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1-nji soragnama

1. Ýarymgeçirijilerde elektrik togy. Ýarymgeçirijileriň hususy we garyndyly geçirijiligi.
Maddalaryň käbir toparynyň udel garşylygy juda uludyr. Mysal üçin, farforyň udel garşylygy 1014 Om· m,
aýnanyňky bolsa 1011 Om· m. Udel garşylygy şeýle uly maddalara elektrik toguny erbet geçirijilere –
dielektrikler diýilýär. Metal maddalaryň udel garşylygy, tersine, juda kiçi. Udel garşylygy juda kiçi bolan
maddalara geçirijiler diýilýär. Udel garşylygy dielektrikleriňkiden kiçi, geçirijileriňkiden bolsa uly bolan
maddalara ýarymgeçirijiler diýilýär. Ýarymgeçirijileriň hem udel garşylygy temperatura baglydyr. Temperatura
ýokarlananda ýa-da şöhlelendirme güýçli bolanda, erkin ýagdaýa geçýän walentli elektronlaryň sany artyp,
ýarymgeçirijiniň elektrik geçirijiligi artýar. Erkin elektronlaryň tertipleşen hereketi netijesinde zarýadyň
göçürilmegine elektron geçirijilik diýilýär. Ýarymgeçirijide erkin elektron emele gelende, bu elektronyň
başdaky orny boşap galýar. Ol ýere deşik diýilýär. Deşik özüni edil položitel zarýadly bölejik ýaly alyp barýar.
Deşikleriň hereketinde gowşak baglanyşykly elektronlaryň üsti bilen zarýad göçürilýär. Baglanyşykly
elektronlaryň tertipleşen hereketi netijesinde zarýadyň göçürilmegine deşikli geçirijilik diýilýär. Arassa
ýarymgeçirijiniň elektrik geçirijiligine hususy geçirijilik diýilýär. Hususy elektrik geçirijilik, erkin elektron
geçirijilikden we baglanyşykly elektron (deşikli) geçirijilikden ybaratdyr. Goşulan maddanyň tebigatyna we
mukdaryna baglylykda dürli ﬁziki häsiýetli täze ýarymgeçiriji madda alyp bolýar. Arassa ýarymgeçiriji
maddalary garyp alnan ýarymgeçirijiniň elektrik geçirijiligine garyndyly geçirijilik diýilýär.
n-häsiýetli ýarymgeçiriji. Elektronlaryny aňsatlyk bilen berýän, diýmek, erkin elektronlaryň sanyny
köpeldýär garyndylara donor (beriji) garyndylar diýilýär. Donor garyndyly
ýarymgeçirijileriň elektronlarynyň sanynyň (deşijekleriň sany bilen deňeşdirilende)
n
p
köpdügine görä, olara n-häsiýetli (negatiw-otrisatel diýen sözden) ýarymgeçirijiler
diýilýär. n-häsiýetli ýarymgeçirijide elektronlar zarýady esasy äkidijilerdir, deşikler bolsa
p-n-geçit
esasy äkidijiler däldir. Kremniý (Si) elmentine myşýak (As) elementini goşsak n-häsiýetli
ýarymgeçirijini alarys.
p-häsiýetli ýarymgeçirijiler. Deşikleriň sanyny köpeldýän garyndylara akseptor (kabul ediji) garyndylar
diýilýär. Akseptorly garyndyly ýarymgeçirijilere p- häsiýetli (positiv-položitel diýen söz) ýarymgeçirijiler
diýilýär. p-häsiýetli ýarymgeçirijilerde zarýady esasy äkidijiler deşiklerdir, erkin elektronlar bolsa esasy däl
äkidijilerdir. Kremniý (Si) elmentine indiý (In) elementini goşsak p-häsiýetli ýarymgeçirijini alarys. p-häsiýetli
ýarymgeçiriji bilen n-häsiýetli ýarymgeçirijiniň galtaşmasyna (kontaktyna) p-n geçit diýilýär.
Galtaşma emele gelende elektronlar n-häsiýetli ýarymgeçirijiden p-häsiýetli ýarymgeçirijä, deşikler bolsa ters
ugra geçýärler. Netijede n-häsiýetli ýarymgeçiriji položitel, p-häsiýetli ýarymgeçiriji bolsa otrisatel
zarýadlanýar. p-n geçide ýarymgeçiriji diod diýilýär.
2. Mendeleýewiň-Klapeýronyň deňlemesi.

Gazy häsiýetlendirýän ululyklara (gazyň V-göwrümine, P-basyşyna,T-temperaturasyna) gaz parametrleri
diýilýär. Gazyň basyşy konsentrasiýasyna baglydyr p= nkT.
ýa-da 𝐕 = 𝐍𝐤𝐓 Bu formula Klapeýronyň deňlemesi diýilýär.Muny 1834-nji ýylda fransuz fizigi
B.Klapeýron hödürläpdir.1874-nji ýylda rus himigi Mendeleýew Klapeýronyň formulasyny gazyň bir moly
üçin ýazyp, şeýle deňleme alýar:
. Bu ýerde R= 8,31
muňa uniwersal gaz hemişeligi
diýilýär.
bu deňlige Mendeleýew-Klapeýronyň deňlemesi ýa-da ideal gaz halynyň deňlemesi
diýilýär. 9 Fiz. §50 sah. 177
3. Tejribe işi: Gaty jisimiň dykyzlygyny kesgitlemek.
Jisimiň göwrümi,
T/b
Maddanyň
Jisimiň
3
ady
massasy, mg
sm
1

Gurşun bölegi

154

13,6

11,3

11300

2

Alýumin bölegi

46

17

2,7

2700

3

Galaýy bölegi

138

19

7,3

7300
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2-nji soragnama
1. Atmosfera basyşy. Torriçelliniň tejribesi. Atmosfera basyşyny ölçemek.
Ýer togalagynyň daş-töweregi howa gatlagy bilen gurşalandyr. Oňa Ýeriň atmosferasy diýilýär.
“Atmosfera” grek sözi bolup “atmos”-howa, “sfera”-togalak jisim diýmekdir.
Atmosferanyň islendik gatlagy özünden ýokarky gatlaklar tarapyndan gysylyp basyşa sezewar bolýarlar.
Bu basyşa atmosfera basyşy diýilýär.
Ýeriň atmosferasynyň basyşynyň bardygyna göz ýetirip, ony ilkinji ge-zek (1643-nji ýyl) tejribede ölçän
italýan fizigi Ewanjelista Torriçellidir.
Torriçelliniň tejribesi. Uzynlygy 1 m çemesi bolan bir ujy ýapyk çüýşe turbajygy simapdan doldurýarlar.
Soňra turbajygyň agzyny mäkäm ýapyp, ony başaşak edip içi simaply okara salýarlar. Turbajygyň agzyny
okaradaky simabyň içinde açýarlar. Şonda simabyň bir bölegi okara dökülýär, turbajykda bolsa 760 mm
çemesi uzynlykda simap sütüni galýar. Turbajykdaky simabyň ýokarsynda howa ýokdur,ol ýer howasyz
boşlukdyr. Ony fizikada Torriçelliniň boşlugy diýibem atlandyrýarlar.
F gSh
P 
 gh; P  gh
S
S
Atmosfera basyşy tejribede köplenç millimetr simap sütüni (gysgaça-mm. sim. süt.) diýlen birlikde aňladylýar. Kadaly
atmosfera basyşy 760 mm.sim.süt. deňdir.1 mm.sim.süt.=133,3 Pa, ýagny P=gh=136009,80,001=133,3 Pa.

Atmosfera basyşyny ölçemek üçin aneroid (grekçe aneroid suwuklyksyz diýmegi aňladýar) diýlip
atlandyrylýan metal barometri ulanylýar. Ortaça her 12 m belentlikde atmosfera basyşy 1 mm.sim.süt.
peselýär.6 Fiz. §48 sah.119
2. Üýtgeýän toguň zynjyrynda aktiw, sygym we induktiw garşylyklar.
Elektrik energiýasyny bitewüligine geçirijiniň içki energiýasyna öwürýän garşylyga aktiw garşylyk diýilýär.
Işjeň (aktiw) elektrik garşylykda naprýaženiýe sinusoidal kanun boýunça üýtgeýär diýsek, onda

U  U max cos t.

UR

Işjeň R garşylyk boýunça geçýän üýtgeýän elektrik akymynyň
pursatlaýyn bahasyny Omuň kanuny boýunça kesgitlemek mümkin:

i

U U max

cos t  I max cos t.
R
R

Bu ýerde

R

U=Umaxcos wt

UR(t)

iR(t)

iR
0

t

U max
 I max elektrik akymynyň güýjüniň amplitudasy.
R

Diýmek, işjeň garşylykly üýtgeýän elektrik akymynyň zynjyrynda elektrik akymynyň güýji yrgyldy fazasy
boýunça naprýaženiýäniň yrgyldy fazasy bilen gabat gelýär.

Kondensatoryň elektrik meýdany tarapyndan üýtgeýän elektrik akyma edilýän garşylyga
sygym garşylygy diý.Sygym garşylygy şu
formula görä 𝝎 we C ululyklara bagly
üýtgeýär. Kondensatoryň sygymy näçe uly bolsa, gaýtadan zarýadlanma elektrik akymy
şonçada uludyr. Hakykatdan hem kondensatoryň sygymyny artdyrdygymyzça çyranyň
ýagtylanmasy hem artýar. Induktiw tegegiň üýtgeýän elektrik toga görkezýän goşmaça garşylygyna induktiw
garşylyk diýilýär. Köwlenme elektrik meýdanynyň üýtgeýän elektrik toguna edýän
garşylygyna induktiw garşylyk diýilýär. 𝝎𝑳 = XL ;
. Diýmek induktiw
𝑳

garşylyk elektrik akymynyň ýygylygyna we tegegiň induktiwligine göni baglydyr.
Sygym we induktiw garşylyklary periodyň birinji we üçünji çärýeklerinde tok
çeşmesinden energiýa kabul edip, periodyň ikinji we dördünji çärýeklerinde alan energiýalaryny zynjyra
gaýtaryp berýärler. Şonuň üçin sygym we induktiw garşylyklara işjeň däl (reaktiw) garşylyklar diýilýär.
Induktiw tegekli zynjyrda generator bilen tegegiň arasynda periodik energiýa alyşçalşygy ýüze çykýar we onda
elektromagnit energiýasynyň ýitgisi bolmaýar. 10 Fiz. §47 sah.154
3. Linzanyň formulasyna degişli mesele. 8 synp 176

Linzadan 10 m daşlykda goýlan elektrik çyrasynyň şekili linzadan 51 mm uzaklykda alynýar. Linzanyň fokus
aralygy näçe?
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3-nji soragnama
1.Içki energiýa.Termodinamikanyň birinji kanunynyň izoprosesler üçin ulanylyşy.

Ideal gazyň içki energiýasy molekulalaryň ýylylyk hereketiniň kinetik we özara täsirindäki potensial
energiýalarynyň jemine deňdir: U= Ek+Ep = Ek Ideal gazyň molekulalary özara täsirleşmeýärler.Onda ýokarky
deňlikdäki Ep = 0 bolar.Diýmek ideal gazyň U içki energiýasy gazy düzýän molekulalaryň ýylylyk
hereketindäki kinetik energiýalarynyň jemine deňdir. Biratomly ideal gazyň içki energiýasy onuň
temperaturasyna baglydyr.
. Diýmek, gazyň içki energiýasynyň üýtgemegi temperaturasynyň
üýtgemegine baglydyr. Gazyň içki energiýasy gazyň massasyna we onuň hiline baglydyr. Eger gazyň massasy
köpeldilse, onuň içki energiýasy hem artar. Termodinamikanyň birinji kanuny izohorik, izobarik, izotermik
proseslerde ulanylýar. 𝑸= ∆ ýa-da 𝑸
. Diýmek, izohorik prosesde gazyň alýan ýylylyk mukdary
diňe gazyň içki energiýasyny artdyrmaga gidýär. Izobarik prosesde gazyň massasy we basyşy üýtgemeýär,
ýagny m=hemişelik we P= hemişelik.Gaz giňelende içki energiýasynyň üýtgemesi bolsa aşakdaky ýaly ýaz :
. Bu ýerde Mendeleýew-Klapeýronyň deňlemesini
hasaba alyp,
termodinamikanyň birinji kanunyny ýazmak bolar.𝐐 = ∆𝐔 + ∆ ýa-da 𝑸
. Izotermik
prosesde gazyň massasy we temperaturasy hemişelikdir, ýagny m=hemişelik we T=hemişelik.Bilşimiz ýaly
ideal gazyň içki energiýasy temperatura baglydyr.Emma bu hadysada temperatura üýtgemeýär.Onda
U=hemişelik we ∆ = 𝑶 Termodinamikanyň birinji kanyny .𝐐 = 𝐀. Diýmek gaza berilýän ähli ýylylyk
mukdary gazyň giňelip iş etmegine gidýär. 9 Fiz. §63 sah. 228, §64 sah. 233
2. Geçirijiniň elektrik garşylygy. Udel garşylyk. Reostatlar.

