bərabər olmalıdır. Sferik səthin sahəsi radiusun kvadratı ilə düz mütənasib olaraq artdığından vahid səthə düşən enerji (enerji sıxlığı) dalğanın
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yayılma məsafəsinin (sferik səthin radiusunun) kvadratı ilə tərs mütənasib
olaraq azalar. Enerji sıxlığı, bir qədər sonra görəcəyimiz kimi, amplitudun
kvadratı ilə düz mütənasib olduğundan sferik dalğa amplitudunun yayılma
məsafəsi ilə tərs mütənasib olaraq azaldığı nəticəsinə gəlirik:
a
a′ = o .
(11.11)
r
r = 1 uzunluq vahidi olduqda a′ = a0 olması göstərir ki, a0 -mənbədən
vahid məsafədə yerləşən nöqtənin rəqs amplitududur. (11.11)-i (11.10)-da
nəzərə aldıqda sferik dalğa üçün aşağıdakı ifadə alınır:
→→
r
a
a
(11.12)
y = o cos ω (t − ) = o cos(ωt − k r ) .
υ
r
r
Təcrübi faktlara görə mühit uducu olduqda amplitud dalğanın yayılma
məsafəsindən asılı olaraq

a = ao e −γr

(11.13)

ifadəsinə uyğun olaraq eksponensial qayda ilə azalır. Udulmanı nəzərə aldıqda müstəvi və sferik dalğalar uyğun
→→

y = ao e −γr cos(ωt − k r ),

(11.14)

→→
ao −γr
e cos(ωt − k r )
(11.15)
r
ifadələri ilə təsvir olunur. Burada γ - dalğanın udulma əmsalı adlanır. Dalğa
ifadəsindən istifadə edərək onun yayılmasını təsvir edən diferensial tənliyi –
dalğa tənliyini almaq olar. Bu məqsədlə (11.4) ifadəsi ilə təsvir olunan müstəvi dalğanın yayılma prosesini ifadə edən dalğa tənliyini müəyyən edək.
Qarşıya qoyulan məsələni həll etmək üçün (11.4) ifadəsindən x və t-yə görə
ikinci tərtib törəmə (xüsusi törəmə) alaq:

y=

∂2 y
aω 2
x
=
−
cos ω (t − ),
2
2
∂x
υ
υ
2
∂ y
x
= −aω 2 cos ω (t − ).
2
∂t
υ
Bu iki ifadənin müqayisəsindən göründüyü kimi,

υ2
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∂2 y ∂2 y
.
=
∂x 2 ∂t 2

(11.16)
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(11.16) tənliyi ikinci tərtib xüsusi törəməli diferensial tənlikdir. Müstəvi
dalğanın x oxu boyunca yayılmasını təsvir edən (11.16) tənliyi dalğa tənliyi
adlanır. (11.4) ifadəsi bu tənliyin həllidir.

11.4. ELASTİK MÜHİTDƏ DALĞANIN YAYILMA SÜRƏTİ
İzotrop mühitdə elastik dalğanın yayılma sürətini təyin edək. Bu məqsədlə
en kəsiyinin sahəsi S olan silindr formalı izotrop cisim daxilində x oxu istiqamətində (şəkil 11-4) uzununa dalğanın yayıldığını qəbul edək. Mühitdə uzununa elastiki dalğa yayıldığından mühit hissəcikləri x oxuna paralel istiqamətlərdə rəqsə gəlir. Hər anda ox oxu üzərində yerləşən maddə hissəcikləri müxtəlif yedəyişmələr icra etmiş olur.

Şəkil 11-4. Dalğanın yayılma sürətinin təyini

Hissəciklərin x oxu üzrə yerdəyişmələrə uğraması baxılan silindrin həmin
istiqamətdə dartılma, yaxud sıxılma deformasiyasına səbəb olur. Hissəciklərin
eyni andakı yerdəyişmələri müxtəlif olduğundan baş verən deformasiya da
silindrin müxtəlif kəsiklərində müxtəlif olur. Bu səbəbdən yalnız x-in müəyyən qiymətlərinə uyğun deformasiyadan (ε) söhbət aparmalıyıq. x oxu üzrə
hissəciklərin yerdəyişməsini x′ -lə işarə etdikdə koordinatı x olan en kəsiyin
nisbi deformasiyası

∂x′
(11.17)
∂x
olur. (11.17)-dən xüsusi törəmə alınmasının səbəbi yerdəyişmənin ( x′ ), həm
zamandan, həm də x-dən asılı olaraq dəyişməsidir. Deformasiyanı təyin edərkən bizi yalnız maddə hissəciklərinin x-dən asılı olaraq yerdəyişməsi maraqlandırmadığından xüsusi törəmədən istifadə edirik. Zamandan asılılıq bizi
maraqlandırmadığından nisbi deformasiyanı

ε=
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ε=

d x′
dx

(11.18)

şəklində də yazmaq olar.
Fərz edək ki, x = 0 kəsiyində yerləşmiş hissəciklər dt müddətində x oxu
istiqamətində dx′ qədər meyl etmişdir. Onda hissəciklərin yerdəyişmə sürəti
υ′ =

d x′
dt

(11.19)

olur. Həmin müddətdə υ sürəti ilə yayılan dalğa silindr daxilində dx = υdt
məsafəsi qədər irəliləyərək, uzunluğu dx olan silindr daxilindəki bütün maddə
hissəciklərini rəqsə gətirir. Silindr oxu boyunca deformasiyanın mövcud olması (dalğa yayıldıqda), silindrin en kəsiyinə perpendikulyar istiqamətdə təsir
edən qüvvənin-normal gərginliyin ( σ = F ) mövcud olduğunu göstərir. DeforS

masiyanın kiçik qiymətlərində gərginlik nisbi deformasiya ilə düz mütənasib
olduğundan
σ = εE = E

dx′
d x′
.
=E
dx
υ dt

Burada E –Yunq moduludur.

(11.20)

dx′
= υ ′ olduğundan ( υ ′ -rəqsin sürətidir)
dt

(11.20) ifadəsini belə yazmaq olar:
υ′
(11.20,a)
σ =E .
υ
Silindrin dalğa yayılmış hissəsinin hərəkət tənliyini
dK
(11.21)
F=
dt
kimi yazmaq olar. Dalğanın yayıldığı silindr hissənin kütləsi Sυdt ⋅ ρ , rəqs
edən hissəciklərin sürəti isə υ ′ olduğundan, müvafiq hərəkət miqdarı
dK = Sυdt ⋅ ρυ ′
(11.22)
olur. Hərəkət miqdarının dt müddətindəki dəyişməsi üçün aldığımız bu ifadəni
və F = σS olduğunu (11.21)-də nəzərə aldıqda
(11.23)
σ = ρυυ ′ .

σ-nın (11.20,a) ilə təyin olunan ifadəsini (11.23)-də nəzərə aldıqda E ⋅
və buradan
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υ=

E

ρ

(11.24)

alırıq. Oxşar qayda ilə göstərmək olar ki, bərk cisimlərdə yayılan eninə dalğaların yayılma sürəti
υen =

G

υuz =

N

(11.25)
ρ
düsturu ilə təyin olunur. Burada, G -dalğa yayılan mühitin sürüşmə modulu,
ρ isə həmin mühitin sıxlığıdır.
Mayelərin hərtərəfli sıxılma modulunu N ilə işarə etdikdə uzununa
dalğanın mayelərdə yayılma sürəti
(11.26)
ρ
düsturu ilə ifadə olunur. Kristalın mexaniki xassələri istiqamətdən asılı olduğundan (anizotropiya) onda yayılan mexaniki dalğalar izotrop bərk cisimlərdə
yayılan dalğalara nisbətən mürəkkəb xarakterli olur. İzotrop bərk cisimlərdə
hər ixtiyari istiqamətdə bir uzununa ( υuz = E / ρ sürəti ilə ), iki eninə (hər

birinin yayılma sürəti υen = G / ρ olmaqla rəqslər qarşılıqlı perpendikulyar
istiqamətlərdə baş verir) dalğa yayıldığı halda, kristallarda hər istiqamətdə
sürətləri bir-birindən fərqli olan üç (sürət dalğanın kristalda yayılma istiqamətindən asılı olaraq dəyişir) dalğa yayılır. İzotrop cisimlərdə yayılan eninə
dalğaların yayılma sürəti uzununa dalğanın yayılma sürətindən kiçik (υ en p υ uz )
olur. Zəlzələnin, yaxud nüvə partlayışlarının baş verdiyi yerin təyin olunması,
məhz bu dalğaların yayılma sürətlərinin müxtəlif olmalarına əsaslanmışdır.
Zəlzələ, yaxud yeraltı nüvə partlayışları zamanı əmələ gələn seysmik dalğalar
Yerin qabığı üzrə yayılmağa başlayır. Eyni yerdən çıxan uzununa dalğa seysmik stansiyaya eninə dalğalardan tez çatır. Bu dalğaları qeyd edən xüsusi həssas cihaz - seysmoqraf uzununa dalğanın eninə dalğalardan nə qədər tez çatdığını müəyyən edir. Bu vaxt intervalına əsasən dalğa mənbəyini- zəlzələ,
yaxud nüvə partlayışının baş verdiyi yeri müəyyən etmək olur.

11.5. ELASTİKİ DALĞALARIN ENERJİSİ
Dalğanın mühitdə yayılması ilə əlaqədar olaraq mühit deformasiya olunur
və onun hissəcikləri rəqsə gələrək müəyyən sürətlə tarazlıq vəziyyəti ətrafında
dövri hərəkət edir. Bu səbəbdən mühitin dalğa yayılan hissəsi əlavə enerji
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əldə edir. Dalğanın yayılması ilə əlaqədar mühitin əldə etdiyi əlavə enerji
həmin mühitdə yayılan elastiki dalğanın enerjisidir. Mühitə dalğa mənbəyi
tərəfindən verilən bu enerji mühit hissəciklərinin rəqsi hərəkətinin kinetik
enerjisi ilə elastiki deformasiyaya uğramış mühitin potensial enerjisi cəminə
bərabərdir.
Qeyd olunanları nəzərə almaqla sıxlığı ρ olan mühitdə υ sürətilə yayılan
x′ = a cos(ωt − kx)
(11.27)
müstəvi monoxromatik uzununa dalğanın enerjisini hesablayaq. Dalğa yayılan mühitdə elə kiçik ΔV həcmi götürək ki, o həcmin bütün nöqtələrində deformasiyanı və hissəciklərin rəqsi hərəkət sürətini sabit qəbul etmək mümkün olsun. İxtiyari t anında baxdığımız ΔV həcmindəki hissəciklərin rəqsi hərəkətinin sürəti-hidrodinamik sürət (11.27) ifadəsindən zamana görə törəmə almaqla
təyin olunduğundan
υ′ =

∂x′
= − aω sin(ωt − kx) .
∂t

(11.28)

ΔV həcmli mühitin kütləsini Δm-lə işarə etsək kinetik enerji üçün aşağıdakı ifadə alınır:
Δm ⋅ (υ ′) 2 ΔV 2 2 2
(11.29)
ΔWk =
=
ρa ω sin (ωt − kx)
2

2

Dalğanın yayılması ilə əlaqədar ΔV həcminin elastiki deformasiyası nəticəsində malik olduğu potensial enerji elastik deformasiyanın potensial enerjisi kimi hesablanır.
ΔW p =

1
Eε 2 ΔV
2

′
Burada nisbi deformasiyanın ε = ∂x = ak sin(ωt − kx) = aω sin(ωt − kx) ,
∂x
υ
2
Yunq modulunun isə E = ρυ olduğunu nəzərə aldıqda
ΔW k =

ΔV
ρa 2ω 2 sin 2 (ωt − kx ) .
2

(11.30)

Eyni üsulla eninə dalğanın enerjisini də hesablamaq olar. Uzununa dalğada
hissəciklərin tarazlıq vəziyyətindən yerdəyişməsi ( x′ ) dalğanın yayılma istiqamətində baş verdiyi halda eninə dalğada bu yerdəyişmə ( y′ ) dalğanın yayılma istiqamətinə perpendikulyar istiqamətdə baş verir. Hər iki yerdəyişmə
eyni qanunla baş verdiyindən, həmçinin E = ρυuz2 və G = ρυen2 olduğundan hər
iki halda dalğanın enerjisi üçün eyni ifadə alınır.
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(11.29) və (11.30)-dan göründüyü kimi, ΔWk = ΔW p . Mühitin ΔV həcminə
düşən dalğa enerjisini tapmaq üçün (11.29) və (11.30) ifadələrini toplamaq lazımdır. Beləliklə,
ΔW = ρa 2ω 2 ΔV sin 2 (ωt − kx) .

(11.31)

Vahid həcmə düşən enerjini (enerji sıxlığını) U = ΔW ilə işarə etdikdə
ΔV

2

2

2

U = ρa ω sin (ωt − kx) .

(11.32)

Dalğa x′ = a sin(ωt − kx) ifadəsilə təsvir olunduqda

U = ρa 2ω 2 cos 2 (ωt − kx) .
(11.32,a)
(11.32)-dən göründüyü kimi, elastiki səlt mühitdə yayılan dalğanın enerji
sıxlığı həm zamandan, həm də dalğanın yayılma məsafəsindən asılı olaraq
sinus (yaxud kosinus) kvadratı qaydası ilə dəyişir - enerji sıxlığı eyni bir nöqtədə zamandan asılı olaraq dəyişir və verilmiş anda fəzanın müxtəlif nöqtələrində müxtəlif olur. Hər bir nöqtədə enerji sıxlığının zamana görə orta qiyməti
T

1
1
U = ∫ ρ a 2ω 2 sin 2 (ωt − kx)dt = ρa 2ω 2 . (11.33)
2
T0
(11.33)-dən göründüyü kimi, hər bir nöqtədə dalğa enerjisi sıxlığının orta
qiyməti dalğa fazasından asılı olmayıb, dalğanın amplitud və tezliyi, həmçinin yayılan mühitin sıxlığı ilə müəyyən olunur. Enerji dalğanın mühitdə yayılması ilə əlaqədar olaraq daşındığından ixtiyari səthdən vahid zamanda keçən
enerji miqdarını - enerji selini ( I ) bilmək maraqlıdır. Enerji seli, verilmiş
səthdən vahid zamanda keçən enerji olduğundan, güc vahidləri ilə (erq/san
və Vatt) ölçülür. Vahid səthdən vahid zamanda keçən enerji miqdarı enerji
seli sıxlığı, ədədi qiyməti enerji seli sıxlığına bərabər olub, enerjinin yayılma
istiqamətində yönəlmiş vektor isə enerji seli sıxlığı vektoru adlanır. Mexaniki
dalğaları yayılma istiqamətinə perpendikulyar qoyulmuş vahid səthdən vahid
zamanda keçən enerji seli sıxlığı vektoru ilə xarakterizə etmək mühüm əhəmiyyətə malikdir. Mexaniki dalğaların enerji seli sıxlığı vektoru 1874-cü ildə
məşhur rus alimi N.A. Umov tərəfindən elmə daxil edildiyindən həmin vektor
Umov vektoru adlanır. Elektromaqnit dalğaları üçün müvafiq vektor Poyntinq
tərəfindən müəyyən olunduğundan elektromaqnit dalğalarının enerji seli sıxlığı vektoru Umov-Poyntinq vektoru adlanır. Umov vektorunun təyin olunduğu
ifadəni müəyyən edək. Bu məqsədlə oturacağı dalğanın yayılma istiqamətinə
perpendikulyar qoyulmuş en kəsiyinin sahəsi ΔS, uzunluğu ədədi qiymətcə
υ -yə bərabər olan silindr təsəvvür edək.
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Silindrin uzunluğu ədədi qiymətcə sürətə bərabər olunduğundan, ΔS kəsiyindən vahid zamanda keçən enerji baxdığımız silindr daxilindəki enerjiyə
bərabər olacaqdır. Silindr daxilində enerji sıxlığı U olduqda enerji selinin
(11.34)
ΔΦ = UΔV = UυΔS
kimi təyin olunduğunu görürük. Onda vahid səthdən vahid zamanda keçən
enerjinın miqdarı (enerji seli sıxlığı)
I=

ΔΦ
= Uυ .
ΔS

(11.35)

Dalğanın yayılma istiqaməti sürət vektoru ilə üst-üstə düşdüyündən, onun
yayılma istiqamətinə perpendikulyar qoyulmuş səthdən keçən enerji seli sıxlığının təyin olunduğu (11.35) ifadəsindən göründüyü kimi, Umov vektoru
r
r
r
I = Uυ = ρa 2ω 2υ sin 2 (ωt − kx)
(11.36)
kimi təyin olunur.
Umov vektorunun mütləq qiymətinin zamana görə orta qiyməti, yəni enerji
seli sıxlığının orta qiyməti dalğanın intensivliyi (i) adlanır:
− −

i = IUυ
(11.36a)
İntensivlik dalğanı xarakterizə edən mühüm kəmiyyətlərdən biridir. BSdə intensivlik Vt/m2 ilə ölçülür.

