
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН 

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Л.С. Баймолданова  

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА ТАРИХЫ  

 

Физикалық мамандықтардың студенттеріне арналған  

оқу құралы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өскемен 

2011 

 



 

3  

 

 

 

 

 

 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ әдістемелік кеңесімен 

баспаға ұсынылған 

№2 хаттама 22 маусым 2011 ж. 

 

Пікір жазғандар: 

 

Скаков М.К., физика-математика ғылымдарының докторы, профессор 

Насохова Ш.Б., физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент 

Бектасова Г.С., философия ғылымдарының кандидаты 

 

 

К 12 Баймолданова Л.С. Физика тарихы: Оқу құралы. - Өскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2011. - 167 б. 

 

 

 

Оқу құралы физика мамандықтарының мемлекеттік стандарты мен типтік 

бағдарламасына сәйкес жазылды. 

Құралда физиканың алдыңғы тарихынан қазіргі заман физикасына дейінгі 

аралықтағы физиканың даму сатылары, даму процесіне жалпы шолу жасалған. 

Физиканың дамуын тарихи тұрғыдан сатылап көрсететін деректер жинақталып, 

физиканың ғылым ретінде дамуына үлес қосқан атақты оқымыстылардың 

өмірбаяндары жазылған және тарихи мазмұнды есептер мысалдары, өзін-өзі 

бақылауға арналған тестік тапсырмалар берілген.                   

Жоғарғы оқу орындарының 5В011000-«Физика», 5В060400-«Физика» 

мамандығы студенттеріне ұсынылады.  
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    © Баймолданова Л.С. 2011 

 



 

4  

 

 

 

МАЗМҰНЫ 

 

1-дәріс. Кіріспе. Физика тарихының пәні, мақсаттары және зерттеу 

әдістері.................................................................................................... 

 

2-дәріс. Физиканың алдыңғы тарихы. Антикалық ғылым. 

Атомистиканың пайда болуы...................................................................  

 

3-дәріс. Орта ғасырдағы және қайта өрлеу дәуіріндегі физикалық 

білімдер...................................................................................................  

 

4-дәріс. XVI-XVII ғғ. ғылыми көтеріліс. Коперниктің ғылыми 

көтерілісі. Әлемнің гелиоцентрлік жүйесіне күрес.................................... 

 

5-дәріс. Ұлы ғалым - Ньютонның және оның ғылыми 

жолы..................... 

 

6-дәріс.  Классикалық физиканың дамуы................................................   

7-дәріс. XVII-XIX ғғ. оптиканың дамуы.................................................  

8-дәріс. МКТ эксперименттік негізі және статистикалық физиканың 

пайда болуы................................................................................................ 

 

9-дәріс. XIX ғ. аяғы – XX ғ. басындағы ғылыми көтеріліс....................  

10-дәріс. Кванттық механиканың пайда болуы......................................  

11-дәріс. Қозғалған орта электродинамикасы және А. Эйнштейннің 

электрондық теориясы.................................................................................... 

 

12-дәріс. Атомдық және ядролық физиканың пайда болуы, дамуы.....  

13-дәріс. Альфред Нобель және Нобель сыйлығы.................................  

14-дәріс. Қазіргі заман физикасы. XX ғ. физикалық ашылулардың 

тарихы......................................................................................................... 

 

15-дәріс. Кеңес физикасының дамуы.......................................................  

Тарихи мазмұнды есептерге мысалдар....................................................  

Физикадан Нобель сыйлығының лауреаттарының тізімі......................  

Өзін-өзі тексеруге арналған тесттік тапсырмалар..................................  

Әдебиеттер тізімі.......................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5  

 

 

 

 

Кіріспе 

 

1-дәріс 

Физика тарихының пәні, мақсаттары және зерттеу әдістері 

 

Физика тарихының пәні – физикалық ғылымның бір бөлігі, қоғамдық 

құбылыс ретінде адам өмірінде қандай да бір орын алатын пайда болу және 

даму процесі болып табылады. 

Физика тарихын қоғам мен табиғатты оқып-үйренуде ғылыми-

жаратылыстық және гуманитарлық қадамдар синтезі ретінде қабылдау қажет. 

Ғылыми-жаратылыстық: нақтылықпен, негізділігімен, бөліктердің логикалық 

бастамаларымен, ал гуманитарлық: болып жатқан оқиғаларды эмоционалды 

сезінулермен ерекшелінеді. Сондықтан физика тарихын оқытудың ғылыми-

жаратылыстық білімнің гуманитарлық бағыты ретінде қарастыруға болады. 

Физика тарихын білу – физикалық білімнің толыққандылығы болып 

саналады.  

Физика тарихын ғылым және оқу пәні ретінде қарастырғанда, бірнеше 

ұстанымдарға (принциптерге) тоқталамыз: 

1) физика тарихының курсын оқымас бұрын физика пәнін білу керек; 

2) физика XVII ғасырда философиядан (натурфилософиядан) бөлініп 

шыққанын естен шығармау керек; 

3) берілетін курстағы физика дамуы жеке қарастырылмайды, ол қоғамның 

даму тарихымен бірге біртұтас қарастырылады; 

4) физика тарихын оқи отыра, осы ғылымның эстетикалылығын ескермеу 

мүмкін емес; 

5) осы курсты оқығанда физиканың даму тарихымен танысамыз; 

6) ұлы ғылыми зерттеулермен қатар, сол ғылыми жаңалықтарға өз үлесін 

қосқан «ғылым қара жұмысшыларының» да еңбектерін қарастырамыз.  

Ғылым ретінде физика тарихының мақсаттарын қарастырайық: 

- барлық тарихи ғылымдар сияқты физика тарихының басты 

мақсаттарының бірі – физиканың дамуын тарихи тұрғыдан сатылап көрсететін 

деректерді жинақтау; 

- жоғарыда айтылған мақсат физикалық зерттеулер тарихының барлық 

аспектілерін көрсете алмайды. Сондықтан оған физика ғылымының даму 

процесін оқытуды қосу қажет. Бұл мақсатта біріншіден, осы процестің басқадай 

емес, дәл осылай дамығанын түсіну үшін қажет; 

- физика тарихының келесі мақсаты – осы ғылымның даму заңдылығын 

зерттеу; 

- физика тарихының педагогикалылығы. 

Ғылымның өзі қоғамдағы әлеуметтік өмірде үлкен рөл атқарады. Бұл 

әрине, адам өмірінің материалдық деңгейіне әсер етеді, ал ол физикадан 

жасалған ашулар мен оның болмыста қолдануымен тікелей байланысты. 

Физиканың басқа ғылымдармен, әсіресе, жаратылыстану ғылымдарымен 
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байланысы өте маңызды. XVII ғасырда физика натурфилософияның бөлінбес 

аясы болған. Тек XVIII ғ. басында ғана еркіндік алып жеке ғылым атанды.  

XVII жүзжылдықта көптеген оқымыстылар физик те, химик те, астроном 

да, математик те болған. Мысалы, олардың ішінде Роберт Боиль, Эдм Мариотт, 

Генри Кавендиш, Антуан Лавуазье, Гемфри Дэви бар. Атом түсінігін енгізерде 

химиктер де, физиктер де қатысқан. Осыдан барып «физикалық химия» 

ғылымы пайда болған. 

Физика мен математика өте тығыз байланысқан. Математика табиғат 

заңдарының нақты ғылыми өрнегін шығару үшін физика үшін үлкен көмекші 

қару болуының негізі болды.  

Физика мен техника да тығыз байланысқан. Техника – қолданбалы 

физиканың көзі болып табылады.  

Физика мен философия. Біршама уақыт физикамен философтар 

айналысқан. Ежелгі заманда ғана емес, тіпті Рене Декарт, Вильгельм Лейбниц, 

Эммануил Кант, кейіннен Герман Гельгольц, Эрнст Мах, Анри Пуанкаре 

сияқты физиктердің өздері философтар сияқты шығып жүрген. Оларды 

алдымен танымдық теориясы физикаға жақын болғандықтан қызықтырды. 

Физика тарихы несімен болашақ мұғалімге қажет? Тарихты білмей 

теорияны оқып-үйрену екіталай. Физика тарихын оқып-үйренуде мұғалім 

оқушының қызығушылығын арттыра алады. Физика тарихы ең алдымен 

мұғалімнің, содан кейін оқушының осы сабаққа деген көзкарасын өзгертіп, 

физикадан білімдерін тереңдете түсуге қабілеттерін арттырады.  

Кез-келген ғылым ретінде физика тарихының да зерттеу әдістері бар. 

Соларға тоқталайық. 

Қолжазбаларды зерттеу. Жалпы барлық әдебиеттер көзі екіге бөлінеді:  

- біріншілік; 

- екіншілік. 

Біріншілік көздер болып қолжазбалар, хаттар, бақылау журналдары және 

т.б. жатады. Олар өте үлкен тарихи құндылықтар болып саналады. Өйткені, ол 

жазбаларды автордың ойы, сызбалары, бақылау іздері бәрі көрсетілген. 

Екіншілік көздер болып жарыққа шыққан жұмыстар табылады. Бұларда 

автордың кейбір ойлары өзгертіліп жазылуы немесе баспалық қателер жіберілуі 

мүмкін. Сондықтан біріншілік көздерді оқып-зерттеу өте маңызды.  

Мәнді тарихи эксперименттерді үлгілеу. Бұл әдіс, мысалы ізделіп 

отырған заңның ашылуы үшін танымал тәжірибе дәлдікке сәйкес келмейді, 

осыны көрсететін керемет қорытындыларды береді. 

Статистикалық әдіс. Соңғы уақытта көп қолданылуда. Жаңа 

облыстарды пайда болған қазіргі заманғы физиканың дамуын талдауда табысты 

қолданылып жүр. 

Интервью әдісі. Бұл әдіс те қазіргі заманда қолданылып жүрген 

әдістердің бірі. Бұл әдіс біріншілік көздерді негізге алады, яғни 

оқымыстылардың ойлары мен идеяларына сілтеме жасайды.  

Тарихи ғылымдардың бәрінде даму кезеңдері болатындықтан, физика 

тарихының да даму кезеңдері анықталған. Ол төрт кезеңге бөлінеді: 
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1-кезең. Алғашқы физикалық оқудың пайда болу дәуірі: б.э.д. XVI ғасыр. 

Оған ежелгі заман, антикалық кезең, Орта ғасыр (Еуропада және Шығыста) 

және қайта өрлеу дәуірі кіреді. 

2-кезең. Физиканың ғылым ретінде қалыптасу дәуірі. XVII ғ. басынан 

XVIII ғ. соңына дейінгі кезең болып анықталған. Осы уақытта физиканың негізі 

салынып, жеке ғылым болған. 

3-кезең. Классикалық физика дәуірі. Шамамен 1800 жылдан басталып 

1912 жылға дейін созылған және материяның құрылысымен қоршаған орта 

туралы біздің түсінігімізді көтерілістік тұрғыда өзгерткен, кванттық және 

релятивистік түсініктердің пайда болу кезеңімен аяқталады.  

4-кезең. Кванттық-релятивистік және субатомдық физика дәуірі. 1900-

1905 жылдардан осы кезеңге дейін созылады. Бұл кезеңнің қашан 

аяқталатынын айтып болжау мүмкін емес.  

 

Студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар: 

 

1. Физика тарихының ғылыми-жаратылыстық ғылым ретінде ерекшелігі. 

2. Физика тарихының басқа ғылымдармен (философия, математика, 

биология, химия, тарих, экономика, саясаттану) байланысы. 

3. Физикадағы адамзат дамуындағы рөлі. 

4. Физика тарихындағы зерттеу әдістерінің қолданылуы. 

 

 

2-дәріс 

Физиканың алдыңғы тарихы. Антикалық ғылым. 

Атомистиканың пайда болуы 

 

Тіршілік ету жолындағы қатаң күрес барысында адам қоршаған ортасы 

туралы жаңа білімдерге ие бола бастады. Біртіндеп, жануарлар әлемінен 

ерекшеленіп, өзінің өнері мен ақыл-ойын дамыта отырып, балық аулау 

құралдарын, садақ пен оқ, тас қаруларды ойлап тапты, алғашқы бағдарламалық 

құрылғы – аңшылық қақпандарды жасады.  

Отты тауып, қолдануы адамның ұлы жаңалықтарының бірі болып 

табылады. 

Жиналған білім мен тәжірибелік әдет-дағды ұрпақтан-ұрпаққа беріле 

отырып, болашақ ғылымның алғашқы көрінісін қалыптастырды. 

Қоғам мен қоғамдық еңбектің дамуына байланысты тұрақты өркениет 

құру үшін алғышарттар жинақталды. Жерөңдеушіліктің пайда болуы шешуші 

рөл ойнады. Жылдан жылға мол өнім, астық алынған жерлерде, яғни 

отырықшылықтың салдарынан елді-мекендер, қалалар содан кейін мемлекеттер 

құрыла бастады. Мүндай жағдайлар Ніл алқаптарында, Тигр мен Ефрат 

өзендері аралығында және тағы да басқа жерлерде қалыптаса бастады. Осы 

жерлерде б.э.д. IV мың жылдықта алғашқы құлиеленуші мемлекеттер пайда 

бола бастады.  
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Егін шаруашылығының суару жүйесі, металдарды шығару мен өңдеу, 

құрал-саймандарды дайындау техникасының дамуы экономика дамуымен 

күрделі қоғамдық ағзаның пайда болуына әкелді. Қоғамдық қажеттіліктер 

жазудың (Египетте иероглифтер, Вавилонда сына жазулар) сондай-ақ, алғашқы 

астрономиялық және математикалық білімдердің пайда болуына әсерін тигізді. 

Атақты ежелгі египет жазуларының ескерткіші – Британ мұражайында 

сақталған Ринд папирусы және б.э.д. II ғ. жататын мәскеу папирусы – аудан мен 

көлемдерді есептеулерде қолданылған. Мәскеу папирусында, мысалы, кесілген 

пирамиданың көлемін есептеуге арналған формула берілген. Египеттіктер 

шеңбердің ауданын 16,3  санын қолдана тапқан. 

Вавилондық математика мен астрономия өте жоғары деңгейге жетті. 

Вавилондықтар Пифагор теоремасын білді, онымен олар сандардың квадраты 

мен кубтарын, квадраттық және кубтық түбірлерді, квадраттық теңдеулерді 

және теңдеулер жүйесін шеше алды. Вавилон мен египет математикасы 

шаруашылық және құрылыс жұмыстарындағы қажеттіліктерінен туындаған 

қолданбалы сипатта болғанын айта кету керек. 

Ежелгі Египеттің экономикасы үшін Ніл өзенінің тасуының басталу 

уақытын анықтау өте қажет болды, сондай-ақ ол астронмиялық бақылауларға 

мұқияттылықты талап етті. Египеттіктер күнтізбені ойлап тапты, ол 12 айдан, 

30 күннен және жылына 5 қосымша күннен тұратын болды. Ежелгі 

ваваилондықтардың астрономиялық жетістіктері де мол еді. Оларға 

эклиптиканың он екі жұлдызды Зодиакқа (Күннің жүрісін көрсетіп, 12 айдың 

басы болған жұлдыздардың ортақ аты) бөлінгені жатады. 

Астрономия жаратылыстық білімдердің дамуы басталған жаратылыстық 

білім болды. Ф. Энгельстің «Табиғат диалектикасына» сәйкес, жаратылыстық 

білім жериеленушілер мен шаруалар үшін маңызды болған күн мен түннің, жыл 

мезгілдерінің ауысуын бақылаумен астрономия пайда болды. Ал астронмия өз 

кезегінде математиканы, ал құрылыстық жұмыстар механиканың дамуын талап 

етті. 

Ежелгі орасан күрделі құрылыстар (ғибадатханалар, шіркеулер, 

қорғандар, пирамидалар) құрылыс механикасы мен статикасының эмпиризмдік 

білімдер өте қажет болды. Құрылыс жұмыстары қарапайым механизмдерді: 

иіндерді, көлбеу жазықтықтардағы сырғанауларды қолданумен жүргізілген. 

Осылайша, тұрмыс  қажеттіліктерінен барып ғылыми білімдер пайда болған. 

Осындай әжептәуір жетістіктерге қарамастан, Шығыстың ежелгі 

өркениетінің ғылымы заманға сай ғылымның тегі бола алмады. Бұл құрмет 

антикалық заманда пайда болған Ежелгі Грецияға тиесілі болды. Ежелгі 

Шығыстың шамадан тыс тәжірибелілігі теориялық ғылымды әкеле алмады. 

Египеттіктер мен вавилондықтарды әлем қалай құрылған деген сұрақтар 

ойландырмады да, қызықтырмады да. Египеттіктер бір нәрсені дәлелдеуге 

ынтық болмады, олар тек қоластындағыларға «Осылай ет», - деп қана 

бұйырған. Тек антикалық қоғамның тарихи алаңына шыққанда ғана оларға 

қандай да бір  математикалық ережелерді, физикалық тұжырымдарды 

дәлелдеудің қажеттігі туды.  
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Ғылым тарихындағы антикалық кезең деп б.э.д. VII-VI ғғ. – грек 

өркениетінің пайда болу уақытынан – Рим империясының құлағандағы б.э.д. V 

екінші жартысына дейінгі аралықты санайды. Осылайша, біз антикалық 

ғылымның тарихы туралы сөз болғанда, біз оның Ежелгі Греция деп аталатын 

мемлекеттердегі, қалалардағы, сондай-ақ, Ежелгі Римдегі республика және 

империя кезеңіндегі дамуын айтамыз.  

Бұл жерде гректік және римдік ғылымның айырмашылығын айта кеткен 

жөн. Алғашқылары – жаратушы. Сондықтан көптеген ғылыми ойлар Греция 

ойшылдарына тиесілі. Ал римдіктер айтылған ойларды меңгеру, өзгерту, өмірге 

пайдалы ете білу, артындағы ұрпағына қалдырумен ерекшелінді. Міне, осы 

үшін бізге көптеген грек мәдениетінің жаратылыстары мен ғылымы римдік 

интерпретациядан белгілі.  

Антикалық мемлекеттер үшін халықтың белсенді бөлігі болып табылатын 

көпестер мен еркін қолөнершілерді жинау маңызды еді. Осылай, бір көпеске 

бірнеше құлдан келді. Бұл көп нәрсе өндірудің негізгі көзі, күші болды. 

Антикалық қоғам кейбір адамдарға ғылыммен, философиямен айналысуға, 

оқуға және оқытуға мұрсат берді.  

Антикалық мемлекеттердің тағы бір ерекшелігі құлиеленуші демократия 

болуы ғылымның заманға сай дамуына әкелді. Еркіндік пен демократиялық 

құқықтардың қоғамда қолдау көрсетілуі, мәдениет пен ғылымның дамуына көп 

септігін тигізді.  

Құдайға табынушылық пен дінге сенушілік ғылымның дамуына кері 

әсерін тигізетін болды, өйткені ол кезде қандай да бір эксперименттерге тыйым 

салынған еді. 

Дәл осы уақытта адамдар өздерінің ақылдарының құдіреттілігін 

мойындап, ғылыммен шындап кірісе бастады. Олар оның қажеттілігінен ғана 

емес, сондай-ақ әлемді тануға деген қызығушылықтың артуынан айналыса 

бастады. Осы уақытта философтар «әуесқой данагөйлер» пайда бола бастады: 

қоғамда осыған деген мұқтаждық туды, даналыққа оқытатын мұғалімдер қажет 

болды, оқымысты (оқушы) және оқытушы (мұғалім) деген кәсіптер пайда 

болды. 

Антикалық кезеңді зерттеушілер көптеген қиындықтарға кездесті. 

Олардың ең бастысы көздер болып табылатын – антикалық заманның 

кітаптары, жазбалары, хаттарының біздің уақытқа жетпегені. Он бес ғасыр 

ішінде көптеген жазбалар жоғалған, соғыстар, өрттердің, катаклизмнің және 

т.б. кесірінен жоғалып кеткен. Десек те, Шығыста антикалық кезеңнің 

кітаптары, жазбалары сақталған, латыннан басқа тілдерге аударылған. Осының 

арқасында бізге физикаға және жаратылыстық ғылымдарға арналған антикалық 

авторлардың трактаттары мәлім.  

Олардың ішінде толық сақталған ежелгі заманның ұлы ойшылы 

Аристотельдің шығармалары «Физика», «Аспан туралы», «Пайда болу және 

жоғалу туралы», «Метеорологика» трактаттары бар. Сондай-ақ, толығымен 

Платонның «Тимэй» баяндамалар түрінде құрастырылған толық бір 

энциклопедия болатын шығармасы сақталған. Сонымен қатар, көптеген басқа 
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да оқымыстылардың шығармалары бөлік-бөлік болып, фрагменттер болып 

сақталған. 

Антикалық кезеңнің көптеген ғылыми ойлардың жетістіктері римдік Тит 

Лукреций Карудың (б.э.д. 99-55 ғғ.) арқасында белгілі болды. Оның «Заттар 

табиғаты туралы» дидактикалық поэмасы Рим империясы кезіндегі ғылыми 

білімдердің энциклопедиясы деуге болады. Алты кітаптан тұратын 

александриялық өлең жолдарымен жазылған бұл кітапта ол әлемнің және 

космоногияның мәнін, оптика, көру қабілеті, астрономия, метеорология, 

геология, география, биология, анатомия, адамзат қоғамының тарихы, 

мәдениет, музыканың және т.б. сұрақтарын қарастырған. 

Осылайша, антикалық көздер бізге толық емес, төмен сапада сақталған 

күйде жетті. Сондықтан антикалық кезеңнің тарихын зерттеуде біз анық, нақты 

көрініс ала алмаймыз, тек сол дәуірдегі физикалық білімдердің деңгейіне 

жалпылама шолу жасай аламыз.  

Антикалық ғылымның ерекшеліктері. 

Ең бірінші эксперименттің болмауы. Қазіргі заманғы зерттеулер 

эксперименттерге негізделген, яғни теорияны міндетті түрде экспериментпен 

салыстырып, дәлелдейді.  

Мұның бірнеше себептерін қарастыруға болады. Ең алдымен ғылым 

тарихшылары идеологиялық көзқарастар деп санайды. Құлиеленуші қоғамда 

еркіндіктегі қала тұрғындары физикалық еңбекпен айналыспаған. Олар 

данагөйлер жатпайтын құлдар қатарына жатты. Осылайша, эксперименттік 

және теориялық ғылыми зерттеулер антикалық қоғамның ерекшеліктерімен 

сәйкес келмеді. Екінші себебі, экономикалық көзқарастар, құлиеленуші 

қоғамның экономикалық базисі жеткіліксіз болды. Ол уақытта ешқандай 

материалдық база болмады, техника төмен деңгейде болды. Сірә, осы себеп сол 

заманға нақты болар. 

