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მექანიკური რხევები და ტალღები. 

მექანიკური რხევა, რხევის პერიოდი და სიხშირე. ჰარმონიული რხევა და მისი 

მახასიათებლები: ფაზა, ამპლიტუდა. მათემატიკური ქანქარასა და ზამბარაზე 

დაკიდებული სხეულის რხევების პერიოდების ფორმულები. იძულებითი რხევები. 

რეზონანსი. ძგერა. 
განივი და გრძივი ტალღა, ტალღების არეკვლა, გარდატეხა, ჰიუგენსის პრინციპი, 

დიფრაქცია, ინტერფერენცია,  მდგარი ტალღა, დოპლერის ეფექტი. 

ბგერა, ბგერის წყაროები. ბგერის წარმოქმნა, გავრცელება და აღქმა, ხმამაღლობა, სიმაღლე, 

ტონი, ჰარმონიკები. 

 

ელექტრომაგნიტური რხევები და ტალღები. 

ანალოგია მექანიკურ და ელექტრულ რხევებს შორის. ელექტრული რხევები, 

რხევითი კონტური. 

ცვლადი დენი; რეზისტორი, კონდენსატორი და კოჭა ცვლადი დენის წრედში; 

ვექტორული დიაგრამა, ომის კანონი ცვლადი დენის წრედისათვის, ცვლადი დენის 

სიმძლავრე, ძაბვისა და დენის ეფექტური (მოქმედი) მნიშვნელობები, ცვლადი დენის 

გენერატორი, ელექტრო ენერგიის გადაცემა, ტრანსფორმატორი.  
ელექტრომაგნიტური ტალღის ბუნება და წყარო. სინათლე როგორც ელექტრომაგნიტური 

ტალღა, ელექტრომაგნიტური ტალღების სკალა, რადიოკავშირის პრინციპები. 

 

სინათლის ორმაგი ბუნება. 
სინათლის ტალღური ბუნება, დისპერსია, ინტერფერენცია, დიფრაქცია, დიფრაქციული 

მესერი,  პოლარიზაცია. სინათლის ტალღის სიგრძის განსაზღვრა დიფრაქციული მესერის 

გამოყენებით. 

სინათლის კვანტური ბუნება: შავი სხეულის გამოსხივება, პლანკის ჰიპოთეზა. 

ფოტოეფექტი, ფოტოეფექტის კანონები. ფოტონები. ფოტონის იმპულსი. სინათლის 

წნევა. 

 

მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის საფუძვლები და თერმოდინამიკა. 

მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის ძირითადი დებულებები, ბროუნის მოძრაობა, 

მოლური მასა, ავოგადროს რიცხვი, მოლეკულის ზომების შეფასება; იდეალური 

აირი, იდეალური აირის მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის ძირითადი 

განტოლება; ტემპერატურა, აბსოლუტური ტემპერატურა, აბსოლუტური ნული ; 

იდეალური აირის კანონები, იზოპროცესები. 

მუშაობა თერმოდინამიკაში, შინაგანი ენერგია. თერმოდინამიკის I  კანონი. 

იდეალური აირის შინაგანი ენერგია. აირის სითბოტევადობა მუდმივი წნევის და 

მუდმივი მოცულობის პირობებში. მაიერის განტოლება. ადიაბატური პროცესი, 

პუასონის განტოლება. თერმოდინამიკის II  კანონი. შექცევადი და შეუქცევადი 

პროცესები. სითბური ძრავების მქკ, კარნოს ციკლი.   
ნაჯერი ორთქლი. დუღილის ტემპერატურის დამოკიდებლება წნევაზე. ტენიანობა,  

აბსოლუტური და ფარდობითი ტენიანობა, მათი გაზომვა. 
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ატომის აგებულება, რადიოაქტივობა, ბირთვი. 

რეზერფორდის ცდა, ატომის პლანეტარული მოდელი, პლანეტარული მოდელის 

წინააღმდეგობები, ბორის პოსტულატები, წყალბადის ატომის ბორის თეორია, 

ელექტრონების დიფრაქცია, დე ბროილის ტალღის სიგრძე, ჰაიზენბერგის 

განუზღვრელობის პრინციპი (იმპულსისა და კოორდინატისათვის). 

რადიოაქტივობა,  α-, β- და γ- გამოსხივება; ნახევრადდაშლის პერიოდი. 

რადიოაქტივობის გამოყენება არქეოლოგიაში, მედიცინაში, ბიოლოგიაში. 

ატომის ბირთვის აღნაგობა, ბირთვული ძალები, ბმის ენერგია. 

ჯაჭვური რეაქცია, ბირთვული რეაქტორი; ბირთვული სინთეზის რეაქციები. 
 