11.6. DALĞALARIN İNTERFERENSİYASI
Müəyyən bir maddi nöqtə eyni zamanda iki və daha çox rəqsi hərəkətdə
iştirak etdikdə, maddi nöqtənin yekun hərəkətini müəyyən etmək üçün müvafiq rəqslərin toplandığını gördük. Mühitdə eyni zamanda iki və daha çox dalğa
yayıldıqda onların görüşdükləri hər bir nöqtədə mühit hissəsi müvafiq sayda
rəqsi hərəkətlərdə iştirak etdiyindən, yekun təsiri müəyyənləşdirmək üçün dalğaların toplanmasından alınan nəticəni təhlil etmək lazımdır. Qarşıya qoyulan
problemin həlli o qədər də mürəkkəb deyildir. Məsələ ondadır ki, dalğanın
yayıldığı mühitin istənilən nöqtəsində dalğaya həmin nöqtəyə uyğun rəqs kimi
baxa bilərik.
Doğrudan da, dalğanı təsvir edən y = a cos(ωt − kx) ifadəsinə nəzər salsaq mühitin verilmiş nöqtəsi üçün x müəyyən bir sabit kəmiyyətdir. Onda
kx hasili də sabit olacaqdır. Bu hasili α ilə işarə etsək dalğa tənliyi üçün
y = a cos(ωt − α ) alırıq ki, bu da koordinatı x olan nöqtənin rəqsi hərəkətini
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təsvir edən ifadədir. Beləliklə, görüşən dalğaların toplanma məsələsi görüşmə
nöqtəsində dalğaların yaratdığı rəqslərin toplanma məsələsinə gətirilmiş olur.
Təcrübələr göstərir ki, dalğa intensivliyinin çox böyük olmayan qiymətlərində iki dalğanın yekun təsiri onların təsirlərinin cəbri cəminə bərabərdir,
başqa sözlə bir dalğanın mühitdə yayılması həmin mühitdə ikinci dalğanın
yayılmasından asılı olmayaraq baş verir. Bu hadisə dalğaların superpozisiyası
(asılı olmayaraq toplanma) adlanır. Superpozisiya prinsipinə görə mühitdə
yayılan iki və daha çox sayda dalğalar görüşdükdən sonra bir-birinə heç bir
təsir göstərmədən sanki görüşməmiş kimi yayılırlar. Bu hadisəni bənzətmə
yolu ilə belə ifadə etmək olar: dalğaların “yaddaşı” olmadığına görə, görüşdükdən sonra onların görüşmələrini təsdiqləyən heç bir dəlil yoxdur. Əlbəttə,
yeganə dəlil dalğalardan hər birinin əvvəlki və görüşmədən sonrakı hallarının
müxtəlifliyi olardı. Əslində isə belə fərq yoxdur.
Dalğaların superpozisiya xassəsi dalğa tənliyinin xəttiliyi ilə əlaqədardır.
Doğrudan da, y1 = f1 ( x, t ) və y2 = f 2 ( x, t ) ayrı-ayrılıqda dalğa tənliyini ödəyirsə, yəni onların hər biri dalğa tənliyinin həllidirsə dalğa tənliyi xətti olduğuna görə y = y1 + y2 də həmin dalğa tənliyinin həllidir, başqa sözlə yekun
yerdəyişmə bir-birinə təsir göstərməyən ayrı-ayrı yerdəyişmələrin cəbri cəminə bərabərdir. Bu isə yuxarıda qeyd etdiyimiz superpozisiya prinsipidir.

Şəkil 11-5. Dalğaların interferensiyası

Bu qeydlərdən sonra dalğaların toplanmasını nəzərdən keçirək. Ən sadə
hala baxaq. Fərz edək ki, eyni tezlikli dalğaların görüşdükləri nöqtələrdə yaradılan yerdəyişmələr bir düz xətt üzrə baş verir. Uzununa dalğa üçün bu şərt
hər iki dalğanın eyni düz xətt üzrə yayıldığı zaman, eninə dalğa üçün isə bundan fərqli olaraq dalğaların ixtiyari istiqamətlərdə yayılaraq görüşdükləri zaman ödənə bilər. Uyğun olaraq S1 və S2 mənbələrindən (şəkil 11-5) çıxan
y1 = a1 cos(ωt − kr + α1 ),
(11.37)
y 2 = a2 cos(ωt − kr + α 2 )
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müstəvi dalğaların uducu olmayan mühitdə yayıldığını təsəvvür edək. Başlanğıc fazaların sıfırdan fərqli, yaxud sıfra bərabər olması məsələnin həllinə və
alınan nəticələrə prinsipial təsir göstərmir.
Bu səbəbdən, sadəlik üçün α1 = α 2 = 0 qəbul edək. Mənbələrdən müvafiq
olaraq r1 və r2 məsafədə yerləşmiş hər hansı M nöqtəsində uyğun dalğaların
yaratdıqları rəqslər
y1 = a1 cos(ωt − kr1 ),
(11.38)
y2 = a2 cos(ωt − kr2 )
kimi ifadə olunur. Rəqslərin toplanmasından məlum olduğu kimi, (11.38) ifadələri ilə təsvir olunan eyni tezlikli və bir düz xətt üzrə baş verən iki rəqsin
toplanması nəticəsində alınan yekun rəqsin amplitudu
a = a12 + a22 + 2a1a2 cos Δϕ

(11.39)

kimi təyin olunur. (11.38)-dən göründüyü kimi, fazalar fərqi
Δφ = k (r2 − r1 ) =

2π .
Δr
λ

(11.40)

Burada, Δr = r2 − r1 dalğaların yollar fərqidir. (11.39) və (11.40)-dan
göründüyü kimi, yekun amplitudun qiyməti dalğaların yollar fərqindən asılıdır. Ekran üzərində bir nöqtədən (məsələn, M) digər nöqtələrə (məsələn, M1,
M2 və s.) keçdikdə yollar fərqinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq yekun amplitud da dəyişir. Δr = nλ , yəni yollar fərqi dalğa uzunluğunun tam misillərinə
2π
(n=0, 1, 2, 3....) bərabər olan nöqtələrdə cos Δϕ = cos
nλ = cos 2πn = 1
və bu səbəbdən
a = a1 + a2 .

λ

(11.41)

Yollar fərqi Δr = (2n + 1) λ , yəni, tək sayda yarımdalğa uzunluğuna bərabər

2
olan nöqtələrdə cos Δϕ = cos 2π (2n + 1) λ = cos( 2n + 1)π = −1 və bu səbəbdən
2
λ

a = a1 − a2 .

(11.42)

İntensivlik (I) amplitudun kvadratı ilə düz mütənasib olduğundan müvafiq
hallar üçün
I = I1 + I 2 + 2 I1 I 2 ,
I = I1 + I 2 − 2 I1 I 2
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alınır. (11.43)-dən göründüyü kimi, fazalar fərqi sabit olan mənbələrdən gələn
monoxromatik dalğalar görüşdükdə fəzanın (yaxud ekranın) bir nöqtəsindən
digər nöqtəsinə keçdikcə bir-birini ardıcıl əvəz edən maksimum və minimumlardan ibarət mənzərə alınır. Bu hadisə dalğaların interferensiyası, alınan
mənzərə isə interferensiya mənzərəsi adlanır.
Fazalar fərqi sabit olan dalğalar koherent dalğalar, belə dalğaları yaradan
mənbələr isə koherent mənbələr adlanır. Aydındır ki, eyni tezlikli monoxromatik dalğalar koherentdir.
Ümumiyyətlə, görüşən istənilən dalğalar interferensiya mənzərəsi yaradır.
Bu mənzərəni müşahidə edə bilmək üçün həmin mənzərənin «yaşama müddəti» gözə ani təsirin «yaşama müddətindən» kiçik olmamalıdır. Görüşən
ixtiyari dalğaların fazalar fərqi zamandan asılı olaraq sürətlə və nizamsız dəyişdiyindən alınan ani interferensiya mənzərəsi zamandan aslı olaraq elə sürətlə dəyişir ki, göz belə ani mənzərəni görə bilmir və bu səbəbdən də fəzanın
hər bir nöqtəsində bir-birinə bərabər olan eyni intensivlik müşahidə olunur.
Doğrudan da, (11.39)-dan göründüyü kimi,

I = I1 + I 2 + 2 I1 I 2 ⋅ cos Δϕ

(11.44)

olduğundan fazalar fərqinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq hər bir nöqtədə müşahidə olunan intensivlik (11.44) ifadəsinin zamana görə orta qiymətinə bərabər olmalıdır. Fazalar fərqi zamandan asılı olaraq nizamsız dəyişdiyindən,
cos Δϕ -nin zamana görə orta qiyməti sıfra bərabər olar. Onda

I = I1 + I 2 .

(11.45)

Deməli, fazalar fərqi zamandan asılı olaraq nizamsız qaydada dəyişən
dalğaların görüşməsi nəticəsində fəzanın bütün nöqtələrində eyni intensivlik
müşahidə olunur. Bu səbəbdən müxtəlif tezlikli monoxromatik dalğalar qeyrikoherent dalğalardır.
İnterferensiya hadisəsini təhlil edərkən bir əlamətə də fikir vermək lazımdır. Məsələ ondadır ki, görüşən dalğaların intensivlikləri (amplitudları) birbirindən kəskin fərqləndiyi hallarda, məsələn I1>> I2 olduqda (11.44)–də
ikinci və üçüncü hədlər birinci həddə nəzərən çox kiçik olduğundan onları
atmaq olar. Bu halda I = I1 alınır, yəni, ekranın bütün nöqtələrində intensivlik eyni olur. Deməli, görüşən dalğaların amplitudları bir-birindən kəskin fərqləndiyi hallarda interferensiyadan söhbət gedə bilməz. Deyilənləri yekunlaşdıraraq interferensiya hadisəsinin baş verə bilməsi üçün aşağıdakı şərtlərin
ödənməsinin vacib olduğunu görürük:
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1. Görüşən dalğalar koherent olmalıdır.
2. Görüşmə nöqtəsində dalğaların yaratdıqları rəqslər qarşılıqlı perpendikulyar olmayan istiqamətlərdə baş verməlidir.
3. Görüşən dalğaların amplitudları (intensivlikləri) bir-birindən kəskin
fərqlənməməlidir.

11.7. DURĞUN DALĞALAR
Dalğa iki mühit sərhədində qismən qayıdır, qismən sınır. Qayıdan və sınan dalğaların intensivliklərinin nisbəti qaytarıcı səthin xassəsindən asılıdır.
Elə qaytarıcı səthlər vardır ki, düşən dalğa praktik olaraq sınmayaraq qayıdır.
Belə səthlər tam qaytarıcı səthlər adlanır. Tam qaytarıcı səthlərə düşən və
qayıdan dalğaların amplitudları bərabər olur. Belə dalğaların toplanması maraq təşkil edir.
Uducu olmayan mühitdə müstəvi monoxromatik dalğanın x oxunun müsbət istiqamətində yayıldığını təsəvvür edək. Dalğanın yoluna onun yayılma
istiqamətinə perpendikulyar olan tam qaytarıcı səth yerləşdirək. Dalğa həmin səthdən qayıdaraq x oxunun mənfi istiqamətində yayılır. Düşən və qayıdan dalğalar eyni bir mənbədən yaradıldığından koherentdir. Səth tam qaytarıcı olduğundan hər iki dalğanın amplitudları eynidir. Dalğalar koherent olduğundan onlar görüşərək interferensiya mənzərəsi yarada bilər. Koordinat
başlanğıcını görüşən (düşən və qayıdan) dalğaların eyni fazaya malik olduğu
nöqtədə seçək. Zamanı başlanğıc fazaların sıfır olduğu andan etibarən hesabladıqda düşən və qayıdan dalğalar müvafiq olaraq
y1 = a 0 cos(ωt − kx),
y 2 = a 0 cos(ωt + kx)

(11.46)

kimi ifadə olunur. Birinci ifadə x oxunun müsbət istiqamətində (qaytarıcı
səthə doğru), ikinci ifadə isə x oxunun mənfi istiqaməitində (qaytarıcı səthdən geri) yayılan qaçan müstəvi dalğanı təsvir edir. Hər iki halda amplitudların eyni olması, mühitin uducu olmaması ilə əlaqədardır. Qaçan dalğa dedikdə
yalnız bir istiqamətdə (bu istiqamətin seçilməsi ixtiyari ola bilər) yayılan
dalğa başa düşülür. Yekun interferensiya mənzərəsini müəyyən etmək məqsədilə əks istiqamətlərdə yayılan dalğaları toplamalıyıq:
y = y1 + y 2 = ao cos(ωt − kx) +
(11.47)
+ ao cos(ωt + kx) = 2ao cos kx cos ωt
Bu amplitudu
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a = 2ao cos kx

(11.48)

olan durğun dalğanın ifadəsidir. Durğun dalğanın hansı səbəbə görə belə
adlandırılması və bu dalğanın bəzi xüsusiyyətləri üzərində dayanaq. Hər şeydən əvvəl qaçan dalğanı təsvir edən ifadəni durğun dalğanı təsvir edən ifadə
ilə müqayisə etdikdə aşağıdakı iki mühüm fərq görünür:
1. Qaçan dalğanın amplitudu yayılma məsafəsindən asılı olmayan sabit
kəmiyyətdir. Lakin durğun dalğanın amplitudu yalnız verilmiş nöqtə
üçün sabit olmaqla yayılma məsafəsindən asılıdır. Amplitudların yayılma məsafəsi üzrə belə qərarlaşmış paylanmasına görə bu dalğa durğun
adlanır.
2. Qaçan dalğanın fazası yayılma məsafəsindən (x-dən) asılı olaraq dəyişdiyi halda durğun dalğanın fazası x-dən asılı deyildir (görəcəyimiz
kimi durğun dalğanın fazası yalnız düyün nöqtələrini keçdikdə dəyişir).
Durğun dalğanın (11.47) ifadəsindən göründüyü kimi, kx =

2π

λ

x = nπ

(n=0,1,2...) olduqda cos kx = cos nπ = ±1 . Bu şərtin ödənildiyi nöqtələrdə durğun dalğanın amplitudunun mütləq qiyməti a = 2a0 olur. kx = 2π x = (2n + 1) π

olduqda isə, cos kx = cos(2n + 1)

π

λ

2

= 0 olduğundan, bu şərt ödənilən nöqtə2
lərdə durğun dalğa amplitudu a = 0 olur. Amplitudun ən böyük ( a = 2a0 )
qiymətinə uyğun gələn nöqtələr qarın, sıfır qiymətinə uyğun gələn nöqtələr
isə düyün nöqtələri adlanır. Qonşu düyün (və qonşu qarın) nöqtələr arasındakı
məsafə qaçan dalğa uzunluğunun yarısına (λ/2) bərabərdir. Bu məsafə durğun
dalğanın uzunluğu adlanır.
(11.47)-dən göründüyü kimi, amplitud (2a0 cos 2π x) mənfi qiymət də ala
λ
2
π
bilir. Doğrudan da, (2a0 cos
x) düyün nöqtələrdən keçərkən öz işarəsini

λ

dəyişir. Bu o deməkdir ki, düyün nöqtəsini keçdikdə rəqsin istiqaməti əksinə
dəyişir, başqa sözlə, rəqsin fazası π qədər dəyişir. Beləliklə, iki qonşu düyün
arasındakı bütün nöqtələr sinfaz (eyni fazada), düyün nöqtəsinin müxtəlif tərəflərində yerləşən nöqtələr isə əks fazada rəqs edir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, amplitudların yayılma məsafəsinə görə
qərarlaşmış paylanması durğun dalğa adlanır.
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Bu dalğanın durğun adlanmasının bir səbəbi də odur ki, durğun dalğanın meydana gəldiyi mühitin ixtiyari hissəsinin en kəsiyindən keçən enerji
seli sıfırdır, başqa sözlə qaçan dalğada olduğu kimi enerji «qaçmır» (daşınmır), mühitin hər bir nöqtəsində potensial enerji (mühit deformasiyasının potensial enerjisi) kinetik enerjiyə (mühit hissələrinin rəqsi hərəkət enerjisinə)
çevrilərək «dayanır». Beləliklə, durğun dalğada mühitin istənilən en kəsiyində orta enerji seli sıfır olmaqla enerji hər düyün nöqtəsindən qonşu qarına və tərsinə keçir.
Durğun dalğanın başqa bir yaranma üsuluna da nəzər salaq. Hər iki ucundan bərkidilmiş simi rəqsə gətirdikdə, bərkitmə nöqtələrindən qayıtma nəticəsində sim boyu durğun dalğa yaranır. Bərkitmə nöqtələrində düyün əmələ
gəldiyindən, uzunluğu l olan sim onun boyu üzrə yalnız tam sayda yarımdalλ

ğalar yaradan rəqslərdə iştirak edir, yəni ( l = n (n = 1,2,3....). Buradan λn = 2l / n
2

alırıq.

a)

b)
Şəkil 11-6. Durğun dalğalar

Dalğanın yayılma sürəti υ olduqda, məlum dalğa uzunluqlarına görə müvafiq tezliklər
496

Səlt mühitdə dalğalar. Səs

νn =

υ υn
=
λn 2l

(11.49)

olur. νn -simin məxsusi rəqs tezlikləri adlanır. n = 1 halına uyğun olan

ν1 = υ / 2l
(11.50)
tezliyi əsas (fundamental) tezlik, n = 2,3,4,.... və sair qiymətlərinə uyğun
olan tezliklər isə obertonlar (şəkil 11-5,a) adlanır. Şəkil 11-6,b-də ikinci
obertonun (ν 2 = 2ν 1 tezlikli) 1 T müddətində gediş mərhələləri göstərilmişdir.
4

(11.49) və (11.50)-dən göründüyü kimi, obertonlar əsas tezliyin tam misillərinə (ν 2 = 2ν 1 ,ν 3 = 3ν 1 və s.) bərabərdir.