Не болса да, ол кезде әскери істерде ғылыми зерттеулер эксперименттік 

бағыт алды деуге болды. Дәл осы облыстарда инженерлер мен атақты 

оқымыстылар жұмыс істеді, олардың ішінде ежелгі әлемнің ұлы 

оқымыстылары Сиракуздан Архимед бар. 

Антикалық заманның тағы бір ерекшелігі - ғылыми зерттеулерде 

математиканы қолданудың шектелуі. Бұл антикалық қоғамды билеп тұрған 

құлиеленушілікпен байланысты. Экономиканың дамуының сатысы, саяси 

жағдайлар барлық нәрсенің сандық көрсеткішіне мән бермеді, бағаламады. Бұл 

антикалық натурфилософтарға ғылыми сұрақтарды шешуде өрескел сапалық 

түсініктердің жеткілікті екеніне әкелді. 

Ежелгі заман математигі Пифагордың ізбасарлары – пифагорлықтар 

антикалық ғылымға сандық сипаттар мен қатыстарды енгізу керек деген 

ұсыныстары қолдау таппады, ол сандық сиқыр болып қала берді. 

Пифагорлықтар жаратылыстану ғылымдарының шеңберінен шығып қалды. 

Олар осы сандар әлемді билейді деп сендіруге тырысты. Пифагорлықтар үшін 

математика идеал заңдардың түйіні болды; жеке сандар символдар болып 

саналды: бір саны бар нәрсенің басы, екі – қарама-қайшылықтың, үш саны – 
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табиғат символы және т.б. Сандық сиқыр, магия өте тірі, ол әлі де 

ұмытылмаған. Мысалы, «сайтан дюжинасы» (13 саны), «бақытты» жеті немесе 

«айуан саны» 666 екенін еске түсірелік. 

Бір емес бірнеше рет қазіргі заманғы ғылым сонау антикалық заманнан 

пайда болғанын айттық. Бұл деген сол кезде қойылған сұрақтар, мәселелердің 

әлі күнге жалғасын табуда екенін білдіреді. Ал сол кезде антикалық ғылымның 

алдында қандай міндеттер тұрды. 

Ең басты міндет – материяның құрылысын анықтау болды. Бұл сұрақпен 

философтар да натурфилософтар да айналысты. Ежелгі ойшылдардың 

айналысқан бір мәселесі: көптеген және әр түрлі объектерді бүкіл дүниеге 

қалай байлап, тіркеп қою керек? Осыдан барып бәрі неден тұрады деген сұрақ 

туды, нені элементар деп санауға болады? Бұл сұраққа әр түрлі жауап болды: 

Фалес Милетский – оттан; Анаксимен – ауадан; Гераклит – оттан; Эмпедокл – 

төрт элементтен (от, ауа, су және жер) тұрады деп санаған; Анаксимандр мен 

Анаксагор біртіндеп атом туралы түсінікті енгізу керек деді. 

Атомистер (Левкипп, Демокрит, Эпикур). Демокрит (шамамен б.э.д. 460-

370 жж.) және Левкипп (б.э.д. V ғ.) барлық денелер біріншілік материядан 

тұрады деп айтқан. Демокриттің шығармалары бізге жетпеген, сондықтан біз 

тек қана оның қандай бағытта жұмыс істегенін айта аламыз. Демокриттің 

оқуын Эпикур (б.э.д. 341-270 жж.) өңдеген, өкінішке орай оның негізгі 

шығармасы сақталмаған. Дегенмен оны Тит Лукреций Кар «Заттың табиғаты 

туралы» поэмасында мазмұндап жазған. Демокрит-Эпикур оқуларының негізі, 

Лукреций жазып кеткендей, онды үш принцип жатыр: материяның сақталуы, 

формалардың (материяның түрлерінің) сақталуы, боссыздықтың болуы.  

Физиканың әр түрлі облыстарында антикалық ғылымның жетістіктері 

қандай болды? 

Механика. Алғашында механика қолданбалы ғылым болған, тек кейін 

ғана механикада алғашқы теориялық қорытындылар пайда бола бастады. 

Олардың бірі қарапайым механизмді қарастыру, бірінші кезекте, рычаг 

проблемасын шешу. Осы мәселемен Арихимед (оның «Таразы туралы» кітабы 

бізге жеткен жоқ), Евклид, жалған-Евклид және тағы да басқа да ғалымдар 

айналысқан. 

Гидростатика. Антикалық ғылымдар гидростатика мәселесін де өте 

маңызды деп санады. Архимед денелердің жүзу шарттарын қалыптастырды. 

Бұл бізге қазір Архимед заңы деген атпен белгілі. 

«Ауаның ауырлығы» деп ежелгілер оның пневматикалық қасиеттеріне 

қарай айтқан. Осыған үлес қосқан Герон Александрийскийдің «Қозғалысы» 

антикалық ғалымдардың қозғаған мәселерінің бірі. Ол Аристотельдің 

«Физикасында» жүйелі көрсетілген. 

Акустика. Акустика туралы алғашқы ұғымдар Пифагорға жатқызылады. 

Осыған орай, пифагорлықтар дауыстың таралу жылдамдығы оның 

жоғарлылығына байланысты, бірақ олар жоғарылылықтың тербеліс жиілігіне 

байланысты екенін білмеді. 

Оптика. Оған антикалық ғалым Евклидті (б.э.д. III ғ.) жатқызады, ол 
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евклидтік геометрияны сол кезде «Бастаулар» атты шығармасында жазған және 

де ол «Оптика» және «Катоптрика» (аударғанда «Көріністер туралы», және 

«Шағылу көріністері туралы» дегенді білдіреді)  шығармаларын жазды. Оның 

бұл жұмыстарында қазіргі геометриялық оптиканың бастамалары жазылған. 

Оптикамен сол заманда Архимед, Герон Александрийский, Клавдий Птолемей 

сияқты оқымыстылар айналысқан. 

Қарап тұрсақ, қазіргі заманның ғылымының түп негізі сонау антикалық 

заманнан басталады екен. Антикалық заманда қойылған міндеттер мен 

мәселелер көптеген ғасырларға созылып, солардың жауабын іздеу барысында 

қаншама ғылыми жаңалықтар ашылды, қаншама ғалымдар келді. 

 

Ұлы антикалық ғалымдар. 

Аристотель (грекше: Ἀριστοτέλης Aristotélēs) (б.з.д. 384 – б.з.д. 322 

жылдар) (1-сурет) — грек философы, Платонның шәкірті, Ұлы Александрдың 

ұстазы. Ол түрлі-түрлі тақырыптарға зерттеулер жазған, соның ішінде физика, 

метафизика, ақындық өнер, театр, музыка, логика, шешендік өнері, саясат, 

үкімет, этика, биология және зоология. 

 
 

1 сурет. - Аристотель 

 

Сократ және Платонмен бірге Аристотель батыс 

пәлсапасының ең маңызды, оның негізін қалаушы 

тұлғалары ретінде қарастырылады. Ахлақ, эстетика, 

логика, ғылым, саясат және метафизика сияқты 

мәселелерді қамтитын ең алғашқы жан-жақты 

пәслапалық жүйені құрған — Аристотель. 

Аристотельдің физикалық көзқарастары ортағасырлық 

ғылымның қалыптасуына терең әсер етіп, оның ықпалы 

Ағарту дәуіріне дейін созылды. Бірақ кейін ол қазіргің 

заманғы физикаға орын беруге мәжбүр болды. 

Биологиялық ғылымдарда, ол жасаған кейбір 

бақылаулардың дұрыстығы тек 19-шы ғасырда ғана 

расталды. Оның еңбектерінде  ең алғашқы  логикалық 

зерттеулер жасалған, соның негізінде 19-шы ғасырда қазіргі заманғы формалды 

логика ғылымы қалыптасты. Аристотельдің метафизикалық ілімі яһуди және 

мұсылман пәлсапаларына зор ықпал жасады. Ал оның мәсіхшілік пәлсапаға 

әсері, әсіресе Шығыс православ шіркеуінің пәлсапасына және Рим католик 

шіркеуінің пәлсапалық схоластика мектебіне қазір де жалғасып келе жатыр. 

Аристотельдің пәлсапасының барлық қырлары әлі де терең зерттелуде. 

Аристотель кезінде көптеген өте көркем шығармалар мен диалогтар 

(Цицерон оның әдеби стилін «алтын өзен» деп атаған) жазса да, оның 

жазбаларының көпшілігі бізге дейін келіп жетпеген. Оның кейбір еңбектері 

біресе табылып, біресе қайта жоғалып отырды. Кейбір пайымдаулар бойынша, 

оның жазбаларының тек бестен бірі ғана сақталған. 

Аристотель Халкидика түбегіндегі Стагейра қаласында б.з.д. 384 жылы 

туған. Оның әкесі Македония патшасы Аминтастың жеке дәрігері болған. 

Аристотель ақсүйектерге лайықты тәрбие және білім алды. Шамамен он 
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жасында Аристотель Афины қаласына барып, Платон Академиясында білім ала 

бастады. Ол сонда шамамен жиырма жыл бойы, б.з.д. 347 жылы Платон қайтыс 

болғанға дейін қала берді. Содан соң, ол Ксенократпен бірге Кіші Азиядағы 

Һермиас патшаның иеліктеріне сапар шекті. Азияда болған кезінде ол 

Теофрастпен бірге Лесбос аралына сапар шегіп, екеуі аралдың өсімдік және 

жануар әлемін зерттеді. Аристотель Һермиастың қызы (не қарындасы) Питияға 

үйленді. Ол туған қызды ол Пития деп атады. Һермиас қайтыс болғаннан кейін 

Аристотельді Македония патшасы Филипп өзінің ұлы Александрға тәлімгер 

болуға шақырды. Ол Александрды сабап оқытты деседі. 

Александрға бірнеше жыл тәлім бергеннен кейін Аристотель Афиныға 

қайтып оралды. Б.з.д. 335 жылға дейін ол сонда Лүкейон деп аталатын өзінің 

мектебін ашып алған болатын. Афиныда оның әйелі Пития қайтыс болып, ол 

Стагейралық Һерпиллида атты бір әйелді кездестіреді. Ол ұл туып, оның атын 

Аристотель өз әкесінің құрметіне Никомах деп қояды. 

Аристотель көптеген еңбектерін өмірінің осы кезеңінде жазған болуы 

мүмкін. Ол тек кейбір бөліктері ғана сақталған диалогтар жазған. Бізге келіп 

жеткен еңбектерінің көбі «трактат» түрінде өзінің шәкірттеріне арналған оқу 

құралы ретінде жазылғандықтан көпшілігі жалпы таратуға арналмаған. Оның 

ең маңызды еңбектері ретінде «Физика», «Метафизика», «Никомахтың 

этикасы», «Жан туралы» және «Поэтика». Бұл еңбектердің арасында өте 

маңызды байланыстар мен үндестіктер болса да, олардың мәні мен 

тақырыптары жағынан әртүрлі болып келеді. 

Пәлсападан эстетика, этика, басқару ғылымы, метафизика, саясат, 

психология, шешендік өнері және құдайтану туралы еңбектер жазды. Ол білім 

беру, шетелдердің әдет-ғұрыптарын, әдебиет және поэзияны зерттеді. Оның 

шығармаларының толық жинағы ежелгі гректерге белгілі болған білімнің 

энциклопедиясы деп атауға болады. Өз заманында белгілі болған ғылыми 

мәліметтердің бәрін білген адамдардың ең соңғысы Аристотель болған деген 

жорамал жасалған. Александр қайтыс болғаннан кейін Афиныда 

македондықтарға қарсы теріс көзқарас қалыптасты.  

Билеуші Еуромедон Аристотельге «құдайларды қастерлемейсің» деген 

айыптау жасады. Аристотель «Афинылықтарға пәлсапаға қарсы екінші рет 

қиянат жасатпаймын» деп анасының Халкидадағы иелігіне бас сауғалап кетті. 

Бұндағы оның қиянат деп отырғаны афинылықтардың Сократқа шығарған 

әділетсіз сот үкімі болатын. Бірақ бір жыл өтпей ол Еубеяда ауырып қайтыс 

болды (б.з.д. 323 жылы). Аристотель соңғы өсиетінде өзін әйелінің жанында 

жерлеуді сұрады.  

Аристотель (б.з.б 384-322) - ежелгі грек философы және ғалымы. 

Көптеген ғалымдардың, соның ішінде логика (формальды логика) ғылымының 

негізін қалаушы. Қазіргі барша философия тарихшылары Аристотельді ерте 

заманның ұлы ойшылы ретінде таниды, «грек философиясының ұлы 

қолбасшысы - философияның Александр Македонскиі» ретінде мойындайды.  

Аристотель Фракиядағы Стагүр қаласында туған. Афины қаласында  

оқып білім жетілдіреді. Он жеті жасында Платон академиясына түсіп, Платон 
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қайтыс болғанға дейін (20 жыл бойы) сонда ғылыммен шұғылданады. Б.з.б. 343 

жыл Македония патшасы - Филипп Аристотельдің баласы Александрдың 

ұстазы болуға шақырады. Александр патша болғаннан кейін Аристотель 

алдымен Стагирға, одан Афиныға оралады.  

Мұнда келгеннен кейін өзінің мектебін - лицей ашады. Бұл мектеп сол 

кездегі философия мен ғылым дамыту орталықтарының біріне айналады. 

Александр өлгенннен кейін Аристотель Афиныдан кетіп, б.з.б. 332 ж. дүние 

салды. Аристотель өзіне дейінгі философия мен ғылым жетістіктерін қорытып 

жүйеге келтіріп, әр түрлі ғылым саласынан көптеген еңбектер жазып 

қалдырған. Кейбір деректер бойынша оның еңбектерінің саны төрт жүзге, 

екінші бір деректер бойынша мыңға жеткен. Аристотельдің философиялық 

көзқарасы «Метафизика», «Жан туралы», «Категориялар» және «Аналитика» 

деген шығармаларында жете бағаланған. Философияның негізгі мәселесін 

шешуде Аристотель материализм мен идеолизмнің екі арасында ауытқып 

отырды. Аристотель ғылым классификациясында философияны ең жоғары 

орынға қояды. Басқа ғылымдар болмыстың кейбір жақтарын ғана, зерттеумен 

шұғылданса, философия бастаманың жалпы табиғатын зерттейді. 

Философияның басқа ғылымдардан артықшылығын Аристотель былай 

деп түсіндірді: «Шындығында даналық бүтіндей үстемдік құрушы, жетекші 

ғылым болғандықтан, басқа ғылымдар оған қарсы сөз айтуға дәрменсіз. 

Сондықтан да мақсат  пен игілікті зерттейтін ғылым бірінші орынға қойылады» 

(Метафизика, М., 1934,45 б.). 

Аристотель философиясында болмыс туралы ілімге, табиғатқа, яғни 

барлық заттардың негізі болып табылатын алғашқы материяға көп көңіл 

бөлінген. «Метафизикада» Аристотель табиғатты жан-жақты зерттеумен 

шұғылданады. Табиғат – бір жағынан заттың пайда болуының, зат құрамының 

негізі және «әрқайсысындағы алғашқы қозғалыстың көзі болатын болса, екінші 

жағынан, табиғат өздігінен өмір сүретін заттардың мәні», «табиғат дегеніміз – 

форма және мән». Аристотельдің «аспан әлемдерін еш уақытта көрмесек те, 

дегенмен біз білетіндерден басқа да мәңгі субстанциялар өмір сүрген болар еді» 

деген пікірі сыртқы дүниенің реалдығына күмән тудырмайды. Бұл адам жалпы 

мен жекенің, ұғым мен түйсіктің, мән мен құбылыстың диалектикасында 

ұштасып отырады. Шынында да Аристотель Платонның идея жөніндегі 

идеялистік ілімін орынды сынап, заттардың реалдығын мойындауына 

қарамастан, жалпы мен жекенің өзара қатынасы келгенде, жөн таба алмай 

шатасады.  

Аристотельдің пікірінше, философияның пәні жалпы бола тұрса да, ол 

жекеленген заттардың (құрамды мәндері) – статуя, мемлекет, т.б. түсіндіре 

білуі керек. Жекеленген заттардың болмыстығын сезім арқылы білсек, 

жалпының болмыстығы ой арқылы ашылады. «Метафизикада» және басқа да 

еңбектерінде Аристотель заттарды  табиғатын түсіндірудің төрт түрлі 

себептерін көрсетеді; материалды себеп, формальды себеп, өндіргіш себеп, 

мақсатты себеп. Мысалы: үй салудың бастамасы – құрылыс өнері, мақсаты, 

материясы (тас, кірпіш немесе жер), формасы (ұғым). Аристотельдің пікірінше, 
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заттың мәнін түсіндіруде осы аталған себептердің бәрі бірдей қамтылуы қажет. 

Жез мүсіннің мәнін түсіну үшін, әрине ең алдымен оның субстраты 

(материясы) алып қарастыру керек. Бірақ, тек жездің өзінен, мүсіннен, 

эстетикалық сезім қалай туатынын түсіну қиын. Сондықтан зерттеуді әрі қарай 

жалғастыра білуге тура келеді.  

Осыдан келіп: - Мүсіннің мүсін болуы неліктен? – деген сұраққа 

Аристотель: - формадан, - деп жауап берді. Аристотель философиясында форма 

заттың мәні, әрі іс-әрекеттің көзі болып табылады. Аристотель өзінің форма 

мен материя жөніндегі ілімінде олардың өзара байланысын ашып, бұл жөнінде 

маңызды диалект пікір ұсынды. Алайда Аристотельдің идеялистік көзқарасы 

мұнда да аңғарылады: ол – материя дәрменсіз, формаға тәуелді деп түсіндірді. 

Формасыз материя өмір сүріп, тұтастыққа ие бола алмайды. Сонымен 

Аристотель форманы алуан түрлі мазмұны бар (түр, себеп-мақсат, құдірет) 

белсенді және творчестволық бастама деп сипаттайды. Аристотельдің 

идеялистік қателері, әсіресе оның формасы бірден бір белсенді күш, алғашқы 

түрткі және материядан бұрынғы нәрсе, құдірет (форманың формасы) деп 

түсінуінен артық көрінеді.  

Аристотель философиясының елеулі бір саласы категорияларды зерттеу 

болып табылады. Категорияларды ол болмыстың негізі болады деп түсіндіреді 

және олардың мазмұнын, ақиқаттылығын болмыспен байланыстылығына қарап 

анықтауға тырысады. Жан-жақты маңызы бар ұғымдарға Аристотель 10 

категорияны жатқызады. «Өзара байланыссыз айтыла салған сөздердің 

әрқайсысы – деп жазады ол, - бірде мән, бірде сапа, бірде сан, бірде қатынас, 

бірде орын, бірде жағдай, бірде әрекет, бірде қайғы-қасірет (азап шегу, жапа 

шегу) болып келеді». Аристотельдің категориялар жөнінде ілімінде жүйенің 

жоқтығы, категориялардың эмпирикалық күйде бейнелегені философия 

тарихында әлденеше рет атап көрсетілді. Алайда, оның жалпы ұғымдарды 

тұңғыш рет терең зерттеп, мән категориясын басқа категориялардың негізі 

ретінде қарағанын ұмытпауымыз керек. 

«Егер де бастапқы мәндер болмаса, деп көрсетеді Аристотель – онда 

басқа еш нәрсе де болмаған болар еді». Аристотель қозғалыстың түрлері мен 

таным негізін зерттеу ісіне де көп мән береді. Аристотельдің пікірінше, 

мүмкіншіліктің шындыққа айналуын жете түсіну үшін осы айналудың формасы 

болып табылатын қозғалыстың жалпы белгілері мен  оның нақты түрлеріне 

талдау жасау керек. Аристотель «Метафизикада», «Аналитикада» т.б. 

еңбектерінде таным туралы ілімді дамытады. Ол обьективтік шындықты танып 

білуге болатындығы ғана күмән келтірмейді. Аристотельде барлық жерде 

обьективтік логика субьективтік логикамен араласып жатады және сонымен 

қатар, қай жерде болса да обьективтік логика көрініп тұрады. 

Танымның обьективтілігінде күмән жоқ. Ақыл ойдың күшіне, танымның 

күшіне, қуатына, обьективтік ақиқаттылығына аңғырт сену. 

Аристотель сезімдік танымның сатылары (түйсік, қабылдау, бақылау) мен 

ойлау, формаларына да (ұғым, пікір, ой тиянағы) терең талдау жасайды. Ол 

қарапайым эмпирик қана емес, терең ойшыл эмпирик деп бағалаймыз. 
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Аристотельдің энциклопедиялық ілімінде оның қоғамдық-саяси көзқарастары 

елеулі орын алады. Бұл арада ақымыстының «Политика», «Никомаха этикасы» 

т.б. шығармаларын атап көрсеткен жөн. Көне дәуірдегі барлық философтар 

сияқты Аристотель де қоғамның дамуын негізінен идеалистік тұрғыдан түсінді. 

Ол өзінің әлеуметтік-саяси көзқарасында құл иеленушілер табының өкілі 

болып, құл иеленушілікті табиғи деп таныды. Алайда оның қоғамдық-тарихи 

зерттеулерінің маңызы көзге дейін жайылған жоқ, өйткені Аристотель грек т.б. 

шығыс мемлекеттерінің өмірін суреттейтін көптеген материалдарды жинап, бір 

жүйеге келтірді. Аристотель «Политикада» мемлекеттің, семьяның шығуын 

тереңірек зерттейді. Оның пікірінше, мемлекеттің пайда болуына,ең алдымен, 

адамдардың бірігіп жұмыс құрып, өзара қатынас жасауға ұмтылуы себеп 

болды. Яғни Аристотель мемлекеттің шығуын табиғи дамудың нәтижесі деп 

түсінеді. Ол адамдардың басқа хайуанаттардан айырмашылығы – ой еңбегімен 

шұғылдануында деп тұжырымдайды. Саяси іс-әрекетке ерекше мән беріп, 

саясаттан тысқары қалған адамдар адамшылығынан айырылып, тағы 

айуандарға ұқсап кетеді, - дейді.  