Geçirijiniň garşylygy onuň maddasyna bagly bolup, geçirijiniň uzynlygyna göni proporsionaldyr, onuň
kesekeseginiň meýdanyna bolsa ters proporsionaldyr.Udel garşylyk uzynlygy 1 m, kese keseginiň meýdany
1m2 bolan islendik geçirijiniň elektrik garşylygydyr. Udel garşylygyň formulasy:
, ölçeg birligi 1
Om·m. Reostat bu elektrik zynjyrynda elektrik togunyň güýjüni üýtgetmek- sazlamak ü/n ulanylýan
guraldyr.Reostatyň süýşgüçli we ryçagly reostat diýen görnüşleri bar. 8 Fiz. §17 sah.61, §19 sah.71
3. Arhimed güýjüni hasaplamaga degişli mesele. 6 synp 127

Göwrümi 70 sm3 bolan jisim suwa çümdürilen. Bu jisime täsir edýän Arhimed güýjüni kesgitlemeli.

4-nji soragnama
1. Ýadro reaktory. Termoýadro reaksiýalary.

Uran ýadrosy bölünende emele gelýän zynjyrly reaksiýalarda bölünip çykýan ummasyz energiýany adamzadyň
bähbitleri üçin ulanmak maksada laýykdyr.Onuň ü/n zynjyrly reaksiýanyň geçişini edara etmegi başarmak
gerek.Agyr ýadrolar bölünende döreýän zynjyrly reaksiýany dolandyrmak ü/n niýetlenen gurlyşa ýadro yada
atom reaktory diý. Ýadro reaktory 2 görnüşde bolýar Olar: haýal we çalt neýtronlarda işleýän
reaktorlardyr.Termoýadro reaksiýalary, bu ýokary temperaturada ýeňil ýadrolaryň birikme reaksiýasydyr. 23592U
uran ýadrosy bölünende 208 MeW energiýanyň bölünip çykýandygyny, bir nuklona düşýäniniň
bolýandygyny görkezýär. 11 Fiz. §45 sah.168, §46 sah.172
2. Doýgun däl we doýgun buglar. Suwuklyklaryň gaýnama temperaturasynyň basyşa baglylygy.

Bug öz suwuklygy b/n dinamiki deňagramlylykda bolýar.Öz suwuklygy b/n dinamiki deňagramlylykda bolýan
buga doýgun bug diý. Öz suwuklygy b/n dinamiki deňagramlylykda bolmadyk buga doýgun däl bug diý.
Suwuklygyň pes basyş astynda gaýnamagy sowadyjy tehnikalarda pes temperaturalary almakda giňden
peýdalanylýar.Eger suwuň üstüne bolan basyş artdyrylsa, onda suwuň gaýnama temperaturasy
ýokarlanýar.Berk ýapyk gapda suwy gyzdyryp başlasak,gabyň içinde basyş artýar.Şonuň b/n birlikde suwuň
gaýnama temperaturasy hem artýar.Mes, basyşy 1,6x106
Pa ýetýän bug gazanynda suw 200°∁
temperaturadada gaýnamaýar.
7 Fiz. §51 sah.136, §53 sah.140
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3. Hemişelik toguň işini we kuwwatyny hasaplamaga degişli mesele. 9 synp 334

30A elektrik togunyň güýjünde daşky zynjyrda 180Wt kuwwaty bolan elektrik togunyň çeşmesiniň EHG-si we
içki garşylygy näçe?

5-nji soragnama
1. Elektromagnit induksiýa hadysasy. Lensiň düzgüni. Öz-özünde induksiýa. Induktiwlik koeffisiýenti.

Wagta görä üýtgeýän magnit meýdany üýtgeýän elektrik meýdanyny döretmeli. Üýtgeýän magnit meýdany
giňişlikde elektrik meýdanyny döredýän bolsa, bu meýdan onda ýerleşen konturyň geçiriji simlerindäki erkin
elektronlara täsir eder we elektronlaryň ugrukdyrylan hereketi ýüze çykar. Netijede, elektrik togy dörär. Şonuň
üçinem magnit meýdany üýtgände üýtgeýän elektrik meýdanynyň döremegine elektromagnit induksiýa
hadysasy diýilýär. Induksiýa-latynça girizmek, täsir oýatmak manyda. Induksion tok özüniň hususy magnit
meýdany bilen onuň döremegine sebäp bolan daşky magnit meýdanynyň üýtgemegine garşylykly täsir eder ýaly
ugrugandyr. Lensiň düzgüni boýunça induksion elektrik akymynyň şonuň b/n birlikde bu elektrik akymynyň
döredýän induksion elektrik meýdanynyň ugruny formulada hasaba almak ü/n magnit akymynyň üýtgemesiniň
öňünde minus alamatyny goýmaly.Onda induksiýanyň EHG-siniň formulasy aşakdaky görnüşe eýe bolar. :
. Üstünden üýtgeýän tok akýan geçirijiniň öz-özünde induksion EHG-niň döremegine öz-özünde
induksiýa hadysasy diý. Induktiwlik elektrik zynjyrynyň inertliliginiň ölçegidir.Ol L harpy b/n belgilenýär.
Induktiwligiň ölçeg birligi deregine 1 genri (Gn) ulanylýar.
. 10 Fiz. §31 sah. 99, §32 sah. 102, §36
sah. 111
2. Geçirijiniň elektrik garşylygy. Garşylygyň temperatura baglylygy.

Elektron nazaryýete görä geçirijiniň toga görkezýän garşylygy erkin elektronlaryň kristal gözenegiň
düwünlerinde bitertip yrgyldap hereket edýän ionlar bilen çaknyşmasynyň netijesidir.
Geçiriji gyzdyrylsa, onuň temperaturasy ýokarlanýar. Elektronlaryň, ionlaryň bitertip hereketleriniň orta
tizlikleri ulalýar. Erkin elektronlaryň ionlar bilen çaknyşmalarynyň sany artýar. Diýmek, geçirijiniň
temperaturasy ýokarlananda, onuň garşylygy-da ulalmaly.
bu ýerde, α - garşylygyň ýylylyk
koeffisiýenti. 10 Fiz. §3 sah.11
3. Tejribe işi. Geçirijileriň yzygider birikdirilişini öwrenmek.

T/b

I, A

U, W

R,Om

U2, W
2,5

R1, Om

R2, Om

2,9

U1, W
2

1

1,5

4,5W

1,3

1,6

2

1,2

3,7W

3

1,6

2,1

1,3

1,7

3

0,8

2,4W

3

1,1

1,3

1,4

1,6

6-njy soragnama
1. Egriçyzykly hereket. Töwerek boýunça deňölçegli hereketde tizlik we tizlenme.

Jisimiň egri çyzyk boýunça hereketine egriçyzykly hereket diý. Egriçyzykly herekete nokadyň töwerek boýunça
aýlanmagy,älem giňişliginde planetalaryň emeli hemralaryň hereketleri, gorizontal zyňlan jisimiň hereketi we
ş.m. mysal bolup biler.Töwerek boýunça hereketde tizlik wektory her bir nokatda töwerege galtaşma boýunça
ugrukdyrylýar. Deňölçegli hereket bolany ü/n bu wektoryň töweregiň ähli nokatlaryndaky 𝜗1 𝜗2… tizlikleriniň
ululyklary deňdirler we diňe ugurlary tapawutlanýarlar. Tizligiň ululygy üýtgemän, diňe ugry üýtgände hem
tizlenme ýüze çykýar.
jisim töwerek boýunça deňölçegli hereket edende onuň tizlenmesi tizliginiň
kwadratynyň töweregiň radiusyna bölünmesine deňdir. 9 Fiz. §13 sah.35, §14 sah.36
2. Radioişjeň öwrülmeler.Radioişjeň dargama kanuny.
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Radioişjeň dargama kanuny kesgitli wagt aralygynda dargaýan ýadrolaryň ortaça sanyny kesgitleýär. Radioşijeň
maddadaky ýadrolaryň sany näçe az bolsa, orta bahadan gyşarmalar şonça-da kän bolýar. Şonuň üçin radioişjeň
dargama kanunyna degişlidir.Wagt birliginde radioişjeň dargamanyň sanyna radioişjeň çeşmaniň işjeňligi diý.
we ol A harpy b/n belgilenýär. A=N/t. Bu ýerde t wagt içindäki dargamanyň sany N b/n
belgilenendir.Radioişjeňligiň halkara HU ulgamyndaky birligine bekkerel (Bk) diý. Bir bekkerel, bu sekuntda 1
dargama bolýan radioişjeň maddanyň dergama işjeňligidir. Ýagny
. 11 Fiz. §39 sah.139
3. Suwuklygyň üst dartuw güýjüni hasaplamaga degişli mesele. 9 synp 205

Eger suwuklyk radiusy 0,5mm deň bolan kapillýar turbada 11 mm ýokaryk galýan bolsa, onda ol suwuklygyň
dykyzlygy näçä deň bolar? Suwuklygyň üst dartylma koeffisiýenti 22 mN/m deň.
Berlen
Çözülişi
r=0,5 mm=5·10-4m
πr2hρg=2πrσ;
h=11 mm=1,1·10-2m
σ=2,2 mN/m=2,2·10-2 N/m
ρ-?
Jogaby:
7-nji soragnama
1. Yrgyldyly kontur. Yrgyldyly konturda energiýanyň öwrülişi.

C sygymly kondensatordan we L induktiwlikli tegekden ybarat bolan ýapyk elektrik zynjyryna yrgyldyly
kontur diý. Zarýadyň, tok güýjüniň we naprýaženiýanyň wagta görä periodiki üýtgemeklerine elektromagnit
yrgyldylary diý.Ýapyk konturyň zynjyryň elektrik garşylygyny azaltmak b/n yrgyldynyň haýal togtaýandygyna
göz ýetirmek mümkin.Egerde ýapyk konturyň tegegi aşageçiriji maddalardan ýasalsa, onda onuň yrgyldysy
uzak wagtlap togtamazdy. Aşageçiriji maddalardan taýýarlanylan yrgyldyly yapyk konturlar kosmos
radioaragatnaşygynda giňden peýdalanylýar. Kondensator induktiw tegegiň üsti bilen zarýadsyzlananda
konturda elektromagnit yrgyldylary döreýär. Bu yrgyldylaryň dowamynda elektrik meýdanynyň energiýasynyň
magnit meýdanynyň energiýasyna, magnit meýdanynyň energiýasynyň bolsa elektrik meýdanynyň
energiýasyna periodik öwrülmesi bolup geçýär. 10 Fiz. §39sah.121, §40 sah.123
2. Kwant generatorlary. Lazerler. Geýzenbergiň kesgitsizlikler gatnaşygy.

Lazer, bu monohromatik kogerent şöhlelenmäniň ugrukdyrylan inçe dessesini döredýän kuwwatly optiki
kwant generatorydyr. Lazer sözi «Light amplification by stimulated Emission of Radiation» diýen iňlis
sözleriniň ilkinji harplaryndan emele gelip, ýagtylygyň mejbury şöhlelenmeginiň netijesinde güýçlenmegi
diýen manyny berýär. Lazeriň işleýşiniň fiziki esasy bolup, ýagtylygyň indusirlenen (mejbury) şöhlelenme
hadysasy hyzmat edýär.Kadaly ýagdaýda maddada atomlaryň köpüsi esasy (stasionar) hallarda bolmak bilen
iň kiçi energiýa eýe bolýarlar. Atomlary esasy ýagdaýlardan oýandyrylan ýagdaýa geçirmek üçin, olary
daşardan elektromagnit şöhleleri bilen şöhlelendirmek gerek. Elektromagnit tolkuny maddadan geçende, onuň
energiýasy azalýar, sebäbi her bir oýandyrylan atom elektromagnit tolkunlaryndan bellibir energiýa alýar: hv
= E2 – E1. Rus fizigi W. A. Fabrikant 1940-njy ýylda mejbury şöhlelenme hadysasyny elektromagnit
tolkunlaryny güýçlendirmek üçin peýdalanyp boljakdygyny aýtdy. 1954-nji ýylda N. G. Basow, A. M.
Prohorow we amerikaly fizik Ç. Tauns indusirlenen şöhlelenme hadysasyny λ = 1,27 sm tolkun uzynlykly
radio tolkunlaryň mikrotolkun generatoryny döretmek üçin peýdalandylar. 1960-njy ýylda amerikada ilkinji
gezek spektriň görünýän aralygyn daky elektromagnit tolkunlarynyň kwant generatory – lazer döredildi. Gaz
lazeri. Munda aktiw sreda bolup gaz ýa-da gazyň garyndysy hyzmat edýär. Munuň esasy gurluşy aýna ýa-da
kwarsdan bolan gaz elektrik tokly turbasy 1, iki sany elektrod 2, tutuk aýna 3, ýarymtutuk aýna 4. Aýna
rezonatorlar içki turbanyň uçlaryna ýakyn ýa-da onuň daşynda ýerleşdirilýär. 11 Fiz.§29 sah.102, §30 sah.106
3. Deňtizlenýän hereketde geçilen ýoly hasaplamaga degişli mesele. 9 synp 27

Duralgadan ugran otly 0,1m/s2 tizlenme bilen deňtizlenýän hereket edýär. Otlynyň tizligi näçe wagtdan soň
36km/sag bolar we şol wagtyň dowamynda ol nähili ýol geçer?
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8-nji soragnama
1. Kulonyň kanuny. Elektrik meýdany.