11.8. DALĞALARIN DİFRAKSİYASI
Dalğa uzunluğu ilə onun rast gəldiyi maneənin ölçüsü arasındakı nisbətdən
asılı olaraq dalğa, həmin maneəni aşaraq onun arxasına keçə bilir. Məneəyə
rast gəldikdə dalğaların həndəsi yayılma istiqamətlərindən kənara çıxma
(maneəni aşaraq onun arxasına keçmə) hadisəsi dalğaların difraksiyası
adlanır.
Difraksiya hadisəsi keyfiyyətcə Hüygens prinsipinin köməkliyi ilə izah
oluna bilər. Hüygens prinsipinə görə dalğa cəbhəsinin çatdığı hər bir nöqtə
tezlikləri dalğanın tezliyinə bərabər yarımsferik dalğa mənbəyinə çevrilir; bu
yarımsferik dalğaların (bunlar ikinci dalğalar adlanır) qurşayanı verilmiş an
üçün yeni dalğa cəbhəsini verir. Dalğanın yayılma istiqaməti dalğa cəbhəsinə
perpendikulyar olduğundan Hüygens prinsipinin köməkliyi ilə hər sonrakı
anda dalğanın yayılma istiqamətini müəyyən etmək olur. Hüygens prinsipinin
əhəmiyyəti təkcə difraksiya hadisəsini keyfiyyətcə izah etməkdən ibarət deyildir. Bu prinsipə əsaslanaraq dalğanın qayıtma və sınma qanunlarını da
müəyyən etmək mümkündür.
Hüygens prinsipinə görə difraksiya hadisəsinin baş verməsini keyfiyyətcə
izah edək. Fərz edək ki, dairəvi deşiyi olan qeyri-şəffaf ekran üzərinə perpendikulyar olaraq müstəvi dalğa düşür. Dalğa ekran deşiyinə çatdıqda Hüygens
prinsipinə görə deşiyin hər bir nöqtəsi yarımsferik dalğa mənbəyinə çevrilir.
Bu dalğaların qurşayanı yanlardan əyildiyindən deşikdən keçərək yayılan
dalğa qismən ilk yayılma istiqamətindən kənarlara doğru meyl edərək ekranın arxasına tərəf yayılır - difraksiya hadisəsi meydana gəlir. Maneəyə rast
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gələrkən dalğanın əvvəlki yayılma istiqamətindən meylini müəyyən edən
bucaq difraksiya bucağı adlanır. Beləliklə, Hüygens prinsipi dalğaların difraksiyasını keyfiyyətcə izah edir. Difraksiya hadisəsini tam müəyyənləşdirmək
üçün difraksiya olunmuş dalğa intensivliyinin difraksiya bucağından asılı
olaraq paylanmasını müəyyən etmək lazımdır. Təkcə Hüygens prinsipinə əsaslanaraq bu məsələni həll etmək olmur. Qarşıya çıxan bu çətinlik Frenel tərəfindən həll edilmişdir. O, ikinci dalğaların qarşılıqlı koherent olduğuna əsaslanaraq belə fikir irəli sürmüşdür ki, difraksiya nəticəsində alınan yekun mənzərə ikinci dalğaların interferensiyası nəticəsində formalaşır. Beləliklə,
Frenel ona qədər məlum olan Hüygens prinsipini ikinci dalğaların qarşılıqlı
interferensiyası prinsipi ilə tamamlayaraq difraksiya məsələsini kəmiyyətcə
həll etmək yolunda ciddi addım atmışdır. İnterferensiya prinsipi ilə Frenel
tərəfindən tamamlanmış Hüygens prinsipi Hüygens-Frenel prinsipi adlanır.
Bu prinsipə görə S nöqtəvi mənbədən yayılaraq ekranın dairəvi deşiyindən
keçərkən difraksiyaya uğrayan dalğanın ekran üzərindəki hər hansı A nöqtəsində yekun intensivliyi qarşılıqlı koherent olan ikinci dalğaların həmin
nöqtədə toplanması ilə müəyyən olunur. Beləliklə, difraksiya məsələsinin
kəmiyyətcə həlli açıq dalğa cəbhəsi üzrə inteqrallama (cəmləmə) əməliyyatına gətirilmiş olur. Ümumi halda bu işin icrası ciddi riyazi çətinliklərə səbəb olduğundan Frenel bu toplama əməliyyatını asanlaşdırmaq məqsədilə
praktik üsul – dalğa cəbhəsini zonalara (Frenel zonalarına) ayırmağı (şəkil
11-7)

Şəkil 11-7. Frenel zonaları

təklif etmişdir. Frenel dalğa cəbhəsini elə dairəvi zonalara bölmüşdür ki, hər
qonşu zonanın kənarlarından baxılan nöqtəyə qədər məsafələr fərqi λ/2-yə
bərabər olsun, yəni
O1 A − OA = O2 A − O1 A = ... = λ / 2 .
Belə olduqda qonşu zonalardan baxılan nöqtəyə gələn dalğalar əks fazalı
olduğundan bir-birini söndürür. Bu səbəbdən, ekran deşiyində cüt sayda Fre498
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nel zonaları yerləşdiyi halda A nöqtəsində minimum, tək sayda Frenel zonaları yerləşdiyi halda isə maksimum müşahidə olunur.
Hüygens-Frenel prinsipi əsasında dalğaların (elektromaqnit dalğasının)
difraksiyası çox ətraflı şəkildə optika bəhsində təhlil olunduğundan təkrara
yol verməmək üçün deyilənlərlə kifayətlənmək olar.

11.9. SƏS. ULTRASƏS
Səs - elastiki mühitdə yayılan mexaniki dalğaların bir növüdür. Qulağımıza təsir edərək eşitmə hissi oyadan elastiki dalğalar səs adlanır. Tezliyi 16
Hs-dən böyük, 20000 Hs-dən kiçik olan elastiki dalğalar qulağımıza eşitmə
təsiri göstərir. Tezlikləri bu intervaldan kənarda olan elastiki dalğalar qulağa
eşitmə təsiri göstərə bilmir. 16 hersdən kiçik tezlikli elastiki dalğalar infrasəs,
20 min hersdən böyük tezlikli elastiki dalğalar isə ultrasəs adlanır.
Səs bir neçə fiziki kəmiyyətlə - yüksəklik, tembr və ucalıqla xarakterizə
olunur.
Hər bir real səs tezlikləri müəyyən intervalda yerləşən harmonik rəqslər
toplusundan ibarətdir. Monoxromatik səs dalğasını yalnız xüsusi qurğuların
köməkliyi ilə əldə etmək olar.
Səs rəqsinin tezliyi səsin yüksəkliyini xarakterizə edir. Rəqsin tezliyi böyüdükcə səsin yüksəkliyi də artır.
Müxtəlif səs tonlarının nisbi intensivlikləri səsin tembrini (rəngarəngliyini)
müəyyən edir. Kəsilməz spektrli səs qulağımızda küy təsiri yaratdığına görə
küy adlanır.
Səsin ucalığı onun intensivliyi ilə müəyyən olunur. Ucalıq səviyyəsi olaraq

L = 10 lg

I
IO

qəbul olunur. I0=10-16Vt/sm2 =10-9

(11.51)

erq

san ifadəsi şərti olaraq intensivlik
sm 2
səviyyəsi (tezliyi 1000 Hs olan səsin insan qulağı ilə eşidilmə sərhəddinə yaxın olan) kimi qəbul olunmuşdur. Göstərilən loqarifmik şkalaya uyğun olan
ucalıq vahidi dessibeldir (db). İnsan nitqinin orta ucalıq səviyyəsi 60 db, bizdən 5m məsafədə yerləşən təyyarə mühərrikinin səsinin ucalığı isə 120 db-dir.
Səsin mühitdə yayılma sürəti (bu barədə söhbət «molekulyar fizika» bəhsində aparılacaqdır)
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υ= γ

RT

μ

.

(11.52)

Burada, R - universal qaz sabiti, T - mütləq temperatur, μ -səs yayılan
mühitin - qazın molekulyar kütləsi, γ - qazın sabit təzyiqdəki istilik tutumunun sabit həcmdəki istilik tutumuna nisbətidir. Otaq temperaturunda (T=290K)
səsin havada yayılma sürəti 340 m/san-dir.
Ultrasəsin alınması tərs pyezoelektrik hadisəyə əsaslanmışdır. Müəyyən
formada kəsilmiş bəzi kristalları (söhbət simmetriya mərkəzi olmayan kristallardan gedir) məsələn, kvarsı mexaniki təsirə məruz qoyduqda elektrik sahəsi
meydana gəlir. Bu hadisə pyezoelektrik effekt adlanır. Pyezoelektrik hadisəsi
məhz bu növ kristallarda müşahidə olunduğundan onlar pyezokristal adlanır.
Həmin hadisənin tərsi də mümkündür. Doğrudan da, müəyyən formada kəsilmiş kvars kristalını elektrik sahəsinin təsirinə məruz qoyduqda onun deformasiyaya uğradığı müşahidə olunmuşdur. Bu hadisə tərs pyezoelektrik hadisə
adlanır.
Pyezoelektrik xassəli kristalı dəyişən elektrik gərginliyi verilmiş lövhələr
arasında yerləşdirsək o rəqsi hərəkətdə iştirak edərək ətraf mühitə elastik dalğalar - ultrasəs şüalandırar.
Müvafiq qurğuların köməkliyi ilə tezliyi 109 hs-dən böyük, bir neçə on
Vt/sm2 intensivlikli ultrasəs almaq mümkündür. Ultrasəs generasiya edən
qurğular vasitəsilə böyük intensivlikli ultrasəs alaraq onlardan elm və texnikanın müxtəlif sahələrində-şüşə və farfor istehsalında, cərrahiyyə əməliyyatlarında, diaqnostikada, suda lokasiya işlərində, defektləri aşkara çıxarmaqda,
diffuziyanı və kimyəvi reaksiyaları sürətləndirmək, maddə hissəciklərini və
makromolekulları parçalamaq işlərində və s. geniş istifadə edirlər.

11.10. DOPPLER HADİSƏSİ
Bir çox hallarda ya mənbə, ya qəbuledici, yaxud hər ikisi mühitə nəzərən
hərəkət edir. Bununla əlaqədar qarşımıza belə bir təbii sual çıxır: mənbə, yaxud qəbuledici ətraf mühitə nəzərən hərəkət etdikdə qəbul olunan tezlik mənbəyin şüalandırdığı dalğa tezliyindən fərqlidirmi?
Doppler müəyyən etmişdir ki, mənbə və ya qəbuledicinin bir-birinə nəzərən hərəkəti zamanı qəbuledicinin qəbul etdiyi tezlik mənbəyin şüalandırdığı
dalğa tezliyindən fərqlidir. Bu hadisə onu müəyyənləşdirmiş alimin şərəfinə
Doppler hadisəsi (effekti) adlanır.
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Ümumi halda qəbuledici və mənbəyin hərəkəti istənilən istiqamətdə baş
verə bilər. Biz ən sadə hala - mənbə və qəbuledicinin onları birləşdirən düz
xətt üzrə hərəkət etdiyi halı nəzərdən keçirəcəyik. Mənbə və qəbuledici birbirinə yaxınlaşdıqda müvafiq sürəti müsbət, uzaqlaşdıqda isə mənfi qəbul
edəcəyik. Mənbə və qəbuledicinin hərəkət sürətlərini, uyğun olaraq, υ m və
υq , səs dalğasının mühitdə yayılma sürətini isə u ilə işarə edərək aşağıdakı
xüsusi halları nəzərdən keçirək.
1. Qəbuledici sükunətdədir, mənbə isə qəbulediciyə doğru bərabərsürətlə
hərəkət edir; υq = 0 , υ m f 0 . Elastiki dalğanın yayılma sürəti yalnız onun
yayıldığı mühitin xassələrindən asılı olduğuna görə mənbəyin hərəkəti dalğanın yayılma sürətini (u) dəyişdirə bilmir, başqa sözlə mənbəyin hərəkətdə
olub-olmamasından asılı olmayaraq dalğa bir period müddətində λ məsafəsinə
yayılır (şəkil 11-8).

Şəkil 11-8. Doppler hadisəsi

Sadəlik üçün mənbə hərəkətə başladığı anda qəbuledicinin ondan λ qədər
məsafədə yerləşdiyini qəbul edək. Bu şərtləşmənin məsələnin həllinə prinsipial təsiri yoxdur. Mənbə hərəkətə başladığı anda onun buraxdığı dalğa λ məsafəsinə yayıldığı müddətdə mənbə l = υmT qədər qəbulediciyə yaxınlaşır.
Onda qəbul olunan dalğa uzunluğu λ ′ = λ − l = λ − υmT = uT − υmT = (u − υm )T .
Deməli, bu halda qəbul olunan dalğanın uzunluğu qısalır. Bu səbəbdən
qəbuledicinin qeydə aldığı tezlik
1
u
u
u
=
(11.53)
ν′ = =
ν=
ν.
1 − υm u
λ ′ (u − υ m )T u − υm
Deməli, baxılan halda qəbul olunan tezlik mənbəyin şüalandırdığı dalğa
tezliyindən böyük olur.
Mənbə qəbuledicidən uzaqlaşdığı halda ( υ m <0) (11.53) ifadəsində mənbənin sürəti qarşısındakı işarə əksinə dəyişir.
ν′=

u
1
ν=
ν
(u + υ m )
1 + υm u

(11.54)
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Göründüyü kimi, bu halda qəbul olunan tezlik mənbənin şüalandırdığı
dalğa tezliyinə nəzərən kiçilir.
2. Mənbə sükunətdədir, qəbuledici mənbəyə doğru hərəkət edir: υ m = 0 ,
υ q f 0 . Bu halda dalğa qəbuledicinin yanından u + υ q sürəti ilə keçir. Onda
qəbul olunan tezlik
u + υq u + υq
υ
(11.55)
ν′ =
=
= (1 + q )ν .
uT
u
λ
Qəbuledici mənbədən uzaqlaşdıqda υq < 0 olduğundan, (11.55) ifadəsində

υq -nin işarəsi əksinə çevrilir və bu səbəbdən
υ
ν ′ = (1 − q )ν .

(11.56)
u
Beləliklə, mənbənin qəbulediciyə nəzərən hərəkəti zamanı qəbul olunan
tezliyin
1
ν′ =
,
(11.57)
1 m υm / u
qəbuledicinin mənbəyə nəzərən hərəkəti zamanı qəbul olunan tezliyin isə

ν ′ = (1 m

υq

)ν
(11.58)
u
olduğunu görürük. (11.57) və (11.58)-də yuxarıdakı işarələr mənbəyin və
qəbuledicinin bir-birinə yaxınlaşmalarına, aşağıdakı işarələr isə uzaqlaşmalarına uyğundur.
3. Həm mənbə, həm də qəbuledici ətraf mühitə nəzərən hərəkət edir. Bu
halda mənbəyin hərəkəti hesabına dalğa uzunluğu, qəbuledicinin hərəkəti
hesabına isə dalğanın qəbuledici yanından keçmə sürəti dəyişdiyindən, tezlik
hər iki səbəbə görə dəyişir. Onda yuxarıdakı qeydlərimizə əsaslanaraq qəbul
olunan tezlik üçün aşağıdakı ifadəni alırıq:
1 ± υq / u
.
(11.59)
ν′ =
1 m υm / u

(11.59)-dan göründüyü kimi, υ q = υm olduqda və həm mənbə, həm də qəbuledici eyni istiqamətdə hərəkət etdikdə, yəni mənbə və qəbuledici bir-birinə
nəzərən hərəkət etmədikdə ν ′ = ν alınır. Deməli, Doppler effekti mənbə və
qəbuledicinin hər cür hərəkəti zamanı yox, yalnız mənbə və qəbuledicinin birbirinə nəzərən nisbi hərəkəti zamanı müşahidə olunur.
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Şəkil 11-9. Mənbə və qəbuledicinin onları birləşdirən düzxətlə bucaq
təşkil edən istiqamətlərdə hərəkəti

Qəbuledici və mənbə onları birləşdirən düz xətt üzrə yox, ixtiyari istiqamətlərdə (şəkil 11-9) hərəkət etdikdə (11.59)-da υ q və υ m əvəzinə uyğun sürətlərin mənbə və qəbuledicini ilk andakı vəziyyətdə onları birləşdirən düz
xətt üzərindəki υq cos α 2 və υ m cos α1 proyeksiyaları yazılır:

ν′ =

1 ± (υq cosα 2 ) / u
1 m υm (cosα1 ) / u

=

u ± υq cosα 2
u m υm cosα1

. (11.60)

Burada α1 və α 2 uyğun olaraq mənbənin və qəbuledicinin hərəkət istiqamətləri ilə ilk anda onları birləşdirən düz xətt arasındakı bucaqlardır.
Təcrübi faktlar Doppler hadisəsini tam təsdiq edir. Doppler hadisəsinin
elmi və praktik əhəmiyyətləri haqqında ətraflı söhbət Ümumi fizikanın «Optika» bölməsində aparılacaqdır.

SUALLAR
1. Dalğa nədir?
2. Elastiki dalğa nədir?
3. Dalğanın yayılması üçün mühitə ehtiyac varmı?
4. Eninə dalğa nədir?
5. Eninə dalğa hansı mühitlərdə yayıla bilər?
6. Uzununa dalğa nədir?
7. Uzununa dalğa hansı mühitlərdə yayıla bilər?
8. Qazlarda hansı növ dalğalar yayıla bilər?
9. Mayedə hansı növ dalğalar yayıla bilər?
10. Bərk cisimdə hansı növ dalğalar yayıla bilər?
11. Dalğa uzunluğu nədir?
12. İki period müddətində dalğa nə qədər məsafəyə yayılır?
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13. Bir period müddətində dalğa nə qədər məsafəyə yayılır?
14. Dalğa yayıldıqda rəqs edən hissəciklər dalğa ilə birlikdə mühit boyunca hərəkət edirmi?
15. Müstəvi dalğa nədir?
16. Qaçan dalğa nədir?
17. Durğun dalğa nədir?
18. Dalğanın yayılma sürəti mühitin elastiki xassələrindən asılıdırmı?
19. İnterferensiya hadisəsi nədir?
20. Dalğaların interferensiyası üçün hansı şərtlər ödənməlidir?
21. Hansı dalğalar koherent adlanır?
22. İntensivlikləri bir-birindən kəskin fərqlənən iki koherent dalğanın interferensiya mənzərəsi müşahidə oluna bilərmi?
23. Dalğa ilə rəqs bir-birindən nə ilə fərqlənir?
24. Dalğaların difraksiyası nədir?
25. Doppler hadisəsi nədir?
26. Mənbənin qəbulediciyə nəzərən hərəkəti qəbul olunan dalğanın tezliyini dəyişdirə bilərmi?
27. Qəbuledicinin mənbəyə nəzərən hərəkəti qəbul olunan dalğanın tezliyini dəyişdirə bilərmi?
28. Mənbə və qəbuledici eyni istiqamətdə eyni sürətlə hərəkət etdikdə qəbul
olunan dalğanın tezliyi dəyişirmi?
29. Mənbə və qəbuledici əks istiqamətlərdə eyni sürətlə hərəkət etdikdə qəbul
olunan dalğanın tezliyi dəyişirmi?
30. Mənbə və qəbuledici qarşı-qarşıya eyni sürətlə hərəkət etdikdə qəbul olunan
dalğanın tezliyi dəyişirmi?
31. Mənbə və qəbuledici eyni sürətlə bir-birindən uzaqlaşdıqda qəbul olunan
dalğanın tezliyi dəyişirmi?
32. Mənbə və qəbuledici bir düzxətt üzrə yox, bir-biri ilə bucaq təşkil edən istiqamətlərdə hərəkət etdikdə Doppler effekti müşahidə olunarmı?
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Ağıl kordursa, gözlərdən nə fayda
(Ərəb atalar sözü)
Cahilin ən böyük bəlası cahil olduğunu bilməməsidir.
(C.Eliot)

XII FƏSİL
XÜSUSİ NİSBİLİK NƏZƏRİYYƏSİNİN ƏSASLARI
12.1. QALİLEYİN NİSBİLİK PRİNSİPİNİN MƏHDUDLUĞU
Nisbilik prinsipi və Qaliley çevirmələri ilə əvvəllər tanış olduq. Bu çevirmələrə əsaslanaraq sürətlərin klassik toplanma qaydasını da müəyyən etdik.
→

Həmin qaydaya görə müəyyən K koordinat sisteminə nəzərən υ 0 sürəti ilə
→

hərəkət edən K ′ koordinat sistemində bu sistemə nəzərən υ 2 sürəti ilə hərəkət edən maddi nöqtənin K-ya nəzərən sürəti
→

→

→

υ1 = υ 0 + υ 2 .