Аристотель адамды саяси жануар деп қарауы оның адам мемлекет, қоғам 

жөніндегі мәселерді шешудегі ұстанымы болды. Бірақ Аристотель мемлекеттің 

шығу себептерін қоғамдық өмірден, ондағы даму қайшылықтарынан іздемей, 

адамның өз табиғаты мен мүдделерінен іздейді. Аристотель құлиеленушілер 

мемлекетінің әртүрлі формаларына (монархия, демократия, олигархия) терең 

талдау жасап, олардың ішінен мемлекеттің алғашқы формасы болып табылатын 

монархияны алдыңғы қатарға қояды. Мемлекет билігін қолына алған «кемеңгер 

адам» қоғамның материалдық және моральдық  жағынан өркендеуіне зор ықпал 

етеді деп ойлайды. Аристотельдің этикалық көзқарасы оның адам жөніндегі 

ұғымына негізделген. Этикалық идеялар тек қоғамда ғана іске асырылып 

отырады. Платонның адамды сезімнен тыс о дүниеге тәуелді деп санауына 

қарсы шығып, Аристотель адамға белсенділіктің тән екендігін атап көрсетеді. 

Стагирктің пікірінше, мемлекеттің азаматы реалды сезімдері басылып, 

жаншылған жағдайда емес, қайта жер бетіндегі қасиеттіліктер мен «сыртқы 

игіліктерді» игеруіне сонымен бірге адамгершілік пен ғылымға деген ынта 

жігерінің дамуына сай қалыптасады. Аристотель өз ілімінде адамгершілік пен 

этиканы адамдардың маңызды сипаттамасы деп таниды.  

«Политикада» ол былай деп жазады: «Мейірбандық пен зұлымдық, 

әділеттілік пен әділетсіздік, т.б. семья мен мемлекеттің негізін қалайтын  

ұғымдарды сезім тұрғысынан қабылдау адамның ғана қолынан келеді». 

Философ адамгершіліктің көзі енжарлық пен дәрменсіздікте емес, керісінше 

белсенділік пен жасампаздық деп дұрыс түсінеді. Адамның әділетті, жігерлі 

болуы оның игілікті ісімен тығыз байланысты.  

Александр Македонский Аристотель шәкірті болғандықтан, оған патша 

тағына отырғаннан кейін Александр Аристотельге ескерткіш орнатып, былай 

деп жазыпты: “Бұл ескерткішті Никомаха ұлы, данышпан, құдіретті 

Аристотельге қойған Александр”. Кезінде ол Платонды өмірден идеяны жоғары 

қойғаны, нақты өмір оның көлеңкесі дегені үшін қатты сынға алды. Бірақ, 
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Аристотель түр мен мазмұн арақатынасын зерттеп, алғашқыны түрге берген. 

Мәселен, кірпіш – түр, ал сол кірпіштің негізі болып, қалыпқа құйылған 

материал (батпақ) – материя, яғни мазмұн деп қарады. Ол формальды 

логиканың Аристотель ашқан 1. дәлме-дәлдік; 2. қайшылық; 3. жоққа шығару 

заңдары.  

Аристотельдің ілімін дамытып, дүниеге танытқан ұлы шәкірттерінің бірі 

ұлы жерлесіміз - Әбу Наср әл Фараби болды. Аристотельдің философиясы орта 

ғасыр мен жаңа дәуірде қазіргі батыс философиясында талқылауға түсті, әр 

кезеңде ойшылдар өзінше түсінуге және өзінше түсіндіруге де тырысты. 

Алайда оның мұралары адамзаттың ақыл-ойына өлмес азық бола берері анық. 

 

 

 

Студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар: 

 

1. Эллиндік кезең. Техника мен мәдениет деңгейі. 

2. Ғылыми білімнің тууы. 

3. Антикалық ғылымның алғашқы этапы. 

4. Атомистиканың пайда болуы.  

5. Антикалық және қазіргі заманғы атомизм. 

6. Аристотель. Өмірбаяны мен ғылымы. 

7. Аристотельдік дәуірден кейінгі атомистика. 

8. Архимед. 

9. Евклид. 

10. Птолемей. 

11. Лукреций. «Заттар табиғаты туралы» трактаты  

12. Гректің, Евклидтің, Птолемейдің оптикасы. 

13. Герон. Герон катоптрикасы. 

14. Александрия механикасы. Филон. 

 

 

3-дәріс 

Орта ғасырдағы және қайта өрлеу дәуіріндегі физикалық білімдер 

 

Орта ғасырдағы жалпы жағдай. Біздің эрамыздың 573 жылы соңғы 

антикалық мемлекет – Рим империясы құлады. Бұл географиялық картаға 

өзгеріс әкелгенмен қатар, мәдени және ғылыми қоғамға да өз әсерін тигізді. 

Осыдан кейін жаңа мемлекеттер, жаңа ұлттар, өндірістің жаңа әдістері мен 

амалдары, сондай-ақ жаңа діндер – христиан және ислам пайда болды. Осындай 

жолмен келген тарихи кезең - орта ғасырлық деп аталады. Экономика, саясат 

шарттары өзгерді. Бұл ғылымның дамуының тежелуіне әкеп соқты.  

VII-XII ғғ-да ақырындап тығырықтан шығудың жолы табылып, жаңа 

«варварлық» ғылым пайда бола бастады. 

Орта ғасыр тарихын құрғандар антикалық кезеңнің оқымыстылары еді. 
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Алғашқы жаратылыстық-ғылыми зерттеулер процесі монастырь 

қабырғаларында болып жатты. Онда монахтар жинаған антикалық жазбалардан 

пайда болған бай кітапхана жаңа ғылымның тууына әсер етті. XII ғ. бастап осы 

тенденцияны сол кездегі университтер мен колледждер жалғастырып алып 

кетті, олар мысалы, Франциядағы Монпельедегі университет (1180 ж. 

құрылған), Вингенце (1205 ж.) мен Падуадағы (1222 ж.) итальян 

университеттері. Әрине, университеттегі негізгі пәндер дінмен байланысты 

болды, бірақ сонымен қатар, жаратылыстық-ғылыми жұмыстар да біртіндеп 

көбейіп отырды. 

Орта ғасырлық Шығыста басқадай жағдай болды. Бұл уақытта ол жақта 

ислам мемлекеті дамып жатты. Ислам діні б.э. XII ғ. Араб елінде пайда болды. 

Бүкіл Шығыс ислам дінін қабылдады. Сауда мен өндіріс арнасының кеңеюі 

үшін араб елі арнайы білімдерді, алдымен жаратылыстық ғылыми білімді 

қолдап отырған. 

VIII-IX ғғ. Шығыста мәдениет пен ғылым тілі болған - араб тіліне 

антикалық оқымыстылардың еңбектері аударылған. Солардың көбі араб тілінде 

де, грекше нұсқасы сақталынбаған. Араб тілінде латын тіліне қарағанда 

миллиондаған адамдар сөйлеген, ал ол ғылым тілі ретінде бүкіл әлемге 

таралған. 

Араб халифаты елдерінде Еуропаға қарағанда медресе, университет 

сияқты оқу орындары ерте пайда болған. 755 ж. Коровта (Испания), 735 ж. 

Багдатта (Араб халифатының астанасы), 972 ж. Каирда университеттер 

құрылған.  

XI ғ. бастап мұсылмандар елінде суфизм – ислам «түбірлерін» 

мистикалық оқу орын алды. Бұл «түбірлерді» суфизм жақтаушылары Аллаға, 

оның пайғамбарларына деген сенім деп ұқты. Исламға жатпайтын кейбір 

оқуларды суфизм құптамаған. Олардың ішінде табиғатты, адам тәнін, 

астрономияны оқып үйрену бар еді. Ислам әлемінде суфизмнің таралуы 

жаратылыстық ғылымдардың күрт дамуына үлкен әсерін тигізді.  

Араб ғылымы өте жақсы, әсіресе, астрономия, механика, оптика 

бағыттарында дамыған.  

Астрономия. Кеңістіктегі бағдарлау қажеттілігі туғандықтан 

астрономияны оқу пайда болды. Ислам дәстүрі бойынша намазды мұсылмандар 

қаласы – Меккеге қарап оқу міндет болған. Соған қарап мешіттерді де салу 

қажет еді. Астрономиялық объектілер бойынша ғана оған бағдар жасау мүмкін 

еді. 

Араб астрономиясы Аристотель мен Птоломейдің жұмыстарында негіз 

алған. Шығыстың ғұлама оқымыстысы астрономиямен айналысқан Мұхаммед 

ибн Ахмед аль-Бируни (973-1048) болды. Ол астрономиялық және 

географиялық дәл өлшемдерін жасаған, Жердің радиусын 6490 км мәнімен 

анықтаған және Жер Күнді айналатынын айтқан. 

Керемет астрономиялық жетістіктерге Шығыстың басқа да ғұламалары 

жеткен. Мысалы, Аль-баттани (850-929) және Ұлықбек (1394-1449) 

планеталардың қозғалыс кестесі мен дәлдігі жоғары жұлдыздық катологтарды 
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құрған. Самарқандтың билеушісі ұлы Тимурдың немересі Ұлықбек, өз 

қаласында керемет обсерватория салған, онда ол сол уақытта қолға түспес 

қозғалыстарды бақылауға арналған құралдармен жабдықталған еді. Бұл 

обсерватория қазір сол Орта ғасырлық ғылымның ғаламат ескерткіші болып 

табылады. 

 

Орта ғасырдағы ғалымдар  

ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИ (870 – 950 жж.) 

Қасиетті қазақ даласы талай ұлы ғұламаларды дүниеге алып келді. Қазақ 

топырағынын көкірегі ояу, көзі ашық, ойшыл азаматтары бүкіл Шығыс, араб-

парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза біліп, 

кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты әлемге 

жайылғандары да аз емес. Солардың бірі – бәрімізге танымал ұлы жерлесіміз 

Әбу Насыр әл-Фараби.  

 
 

2 сурет. - Әбу Насыр  

Әл-Фараби 
 

Әл-Фарабидің түркі тайпасының дәулетті бір 

ортасынан шыққан, бұған дәлел оның толық аты 

жөнінде «Тархан» деген атаудың болуы. Әл-Фараби 

870 жылы Сыр бойындағы Арыс өзені Сырға барып 

құятын өңірдегі, Фараб қаласында дүниеге келді. 

Фарабидің толық аты-жөні Әбу-Насыр Мұхаммед 

Ибн Мұхаммед Ибн Ұзлағ Ибн Тархан Әл-Фараби (2-

сурет), яғни әкесі Ұзлағ, арғы атасы Тархан. Туған 

жері қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар 

Барба-Фараб деп атап кеткен, осыдан барып ол Әбу 

Насыр Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу Насыр 

атанған. Бұл қаланың орны қазіргі Шәуілдір ауданы, 

Шымкент облысының территориясында. Сол тұста 

өмір сүргендердің қалдырған нұсқаларына қарағанда,  

Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының 

торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған. А. Н. Бернштам, шекарадағы 

аса маңызды мекен және керуен жолдарының торабы болған Отырарға 

ортағасырлық авторлардың көп назар аударғанын атап көрсетеді. 

Географиялық көрінісі түрліше бұл өңір суармалы егіншілікпен айналысуға да 

қолайлы болған. 

А.Н. Берштамның айтуынша, Отырар қаласы орналасқан аса құнарлы 

алқапта қазақ халқының арғы ата-бабалары, қырдағы көшпенділер мен қала 

тұрғындары жиі қарым-қатынас, тығыз байланыс жасап отырған деп пікір 

қорытуы әбден орынды. Кеңінен мәлім екі дерек бар: 1218 жылы моңғолдар 

қаланы қиратты, бұл "Отырар апаты" деп аталды; онаң соң 1405 жылғы ақпанда 

мұнда Әмір Темір қайтыс болды. Отырар жайында Ибн Хаукальдың, Абул 

Фиданың, қытай деректемелерінің мәліметтері бар. Отырар жөнінде 

Птоломейде де айтылған. Отырардағы кітапхана, ел аузындағы аңызға 

қарағанда, кітабының саны жағынан атақты Александрия кітапханасынан 

кейінгі екінші орында болған. Бірақ, Отырар Қазақстан территориясындағы 
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бірден бір мәдени орталық емес-ті. Зерттеушілердің қажырлы еңбегі арқасында 

республиканың археологиялық картасында басқа да мәдени орталықтар (Тараз, 

Сығанақ, Түркістан, Мерке, Исфиджаб және басқа қалалар) болғаны 

көрсетілген. Сондықтан, біз осы территорияны мекендеген тайпалардың сонау 

арғы заманда қалыптасқан өскелең өнері, қол өнері, ғылымы, түркі тілдес 

жазуы болған деп айта аламыз.   

Қазақ топырағынан шыққан ғалымдар Әбу-Насыр Әл-Фараби, Исхақ Әл-

Отрари, Исмаил Әл-Шаухари, Жемал Әл-Түркістани, Әл-Сығанақи, Әл-

Қыпшақи, Қадырғали Жалаири және басқалар жазған еңбектердің белгілі бір 

мәдени негізде дүниеге келуі әбден табиғи нәрсе. Осынау саңлақтардың ішінде 

жалпы әлемге әйгілі алып тұлға ретінде көзге көрінетін әл-Фарабидің орны 

ерекше. 

Ал енді әл-Фарабидің антика дәстүрімен байланыстылығынан, осының 

арқасында оның Аристотельден кейінгі «Екінші Ұстаз» атанып, даңққа 

бөленгенін айтатын болсақ, Әл-Фараби жастайынан-ақ, ұлы Аристотельдің, 

Платонның, ерте дүниедегі Грецияның басқа да философтарының 

шығармаларымен түп нұсқасынан танысқаны жөнінде деректер бар. 

Білімге, ізденуге деген құштарлықтың жетелеуімен ол, жас шағында, 

дүниедегі құбылыс біткеннің бәрі кісіге әрі ғажап, әрі таңсық көрінетін кезде 

саяхат жасап, сол замандағы мәдени әлемнің көптеген орталықтары: Хорасанда, 

Бағдадта, Дамаскіде (Шам), Алеппада, Каирда (Мысыр) болған. Өз өмірінің көп 

жылдарын ол, Араб Халифатының саяси және мәдени орталығы болған, 

Бағдадта өткізді. Мұнда ол өз білімін әбден тиянақты меңгеріп, толықтырады, 

көрнекі ғалымдармен байланыс жасайды, сөйтіп өзінің білімдарлығы, 

ақылының алғырлығы және асқан байсалдылығы арқасында көп ұзамай 

олардың арқасында үлкен абырой-беделге ие болды. Бірақ, өресі тайыз, 

кертартпа хадисшілер оны жек көріп, күндей бастаған, әсіресе, олар Әл-

Фарабидің бүкіл ойының негізгі мәніне қарсы шыққан, өйткені, оның дүниеге 

көзқарасы шынайы болмысты танып білуге, адам бақытын о дүниеден іздеп 

табуға мезгейтін еді. Ақыр соңында Әл-Фараби лажсыздан Бағдадтан кетеді. 

Өзінің «Фусул ал-мадани» («Мемлекет қайраткерінің нақыл сөздері») деген 

соңғы шығармасында ол: «Адам ғылымға түрліше тосқауыл жасайтын 

мемлекеттен кетіп, ғылыми өркен жайған елде тұруға тиіс», – дейді.  

Әл-Фараби Александриялық (Мысырлық) ғалымдар, яғни бір кезде 

Александриядан ығыстырылған несторианшыл христиандар тұратын Хоранға 

келіп қоныс тебеді. Өмірінің соңғы жылдарын Алеппо мен Дамаскіде өткізеді, 

мұнда ол Солтүстік Сирияның жетекшісі әрі саяси қайраткері Сейд Ад-Дуаль 

Хамданиге аса қадірлі болды. Әл-Фараби 950 жылы 80 жасында қайтыс болды.                                                                         

Біздің заманға Әл-Фарабидің тек негізгі шығармалары ғана келіп жетті. Ол 

шығармалардың ежелден бері-ақ жұртшылыққа танымал болып, философиялық 

және ғылыми ойдың одан кейінгі дамуына тигізген әсері толассыз.                                                                                                         

"Мұсылман Ренессансы" деген атауға ие болған сол заманға тән белгілері оның 

шығармаларымен белгілі бір дәрежеде өз орнын алады. Әл-Фарабидің 

шығармаларында көне замандағы дәстүрдің және "Бірінші Ұстаз" деп Шығыста 
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аталып кеткен Аристотельдің тарих барысында қалдырған әсері, 

неоплатонизмнің, несторианшылдықтың әсері және исламның әсерімен 

Аристотель идеяларының өзгеруі айқын көрінеді. Әл-Фарабидің Аристотельге 

бас игені сөзсіз. Сол сияқты ол Аристотель идеяларының ең жақсылары мен 

бағалыларын әрдайым таңдап ала бермейтіні де даусыз. Бірақ, біз үшін ерекше 

бағалы жағы да сол – ол Аристотель ілімінің формальдық жағымен ғана 

шектелмейді, диалектика элементтеріне, мәселені қарама-қарсы қоюына белгілі 

дәрежеде көңіл бөледі, сыртқы дүние мен сезім мүшелері арқылы жүзеге 

асатын байланыс таным логикасының іргетасы болып табылатынын дәлелдейді. 

Әл-Фараби Аристотельдің, Әл-Қиндидің ізін қуып, философия мен ғылымның 

барлық салалары бойынша үлкен жетістіктерге жетеді. Мәселен, Фараби 

шығармаларының санын неміс ғалымы Ш. Штейщнейдер 117 еңбек десе, түрік 

ғалымы – А. Атеш 160, ал тәжік ғалымы Б. Ғафуров – 200 трактат деп 

көрсетеді.  

Әл-Фараби философия саласы бойынша грек ойшылы Аристотельдің 

«Категориялар», «Метафизика», «Герменевтика», «Риторика», «Поэтика», 

бірінші және екінші «Аналитика», «Топикасы» мен 4 сопылық еңбектеріне 

түсініктемелер жазды. Ол еңбектері күні бүгінге дейін де мән-маңызын 

жоғалтқан жоқ. Сөйтіп, Фараби Шығыс пен Батыстың ғылымы мен ежелгі 

мәдениетін таныстыруда зор рөл атқарды. Сондықтан да, XI ғасырда өмір 

сүрген Фарабидің ізін қуушы атақты Әбу Әли Ибн-Сина (980—1037) тек Әбу 

Насыр түсіндірмелері арқылы ғана Аристотель еңбектерінің ойын ұғып, 

қуанғанынан қайыршыларға садақа үлестіргені жайлы жазған екен.                                                                     

Анығырақ айтсақ, Аристотель шығармалары сол кездің өзінде-ақ араб тіліне 

аударылып үлгерген-ді. Араб Шығысында Аристотельдің кейбір құнды ойлары 

бұрмаланып көрсетілді. Бірақ, көп еңбектері тәржімаланбағандықтан ұлы грек 

философиясының ойын түсіну қиын болды. Сондықтан да, көп тілдерді жетік 

білген ұлы ғалым жерлесіміз Аристотель шығармаларына араб тілінде 

түсіндірме жазуды ұйғарды. Сөйтіп, ол ұлы философтың мұраларын жаңсақ 

пікірлерден тазартып, өз қалпында дұрыс түсіндіре біліп, өзінің бірінші ұстазға 

деген ғылым саласындағы үлкен адамгершілік, азаматтық іс-әрекетін таныта 

білді. Сондықтан да, шығыс философтары оны «Әл Му'алим Әс-Сани»— 

«Екінші ұстаз» деп атаған.  

Ұлы Аристотельдің философиясын дамыта отырып, өз тарапынан да 

«Ғылымдардың шығуы», «Ғылымдар энциклопедиясы немесе тізбегі», 

«Кемеңгерлік меруерті», «Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы», «Музыканың 

үлкен кітабы», «Философияны аңсап үйрену үшін алдын-ала не білу қажеттігі 

жайлы», «Ақылдың мәні туралы», «Әлеуметтік-этникалық трактаттар», 

«Философиялық трактаттар», т. б. көптеген философиялық еңбектер жазған. 

Фараби ғылымның философиялық-логикалық іргетасын дұрыстап қайта қалап 

шықты. Ол музыка жайлы күрделі зерттеулер жүргізді. Фарабидің метафизика, 

тіл ғылымы, логика, психология, география, этика т.б. ғылымдар жайлы жазған 

еңбектерінің мәні ерекше зор. Тарихқа неғұрлым терең үңілген сайын, біз жеке 

ұрпақтардың, тайпалар мен ұлттардың мәдениеті мүлде оқшау дамиды деген 
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"теорияның" негізсіздігін соғұрлым айқын көріп отырмыз.  

Дүние жүзі мәдениетінің дамуында із қалдырған сол көрнекті 

қайраткерлер, шындығында, адамзат мәдениетінің бірлігін паш етіп келеді. Әл-

Фараби осындай дүние жүзілік тарихи тұлғалардың санатына қосылады. Ол 

туған елінің мәдени байлығын, Иранның, Үндінің, ежелгі дүние 

мәдениеттерінің жемістерін бойына дарытты. Дәл, сондықтан да, ол таяз 

ұғымдар мен соқыр сенімдерден жоғары көтеріле білді, өзінің ойлау жүйесін 

сындарлы да икемді ете білді. Әл-Фараби өз заманындағы өнер-білімнің ең 

асылын таңдап ала білді, өз дәуірінің шынайы энциклопедиясын жасап берді. 

Оның терең мағыналы пікір айтпаған, жете зер салмаған, данышпандық болжам 

жасамаған бірде-бір білім саласы жоқ деуге болады. 

 

АЛЬ-БИРУНИ, Абу ар-Райхан Мухаммед ибн Ахмед 

(4 қазан 973 ж. – 13 желтоқсан  1048 ж.) 

Орта Азиялық ғалым, энциклопедист Абу ар-Райхан Мухаммед ибн 

Ахмед АЛЬ-БИРУНИ (3-сурет) Хорезм астанасы (қазіргі Өзбекстан) Кят 

қаласында дүниеге келген.  

Бируни бала кезінен дүние, әлем туралы түсініктерге қызығушылық 

танытып, олар туралы көп мәліметтер жинады.  

995 жылы  жиырма жасар ғалым  туған жерін тастап, Каспий теңізінің 

жағалауындағы Гурган атты билеушінің  жеріне кетуге мәжбүр болды.  

Туған жері Хорезмге Бируни 1010 жылы ғана оралды. Осы уақыт ішінде 

ол талай ғылыми жетістіктерге жетті. 