Wakummda 2 sany gozganmaýan nokatlanç zarýadyň özara täsir güýji bu zarýadlaryň modullarynyň köpeltmek
hasylyna göni bagly,olaryň aradaşlygynyň kwadratyna bolsa ters bagly we bu zarýadlary birleşdirýän göni
boýunça ugrugandyr. Bu güýje Kulonyň güýji, kanuna bolsa Kulonyň kanuny diý. Kulonyň kanunynyň
| || |
matematiki ýazgysy aşakdaky ýalydyr:
Elektrik zarýadynyň ölçeg birligine «Kulon» diýilýär. Bir
kulon (1Kl) elektrik toguň güýji 1A bolanda geçirijiniň kese kesiginden 1sda akyp geçýän zarýadyň
mukdarydyr. Dynçlykda duran zarýadlaryň özara täsir güýjüniň döremegi we berilmegi ü/n ol zarýadlaryň
arasynda haýsy-da bolsa bir gurşaw bolmaly. Bu gurşaw elektrik meýdanydyr. Elektrik meýdanyny mukdar
taýdan häsiýetlendirmek üçin elektrik meýdanynyň güýjenmesi diýen ululyk ulanylýar. Güýjenme elektrik
meýdanynyň güýç häsiýetnamasydyr. Elektrik meýdanynyň berlen nokadynyň güýjenmesi san taýdan bu
nokatda ýerleşdirilen položitel zarýadyň bir birligine täsir edýän güýje deňdir. Güýjenme wektor ululykdyr.
Onuň ugry güýjüň ugry bilen gabat gelýär. Onda ⃗
. 9 Fiz. §73 sah.262, §74 sah.268
2. Kogerentlik. Ýagtylygyň interferensiýasy we onuň ulanylyşy.

Interferensiýa berýän ýagtylyk tolkunlaryna kogerent (sazlaşykly,ylalaşykly) tolkunlar diý. Kogerent tolkunlary
goýberýän çeşmelere bolsa kogerent çeşmeler diý. Kogerent çeşmeleriň goýberýän tolkunlarynyň fazalarynyň
tapawudy wagta görä üýtgemeýär. Olaryň fazalarynyň tapawudynyň wagta bagly bolmazlygyna kogerentligiň şerti
diýilýär. Ekranyň ýüzünde ýagty we garaňky zolaklar alynýar.Şeýle hadysa ýagtylygyň interferensiýasy

diý.1802-nji ýylda iňlis fizigi Tomas Ýung ilkinji bolup ýagtylygyň interferensiýasyny tejribede amala aşyrdy.
Interferensiýanyň iň ululyk we iň kiçilik şertlerine ýagtylygyň tolkun uzynlygy girýär. Şonuň üçinem
ýagtylygyň interferensiýasyny ýagtylygyň tolkun uzynlygy b/n baglanyşykly ähli ululyklara kesgitlemek ü/n
ulanmak bolar.Şeýle ölçegler ü/n ulanylýan gurala interferometr diý.
11 Fiz. §7 sah.20, §8 sah.24
3. Gazyň basyşyny hasaplamaga degişli mesele. 6 synp 103

Deňziň iň çuň ýeri 10900 m. Deňziň düýbüne suwuň edýän basyşyny hasaplamaly. Deňiz suwunyň
dykyzlygyny 1030 kg/m3 diýip kabul etmeli.

9-njy soragnama
1. Arhimed güýji. Jisimleriň ýüzme şertleri. Suw ulaglarynyň Türkmenistanda ulanylyşy.

Suwuklygyň ýa-da gazyň özüne çümdürilen jisime itekleýji güýji şonçada uludyr.Ol güýje Arhimed güýji diý.
FA=
· . Suwuklyga salnan jisime dik aşak ugrukdyrylan agyrlyk güýji hem-de dik ýokaryk ugrukdyrylan
Arhimed güýji täsir edýär. Şu güýçleriň haýsysy uly bolsa, jisim şonuň ugruna tarap hereket eder. Bu ýerde üç
ýagdaýyň bolmagy mümkin: 1. Eger jisimiň howadaky agramy P oňa täsir edýän FA Arhimed güýjünden uly
bolsa (P > FA), onda jisim suwuklygyň düýbüne gider (çümer); 2. Eger jisimiň howadaky agramy P oňa täsir
edýän FA Arhimed güýjüne deň bolsa (P = FA), onda jisim suwuklygyň içinde deňagramlylykda bolar; 3. Eger
jisimiň howadaky agramy P oňa täsir edýän FA Arhimed güýjünden kiçi bolsa P < FA, onda jisim suwuklygyň
ýüzüne çykar, jisim suwuklykda ýüzer. Gäminiň suwa batýan böleginiň gysyp çykarýan suwunyň agramy
gäminiň howadaky agramyna deň bolanda, gämi ýüzýär. Suw ulaglaryna gämiler, gaýyklar mysal bolup
biler.Biziň ýurdumyzda gämiler suw aragatnaşygynda, ýük çekmekde giňden peýdalanylýar.Amyderýada
ýüzýän gämileri bejermek ü/n Türkmenabatda,Hazar deňzinde ýüzýän gämileri bejermek ü/n Türkmenbaşy
şäherinde gämi bejeriji kärhanalary işleýär.Suw ulagyň iň arzan görnüşidir.Hazar deňzindäki suw ulag
serişdeleriniň Türkmenistanyň Rusiýa,Azerbeýjan Eýran we beýleki kenar ýaka ýurtlary b/n söwda medeni
aragatnaşyynda ähmiýeti ulydyr. 6 Fiz. §50 sah. 127, §51 sah. 130, §52 sah. 133
2. Atomyň gurluşy. Rezerfordyň tejribesi.

Ähli maddalar örän ownujak bölejiklerden –molekulalardan düzülendir. molekula maddanyň ownujak bölejigi
bolup, maddanyň ähli häsiýetlerini özünde saklaýandyr we onuň çylşyrymly gurluşy bardyr.Ol hem atomlardan
düzülendir.,,Atom’’ sözi gerekleriň ,,atomos’’ sözünden bolup,bölünmeýän diýmekdir. Atom kadaly ýagdaýda
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elektrik taýdan bitarapdyr. Diýmek atomda elektron bilen birlikde položitel zarýady bolan bölejik hem
bolmalydyr. Şeýlelikde, atom bölünmeýän däl-de çylşyrymly gurluşly ulgamdyr. Atomyň çylşyrymly
gurlyşygynyň bardygy baradaky çaklamany ilkinji bolup iňlis fizigi Jon Tomson 1897-nji ýylda öňe sürdi.
Tomson tarapyndan hödürlenen atomyň gurlyşygynyň modeli käbir tejribe derňewleri doly
kanagatlandyrmandyr. Şonuň üçin iňlis fizigi Ernest Rezerford 1911-nji ýylda şägirtleri Geýger we Marsden
bilen Tomsonyň hödürlän modelini tejribe arkaly barlamagy maksat edinipdirler. 1911-nj ýylda Rezerford
atomyň möçberiniň örän az böleginiň onuň daşyndan bolsa elektronlar aýlanýandyr diýip netije çykarypdyr.
Hakykatdan hem hasaplamalar atomyň ölçegleriniň (1∙10-10m), onuň ýadrosynyň ölçegleriniň 1∙10-15m
töweregine deşdigini we ýadronyň ölçegleriniň atomyň ölçeglerinden 105 esse kiçidigini görkezýärler. Muňa
Rezerford tarapyndan hödürlenen atomyň ýadroly modeli ýada atomyň planetar modeli diýilýär. 11 Fiz. §25
sah.85
3. Elektrik meýdanynyň potensialyny hasaplamaga degişli mesele. 9 synp 297

20nKl zarýad 100W potensially nokatdan 400W potensially nokada geçende elektrik meýdany nähili iş edýär?

10-nji soragnama
1. Boruň postulatlary. Kwantlanma düzgüni. Frankyň we Gersiň tejribesi.

Boruň 1-nji postulaty.Atomyň içinde elektronlaryň tizlenmeli hereket edýändigine garamazdan, atom energiýa
şöhlelendirmän we siňdirmän uzak wagtlap durnukly (stasionar) halda bolup biler.Elektron her bir durnukly
halda energiýanyň kesgitli En bahasyna eýedir. Boruň 2-nji postulaty. Atomda elektronlar durnukly orbitalar
boýunça hereket edenlerinde, olaryň impulslarynyň momenti kwantlanandyr, ýagny L= mνr = nħ. Bu ýerde n=
1, 2, 3, ... baş kwant sany.
= ,𝟎𝟓𝟒 ∙ 10-34 J∙ . Boruň 3-nji postulaty.Atomyň energiýany
şöhlelendirmäge we siňdirmäge elektron bir durnukly ýagdaýdan başga bir durnukly ýagdaýa geçende ýüze
çykýar. Atom energiýany diskret-kwantlar görnüşinde şöhlelendirýär we siňdirilýär.Şöhlelendirýän energiýanyň
ululygy hadysanyň geçýän durnukly ýagdaýlarynyň energiýalarynyň tapawudyna deňdir. E= hν = Ek – En.
Boruň postulatlary klassyky mehanikanyň we elektrodinamikanyň kanunlary b/n ylalaşmaýar. Boruň
postulatlary tejribede alnan netijeler b/n kepillendirilýär.Mes: Atomyň durnukly ýagdaýda bolýandygynyň
tejribe arkaly subudyny 1913-nji ýylda Frank b/n Gers tejribe arkaly subut etdiler.11 Fiz. §26 sah.90
2. Howanyň çyglylygy.Howadaky suw buglary. Absolýut we otnositel çyglylyk.

Howadaky suw buglarynyň mukdary howanyň çyglylyk derejesini kesgitleýärler. Howanyň çyglylygy
absolýut,maksimal we otnositel çyglylyk diýen ululyklar b/n häsiýetlendirilýär. 1m3 howada näçe gram suw
bugunuň bardygyny görkezýän ululuga absolýut çyglylyk diý. Berlen temperaturada 1m3 howany doýurmak ü/n
gerek bolan suw buglarynyň mukdaryna howanyň maksimal çyglylygy diý. Berlen temperaturada absolýut
çyglylygyň şol temperatura degişli maksimal çyglylyga bolan gatnaşygyna otnositel çyglylyk diý.Howadaky
suw buglary doýgun haldan näçe daşda bolsa howa şonçada gurakdyr. 7 Fiz. §55 sah.146
3. Ýadro reaksiýalaryna degişli mesele. 11 synp 127

Uranyň ýadrosynyň
izotopynyň bir bölünmede 200 MeW energiýany bölüp çykarýandygy belli. 1g uran
bölünende näçe mukdarda energiýa alyp bolar?
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11-nji soragnama
1. Tok güýji. Zynjyryň bölegi üçin Omuň kanuny.

Geçirijiniň kese kesiginden wagt birliginde akyp geçýän elektrik mukdaryna elektrik togunyň güýji diýilýär.
Akyp geçýän zarýadlaryň mukdaryny latyn q (kýu) harpy, wagtyny t we elektrik togunyň güýjüni I harplary
bilen belgiläp alarys:I=q/t. Elektrik togunyň güýjüniň ölçeg birligi fransuz alymy Amperiň hormatyna amper (
1A) diý.Zynjyryň berlen böleginden akýan elektrik togynyň güýjüniň onuň uçlaryndaky naprýazeniýa we bu
bölegiň garşylygyna baglylygyny 1827-nji ýylda nemes alymy G.Om öwrenip şeýle kanuny açdy: zynjyryň
berlen böleginden akýan elektrik togunyň güýji bu bölegiň uçlaryndaky naprýaženiýa göni
proporsionaldyr.onuň garşylygyna bolsa ters proporsionaldyr.Muňa zynjyryň bölegi üçin Omuň kanuny
diý.Formulasy şeýle ýaz I=U/R I-elektrik togunyň güýji; U-naprýaženiýa R-garşylyk. 8 Fizika, §12 sah.45,
§18, sah. 68
2. Fotoeffekt. Fotoeffektiň teoriýasy.

Ýagtylygyň täsiri b/n maddalardan elektronlaryň goparlyp aýrylmasyna fotoelektrik hadysasy (fotoeffekt ) diý.
Fotoeffekti düşündirmek ü/n edilen synanşyklar bu meselä bütinleý başgaça çemeleşmegi talap etdi. 1900-nji
ýylda nemes fizigi M.Plank ýylylyk şöhlelenmesini düşindirmek ü/n jisim ýagtylygy üznüksiz däl-de,üznükli
aýry-aýry, ýygylygyna bagly hν (h-Plankyň hemişeligi) energiýaly bölekler (kwantlar) görnüşinde goýberýär
diýen klassyky fizikada akyla sygmajak pikiri aýtdy, onuň bu pikiri dogry bolup çykdy. Ol şu pikiri peýdalanyp
ýylylyk şöhlelenmesiniň E-energiýasynyň ýagtylyk tolkunynyň ν ýygylygyna baglylygynyň kanunyny tapdy.
E=hν Plankyň bu pikirini 1905-nji ýylda Eýnşteýn fotoeffektiň kanunlaryna düşündirmäge ulandy. Ol bu pikiri
ösdürip, ýagtylyk jisimler tarapyndan diňe goýberilende dälde,maddalarda siňdirlende-de we giňişlikde
ýaýrandada kwantlar b/n amala aşyrylýar diýip aýtdy.Diýmek Eýnşteýniň pikirine görä,ýagtylyk her biri
hνenergiýaly bölejikleriň akymydyr. 11 Fiz, §18, sah. 63, §19 sah.65
3. Tejribe işi: Erkin gaçmanyň tizlenmesini kesgitlemek.