(12.1)
Hərəkət sürəti işıq sürətinə yaxın olduqda sürətlərin klassik toplanma
qaydası ciddi çətinliklərlə qarşılaşır. Bu çətinliyi sadə bir misalla göstərək.
→

Tutaq ki, Yerə nəzərən sabit υ 0 sürəti ilə düz xətt boyunca hərəkət edən vaqon daxilindəki müşahidəçi əl fənərini vaqonun hərəkət istiqamətində yönəlt→

məklə yandırır. İşığın vaqona nəzərən yayılma sürətini c ilə işarə etdikdə
onun yerdəki müşahidəçiyə nəzərən sürəti
→

→

→

υ1 = υ 0 + c ,

(12.1a)

yəni υ1 f c olur. Lakin aparılan təcrübələr göstərir ki, işığın yayılma sürəti
mənbəyin sükunət və ya hərəkət hallarından asılı olmayaraq sabitdir. Deməli, Qaliley çevirməsinə əsaslanan (12.1) qaydası böyük sürətlər üçün yaramır. Bundan əlavə, Qaliley çevirmələri qarşısına çoxlu sayda digər ciddi çətinliklər də çıxmışdır. Bu çətinlikləri sadalamadan hələlik onu demək kifayətdir ki, Qaliley çevirmələri böyük (işıq sürətinə yaxın) sürətlər üçün yaramır. Beləliklə, böyük sürətlərdə Qaliley çevirmələrini əvəz edən, kiçik sürətlərdə isə bu çevirmə ilə üst-üstə düşən yeni çevirmə düsturlarına ehtiyac
yarandığını görürük.
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12.2. NİSBİLİK NƏZƏRİYYƏSİNİN TƏCRÜBİ ƏSASLARI
İŞIĞIN YAYILMA SÜRƏTİ HAQQINDA QISA MƏLUMAT. İşıq insanları hələ qədim zamanlardan maraqlandırmışdır. Müxtəlif dövrlərdə istər işığın təbiəti, istərsə də onun yayılma mexanizmi haqqında müxtəlif, bəzən də
bir-birinə zidd fikirlər söylənmişdir. Bir qrup alim (Nyuton başda olmaqla)
işığın korpuskulyar, digər qrup (Hüygens başda olmaqla) isə dalğa xassəli
olduğunu söyləmişlər. Bundan əlavə, bəzi alimlərin fikrincə işıq sonlu sürətlə
(Qaliley və b.), digərlərinin (Kepler və b.) fikrincə isə ani olaraq (sonsuz böyük
sürətlə) yayılır. Aparılan təcrübələr (Ryomer, Bredli və b.) göstərmişdir ki,
işıq sonlu sürətlə yayılır və bu yayılma sürətini ölçmək olar.
XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində aparılan bir çox təcrübələr (Yunq,
Frenel, Araqo) işığın dalğa təbiətli olduğunu təsdiq etmişdir. İşığın dalğa təbiətli olması alimlərin onun yayılma mexanizmi haqqında fikir söyləmələrinə
səbəb olmuşdur. Mexaniki dalğanın yalnız elastiki mühitdə yayıldığı məlum
idi. Bununla əlaqədar belə bir sual meydana gəlir: işıq dalğa təbiətli olduğundan onun da yayılması üçün elastiki mühit lazımdır. Belədirsə, işığın boşluqda yayılmasını necə başa düşmək olar? Bu suala cavab vermək məqsədilə
alimlər işığın yayılması üçün müvafiq elastiki mühitin - efirin varlığı iddiasını
irəli sürmüşlər. Həmin iddiaya görə efir adlanan elastiki hipotetik maddə bütün Kainatı doldurur – o aqreqat halından asılı olmayaraq bütün cisimlərin,
hətta boşluğun da daxilində mövcuddur. Beləliklə, XIX əsrin əvvəllərində
özünə möhkəm yer tutmuş fikrə görə, işıq xüsusi hipotetik mühit olan efirdə
yayılır. Lakin məsələ bununla bitmir – efir mühitinin varlığını təsdiq edən
təcrübələr aparmaq lazım idi. Bu təcrübələrdən bəziləri üzərində dayanaq.

Şəkil 12-1. Maykelson təcrübəsi
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MAYKELSON TƏCRÜBƏSİ. 1881-ci ildə Maykelson belə bir mülahizə
irəli sürmüşdür: işıq sükunətdə olan efir daxilində yayılarsa, Yerin Günəş ətrafında hərəkəti nəticəsində yarana biləcək «efir küləyi» işığın yayılma sürətinə təsir göstərməlidir. Bu təsiri müəyyən etmək məqsədi ilə o, müvafiq təcrübə aparmışdır.
Maykelson interferometri adı ilə məşhur olan cihazla aparılan həmin təcrübənin mahiyyəti belədir. S işıq mənbəyindən çıxan işıq şüası yarımşəffaf
lövhə üzərinə düşərək qismən qayıdır, qismən sınır. Alınan iki şüa qarşılıqlı
perpendikulyar qoyulmuş iki müstəvi güzgü üzərinə göndərilir (şəkil 12-1).
Həmin güzgülərdən əks olunan koherent şüalar yarımşəffaf lövhə vasitəsilə Q qəbuledicisinə yönəlir. Eyni istiqamətdə yayılan bu iki koherent şüalar
lazımi şərtlər ödəndikdə interferensiya mənzərəsi yaradır. Cihaz elə yerləşdirilir ki l2 qolu (yarımşəffaf lövhədən müvafiq güzgülərə qədər məsafə qol
adlanır) Yerin orbit üzrə hərəkət sürəti istiqamətində (bu istiqaməti astronomik üsulla müəyyən etmək olar), l1 qolu isə həmin istiqamətə perpendikulyar
yönəlsin. Bu halda güzgülərdən qayıdan koherent şüalar görüşərək müəyyən
interferensiya mənzərəsi yaradır. Müvafiq hesablamalara görə alınan interferensiya mənzərəsi interferometrin qollarının uzunluğu və cihazın efirə nəzərən hərəkət sürəti ilə müəyyən olunur. Deməli, alınan interferensiya mənzərəsinə görə «efir küləyi»nin sürətini tapmaqla onun işıq sürətinə təsirini müəyyən etmək olar.
İnterferensiya mənzərəsinin özünə yox, onun sürüşməsinə əsaslanaraq
«efir küləyini» aşkar etmək nisbətən asan və daha əlverişlidir. Maykelson
bunu nəzərə alaraq istifadə etdiyi cihazı bütövlükdə 900 fırladaraq interferometrin qollarının öz yerlərini qarşılıqlı olaraq dəyişməsinə nail olmaqla gözlənilən interferensiya mənzərəsinin sürüşməsini müşahidə etmişdir. Doğrudan
da, fırlatma yolu ilə interferometrin qollarının yerlərini dəyişmə zamanı əlavə
yollar fərqi yarandığından interferensiya mənzərəsi bütövlüklə müəyyən qədər sürüşməlidir. Həmin sürüşməni ölçməklə «efir küləyi»nin sürətini tapmaq
olar. İndi deyilənlərə inanmaq üçün baxılan hər iki halda - interferometrin
ilk vəziyyətdə və öz oxu ətrafında 900 fırladıldıqdan sonra alınan vəziyyətdə
interferensiya mənzərəsini yaradan şüalar arasındakı yollar fərqini tapaq.
YOLLAR FƏRQİNİN HESABLANMASI. İşığın və Yerin tərpənməz efirə
nəzərən sürətlərini müvafiq olaraq c və υ ilə işarə edək. Onda l2 qolu üzrə
güzgüyə tərəf (Yerin orbit boyu hərəkəti istiqamətində) və güzgüdən lövhəyə
tərəf (Yerin orbit boyu hərəkət istiqamətinin əksinə) yayılan işığın Yerlə birlikdə υ sürətilə hərəkət edən cihaza nəzərən sürəti müvafiq olaraq c − υ və
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c + υ olur. Bu səbəbdən, işığın lövhədən 2 güzgüsünə və güzgüdən lövhəyə
qədər (Yerin orbit üzrə hərəkət istiqamətinə paralel) yayılmasına sərf olunan
zaman müddəti
l
l
2l
1
(12.2)
t1// = 2 + 2 = 2 ⋅
c −υ c +υ
c 1− β 2
olur. Burada β =

υ

. t-nin üstündəki (1) işarəsi isə zaman müddətinin interfec
rometrin ilk vəziyyətinə aid olduğunu göstərir. İşığın lövhədən 1 güzgüsünə
və əksinə (Yerin orbit üzrə hərəkət istiqamətinə perpendikulyar) yayılma
müddətləri bir-birinə bərabərdir. Yarımşəffaf lövhədən qayıdan işıq 1 güzgü( 1)
sünə çatanadək həmin güzgü Yerin hərəkəti istiqamətində υt⊥(1) / 2 qədər ( t ⊥ işığın lövhədən 1 güzgüsünə və güzgüdən lövhəyədək yayılma müddətidir)
yerini dəyişərək yeni vəziyyət alır (şəkil 12-2).

Şəkil 12-2. Maykelson təcrübəsinə dair

Bu müddətdə L lövhəsi də həmin məsafə qədər öz yerini dəyişərək L′ vəziyyətini alır. Daha sonra işıq yerini υt⊥(1) / 2 qədər irəliyə dəyişmiş güzgüdən
lövhəyə qədər yayılanadək lövhə bir daha öz yerini υt⊥(1) / 2 qədər dəyişərək
υ2
c2
L′′ vəziyyətini alır. Şəkil 12-2-dən göründüyü kimi, (t⊥(1) ) 2 − (t⊥(1) ) 2 = l12
4

4

olduğundan

t ⊥ (1) =

2l1
1
.
⋅
c
1− β 2

(12.3)

(12.2) və (12.3) ifadələrinə əsaslanaraq interferensiya yaradan şüalar arasındakı yollar fərqini təyin etmək olar:
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(1)

Δt (1) = t ΙΙ

− t ⊥ (1) =

2l
2l1
1
1
.
⋅
− 1⋅
2
2
c 1− β
c
1− β

(12.4)

Əslində Yer öz oxu ətrafında fırlandığına görə onun üzərində interferometr yerləşən yerdəki xətti sürəti də nəzərə alınmalıdır. Lakin bu sürət 500
m/san tərtibində olduğundan onu Yerin orbit üzrə hərəkət sürətinə ( υ =30
υ2
km/san) nəzərən diqqətə almamaq olar. β 2 = 2 = 10−8 olduğunu da nəzərə
c
1
1
alaraq
və
ifadələrini β2-na görə sıraya ayıraraq yalnız β2
2
2
1− β
1− β
daxil olan hədlərlə kifayətləndikdə
l
2
2
(12.5)
Δt (1) = β 2 (l 2 − 1 ) + (l 2 − l1 )
2 c
c
olur.Yollar fərqini tapmaq üçün (12.5) ifadəsini c-yə vurmaq lazımdır:
l
(12.6)
Δd (1) = 2 β 2 (l 2 − 1 ) + 2(l 2 − l1 ) .
2
(12.6) ilə təyin olunan yollar fərqi dalğa uzunluğunun tam misillərinə
bərabər olduğu yerlərdə maksimumlar, yarımdalğa uzunluğunun tək misillərinə bərabər olduğu yerlərdə isə minimumlar alınır. Müşahidə olunan interferensiya mənzərəsinə əsaslanaraq məlum c, l1 və l2-yə görə υ -ni hesablamaqla «efir küləyi»nin işığın yayılma sürətinə təsirini öyrənmək olar. Lakin bir
qədər əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, interferensiya mənzərəsinin sürüşməsini
müşahidə etmək nisbətən əlverişli olduğundan, qurğunu 900 fırlatmaq təklif
olunmuşdur. Bu halda l1 və l2 qolları öz yerlərini qarşılıqlı dəyişir. İnterferometrin öz oxu ətrafında 900 fırladılması nəticəsində əldə olunmuş yeni vəziyyətdə (12.2)-(12.4) və (12.6)-ya uyğun olaraq, müvafiq zaman müddətləri
üçün aşağıdakı ifadələr alınır:

t//

( 2)

=

t ⊥ ( 2) =

Δt ( 2 ) = t //

( 2)

2l1
1
⋅
c 1− β 2

(12.7)

2l 2
1
⋅
c
1− β 2

(12.8)

− t⊥

( 2)

=

2 2
l
2
β (l1 − 2 ) + (l1 − l2 )
c
2
c

(12.9)
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l2
) + 2(l1 − l 2 )
(12.10)
2
Kəmiyyətlər üstündəki (2) işarələməsi onların interferometrin əvvəlki vəziyyətə nəzərən öz oxu ətrafında 900 fırladıldıqdan sonrakı halına uyğun olduqlarını ifadə edir. Beləliklə, cihazı dediyimiz qayda üzrə 900 fırlatdıqdan
sonra interferensiya yaradan şüalar arasında yaranan yollar fərqi
Δd ( 2) = 2 β 2 (l1 −

Δd = Δd (1) + Δd ( 2) = (l1 + l2 ) β 2

(12.11)

qədər dəyişər. Bu səbəbdən sonrakı interferensiya mənzərəsi əvvəlkinə nəzəΔd
rən müəyyən (zolaq eninin
hissəsi) qədər sürüşməli idi.

λ

MAYKELSON TƏCRÜBƏSİNİN MƏNFİ NƏTİCƏSİ. Maykelson təcrü-

bəni təsvir etdiyimiz tərzdə apararaq interferometri 900 fırlatdıqda interferensiya mənzərəsinin əsla sürüşmədiyini müşahidə etmişdir. Daha sonralar lazer
şüaları vasitəsilə aparılan dəqiq təcrübələr də fırlanma nəticəsində interferensiya mənzərəsinin sürüşmədiyini təsdiq etmişdir. Aparılan bütün təcrübələrdə
məqsəd interferensiya mənzərəsinin gözlənilən sürüşməsini təyin etmək olduğundan, sürüşmənin müşahidə olunmaması mənfi nəticə adlandırılmışdır.
Əlbəttə, bu tarixi simvolik adı hərfi mənada başa düşmək düzgün olmaz. Mənfi
nəticə dedikdə, interferensiya mənzərəsinin gözlənilən sürüşməsinin baş vermədiyini, yəni, belə sürüşmənin olmadığını başa düşmək lazımdır.
MAYKELSON TƏCRÜBƏSİNDƏN ALINAN DİGƏR NƏTİCƏLƏR. Təsvir olunan Maykelson təcrübəsindən alınan nəticə-interferensiya mənzərəsinin sürüşməməsi «efir küləyi»nin yoxluğu fikrinə gətirdi. Lakin «efir küləyi»
nin yoxluğu heç də efirin yoxluğu demək deyildir. Bəlkə Yer orbit üzrə hərəkət edərkən efiri özü ilə aparır və bu səbəbdən «külək» yaranmır? Gələcəkdə görəcəyimiz kimi bəzi təcrübələrə (Fizo) görə efir qismən aparılır, bəzi
təcrübələrə (işığın aberrasiyası) görə isə efir sükunətdə qalır. Bu cür birbirinə zidd nəticə verən təcrübələrin müqayisəsi göstərir ki, efir adlanan mühit yoxdur.
Bir daha qeyd edək ki, bu nəticə - efirin yoxluğu nəticəsi bilavasitə Maykelson təcrübəsinin nəticəsi deyildir. Lakin efirin mövcud olub-olmamasından asılı olmayaraq Maykelson təcrübəsindən digər mühüm nəticə alınır:
işığın yayılma sürəti bütün istiqamətlərdə eynidir. Həmin nəticə aşağıdakı
çox sadə mülahizədən alınır: Yer qapalı əyri üzrə Günəş ətrafında fırlanır.
Bu əyrinin ayrı-ayrı kiçik hissələrində Yeri ətalət hesabat sistemi kimi qəbul
etmək olar. Belə hissələrin birindən digərinə keçmək bir ətalət hesabat siste510
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mindən digərinə keçmək deməkdir. Təcrübələrin illər boyu- müxtəlif zamanlarda (yerin orbit yzrə hərəkət trayektoriyasının müxtəlif hissələrində) aparılması nəticəsində işıq sürəti üçün eyni bir qiymət alındığından bir ətalət hesabat sistemindən digərinə keçdikdə işıq sürətinin yayılma istiqamətindən asılı
olmaması nəticəsinə gəlirik.
İŞIĞIN ABERRASİYASI. (Bredli, 1725-ci il). Bredli Yerin orbit müstəvisinin (ekliptikanının) qütbündə yerləşmiş tərpənməz ulduzu müşahidə edərkən, onun bir il ərzində ellips cızdığını görmüşdür. Tərpənməz ulduzun bu
hərəkəti (görünən hərəkəti) o vaxt qəribə görünürdü. Bredli işığın aberrasiyası adlanan bu hadisəni izah etmək yolunda çətinliyə rast gəldi. Lakin ilk
görüşdə bu hadisə ilə heç bir əlaqəsi olmayan başqa bir hadisə qarşıya çıxan
çətinliyi aradan qaldırmağa kömək etdi.
Bir dəfə Bredli başqa səyahətçilərlə birlikdə Temza çayı boyunca gəzintiyə çıxıbmış. Hər gəzinti zamanı qayıq çay boyunca dəfələrlə kah aşağı, kah
da yuxarı hərəkət edirdi. Bredli qayıq üzərindəki yelkənə nəzər saldıqda görmüşdür ki, hər dəfə qayıq geriyə dönəndə yelkən elə yellənir ki, sanki bu anda
küləyin istiqaməti dəyişir. O, matroslara müraciət edərək bu qəribə hadisənin
səbəbini soruşmuşdur. Matroslar izah etmişlər ki, qayıq dönərkən küləyin istiqaməti dəyişmir. Yelkənin bu sayaq yellənməsinin səbəbi küləyin istiqamətinin deyil, qayığın hərəkət istiqamətinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Bredli matrosların izahına qulaq asdıqdan sonra ulduzun il ərzində ellips üzrə görünən
hərəkətini işığın sonlu sürətlə yayılması və Yerin Günəş ətrafında fırlanması
ilə əlaqələndirdi. O, qayığın dövri hərəkətini Yerin orbit üzrə hərəkəti, müəyyən bir istiqamətdə əsən küləyi isə işığın yayılması ilə əvəz etdi.
ABERRASİYA BUCAĞININ TƏYİNİ. Ulduzu teleskopla müşahidə etmək
üçün teleskop oxunu elə yönəltmək lazımdır ki, ulduzun xəyalı okulyarın
mərkəzində alınsın. Yer ulduza nəzərən hərəkət etməsəydi, teleskop oxunu AB
istiqamətində yönəltmək lazım gələrdi. Lakin Yer AB-yə perpendikulyar istiqamətdə (Ulduz ekliptikanın qütbündə olduğundan) hərəkət etdiyindən teleskop borusunu Yerin hərəkət istiaqmətində elə α bucağı (aberrasiya bucağı)
qədər meyl etdirməliyik ki, işıq D-dən A-ya yayılanadək A nöqtəsi DM xətti
üzərində yerləşən M nöqtəsinə gəlsin.
Şəkil 12-3-dən göründüyü kimi tgα = AM / MD . Aberrasiya bucağı çox
AM υt υ
= = .
kiçik olduğundan AD ≅ DM qəbul etmək olar. Onda tgα =
AD ct c
Burada υ - Yerin orbit üzrə hərəkət sürəti, c- işığın yayılma sürəti, t isə Yerlə
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birlikdə υ sürəti ilə hərəkət edən teleskop okulyarının AM məsafəsini qətetmə müddətidir. Bredli aberrasiya bucağı üçün α = 20,5 // almışdır.