 
 

3 сурет. - Аль-Бируни 

 

Орталық Азиядағы ғылыми мекеме -Мамун 

Академиясын  өзі құрып, абыроймен басқарды. Бұл 

Академияның жоғары деңгейлігі әлемге әйгілі 

ғалымдар есімдерімен: Абу-Али ибн Сина (әйгілі 

Авиценна) және алгебраның негізін салған Мухаммад 

ибн Муса аль Хорезмидің қызмет еткен еңбектерімен 

белгілі.   

Өкінішке орай, бірнеше жылдардан соң ғалым 

отанын тастап кетті. 1017 жылы ауғандық сұлтан шах 

Хорезмнен өзінің қол астындағы ғалымдарын беруді 

талап етті. Бируни ержүректілігін танытты, Махмуд 

Газневидің үйінде 17 жыл қамауда болады.  

Астрономия және  астрология Бирунидің басты 

айналысқан ғылымы болды. 

Астрономиядан 39 еңбек, астрологиядан – 23 еңбек жазған. 1036-1037 

жж. ол өзінің басты астрологиялық еңбегі «Канон Масуданы» аяқтады. Бұл 

кітапта ол тригонометриялық әдіспен географиялық қашықтықты өлшеуді 

көрсетті. Қозғалмайтын радиусы 7,5 метр болатын квадрат, яғни, жұлдыздар 

мен планеталарды бақылау құралын ойластырды. Бұл құрал дүние жүзінде 400 

жылдай қолданылды.   

Бируни эклиптиканың экваторға түсу бұрышын анықтап, оны ғасырлық 
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өзгеріске әкелді. 1020 жылы оның қашықтықты  өлшеу мәні 23°34'0 - қа тең 

болды.  

Индияға сапарында Бируни жердің радиусын есептеу әдісін анықтады, 

бұдан «жер домалақ пішінді» деген тұжырымға келді. Оның өлшеуімен Жердің 

радиусы 1081,66 фарс, яғни, 6490 км болды.  

Ғалым 150-ден астам еңбегін (бізге 1/5 бөлігі жетті) астрономия, 

астрология, геодезия, математика, география, минералогия, физика, 

фармакология, философия, тарих, этнография және филология ғылымдарына 

арнаған. Бірінші болып жер глобусын құрастырды. Аль-Бируни косинустар 

теоремасын дәлелдеді.  

Араб тілінде 40-тан астам еңбектерін жазды, соның ішінде «Өткен күндер 

ескерткіштері», «Канон Масуда» және де минералогия, медицина жайлы 

трактаттары бар. Оның 21 бөлімнен тұратын «Өткен күндер ескеркіштері» атты 

еңбегі - орта ғасырдағы ғылыми  энциклопедия болып саналды. 

Аль-Бируни ақыр демі қалғанша ғылыммен айналысты. 1048 жылы 9 

желтоқсанда қайтыс болды. 

 

Абу Али Мохамед ибн ал-Хасан ибн аль-Хайсам   

АЛЬХАЗЕН (Ибн аль Хайсам) (965—1039) – араб оқымыстысы, Басрада 

дүниеге келген, ұзақ уақыт Каирда Гакема халифатында өмір сүрген.  

Оптика саласында көптеген еңбектер жазды. Жарық сәулесінің бастамасы 

көз емес, жарқырайтын денелер деген ойын айтты. Дұрыс шешімді заңдарға 

сүйене келе, бір жазықтықта сәуле түсу бұрышына перпендикуляр екендігін 

тусіндірді. Альхазен шыны сферикалық сегменттің үлкейту әсері жайында 

бірінші болып ескертті.  

Альхазеннің еңбектері негізінен физика, астрономия, математика, 

медицина және философия ғылымдарына арналған.  

Альхазен атақты «Оптика асылдары» трактатының авторы, ол жеті 

кітаптан тұрады: 

1. Көз және көру қабілеті; 

2. Жарықтың таралуы; 

3. Көздің көру қателіктері; 

4. Айна бетінен шағылу; 

5. Елестету; 

6. Көздің көру қабілеттілігінің цилиндрлік айнадан шағылу қателігі; 

7. Жарықтың сыну құбылысы.  

Бұл трактаттың үш кітабы көздің көру қабілеттілігіне арналған. 

Оның еңбектерінің арасында «Ақыл таразы», «Жарық және 

жарықтылық», «Птолемей әдісі негізіндегі оптика», «Анализ және 

синтез» (математикалық трактат), «Геометриялық есептер жайындағы ой» 

(үшбұрыш және шеңбер теоремасы), «Тұтылу формалары» (камера-обскура  
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4 сурет. - Ай бетіндегі 

дақтар 

теориясы  жайындағы трактат) және т.б. бар. «Ақыл 

таразы» кітабында алғаш рет ауа ауырлығына 

түсініктеме береді. 

Өзінің «Ай бетіндегі дақтар» еңбегінде дақтар 

орналасуы, формасы, өлшемі және жарқырауы 

жағынан ешқашан өзгермейді дейді. Альхазен бұл 

дақтар ай бетіндегі таулар мен мұхиттар 

шағылысуынан пайда болады деген теорияға  қарсы 

болған. Шағылу заңына сүйеніп ғалым «жер бетіне 

қатысты айдың орналасуы шағылады, бірақ ештеңе 

байқалмайды» деген. 

Ай сәулесін диффузиялық бейне құбылысы 

ретінде, яғни қисық бетте шағылуын түсіндіреді. Ол 

айдың ешқандай басқа әдіспен жарық бере 

алмайтынын айтып өтеді. 

Қорытындылай   келе,   ай   бетіндегі   дақтар   кей 

жерлерінде жер жыныстарымен жабдықталған (4-сурет), сондықтан ол жерлер 

оптикалық күші жағынан төмен көрсеткіш көрсетеді деген.  

Біз білетіндей, «ай теңіздері» қою түсті базальт тектес жыныстармен 

қапталған. Бұл жерде Альхазеннің жорамалдары тура келеді. 

Альхазен «камера-обскура» құралымен әр нүктеден тараған сәуле еш 

өзгеріссіз бір-бірімен  қиылысады деп дәлелдеген. Ол тесігі бар қараңғы камера 

қабырғасына әр түрлі майшам орналастырған, барлық майшамнан тараған 

сәулелерді бақылауға алды.  

Орта ғасырда ғылыми-техникалық төңкеріс оптика саласынан байқауға 

болады. Бұл көптеген физиктерді әйгілі етті, олардың ішінде оптика негізін 

салушы ұлы ғалымдар: Абу Али Мохамед ибн ал-Хасан ибн ал-Хайсам, Аль-

Бируни, Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад бар.   

 

Студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар: 

 

1. Ортағасырлық философиялық және натурфилософиялық көзқарастар. 

2. Арабтардың механикасы. 

3. Альхазен және оның еңбектері. 

4. Роджер Бэкон. 

5. Орта ғасырдағы магнетизмнің дамуы. 

6. Орта ғасырда техниканың дамуы. 

7. Орта ғасырдағы механика. 

8. Орта ғасырдағы оптика. 

9. Линзалар және көзілдіріктер. 

10. Орта ғасырдағы батыстағы ғылым. 

11. Қайта өрлеу дәуіріне жалпы сипаттама. 

12. Леонардо да Винчи. 

13. Қайта өрлеу дәуіріндегі механика. 
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14. Қайта өрлеу дәуіріндегі оптика. 

15. Электр ғылымының пайда болуы. 

 

 

4-дәріс 

XVI-XVII ғғ. ғылыми көтеріліс. Коперниктің ғылыми көтерілісі. 

Әлемнің гелиоцентрлік жүйесіне күрес.  

 

XVI - XVII ғғ. – физика ғылымында болған өзгерістер уақыты. Бұл 

өзгерістердің барлығы қоғамның даму ерекшеліктерімен экономика және 

идеологиялық шарттарға өзгерістер әкелді. XVI - XVII ғғ. бірінші ғылыми-

техникалық көтеріліс қандай орын алды екен, соны қарастырайық. 

Экономикада біртіндеп өндірістің капиталистік әдісі қалыптаса бастады. 

Өндіріске барған сайын жаңа-жаңа технологиялар қажет болып жатты, оған қол 

жеткізу үшін тек ғылым жетістіктері қажет болды. Адамзат тарихында алғашқы 

рет өндіріс күшінің дамуы үшін ғылымның алатын орны өте үлкен болды. 

Мысалы, сол кездегі үлкен мәселелердің бірі болған Жердің пішінін 

қарастырайық. Адам санасындағы «Жер - шар» деген орнығып қалған факт ұлы 

геофизикалық ашуларға алып келді. Географиялық ашулар тек Еуропаны емес, 

адамдар санасын да өзгерте бастады. Әлем мүлдем басқа түрге енді – ол 

керемет ұлғайды, кеңістікте бағдар жасауға көмектесетін астрономиялық 

білімдерсіз бір қадам да аттауға мүмкін болмады. Еуропада экономикаға үлкен 

әсерін қолданбалы ғылымдар тигізді. Сол кездегі тоқыма станоктары еуропа 

елдерінінің жүздеген жылдар бойындағы экономикалық дамуын ұстап тұрды. 

XVI - XVII ғғ. үлкен саяси өзгерістер болды: Голландия мен Англияда 

буржуаздық көтерілістер бой көтерді. Ол көтерілістердің жеңістері осы 

елдердегі адамдардың саяси және заңды бостандық алуларына әкелді. 

Голландия мен Англияда буржуаздық көтерілістердің мақсаттарының бірі 

- өз арларының бостандығы, нақты өзінің қалаған дінін қабылдай алу еді. Орта 

ғасырлық идеологияны өзгерткен мұндай ойлар реформа әкелген христиан 

догматтарының (соқыр сенімге сүйенгендер) өзгерістерімен байланысты пайда 

болған. Осының барлығы ғылымға әсер етті. Жаратылыстық-ғылыми 

зерттеулерге салынған тыйымдар алынып тасталынды. 

XVI - XVII ғғ. университеттік ғылым қоғамнан бөлініп алынғанда, жағдай 

орныға бастады. Экономика мен саясатта болып жатқан өзгерістер университет 

айналасына ешқандай әсер бермеді. Онда сол баяғынша классикалық білімнің 

мәдениеті, стилистік турнирлер, филологиялық дискуссиялар өтіп жатты. XVI - 

XVII ғғ. ғылыми бұрылыс университет қабырғасынан тыс болып жатты. Сол 

уақыттың ұлы ойшылдары – Френсис Бэкон, Рене Декарт және т.б. – 

университеттегі білімді сөкті. Осылай Ф.Бэкон физиканың қоғам сұранысынан 

қалып бара жатқанын айтты. 

Дегенмен, XVI - XVII ғғ. жаратылыстық ғылымдарда көптеген өзгерістер 

болды. Ол алғашқы ғылыми-техникалық көтеріліс болып табылды.  

Осы қиын жылдарда оқымыстылар не істеп үлгерді? Негізгі физикалық 
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ғылымның жетістіктеріне тоқталайық.  

Николай Коперниктің «Аспан сфераларының айналысы туралы» атты 

жұмысынан бастайық. 

 
5 сурет. - Орта ғасырдағы геоцентрлік жүйенің көрінісі 

Ұлы поляк оқымыстысы Н. Коперник жасынан математика мен 

астрономиямен шұғылданған. Ол әлемнің геоцентрлік жүйесін қабылдамады, 

ол табиғатты қарапайым деп санады. Онда Птолемей бойынша планеталардың 

орын ауыстыруы эпицикл деп аталатын күрделі қозғалыстар көмегімен 

сипатталады (5-сурет ).  

Планеталар мен оның серіктері қозғалыстары тәжірибелеріндегі 

бақылауларды жалпы түсіндіру үшін эпициклдерді бір-біріне үймелеу қажет 

болды. Әсіресе, Ай қозғалысының Птолемейлік әлем көрінісі бойынша 

түсіндіру қиын еді. Сонымен бұл сұрақ толығымен шешілмеді. Коперник Күнді 

ортаға орналастырып, әлемнің қарапайым жүйесін ұсынды (6-сурет). Ол 

бойынша аспан құбылыстарының бәрі, соның ішінде Айдың қозғалысы да 

нақты түсіндіріледі. 

Коперниктің негізгі шығармасы «Аспан сфераларының айналысы 

туралы» деген әлем көрінісінің гелиоцентрлік принциптері мазмұндалған. Бұл 

жұмыспен 1530-1532 жж. жұмыс істеді, ал баспадан шығаруға асықпады, 

өйткені Қасиетті Писанияның беделін түсіргісі келмеді, өзінің теориясының 

көтерілістік мәнде екенін жақсы түсінді. 1530 жылдың өзінде Коперник өзінің 

теориясын «Аспан қозғалыстарына қатысты гипотезаларға қысқаша 

түсініктемелер» атты шығармасында өзінің жақтастарына арнап жазды. Бұл 

шығарма әсіресе, папа айналасындағыларға танымал болды. Дегенмен, бұл 

шығарма Виттенберг университетінің жас математигі, профессор Георг Ретикке 

қатты әсер етті. Ол үнемі өздері ұсынған әлем жүйесін халыққа көрсетейік деп 

Коперникті үгіттейтін. Ол тіпті Гданскіде гелиоцентрлік жүйе туралы 

мазмұнды жазылған кітап та шығарды. Ең аяғында Ретик Коперникті өзінің 

басты еңбегін жарыққа шығаруға көндіреді. Бұл кітап ол өмірден өтер жылы 

(1542 ж.) жарық көрді. Коперниктің оқуы тарих көрсеткендей жаңа 

жаратылыстық білімнің манифестіне айналды.  
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6 сурет. - Коперниктің әлемнің қарапайым жүйесі 
 

Николай Коперниктің шығармасында әрқашан да бәрі нақты, дәл болған 

емес. Мысалы, ол өз есептеулерінде планеталардың айналмалы орбиталарын 

қолданған, сондықтан берілген астрономиялық бақылаулар теориясы 

жақсарғанды қойып, птолемей теориясы бойынша есептеулермен 

салыстырғанда тіпті нашарлап кеткен.   

Физикалық ғылымның дамуында Николай Коперниктің алатын орнын 

айтпай кетуге болмайды, ол әлемнің жаңа үлгісін ұсынған атақты кітабын 

шығара үлкен ғылыми ерлік іс жасады.  

Ең алдымен Н. Коперник өз ойларымен адамзаттың әлем құрылысы 

жүйесіндегі басты жағдайдан бас тартатынын жария еткенін айта кету керек. 

Егер Жер бүкіл әлемнің ортасы болмаса, онда өмір сүріп жатқан адам құдай 

бүкіл дүниеде ең басты, дербес тірі жан етіп жаратқанына үміттене алмайды. 

Адам – бұл тіптен жаратылыстың тәжі, пірі емес, ол тек осы әлемнің бір бөлігі, 

және оның осы Бүкіл әлемдегі орнын қайта анықтау керек. Оқымыстының 

осындай ұстанымы, әрине ғасырлық христиан дәстүріне қарам-қайшы келді, 

және де христианин Н. Коперник догма мен ақиқаттың арасында қиын таңдау 

жасауына тура келді. Ол өз таңдауын өзінің атақты кітабын жарыққа шығару 

арқылы таңдады. Коперник осындай азаматтық ерлік жасады. Николай 

Коперник өз ойларының «бүлік» салатынын жақсы түсінді.  

Әлемнің жаңа жүйесін бекіту көп ғасырлық Аристотель мен Птолемейдің 

беделінен бас тартуға әкелді.  

Жоғарыдай айтқанымыздай, аспан шырақтарының қозғалысын жаңа 

теория бойынша есептеулері эксперимент қорытындыларымен сәйкес келмей 

жатты. Оның себебі теорияда планеталардың шеңберлік обиталары мен 

олардың серіктерін қолдану еді. Тек, біраз кешірек Иоганн Кеплер бұл 

орбиталар эллипстік екенін дәлелдеді және ол бақылаулардың мәндерінің 

сәйкестігіне жетті. Коперник бұл туралы білмеді, бірақ ол өзінің зор сезінуімен 

өз теориясының дұрыс екенін білді. Мұндай жағдайлар ғылыми зерттеулерде 
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көп кездеседі, тек керемет дарынды оқымыстылар осындай қарама-

қайшылықтарды шеше алады. Осы Коперниктің тер төккен еңбегінің арқасында 

идеологиялық догмалардан еркін тәжірибелерге, зерттеулерге, әлемнің 

танымдық ойларына негізделген жаңа ғылым келді. Коперник жаңа ғылымның 

көрінісі болды, ал оның ойлары бірқатар ізбасарларды, шәкірттерді өзіне 

тартты. 

Коперниктің жетістіктерінің дамуы мен қабылдануы бірнеше бағыттар 

бойынша қалыптасты. Ол жаңа ойлардың философиялық ұғымдарынан, 

қорытындыларын теориямен салыстыратын жүйелі зерттеулер мен 

бақылаулардан, сондай-ақ, табиғатты экспериментті оқуы болып табылатын 

тұжырымдамалық аппараттарды құрудан тұрды. Осы әрбір бағыттардың дамуы 

көпетеген ұлы ғұламаларды әкелуге себеп болды. 

Коперниктік кезеңнен кейінгі физиканың дамуының бір міндеті 

шіркеулердегі дәстүрлерді ұстанып қалған сол кездегі оқымыстылардың 

ойларын өзгерту еді. Коперник теориясын сол заманның ақылгөйлері – Мартин 

Лютер, Тихо Браге, Френсис Бэкон қабылдаудан бас тартқан. Оған теріс 

қарағандардың қатарында католиктік шіркеу де бар. Ғылым және онымен 

байланысты философиялық ойларға белсенді насихат қажет болды.  

Коперниктің еңбегі ғылымның алдына, ең алдымен астрономияның 

алдына бірнеше міндеттер қойды: теорияның эксперименттік дәлелденуін, 

эксперимент пен теорияның қайшылықтарының себептерін, теорияның егжей-

тегжейіне дейін анықтау. Коперниктің ойы планеталарды не байланыстырады, 

қалай және неге олар қозғалады деген сұрақтарға жауап беретін теориялық 

негізді қажет етті. Бұл  үшін механиканың дамуы қажет болды, алайда статика 

мен жаңа ғылым - динамикаға әкелетін ежелгі механика емес еді. Осы 

бағдарламаның барлығы эксперименттік және математикалық қамтамасыз етуді 

талап етті. 

Бұл қиындықтар Коперниктің үлгісінің бірнеше жылға созылуына әкеп 

соқты. Бұл күрес өте ауыр болды, оның өз каһармандары мен азап 

тартушылары да болды. Сол ғылымның азап тартушыларының бірі 1548 жылы 

(Коперник дүниеден өткеннен кейін) дүниеге келген және 1600 жылы өртеліп 

қаза болған Джордано Бруно болды. 

Бұл пікірталасты жақсы көретін білімді итальян бүкіл Еуропаны 

аралайды. Ол көптеген дәрістер оқып, диспуттарда қатысып, кітап жазатын. Ол 

Коперниктің ойын жақтағанменен ол әлі аяқталмаған деп санап, алға жылжу 

керектігіне нандыруға тырысқан. Бруно Бүкіл Әлем шексіз және әлемнің 

көптігін, салыстырмалы қазғалыс туралы айтып келген. Ол атомистер - 

Демокрит пен Эпикурдің философиясы деп түсінетін «ақиқат антикалық 

философияға» шақырады. Джордано Бруноның негізгі бағыты – жаңа әлемдік 

көзқарасты бекіту еді. Әрине, оның бұл әрекеті «шіркеу княздерінің» 

қарсылықтарын тудырды.  

Дж. Бруно тағы да алхимиялық тәжірибелерді жасау үшін Мочениго 

ақсүйегінің шақыруымен Венецияға келгенінде инквизициямен (шіркеудің 

жазалау мекемесі) тұтқындалды, ол түрмеде өмірінің 7 жылдан астамын өткізіп, 
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1600 ж. 17 ақпанында Римде Гүлдер алаңында өртелінді. Қазір ол жерде оның 

ескерткіші тұр, католиктік шіркеудің алдыңғы қатарлы дін қызметкері – II 

Иоанн-Павел папа жіберген қателігі үшін өз аузымен кешірім сұраған делінеді. 

Дж. Бруноның алай-дүлей іс-әрекеті Н. Коперниктің еңбегінде жазылған жаңа 

ойларға Еуропаның ғылыми қоғамын дайындады.  

 Коперниктік кезеңнен кейінгі ғылымның дамуының тағы бір бағыты 

астрономияны бақылаумен байланысты болды. Бұл жерде Коперник теориясын 

мойындамай, оның эксперименттік негізіне көп нәрсе жасаған белгілі дат 

астрономы Тихо Брагенің есімін атау керек. Астрономияны бақылаумен 

айналысып, ол орасан зор фактілерге негізделген материалдар жинаған, 

кейіннен ол материалдар оның ұлы шәкірті Иоганн Кеплерге табыс етілген.    

И. Кеплер бір жылға жуық Праж университетінде Т. Брагемен бірге 

жұмыс істеген. Оның өлімінен кейін И. Кеплердің қолында сол замандағы ең 

керемет аппаратуралардың көмегімен жасалған 35-жылдық астрономиялық 

зерттеулері бар журналдар қалды. И. Кеплер осы қалған алып материалды 

өңдеуге кірісті. 

Ең алдымен Кеплер рефракцияға түзетулер енгізді, ал оның 

қорытындылары оптиканы оқып-үйренуге әкеп соқты. 1611 ж. И. Кеплердің 

«Диоптрика» атты шығармасы жарық көрді. Ол мұнда өзі ойлап тапқан 

телескоптың сипатталуын, линзалар және линзалар жүйесіндегі сәулелердің 

жүру жолдарын толық ашып жазған. Оның еңбектері өте қызықты еді. Мысалы, 

ол обскур-камерасы теориясын құрды. Осы Кеплер Альхазеннің қателігін 

түзеді, көрініс адам көзінің ішкі тор қабақтарында жиналатынын, ал көз жанары 

линзаның рөлін атқаратынын айтқан. Ол көру теориясын өңдеген. Ол кезде 

Кеплер жарықтың сыну заңын тұжырымдай алмады.  

Қазір Кеплер түтігі атымен белгілі телескоптың аты да шықты. Ол екі 

дөңес линзадан тұрады, осынысымен Галилейдің телескопынан ерекшелінеді, 

бірінші кезекте – үлкейтілген кескін және көру өрісінің кеңдігі. Сонымен қатар, 

окуляр мен объектив арасындағы кескін жазықтығында айқасқан жіптерді 

орналастыруға болады және соның көмегімен сандық өлшеулерді іске асыруға 

болады. Міне Галилей түтігі осы үшін жарамсыз болып қалған. 