Sapaga berkidilen polat șary ștatiwden asmaly. Polat șary bir gapdala 50-a golaý burça gyșardyp goýbermeli.
Șar beýleki tarapa gidip, öňki ýerine gelende bir doly yrgyldy eder. Șary goýberen pursatyň sekundomeri
ișletmeli we N1=50 doly yrgyldy bolanda sekundomeri duruzmaly. Onuň görkezen wagtyny t1-i bellemeli. Bir
doly yrgyldy etmek üçin gerek bolan wagty, ýagny yrgyldynyň periodyny tapyň. Onuň üçin wagty (t)
yrgyldynyň sanyna (N)-e bölüň, ýagny
. Șeýle tejribäni degișlilikde N-i üýtgedip (N2=70, N3=100 ), üç
gezek geçirip , her gezek hem yrgyldynyň periodyny tapmaly. Her gezek sapagyň uzynlygyny (l) ölçemeli. Üç
tejribeden gelip çykan
we
formulalaryň kömegi bilen bu ululyklaryň orta
bahasyny tapyň.

formulanyň üsti bilen jisimiň erkin gaçma tizlenmesini hasaplamaly.
12-nji soragnama

1. Atom ýadrosynyň gurluşy. Izotoplar.

Atomyň merkezinde atomyň ölçegleri b/n deşňeşdirilende,ölçegleri örän kiçi bolan onuň ýadrosy ýerleşendir.
Atomyň ähli massasy ýadroda jemlenen diýen ýalydyr. Ýadronyň položitel zarýady bardyr. Ýadronyň elektrik
zarýadyny ilkinji gezek 1913-nji ýylda iňlis fizigi Genri Mozli takyk ölçäpdir. 1919-njy ýylda Rezerford
atomyň ähli položitel zarýadynyň atomyň ýadrosynda jemlenendigini tejribe arkaly subut etdi. Ýadronyň
daşynda bolsa elektronlar we protonlar hereket edýär. Ýadronyň massalary b/n tapawutlanýan şol bir elementiň
dürli görnüşlerine izotoplar diý. Izotop gerek sözi bolup ,,deňýerli’’ diýmegi aňladýar. 11 Fiz. §32 sah. 112,
2. Ses tolkunlary. Ses tolkunlarynyň ýaýraýşy. Sesiň tizligi. Infra we ultrasesler.

Tebigatda bolup geçýän hadysalar adama öz täsirini ýetirip durýar. Adam olaryň käbirini görýär,käbirini
syzýar, käbirlerini bolsa eşidýär.Adamyň gulagynyň eşidýän hadysalaryna biz ses diýýäris. Sesleriň 3 görnüşi
bardyr:1-Urgy sesleri.2-Galmagallar.3-Saz sesleri.Saz sesleride 2 hili bolýarlar.Olaryň birinjisine saz tony
diýilýär,2-sine bolsa sazlaşykly ses diýilýär. Tüpeň atylanda,uçgun çykanda, gök gürlände we ş.m. ýüze çykýan
sesler urgy sesleridir.Periodiki bolmadyk yzygiderli urgulardan döreýän ses galmagaldyr.Adamyň gulagy
yrgyldysynyň ýygylygy 20Gs-de 20000Gs aralygynda bolan mehaniki yrgyldylary ses hökmünde kabul edýär.
20Gs-den kiçi 2000Gs-den uly ýygylykly yrgyldylary adam gulagy eşitmeýär. Ýygylygy 20Gs-den kiçi bolan
yrgyldylara infrases, ýygylygy 2000Gs-den uly bolan yrgyldylara ultrases diý. It we beýleki haýwanlar oňa
duýgur bolýar. Ultrases sredada çalt togtaýar. Ses tolkyny madda boýunça bellibir tizlik bilen ýaýraýar. Ses
dürli maddalarda dürlüçe ýaýraýar. Ses tolkun bolany üçin onuň ýaýraýyş tizligide beýleki tolkunlaryň tizligi
ýaly tapylýar. 𝝑 = 𝝀 × 𝝂 sesiň ýygylygy sreda bagly däldir.Ol diňe ses çeşmesinde yrgyldaýan jisimiň
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häsiýetlerine baglydyr.Emma dürli sredalarda sesiň ýaýraýyş tizligi dürli bolany ü/n bu sredalarda ses
tolunynyň uzynlygy (𝝂 = 𝝑/𝝀) dürlidir, ýokarky formuladan . 𝝂 = 𝝑/𝝀 alarys. 7 Fiz. §27 sah. 79, §28 sah. 82
3. Fotoeffekte degişli mesele. 11 synp 63

13-nji soragnama
1. Matematiki maýatnik. Yrgyldylaryň amplitudasy, periody, ýygylygy we fazasy.

Eger jisimiň agyrlyk merkezi onuň asylan nokadyndan aşakda bolsa, şeýle jisim yrgyldap biler we oňa
maýatnik diý. Yrgyldap bilýän her bir jisime fiziki maýatnik diý. Uly massaly jisimi agramsyz, süýnmeýän
uzyn sapakdan asyp, matematiki maýatnik alarys. Durmuşda matematiki maýatnigiň ýerine uzyn metal simden
asylan şar ulanylýar. 1. Yrgyldynyň amplitudasy (A) -Deňagramlylyk ýagdaýyndan iň uly orun üýtgetmä
yrgyldynyň amplitudasy diý. Ol A harpy bilen belgilenýär. 2. yrgyldynyň periody (T). Gaýtalanýan herekete
periodik hereket diý. Yrgyldyly hereket edýän jisim başdaky ýagdaýyna gaýdyp gelende, bir doly yrgyldy
bolup geçýär. Bir doly yrgyldynyň bolup geçmegi ü/n gerek bo/n wagta yrgyldynyň periody diý. Period T (te)
harpy bilen belgilenýär, ölçeg birligi 1 sekunt (s). 3. Yrgyldynyň ýygylygy. Wagt birliginde bolup geçýän doly
yrgyldylarynyň sanyna yrgyldylaryň ýygylygy diý. Ol grek ν (nýu) harpy bilen belgilenýär. Ýygylyk gerslerde
(Gs) ölçelýär. 7 Fiz. §17 sah. 55, §16 sah. 53
2. Uran ýadrosynyň bölünişi. Zynjyrly reaksiýa.

Neýtronlaryň täsirinde uran ýadrosynyň bölünmegi nemes fizikleri O.Gan we F.Ştrasman tarapyndan 1938-nji
ýylda açyldy.Bu hadysany 1939-njy ýylda awstriýaly fizik L.Meýtner we iňlis fizigi O.Friş düşindirdiler/1940njy ýylda uran ýadrosynyň öz-özünden bölünýändigini rus fizikleri N.Flerow we A.Petržak dagy subut
etdiler.Öz-özünden bölünmäniň ýarym bölünme periody 1016 ýyla barabardyr. Agyr ýadronyň dynçlyk
massasynyň bölünmede döreýän bölejikleriň dynçlyk massalarynyň jeminden uly bolanda ýadro bölünmesi
mümkindir. Zynjyrly reaksiýanyň bolup biljekdigini 1934-nji ýylda Frederik Žolio-Kýuri aýdypdyr.Soňra ol
1939-njy ýylda tejribe arkaly subut edildi. Uran ýadrosy neýtrony ýuwudyp bölünende ondan ýadro
böleklerinden başgada 2–3 sany erkin neýtron çykýar. Bu erkin neýtronlar uranyň beýleki goňşy ýadrolary
tarapyndan ýuwudylyp, olaryň hem bölünmegine getirýär. Şeýlelikde, uranyň ýadrolary bölünip, täze neýtronlar
döreýärler. Bular hem uranyň täze ýadrolaryna aralaşyp, olary bölmek bilen zynjyrly reaksiýany
döredýärler.Zynjyrly reaksiýada bölünip çykýan energiýanyň köp bölegi, bölünýän ýadrolaryň bölekleriniň
kinetik energiýasyna düşýär. 11 Fiz. §43 sah.162, §44 sah.164
3. Bütindünýä dartylma kanunyna degişli mesele. 9-njy synp 71 sah

Her haýsynyň massasy 1000kg bolan iki sany jisim özara 6,67·10–9N güýç bilen täsirleşýärler. Olaryň
arasyndaky aralygy kesgitlemeli.
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14-nji soragnama
1. Agyrlyk güýjüniň täsirindäki hereket. Aşaagramlylyk we agramsyzlyk.

Biz erkin gaçýan jisimiň g=9,81 m/s2 tizlenme b/n deňtizlenýän we wertikal ýokaryk zyňlan jisimiň şol
tizlenme b/n deňhaýallaýan hereket edýändigini bilýäris. Bu hereletler diňe agyrlyk güýjüniň täsirinde bolup
geçýär. Agyrlyk güýjiniň täsirindäki hereketiň gorizontal burç we gorizontal ugur boýunça zyňlan jisim
esasynda hem görmeklik bolýar. Daýanjyň ýokaryk ugrukdyrylan tizlenmeli hereketiniň hasabyna jisimiň
agramynyň artmasyna aşagramlylyk diý. Hereket mahaly jisimiň daýanja ýa-da asma täsir etmeýän halyna
agramsyzlyk diý. Bu ýagdaýda daýanjyň gaýtawul güýji N=0. Diýmek jisime diňe agyrlyk güýji täsir edýär.
Diňe agyrlyk güýjüniň täsirinde hereket edýän jisim elmydama agramsyzdyr. 9 Fiz. §25 sah. 80, §28 sah. 96
2. Ýagtylyk akymy. Ýagtylyk güýji. Ýagtylandyrylyş. Ýagtylandyrylyşyň kanunlary.

Günüň ýylylyk energiýasy onuň şöhlelenmesi arkaly Ýere we beýleki jisimlere berilýär.Ýagtylyk özi b/n
energiýa äkidýär.Esasy fotometriki ululyk ýagtylyk çeşmesiniň ýagtylyk güýjüdir.Ony I harpy b/n
belgileýärler.Oňa gysgaça ýagtylyk güýji hem diý.Ýagtylyk güýjüniň birligi 1 kandela (kd) . Ýagtylyk
ölçeglerinde çeşmäniň ýagtylyk güýji b/n baglanyşykly ýagtylyk akymy diýen ululyk hem girizilýär. Ýagtylyk
akymy F harpy b/n belgilenýär. Ýagtylyk akymynyň birligi 1 lýumentdir (lm).onuň formulasy f=4 . Üste
normal düşýän ýagtylyk akymynyň üstüň meýdanyna gatnaşygy b/n ölçelýän ululyga üstüň ýagtylandyrylyşy
diý. Ýagtylandyryş E harpy b/n belgilenýär. Ýagtylyk düşýän üstüň meýdanyny S b/n belgilesek, onda şu
formulany alarys:
. Ýagtylandyrylyşyň ölçeg birligine 1 lýuks (lk) diý. 1lk, bu 1m2 üste normal düşýän 1
lm ýagtylyk akymynyň döredýän ýagtylandyryşydyr, ýagny 1lk= 1lm/m 2. 8 Fiz. §46 sah.144, §47 sah.146,
3. Tejribe işi: Ýapgyt tekizligiň PTK-syny kesgitlemek.
T/b
h, m
P, N
A1, J
l, m
F, N
A2, J
h=
1
0,09
0,9
0,81
0,28
0,7
0,196
41,3
2
0,095
0,92
0,087
0,29
0,75
0,217
40,1
3
0,1
1
0,1
0,3
0,8
0,24
41,6
15-nji soragnama
1. Fotoeffekt. Fotoeffektiň ulanylyşy. Türkmenistanda Gün energiýasynyň ulanylyşy.
Elektrodlara (1-nji surat) ultramelewşe şöhle düşende olaryň arasynda elektrik uçgunynyň geçmesi ýeňilleşýär.
1. Bu hadysa inertsiz, ýagny şöhle elektroda düşen dessine ýüze çykýar.
2. Hadysa esasan ultramelewşe şöhleleriň täsiri bilen ýüze çykýar.
3. Ultramelewşe şöhleleriň täsiri bilen elektrodlardan elektronlar gopa-rylyp aýrylýar. Ýagtylygyň tasiri bilen
maddalardan elektronlaryň goparylyp aýrylmasyna fotoelektrik hadysasy (fotoeffekt) diýilýär.