Şəkil 12-3. İşığın aberrasiyası

Teleskopla ulduza baxan müşahidəçi ulduzu onun öz həqiqi vəziyyətində
(AB istiqamətində) yox, AD istiqamətində görər. Yer bir il müddətində qapalı
orbit üzrə bir tam dövr etdiyindən, müşahidə istiqaməti olan AD xətti AB ətrafında 2π bucağı qədər dönərək bir dövr edir. Bu isə o deməkdir ki, ulduz
bir il müddətində, sanki bucaq diametri 2α olan ellips üzrə hərəkət edir. Əgər
Yer Günəş ətrafında fırlanmasaydı, yaxud işıq ani sürətlə yayılsaydı bu hadisə,
yəni işığın aberrasiyası müşahidə olunmazdı - tərpənməz ulduz həmişə AB
istiaqmətində müşahidə olunardı. Qeyd edək ki, işığın aberrasiyasını izah etmək üçün, üstüörtülü olsa da işığın heliosentrik sistemə nəzərən sükunətdə
olan efir daxilində yayıldığı qəbul olunmuşdur. Əks təqdirdə, işıq Yer orbiti
müstəvisinə perpendikulyar istiqamətdə yayılmazdı. Deməli, işığın aberrasiyası hadisəsinə görə efir varsa, o sükunətdə olmalıdır.
Bu mövzunu tamamlamazdan əvvəl, təkrar da olsa, daha bir vacib cəhətə
nəzər salaq. Yer orbit boyu ellips üzrə hərəkət edərkən orbitin hər bir kiçik
hissəsində (həmin hissə üçün Yerin sürəti qiymət və istiqamətcə sabit qalmalıdır) özünü ətalət hesabat sistemi kimi aparır. Bu baxımdan Yerə yalnız
məhdud zaman intervallarında müəyyən ətalət hesabat sistemi kimi baxmaq
olar. Hər növbəti məhdud zaman intervalında Yer yenə də ətalət hesabat sistemi olur, lakin bu ətalət sistemi əvvəlkindən fərqlidir- bu sistemlərin hərəkət
sürətlərinin istiqamətləri müxtəlifdir. Deməli, il ərzində Yer üzərindəki müşahidəçi sanki ardıcıl olaraq bir ətalət hesabat sistemindən digərinə keçir. Bu
baxımdan aberrasiya bucağı dedikdə, bir ətalət hesabat sistemindən digərinə
keçərkən ulduzdan gələn şüa istiqamətinin dəyişməsi başa düşülür.
512

Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin əsasları

FİZO TƏCRÜBƏSİ. Fizo 1860-cı ildə hərəkət edən mühitin işıq sürətinə
təsirini öyrənmək məqsədilə belə bir təcrübə aparmışdır. O, işıq mənbəyi (S),
yarımşəffaf lövhə (I), üç güzgü (II, III, IV), dördbucaq şəkilli şüşə boru və işıq
qəbuledicisindən (Q) ibarət qurğu yığmışdır (şəkil 12-4).
S mənbəyindən çıxan işıq şüası I yarımşəffaf lövhə üzərinə düşərək qismən qayıdır (1 şüası), qismən sınaraq (2 şüası) DC borusuna daxil olur.

Şəkil 12-4. Fizo təcrübəsi

Şəkil12-4-dən göründüyü kimi, 1 və 2 şüaları üç güzgüdən əks olunaraq
yarımşəffaf lövhə vasitəsilə Q qəbuledicisinə yönəldilir. Hər iki şüa S mənbəyindən gələn eyni bir şüanın ikiləşməsindən (sınma və qayıtma nəticəsində)
alındığına görə koherentdir və bu səbəbdən görüşərək interferensiya mənzərəsi yarada bilir.
Boru daxilində su axmadıqda koherent şüaların görüşməsi müəyyən interferensiya mənzərəsi yaradar. Suyu boru daxilindən şəkil 12-4-də göstərilən
istiqamətdə axıtdıqda koherent şüalardan biri (1 şüası) su axını istiqamətdə,
digəri (2 şüası) isə su axınının əksi istiqamətdə yayılır. Su axan zamanı efiri
özü ilə aparsa, 1 və 2 şüalarının axan su daxilində yayılma sürətləri müxtəlif
olduğundan onlar arasında əlavə yollar fərqi yaranar. Bu yollar fərqi əvvəlcə
müşahidə olunan interferensiya mənzərəsinin bütövlüklə müəyyən qədər (əlavə
yaranan yollar fərqindən asılı olaraq) sürüşməsinə səbəb olur. Sürüşmənin
qiymətinə görə efirin axan su tərəfindən nə dərəcədə aparılmasını (aparılma
əmsalını) təyin etmək olar.
YOLLAR FƏRQİNİN VƏ EFİRİN APARILMA ƏMSALININ TƏYİNİ.

Suyun axma sürətini υ , işığın boşluqda yayılma sürətini c, suyun sındırma
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əmsalını n, efirin su tərəfindən aparılma əmsalını γ, AB və CD qollarının birlikdə uzunluğunu l ilə işarə edək. Güzgülərin su borusuna çox yaxın yerləşdiyini və işıq sürətinin kifayət qədər böyük qiymətə malik olduğunu nəzərə
alsaq, şüanın borudan kənardakı yolunu nəzərə almamaq olar.
İşığın suda yayılma sürəti c/n olduğundan 1 və 2 şüalarının axan su daxilində yayılma sürətləri üçün uyğun olaraq,
c
⎫
+ γυ , ⎪
⎪
n
⎬
c
u2 = − γυ .⎪
⎪⎭
n
u1 =

(12.12)

alınır. Həmin şüaların su borusu daxilində yayılma müddətləri
l
l
⎫
=
,
u1 c n + γυ ⎪⎪
⎬
l
l
t1 =
=
.⎪
u2 c n − γυ ⎪⎭

t1 =

Koherent şüalar arasında yaranan əlavə yollar fərqi
2cγlυ
.
Δd = cΔt = c(t2 − t1 ) =
(c / n) 2 − γ 2υ 2

(12.13)

(12.14)

Fizo bu yollar fərqi hesabına interferensiya mənzərəsinin sürüşməsini ölçməklə efirin aparılma əmsalı üçün

γ = 1−

1

n2

(12.15)

almışdır. Efirin aparılma əmsalı üçün bu ifadə Fizo təcrübəsindən xeyli əvvəl
Frenel tərəfindən nəzərə alınmışdır.
Bu təcrübədən alınan nəticədən göründüyü kimi, hərəkət edən mühit efiri
qismən aparır.
Fizo təcrübəsinə bir qədər diqqətli yanaşsaq, Eynşteynin dediyi kimi, bu
təcrübənin nisbilik nəzəriyyəsinin təcrübi əsaslanmasında «həlledici təcrübə»
olduğuna inanarıq. Doğrudan da, Fizo təcrübəsindən γ = 0 alınsaydı efirin
hərəkət edən mühit tərəfindən aparılmadığını (sükunətdə olduğunu) söyləyərdik. γ = 1 alınsaydı efirin hərəkət edən mühit tərəfindən tam aparıldığını
söyləyərdik. γ = 1 alınsaydı (12.12) ifadəsini
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c
⎫
+ υ ,⎪
⎪
n
⎬
c
u2 = − υ .⎪
⎪⎭
n
u1 =

(12.16)

kimi yazmaq olar. Bu isə sürətlərin Qaliley qaydası ilə toplanma qanunudur.
γ =1−

1
≠ 1 olması göstərir ki, sürətlərin Qaliley qaydası ilə toplanma qanun2

nu məhduddur və böyük (işıq sürətinə yaxın) sürətlər üçün yaramır. Fizo təcrübəsinin tarixi əhəmiyyəti bundan ibarətdir. Fizo təcrübəsindən alınan bu
nəticə o dövrdə heç kim tərəfindən başa düşülməmiş və yalnız nisbilik nəzəriyyəsi yarandıqdan sonra aydın olmuşdur.
XÜSUSİ NİSBİLİK PRİNSİPİ. Xüsusi nisbilik prinsipinin əsas müddəalarını şərh etməzdən əvvəl onların müəyyənləşdirilməsində həlledici rol oynayan bəzi ümumi mülahizələrlə tanış olaq.
1. Aparılan çoxlu sayda təcrübələrin bir qismi efirin sükunətdə olduğunu
(işığın aberrasiyası və s.) digər qismi efirin hərəkətdə olan mühit tərəfindən
qismən aparıldığını (Fizo və b.), başqa bir qismi isə tam aparıldığını (Maykelson-Morli və b.) söyləməyə imkan verir. Bir az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi,
bir-birinin nəticəsini inkar edən bu təcrübələrin qarşılıqlı müqayisəsi efir adlanan mühitin olmaması nəticəsinə gətirir. Bu fikrə ilk dəfə Eynşteyn gəlmişdir.
2. Sürətlərin klassik toplanma qaydası işıq sürətinə yaxın sürətlərdə yaramır.
3. İşığın yayılma sürəti mənbəyin, qəbuledicinin, həmçinin mənbə və qəbuledici arasındakı mühitin nisbi hərəkətindən asılı olmayan sabit kəmiyyətdir. Bu növ sabit kəmiyyət fundamental sabit adlanır. Bu fikir də Eynşteynə
məxsusdur. İşıq sürətinin (bütün ətalət sistemlərində) sabitliyi Qaliley çevirməsinə ziddir. Qaliley çevirməsi isə bildiyimiz kimi, fəza və zamanın mütləqliyinə əsaslanmışdır. Həmin çevirməyə görə bütün ətalət hesabat sistemlərində
zamanın gedişi eynidir, başqa sözlə, zaman intervalı Qaliley çevirməsinə görə
invariant2 kəmiyyətdir. Uzunluq da Qaliley çevirməsinə görə invariantdır.
Eynşteyn qarşıya çıxan prinsipial çətinlikləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə
zaman və məkanın (fəzanın) mütləqiliyi haqqında klassik görüşləri rədd edərək 1905-ci ildə xüsusi nisbilik nəzəriyyəsini irəli sürdü. Bu nəzəriyyə zaman və məkan haqqında müasir təsəvvürlərin əsasını qoydu. Xüsusi nibilik
nəzəriyyəsinin əsasını Eynşteyn tərəfindən irəli sürülmüş iki postulat təşkil
edir.
2

Bir koordinat sistemindən digərinə keçdikdə qiyməti sabit qalan kəmiyyətlər həmin keçidə
nəzərən invariant adlanır.
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EYNŞTEYN POSTULATLARI. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin yaradıcısı

olan Eynşteyn öz postulatlarını ona qədər məlum olan çoxlu sayda təcrübi faktları ümumiləşdirməklə və prinsipcə yeni olan cəsarətli fikir söyləyərək təklif
etmişdir.
1. Bir ətalət hesabat sistemindən digərinə keçdikdə fiziki hadisələri təsvir
edən qanunlar dəyişmir.
2. İşığın boşluqda yayılma sürəti mənbəyin və qəbuledicinin hərəkətindən
asılı olmayaraq sabitdir.
Birinci postulat Qalileyin nisbilik prinsipinin mexaniki hadisələr çərçivəsindən çıxaraq bütün fiziki hadisələr (elektrik, maqnit, optik) üçün ümumiləşməsindən ibarətdir.
Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin elmə hansı prinsipial yeniliklər gətirdiyini
aydın təsəvvür etmək üçün əvvəlcə bəzi zəruri anlayışlarla tanış olaq, sonra
isə bu nəzəriyyənin şərhinə və ondan alınan nəticələrin müzakirəsinə keçək.

12.3. SAATLARIN SİNXRONLAŞDIRILMASI
Müəyyən bir nöqtədə baş verən hadisənin davam müddətini ölçmək üçün
saatdan istifadə olunur. Bu məqsədlə hadisənin baş verdiyi və sona çatdığı
anlarda saatın göstərişləri qeydə alınaraq göstərişlər fərqi - hadisənin davam
müddəti müəyyənləşdirilir. Bu üsulla eyni bir nöqtədə başlayıb həmin nöqtədə
də tamamlanan hadəsənin davam müddətini ölçmək olar. Bəs hadisə bir nöqtədə başlanıb digər nöqtədə tamamlandıqda onun davam müddətini necə təyin
etmək olar? Bu məqsədlə müxtəlif nöqtələrdə yerləşmiş saatların göstərişlərini
əlaqələndirmək-sinxronlaşdırmaq lazımdır. Müxtəlif nöqtələrdə yerləşdirilmiş saatların sinxrolaşdırılması belə edilir: saatların əqrəblərini eyni vəziyyətə
gətirməklə onlar fəzanın müxtəlif nöqtələrinə, məsələn, A, B, D, və s. nöqtələrinə yerləşdirilir. Bundan sonra hər hansı bir nöqtədə yerləşdirilmiş S işıq
mənbəyindən bütün istiqamətlərə işıq siqnalı göndərilir. Hər bir saat işıq siqnalının ona çatdığı anda işə salınır. Belə olduqda, xüsusi hal olaraq bir düz
xətt üzərində yerləşən A, B və D nöqtələrində yerləşdirilmiş saatların hamısı
qarşılıqlı sinxronlaşdırılmış olur. Baxdığımız halda işıq siqnalı A saatına tA
anında çatarsa, B saatının göstərişi t B = t A − AB c olur. D - saatının göstərişi
isə t D = t A − AD c = t B − BD c . Saatlar arasındakı məsafə kiçik olduqda işığının
yayılma sürəti çox böyük olduğundan, praktik olaraq, saatların əqrəbləri eyni
anlarda eyni rəqəmlər üzərindən keçir. Məsələn, aralarındakı məsafə 3000 km
olan iki saatın göstərişləri fərqi Δt=3000km/300000 km/san=0,01 san olur.
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12.4. LORENS ÇEVİRMƏLƏRİ
Dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi, bir-birinə nəzərən hərəkət edən ətalət sistemləri arasında keçid yaradan Qaliley çevirməsi məhduddur, o yalnız işıq
sürətindən çox kiçik sürətlər üçün doğrudur. Deməli, bir ətalət sistemini digəri
ilə əlaqələndirən elə çevirmə düsturları almaq lazımdır ki, onlar Eynşteynin
bir qədər əvvəl şərh etdiyimiz iki postulatına əsaslansın və sürətin kiçik qiymətlərində Qaliley çevirmələri ilə üst-üstə düşsün. Bu isə o deməkdir ki, ətalət
hesabat sistemlərini əlaqələndirən elə çevirmə düsturları müəyyən etmək lazımdır ki, fiziki hadisələri təsvir edən tənliklər həmin çevirməyə nəzərən kovariant olsun. Bir koordinat sistemindən digərinə keçdikdə yeni koordinatlarla
ifadə olunan tənlik formasını dəyişmədikdə həmin tənlik verilmiş çevirmə
düsturlarına görə kovariant sayılır. Xüsusi halda tənliyin ayrı-ayrı hədlərini
ifadə edən ədədlər çevirmə zamanı sabit qaldıqda tənlik verilmiş çevirmə düsturuna nəzərən invariant sayılır.
Qeyd olunan şərtləri təmin edən çevirmə düsturlarını müəyyən edək. Bu
məqsədlə K və K ′ ətalət hesabat sistemlərini nəzərdən keçirək. K ′ koordinat
sisteminin K-ya nəzərən sabit sürətlə hərəkət etdiyini qəbul edək. Ümumi
halda K və K ′ koordinat sistemlərinin başlanğıcları üst-üstə düşməməklə
koordinat oxları ixtiyari istiqamətdə yönələ bilər. Lakin müvafiq həndəsi əməliyyatlar (fəza fırlanması və paralel köçürmə) vasitəsilə elə edə bilərik ki, ilk
anda koordinat başlanğıcları üst-üstə düşməklə z və y oxları, uyğun olaraq
z′ və y′ oxlarına paralel olsun, x və x′ oxları isə üst-üstə düşsün. K ′ -in K-ya
nəzərən hərəkətinin υ0 sürəti ilə x oxu istiqamətində baş verdiyini qəbul etdikdə müəyyən müddətdən sonra K ′ sisteminin koordinat başlanğıcı x oxu boyunca hərəkət edərək O′ vəziyyətini (şəkil 12-5) alır.