 
 

7 сурет. - Кеплердің 2-заңы 
 

Алайда, Кеплердің негізгі табыстары 

гелиоцентрлік жүйедегі планеталардың 

қозғалысының теориясын құрумен байланысты. 

Оның ең алғашқы жетістіктерінің бірі планета 

орбиталарының эллипстік формасын бекіту: 

осындай эллипстің бір фокусында Күн жатыр. Көп 

уақыт Кеплер бұл орбиталарды шеңбер тәріздес деп 

санап келген. Тек көптеген     ойланулар    мен    

толғанулардан,       есептеулерден        кейін       ол  

орбиталардың эллипс тәріздес екенін түсінді де, Кеплер әлемнің гелиоцентрлік 

жүйесін ғылыми мойындауына жол ашты (7-сурет). Планеталар орбита 

бойымен бірқалыпсыз қозғалатыны анық болды, аудандар заңына сәйкес олар 

Күнге жақындағанда олардың жылдамдықтары өседі, ал алшақтағанда азаяды. 
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И. Кеплердің планеталардың Күнді айнала қозғалысы заңының ашылуы 

Николай Коперник теориясы мен астрономиялық бақылаулардың 

эксперименттік мәліметтердің сәйкессіздігі туралы келіспеушілікті жойды. 

Коперник жұмыстарының үшінші бағыты зерттеудің математикалық 

және эксперименттік әдістерінің бекітілуімен байланысты болды. Бұл бағытпен 

XVII ғ. екі ұлы ойшылы – Френсис Бэкон мен Рене Декарт айналысты. 

 
8 сурет. - Фрэнсис Бэкон 

 

Френсис Бэкон (1561-1626 жж.) (8-сурет) 

Англияның көрікті мемлекет қызметкері, Яков I 

король кезіндегі лорд-канцлер. Бұл мансаптар оған 

философ ретінде ғылыми прогресс туралы ойлап 

және ол ойларын «Жаңа органон» деген 1620 ж. 

жарық көрген кітабына енгізуге ешбір кедергісін 

тигізген жоқ. Бэкон ғылымының мақсаты 

табиғаттағы адам билігін басым ете түсу еді. Ол 

танымдық процессті тежеп тұрған әсіресе, 

университеттік схоластиканы (діни философиялық 

ілім) үзілді-кесілді теріске шығарды. Ф. Бэкон 

физиканың және басқа да жаратылыстық 

ғылымдардың  математикалануын құптады. 

Екінші ұлы ойшылымыз Рене Декарт (1596-1650 жж.) (9-сурет) – 

математик, физик, ғылымның дамуының әдістемелік сұрақтарын құрастырушы 

оқымысты. Негізгі еңбектері – «Диоптрика», «Меторлар» және «Геометрия» 

деген қосымшалары бар «Әдісті талқылау» кітабы. Онда Декарттың 

философия, математика, физика облыстарындағы көзқарастары мазмұндалған. 

Философ ретінде Декарт – рационалист, шамамен аздап схоласт болды. Оның 

басты ұстанымы, қазіргі замандағы көп зерттеушілердің де ұстанымы болған – 

«күмәнданатын нәрседен арыл», яғни скетицизм еді. Мұндай философия 

Декартқа көптеген шәкірттерді өзіне тартқызды. 

 
 

9 сурет. - Рене Декарт 

 

Декарт философияға қарағанда физикадан 

онша жолы бола қоймады. Декарт ұсынған 

кеңістікті алатын материяның құйынына 

негізделген ауырлық үлгісі керемет болды. Бірақ та, 

ауырлықтың бұл үлгісі ньютондық теориямен 

күреске түсті. Шарлардың соқтығысуын оқи келе, 

Декарт соқтығысудың 9 ережесін тұжырымдап 

шықты, соның тек біреуі ғана тәжірибе мәндерімен 

сәйкес келді. Десек те, ол кемпірқосақтың пайда 

болуын дұрыс түсіндірген. Бұл жұмысты оқымысты 

өз жұмыстарына сай, яғни эксперименттік әдістер 

мен математикалық есептеулер жүргізген. 

Декарттың өлімінен кейін оның 

шығармаларын «Тыйым салынған кітаптар 

индексіне» енгізілгеніне қарамастан  оның  ойлары,   

шығармалары   тек кеңінен тарала бастады. 
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XVI-XVII ғғ. ғылымға жалпылама мінездеме берелік. 

Ең алдымен бірінші ерекшелігі - білімнің жоғарылауы. Сол ғасырларда 

қоғам тек табынушы адамдардан тұрды. Солардың қатарында оқымыстылар да 

болды. Табынушылық пен білімді бірге алып жүру адам ойы мен миының екіге 

бөлінуі деп саналды. 

XVI-XVII ғғ. ғылымның екінші ерекшелігі – антикалық оқымыстыларына 

белгісіз болған зерттеудің эксперименттік әдістерін енгізу болып табылады. 

Үшінші ерекшелігі – ұйымдардың білімі, негізгі талабы ғылыммен 

айналысу, соның ішінде физика да болды. Ұйымдар деп отырғанымыз ғылым 

академиялары. 

1645 жылдан бастап Лондонда жаратылыстық ғылыммен айналысушылар 

үйірмелері жиі-жиі жиналатын болды. Монархия қалпына келтірілгеннен кейін 

1660 жыл 28-қарашада бұл ұйым Лондон Корольдары қоғамы (ЛКҚ) статусын 

алып, рәсімделді. Оның құрамына Роберт Боиль, Роберт Гук, Константин Рен 

және тағы басқа физиктер кірді. 

ЛКҚ-мен тарихтағы бірінші физик-кәсіпкер пайда болды. Ол Роберт Гук 

еді. ЛКҚ-да ол эксперименттер кураторы қызметін атқарды. Оның міндеті – 

ЛКҚ отырыстарында (апта сайын) эксперименттік физикалық 

демонстрацияларды дайындау және көрсету. 

Осыдан кейін 1666 жылы XVI Людовик Париж ғылыми академиясын 

бекітті. Оның құрамында Христиан Гюйгенс, Кассини және т.б. болды. Бұл 

академия Франциядағы болған жағдайларға байланысты бірнеше рет қайта 

құрылған, қазір ол белсенді жұмыс атқаруда.  

1657 жылы Галилейдің оқушыларымен Итальян ғылым академиясы 

құрылды. Он жылдан соң италия ғылымы әлемдік қауымдастықтан қалып 

қойды. 

1724 жылы 28 ақпанда I Петр бұйрығымен Россия ғылым академиясы 

бекітілді және бір жылдан соң оның әкесінің өлімінен кейін ғана жұмысқа 

кірісті. Қазір ол планетадағы беделді оқымыстылар ұйымдарының ішіне кіреді. 

Академиялар жақсы жұмыс істеді, ал университеттер әлі де діндік 

қоғамда еді, бірақ сонда да университет жаратылыстық ғылымға бет бұрған 

болатын. Оған себеп болған университет профессорлары болып жүрген 

академия мүшелері еді. Мысалы, ЛКҚ президенті Исаак Ньютон 25 жылдан 

астам Кембридж университетінің профессоры болған.  

XVI-XVII ғғ. аралығында ғылыми ақпараттармен оқымыстылар хат 

жазысып тұрған. Университтерде кітаптар шығарылып, дәрістер оқыла 

бастады. Бірақ бұл байланыс әдісі оқымыстыларға ұнамады.  

Содан кейін нағыз журналдар да шыға бастады. Солардың біріншісі 

болған 1665 жылдан бастап шығатын ЛКҚ еңбектерін жариялайтын 

“Philosophical Transaction” журналы, одан кейін Париж ғылым академиясының 

еңбектері жарияланатын 1682 жылдан бастап Лейпницгте ғылыми журнал 

“Acta Eruditorum” шыға бастады. 

Қазір де бұл баспасөз құралдары журналдар мен газеттер оқымыстылар 

арасындағы байланысты ұстап тұр. Ал қазіргі уақытта электрондық пошта 
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арқылы хат жазысады. 

Осы кезеңдерде ғылым тілі латынның басқа тірі тілдеріне ауысуын айта 

кеткен жөн. Сондай кітаптардың бірі Галилейдің «Әлемнің екі жүйесі туралы 

диалог» атты кітабы болды. 

XVI-XVII ғғ. физикалық ғылымды толық алып қарасақ, сол кездегі 

ғылыми-техникалық төңкеріс екенін байқауға болады. Осы уақыттан бастап 

әлемге қазіргі заманғы ғылымның негізі құрылды. Көптеген оқымыстыларды – 

физиктерді әкелді, олардың ішінде жаңа заман ғылымының негізін салушы ұлы 

ғалым, оқымысты – Николай Коперниктің бейнесі ерекше көрінетінін тағы да 

бір мәрте айта кетсек артық болмас. 

Николай Коперник (1473-1543 жж.) (10-сурет) әлемнің гелиоцентрлік 

жүйесін құрушы, атақты поляк астрономы 1473 жылы Торунь қаласында ірі 

көпестің отбасында  дүниеге  келген.  Ол  Краковск  университетінде   (1491-

1495 жж.), сондай-ақ, Италиядағы Болоньи және Падуа университтерінде құқық 

пен медицинаны оқыған. 1503 жылы Коперник Феррарда құқық докторы 

дәрежесін алып, отанына қайтып келеді. 

Ол Батыс Пруссиядағы Вармийский епархисяның бас қаласы - 

Фромборкте каноник (тәртіп құрушы) болады. Ол бұл жерде дәрігер, дипломат 

және мемлекет қайраткері лауазымдарын атқарып, өзінің соңғы күні 1543 ж. 24 

мамырына дейін тұрады.  

 
 

10 сурет. - Николай 

Коперник 
 

Коперник 1473 жылы 19 ақпанда поляк елінің 

Торунь қаласында Германиядан келген саудагердің 

отбсында дүниеге келген. Ол отбасында төртінші 

бала болды. Ең алғашқы білімін үйінің жанындағы ев 

Яна мектебінен алды. Ол 10 жасына дейін тату–тәтті, 

бейбіт өмір кешті. Уайым қайғысыз өмірі кенеттен 

өзгерді. Бұған себеп болған Торунь қаласына 

жұқпалы аурудың (чума) тарауы, бұл аурудың 

бірінші құрбаны оның әкесі болды.  Коперниктің 

кейінгі білім алуы мен өмірін анасының бауыры 

Лукаш Ваченроде қолына алды.  

Коперниктің  отбасында одан басқа үш бала 

Андрей және екі қарындасы Барбара мен Катерина 

болды. Барбара шіркеуге кетті, ал Катерина тұрмыс  

құрып, бес балалы болды.Николай Коперник оларға өмір бойы қамқор болды.   

Коперник 9 жасында әкесі мен анасынан айырылып, ағасы Луки 

Ватценроде қолында болып, 1491 жылы Краков университетіне тапсырып, 

математика, медицина, дін, әсіресе, астрономияға қызығушылық танытты.   

Университетті бітіргеннен кейін (1494) Коперник ешқандай ғылыми 

атаққа ие болмады да, отбасылық кеңес оған діни мансапқа көшуді ұсынды. 

Бұндай шешімге келуге ағасының ықпалы тиді. Коперник білімін ары қарай 

жалғастыру үшін 1497 жылы Италияға барып Болонский университетіне түседі. 

Құқық және ежелгі тілдермен қатар астрономиямен де шұғылдануға мүмкіндік 

туады. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1494
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Польшада Коперникті сырттай Вармада каноник етіп сайлайды. 

1500 жылы Коперник университетті тастап, тағыда ешқандай ғылыми 

атақ пен дипломға ие болмай, Римға көшіп кетеді. Кейін Падуа университетінде 

медицинаны меңгереді. 

1503 жылы Коперник оқуын аяқтап, Феррареге емтихан тапсырып 

диплом және Канондық құқық докторы атағына ие болады. Ол қайтуға 

асықпайды және ағасының рұқсатымен Падуада 3-жыл медицинамен 

айналысады. 

1506 жылы Коперник ағасының ауырғаны туралы хабар алады. 

Италиядан отанына қайтады. Келесі 6 жылды ол Гейльсбергтегі епископтық 

сарайда астрономиялық бақылаулармен айналысуға және Краковта 

оқытушылық қызмет етуге жұмсайды. 1506 жылы Коперник бір уақытта 

дәрігер, хатшы және ағасы Лукостың сенімді серігі болады. 

1512 жылы ағасы қайтыс болады. Коперник Фромборгке көшеді де, 

Белинский шығанағы жағалауындағы кішкентай қалада каноник болып 

саналып, діни парызға кіріседі. Ғылыми зерттеулерін жалғастыра береді. 

Сарайдың солтүстік-батыс жағы обсерватория болады. 

1500 жылы астрономиялық жүйе туындылары нақты болды. Ол жаңа 

дүние моделін сипаттаумен кітап жаза бастайды. Өзінің идеяларын достарымен 

талқылайды (Тидеман Гизе, епископ Кульмский). 1503-1512 жылдары ол өз 

достары арасында теориялық қолжазбаларын («Аспан қозғалысына қатысты 

гипотезалар туралы шағын түсіндірмелер») ұсынады, ал оның шәкірті Ретик 

1539 жылы гелиоцентрлік жүйенің мазмұнын түсінікті етіп жазды. Жаңа теория 

жайындағы мағлұматтар 1520 жылы кеңінен таралды. Басты еңбегіне 40 

жылдай уақыт кетеді, Коперник жаңа астрономиялық есептеу кестесін енгізеді. 

Ғылымның көп ғасырлар бойы қалыптастырған Жердің орталық жүйесіне 

қарсы шығып, жаратылыстану ғылымына өзгерістер енгізеді. Николай 

Коперниктің өміріндегі ең басты ісі болған - әлемнің гелиоцентрлік жүйесін 

құру болды, ол өзі қайтыс болар жылы жарық көрген «Аспан сфераларының 

айналысы туралы» атты кітабында мазмұндалған. 1616 ж. бұл кітапқа 

католиктік шіркеу тыйым салады, алайда ол өз дегеніне жетті. Аспан әлемінің 

қозғалысын зерттеп, жердің өз осінен айналатынын және барлық планеталар 

күнді айналатынын көрсетті. Коперник өз білімін католиктік шіркеу 

қарсылығына қарамастан (1616-дан 1828 дейін) «Аспан денелерінің қозғалысы» 

(1543) атты шығармасында қалдырған.  

Жаңа астроном жайлы қауесет Еуропаға таралады. Лев Х әкей Коперникті 

күнтізбелік реформа дайындауға шақырады (1514 жылы), бірақ ол ұсыныстан 

бас тартады. Қажет болған кезде Коперник өзінің күшін практикалық жұмыста: 

Польшада оның жобасы жаңа тиындық жүйе ретінде, Фромборг қаласында 

гидравликалық машина құрастырды. 1519 жылы оба эпидемиясымен қарсы 

күресте дәрігер қызметінде жұмыс атқарады. Соғыс уақытында Тевстоский 

орденімен Ольштын қаласының қарулы күштерін басқарды. Осында ол ақша 

жүйесі жобасын жасайды.  

1531 жылы 60-жастағы Коперник жұмыстарынан бас тартып кітабының 



 

34  

 

 

 

аяқталуына кірісті. Сонымен қатар медициналық практикамен айналысты. Ол 

қиыншылықтарын жеңе алмаймын деп достарының арасында «Шағын 

түсіндірмелер» қысқаша конспектісін таратады. 1542 жылы ғалымның жағдайы 

нашарлап, оң жақ денесі сал ауруына ұшырайды. 

 

 
 

11-сурет. Коперниктің өлімі 

 

Коперник 1543 жылы 24 мамырда 70 жасында инсульттен қайтыс болады 

(11-сурет). Кейбір биогрофтар (Тидеман Гизе) автор өліміне дейін өз еңбегін 

басылған күйінде көрді деп есептейді. Бірақ басқалары Коперниктің соңғы 

айларында ауыр комада болғандығын айтады. 

Коперниктің кітабы бізге адамзат ойы ретінде ескерткіш болып қалды. 

Николай Коперниктің еңбегі жаратылыстану ғылымының манифестіне 

айналды. 

 

Студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар: 

1. Кемпірқосақтың пайда болуы. 

2. Оқымыстылар арасындағы байланысты ұстап тұрған байланыс 

құралдарының мәні. 

3. Гелиоцентрлік жүйе үшін күрес. 

4. Эксперименттік және математикалық әдістердің дамуы. 

5. Ғылымның жаңа ұйымдастырылуы мен жаңға ғылымның әдісі. 

6. Эксперименттік физиканың алғашқы жетістіктері. 

7. Коперниктік кезеңнен кейінгі дамуға үлес қосқан ғалымдар 

8. XVI-XVII ғғ. ғылыми төңкерісті қарастырған түрлі әдебиет 

көздеріндегі тарихи мәліметтерді салыстырып, талдау жасау. 

9. Николай Коперник. 

10. Иоганн Кеплер. 

11. Френсис Бэкон. 

12. Кеплер заңдарының Коперник теориясын бекітудегі рөлі. 
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13. Джордано Бруно. 

 

 

5-дәріс 

Ұлы ғалым – Ньютон және оның ғылыми жолы 

 

Физика тарихы ұлы есімдерге бай. Сол есімдердің бірі – ағылшын физигі, 

математик Исаак Ньютон (12-сурет). Оның шығармашылығы – адамзат ойының 

ғылыми шыңы еді. Біз оның бойынан физик-теоретик және эксперимент 

шеберін көре аламыз. Ол классикалық механиканың негізін салушы, ғылыми 

бағдарламалар авторы, сол бағдарламалар арқасында XVIII-XIX ғғ. физика 

дамыды. 

Исаак Ньютон 4 қаңтарда 1643 жылы Линкольширде Вулсторп ауылында 

фермер жанұясында дүниеге келген. Әкесі Исаак дүниеге келмей өмірден 

өткен, ол 12 жасына дейін апасының тәрбиесінде болған. Ол кедейленген 

дворяндықтардың ұрпағы. Ньютонның жақын туған туыстары – шіркеу 

қызметкерлері, дәрігерлер отбасы, дәріханашы, фермерлер болды.  

Ньютон оқуды, жазуды, санауды ауылдық мектепте үйренді. Кейіннен 

оны анасы Грэнтемдағы королевалық мектепке оқуға жібереді. Ньютонның 

әкесі ерте қаза тапқандықтан, анасы көрші қаланың шіркеу қызметкеріне 

күйеуге шығып, сол қалаға кетеді. Ньютонды Вулсторптағы апасының қолына 

қалтырады. 

 
 

12 сурет. - Исаак Ньютон 

1656 жылы  Ньютонның анасы тағыда жесір 

қалғандықтан, 1658 жылы үй шаруашылығына 

көмектесу үшін Ньютон Вульсторпқа қайтып келеді, 

бірақ үй шаруашылығына селқос қарайды.  

Бір күні Ньютонның шіркеуде істейтін ғалым 

ағасы Эйскоу, жас Ньютонның аулада терең ойға 

батып, математикалық есептер шығарып отырғанын 

көрген. Ньютон қиын механикалық ойыншықтар, су 

диірменінің моделін, самокатты, су және күн 

сағаттарын құрастыруды ұнатқан.  

Ньютонның өзінің айтуы бойынша, оның бірінші 

физикалық эксперименті 36 жасында жасалған.  

Тәжірибенің жасалуы: ол дауыл кезіндегі желдің 

күшін анықтамақшы болып,  желге қарсы секіреді. Сол секірген кездегі  өзінің 

секіру ұзақтығын өлшеу арқылы желдің күшін анықтаған.  

Әрине, жас Ньютонның ғылымға деген ынтасы көрінбей қалған жоқ. 1660 

жылы 18 жасар Ньютон қайтадан Грэнтем мектебіне оқуға барады және 

Кембридж университетіне түсуге қатты дайындалады. 1661 жылы 5 шілдеде 

атақты Тринити колледжіне қабылданады.  

Ол екі жылдың ішінде арифметиканы, Эвклид бойынша геометрияны, 

тригонометрияны, діни ілімдерді және ежелгі тілдерді оқып үйренеді. Сол кезде 

Коперниктің жүйесімен танысады.  
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Ол Грантэма мектебінде оқып, одан соң Қасиетті Троиц (Тринити 

колледжі) колледжіне түсті. 

Ол уақытта ағылшын университетінде жабық колледж қоғамы болды, 

яғни соның ішінде оқыды, тұрды және жұмыс істеген. Нашар тұратындар – 

сабсайзерлер деп аталды. Олар төлеуге шамалары келмегендіктен колледждің 

басқа студенттеріне қызмет еткен. 1661 ж. Ньютон университетке сабсайзер 

ретінде қабылданды. 

Ньютонның оқытушысы профессор Исаак Барроу болды. Барроудың 

оптикадан берген дәрістері Ньютонды қызықтырды. Ол екеуі өте жақын 

достарға айналды. 

1665 ж. И. Ньютон бакалавр дәрежесін, ал 1668 ж. магистр дәрежесін 

алды. Осы жылдары «оба» ауруы басталған еді. Адамдардың барлығы жан-

жаққа кете бастады. Ал Ньютон Вулсторптағы үйде ешқайда шықпай жоғарғы 

белсенділікпен жұмыс істейді. Осы оба жалдарында Ньютонның ұлы ашулары 

пайда болды. 

1669 ж. И. Барроу теологиямен айналысып кеткеннен кейін өзінің 

Лукасовский кафедрасын өзінің шәкірті Ньютонға тапсырады. Осы уақыттан 

бастап И. Ньютон көп жылдар бойы Кембридж университетінде профессор 

болып оптикадан дәрістер оқиды. 

Ньютонның ғылыми жолы шағылатын телескопты ойлап шығаруынан 

басталды. 1668 ж. жасалған бұл телескоп Ньютонды физик ретінде елге 

танытты. Осыдан кейін Ньютонды Лондон корольдар қоғамына мүше етіп 

қабылдайды.  