3-nji surat
1-nji surat
2-nji surat
4. Fotoeffekt öwrenilýän wakuum turbajygyndaky (2-nji surat) K we A elektrodlara goýlan naprýaženiýäniň käbir
bahasynda (3-nji surat) zynjyrdaky elektrik akymynyň (fotoelektrik akymynyň) güýji doýgun Id hala ýetýär.
5. Doýgun elektrik akymynyň güýji katoda düşýän şöhläniň Ф akymyna göni bagly: Id=kФ bu ýerde k- baglylyk
koeffisiýenti. Doýgun elektrik akymynyň güýji Id=ne bu ýerde n - 1 sekuntda katoddan çykýan fotoelektronlaryň
sany, e=1,610-19 Kl .
6. Goparylýan elektronlaryň başlangyç kinetik energiýasy düşýän şöhläniň ýygylygyna baglylykda çyzykly artýar we ol
şöhläniň intensiwligine bagly däl.
7. Düşýän şöhläniň  ýygylygynyň her bir metal üçin häsiýetli bolan gyzyl araçäk diýilýän käbir  0 ululykdan diňe uly
A
bahalarynda fotoeffekt ýüze çykýar.   .
h
Maks Plank jisim ýagtylygy üznüksiz däl-de, üznükli, aýry-aýry bölekler-kwantlar görnüşinde göýberýär we ýuwudýar
diýen çaklamany hödürleýär. Her bir bölegiň E energiýasy şöhlelenmäniň  ýygylygyna göni proporsionaldyr.
E=h 
h=6,6310-34 Js - Plankyň hemişeligi.
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Eýnşteýniň pikirine görä, ýagtylyk, her biri h energiýaly bölejikleriň akymydyr. Madda düşýän her bir kwant atomyň
diňe bir elktrony bilen özara täsir edişip oňa öz energiýasyny berýär, energiýany alan elektron hem käbir kesgitli
başlangyç kinetik energiýa bilen maddadan çykýar diýip çaklaýar. Onda, kwant bilen elektronyň özara täsirinde
2
min
uly
energiýanyň saklanma kanuny
(1)
hv  A 
2
görnüşinde ýazylar. Elektronyň alan h energiýasynyň bir bölegi ony maddadan (metaldan) çykarmaga harç bolýar. Oňa
elektronyň metaldan çykma işi (A) diýilýär. Energiýanyň galan bölegi elektrona başlangyç kinetik energiýa bermäge
harçlanýar. (1) baglanyşyga fotoeffektiň deňlemesi ýa-da fotoeffekt üçin Eýnşteýniň deňlemesi diýilýär.
Eger-de düşýän ýagtylygyň ýygylygy  käbir çäk 0 ýygylyga deň bolanda =0 bolsa, onda fotoeffektiň deňlemesinden
h0=A netije alynýar. Diýmek, <0 bolanda h<A bolar we elektron metaldan çykmaz. 0 ýygylyga fotoeffektiň araçäk
ýygylygy ýa-da “gyzyl” araçägi diýilýär. Onda h>A=h0 şertde fotoeffekt ýüze çykar.
Elektrik togunyň energiýasyny ýagtylyk energiýasy bilen dolandyrýan ýa-da ýagtylyk energiýasyny elektrik togunyň
energiýasyna öwürýän abzala fotoelement diýilýär. Diýmek, fotoelement, esasan, iki hili bolýar. Olaryň birine ýagtylyk
bilen täsir edip, onuň zynjyryndan geçýän elektrik togunyň ululygyny üýtgedip bolýar. Ikinji hili fotoelemente ýagtylyk
täsir edende ol tok çeşmesine öwrülýär. Türkmenistanyň çöllüklerindäki çopan goşlarynda Gün batareýalary çuň
guýulardan suw çykarýan sorujylary işledýäler.Gün batareýalary öýleri ýyladýalar we ýagtyladýalar, hereketlendirijileri
aýlaýalar, akkumulýator batareýalaryny zarýadlandyrýalar.Türkmenistanda Gün energiýasyny ulanmagyň geljegi
uly,sebäbi ýylyň dowamynda açyk günler köp bolýar. 11 Fiz. §20 sah. 70, §21 sah. 74
2. Deňtizlenýän hereket. Deňhaýallaýan hereket.

Üýtgeýän hereketleriň käbiriniň tizligi yzygiderli artýar. Beýle herekete tizlenýän hereket diýilýär.Islendik deň
wagt aralygynda tizligi şol bir ululyga artýan herekete Deňtizlenýän hereket diý. Deňtizlenýän hereketde
tizligiň üýtgemesiniň şol üýtgeme bolup geçýän wagt aralygyna gatnaşygy b/n ölçelýän ululyga tizlenme
⃗⃗

⃗⃗⃗⃗

diý.Tizlenmäni a harpy b/n belgiläp,şeýle ýazmak bolar:
. Haýallaýan hereketiň iň ýönekeýi
deňhaýallaýan hereketdir.Deňhaýallaýan hereketde tizlik islendik deň wagt aralyklarynda şol bir ululyga
kiçelýär. Deňhaýallaýan hereketde jisimiň islendik wagt pursady ü/n tizligi aşakdaky formula b/n aňladylýar:
𝝑= 𝝑𝟎 - at. Deňtizlenýän we deňhaýallaýan hereketlere deňüýtgeýän hereketler hem diý. Sebäbi, iki hereketde
hem tizlik deňölçegli üýtgeýär. 9 Fiz. §8 sah.21, §9 sah. 23
3. Ýylylyk mukdaryna degişli mesele. 7 synp 118

100 kg massasy bolan kerpiç peç 10˚C-den 80˚C-e çenli gyzdyryldy. Oňa näçe ýylylyk mukdary berildi?

16-njy soragnama
1. Tok çeşmesiniň yzygider we parallel birikdirilişi. Kirhgofyň düzgüni.

Elektrik togunyň çeşmeleriniň yzygider birikdirilişi b/n durmuşda köp duş gelýäris.Elde göterilýän
radiolary,magnitifonlary işletmek ü/n birnäçe elektrik togunyň çeşmesini yzygider birikdirilýär.Elektrik
togunyň çeşmeleri yzygider birikdirileni ü/n olaryň içki garşylyklary goşulýarlar.Elektrik togunyň çeşmeleri
özara parallel birikdirilende çeşmeleriň bir meňzeş polýuslary özara birikdirilýär. Kirhgofyň 1-nji
düzgüni.Zynjyryň şahalanma nokadyna gelýän elektrik togunyň güýçleriniň jemi, bu nokatdan gidýän elektrik
togunyň güýçleriniň jemine deňdir. Kirhgofyň 2-nji düzgüni.Ýapyk zynjyryň boýuna täsir edýän EHG-leriň
algebraik jemi bu zynjyryň boýuna naprýaženiýanyň peselmeleriniň algebraik jemine deňdir.Bu düzgün elektrik
zynjyrynyň ýapyk zynjyryna degişli bolup, onuň esasynda ýapyk elektrik konturynyň boýuna zarýad
süýşürilende elektrik meýdanynyň eden doly işiniň nola deňdigi (bu elektrik meýdanynyň potensial
häsiýetlidiginiň nyşanydyr) ýatyr. 9 Fiz. §89 sah. 330, §88 sah.88
2. Ideal gazyň molekulýar-kinetik teoriýasynyň esasy deňlemesi.

Molekulalaryň arasyndaky özara täsir hasaba alynmaýan gaza ideal gaz diý.Molekulalara ownujak
şarjagazlar,ýagny material nokat hökmünde garamagy şertleşip, olary seýreklendire-liň. Ýeterlik derejede
seýreklendirelin gazda molekulalaryň arasyndaky aralyk molekulalaryň öz ölçeglerinden has uludyr.Şeýle
ýagdaýda molekulalaryň arasyndaky özara täsir örän kiçi,kinetik energiýasy bolsa uly bolar.Şeýle ýagdaýdaky
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gaz ideal gaza ýakyn bolar. Seýrek-lendirelen real gazlar hakykatdanda özlerini ideal gaza meňzeş alyp
⃗⃗⃗⃗⃗
𝝑

barýalar.
ýa-da
. Bu deňleme ideal gazyň molekulýar-kinetik nazaryýetiniň esasy
deňlemesidir.Muňa nemes alymy Rudolf Klauziusyň hormatyna Klauziusyň deňlemesi hem diý. 9 Fiz. §46
sah.154
3. Geçirijiniň elektrik garşylygyny hasaplamaga degişli mesele. 8 synp 62

Kese kesiginiň meýdany 0,5 mm2 bolan 100 m uzynlykly alýumin we mis simleriniň garşylyklary näçe?

17-nji soragnama
1. Transformator. Türkmenistanda elektrik energiýasynyň öndürilişi we aralyga geçirilişi.

Üýtgeýän elektrik akymynyň naprýaženiýasini ýokarlandyrmak ýada peseltmek ü/n niýetlenilen gurala
transformator diý. Transformator mis sargyly 2 sany tegek geýdirilen ýapyk ferromagnit ýürekçeden
ybaratdyr.Ýurdymyz boýunça elektrik energiýasynyň 99%-den gowragyny ýylylyk elektrik stansiýalary
öndürýär.Galan ujypsyzja bölegi gidroelektrik stansiýasynyň paýyna düşýär.Türkmen topragynda elektrik
akymyny öndürýän ilkinji desga 1909-njy ýylda guruldy.Ol murgap derýasynda gurlan, kuwwaty 1170kWt
bolan Hindiguş gidroelektrik stansiýasydyr.1913-nji ýylda Türkmenistan boýunça 2,5 mln kilowat sagat
elektrik energiýasy öndürilip, ilatyň jan başyna bary-ýogy 2,4 kWt.sag. elektrik energiýasy düşýärdi. ilatyň jan
başyna düşýän energiýa ýyl saýyn artýar.Diýarymyzda öndürilýän ähli elektrik energiýanyň 80%-i Mary YESiniň paýyna düşýär.10 Fiz. §50 sah.168, §52 sah.176
2. Otnositellik teoriýasynyň postulatlary. Massanyň we energiýanyň özara baglylyk kanuny.

Köpsanly tejribeleriň netijelerini derňäp Eýnşteýn,olardan 2 sany iň ihtibarly düzgüni saýlap alyp şolaryň
esasynda 1905-nji ýylda özüniň otnositellik teoriýasyny döretdi.Ol düzgünlere otnositellik teoriýasynyň
postulatlary diý.Olaryň birinjisine otnositellik prinsipi diý, ol şeýle aýdylýar: Ähli inersial hasaplama
sistemalarynda tebigatyň ähli hadysalary birmeňzeş geçýärler. Postulatlaryň ikinjisi şeýle aýdylýar: Ähli
inersial hasaplama sistemalarynda ýagtylygyň wakuumdaky tizligi birmeňzeşdir.Eýnşteýn otnositellik
teoriýasyndan peýdalanyp, jisimiň energiýasy b/n massasynyň arasyndaky örän möhüm baglanyşygyň E = mc2
görnüşli kanunyny tapdy. Hereket etmeýän, dynçlykda duran jisimiň hem energiýasynyň (E0) nola deň däldigi
(2) formuladan gelip çykýar. y = 0 bolsa E = E0. Onda E0= m0c2. 11 Fiz. §14 sah.52, §17 sah.59
3. Geçirijileriň parallel birikdirilişine degişli mesele. 8 synp 81

Her biriniň garşylygy 15 Om bolan üç geçiriji zynjyrda parallel birikdirilen. Zynjyryň umumy garşylygy näçe
bolar?

18-nji soragnama
1. Jisimiň impulsy. Impulsyň saklanma kanuny. Reaktiw hereket.

Mehaniki hereketi mukdar taýdan häsiýetlendirýän ululyga jisimiň hereket mukdary ýada impulsy diýilýär.
Impulsyň saklanma kanunynyň formulasyny getirip çykarmak ü/n Nýutonyň 2-nji we 3-nji kanunlaryndan




peýdalanalyň. 1) F1  m1 a1  m1

'



1  1
t





; 2) F2  m2 a2  m2

'
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hemişelik ululykdyr.Diňe biri-birleri b/n özara täsirleşýän, başga hiç hili jisimler b/n täsirleşmeýän jisimleriň








toplumyna ýapyk sistema diý. m1 1  m2 2  m3 3  ...  mn n  hemişlik. Diýmek, ýapyk sistema girýän
jisimleriň impulslarynyň geometrik jemi hemişelik ululykdyr we wagta baglylykda üýtgemeýär.Jisimden, onuň
käbir bölegi aýrylyp, haýsyda bolsa bir tizlik b/n hereket edip başlan mahaly ýüze çykýan herekete reaktiw
hereket diý. 9 Fiz.§29 sah.98, §30 sah.102
2. Hemişelik toguň işi we kuwwaty. Toguň işiniň we kuwwatynyň ölçeg birligi.

Hemişelik elektrik togunyň işi elektrik togunyň güýjüniň naprýaženiýäniň we garalýan wagt aralygynyň özara
köpeltmek hasylyna deňdir. A = UIt A- hemişelik togyň işi; I- hemişelik togyň güýji; t-zarýadlaryň şol
bölekdeb geçýän wagty. Zynjyr bölegi üçin Omuň kanunyndan U=IR-digini göz öňünde tutup, alarys: A=I2Rt;
; Diýmek, zynjyryň böleginde hemişelik elektrik togunyň edýän işi bu bölegiň üçlaryndaky
naprýaženiýäni elektrik togunyň güýjüne we işiň ýerine ýetirilen wagtyna köpeldilmegine deňdir.Elektrik
togunyň işi joullarda ölçelýär.Elektrik togunyň işini ölçemek ü/n üç abzal woltmetr, ampermetr, sagat gerek.
Elektrik togunyň kuwwaty onuň edýän işiniň şol işi ýerine ýetirýän wagtyna bolan gatnaşygyna san taýdan
deňdir.
zynjyryň berlen bölegindäki elektrik togunyň güýjüne köpeldilmegine deň bolan fiziki ululykdyr.
N=UI; N=I2R;
Kuwattyň ölçeg birliginiň 1 Wt (watt) Elektrik togynyň kuwwatyny ölçeýän abzala
wattmetr diý. 9 Fiz. §90 sah. 334
3. Difraksiýa gözenegine degişli mesele. 11 synp 32

517 nm tolkun uzynlykly ýaşyl şöhleler üçin ikinji tertipli spektrde difraksiýa burçy 150 bolan difraksiýa
gözeneginiň hemişeligi nähili?

19-njy soragnama
1. Toguň magnit meýdany. Elektromagnitler we olaryň ulanylyşy.