Şəkil 12-5. Koordinat sistemlərinin nisbi hərəkəti
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Məqsədimiz K ətalət hesabat sistemi ilə ona nəzərən x oxu boyunca υ0
sabit sürəti ilə hərəkət edən K ′ ətalət hesabat sistemi arasında Eynşteyn
postulatlarına tabe olan çevirmə düsturları almaqdır. K və K ′ sistemlərində
baş verən hər bir hadisə müvafiq olaraq x, y, z, t və x′, y′, z′, t ′ koordinatları
ilə müəyyən olunur. Deməli, Eynşteyn postulatları ödənmək şərti ilə x,y,z,t,
və x′, y′, z′, t ′ / arasında keçid yaratmalıyıq:

x′ = f1 ( x, y, z, t ),
y′ = f 2 ( x, y, z , t ),
z′ = f 3 ( x, y, z , t ),

(12.17)

t ′ = f 4 ( x, y, z , t ).
K və K ′ ətalət hesabat sistemləri arasında keçid yaradan (12.17) çevirmə
düsturlarının aşkar şəklini müəyyən etmək üçün fəza və zamanın xassələrindən istifadə edək. Fəza və zamanın klassik xarakteristikalarına görə fəza bircins və izotrop, zaman isə bircinsdir. Bu xassələri bir qədər ətraflı aydınlaşdıraq.
FƏZANIN BİRCİNSLİYİ. Fəzanın bircinsliyi onun bütün nöqtələrinin eyni
hüquqlu olması deməkdir. Bu o zaman mümkündür ki, fəzanın heç bir nöqtəsi
müstəsnalıq təşkil etməsin. Fəza bircins olduğundan üstünlük təşkil edən
koordinat sistemi yoxdur. Koordinat başlanğıcı olaraq fəzanın istənilən nöqtəsini seçmək olar, çünki koordinat başlanğıcının seçilməsi hadisənin gedişinə
təsir göstərə bilməz. Əks halda, Bakıda və Moskvada, yaxud eyni mərtəbənin
müxtəlif otaqlarında eyni şəraitdə aparılan eyni təcrübələr müxtəlif nəticələr
verərdi. Fəzanın hər hansı bir nöqtəsi müstəsnalıq təşkil etsə idi, onda bu nöqtəyə bərkidilmiş koordinat sistemi mütləq koordinat sistemi, ona nəzərən hərəkət isə mütləq hərəkət olardı. Təcrübi faktlar göstərir ki, fəzada müstəsna
nöqtə və mütləq hərəkət yoxdur. Deyilənləri ümumiləşdirərək fəzanın bircinsliyinə belə tərif vermək olar: bir nöqtədən digər nöqtəyə keçdikdə fəza xarakteristikasının dəyişməz qalması xassəsi fəzanın bircinsliyi adlanır. Fəzanın
bircinsliyi öz riyazi ifadəsini tənliklərin koordinat başlanğıcının köçürülməsinə nəzərən kovariantlığında tapır.
FƏZANIN İZOTROPLUĞU. Fəzanın hər bir nöqtəsində koordinat oxlarının ixtiyari istiqamətə yönəlməsi eyni hüquqludur, başqa sözlə, fəzanın müxtəlif istiqamətlərdə xassələri eynidir. Bu xassə fəzanın izotropluğu adlanır.
Koordinat oxlarının fəza yönəlməsinin dəyişməsi təsvir olunan hadisənin gedişinə təsir göstərsəydi verilmiş koordinat sistemində müəyyən hadisəni öy518
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rənməklə həmin koordinat sisteminin fəzada vəziyyətini qeyd edərək üstünlük
təşkil edən istiqamətin varlığı fikrinə gələ bilərdik. Təcrübələr isə göstərir ki,
fəzada müstəsnalıq təşkil edən istiqamət yoxdur. Fəzanın izotropluğu öz riyazi
ifadəsini tənliklərin koordinat oxlarının fırlanmasına nəzərən kovariant qalmasında tapır.
Beləliklə, ətalət hesabat sistemlərində fəzanın izotropluğu öz riyazi ifadəsini
tənliklərin koordinat oxlarının fırlanmasına nəzərən kovariant qalmasında tapır.
ZAMANIN BİRCİNSLİYİ. Zamanın bircinsliyi də çoxlu sayda təcrübələrdən alınan nəticələrin ümumiləşməsi ilə müəyyən olunmuşdur. Hər hansı
bir hadisənin gedişi o hadisənin hansı anda baş verməsindən asılı deyilsə zamanın bircins olduğunu söyləmək olar. Məsələn, fərz edək ki, saat 12-də və
18-də biri-birinin eyni olan iki hadisə baş vermişdir. Sonrakı ixtiyari anlarda
birinci hadisənin saat 12-yə nəzərən gedişi ikinci hadisənin saat 18-ə nəzərən
gedişindən əsla fərqlənməyəcəkdir. Əks təqdirdə zaman gedişində müstəsnalıq
təşkil edən an olardı. Təcrübi faktlar isə müstəsnalıq təşkil edən anı inkar edir.
Beləliklə, zamanın bircinsliyi dedikdə, verilmiş fiziki hadisə gedişinin bu hadisənin hansı anda baş verməsindən asılı olmayaraq eyni gedişini başa düşəcəyik.
LORENS ÇEVİRMƏLƏRİ. Asanlıqla inana bilərik ki, fəza və zamanın
bircinsliyi bir-birinə nəzərən sabit sürətlə hərəkət edən iki ətalət koordinat
sistemləri arasındakı keçidi ifadə edən (12.17) asılılığıın xətti olmasına gətirir,
yəni
f1 ( x, y, z , t ) = a1 x + a2 y + a3 z + a4 t + a5 ,
f 2 ( x, y, z , t ) = b1 x + b2 y + b3 z + b4 t + b5 ,
(12.18)
f 3 ( x, y, z , t ) = p1 x + p 2 y + p3 z + p 4 t + p5 ,
f 4 ( x, y, z , t ) = q1 x + q 2 y + q3 z + q 4 t + q5 .

Burada a, b, p, q - sabitlərdir. Bu nəticəyə gəlmək məqsədilə x′, y′, z′, t ′
koordinatlarının sonsuz kiçik dx′, dy′, dz′, dt ′ dəyişmələrini (tam diferensiallarını) tapaq. (12.17)- nin birinci tənliyinin hər iki tərəfini tam diferensiallayaq:
dx′ =

∂f1
∂f
∂f
∂f
dx + 1 dy + 1 dz + 1 dt.
∂x
∂y
∂z
∂t

(12.19)

Fəza və zaman bircins olduğundan (12.19) ifadəsi ixtiyari anda və fəzanın
ixtiyari nöqtəsində ödənməlidir. Bu isə o zaman mümkündür ki, dx, dy, dz
∂f ∂f ∂ f ∂ f
və dt-nin əmsallları olan 1 , 1 , 1 , 1 zaman və koordinatdan asılı
∂ x ∂ y ∂ z ∂t
olmayan sabit kəmiyyətlər olsun. Verilən şərtin ödənməsi üçün f1 funksiyası
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f1 ( x, y, z, t ) = a1 x + a 2 y + a3 z + a 4 t + a5

(12.20)

kimi ifadə olunmalıdır. (12.20) ifadəsinə daxil olan a1 , a2 , a3 , a4 , a5 kəmiyyətləri sabitlərdir. Eyni qayda ilə f2, f3 və f4 funksiyaları üçün də (12.20)-yə
oxşar ifadələr alınır. Beləliklə, (12.18) ifadəsinin fəza və zamanın bircinsliyindən alınan nəticə olduğunu isbat etdik. İndi isə başlanğıc anda koordinat sistemləri başlanğıclarının vəziyyətini qeyd etməklə (12.18)-dəki sərbəst hədləri
müəyyənləşdirək. Bu məqsədlə K və K ′ koordinat sistemlərini fəza fırlanması və paralel köçürmə üsulları ilə elə vəziyyətə gətirək ki,
1. t = 0 anında K və K ′ sistemlərinin koordinat başlanğıcları üst-üstə
düşsün,
2. K ′ sisteminin koordinat başlanğıcındakı saatın t = 0 anındakı göstərişi
′
t = 0 olsun,
3. koordinat oxlarının qarşılıqlı yönəlməsi şəkil 12-5-dəki kimi olsun.
Şərtimizə görə t = t ′ = 0 olduqda x=y=z=0 və x′ = y′ = z′ = 0 olur. Bu o zaman mümkündür ki, (12.18) sistemində a5 = b5 = p5 = q5 = 0 olsun, başqa
sözlə, axtardığımız çevirmə düsturlarını müəyyənləşdirən f funksiyaları xətti
olmaqla yanaşı bircins olsun, yəni həmin funksiyaları aşkar şəkildə ifadə edən
(12.18)-də sərbəst hədlər iştirak etməsin.
x′ = a1 x + a2 y + a3 z + a4t ,
y′ = b1 x + b2 y + b3 z + b4t ,
(12.21)
Onda
z′ = p1 x + p2 y + p3 z + p4t ,
t ′ = q1 x + q2 y + q3 z + q4t.

y′ VƏ z′ ÜÇÜN ÇEVİRMƏ DÜSTURLARI. Qəbul etdiyimiz şərtlərə
görə xy müstəvisi x′y′ müstəvisi ilə, xz müstəvisi isə x′z′ müstəvisi ilə üstüstə düşür. Onda ixtiyari x, y, z və t üçün z = 0 olduqda z′ = 0 və y = 0 olduqda y′ = 0 olmalıdır. Bu isə o zaman mümkündür ki, (12.21)-in ikinci və
üçüncü tənliklərində b1=b3=b4=0 və p1=p2=p4=0 olsun, yəni
y′ = b2 y,⎫
⎬
z′ = p3 z. ⎭

(12.22)

Hərəkət istiqamətinə (x oxuna) nəzərən y və z eyni hüquqludur. Bunu və
fəzanın izotropluğunu nəzərə aldıqda (12.22) çevirmə düsturlarına daxil olan
b2 və p3 əmsalları bir-birinə bərabər olmalıdır: p3=b2=b. Onda
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y′ = by,⎫
⎬
z′ = bz. ⎭

(12.23)

Beləliklə, axtardığımız çevirmə düsturlarını almaq üçün b sabitini təyin
etmək kifayətdir. Həmin sabiti təyin etmək üçün nisbilik prinsipindən istifadə
edək. Bu məsələni həll etməzdən əvvəl uzunluq anlayışını müəyyənləşdirmək
lazımdır.
UZUNLUĞUN TƏYİNİ. Kiçik sürətlər mexanikasında uzunluq mütləq
(dəyişməz) kəmiyyətdir - müəyyən xətkeşin uzunluğu onun sükunətdə, yaxud
hərəkətdə olmasından asılı olmayaraq sabitdir. Bu cür yanlış təsəvvürün beynimizə həkk olunmasının səbəbi Nyutonun “günahı” üzündən zaman və fəza
haqqında sadəlövh, yanlış anlayışlara malik olmağımızdır. Bir qədər sonra
görəcəyimiz kimi, ümumi halda uzunluq nisbidir, yəni eyni bir xətkeşin uzunluğu sükunətdəki və hərəkətdəki müşahidəçilərə nəzərən müxtəlifdir.
Uzunluq dedikdə, xətkeşin uc nöqtələrinin verilmiş koordinat sistemi
vaxtının eyni anında qeyd olunmuş koordinatları arasındakı fərqlə təyin
olunan məsafə başa düşülür. Uzunluq üçün verilən bu tərifdən göründüyü
kimi, baxılan koordinat sistemində xətkeşin uzunluğunu təyin etmək üçün həmin koordinat sistemində saat əqrəbinin eyni göstərişində (eyni anda) xətkeşin
uc nöqtələrinin koordinatlarını qeyd etmək lazımdır. Məsələn, K ′ sisteminə
nəzərən sükunətdə olan xətkeşin uzunluğunu təyin etmək üçün verilmiş anda
onun uc nöqtələrinin koordinatlarını - x1′, y1′, z1′ və x′2 , y′2 , z2′ təyin etməliyik.
Onda K ′ sistemindəki müşahidəçiyə görə xətkeşin uzunluğu - məxsusi uzunluq

l = ( x′2 − x1′) 2 + ( y′2 − y1′) 2 + ( z′2 − z1′) 2

(12.24)

olur.
K ′ sistemi K sisteminə nəzərən x oxunun müsbət istiqəmətində υ0 sürəti
ilə hərəkət etdiyindən, təbiidir ki, həmin xətkeş K sisteminə nəzərən υ0 sürətilə
x oxunun müsbət istiqamətində hərəkət edir. Bu sistemə nəzərən xətkeşin
uzunluğunu təyin etmək üçün verilmiş t anında xətkeşin uc nöqtələrinin koordinatlarını x1 , y1 , z1 və x2 , y2 , z2 təyin etmək lazımdır. Onda K sisteminə nəzərən xətkeşin uzunluğu - hərəkətdə olan xətkeşin uzunluğu

l ′ = ( x2 − x1 ) 2 + ( y2 − y1 ) 2 + ( z2 − z1 ) 2 .

(12.25)

(12. 25) ifadəsi hərəkətdə olan xətkeşin uzunluğunu müəyyən edir. Məhz
bu səbəbdən həmin uzunluq məxsusi uzunluq deyildir. Xətkeşin ona nəzərən
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sükunətdə olan sistemə görə uzunluğu məxsusi uzunluq adlanır və l ilə işarə
olunur.
İndi b-ni təyin etməklə məşğul olaq. Bu məqsədlə K sistemində uzunluğu
l olan xətkeşin y oxu boyunca yönəldiyini, yəni y2 − y1 = l olduğunu qəbul
edək. K ′ sistemində bu xətkeşin uzunluğu l ′ = y2′ − y1′ olur. Onda (12.23)-ün
birinci tənliyinə əsasən hərəkətdə olan xətkeşin uzunluğu
l ′ = bl .
(12.26)
İkinci halda verilmiş xətkeşin K ′ sisteminə nəzərən sükunətdə olduğunu
qəbul edək. Onda K/ sisteminə nəzərən sükunətdə olan xətkeşin uzunluğu
l = y2′ − y1′ olur. K ′ sistemi K-ya nəzərən υ0 sürətilə hərəkət etdiyindən K ′ -ə
nəzərən sükunətdə olan xətkeş K-ya nəzərən υ0 sürəti ilə hərəkət etdiyindən
xətkeşin K-ya nəzərən uzunluğu l ′ = y′2 − y1 olur. Yenə də (12.23)-ün birinci
tənliyinə əsaslanmaqla l = bl ′ və buradan
l′ = l b .

(12.27)

Nisbilik prisipinə (ətalət hesabat sistemlərinin eyni hüquqlu olması) görə
hər iki halda l ′ üçün eyni ifadə alınmalıdır. Əks halda, yəni (12.26) və (12.27)dən l ′ üçün alınan ifadələr müxtəlif olsaydı, buna əsaslanaraq K və K ′ ətalət
koordinat sistemlərindən hansının sükunətdə, hansının isə hərəkətdə olduğunu
fərqləndirmək olardı. Deməli l b = bl olduğundan

b2 = 1 .
(12.28)
(12.28)-dən b=1 və b=-1 alınır. Koordinat sistemlərinin seçilmiş yönəlmələrində y-in işarəsi y′ -la, z-in işarəsi z′ -lə eyni olduğundan (y>0 olduqda
y′ f 0 və z f 0 olduqda z′ f 0 ) b=1 götürməliyik. Beləliklə, y′ və z′ üçün
çevirmə düsturları
y′ = y ,⎫
⎬
z ′ = z. ⎭

(12.29)

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, (12.29)-dan göründüyü kimi, hərəkət
istiqamətinə perpendikulyar yerləşdirilmiş xətkeşin uzunluğu hərəkət
sürətindən asılı olmayaraq dəyişməz qalır.
x′ VƏ t ′ ÜÇÜN ÇEVİRMƏ DÜSTURLARI. Şəkil 12-5-dən göründüyü
kimi, x koordinatı yz müstəvisi üzərində, x′ isə y′z′ müstəvisi üzərində dəyişr
məz qalır. Digər tərəfdən, y′z′ müstəvisi yz müstəvisinə nəzərən υ0 sürətilə
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hərəkət edir. Hərəkət nisbi olduğundan eyni qayda ilə yz müstəvisinin y′z′
r
müstəvisinə nəzərən - υ0 sürətilə hərəkət etdiyini də söyləmək olar. Belə olduqda x′ = 0 müstəvisi üzərində yerləşən bütün nöqtələrin ( K ′ sisteminin
koordinat başlanğıcı bu müstəvi üzərindədir) K sisteminə nəzərən koordinatları x = υ0t olur. Bu isə yalnız x′ koordinatı x və t-nin xətti funksiyası olduqda
mümkündür, yəni
x′ = α ( x − υ0t ).
(12.30)
Burada α- mütənasiblik əmsalıdır. Doğrudan da, (12.30)-dan göründüyü
kimi x′ = 0 olduqda x = υ0t olur. Oxşar mülahizələrə əsasən x = 0 müstəvisi
üzərində yerləşən bütün nöqtələrin (K sisteminin koordinat başlanğıcı bu
müstəvi üzərindədir) K ′ sisteminə nəzərən x′ koordinatı x′ = −υ0t ′ və bu səbəbdən
x = γ ( x′ − υot ′) .
(12.31)
Burada γ - mütənasiblik əmsalıdır. Nisbilik prinsipinə əsaslanaraq α = γ
olduğunu isbat etmək olar. Bu məqsədlə K sisteminə nəzərən sükunətdə olan l
uzunluqlu xətkeşin x oxu boyunca yerləşdiyini qəbul edək. (12.30)-a əsasən
həmin xətkeşin K ′ sisteminə nəzərən uzunluğu
l ′ = x2′ − x1′ = α ( x2 − υoto ) − α ( x1 − υoto ) =
(12.32)
= α ( x2 − x1 ) = αl.
Həmin xətkeş K ′ sisteminə nəzərən sükunətdə olmaqla x′ oxu üzrə yönəldikdə K sisteminə (hərəkət edən sistemə) nəzərən onun uzunluğu (12.31)
düsturunun köməkliyi ilə aşağıdakı kimi təyin olunur:
l ′ = x − x = γ ( x2′ + υoto′ ) − γ ( x1′ + υoto′ ) =
(12.33)
= γ ( x′2 − x1′ ) = γl.
Hər iki halda hərəkətdə olan xətkeşin uzunluğu təyin olunduğundan, nisbilik prinsipinə görə αl = γl və buradan α = γ alınır. Beləliklə
x′ = α ( x − υ0t ), ⎫
⎬
x = α ( x′ + υ0t ′).⎭

(12.34)

olduğunu görürük. Mütənasiblik əmsalı α-nı tapmaq üçün işıq sürətinin sabitliyi postulatından istifadə etmək kifayətdir. Bu məqsədlə K və K ′ sistemlərinin koordinat başlanğıcları üst-üstə düşdüyü t = t ′ = 0 anında koordinat
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başlanğıcından işıq siqnalı buraxıldığını qəbul edək. İşıq sürəti bütün ətalət
sistemləri üçün sabit olduğundan K və K ′ sistemlərində x və x′ oxları üzrə
işığın yayılması
x = ct , ⎫
(12.35)
⎬
x′ = ct ′.⎭
ifadələri ilə təsvir olunar. (12.35)-i (12.34)-də nəzərə aldıqda

ct = α (ct ′ + υ0t ′) = αt ′(c + υ0 ),
ct ′ = α (ct − υ0t ) = αt (c − υ0 ).