1673 ж. Лондон корольдар қоғамы отырысында Ньютонның жарық 

дисперсиясы мазмұндалған «Жарық пен түстердің жаңа теориясы» деген 

мемуары оқылды. Бұл мемуар Роберт Гуктің қарсылығын тудырды. Гук 

толқынды оптикамен айналысқан, оның ішінде түстердің пайда болуы сияқты 

жұмыстармен, жалпы ол өз істеріне салақ қарап, аяғына дейін апармайтын. Ол 

тек Ньютонды ғана емес, Гюйгенс және басқа да замандастары жұмыстарының 

алға басуларына қызғанышпен қарайтын. Осыны көңіліне алған Ньютон 

Лондон корольдар қоғамындағы қабылдаулардан бас тартып, Гуктың кезінде 

оптикадан жұмыстарын жарияламауға сөз береді. Айтқанындай, оның 

«Оптика» кітабы тек 1704 ж. Гуктың дүние салғанынан кейін ғана жарыққа 

шықты. 

Жалпы Ньютон өз жұмыстарын жарыққа шығарғанды ұнатпайтын. 

Барлық жарық көрген жұмыстары үнемі дау туғызатын.  Оның ішінде телескоп-

рефректорды ойлап шығаруы, Бүкіл әлемдік тартылыс заңының ашылуы және 

т.с.с. Ньютонның басты еңбектері бар. Ньютон осыларға қарамастан механика, 

математика, оптика облыстарында көптеген зерттеулерді аяғына дейін апарып, 

қорытынды жұмысын ашулармен аяқтады. 

И. Ньютон өз замандастары арасындағы ең танымал, аталмыш оқымысты 

болып есте қалды. Оның есімі қазір де физикада үлкен орын алады.     

Өз еңбектерін жариялағанымен Ньютон көп жұмыс істеді. Атақты 

ағылшын астрономы Эдман Галлей (1656-1742) осы уақытта планеталар мен 
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кометалар қозғалысының динамикасымен жұмыс істеп жатты. Қиындықтарға 

кезіккен ол, Ньютонға жүгінуін жөн көреді. Ньютон оған Галлейдің мәселесін 

шешетін жазбаны көрсетті. Бірақ Ньютон бұл жазбаны баспаға беруге 

келіспеді. Кембриджден адамдар оны үгіттеп, келісімін алады. 

Сонымен, 1687 ж. адамзат тарихында ең атақты кітаптардың бірі 

«Натурал философияның математикалық бастамалары» жарыққа шықты. 

«Классикалық физика» пайда болды. Коперниктің әлем жүйесі енді 

динамикалық негізде болып, ғылыми теорияға айналды. Классикалық 

механиканың құрылуымен Г. Галилейдің, Декарт пен Гюйгенстің істері 

аяқталды.  

Ньютон алхимиямен де айналысты. Өкінішке орай, оның алхимиялық 

жазбалары үйі өртелгенде қоса жанып кеткендіктен біз қазір оның сол кезде 

қандай да бір философиялық тас ала алды ма, жоқ па, ол жағын білмейміз. 

Ньютон халқының ұлы болды. 1689 ж. парламентке сайланды. 

1695 ж. бастап Ньютон – Корольдық монеталық алаңның қараушысы 

болды. Қысқа уақытта ол Англияның қаржы жүйесін бекітті. 1699 ж. бастап ол 

монеталық алаңның директоры болды. Бұл жаңа қызметпен ол 38 жыл үйі 

болған Кембриджді тастап, Лондонға баруына тура келеді. 

Өмірінің соңғы 30 жылында Ньютон атақ пен жетістіктер ғана көрді. 1703 

жылы Лондон Корольдар қоғамының президенті болып сайланды. 1705 ж. ол 

лорд атанды. Сол уақытта оның «Оптика» кітабы шықты. Осыдан кейін ол 

ештеңені жарыққа шығармады. Енді ол өзі үшін алхимиямен айналысты. Исаак 

Ньютон 31 наурызда 1727 ж. Лондондағы Вестминстерский аббатында 

ағылшын ұлттық пантеонында жерленген. 

Енді Ньютонның ғылыми шығармашылығына тоқталайық. Ол негізінен 

үш бағытта жұмыс істеген: математика, оптика және механика. 

Оптикадан оның жұмыстары керемет көп. Телескоптары әйгілі болды. 

Қазіргі телескоптардың Ньютон кезіндегіден өлшемдері мен пішіндері 

өзгергенімен, сол Ньютондық идея мен жұмыс істеу принципі сақталған. Ол 

интерференция, дифракция және т.б. оптикалық құбылыстарды зерттеп ашқан. 

Физикада Ньютон қызған денелердің суыну заңын, ақ жарықтың 

монохромат сәулелерге жіктелуін, сфералық мөлдір денелердің түйіскен 

нүктесінің айналасында интеренференциялық сақиналардың пайда болатынын, 

т.б. ашты. Ол – термометрді ойлап шығарған алғашқы ғалымдардың бірі.  

Іргелі еңбектері – «Натурфилософиясының математикалық бастамалары» 

(1687 ж.) және «Оптика» (1704 ж.). Денелердің ортақ күш әсерінен қозғалу 

траекториясы конустық қима болатынын, оған себеп барлық планеталар мен 

кометалардың Күнге, ал планета серіктерінің өз планеталарына ара 

қашықтықтың квадратына кері пропорционал күшпен тартылуы екенін 

дәлелдеп, бүкіләлемдік тартылыс заңын тұжырымдады.  

Астрономияны телескоптық бақылау мен математикаға сүйенетін жаңа 

ғылыми сатыға көтерді. Өзі жасаған екі айналы телескоп арқылы (1668 ж.) 

аспан құбылыстарын тікелей бақылады. Аспан денелерінің қозғалыс теориясын 

жасап, аспан механикасының негізін салды. Ньютонның астрономиялық 
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еңбектері механика мен физикадағы табыстарына ұштасып жатт.   

Ньютон өзінің тартылыс заңы мен Кеплердің ғаламшарлар қозғалысының 

заңдарының арасындағы сәйкестікті дәлелдеп, жер бетіндегі заттардың 

қозғалысы мен аспан денелерінің қозғалысы бірдей заңдарға бағынатынын 

көрсетті. Осылайша, ол гелиоцентризм туралы соңғы күмәнды сейілтіп, 

ғылыми революцияның басын бастап берді. 

Оның 1687 жылы шыққан «Натурфилософияның математикалық 

бастамалары» кітабында тұжырымдалған үш заңының көмегімен кез-келген 

дененің: жүйткіген машиналардың, теңізде жүзген денелердің, ауада ұшқан 

ұшақтардың, ғарыш кемелері мен жасанды серіктердің, құламалардан аққан 

сулардың, соққан желдің және т.с.с. қозғалыс сипаты түсіндіріледі. 

Ньютонның математикалық жетістіктері - оның математикадағы 

жұмыстарымен байланысты. Дифференциалдық және интегралдық есептеулер 

динамика есептерін шығаруда пайда болды. Сөйтіп, ол өз жұмыстарында 

алгебра мен геометрияны қолданған. 

Ньютонның әдісі «флюксия есептеулері» (қазір оны туынды деп атайды) 

деп аталды. Біз қазір 1684 ж. және 1686 ж. өңделген Лейбництің 

баяндамаларындағы дифференциал және интегралдық есептеулерін 

қолданамыз. Осы бойынша Лейбниц пен Ньютон арасында дау туды. Фридрих 

Энгельс Лейбниц жақтаушысы болып, Ньютонды плагиатор (көшіруші) деп 

айтты. Бірақ Ньютон да, Лейбниц те бір уақытта осы ұлы ашуларды ашқан. 

Сөйтіп,  физика мен математика арасында байланыс туды. Ньютон 

механикасы математикамен байланысқан алғашқы ғылымдардың бірі болды. 

1736 ж. Ньютон мен Лейбництің өлімінен кейін механика теңдеулері алғаш рет 

дифференциалдық формада жазылған кітап шықты (Санкт-Петербург ғылым 

академиясы мүшесі Леонардо Эйлер мазмұндаған «Механика немесе қозғалыс 

туралы ғылым»). 

Тартылыс заңының арқасында Ньютон аспан денелері қозғалысына 

қатысты көптеген эксперименттік фактілерді, заңдылықтарды түсіндіре алды.    

Ньютонның ғылыми шығармалары 5 том болып 1779 – 1785 жылдары 

Лондонда латын тілінде басылған.  

Ньютонның өзінің атақты ашылуларына табиғаттан берілген таланты, 

қатты мінезінің және еңбек сүйгіштігінің арқасында қол жеткізді. 

Ньютонның дінге деген қызығушылығы да зор болды, оның діни 

еңбектері көлемі жағынан ғылымға қосқан үлесінен үлкен. Ньютон 

теологиямен де, ғылыммен де айналысатын христиандықтарға қатты сенген.  

Егер Ньютон өзінің христиандық түсінігінде жалғыз болмағанда, ол 

болмашы тап адамдарының қатарында болар еді. Ол бір құдайлықты жақтады, 

құдайды (Христа) адам деп санаған. Бірақ, сол кезде ол тауратты өзінің өмірін 

басқарған шынайы факт ретінде қабылдады және ол бүкіл Әлемнің пайда 

болуы мен жойылуының уақыттарын анықтау үшін көп күш жұмсады. Ол үшін 

ол бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашқан.  

Ньютонның ашқан заңдары уақытша әлемнің, яғни соңы бар әлем үшін 

арналған. Апокалипсисқа ол жақындағы болашақты көрсететін шынайы 
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көзқараспен қарады. Ол өзінің бос кеңістігін Құдайдың атрибуты ретінде 

қарастырған. Шындығында, ол ғылымға құдайды жалғыз ғажап тұрақты өмір 

сүретінін көрсетіп, теологиялық ойды енгізді. Оның өмір сүрген ортасында 

Ньютон сияқты сенетін адам аз болды.  

2005 жылы өткізілген сауалнамаға сұралғандардың көпшілігі Ньютонның  

ғылым тарихына жасаған ықпалы Альберт Эйнштейндікінен әлдеқайда күшті 

болған деп ойлайтындарын айтқан. 
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4. Бүкіл Әлемдік тартылыс заңының ашылуы, осы заңға қарсы туған 

даулар. 

5. И. Ньютонның дүниетанымына жалпы сипаттама, оның физикалық 

білімнің дамуындағы алатын орны. 

6. И. Ньютонның «Натурфилософияның математикалық бастамалары» 

атты кітабына талдау жасау. 

7. И. Ньютонның оптикалық зерттеулері. 

8. Механикадағы Ньютон заңдарының ашылу тарихы. 

 

 

 

 

6-дәріс 

Классикалық физиканың дамуы 

 

Классикалық физиканың дамуын механикадан бастап қарастырған жөн 

болар, өйткені бұл бөлім қолданбалы зерттеулерге қажет құралдардың 

арсеналы болып табылады. Енді ғылымның алдында нақты немесе жуық 

есептеулерді жүргізу үшін математикалық әдістерді өңдеу тұрды. Әрине мұны 

іске асыру үшін қандай да бір зерттеулер қажет болды, солардың негізінде 

басқа ғылыми жаңалықтар ашылып жатады. Классикалық механика осындай 

жағдайға тап болды. 

Исаак Ньютон өзінен кейін екі басты мәселені қарастыруды қалдырып 

кетті: механиканы анағұрлым жүйелі түрге келтіру және нақты статикалық 

және динамикалық есептерді есептеудің әдістерін құру. Осы мәселелерді шешу 

арқылы ньютондық бағдарламаны жүзеге асыру мүмкін еді. 

Негізгі міндет – ньютондық механиканы аналитикалық түрге келтіру еді. 

Алғашқы қадамды Леонард Эйлер (1707-1789) жасады.  Ол 1736 жылы 

«Механика немесе аналитикалық әдіспен мазмұндалған қозғалыс туралы 

ғылым» деген кітабын жарыққа шығарды. Эйлердің еңбегінің негізінде 
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механиканы практикалық есептеулер құралы ретінде жасалған аналитикалық 

жолмен мазмұндауға тырысу болды. Эйлердің бұл тәсілі Ньютонның 

геометриялық есептеулерінен бас тартуға әкелді.  

Эйлердің кітабы картезиандықтар` (Париж) мен ньютондықтар (Лондон) 

арасындағы табиғат кеңістігі жайындағы айтыс-таластары кезінде жарыққа 

шыққан еді. Бұл дискуссия Эйлердің кітабында да көрініс алды. Оған екі 

жақтың бірін таңдау керек болды. Ол прагматик ретінде ойлады.  

Эйлер динамиканың негізгі түсініктерін – күш пен масса анықтамаларын 

беруде Ньютонның ізін басты. Ол Ньютонның заңдарын қазіргі уақыттағы 

анықтамаларындай етіп нақтылықпен тұжырымдап берді. Ол қатты дененің 

айналмалы қозғалысының негізгі теңдеуін және басқа да Ньютонның негізгі 

теңдеулерінен шыққан бірнеше салдарын алған. Эйлер жазған теңдеулер 

физикада әлі күнге дейін қолданылуда. 

Механика негізіндегі И. Ньютонның құрған принциптері оның жүйесін 

құруға жеткілікті емес еді. Мұны механиканың негізін іздеумен айналысқан 

XVIII ғ. оқымыстылары да білген болатын. Олардың күш салуы классикалық 

механика курсынан белгілі вариациялы әдістің бекітілуіне әкеп соқты: мүмкін 

болатын орын ауыстырулар принципі, Даламбер принципі және ең аз 

әрекеттер принципі. 

Осылардың ішіндегі, ең бірінші жүйенің тепе-теңдігінің жалпы шартын 

бекітетін принципті 1717 ж. И. Бернулли тұжырымдаған болатын, ал қазіргі 

уақыттағы түрін Ж.Л. Лагранж берген. 

Ең аз әркеттер принципін «Табиғат анағұрлым жеңіл және қол жетерлік 

жолмен әсер етеді», оптикаға қатысты П. Ферма ұсынған болатын. 

Механикадағы бұл принципті П. Мопертюи 1740-1744 жж. өңдесе, Эйлер оны 

қазіргі түрде жазған екен. Математик және философ Жан Лерон Даламбер 

(1717-1783) «Динамика туралы трактат» кітабында механиканы үш принциптен 

құрайды: инерция күші, қозғалыстар мен тепе-теңдіктерді қосу. Оның біріншісі 

Эйлер алған теңдеуге келеді, екіншісі – өзімізге жақсы белгілі қозғалыстардың 

суперпозиция принципі (жылдамдықтар мен күштердің параллелограмы), 

үшіншісі Даламбер принципі деп аталады: 

  0 iii JNF , 

мұндағы Fi – белсенді күштер, Ni – байланыс күштер реакциясы, Ji – инерция 

күштері. 

Осылайша, 1744 жылға қарай механика екі маңызды принциппен 

толықтырылды: Даламбер және Мопертюи-Эйлер. Осы принциптерге сүйене 

отырып, Жозеф Луи Лагранж (1736-1813) аналитикалық механиканың 

аяқталған жүйесін құрды. Ол Ньютонның геометриялық әдістерімен қош 

айтысты. Оның 1788 ж. жарық көрген «Аналитикалық механика» кітабында 

ешқандай сызбалардың жоқтығын көруге болады. «Аналитикалық механика» 

екі бөлімнен тұрады – статикадан және динамикадан.  

 

Үлес қосқан оқымыстылардың өмірбаяндары 

Леонард Эйлер (13-сурет) 1707 жылы Бернулли отбасының досы, 
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базельдік пастордың отбасында дүниеге келген. Ол математикалық қабілетін 

ерте танытады. Оқудың алғашқы бастамасын әкесінің басшылығымен бастап, 

бір кездері оқытқан математика оқытушысы Якоб Бернуллиден үй жағдайында 

дәріс алады. Пастор үлкен ұлын рухани мансапқа дайындайды. Алайда ойы мен 

логикасын жақсы дамыту үшін математиканы да қосымша оқытады. Уақыт өте 

келе, ол гимназияда Якоб Бернуллидің басшылығымен математикаға деген 

қызығушылығы артады. Гимназияны бітірер алдында университетке барып, 

Якобтың інісі Иоганн Бернуллиден дәріс алады. 
 

 
 

13 сурет. - Леонард Эйлер 

 

1720 жылдың 20 қазанда 13 жасар Леонард 

Эйлер Базель университетінің (14-сурет) өнер 

факультетіне студент болып қабылданады. Бірақ 

Леонардтың  математикаға қызығушылығы арта 

түсіп, көп кешікпей қабілетінің арқасында профессор 

Иоганн Бернуллидің назарын өзіне аудартады. Ол 

дарынды студентіне математикалық мақалаларын 

ұсынады. Ал әр сенбі сайын түсінбеген 

тапсырмаларды бірге орындайды, өзінің ұстазының 

үйінде Эйлер математиканы қызыға оқып жүрген 

Бернуллидің ұлдарымен – Даниэл және Николаймен 

танысып, достасып кетеді. 

1724 жылдың 8 маусымында 17 жасар Леонард 

Эйлер Декарт пен Ньютонның салыстырмалы 

философиялық  көзқарасын  латын  тіліне  аударады  

және білімдар магистр дәрежесіне көтеріледі. Келесі екі жылында Эйлер 

бірнеше ғылыми жұмыстар жазды. Солардың бірі «Дыбыстық физика туралы 

диссертация».  Осы  диссертацияның  арқасында  оған   Базель   университетіне 

профессор болуға ұсыныс жасайды. Бірақ 19 жасар Эйлер тым жас 

болғандықтан, оны профессорлар қатарына қоспайды. Атап айтқанда, 

Швецарияда ғылыми вакандық саны шарықтау шегіне жетпеген уақыт болатын.   

Сондықтан ағалы-інілі Даниэл мен Николай Бернуллилер Ресейге аттанады. 

Сол кезде ғылыми академиялық ұйым жүріп жатқан кез еді. Сол жақта Эйлерге 

лайықты қызмет тауып беруге уәде береді. 
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14 сурет. - XVII-XVIII ғғ. Базель университеті 

 

1726 жылы қыстың басында Санкт – Петербургтен Эйлерге шақырту 

келеді: «ағалы-інілі Бернуллидің ұсынысымен физиологиядан адъюнкт 

қызметіне еңбекақысы екі жүз рубль көлемінде қызмет ұсынамыз». Жол 

шығынын төлеу үшін аванс алу бір жылды қамтиды. Тек 1727 жылы 5 сәуірде 

Эйлер Швецариядан біржолата кетеді.  

Математикалық тұрғыдан қарасақ, XVIII ғасыр – бұл Эйлердің ғасыры 

болып табылады.  

 

 

15-сурет. Эйлер 

формуласы 
 

Эйлер осыған дейінгі математика ғылымында 

шашыраңқы көзқарастарын белгілі бір жүйеге 

келтіріп, алғаш рет анализ, алгебра, тригонометрия, 

сандар теориясы және басқаларын ретке келтірді. 

Сондай-ақ, ол математика саласында көптеген 

жаңалықтар ашты. Әлі күнге дейін математиканың 

негізгі бөлімдері «Эйлер ережелері» бойынша 

оқытылады. Эйлердің арқасында математикаға 

қатардың жалпылама теориясы, «Эйлер формуласы» 

(15-сурет), бүтін салыстырмалы модуль, бүтін 

бөлінбейтін бөлшектер теориясы, аналитикалық 

механиканың негіздері, көп сандық интеграл, 

дифференциялдық теңсіздіктер, «е саны» және тағы 

басқалар енгізілді.  

Эйлер өзінің еңбектерінде басқа да салалармен айналысқан: диофант 

анализі, астрономия, оптика, акустика, статистика және т.б. Эйлердің танымы 

энцклопедиялық тұрғыда болды. Ол математикадан басқа ботаника, медицина, 

химия, музыка теориясы, көптеген еуропалық және ежелгі тілдерді жетік 

меңгерген. 

Биографтардың айтуы бойынша, Эйлер ұлы, әйгілі алгоритмист болған. 

Ол өзінің жаңалықтарын ғылымға әдіс ретінде еңгізбекші болған. Эйлер 

ғылыми пікірталастарға белсене қатысу арқылы көпшілікке таныла бастайды:  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basel_university.jpg&filetimestamp=20080910120003
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Euler%27s_formula.svg&filetimestamp=20090520174739
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-  Перне туралы дау.  

-  Логарифмнің комплекстік құрамы жайлы ДАламбермен дауы. 

-  Ағылшын оптигі Джон Доллонмен ахроматикалық линзаны құру мүмкіндігі 

жайлы дауы. 

 Осы жайттардың бәрінде Эйлер дұрыс позиция ұстанған.  

 

Сандар теориясы 

П.Л. Чебышев: «Эйлер – сандар теориясының негізін салушы» – деп 

жазған. XVIII ғасырда математиктердің көбі анализдің дамуына қызмет етті. 

Бірақ, Эйлер ежелгі арифметикамен өмірі айналысумен болды. Осы 

еңбектерінің арқасында сандар теориясына деген қызығушылық XVIII 

ғасырдың соңында артты.  

Эйлер Ферманың зерттеулерін жалғастыра отырып, натуралдық сандар 

туралы гипотезалық зерттеуін жалғастырды. Эйлер бұл гипотезаны қатаң түрде 

дәлелдеді. Оларды толықтыра отырып, сандар теориясының құрамымен 

байланыстырды. Ол математикаға маңызды «Эйлер функциясын» енгізді және 

оны «Эйлер теоремасы» бойынша қалыптастырды. Эйлер салыстырмалы 

теориясы мен квадраттық есептеуді жасады. Қалғандарына Эйлер 

критерийлерді көрсетіп берді. 

Ол Ферма Fn=22n+1 түріндегі барлық сандар жай сандар гипотезасын 

теріске шығарып, F5 641 бөлінетін болып шықты.  

Ферманың құптауымен тақ жай сандар екі квадратқа тең болатындығын 

дәлелдеді. Төрт кубтық есептің бір шешімін тауып берді. 

Эйлер Ферманың n=3 және n=4 бөлінбейтін бөлшектер үшін толық 

теориясын дәлелдеді. Диофанттық теңсіздіктерді әртүрлі кластарын зерттеді. 

Сандардың анықталу теориясын қиыстырды.  

Сандар теориясының аналитикасын математикалық анализ әдісімен 

бастап, сандар теориясын мүмкін қолданылуын ашты. Оның негізінде Эйлер 

теңсіздігі және жалпы туынды функциясының әдісі жатыр.  

Эйлер алғашқы түбір ұғымын енгізді және кез-келген жай сан р алғашқы 

түбірі бойынша р модулі болатындығын дәлелдей алған жоқ. Кейіннен бұл 

теореманы Лежандр және Гаусс дәлелдеді. Теориядағы үлкен мәнде Гаусс 

дәлелдеп берген, Эйлердің басқа гипотезасы – өзара квадраттар заңын алды. 