Siz kompas diýlip atlandyrylýan enjamy görensiniz.Ony ugur tapmak ü/n ulanýarlar.Onuň diljagazy mydama
demirgazyk we günorta taraplary görkezýär.Magnit diljagazynyň uçlaryny birikdirýän çyzyga onuň oky
diý.Magnit diljagazyň golaýynda onuň okuna parallel edip,geçiriji ýerleşdireliň.Şol geçirijiden elektrik togy
goýberilende,diljagazyň gyşarýandygyny görmek bolar.Elektrik togy kesilen badyna diljagaz ýenede öňki duran
ýerine gaýdyp barar.Bu hadysa elektrik togy akýan geçirijiniň däş-töwereginde magnit meýdanynyň bardygyny
aňladýar.Şeýle tejribäni ilkinji gezek daniýaly alym Ersted geçiripdir. Diýmek, magnit meýdany magnit
diljagazyny güýç b/n täsir edýär.Bu güýç käbir çyzyga galtaşma boýunça gönükdirilýär.Şeýle çyzyklara magnit
meýdanynyň güýç çyzyklary diý.Içi demirözenli elektrik togy akýan tegege elektromagnit diý. 8 Fiz. .§30
sah.104, §31 sah.107
2. Kondensatorlar.Kondensatorlaryň parallel we yzygider birikdirilişi.Zarýadlanan kondensatoryň elektrik
meýdanynyň energiýasy.

Aralary dielektrikli özara elektrik baglanyşykly geçirijiler sistemasyna kondensator diý.Her bir kondensatoryň
bellibir elektrik sygymy bar. Kondensatorlar özara parallel ýada yzygider birikdirilip bilner.Özara birikdirilen
kondensatorlaryň toplumyna kondensatorlaryň batareýasy diý. Kondensatorlar parallel birikdirilende olaryň
položitel zarýadly plastinalaryny özara birikdiirip, batareýanyň bir ujuny otrisatel zarýadly plastinalara özara
birikdirip bolsa, batareýanyň beýleki ujy alynýar. Kondensatorlar özara parallel birikdirilende umumy elektrik
sygymy (C) batareýa birikdirilen kondensatorlaryň sygymlarynyň jemine deňdir. Kondensatorlar yzygider
birikdirilende birinji kondensatoryň, mys ü/n, položitel plastinasy ikinji kondensatoryň otrisatel plastinasy b/n,
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ikinji kondensatoryň položitel plastinasy üçinjiniň otrisatel plastinasy b/n we ş.m. birikdirilýär. Elektrik
meýdanyny almak ü/n iş etmeli.Bu iş elektrik zarýadlarynyň özara potensial energiýasyny artdyrmaga
harçlanýar.Has dogrusy, elektrik meýdanyny almak ü/n daşky güýçleriň eden işi alnan elektrik meýdanynyň
energiýasyna deňdir. 9 Fiz. .§81 sah.300, §82 sah.304, §83 sah.306
3. Pružinden asylan ýüküň yrgyldysyna degişli mesele. 7 synp 61

Puržine berkidilen ýük käbir period bilen yrgyldaýar. Eger ýüküň massasy 60 g artdyrylsa, onda yrgyldynyň
periody iki esse artýar. Ýüküň ilkibaşdaky massasy näçe?

20-nji soragnama
1. Elektromagnit meýdany. Gersiň wibratory. Elektromagnit tolkunlary we olaryň häsiýetleri.

Elektrik we magnit meýdanlaryny düýpli öwrenip Maksswell şeýle ylmy çaklamany aýtdy:elektromagnit
induksiýa hadysasynda bolşy ýaly üýtgeýän magnit meýdany elektrik meýdanyny döredýän bolsa, onda
tebigatda tersine, üýtgeýän elektrik meýdanyda magnit meýdanyny döretmelidir.Bu ylmy çaklama iş ýüzünde
doly subut edildi. Diýmek, üýtgeýän elektrik meýdany magnit meýdanyny döredýär. Hereketsiz magnitiň
daşynda magnit meýdany, hereket edýän magnitiň daşynda bolsa magnit meýdanyda we elektrik meýdanyda
ýüze çykýar. Magnit meýdany üýtgände ýapyk elektrik zynjyrynda toguň döremegi geçirijide we geçirijiniň
ýerleşýän giňişliginde elektrik meýdanynyň döremegi bilen baglanyşykly. Açyk konturdada elektromagnit
yrgyldylarynyň döredilişini aňsatlaşdyrmak ü/n ol geçirijini hem ortasyndan kesip 2 bölýärler we bölekleriniň
aralygyny birnäçe millimetre deň edip goýýrlar.Şu görnüşdäki açyk zynjyra Gers öz tejribesinde ulanypdyr.
Oňa Gersiň wibratory diý. Elektromagnit tolkunlarynyň kese, polýarlanma, interferensiýa, Diraksiýa, serpikme,
döwülme, dispersiýa,siňdirilme ýaly häsiýetleri bar. 10 Fiz. §55 sah.187, §58 sah.196, §57 sah.192
2. Ýangyjyň energiýasy. Ýanmagyň udel ýylylygy.

Agajyň dürli görnüşleri: çör, gumalak, gemre, ýandak, gowaça çöpi, sazak, kömür, nebit, gaz we beýlekiler
ýanyp, energiýa bölüp çykarýalar.Şeýle maddalary adamlar ýylylyk energiýasynyň çeşmesi – ýangyç hökmünde
ulanýarlar. 1 kg massaly ýangyç doly ýananda bölünip çykýan ýylylyk mukdaryna ýangyjyň udel ýylylygy diý.
Ony latyn “q” (kýu) harpy b/n belgileýärler. Onuň ölçeg birligi 1 J/kg. Islendik m massaly ýangyç doly ýananda
bölünip çykýan umumy ýylylyk mukdaryny (Q) tapmak ü/n, bu ýangyjyň udel ýylylygyny(q) onuň massasyna
(m)-syna köpeltmeli: Q = q·m Ýangyjyň udel ýylylygynyň formulasy - q= Q/m ýanýan ýangyjyň masssasyny
şu formula b/n tap m= Q/ q. 7 Fiz. §45 sah.123
3. Yrgyldyly herekete degişli mesele. 7 synp 52

Garmoniki yrgyldaýan jisim 10 sekuntda 1000 doly yrgyldy etdi. Yrgyldynyň periodyny we ýygylygyny
tapmaly. Ýygylygyny Gs-lerde, kGs-lerde, MGs-lerde aňladyň

21-nji soragnama
1. Gaz kanunlary. Izoprosesler.

Gazyň ýagdaýyny her hili ýollar bilen üýtgedip bolar. Gazyň ýagdaýy üýtgände onuň ähli parametrleriniň
üýtgemegi mümkin. Şonda olaryň arasyndaky baglanyşyk Mendeleýew-Klapeýronyň deňlemesi b/n aňladylýar:
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, emma tebigatda we tehnikada gazlarda bolup geçýän hadysalarda berlen massaly gazyň
parametrleriniň biriniň üýtgemän,köplenç beýleki iki parametriniň üýtgeýän ýagdaýlaryna duş gelinýär. Şeýle
hadysalara izoprosesler diýilýär. Bu hadysalara seredip geçeliň 1.Izotermik hadysa.Üýtgeýän temperaturada
gazyň bir ýagdaýdan beýleki ýagdaýyna geçmegine izotermik proses diý. 2. izobarik hadysa – Hemişelik
basyşda gazyň bir ýagdaýdan beýleki ýagdaýa geçmegine izobarik hadysa diý. 3.Izohorik proses- Üýtgemeýän
göwrümde gazyň bir ýagdaýdan beýleki bir ýagdaýa geçmegine izohorik proses diý. 9 Fiz. §51 sah. 180
2. Ýagtylygyň difraksiýasy. Difraksion gözenek. Golografiýa barada düşünje.

Ýagtylygyň tolkun häsiýeti b/n bagly bolan we optiki taýdan birhili däl gurşawda ýaýranda (meselem, deşikde
ekrana geçende, dury däl jisimleriniň araçägine golaýda we ş.m.) ýüze çykýan toplymyna difraksiýa diý.Iş
ýüzünde bir ýarçykdan dälde, köp ýarçyklaryň toplumyndan, ýagny difraksiýa gözeneginden
ulanylýar.Difraksiýa gözenegi diýip, dury däl aralyklar b/n bölünen, köpsanly, örän darajyk, biri-birine parallel
we örän ýakyn ýerleşen ýarçyklaryň toplumyna aýdylýar.Onuň her bir mm-inde 50, 100, 250 , 600, 1200 hatda
6000-e çenli ýarçyklar bolýar.Golografiýa bu jisimleriň göwrümleýin görnüşini almak usulydyr. Golografiýa
1948-nji ýylda iňlis fizigi Gopbar.D çykyş eden.şunlukda alnan şekile bolsa gologramma diý. gologramma grek
sözünden (holos-goly, gramma ýazgy hat, doly ýazgy ýagny munda diňe bir amplituda dälde eýsem faza hakda
hem informasiýa ýaz.) 11 Fiz.§9 sah,29.§10 sah.32
3. Termodinamikanyň birinji kanunyna degişli mesele. 9 synp 228

1kg kömürturşy gazy (CO2) 268K-dan 400K çenli izobarik gyzdyrylan. Gazyň göwrümi giňelende onuň üstünde
edilýän işi we içki energiýasynyň üýtgemesini kesgitlemeli.

22-nji soragnama
1.Magnit meýdany.Amperiň kanuny.Lorens güýji.

Magnit meýdany tokly geçirijileriň özara magnit täsirini bir geçirijiden beýlekä geçirýän materiýanyň meýdan
görnüşidir. Magnit meýdanyna eltilen elektrik akymly geçirijä täsir edýän güýç geçirijiden akýan elektrik
akymynyň güýjüne, magnit induksiýa wektorynyň modulyna, geçirijiniň işjeň uzynlygyna we elektrik
akymynyň ugry b/n magnit induksiýa wektorynyň ugry arasyndaky burçuň sinusyna göni baglydyr. Muňa
Amperiň kanuny diý. Bu kanuna formula görnüşde şeýle ýazyp bolar: FA=Ibli sin𝜶. Magnit meýdanynyň onda
hereket edýän zarýadly bölejige täsir edýän güýjüne Lorensiň güýji diý. 𝑳
magnitogidrodinamiki
generator ýangyjyň ýylylyk energiýasyny gös-göni elektrik energiýa özgerdýän gurluşdyr. 10 Fiz. §22 sah.67,
§24 sah.73, §26 sah.80
2. Maddanyň gurluşy. Maddanyň agregat hallary we olaryň molekulýar-kinetik nukdaýnazardan düşündirilişi.

Fizikada islendik zada fiziki jisim ýada ýöne jisim diý.Fiziki jisimleri emele getirýän zatlara madda
diý.Tebigatda ummasyz köp sanly maddalar bardyr.Olaryň her biriniň özboluşly görnüşleri we häsiýetleri
bardyr.Maddalar tebigatda, esasan 3 halda- gaty,sowuk,gaz hallarynda bolup bilerler.Suw 3 halda hem bolup
bilýär.Gaty haldaky maddalaryň göwrümini we formasyny üýtgetmek ü/n oňa uly güýç b/n täsir etmek
gerekdir.Madda suwuk ýagdaýynda bolanda onuň görnüşini üýtgetmek aňsatdyr.ol akyjy bolýar.Gazlaryň
köpüsi dury we reňksizdir.Maddanyň gurluşy baradaky ilkinji molekulýar kinetik düşünjeler gadymy grek
alymy Demokritiň işlerinde öňe sürlüpdir.Ol “Ähli maddalar atomlardan ybaratdyr olar biri-birinden özleriniň
atomlary b/n tapawutlanýarlar” diýip ýaz.Soňra bu teoriýany rus alymy M.Lomonosow esaslandyrypdyr.
Maddanyň gurluşynyň molekulýar-kinetik teoriýasy esasan 3 tassyklamadan ybarat.olar: 1.Ähli maddalar örän
ownujak bölejiklerden-molekulalardan ybaratdyr. 2.Molekulalar mydama bitertip (haotik) hereketdedirler.
3.Molekulalar biri-birleri b/n özara täsirdedirler. 6 Fiz. §6 sah. 19, §12 sah. 35, §13 sah.37
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3. Elektromagnit induksiýa hadysasyna degişli mesele. 10 synp 105

Uzynlygy 1m bolan geçiriji 5 m/s tizlik bilen birhilli magnit meýdanynyň ugruna perpendikulýar ugurda hereket
edende, onuň uçlarynda 0,02 W potensiallaryň tapawudy döredi. Magnit meýdanynyň induksiýasyny tapyň

23-nji soragnama
1. Güýç. Nýutonyň ikinji kanuny. Jisimiň impulsy. Güýjüň impulsy. Güýçleriň goşulyşy.

Güýç wektor ulylyk bolup bir jisimiň beýleki jisime edýän täsiriniň ölçegidir. Güýjiň täsiriniň netijesi jisimiň
tizliginiň üýtgemesi ýada deformasiýasy boýunça kes. Jisimiň tizlenmesi bu jisime goýlan güýje göni bagly,
jisimiň massasyna ters bagly we täsir edýän güýjiň ugruna ugrukdyrylandyr. a=F/m. Diýmek jisime täsir edýän
güýç, şol jisimiň massasyna onuň tizlenmesine köpeltmek hasylyna deňdir. F=ma muňa Nýutonyň 2-nji kanuny
diý. Mehaniki hereketi mukdar taýdan häsiýetlendirýän ululyga jisimiň hereket mukdary ýada impulsy
diýilýär.Güýjiň jisime edýän täsiriniň netijesi şol güýjüň ululygyna we onuň wagtyna bagly. Güýjüň impulsy,
onuň ululygyna täsir wagtyna köpeltmek hasylyna (F∆ ) deň. Birnäçe güýji bir deň täsirediji güýç b/n
çalyşmaklyga güýçleri goşmak diý. 9 Fizika, §19 sah.51, §20, sah. 56, §21, sah. 59
2. Ýagtylygyň basyşy. Ýagtylygyň himiki täsiri.