(12.36)

(12.36) ifadələrini tərəf-tərəfə vurduqda c 2 = α 2 (c 2 − υ02 ) , α = ±

1
1− β 2

.

Burada β = υ0 /c . Əvvəlcə qeyd etdiyimiz kimi, x və x′ oxları eyni istiqamətə
yönəldiyindən kəsr qarşısındakı müsbət işarə götürülməlidir. Onda

α = 1/ 1 − β 2 ,
x′ = ( x − υot ) 1 − β 2 ,
x = ( x′ + υot ′) 1 − β 2 .

(12.37)
(12.38)

(12.34)-dən göründüyü kimi, t ′ kəmiyyəti x və t-nin xətti bircins funksiyasıdır. Bunu təsdiq etmək məqsədilə (12.34)-ün ikinci tənliyində x′ əvəzinə
x′ = α(x − υ0 t) yazmaqla alınan ifadədən t-ni tapmaq lazımdır. Qeyd olunanları nəzərə aldıqda

⎡
⎤ t − υo x / c 2
1 1
.
t ′ = α ⎢t + ( 2 − 1) x ⎥ =
1− β 2
⎣ υo α
⎦

(12.39)

Nisbilik prinsipini nəzərə almaqla (12.39)-da υ0 əvəzinə − υ0 , x və t əvəzinə x′ və t ′ yazdıqda
t=

t ′ + υ o x′ / c 2
1− β 2

.

(12.40)

Beləliklə, K ′ və K sistemlərinin koordinatları arasında aşağıdakı çevirmə
düsturlarını müəyyən etdik:
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x′ = ( x − υ0t )
y′ = y ,
z′ = z ,
t ′ = (t −

υ0 x
c

2

)

1 − β 2 ,⎫
⎪
⎪⎪
⎬
⎪
2 ⎪
1 − β .⎪
⎭

(12.41)

x = ( x′ + υ0t )
y = y′,
z = z′,
t = (t ′ +

υ0 x
c2

)

1 − β 2 ,⎫
⎪
⎪⎪
⎬
⎪
2 ⎪
1 − β .⎪
⎭

(12.42)

Bu çevirmə düsturları ilk dəfə Lorens tərəfindən təklif olunduğundan onun
şərəfinə Lorensin çevirmə düsturları adlanır. Bir daha qeyd edək ki, Eynşteynin şərh etdiyimiz nisbilik nəzəriyyəsi yalnız ətalət hesabat sistemlərinə aiddirhəmin nisbilik nəzəriyyəsinin «xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi» adlanmasının səbəbi də məhz budur.
QALİLEY ÇEVİRMƏSİ LORENS ÇEVİRMƏSİNİN XÜSUSİ HALI KİMİ.

Qaliley və Lorens çevirmələrinin nə dərəcədə və hansı şərt daxilində bir-birinə
uyğun gəldiyini aydınlaşdıraq.
Klassik (qeyri-relyativist) mexanikada hərəkət sürəti işıq sürətinə nəzərən
çox kiçikdir, başqa sözlə, β =

υ

c

pp 1 . Bu şərt ödəndikdə α =

1
1− β 2

≅ 1 olur

və Lorens çevirməsi
x ′ = x − υt , ⎫
⎪
y ′ = y,
⎪
⎬
z ′ = z,
⎪
⎪⎭
t ′ = t.
şəklinə çevrilir. Bu isə, bildiyimiz kimi Qaliley çevirməsidir. Deməli, kiçik
sürətlər mexanikasında Qaliley çevirmələrindən istifadə etmək olar.

12.5. HƏRƏKƏT EDƏN CİSMİN UZUNLUĞUNUN
QISALMASI (LORENS QISALMASI)
Qaliley-Nyuton mexanikasında uzunluq mütləq kəmiyyətdir- cismin uzunluğu onun sükunət, yaxud hərəkət halından asılı olmayan sabit kəmiyyətdir.
Böyük sürətlər mexanikasında məsələ belə deyildir. Böyük sürətlər mexanikasının əsasını təşkil edən Lorens çevirmələrindən istifadə edərək, uzunluğun
nisbi olduğunu göstərək. Bu məqsədlə K ətalət koordinat sisteminə nəzərən
sükunətdə olan xətkeşin x oxu boyunca yönəldiyini təsəvvür edək. Xətkeşin
uzunluğunu K və xətkeşə nəzərən x oxu üzrə sabit υ0 sürəti ilə hərəkət edən
K ′ sistemindəki müşahidəçilər baxımından təyin edək.
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Bildiyimiz kimi, K və K ′ sistemlərindəki müşahidəçilərə görə verilmiş
xətkeşin uzunluğu, müvafiq olaraq,
l = x2 − x1
(12.43)
l ′ = x2′ − x1′

(12.44)

ifadələri ilə təyin olunur. x1 və x2 verilmiş t0 anında, x1′ və x2′ isə t0′ anında
xətkeşin başlanğıc və son nöqtələrinin koordinatlarıdır.
(12.42)-nin birinci ifadəsini (12.43)-də nəzərə aldıqda
l=

x′2 − x1′
1− β 2

=

l′
1− β 2

Buradan

l′ = l 1 − β 2 .

(12.45)

Xətkeş K ′ sisteminə nəzərən sükunətdə olsaydı, onun K və K ′ sistemlərindəki müşahidəçilərə nəzərən uzunluğu uyğun olaraq
l ′ = x2 − x1 ,
(12.46)
l = x2′ − x1′.

(12.47)

(12.41)-in birinci ifadəsini (12.47)-də nəzərə aldıqda
l=

x2 − x1
1− β

2

=

l′
1− β 2

.

Buradan

l′ = l 1 − β 2 .

(12.48)

(12.45) və (12.48)-in üst-üstə düşməsi nisbilik prinsipinin nəticəsidir. K
sisteminin K ′ sisteminə nəzərən υ0 sürəti ilə hərəkəti K ′ -in K-ya nəzərən
− υ0 sürəti ilə hərəkətinə ekvivalentdir.
(12.45) və (12.48)-dən göründüyü kimi, sükunətdəki müşahidəçi baxımından hərəkət zamanı xətkeşin uzunluğu 1 − β 2 dəfə kiçilir.
Yer Günəş ətrafında υ = 30 km sürətilə hərəkət etdiyindən Yerin diametri
san

Günəşdəki müşahidəçiyə görə təxmini olaraq 6 sm qısalır. Hərəkət sürəti işıq
sürətinin 0,9 hissəsinə bərabər olan xətkeşin uzunluğu sükunətdəki uzunluğun
təxminən 50 faizi qədər qısalır.
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12.6. EYNİVAXTLIQ. EYNİVAXTLIĞIN NİSBİLİYİ
Verilmiş koordinat sisteminin müxtəlif nöqtələrində həmin koordinat sisteminin saatına görə eyni anda baş verən hadisələr eynivaxtda baş verən (eynivaxtlı) hadisələr adlanır. Bu tərifə əsaslanaraq eynivaxtlılığın Qaliley çevirmələrinə nəzərən invariant, Lorens çevirmələrinə nəzərən isə nisbi olduğunu,
başqa sözlə, bir koordinat sisteminə nəzərən eyni vaxtda baş verən iki hadisənin, bu sistemə nəzərən sabit sürətlə hərəkət edən digər koordinat sisteminə
nəzərən müxtəlif vaxtlarda başverdiyni göstərək. Bu məqsədlə K sisteminin
x1 və x2 nöqtələrində ixtiyari t0 anında, yəni eyni vaxtda iki hadisə baş verdiyini fərz edək.
Hadisə olaraq K sisteminə nəzərən sükunətdə olan S mənbəyindən yayılan
işığın A və B güzgülərinə çatmasını qəbul edək (şəkil 12-6).

Şəkil 12-6. Eynivaxtlığa dair

K ′ sistemindəki müşahidəçiyə görə də bu hadisələrin eyni vaxtda baş
verdiyini söyləmək olarmı? Qaliley-Nyuton menxanikasına əsaslansaq qoyulan suala müsbət cavab verərik - bir ətalət sistemində eyni anda baş verən iki
hadisə, bu sistemə nəzərən bərabərsürətlə hərəkət edən bütün ətalət sistemlərində də eyni anda baş verir. Bu mexanikaya görə qarşılıqlı təsir daşıyıcısı
olan ixtiyari siqnal, məsələn, işıq sonsuz sürətlə (ani olaraq) yayılır. Ona görə
də K sistemində eyni vaxtda baş verən hadisələr K ′ sistemində də eyni vaxtda
baş verir. Lakin, əslində bütün siqnallar, o cümlədən, işıq sonlu sürətlə yayıldığından yuxarıdakı suala yeni baxımdan cavab verməliyik.
Görəcəyimiz kimi, işıq sürətinin sonlu olduğunu nəzərə aldıqda bir ətalət
sistemində eyni anda baş verən iki hadisə bu sistemə nəzərən bərabər sürətlə
hərəkət edən hər yeni ətalət sistemində müxtəlif anlarda baş verir – eynivaxtlı527
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lıq mütləq deyil, nisbidir. Doğrudan da, S mənbəyindən çıxan işıq A güzgüsünə çatanadək bu güzgü A′ vəziyyətini, B güzgüsü isə B′ vəziyyətini alır,
yəni A güzgüsü S mənbəyinə yaxınlaşır, B güzgüsü isə ondan uzaqlaşır. Bu
səbəbdən işıq A′ və B′ güzgülərinə müxtəlif anlarda çatır, yəni K sistemində
eyni vaxtda baş verən iki hadisə K ′ sistemində müxtəlif anlarda baş verir.
İndi də dediklərimizi riyazi olaraq Lorens çevirmələrindən alaq. Bu məqsədlə
K koordinat sisteminin x1 və x2 nöqtələrində t0 anında iki hadisənin baş
verdiyini qəbul edək. K ′ sistemində bu hadisələr müvafiq olaraq t1′ anında
x1′ nöqtəsində, t′2 anında isə x′2 nöqtəsində baş verir. t2′ və t1′ (12.43)-ün
dördüncü düsturuna əsasən aşağıdakı kimi təyin olunur:
t2′ =
t1′ =

to − υo x2 / c 2
1− β 2
to − υo x1 / c 2
1− β 2

,

.

(12.49)

(12.50)

Göründüyü kimi, x1 ≠ x2 olduğundan t2′ ≠ t1′ olur, yəni K sistemində eyni
anda baş verən hadisələr K ′ sistemində müxtəlif t1′ və t2′ anlarında baş verir.

K sistemində eyni vaxtda baş verən iki hadisənin K ′ sistemində bir-birinə
nəzərən gecikmə müddəti
Δt ′ = t2′ − t1′ =

υo / c 2
( x1 − x2 )
1− β 2

(12.51)

ifadəsi ilə təyin olunur.

12.7. SƏBƏB VƏ NƏTİCƏ.
SİQNALIN YAYILMA SÜRƏTİNİN MƏHDUDLUĞU
Dialektik materializm səbəbin birinci, nəticənin isə ikinci olduğunu (səbəbiyyət prinsipi) qəbul edir. Səbəb və nəticə arasındakı bu obyektiv əlaqə
təbiidir ki, bütün koordinat sistemlərində eyni olmalıdır - bir koordinat sistemindən digərinə keçdikdə dəyişməməlidir.
Səbəbiyyət prinsipinə əsaslanmaqla istənilən siqnalın yayılma sürətinin
işığın boşluqda yayılma sürətindən kiçik olduğunu göstərmək olar. Bu məqsədlə K koordinat sisteminin x1 nöqtəsində müəyyən bir hadisənin t1 anında
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baş verdiyini qəbul edək. Səbəb olan bu hadisənin nəticəsi t2 anında x2 nöqtəsinə ( x2 f x1 qəbul edək) çatmış olsun. Onda siqnalın yayılma sürəti
x −x
υs = 2 1 .
(12.52)
t2 − t1
K-ya nəzərən sabit υ0 sürəti ilə hərəkət edən K ′ sistemində bu hadisə t1′
anında x1′ nöqtəsində baş verir. Həmin hadisənin t′2 anında x′2 nöqtəsinə çatması nəticədir. K ′ sistemində səbəbiyyət prinsipinin ödənməsi üçün Δt = t 2 − t1 f 0
olduqda Δt / = t2′ − t1′ f 0 olmalıdır. Lorens çevirmələrinə əsaslanaraq t′2 və
t1′ üçün müvafiq ifadələri yazmaqla
Δt ′ = t2′ − t1′ =

t2 − t1 − (υo / c 2 )( x1 − x2 )
1− β 2

=

t2 − t1
1− β 2

(1 −

υo
c2

υs )

olduğunu görürük. Δt f 0 olduqda Δt ′ f 0 olması üçün
1−

υo

υ s f 0,

c2

υs p

c

υo

c.

(12.53)
(12.54)

Lorens çevirmələrinə nəzər saldıqda υ0 ≤ c olduğunu görürük. Doğrudan
da υ0 f c olduqda 1 − β 2 xəyali ədəd olur, başqa sözlə Lorens çevirmələri
həqiqi yox, xəyali olur. (12.54)-də υ0 ≤ c nəzərə almaqla

υs ≤ c

(12.55)
olduğunu görürük. (12.55)-ə görə real siqnalın yayılma sürətinin maksimal
qiyməti işığın boşluqda yayılma sürətinə bərabərdir, başqa sözlə, heç bir siqnal işığın boşluqda yayılma sürətindən böyük sürətlə yayıla bilməz.

12.8. HƏRƏKƏT EDƏN SAATIN YAVAŞIMASI.
MƏXSUSİ ZAMAN
Verilmiş ətalət koordinat sisteminə nəzərən sabit υ0 sürəti ilə hərəkət edən
saatın gedişini (işləmə tərzini) izləyək. Saat olaraq periodik işləyən istənilən
mexanizmi götürmək olar. Biz bir-birindən l məsafədə yerləşmiş qarşılıqlı
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paralel A və B güzgüləri arasında işığın yayılması əsasında işləyən saat təsəvvür edəcəyik (şəkil 12-7).

Şəkil 12-7. Hərəkət edən saatın yavaşıması

Bu qurğunu elə düzəltmək olar ki, B-dən çıxan işıq A güzgüsündən əks
olunmaqla yenidən B-yə qayıtdıqda saatın əqrəbi bir bölgü dönsün. Belə işləyən saatı B güzgüsü səthinə işığa həssas maddə çəkməklə hazırlamaq olar.
Bu məqsədlə, işıq B güzgüsünə qayıtdıqda onun təsirinə həssas maddədə yaranan elektrik siqnalını elektromaqnit sarğısına vermək lazımdır. Elektrik siqnalı sarğıya daxil olduğu anlarda bir bölgü hərəkət edən qeydedici qurğu düzəltməklə saat hazırlamış oluruq.
Saat AB-yə perpendikulyar istiqamətdə sabit υ0 sürətilə hərəkət etdiyindən
işıq B-dən A-ya yayılanadək A güzgüsü A′ , B güzgüsü isə B′ vəziyyətinə
gəlir. A′ -dan qayıdan işıq B′ -ə çatanadək bu güzgü B′′ vəziyyətini alacaqdır.
Bu səbəbdən, sükunətdəki saat əqrəbinin hər dövrü işığın BAB = 2 AB = 2l
yolunu, hərəkətdə olan saat əqrəbinin hər dövrü isə BA′B′′ = 2 BA′ yolunu
qət etməsi ilə əlaqədardır. Onda sükunətdə və hərəkətdə olan saat əqrəbinin
bir bölgüsünü qətetmə müddəti müvafiq olaraq
Δt =

2l
,
c

Δt =

2l
⋅
c

(12.56)
1
1− β

2

(12.57)

ifadələri ilə təyin olunur. (12.57) ifadəsi 12-7-ci şəklə əsaslanaraq alınmışdır.
(12.57) ifadəsini almaq məqsədilə işığın BA′B′′ yolunda yayılma müddətini
cΔt ′
υ
və BB′ = 0 Δt ′ olur. BA′B′ düzbucaqlı
Δt ′ -la işarə edək. Onda BA′ =
2
2
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üçbucağından ( BA′) 2 = ( BB′) 2 + ( A′B′) 2 olduğundan c 2 (Δt ′) 2 / 4 = l 2 + υ02 ( Δt ′) 2 / 4
alırıq. Buradan
2l
1
Δt ′ = ⋅
c 1− β 2
olduğunu görürük.
K ′ sistemindəki saatın həmin sistemdəki müşahidəçiyə nəzərən göstərişi
(12.56), K sistemindəki müşahidəçiyə nəzərən göstərişi isə (12.57) düsturu
ilə ifadə olunur. (12.56) və (12.57)-nin müqayisəsi göstərir ki, eyni bir müşahidəçiyə nəzərən hərəkətdə olan saat əqrəbinin hər dövrü üçün lazım olan
vaxt, sükunətdəki saat əqrəbinin dövrü üçün tələb olunan vaxtdan böyükdür,
başqa sözlə, hərəkət edən saatın gedişi sükunətdəki saatın gedişinə nəzərən
yavaşıyır.
Koordinat sisteminin sükunətdə, yaxud bərabərsürətli düzxətli hərəkətdə
olmasından asılı olmayaraq ona nəzərən sükunətdə olan saatın göstərdiyi zaman müddəti invariantdır. Bu müddət, yəni baxılan koordinat sisteminə nəzərən sükunətdə olan saatla ölçülən vaxt saat yerləşən sistemin (daha dəqiq dedikdə, nöqtənin) məxsusi zamanı adlanır. Deməli, məxsusi zaman intervalı
Lorens çevirməsinə nəzərən invariant kəmiyyətdir.