 

Жозеф Луи Лагранж (16-сурет) (фр.Joseph Louis Lagrange, итал.Giuseppe 

Lodovico Lagrangici) 25 қаңтар 1736, Турин- 10 сәуір 1813, Париж) - француз 

математигі, астроном және италяндық тектен шыққан механик. Эйлермен 

қатарлас XVIII ғасырдың үздік математигі. Жалпы жинақталған материалдарды 

синтездеу аумағында теңдесі жоқ шеберлігімен танылады.  
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16 сурет. - Жозеф Луи 

Лагранж 

«Аналитикалық механика» классикалық 

трактатының авторы және трактатынан «мүмкін 

болатын жылжыту принципін» аяқтады. Анализдің 

дамуына, сандар теориясы, мүмкін болатын теория 

және сандар әдістемесіне теңдесі жоқ үлес қосты. 

Лагранждың әкесі – фрацуз және италяндық тектен 

шыққан. Италияның Турин қаласында Сарин 

патшалығында әскери қазынашысы болып қызмет 

еткен. 

Жозеф Луи Лагранж 25 қаңтар 1736 жылы 

Туринде дүниеге келеді. Әкесі ұлының адвокат 

болғанын қалап, оны Турин университетіне жібереді.  

Алайда, онда ол уақытының көп бөлігін физика 

мен математикаға бөледі. 

Керемет математикалық қабілетін ерте танытуының арқасында 19 

жасында Туриннің «Артиллериялық мектебінде» геометрия профессоры 

болады. 

1755 жылы Лагранж өзінің изопериметриялық құрам туралы заманауи 

математикалық жұмысын Эйлерге жібереді, ал 1756 жылы Берлин Ғылым 

академиясына Эйлердің ұсынысы бойынша шетелдік мүше болады.  

1764 жылы Париж академиясы Айдың қозғалу мәселесі жөнінде байқау 

жариялайды. Сол байқаудан жеңген Лагранж Айдың либрациясына арналған 

жұмысын ұсынады. 1766 жылы ол Париж академиясында Юпитер серігінің 

қозғалыс теориясын зерттегені үшін екінші жүлдені иеленді. 1778 жылға дейін 

осы академияның тағы үш жүлдесінің иегері атанады.  

1766 жылы Фридрих ІІ шақыруымен Лагранж Берлинге көшіп келіп, 

Берлин ғылым академиясында Эйлердің орнына президент болды. Лагранж 

өміріндегі Берлиндік кезең (1766-1787 жж.) ең жемісті шағы болған. Осы жерде 

ол алгебра мен сандар теориясы үшін маңызды жұмыстарды жүзеге асырды. 

Сонымен қоса, ықтимал туындының дифференциалдық теңсіздіктер шешімі 

мәселесімен айналысты.  
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17 сурет. - «Аналитикалық 

механика»  

Берлинде оның «Аналитикалық механика» 

еңбегі дайындалды (17-сурет). Оны 1788 жылы 

Парижде басып шығарды. Бұл жұмыс Лагранж 

қызметіннің ең биік шыңына айналды. Онда көптеген 

сандардың жаңа жуықтаулары сипаттауды, толық 

координаталарды енгізді.  

1787 жылы Лагранж Парижге көшіп кетті де, 

Париж академиясының біріне қызметке орналасты. 

Француз революциясы кезінде ол комиссияның 

жұмысына қатысады. Өлшеудің метрлік жүйесі және 

салмағы, сонымен қоса, жаңа күнтізбені енгізуімен 

айналысқан шағы еді.  

Лагранж таза математика аумағының өзіне 

айтарлықтай үлес қосты және вариациялық  қысқарту,  

дифференциалдық теңсіздіктер теориясы, сандар теориясы (Лагранж теориясы), 

алгебраға қомақты үлес қосты. 

Оның идеясы мен әдістері XIX ғасырдың математиктерінің еңбектерінде 

өз орнын тапты.  

Лагранж Парижде 1813 жылдың 10 сәуірінде қайтыс болады. 

 

Жан Лерон Д`Аламбер (18-сурет) (д`Аламбер, Даламбер; фр. Jean Le 

Rond d`Alembert, D`Alembert; қараша 1717 - 29 қазан 1783) – француз 

оқымысты энциклопедисті. Философ, математик және механик ретінде кең 

танылған. Париж ғылым академиясы (1740 ж.), Француз академиясы (1754 ж.), 

Петербург (1764 ж.) және т.б. академиялардың мүшесі.  

 
 

18 сурет. - Жан Лерон 

Д`Аламбер 
 

Д`Аламбер зеңбірек офицері Детуштан тапқан 

маркизы де Тансеннің заңсыз ұлы болған. Көп ұзамай 

жаңа туылған сәби шағында анасы екеуін Қасиетті 

Иоанна Круглыйдың (фр. Jean Le Rond) шіркеуіне 

қуылады. Бұл баланың атын әулиенің құрметіне Жан 

Лерон деп қояды. Әйнекші Руссо отбасында 

асыралынып, баласы ретінде тәрбиеленеді. 

Әкесі осы уақытта шетелде болатын. Францияға 

қайтып келгеннен бастап, Детуш баласына бауыр 

басып, оның оқуына және асырап алған әке-шешесіне 

ақшалай көмек көрсетіп отырған. Бірақ заңды түрде 

оны ұлым деп мойындаған емес. Анасының да ұлына 

деген қызығушылығы болған емес.  Кейіннен 

Даламбер атақты  болғанымен  де  өзін  асырап алған 

әйнекші мен әйнекшінің әйелін еш ұмытпаған және де 

оларға материалдық көмек көрсетіп, оларды мақтанышпен өзінің әке шешем 

деп таныған.   

Алған мәліметтер бойынша Д`Аламбер тегі өзін асырап алған әкесі 

Аламберден болса, ал екінші жағынан өзі немесе оның қамқоршылары ойлап 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:M%C3%A9canique_analytique.jpg
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тапқан деседі. Ең алдымен Жан Лерон Дарамбер ретінде жазылса, кейін тегін 

D`Alember деп өзгертеді.  

1726 жылы Детуш генерал болғаннан кейін, кенет қайтыс болады. 

Әкесінің қалдырған өсиеті бойынша Даламбер жылына 1200 ливр көлемінде 

жәрдемақы алып тұрады және туыстарының назарында болады. Ол немере-

ағасы, апайлары болса да, бұрынғыша әйнекшілердің отбасында тұрады. 1765 

жылға дейін асырап алған ата-анасының, яғни  48 жасына дейін бірге тұрады.  

Ерте танылған талантының арқасында ол жақсы білім алады. Ең алдымен 

Мазарини әріптестерімен еркін ғылымдар дәрежесіндегі магистр алды, одан 

кейін ғылыми заң академиясында құқық лиценциат атағын алып шығады. 

Алайда ақтаушылық кәсібі өз қалауы болмағандықтан, математикаға көп көңіл 

аударады.  

Даламбер 22 жасқа толғанның өзінде-ақ, Париж академиясын өз 

шығармасында елестете алды. Ал 23 жасында академияның адъюнктісі болып 

сайланды.  

1743 жылы «Динамика туралы трактаты» шықты (19-сурет). Онда 

«Даламбер принципі» көрініс тапты. Статистиканы динамиканың жүйесіне 

кірістірді.  Осында ол алғаш рет дифференциалдық теңсіздіктердің жалпылама 

құрылымы туралы ережені кез-келген материалдық қозғалыс жүйесіне құрды.  

Кейіннен бұл гидродинамиканы толықтыру үшін «Жел соғуы туралы 

жалпы талқылауы» трактатына енді (1774 ж.). Мұхиттың тасуы сияқты, ауаның 

тасуы болатыны дәлелденді.  

1748 жылы ішектің тербелу есебін зерттеді. 

 
 

19 сурет. - Даламбердің «Динамика туралы трактаты» 
 

1751 жылдан бастап Даламбер Дидромен бірге «Ғылым, өнер және 

қолөнер энциклопедиясын» құрумен айналысты. «Энциклопедияның» 17-

томдық математика мен физикаға арналған мақаласын Даламбердің өзі жазған. 

1757 жылы реакцияларды қайта зерттеу керек болады. Ол энциклопедияның 

баспасынан біржолата кетіп, өзін ғылыми жұмысқа арнағанымен, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Trait%C3%A9_de_dynamique_-_d%27Alembert.jpg
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энциклопедияға мақалаларын жазуды жалғастырады. 

 
 

20 сурет. - Даламбердің 

Луврдағы мүсіні 

1754 жылы Даламбер Француз академиясының 

мүшесі болады.  

1764 жылы «Өлшемділік» (энциклопедия үшін) 

мақаласында алғаш рет уақыт төртінші өлшеуіш 

екендігін айтады.  

Даламбер Ресейдің императрицасы Екатерина ІІ 

мен әрдайым белсенді түрде хат алмасып тұрған. 1760 

жылдың ортасында престол мұрагерлерінің тәрбиешісі 

ретінде Даламберді Ресей императрицасы шақыртады. 

Алайда ол шақыртуды қабылдамады. 

1772 жылы Даламбер Француз академиясының 

ауыстырылмайтын хатшысы болып сайланады. 

Даламберге арналып жасалған мүсіні Луврда (20-сурет) 

орналасқан. 

1783 жылы ұзақ ауырған Даламбер қайтыс болады. Шіркеу қызметкерлері 

«барып тұрған дінсізге» бейітке жерлеуге қарсы шығып, оны ортақ зираттарға 

жерлейді. 

 

Д.К. Максвелл және оның электромагниттік теориясы 

 

Джеймс Клерк Максвелл (21-сурет) (1831-1879 жж.) атақты Клерк 

тұқымынан шыққан  шотландтық ақсүйектің отбасында Эдинбург қаласында 

1831 жылдың 13 маусымында дүниеге келген. Оның әкесі  Джон Клерк 

Максвелл Оңтүстік Шотландиядағы  атақты Миддлби  тегіне ие  болған. 

 
 

21 сурет. - Джеймс Клерк 

Максвелл 

Алғашында Эдинбург академиясында, Эдинбург 

университетінде (1847-1850 жж.), Питерхауз 

Кембридж университетінде (1850-1854 жж.) және 

Тринити-колледжінде оқыды. 1855 жылы Тринити-

колледжі кеңесінің мүшесі болды. 1856-1860 жж. 

Абердин университетінің Маришал-колледжінің 

натурал философия профессоры болды. 1860 жылдан 

бастап Лондон университетінің Кингз-колледжіндегі 

физика және астрономия кафедрасының меңгерушісі 

болды. 1871 жылы Кембридж университетінде 

тәжірибелік физика кафедрасын басқарды. Ол 1874 

жылдың 16 маусымында ашылып, Кавендиштің 

атымен аталған ғылыми-зерттеу зертханасын 

ұйымдастырды.  

Абердинде жүрген   кезінде   Максвеллдің   жеке  

өмірінде маңызды өзгерістер болды. 1858 ж. ақпан айында оның Маришаль-

колледжінің директоры, шіркеу тарихшысының профессоры Дэниел 

Дьюрардың кіші қызы Кэтрин Мэри Дьюрармен некелесуі, содан кейін 

маусымда уйлену тойы болды. Үйлену тойынан кейін Максвелл Тринити-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:D%27Alembert_Lecomte_Louvre_ENT-1987-04.jpg
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колледжі кеңесінің мүшесінен шығарылды, өйткені үйленбестік сертінен тайды.  

Өзінің алғашқы ғылыми жұмысын Максвелл мектеп қабырғасында 

орындады, ол сопақ фигураларды сызудың қарапайым әдісін ойлап тапты. Бұл 

жұмыс Корольдық қоғамның отырысында баяндалып, оның «Еңбектерінде» 

басылып шықты. Алғашында Эдинбург Академиясын бітіріп, адвокаттық 

әкімшіліктің мүшесі болды, бірақ құқықтануға кызығушылығы 

болмағандықтан,ол бос уақытында ғылым мен техникаға көп көңіл бөледі.  

1847 ж. Академияны бітірген соң қараша айында Максвелл Эдинбург 

Университетіне түседі. Ол жерде математик  Филипп Калленданың, философ У. 

Гамильтонның, дәрістерін тыңдайды. Өзінің оқу барысында бірқатар мақала 

жариялады, қисықтық тербелу механикалық материалдың қасиетін 

поляризацияланған жарық көмегімен алуды зерттеді. Бұл тәжірибесінің 

барысында ол 1847 ж. көктемінде Уильям Никольмен танысып, ол өзі 

құрастырған 2 поляризациялық құралды (Николь призмасы) сыйға тартады. 

Қатты дене ішіндегі кернеуді анықтап, поляризацияланған жарық арқылы алуға 

болатынын Максвелл түсінді (22-сурет). 

 
 

22 сурет. - Джеймстің поляризацияланған жарық көмегімен алынған 

әйнек үшбұрыштағы кернеудің көрінісі. 
 

Содан кейін Питерхауз Кембридж университетінде (1850-1854 жж.) және 

Тринити-колледжінде оқыды. 1855 жылы Тринити-колледжі кеңесінің мүшесі 

болды. Максвелл Тринити-колледжі кеңесінің мүшесі болған уақытта Түстер 

теориясы бойынша тәжірибе жасаумен айналысқан және де Юнг теориясының 

әрі Гельмгольцтің негізгі үш түс теориясының жалғастырушы болды. 

Түстерді араластыру бойынша жасаған тәжірибелерінде Максвелл 

айрықша құрал – зырылдауықты пайдаланды, оның дискі секторларға бөлініп, 

түрлі түстерге  боялды (Максвелл дискі). Зырылдауықты жылдам 

айналдырғанда түстер араласады: егер диск түстер спектрі орналасуы бойынша 

боялған болса, онда ол ақ болып көрінеді, ал егерде оның бір бөлігін қызыл 

түске, ал екінші бөлігін сары түске бояса, ол тоқсары болып  
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көрінеді; көк пен сарының араласуы жасыл түстің көрінісін берді. 1860 жылы 

Максвелл түсті қабылдау және оптика бойынша жасаған жұмыстары үшін 

Румфорд медалімен марапатталды. 

1857 жылы Кембридж университеті Сатурн сақиналарының 

тұрақтылығына арналған ең жақсы жұмысқа байқау жариялады. Бұл 

құрылымдарды XVII ғасырда Галилей ашқан болатын, әрі бұл құрылымдар таң 

қаларлық табиғаттың жұмбағы болды: планета табиғаты белгісіз заттан тұратын 

үш тұтас концентрлі сақиналармен қоршалған болып көрінді.  

Лаплас олардың қатты бола алмайтындығын дәлелдеді. Математикалық 

талдау жасау арқылы Максвелл олардың сұйық та бола  алмайтындығына көз 

жеткізіп, мұндай құрылым тек өзара байланыспаған метеориттердің 

шоғырынан тұрған жағдайда ғана тұрақты бола алады деген қорытындыға 

келді. Сақиналардың тұрақтылығы олардың Сатурнға тартылуы және 

планетамен метеориттердің өзара қозғалысы салдарынан қамтамасыз етіледі. 

Осы жұмысы үшін Максвелл Дж. Адамс сыйлығын алды. 

Максвеллдің алғашқы жұмыстарының бірі – газдардың кинетикалық 

теориясына арналған. 

 
 

23 сурет. - Рудольф 

Юлиус Эммануель 

Клаузиус 

1859 жылы ғалым Британдық қауымдастық 

отырысында молекулалардың жылдамдық бойынша 

таралуы туралы (Максвелл таралуы) баяндама жасады. 

Максвелл газдардың кинетикалық теориясын жасап, 

«еркін жүру жолының ұзындығы» түсінігін енгізген 

ғалым Р.Клаузиустың (23-сурет) көзқарастарын ары 

қарай дамытты. 

Максвелл газдарды тұйықталған кеңістікте 

бейберекет түрде қозғалатын, идеал серпімді шарлар 

жинағының ансамблі тәрізді қарастыру түсінігін 

ұстанды. Шарларды (молекулаларды) жылдамдықтары 

бойынша топтарға бөлуге болады, сонымен қатар 

стационар күйде молекулалар саны, олардың топтан 

шығуына    да,  топқа   қайта   енуіне   де   қарамастан  

тұрақты болып қалады. Осындай қарастырудан «бөлшектердің жылдамдық 

бойынша таралуы заңдылығы ең кіші квадраттар әдісі теориясында 

бақыланатын қателіктердің таралу заңдылығына сәйкес болады, яғни Гаусс 

статистикасына сәйкес» деген қорытынды туындайды. 

Максвелл өзінің теориясы негізінде Авогадро заңын, диффузияны, 

жылуөткізгіштікті, ішкі үйкелісті түсіндірді. 1867 жылы термодинамиканың 

екінші бастамасының статикалық табиғатын көрсетті («Максвелл ібілісі»). Ол 

біршама басқарушы жүйеден тұрады. Яғни энтропия жүйесін ешқандай күш 

жұмсаусыз азайтуға болатын қабілетке ие. 
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24 сурет. - Майкл Фарадей 
 

1831 жылы, Максвелл дүниеге келген жылы, М. 

Фарадей (24-сурет) электромагниттік индукцияның 

ашылуына әкелген классикалық тәжірибелер 

жасаумен айналысты. Ертеректе Фарадей айтқан 

идеяларды негізге ала отырып, Максвелл 

электромагниттік өріс ұғымын енгізді. Оның 

электромагнетизм теориясында электр және 

магнетизмнің органикалық байланысы анықталды. 

Электр және магниттік құбылыстардың 

табиғатына қатысты екі көзқарас болған кезеңнен 

шамамен 20 жыл өткен соң, Максвелл электр және 

магнетизмді зерттеуге кірісті. А.М. Ампер және Ф. 

Нейман сынды ғалымдар  электромагниттік  күштерді  

екі массаның арасындағы гравитациялық тартылысқа    

ұқсас деп қарастырып, алшақ әсер ету концепциясын ұстанды. Фарадей болса, 

оң және теріс электр зарядтарын немесе магниттік солтүстік және оңтүстік 

полюстерін байланыстыратын күш сызықтары жөніндегі ойды ұстанды. Күш 

сызықтары барлық қоршаған кеңістікті (өріс, Фарадей терминологиясы 

бойынша) толтырады да, магниттік және электрлік өзара әсерлесуді 

туындатады. Фарадейге сүйеніп, Максвелл күш сызықтарының 

гидродинамикалық үлгісін құрастырды және Фарадейдің механикалық 

үлгілеріне сәйкес келетін электродинамиканың сол кезде белгілі болған 

қатынастарын математикалық тілде өрнектеді. Осы зерттеудің негізгі 

қорытындылары «Фарадейдің күш сызықтары» атты жұмысында бейнеленген. 

1860-1865 жж. Максвелл электромагниттік құбылыстардың негізгі 

заңдылықтарын сипаттайтын теңдеулер (Максвелл теңдеулері) жүйесі ретінде 

құрастырған электромагниттік өріс теориясын жасады:  

1-ші теңдеу – Фарадейдің электромагниттік индукциясын білдірді; 

2-ші теңдеу – ығысу тогы түсінігі негізінде Максвеллдің өзі ашқан, 

магнитэлектрлік индукцияны білдірді; 

3-ші теңдеу – электр мөлшерінің сақталу заңы; 

4-ші теңдеу –магниттік өрістің құйындық қасиеті. 

Электр тогы өзінің айналасында магнит өрісін тудырады, бұған кері 

құбылыс та белгілі, яғни магнит өрісі белгілі жағдайларда электр тогын 

туғызады. Бұл құбылысты 1831 жылы Фарадей ашып, оны электрмагниттік 

индукция деп атады. 

Металл өткізгіштегі уақыт бойынша өзгермелі ток диэлектрикте тұйық 

тогы арқылы тұйықталады. Максвелл мұндай айнымалы электр өрісін ығысу 

тогы деп атайды. Егер конденсатор батареядан тұратын тізбекке амперметр 

ролін атқаратын шамдарды жалғап, тізбек жинасақ, бұл контур конденсаторда 

ажырап тұрады да, оның бойымен ток жүреді (25-сурет).  
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25 сурет. - Ығысу тогын анықтау 
 

Максвелл барлық жағдайда электромагниттік индукция ЭҚК контурымен 

шектелетін аудан арқылы өтетін магнитті ағынның өзгеру жылдамдығына 

пропорционал болатындығын анықтады, яғни ε=-dφ/dτ. 

Бұл формула Максвелл тұжырымдаған электромагниттік индукцияның 

негізгі заңы болып табылады 

Электромагниттік индукция кезінде пайда болған электр өрісінің 

кернеулік сызықтары үздіксіз, яғни ол құйынды өріс болып табылады: оны 

сандық түрде көруімізге болады 

 
 

 

 

 
 

26 сурет. - Магнит өрісі мен құйынды электр өрісі 
  

Бұл қатынас өзгермелі магнит өрісі (В) мен құйынды электр өрісінің 

арасындағы сандық байланысты сипаттайды да, Максвелл теориясының негізгі 

теңдеулерінің бірі болып табылады (26 сурет).  

Осы ойларды дамыта отырып, Максвелл мынадай қорытындыға келді: 

магнит және электр өрістерінің кез келген өзгерістері қоршаған кеңістікті сүзіп 

өтетін күш сызықтарының өзгеруін туындатуы керек, яғни ортада таралатын 

импульстар (немесе толқындар) болу керек. Осы толқындардың таралу 
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жылдамдығы ортаның магниттік және диэлектриктік өтімділігіне тәуелді 

болып, электромагниттік бірліктің электростатикалық бірлікке 

қатынасымен анықталады. Максвелл мен басқа да зерттеушілердің деректері 

бойынша бұл қатынас 3,4·1010 см/с шамасын құрайды, әрі ол бұдан жеті жыл 

бұрын француз физигі А. Физо өлшеген жарық жылдамдығы шамасына жуық 

болды.  

Электр және магнит өрістері осы біртұтас электромагниттік өрістің 

жекелеген көрінісі. Электромагниттік өрістің жүйелі теориясын 1855-1956 жж. 

Дж.Максвелл құрды. 

1861 жылдың қазан айында Максвелл Фарадейге өзінің ашқан жаңалығын 

мәлімдеді: жарық – ол өткізбейтін ортада таралатын электромагниттік қозу, 

яғни электромагниттік толқындардың бір түрі. Зерттеулердің бұл соңғы сатысы 

Максвеллдің «Электромагниттік өрістің динамикалық теориясы» атты 

жұмысында баяндалған, ал оның электродинамика бойынша жасаған 

жұмыстарын әйгілі «Электр және магнетизм жөніндегі трактат» шығармасында 

қорытындады (27-сурет).      