1873-nji ýylda Makswell ýagtylygyň elektromagnit teoriýasynyň esasynda ýagtylygyň düşýän üstüne basyşyny
we onuň ululygyny öňünden aýtdy.Ýagtylygyň üste basyşynyň üste düşýän ýagtylyk energiýasynyň göwrüm
dykyzlygyna deňdigini Makswell görkezdi. Açyk gün, günortanlar Gün şöhleleriniň oňa perpendikulýar goýlan
gara üste,Takmynan 4,3x10-6 Pa basyş etjekdiginide Makswell hasaplap tapýar. Bu örän kiçi basyş, ony şol
döwürde ölçäýmek aňsat iş däldi. 26 ýyl geçenden soň bu kyn işiň hötdesinden gelmek meşhur rus fizigi
Lebedewe başartdy.Ýagtylyk düşýän absolýut gara jisiminiň üstüniň meýdan birligine wagt birliginde düşýän
fotonlaryň sanyny N b/n belgilesek, jisimiň alan impulsy ýa-da ýagtylygyň basyşy
bolar. hνN ululyga
ýagtylygyň intensiwligi diý we I b/n belgilenýär. Onda
. Atomlaryň we molekularyň özara öwrülmelerini
emele getirýän täsire himiki täsir diý.Himiki reaksiýalary amala aşyrýan ýagtylyk täsirine ýagtylygyň himiki
täsiri ýa-da fotohimiki täsir diý. Fotohimiki täsir netijesinde bolup geçýän reaksiýalara fotohimiki reaksiýalar
diý. Fotosintez. Ýagtylygyň täsiri astynda organiki däl maddalardan uglerodyň esasynda organiki maddalaryň
emele gelme hadysasyna fotosintez diýilýär. 11 Fiz. §23 sah.77, §24 sah.80
3. Atmosfera basyşyna degişli mesele. 6-njy synp

1646-njy ýylda Paskalyň gurnan suw sütünli barometri şekillendirilen. Atmosfera basyşy 760 mm sim.süt-e deň
bolsa, suwly barometrdäki suw sütüniniň beýikligi näçe?

24-nji soragnama
1. Doly zynjyr üçin Omuň kanuny.

Omuň kanuna laýyklykda zynjyryň birhili bölegi üçin elektrik togunyň güýji onuň uçlaryndaky naprýaženiýa
göni bölegiň garşylygyna bolsa ters baglydyr:
. Eger böleginde elektrik togunyň çeşmesi bar bolsa, onda
bu bölegi birhilli däl zynjyr bölegi diýilýär. Birhilli däl zynjyr bölegi üçin Omuň kanuny aşakdaky ýaly
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ýazylýar.
. Doly zynjyr daşky we içki böleklerden ybaratdyr. Elektrik togunyň çeşmesiniň
içki bölegine içki zynjyr diýilýär. Elektrik akymynyň çeşmesiniň polýuslaryndan daşky bölege daşky zynjyr
diýilýär.
Bu doly zynjyr üçin Omuň kanunydyr.Diýmek doly zynjyrda elektrik togunyň güýji elektrik
togunyň çeşmesiniň EHG-ne göni baglydyr we zynjyryň doly garşylygyna (R+r) ters baglydyr.
9 Fiz. §88 sah. 327
2. Radioişjeňlik. Alfa, betta, gamma şöhlelenmeleri.

1896-njy ýylyň 1-nji martynda radioişjeňlik hadysasy Bekkerel tarapyndan açylypdyr.Şol sanda Fransuz
alymlary Pýer Kýuri we onuň aýaly Mariýa Sklodowskaýa Kýuri dagy bu hadysany öwrenmegiň üstünde
ymykly işläp başlapdyrlar.Olar 1898-nji ýylda toriý (Th) elementiniň şeýle şöhleleri goýberýändigini anyklady.
Radioişjeň şöhlelänmäniň 3: alfa; beta; gamma şöhlelerden durýandygy doly anyklandy. Alfa Şöhlelenme
hadysasy bu käbir radioişjeň elementiň ýadrosynyň öz-özünden şöhlelere goýberilmegidir. Käbir elementleriň
ýadrolarynyň öz-özünden elektronlary goýbermesine 𝛽 şöhlelenme diý. 𝛾 şöhlelenme.Atomyň ýadrosy hem edil
atomyň özi ýaly kwant mehanikasynyň kanunlaryna boýun egýär. 11 Fiz. §37 sah. 130, §38 sah. 133
3. Izoproseslere degişli mesele.

Basyş 1,9·105Pa, başlangyç göwrümi V1=6m3 bolan gazyň temperaturasy T1=285K-dan T2=360K çenli izobarik
ýokarlanypdyr. Şunlukda, gaz nähili işi ýerine ýetiripdir?

25-nji soragnama
1. Suwuklyklardaky we gazlardaky basyş. Paskalyň kanuny.

Üste perpendikulýar täsir edýän güýjüň şol üstüň meýdanyna bolan gatnaşygy b/n kesgitlenýän fiziki ululyga
basyş diý. Suwuklygyň edýän basyşyny hasaplamak ü/n aşakdaky formulany peýdalanmaly p = ρgh. Biziň dem
alýan howamyz gazdyr.Gazlaryň basyş edýändigini bilmek ü/n tejribä ýüzleneliň.Çagalaryň oýnaýan rezin
şarynyň agzyny sapak b/n mäkäm daňyp, ony howa nasosynyň gapagynyň aşagynda goýalyň Şu ýagdaýda
howanyň molekulalarynyň şaryň içki we daşky diwarlaryna ugry güýçleri özara deň bolýarlar.Gapagyň
aşagyndaky howany nasos b/n sorup başlan wagtymyzda şar çişip başlaýar.Sebäbi howa sorduryldygyça şaryň
daş-töweregindäki molekulalaryň sany azalýar.Gazyň basyşy onuň dykyzlygyna baglydyr.Berlen gaba näçe köp
gaz salsak, şonçada onuň basyşy köpelýär.Mys ü/n welosipediň kamerasyna nasos b/n köp ýel bersek, gazyň
basyşy artyp kamera çişýär.Suwuklyklara ýa-da gazlara edilýän basyş onuň ähli taraplaryna deň
geçirilýär.Muňa Paskalyň kanuny diý. 6 Fiz. §40-42,sah.101-106
2. Elektrolitlerde elektrik togy. Elektroliz we onuň kanunlary. Türkmenistanda reňkli metallurgiýanyň ösüşi.

Suwda ýada başga bir erediji suwuklykda eretseň, alnan erginiň elektrik geçirijiligi örän
uludyr.Kislotanyň,duzlaryň we aşgarlaryň erginlerine elektrolitler diý.Elektrolitlerden elektrik togy
geçende,metallardan tapawutlylykda, olaryň maddasy bölünip çykýar.Sebäbi,elektrolitlerde elektrigi äkidijiler
elektrolitiň maddasynyň zarýadly atomy – ionlardyr.
Elektrolitden elektrik togy geçende elektrodlarda elektrolitiň maddasynyň bölünip çykmagyna elektroliz
hadysasy diý. Faradeýiň 1-nji kanuny. Iňlis alymy M.Faradeý elektroliz hadysasyny tejribeler üsti b/n öwrenip,
elektroliz wagtynda elektrodda bölünip çykýan maddanyň massasynyň (m), elektrolitden akýan elektrik
togunyň güýjüne (I) we onuň akýan wagtynyň dowamlylygyna göni baglydygyny anyklaýar. m= Kit; It =q
formuladan peýdalanyp formulany şeýle ýazyp bolar: m= Kq. Elektroliz wagtynda elektrodlarda bölünip
çykýan maddanyň massasy (m) elektrolitden akyp geçen zarýadyň mukdaryna (q ) göni baglydyr. Faradeýiň 2nji kanuny. Eger dürli elektrolitden deň mukdarda elektrik zarýady akyp geçse, onda dürli elektrolitleriň
elektrolizi netijesinde bölünip çykan maddanyň massasy maddanyň molýar (ýa-da atom) massasynyň
walentliligine gatnaşygyna göni baglydyr, ýagny
. Muňa Faradeýiň 2 nji kanuny
diýilýär. 10 Fiz. §15 sah.40, §16 sah.43
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3. Mendeleýewiň-Klapeýronyň deňlemesine degişli mesele. 9 synp 177

1. Temperaturasy 320K, basyşy 4·105Pa bolan kislorodyň dykyzlygyny kesgitläň (4,81kg/m3).

26-njy soragnama
1. Bölejikler we antibölejikler.

Iňlis fizigi Pol Dirak 1928nji ýylda elektronyň hereketiniň relýatiwistik teoriýasyny döretdi. Bu teoriýa
laýyklykda elektronyň otrisatel hemde položitel zarýady bolup biler. Soňra ol massasy elektronyň massasyna
deň, zarýady boýunça tapawutlanýan bölejik bardyr, diýen pikiri aýtdy. 1932nji ýylda amerikaly fizik
K.D.Anderson Wilsonyň kamerasynda kosmosdan gelýän bölejikleriň yzlaryny surata düşürmek bilen
suratlaryň käbirinde edil elektronyň yzy ýaly ýöne položitel zarýadly bölejigiň yzyny ýüze çykarypdyr. Bu täsin
yzy berýän bölejige Anderson pozitron diýip at beripdir. Soňra bölejikleriň hemmesiniň jübüt taýy –
antibölejigi tapyldy. Islendik bölejik özüniň antibölejigi bilen duş gelende olaryň birleşmesi bolup geçýär.
Şeýlelikde, iki bölejik duşuşyp kwant şöhlelenmesine ýada bolsa beýleki bölejiklere öwrülip, bölejikleriň ikiside ýok bolýarlar. Ýadrolary antinuklonlardan, elektron bardasy bolsa pozitronlardan ybarat bolan antiatomlar
antimaddany emele getirýärler. 11 Fiz. §49 sah.183
2. Rentgen şöhlelenmeleri we onuň ulanylyşy. Komptonyň effekti.

Rentgen şöhleleri 1895-nji ýylda nemes fiz. Rentgen açypdyr,şonuň ü/n oňa rentgen şöhleleri diý. Rentgen
şöhlelenmesi has uly energiýaly elektronlaryň madda b/n özara täsirinde döreýär. Ulanmaga amatly bolar ýaly,
rentgen şöhlelenmesini ýörite abzallarda, rentgen turbajyklarynda amala aşyrylýarlar. Rentgen şöhlelenmeleri
adamyň etinden ötüp süňkine ýetýär, süňkünde bolsa güýçli siňdirilýär. Lukmançylykda içki organlaryň rentgen
suratynyň esasynda ondaky özgerşikleri ýüze çykarmaga we käbir keselleri bejermäge mümkinçilik berýär.
Rentgen şöhleleri fotoemulsiýa täsir edýär.Amerikaly fizik Kompton 1900-nji ýylda grafit we başga jisimleriň
rentgen şöhlesini dargadylşyny öwrenip başlady. 11 Fiz. §13 sah.46
3. Geçirijileriň yzygider birikdirilişine degişli mesele. 8 synp 76

Eger R2 geçirijide elektrik togunyň güýji 0,5 A bolsa (105-nji surat), R1 geçirijide
naprýaženiýe näçe?

27-nji soragnama
1. Mejbury yrgyldylar. Rezonans.

Periodiki üýtgeýän daşky güýjüň täsiri astynda bolup geçýän yrgyldylara mejbury yrgyldylar diý. Mejbury
yrgyldyda yrgyldaýan jisime daşardan birsyhly energiýa berlip durylýar.Berilýän energiýa yrgyldaýan jisimiň
her periodyň dowamynda ýitirýän energiýasyna deň bolmalydyr we hususy yrgyldy b/n fazadaş
berilmelidir.Sistemany togtamaýan yrgyldy etmäge mejbur edýän güýje mejbur ediji güýç diý.Mejbur ediji
güýjüň üýtgeýiş ýygylygy sistemanyň hususy ýygylygyna deň bolonda,mejbury yrgyldynyň amplitudasynyň
çürt-kesik artmagyna rezonans hadysasy diý. Köçeden agyr maşyn ýa-da traktordyr tank geçende jaýlaryň
aýnalary titräp, olaryň döwülmegi mümkin. Sebäbi maşynyň döredýän yrgyldylary ýeriň ýa-da howanyň üsti
bilen jaýlara berlip, olary yrgyldamaga mejbur edýär. Eger maşynyň yrgyldysynyň ýygylygy bilen jaýyň aýryaýry bölekleriniň (mysal üçin, aýnalaryň) hususy yrgyldylarynyň ýygylygy gabat gelse, rezonans bolup,
yrgyldynyň amplitudasy juda ulalyp, olaryň döwülmegi mümkin. 7 Fiz. §22 sah.68,§23 sah. 68
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2. Agyrlyk güýji. Agyrlyk güýjüniň täsirindäki hereket.