12.9. «ƏKİZLƏR PARADOKSU»
İnsan təfəkküründə elmi inqilab yaratmaqla meydana gələn hər bir nəzəriyyə, təbiidir ki, ona qarşı etirazların yaranmasına gətirməlidir. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi bu baxımdan müstəsnalıq təşkil etmir. Həmin nəzəriyyənin
doğruluğunu şübhə altına almaq məqsədilə irəli sürülən etirazlardan biri də
«əkizlər paradoksu» adı ilə elmə daxil olan etirazdır.
Əkiz qardaşlardan biri səyahətə çıxaraq müəyyən vaxtdan sonra Yerə
qayıtdıqda səyahətdəki qardaşın saatı Yerdəki qardaş baxımından gecikir və
bu səbəbdən onlar arasında yaş fərqi yaranır - səyahətdən qayıdan qardaş Yerdəkindən az yaşa malik olur. Səyahətdəki qardaş isə onun tərsini - Yerdəki
qardaşının özündən cavan (az yaşlı) olduğunu söyləyəckdir. «Əkizlər paradoksunun» mahiyyəti də məhz bir-birinə zidd olan bu iki nəticədən ibarətdir. Bu
«paradoks» xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin doğruluğunu şübhə altına alırmı?
Xeyr. Bəs bu «paradoksa» səbəb nədir? Səbəb, xüsusi nisbilik nəzəriyyəsini
onun tətbiq oluna bilmədiyi təcilli sistemə tətbiq etməyimizdir. Doğrudan da,
səyahətə çıxan qardaş Yerdəkinə nəzərən təcilə malikdir. O, Yerdən start gö531
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türərkən və Yerə qayıdarkən (hərəkət istiqamətini dəyişməli olduğundan) təcilli hərəkət edir. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi isə bildiyimiz kimi yalnız ətalət
sistemləri üçün doğrudur. Deməli, əkiz qardaşların saatlarının gedişi haqqında
mülahizə yürüdərkən xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinə istinad etməkdə haqlı deyilik. Məhz bu səbəbə görə də aldığımız nəticə ziddiyyətli və ağlasığmazdır.

12.10. ZAMAN GECİKMƏSİNİN TƏCRÜBİ TƏSDİQİ
Zamanın gecikməsini təsdiq edən təcrübələr çoxdur. Bunlardan biri – zamanın gecikməsini ilk dəfə təsdiq edən təcrübə üzərində dayanaq.
Məlumdur ki, kosmik fəzadan gələn π+ mezonun parçalanması nəticəsində μ+ mezon və neytrino alınır: π+ → μ++ν. Müəyyən müddət (yaşama müddəti) keçdikdən sonra μ mezon bir pozitrona və 2 neytrinoya parçalanır: μ+
→ e+ + 2ν. Burada, ν-neytrino, e+ - isə pozitronu ifadə edir. Mövcud olan
üsullarla μ+ mezon yarandığı andan parçalanana qədər getdiyi yolun uzunluğunu və hərəkət sürətini təyin etmək olur. Təcrübələr göstərir ki: 1) μ+ mezonun sürəti 2,994x108 m/san-dir; 2) μ+ mezonun öz koordinat sisteminə görə
yaşama müddəti t0=2x10-6 san-dir; 3) μ+ mezonlar dəniz səviyyəsindən 9500 m
hündürlükdə yaranır; 4) μ+ hərəkət edərək dəniz səviyyəsinə çatır.
Bu təcrübi faktlara diqqətlə nəzər salsaq ziddiyyətə rast gəlirik. Axı yaşam
ma müddəti t0 = 2 ⋅ 10−6 san olan μ+ mezon 2,99 ⋅ 108
sürətlə hərəkət edəsan
m
rək cəmi h = 2,994 ⋅ 108
× 2 ⋅ 10− 6 san = 600m məsafə getməlidir. Bəs necə
san
olur ki, 600 m məsafə getdikdən sonra parçalanmalı olan μ+ mezon bir daha
8900 m məsafə qət edərək dəniz səviyyəsinə parçalanmamış çatır?
Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinə əsaslanaraq «mezon paradoksunu» izah etmək olar. Mezonla bağlı koordinat sisteminə görə t0 = 2 ⋅ 10−6 san olduğu
halda mezondan Yerə qədər məsafə mezon üçün qısalmış «görünür». Həmin
məsafə h = h0 1 − β 2 kimi təyin olunur. Burada, h mezonla bağlı olan koordinat sistemindəki müşahidəçiyə nəzərən mezonla Yer arasındakı məsafə, h0
-Yerdəki müşahidəçiyə görə Yerdən μ+ mezon meydana gəldiyi nöqtəyədək
m
və hündürlüyün h =600 m olduolan məsafədir. Sürətin υ0 = 2,994 ⋅ 108
san
ğunu nəzərə aldıqda h0 = 9500 m alırıq. Deməli, Yerdəki müşahidəçiyə görə
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μ + mezonlar 9500 m hündürlükdə yaranarsa onlar parçalanmamış dəniz səviyyəsinə çata bilər. Çünki Yerdəki müşahidəçiyə görə μ+ mezonun yaşama
müddəti 2 ⋅ 10−6 san yox t =

t0
1− β

2

= 2 ⋅ 10 6 / 1 − 0,998 2 san = 31,7 ⋅ 10 −6 san

olur. Onda Yerdəki müşahidəçi dəniz səviyyəsinə parçalanmamış çatan μ+
mezonun h0 = 2,994 ⋅ 10 8 m / san × 31,7 ⋅ 10 −6 san = 9500m hündürlükdə yarandığını söyləyir. Təcrübə də bu deyilənləri, yəni hərəkət edən sistemdəki
zamanın sükunətdəki müşahidəçiyə nəzərən gecikməsini təsdiq edir.

12.11. SÜRƏTLƏRİN RELYATİVİST
TOPLANMA QAYDASI
Maddi nöqtənin K ′ sisteminə nəzərən hərəkət etdiyini qəbul edək. Onun
K və K ′ sistemlərinə nəzərən hərəkət sürətinin komponentləri
dx ⎫
,
dt ⎪
⎪
dy ⎪
υ y = ,⎬
dt ⎪
dz ⎪
υz = . ⎪
dt ⎭
dx′ ⎫
υ x′ =
,
dt ⎪
⎪
dy′ ⎪
υ y′ =
,⎬
dt ⎪
dz′ ⎪
υz′ =
.
dt ⎪⎭

υx =

(12.58)

(12.59)

kimi təyin olunur. (12.42)-ni diferensiallamaqla
dx = (dx′ + υ0 dt ′) / 1 − β 2 , ⎫
⎪
dy = dy′,
⎪
⎪
dz = dz′,
⎬
⎪
dt
dt = (1 + υ0υ x ′ / c 2 )
.⎪
1 − β 2 ⎪⎭

(12.60)

533

Mexanika

alırıq. (12.60)-ı (12.58)-də nəzərə alaraq maddi nöqtənin tərpənməz K koordinat sisteminə nəzərən sürətinin komponentləri üçün
⎫
⎪
⎪
⎪
1+ 2
c
⎪
⎪
2
1− β
⎪
(12.61)
υy =
υ y ′ ,⎬
υ x ′υ0
⎪
1+ 2
c
⎪
⎪
2
1− β
υz =
υz′. ⎪
υυ
⎪
1 + x ′2 0
⎪⎭
c
olduğunu görürük.
(12.61) sürətlərin relyativist toplanma qaydasıdır. Buradan göründüyü kimi, işıq sürətindən çox kiçik sürətlərdə (υ0 pp c) sürətlərin klassik toplanma
qaydası reltyativist toplanma qaydasından xüsusi hal kimi alınır. Doğrudan

υ +υ
υ x = x′ 0 ,
υ x′υ0

da, υ0 pp c olduqda β 2 =

υ02
c

2

≅ 0,

υ xυo
c2

≅ 0 və bu səbəbdən

υ x = υ x ′ + υ0 ,⎫
⎪
υ y = υ y′ ,
⎪

(12.62)
⎬
⎪
⎪
t = t ′.
⎭
alınır. Bu isə bildiyimiz kimi sürətlərin Qaliley toplanmasıdır.
(12.61)-ə əsaslanaraq göstərmək olar ki, işıq sürətindən böyük sürət yoxdur və işıq sürəti sabitdir. Bu məqsədlə işığın K ′ sistemində x′ oxu üzrə yayıldığını qəbul edək. Onda υ x ′ = c, υ y ′ = υ z ′ = 0. (12.61)-in birinci düsturuna

υ z = υ z′ ,

əsasən işığın K koordinat sistemindəki sürətinin υ x = (c + υ0 ) /(1 +

cυ0
)=c
c2

olduğunu görürük.
Sürətlərin relyativist toplanma qaydasına əsaslanaraq Fizo təcrübəsinin
nəticəsini izah etmək oxuculara tapşırılır.
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12.12. RELYATİVİST KÜTLƏ, İMPULS VƏ ENERJİ.
KÜTLƏ VƏ ENERJİ ARASINDA ASILILIQ
Lorens çevirmələrinə əsaslanmaqla müəyyən olunmuşdur ki, qapalı sistemin impulsunun saxlanması üçün həmin sistemə daxil olan cisimlərin kütlələrinin Nyuton mexanikasında qəbul etdiyimiz kimi sabit kəmiyyət yox, sürətdən asılı olaraq

m = mo / 1 − υ 2 / c 2

(12.63)

qanunu ilə dəyişdiyini qəbul etmək lazımdır. Burada m0 - cismin sükunətdəki,

m isə υ sürəti ilə hərəkət edərkən malik olduğu kütlədir. Ona görə də m0 və
m müvafiq olaraq sükunət və hərəkət kütlələri adlanır. Kütlənin sürətdən asılı
olaraq dəyişməsi çoxlu sayda təcrübələrlə tam təsdiq olunmuşdur. Qeyd olunanları nəzərə aldıqda kütlənin nisbi kəmiyyət olduğu, yəni hərəkət sürətindən asılı olaraq dəyişdiyi görünür.
İmpuls kütlənin hərəkət sürətinə hasili olduğundan relyativist mexanikaya
görə
r
r
r
p = mυ = m0υ / 1 − υ 2 c 2 .
(12.64)
Bu qeydləri nəzərə aldıqda relyativist mexanikada hərəkət tənliyi

r
r
dp d (mυ ) r
=
=F
dt
dt

(12.65)

kimi yazılır. Burada bir məsələyə xüsusi fikir vermək lazımdır. İlk görüşdə
elə gəlir ki, guya

r
dυ
m
=F
dt

(12.66)

kimi yazılan hərəkət tənliyinə kütlənin (12.63) düsturu ilə təyin olunduğunu
nəzərə aldıqda (12.66) relyativist mexanikada hərəkət tənliyi kimi baxmaq
mdυ
dm
olar. Lakin d (mυ ) / dt =
+υ
kimi yazıldığından və relyativist mexadt
dt
nikada hərəkət sürəti zamandan asılı olduqda dm / dt ≠ 0 olduğundan (12.65)
və (12.66) üst-üstə düşmür, başqa sözlə kütlənin sürətdən asılı olaraq dəyişdiyini nəzərə aldıqda da (12.66) tənliyi relyativist mexanikada hərəkət tənliyi
deyildir. Deməli, (12.65) istər Nyuton mexanikasında, istərsə də relyativist
mexanikada hərəkət tənliyidir.
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Lorens çevirmələrindən daha bir mühüm nəticə alınır. Müəyyən olunmuşdur
ki, kütlələri m1 və m2 olan iki zərrəciyin qarşılıqlı təsiri zamanı (m1 + m2 )c 2
kəmiyyəti saxlanır. Eynşteyn Lorens çevirmələrindən alınan bu mühüm nəticəyə daha dərin fiziki məna verərək onu relyativist mexanikada enerjinin saxlanma qanunu adlandırmışdır. Bu fikir Eynşteynə enerji ilə kütlə arasında

E = mc 2

(12.67)
asılılığının varlığını müəyyən etmək imkanı vermişdir. (12.67)-dən göründüyü kimi, relyativist mexanikada enerji
E = mo c 2 / 1 − β 2 .

(12.68)

(12.67) və (12.68) ifadələri çoxlu sayda təcrübələrlə təsdiq olunmuşdur.
Enerji ilə kütlə arasında əlaqə yaradan (12.67) ifadəsi universal olmaqla istənilən enerji növünə müəyyən kütlənin uyğun gəldiyini göstərir. Bu ifadəni
sadə yolla da çıxarmaq olar. Bu məqsədlə sükunətdə olan cismə onun hərəkəti
istiqamətində təsir edən F qüvvəsinin verdiyi kinetik enerjini müəyyən edək:
υ

Ek = ∫ Fds .
0

Burada υ sükunətdə olan cismə F qüvvəsinin s yolunda verdiyi son sürətdir. Hərəkət tənliyinə görə F= d (mυ ) olduğundan
dt

mυ

Ek =

∫
0

d (mυ )
ds =
dt

mυ

mυ

∫ υd (mυ ) = ∫ υd (
0

0

m0υ
1 − υ 2 / c2

).

Kinetik enerji üçün aldığımız bu ifadəni hissə-hissə inteqralladıqda
Ek =
=
=

υ

m0υ 2
1 − υ 2 / c2
m0υ

2

1−υ c
2

0

υdυ
=
1 − υ 2 / c2

2

+ m0c 2 1 − υ 2 / c 2 0 υ =

2

− m0c 2 = mc 2 − m0c 2 = (m − m0 )c 2 .

1−υ / c
m0c 2
2

− m0 ∫

Alınan nəticədən göründüyü kimi, cismin kinetik enerjisi onun hərəkətə
gətirilməsi nəticəsində əldə etdiyi kütlə ( m =
536

m0
1 −υ 2 / c2

) ilə sükunət kütləsi
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( m0 ) fərqinin işıq sürətinin kvadratı hasilinə bərabərdir. Aldığımız ifadəni
belə də yaza bilərik:

mc 2 = E k + m0 c 2 .
Ek =

(12.69)

mυ 2 (mυ ) 2
p2
=
=
olduğundan bu ifadəni belə yaza bilərik:
2
2m
2m

p2
mc =
+ m0 c 2 .
(12.70)
2m
(12.70) üç fiziki kəmiyyətin – kütlə, impuls və enerjinin saxlanma qanunudur.
2

E k = 0 olduqda cismin tam enerjisi E0 = m0 c 2 olduğundan bu ifadə sükunət enerjisi adlanır. Onda hərəkətdə olan cismin tam enerjisi
E = mc 2 .

(12.71)
Enerji ilə kütlə arasındakı bu asılılığın dərin mahiyyəti və tətbiqləri haqqında ətraflı söhbət yuxarı kurslarda aparılacaqdır.
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SUALLAR
1. Qalileyin nisbilik prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
2. Sürətlərin klassik toplanma qaydası istənilən sürət üçün doğrudurmu?
3. İşığın sürəti mənbənin sürətindən asılıdırmı?
4. Maykelson təcrübəsində məqsəd nədir?
5. Maykelson təcrübəsi işıq sürətinin dəyişməsini müşahidə edə bildimi?
6. Maykelson təcrübəsinin “mənfi nəticəsinin” mahiyyəti nədən ibarətdir?
7. Maykelson işıq sürətininn yayılma istiqamətindən asılı olmadığını necə isbat
etdi?
8. Maykelson təcrübəsindən hansı nəticə alındı?
9. Fizo təcrübəsində məqsəd nədən ibarətdir?
10. Fizo təcrübəsindən hansı nəticə alındı?
11. İşığın abberasiyası nədir?
12. İşığın abberasiyasının müşahidə olunmasından hansı nəticə alındı?
13. Maykelson, Fizo təcrübələrindən və işığın abberasiyasından alınan nəticələr
ziddiyətlidirmi, ziddiyətlidirsə mahiyyət nədən ibarətdir?
14. Maykelson, Fizo təcrübələrindən və işığın abberasiyasından alınan nəticələri
müqayisə edərək hansı fikrə gəlmək olar?
15. Qaliley çevirmələrindən işıq sürətinin sabitliyi alınırmı?
16. Eynşteynin nisbilik prinsipinin əsas müddəaları nədən ibarətdir?
17. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
18. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsində “xüsusi” kəlməsinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
19. Xüsusi nisbilik prinsipinin əsasını hansı çevirmələr təşkil edir?
20. Lorens çevirmələrinə istinad edərək işıq sürətinin sabitliyini isbat et.
21. Lorens çevirmələrindən hansı nəticələr alınır? Məxsusi uzunluq və məxsusi
zaman nədir?
22. Uzunluğun nisbiliyi dedikdə nə başa düşülür?
23. Zamanın nisbiliyi nədir? Bunu necə təsəvvür edirsiniz?
24. Zamanın nisbiliyini təsdiq edən hansı təcrübəni bilirsiniz?
25. Uzunluğun qısalmasını təsdiq edən hansı təcrübəni bilirsiniz?
26. “Əkizlər paradoksu” nədir və onu necə izah etmək olar?
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