Ýeriň jisimi özüne dartýan güýjüne agyrlyk güýji diý.Agyrlyk güýji grawitasiýa güýjüniň hususy halydyr. F =
mg diýmek, jisime täsir edýän agyrlyk güýji jisimiň massasyny erkin gaçmanyň tizlenmesine köpeltmek
hasylyna deň. Egerde jisim Ýeriň üstünden h beýiklikde bolsa, onda agyrlyk güýjüniň aňlatmasy aşakdaky
görnüşde bolar. F
Biz erkin gaçýan jisimiň g=9,81 m/s2 tizlenme b/n deňtizlenýän we wertikal
ýokaryk zyňlan jisimiň şol tizlenme b/n deňhaýallaýan hereket edýändigini bilýäris.Bu hereletler diňe agyrlyk
güýjüniň täsirinde bolup geçýär.Agyrlyk güýjiniň täsirindäki hereketiň gorizontal burç we gorizontal ugur
boýunça zyňlan jisim esasynda hem görmeklik bolýar.9 Fiz. §24 sah.71, §25 sah.72
3. Kulonyň kanunyna degişli mesele. 9 synp 262

Iki sany elektronyň arasyndaky elektrostatik özara täsir (Fe) ulumy ýa-da grawitasiýa özara täsiri (Fg)?
Elektronyň zarýady –1,6·10–19Kl, massasy 9,11·10–31kg. Grawitasiýa hemişeligi G= 6,67 10 -11

.

28-nji soragnama
1. Bugarma. Kondensasiýa. Gaýnama. Bug emele gelmeginiň udel ýylylygy.

Suwuklykdan molekulanyň uçup çykmagyna bugarma diý. Buguň suwuklyga öwrülmegine kondensasiýa diý.
Ol “kondensatio” diýen latyn sözi bolup,türkmençe goýaltma diýen manyny berýär. Gaýnama bug emele
gelmegiň bir görnüşidir. Adaty bugarmada bug emele gelme suwuklygyň daşky üstünde bolup geçýär.
Gaýnamada bolsa bug emele gelme suwuklygyň ähli göwrüminde bolup geçýär. Diýmek gaýnama suwuklygyň
bütin göwrümi boýunça bug emele gelme hadysasydyr. Gaýnama temperaturasynda 1kg massaly suwuklygy
buga öwürmek üçin gerek bolan ýylylyk mukdaryna bug emele gelmeginiň udel ýylylygy diý. Ony L harpy b/n
belgileýärler. Bug emele gelmeginiň udel ýylylygy J/kg-da ölçelýär. Suw ü/n bug emele gelmeginiň udel
𝑸
ýylylygy 2,3x106 ýylylyk mukdarynyň gerekdigini görkezýär. 𝑳
. 7 Fiz.§50 sah.134, §51 sah.136.
2. Ýagtylygyň dispersiýasy. Gýugensiň-Freneliň prinsipi. Freneliň zona (zolak) usuly.

Ýagtylygyň döwülme görkezijisiniň (n) onuň reňkine bagly , reňki hem tolkun uzynlygyna (𝜆) bagly,onda
ýagtylygyň döwülme görkezijisini tolkun uzynlygyna baglydyr. Ýagtylyygyň döwülme görkezijisiniň tolkun
uzynlygyna baglylygyna ýagtylygyň dispersiýasy diý. Ony matematiki şeýle aňlatmak bolar. n=f(λ)Ýagtylygyň
interferensiýasy ýagtylygyň tolkun tebigatynyň subutnamasydyr.Ýarçykdan geçen ýagtylygyň özüni beýle alyp
barşyny Gýugensiň prinsipi düşindirip bilmeýär.Frenel ony düşindirmek ü/n Gýugensiň prinsipini interferensiýa
prinsipi b/n bilelikde ulandy.Oňa Gýugensiň Freneliň prinsipi diý. Gýugens-Freneliň prinsipine görä ýarçygyň
dürli nokatlaryndan çykýan tolkunlar biri-birleri b/n kogerent we olar goşulyp interferensiýa hadysasyny ýüze
çykarýarlar. 11 Fiz. .§11 sah.41, §9 sah.31
3. Howanyň çyglylygyny hasaplamaga degişli mesele. 7 synp 146

30˚C temperaturasy bolan howa 13˚C temperaturada çygjaryp başlaýar. Howanyň absolýut we otnositel
çyglylygyny kesgitlemeli.

29-njy soragnama
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1. Mehaniki iş we kuwwat. Işiň we kuwwatyň ölçeg birlikleri.

Jisime güýç täsir edende ol herekete gelýär.Jisimi herekete getirmek üçin täsir edýän güýjüň edýän işine
mehaniki iş diý. Mehaniki iş etmek ü/n 2 şert zerur: 1-njiden, jisime güýç täsir etmeli,2-njiden, jisim mehaniki
hereket etmeli. Mehaniki işiň ululygy güýje we geçilen ýola baglydyr,ýagny F∙S bolar. Mehaniki işi A harpy
b/n belgiläp,aşakdaky formulany ýazyp bolar A= F∙S işiň birligi joul (J) diý.Bu iňlis alymy Jeýms Joulyň
hormatyna atlandyrylandyr.Wagt birliginde edilen işe san taýdan deň bolan fiziki ululyga kuwwat diý.Eger
kuwwaty N, wagty t we işi Aharpy b/n belgilesek, onda kuwwat üçin aşakdaky formulany alarys
. 1
sekuntda edilen 1 joul iş kuwwat birligi deregine kabul edilýär. Bu birligi iňlis alymy Jeýms Uattyň hormatyna
“watt” diý we gysgaça “Wt” diýip ýaz. 1Watt= 1 joul /1 sekunt. 7 Fiz. §1 sah.9, §2 sah.13
2. Ýarymgeçiriji diod. Tranzistor.
p-n geçide ýarymgeçiriji diod diýilýär. p-n geçidiň elektrik toguny diňe bir tarapa
geçirme häsiýeti (diod
häsiýeti) bar. Onuň şeýle häsiýeti üýtgeýän elektrik toguny üýtgemeýän elektrik
toguna öwürmek (göneltmek) üçin ulanylýar. Ýarymgeçiriji diody ýasamak üçin
p-n geçit almaly. Onuň üçin p häsiýetli ýarymgeçirijini n häsiýetli ýarymgeçiriji
bilen seplemeli.
Ýarymgeçiriji diod diňe bir üýtgeýän elektrik toguny göneltmek üçin ulanylman, eýsem, amplitudasy boýunça
modulirlenen yrgyldylary detektirlemek üçin hem ulanylýar (Elektromagnit tolkunlary diýen temada bu barada
aýdylýar).
Tranzistor iňlis sözi bolup, transfer – geçirme we resister – garşylyk diýen
iki sözden ybaratdyr. Tranzistor häzirki zaman radioelektron abzallarynyň
esasy bölegidir. Tranzistor ýarymgeçiriji maddalardan ýasalýar. Aralarynda n
häsiýetli geçirijilikli ýarymgeçirijiniň ýukajyk gatlagy bolan iki sany p
häsiýetli geçirijilikli ýarymgeçirijilerden durýan gurluşa p-n-p gurluşly
tranzistor diýilýär ýa-da, tersine, aralarynda p häsiýetli geçirijilikli
ýarymgeçirijiniň ýukajyk gatlagy bolan iki sany n häsiýetli geçirijilikli
ýarymgeçirijilerden durýan gurluşa npn gurluşly tranzistor diýilýär. p-n-p gurluşly tranzistory ýasamak n-p-n gurluşly
tranzistory ýasamakdan juda aňsat. Şonuň üçinem tranzistorlaryň p-n-p häsiýetlisi giňden ulanylýar.
Tranzistor biri-birine garşylykly birikdirilen iki sany p-n geçitden durýar. Bu gurluşda n häsiýetli geçirijilikli
ýarymgeçirijä baza diýilýär we ondan bir uç çykarylýar. Bazadan çepde ýerleşen p häsiýetli geçirijilikli ýarymgeçirijä
emitter diýlip, ondanam bir uç çykarylýar. Bazadan sagda ýerleşen p häsiýetli geçirijilikli ýarymgeçirijä bolsa kollektor
diýilýär we ondanam bir uç çykarylýar.
Tranzistor naprýaženiýäni güýçlendirijiniň wezipesini ýerine ýetirer. Tranzistor wakuumly trioda (üç elektrodly elektron
çyra) meňzeşdir. Emitter katodyň, kollektor anodyň, baza bolsa toruň wezipelerini ýerine ýetirýärler.

3. Elektromagnit yrgyldylarynyň amplitudasyny, periodyny, ýygylygyny hasaplamaga degişli mesele.
10 synp 135
Yrgyldyly kontur 90 nF sygymly kondensatordan, 4 mkGn induktiwligi bolan tegekden ybarat. Konturda
yrgyldynyň periodyny kesgitlemeli.

30-njy soragnama
1. Içki energiýa. Ýylylyk mukdary. Ýylylyk mukdaryny hasaplamak.

Jisimi düzýän bölejikleriň kinetik we potensial energiýasynyň jemine jisimiň içki energiýasy diý. Içki energiýa
bir jisimden beýleki bir jisime berilýär. Içki energiýany berýän jisim sowaýar, alýan jisim bolsa gyzýar.
Ýylylyk berlişde berilýän we alynýan içki energiýa ýylylyk mukdary diý. Gyzdyrylanda jisime berilýän (ýa-

da olar sowanda alynýan) ýylylyk mukdary jisimiň maddasyna, massasyna we onuň temperaturasynyň
üýtgeýiş ululygyna baglydyr. Ýylylyk mukdary hem Joullarda ölçenilýär. Ýylylyk mukdaryny Q latyn harpy
b/n belgilesek, onda ony hasaplamak üçin aşakdaky formulany alarys : Q =c ∙ m (t2-t1). 7 Fiz. .§36 sah.96, §42
sah.114, §44 sah.118
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2. Gýugensiň prinsipi. Ýagtylygyň döwülmegi. Döwülme kanunlary.

Gýuýgensiň prinsipi. Tolkunyň baryp ýeten her bir nokady täze sferik tolkun çeşmesi bolup hyzmat edýär. Şu
prinsipden peýdalanyp, käbir t wagt pursadynda tolkun üsti belli bolsa, ondan soňraky t+∆ wagt pursadyndada
täze tolkun üstüni tapyp bolýar.Onuň ü/n tolkun üstüniň her bir nokadyndan çykýan tolkunyň baryp ýeten
nokatlaryna umumy galtaşýan üst geçirmeli.Şol üst hem täze tolkun üsti bolar.Ýagtylygyň döwülme kanunlary
aşakdakylardan ybaratdyr:
Ýagtylygyň döwülme kanunlary: 1. Iki gurşawyň araçäginde döwlen şöhle araçäge düşen şöhläniň düşme
tekizliginde ýatýar.
2. Düşme burçunyň sinusynyň döwülme burçunyň sinusyna bolan gatnaşygy, ikinji gurşawyň ýagtylygy döwme
görkezijisiniň birinji gurşawyň ýagtylygy döwme görkezijisine bolan gatnaşygyna deňdir:
sin  n2
 .
sin  n1
Ýaýrama tizlikleri 1 we 2 bolan iki sany dürli gurşawyň araçäginden geçen ýagtylyk
tolkunynyň döwülme kanunyny Gýuýgensiň prinsipini ulanyp tapalyň. Iki gurşawyň tekiz
araçägine ýagtylyk tolkuny  burç bilen düşýän
bolsun (1-nji surat). AC1 tolkun üsti AA1 we B1B şöhlelere perpendikulýardyr. C1B aralygy
1-nji surat
ýagtylyk 1 tizlik bilen,
AC3 aralygy bolsa şol bir t wagtda 2 tizlik bilen geçýär. Onda C1B  1t we AC3  2t . ABC1 üçburçlukdan
AC3
CB
sin  C1B 1
sin  1
sin   1 . ABC3 üçburçlukdan sin  
, onda

. (1)


ýa-da
AB
AB
sin  2
sin  AC3 2
Bu aňlatma ýagtylyk tolkunynyň iki gurşawyň araçäginden geçende ýaýraýan ugruny üýtgetmegini häsiýetlendirýär.
Suratdan görnüşi ýaly, döwlen AA3 şöhle-de düşýän A1A şöhläniň düşme tekizliginde ýatyr. Gurşawda ýagtylyk
tolkunynyň tizliginiň wakuumdaky tizliginden näçe esse kiçidigini görkezýän ululyga şol gurşawyň ýagtylygy absolýut
döwme görkezijisi ýa-da koeffisiýenti (n) diýilýär. Onda

n
c
c
sin  n2
 . (2)
n1  ; n2 
we 1  2 .
 2 n1
sin  n1
1
2
Ýagtylyk hadysalaryny ýagtylygyň tolkundygy hakyndaky nazarýetden ugur alyp düşündirýän fizikanyň (optikanyň)
bölümine tolkun optikasy diýilýär. Optika grek sözi bolup türkmençe görmek, görünýän diýen manyny berýär. Yagtylyk
şöhlesi düşünjesinden peýdalanyp dury gurşawlarda ýagtylygyň ýaýrama kanunlaryny öwrenýän optikanyň bölümine
geometrik optika diýilýär. Ýagtylyk hadysalarynda geometrik optikanyň üç kanuny, ýagny ýagtylygyň gönüçyzykly
ýaýrama, serpikme we döwülme kanunlary öwrenilýär.
3. Joul-Lensiň kanunyna degişli mesele. 9 synp 336
1000km aralyga 100000kWt kuwwatly energiýa berilýär. Iberilýän elektrik energiýasy 500000W naprýaženiýede amala
aşyrylýar. Elektrik toguny äkidiji alýuminiý siminde kuwwatyň 0,08 bölegi ýitýär. Alýuminiý üçin t=2,8·10–8Om·m
bolsa, simiň kese kesiginiň meýdany näçe bolmaly?
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