Электромагниттік өріс теориясы және де одан туындайтын 

электромагниттік толқындардың болуы жөніндегі қорытындылар Максвеллдің 

өмір сүрген заманында         ешқандай           тәжірибелік дәлелдемелері жоқ жай 

ғана теориялық жағдайлар болып қалғандықтан, оны замандастары көбінде «ой 

ойыны» ретінде қабылдады. 1887 жылы неміс ғалымы Генрих Герц, 

Максвеллдің теориялық қорытындыларын толығымен дәлелдейтін тәжірибе 

жасады. 

Өмірінің соңғы жылдары Максвелл Кавендиштің қолжазбалық мұрасын 

баспаға шығаруға дайындаумен айналысты. 

 
 

 

27 сурет. - «Электр және магнетизм 

жөніндегі трактат» шығармасы 

 Екі үлкен том 1879 жылдың қазан 

айында жарық көрді. Ұлы ғалым 1879 

жылдың 5 қарашасында Англияда 

Кембриджде дүниеден өтті. Әрине, 

Максвеллді электромагниттік өріс 

теориясының негізін салушы, ғылымның 

дамуына құны жетпес еңбегі сіңген ұлы 

ғалым деп санауға әбден болады. 

Максвелдің электромагниттік өріс 

теориясы физика мен жаратылыстануда жаңа 

кезеңнің басталуын жария етті деуге болады. 

Физиканың дамуының дәл осы кезеңінде 

электромагниттік өріс өмір шындығына, 

өзара әсердің материалдық сақтаушысына 

айналды.  

Максвелдiң жұмыстары 

электродинамикаға, молекулалық физикаға, 

жалпы статистикаға, оптикаға, механикаға,  

серпiмдiлiк теориясына арналған. 1859 ж. газ молекулаларының жылдамдық 
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бойынша таралуын сипаттайтын статистикалық заңды орнатты. Максвелдiң ең 

үлкен ғылыми жетiстiгi болып 1860-1865 жж. құрылған электромагниттiк өрiс 

теориясы табылады. 1873 ж. жарық қысымын теориялық түрде есептедi. 

Сонымен қатар, серпiмдiлiк теориясының теоремасын берiп, жылулық 

физиканың негiзгi параметрлерiнiң арасындағы қатынасты орнатты.  

 

Студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар: 

 

 1. Классикалық механиканың дамуы, негізгі принциптері. 

2. Электромагнетизмнің негізгі заңдарының дамуы. 

3. Дж. Макксвелл және оның электромагниттік теориясы. 

4. XVII-XIX ғғ. оптиканың дамуы. 

5. МКТ эксперименттік негізі және статистикалық физиканың пайда 

болуы. 

6. Энергияның сақталу заңы және түрлену заңының ашылуы.  

 

 

7-дәріс 

XVII-XIX ғғ. оптиканың дамуы 

 

Оптикалық зерттеулердің тамыры анау ежелгі  заманға барады. 

Оптикалық құбылыс - оқудың қарапайым түрі болып табылады. 

Оптиканың алғашқы жұмыстары антика дәуірінің ғалымдарынан 

басталады (Ефклит, Архимед, Аристотель және т.б). Олардың назарындағы 

негізгі обьект болып геометриялық оптика табылды, зерттеу процесі кезінде 

көзден шыққан көру сәулелерінің теориясына түзу сызықты таратылған 

жарықтың сәулелерін қабылдайтын көз оптикалық құрал ретінде қаралатын оқу 

процесіне ауысады. 

Бұл жұмыстардың нәтижесі болып түзусызықты жарықтың таралуы оның 

бейнеленуі және де қарапайым оптикалық құралдардың 

функцияландырылуының түсіндірмесі орнатылады (түзу және қисық сызықты 

айналар, линзалар және т.б). 

Орта ғасыр ғалымдары көбінесе антикалық дәуірдегі ғалымдардың 

жетістіктерін қайталады. Олар сыну заңын ашуды жетілдіре түсті. Дегенмен 

оптика XVII ғасырда дами бастады. Мұнда басты рөл тек ұлы астраном ғана 

емес, сонымен қатар көрнекті оптик болған И. Кеплерге тиесілі. Орта ғасыр 

ғалымдардың жүйелеп және бүтіндей қатар жағдайларын түзетіп қарастырған, 

ол қазіргі заманғы бастаушы оптиктардың бірі болды, әсіресе оптикалық 

құралдарды теория мен практикада жасап шығарды (Кеплер трубасы). 

Р. Декарттың да оптикалық зерттеулері аз емес. Атап айтқанда, оған 

бірінші басылым мен жарықтың сыну заңы түсіндірілгені «Диоптрика» кітабы 

ең басқы еңбегі болып табылады. «Әдіс туралы пікір» еңбегінде Декарт 

жиіліктің бір ортадан екінші ортаға өту үлгісін көрсетеді. Негізінде ғалымның 

бұл жетістігі қолданбалы тапсырмаларға, зеттеулерді оңайлатуға, әйнек, линза, 
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айна жасаудағы тұтынушылық еді. Оптикада басқа жетістіктері табиғи 

кемпірқосаққа түсініктеме берумен болды. 

Галилей мен Декарттан кейін де көптеген дарынды ғалымдар болды. 

Галилейдің оқушысы математик Кавальери (1598-1647 жж.) бірінші болып 

линзаның формуласын құрды. Линзаның толық формуласын 1963 ж. Эдмун 

Галли (1656-1742 жж.) шығарды. 

Оптиканың көркеюіне маңызды рөл атқарған Пьер Ферма (1601-1665 

жж.) атақты математик. Өз ұсынысымен тереңдетілген аз уақыт ішіндегі 

жарықтың таралу принципінен (Ферма принципі) ол Декарттан қарағанда 

жарықтың қатаң сыну заңын ашты. Физиканың одан әрі өсіп дамуына 

Ферманың принципі үлкен рөл ойнады. 

1665 ж. монах-иезуит Ф.М. Гримальди (1618-1663 жж.) бірінші рет 

дифракция құбылысын сипаттады және де табиғи жарықтың толқындары 

жайлы өз ойын айтты. Біраз уақыттан соң (1669 ж.) даниялық Эразм Бартолин 

(1625-1698 жж.) исландық шпатта екі жақты сәуленің сыну эффектісін 

сипаттады. Ал келесі даниялық астроном Оле Ремер Юпитер серігінің 

тұтылуын өлшеп, бірінші рет жарық жылдамдығын анықтады. 

XVII ғасырда оптикада негізгі рөлді Х. Гюйгенс ойнады. 1690 жылы оның 

«Жарық туралы трактат» еңбегі француз аудармасымен шықты, ол алғашында 

латын тілінде басылған болатын. Онда Гюйгенс принципі деп аталатын 

жарықтың толқындық шашылу принципі тұжырымдалған. Оның көмегімен 

сыну мен шағылу заңы және екі жақты жарықтың сыну теориясы дамыған. 

Гюйгенс принципінде кристалда жарықтың толқындық жылдамдылығының 

шашырауы әр бағытта әр түрлі. Бұл – ғалымның ең жақсы жетістігі. Сонымен 

қоса, Гюйгенс бірінші физик болып жарықтың поляризациялану фактысын 

орнатты. 

Гюйгенс теориясы алғашында ғалымдар ортасында қолдау көрмеді, 

дегенмен кейбір ғұлама ғалымдар (мысалы, Л. Эйлер, М.Н. Ломоносов) оны 

қолдады. Одан басқа, Гюйгенс өзінің шығармасында дифракция мен түстер 

теориясын қарастырмайды, тек сәулелену және сынуды (онымен қоса екі 

жақты) зерттеумен шектеледі. Кітаптың бұл құрылысы дәуірлестерге 

теорияның шектелгендігі туралы ой туындатты. «Тірілту» Гюйгенстің принципі 

ХIX ғасырдың атақты ғалымы О.Ж. Френельдің атымен байланысты. Парижде 

тұрғанда Гюйгенс О. Ремермен жақсы таныс болды, және де ол өзінің 

трактатында ақырғы іздестіру қорытындыларын мәлім етті. 

Оптикаға зор үлесін қосқан кемеңгер Ньютон болды. Оның зерттеулері 

жарық дифракциясы, телескоп-рефлекторы және т.б. жетістіктері жайлы 

талқыланып кеткен. Физика тарихына ең маңызды Ньютонның табиғи жарық 

туралы теориясы пікірталастың ортасында болған (толқындық және 

корпускулярлық). Басым ғалымдар толқындық теорияға сүйенген дәуірде, 

Ньютон аса механикалық көрініс береді. Екі ғалым да жарық құбылысын 

механикалық құбылысқа әкеп тіремекші болды. Бірақ соңғы ньютондық физика 

ақырындап механика облысынан шыға бастайды және бұл оптика маңына 

байланысты зерттеулерге айтарлықтай қатысты. 
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Гюйгенстің толқындық оптикасы мен Ньютонның оптикасы (негізінде 

корпускулярлық) барлық айырмашылығы болса да, ең негізгісі ұқсастау болып 

келеді. Олар оптикалық құбылыстарды гипотикалық «флюидаға» қызықты, 

яғни жарықтың корпускулалық  «заттық» табиғатын жалпылай мойындады. 

Осы уақытта жарықтың қасиетін сандық өлшеуге үлкен мағына берілді. 

Фотометр пайда болды, Пьер Бугер (1698-1758 жж.) және И.Г. Ламберт (1728-

1777 жж.) негізін қалаушы болды. Олардың біріншісі 1729 ж. «жарық 

градиациясының тәжірибесі» жарияланды, 1760 ж. (француз ғалымының 

өлімінен кейін) «Жарық градиациясының оптикалық трактаты» шықты. Сол 

жылы Ламберт  «Фотометрия» кітабын шығарды. 

Бугерге қазіргі кездегі жалпылай мойындалған фотометриялық білік 

жатады (жарық күші, жарықтандыру, жарық). Шынында, олар ғылымның 

дамуына байланысты басқа атаумен аталады. Сонымен қатар, Бугер жұмыс 

істеу принципі әр түрлі көздерден пайда болған жарықтандырулардың 

теңдеулері арқылы жүзеге асатын қарапайым фотометр жасайды. Бугер 

осындай құралдармен жұмыс істеу әдістемесін жасап және бірқатар 

практикалық фотометрикалық өлшемдер жасап шығарды. Ғалымның тағы бір 

үлкен еңбегі -жарық өрісінің интенсивтілігі, жұтылатын қабаттың 

қалыңдығымен экспоненциалды кемиді деген заңды ашуы (Бугер заңы). 

Ламберт өзінің кітабында көптеген фотометрикалық түсініктерді 

нақтылап және Бугер заңына жарық көзінің жарықтылығы жарықтың түсу 

бұрышына тәуелділік заңын енгізді. Біз қазір «Ламберт» көздері туралы жиі 

айтамыз, осылайша ғалымның жетістіктерін ғасырларға жалғастырамыз. 

XVIII ғасыр оптикасын айта отырып, 1725 ж. Джемс Брадлдың жарық 

аберрациясын ашуын айтып өтпеске болмас. Бұл жаңалық жарық 

жылдамдығын өлшеудің жаңа әдісін жасауға мүмкіндік берді, сонымен қатар 

қозғалғыш орта оптикасының дамуына үлкен үлес қосты. 

XVIII ғ. зерттеушілері XIX ғ. сипаттамасы болып, оптиканың орасан зор 

шарықтауына бастау берді. Бұл шарықтау ең алдымен Т. Юнг пен О.Ж. 

Френельдің атымен байланысты. Олардың тынбай жұмыс істеуінің арқасында 

(замандас ғалымдардың қарсы шығуына қарамастан) жарықтың толқындық 

теориясы шықты. Томас Юнгтың көптеген физикалық жаңалықтарының 

ішіндегі бізге ең керектісі болып, 1800 жылғы толқындық «суперпозиция 

принципі» және осы бойынша жарық интерференциясының түсініктемесі. 

«Интерференция» сөздігінің өзі Юнгқа тиесілі. 

Томас Юнгтың толқындық теориясы көптеген гипотезаға сүйенеді. Оның 

біріншісі: тығыз және зарядталған жарық эфирі бүкіл әлемді толтырады. 

Екіншісі: дене жарық бере бастағанда, эфирде толқын бейнелі қозғалыс  

туындайды және ең соңында үшіншісі гипотеза: эфирдегі жиіліктің тебелісімен 

байланысты әр түрлі түстердің сезімін анықтайды. Осының бәрін бір бүтін етіп 

біріктіретін ең жақсы тұжырымдаманы Юнгтың өзі ұсынған: «Жарық таратушы 

жарық шығаратын эфирдің толқын тәрізді қозғалысынан тұрады». 

Әр түрлі көздерден туатын эфирдің тербелісі эфирде бір-бірінен тәуелсіз 

тарайды. Бұның өзі суперпозиция принципі, ол 1801 жылы келген. 
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Суперпозиция принципінің ашылғаны Юнгқа  1802 жылы интерференция 

принципін құруға жол берді. Бұл принцип Юнгтың өзімен эксперимент ретінде 

анықталған. Интерференциялық сызықтың енін өлшеп зерттеп, Юнг заңындағы 

«кейбір ұзындықты» анықтады. Бұл физика тарихындағы бірінші рет жарық 

толқынының ұзындығын анықтаған. Толқынның ширек ұзындығын интервалда 

Ньютон да өлшеген. Ол, бірақ, толқын ұзындығы түсінігін қолданбады. Юнг 

өзінің тәжірибесінде спекрометрияға бастама беріп, жарық толқынының 

ұзындығын анықтады. Шынымен де, ол Ньютон сақиналарының тәжірибесіне 

сүйенді, және оны автордан да тереңірек зерттеді. Және де Юнгтың 

ультракүлгін сәуленің спектроскопын жасағанын еске түсірмеу мүмкін емес. 

Томас Юнгтың теориялық көзқарасы замандастардың ниетінен шықпады, 

өзінің туған Англиясында да Э.Л. Малюстің (1775-1812 жж.) ашылуынан кейін 

де қатты сөгістер алды. 

Малюс оптикамен Напалеонның Египеттік саяхатына қатысқаннан бастап 

айналысты. Қортындысында 1807 ж. Академияға көрсетілген оптикадан екі 

ескерткішнамасы болды. 

1808 ж. Малюс екі жақты сәуленің сынуының мәселесіне көп көңіл бөлді. 

Кристалл арқылы исландық шпаттан Люксембург сарайының терезесіндегі 

жарықтың бейнесін бақылап, одан бір бейненің жоғалып кеткенін байқады. Бұл 

бір құбылыстың қайталанып келуіне бастама берді. Осындай бейнемен Малюс 

жарық сәулесінде асимметрияны, аналогиялық құрамын ашты. 

Малюс Ньютонның корпускулалы поляризациаланған құрамы туралы 

ойды қолдап, ол «жарық поляризациясы» деген оптикаға жаңа сөздік енгізді. 

Ол белгілі бір бұрыштың үстіне түскен жарықтың сынуы поляризациаланады 

деп орнатты. Кейін, 1815 ж. Д. Брюстер (1781-1868 жж.) осы бұрыш толық 

поляризациаланғанда tgi=n деген теңдеуді қанағаттандаратынын тапты, 

мұндағы n-шағылыстырылған заттың сыну көрсеткіші. 

Жарық поляризациасының ашылулары жалғастыра берді: 1810 ж. Э.Л. 

Малюс анализатор арқылы өтетін сәуленің қарқынды поляризациаланудағы 

өзгеру заңын ашты. Қазір ол Малюс заңы деп аталады, 1811 ж Д.Ф. Араго 

(1786-1853 жж.) бір бірлікті кристаллдағы жарықтың хроматикалық 

поляризациасы және кварцтағы поляризацияның айналу құбылысын ашты. Ж.Б. 

Био (1774-1862 жж.) бір бірлікті кристаллдағы жарықтың хроматикалық 

поляризациясын зерттеді, ал 1815 ж. ол поляризацияның жазықтықта айналу 

заңын ашты.  

Барлық осы эксперименттер корпускулалық жарық теориясының 

жақтаушыларын жандандырды. П.Л. Лаплас бір осьті кристаллдағы жарық екі 

сәулелік сыну теориясын құрады. Оның негізінде кристалл молекулаларының 

жарық корпускулаларымен өзара әрекеттестігінің есебі жатты. Био бұл 

теорияны біріктірді. 

Оптикалық құбылыстардың облысы таңқаларлықтай жоғарылады. 

Олардың әртүрлілігін түсіндіретін  бұл құбылыстардың біріккен теориясына 

қажеттілік туды. Бұл теорияның париж академиктері үшін күтпеген жағдай 

болды. Күтпеген жағдай, бұл теорияны белгісіз инженер Огюстен Френель 
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(1788-1827 жж.) ашқандықтан емес, бастысы осыған байланысты Малюс және 

оның әріптестерінің ашқан толқындық теория  баяғыда өшіп қалған еді. 

Толық емес 9 жылғы ғылыми қызметінде Огюстен Френель жарық 

саласында үлкен төңкеріс жасады. Оның оптика үшін жасаған жұмыстарын, 

Ньютонның  механика үшін немесе Максвеллдің электродинамика үшін 

жасаған жұмыстарымен салыстыруға болады.  

Френельдің жұмыстары бірінші кезекте бұзылмас логикасымен таң 

қалдырады. 1815 ж. бірінші мемуарында Френель Ньютонды, жарықтың 

корпускулалық табиғатын түсіндіру мақсатында, қайта-қайта жаңа гипотезалар 

енгізу керектігінен, түсіндіруге қажет ететін фактілер көбейіп кеткені үшін 

сынайды. Осыдан кейін Френель мынадай тұжырымға келді «тербеліс теориясы 

Ньютонның теориясына емес жарық құбылысын түсіндіруге келеді». Френель 

құптайтын толқындық теория корпускулалық сияқты терең және мұқият 

анализге әкеліп соғады. Осымен қоса, ең әлсіз жері, оның жарықтың 

түзусызықты таралуын түсіндіре алмауы. Ол «бұл қарсылық –жалғыз ғана 

нақты жауап беруді қиындататын жағдай», - деп жазды. Соңында Френель 

осындай нақты жауапты бере алды.  

Ол үшін, Френельмен керемет шеберлікпен жасалған дифракциялық 

зерттеулердің жүргізілуін талап етті. Интерференция принципі және толқындық 

супепозиция принципі негіздерінде ғана интерпретацияланатын оптикалық 

құбылыстарды байқауы өте маңызды болды.  

Қорыта келе, Френель дифракциялық экспериментте интерференциялық 

жазықты бейнелеп, интерференциялық принцип арқылы  тек дифракциялық 

құбылысты ғана емес сонымен қатар, жарықтың түсу мен шағылу заңын 

түсіндірді. Және ол жарық толқындары бір-бірін барлық бағытта өшіріп 

отыратынын дәлелдеді. 
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28 сурет. - Френель айналары 

1816 ж екінші ескерткішнамасында 

Френель көру нүктесіндегі толқындық көріністі 

Ньютон сақиналарының тәжірибесімен 

түсіндіреді. 

Жазық параллель пластинкадағы 

интерференциялық сәуленің әр түрлі жолдағы 

формуласы көрсетілген: 

d=2x cosі , 

мұндағы, х-пластинканың қалыңдығы, і-

сыну бұрышы. Бұл толықтырылуда классикалық 

тәжірибедегі Френель айналары көрсетілген (28 

сурет). 

1816 ж. Френельдің ескерткішнамасы 

физика тарихын ұмытыла бастаған Гюйгенс 

принципіне мән бергенімен қызықтырады. 

Интерференциялық сәулеленудің екінші 

қайнарын толықтырып, Френель 

геометрикалықты физикалық принципке 

айналдырады. 

Қортындысында, оптика көптеген есептерді шешуге, мәндері уақыт 

бойынша тек қана кемімей, сонымен қатар көбейетін өте мықты құрал алады, 

ХХ ғ. микротолқындық антенналардың, оптикалық құралдардың және де  

қазіргі заманғы Вавилова-Черенкова эффектісінің  радиофизикалық 

есептеулерінің негізгі әдісін ойлап тапқан. Алғаш есептеулердің жаңа 

принципін Френельдің өзі өткізген. 

Интерференция принципінің ашылуы айтылғандай Юнгке тиесілі. 

Френель ол туралы білмей, өздігінен осы жаңалыққа жеткен. Кейін Ф.Д. Араго 

оған Юнгтың жұмысы туралы хабардар етеді. 

Френель өзінің әріптестеріне біртіндеп толқындық теорияның табиғи 

жарықтан  дұрыс екендігін көндіре білді. Осылайша, Париждық ғылыми 

аккадемияда болған ең жақсы дифракция туралы жоба байқауында Френельдің 

«Natura cimplex et fekunda» (қарапайым және пайдалы табиғат) 

ескерткішнамасымен жеңіп алды. Тексерушілердің бұл жұмыстың 

талқылауында, оның ішіндегі, Био, Араго, Лаплас, Гей-Люссак және Пуассон, 

Френельдің ойының шарықтауына  көмектескен бөлім пайда болды. Френельге 

қарсы шыққан Пуассон соңғы әдісті қолданып, дөңгелек экранның көлеңке 

ортасында нақты бір жағдайда жарық дақ пайда болу керек деп есептеді. Бұл 

есептеуді Араго тәжірибеден өткізіп, соңында теория толықтай дәлелденді. 

Пуассонның қарсылығы Френельдің дұрыстығына әкеп соқты. 

Френельдің ескерткішнамасының аты оның әлемге натурфилософиялық 

көзқарасын көрсетеді. Ескерткішнамада ғалымның көптеген интерференциялық 

тәжірибелері жазылған, сонымен қоса өте әйгілі биопризма мен айна. Осы 

жерде Гюйгенс-Френель принципына жаңадан тұжырымдама берілді. 

Ескерткішнамада дифракциялық есептерге арналған көптеген тізбектермен 
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толтырылған. Ескерткішнама толқындық теориядағы жарықтың сынуының 

түсініктемесімен бітеді. 

Шынын айтқанда, тек толқындық теорияның көмегімен поляризация 

құбылысын суреттеу мүмкін емес. Френельдің өзі 1816 ж. осы туралы айтып 

кеткен. Жарық туралы модификациялық елестету керектігін және  «бұл жарық 

модификациясы көлденең жарық толқынынан тұратынын» қосып айта кеткен. 

Френельдің ойы бойынша, нағыз жарық - ол «жылдам поляризациялық 

жүйенің әр түрлі бағыттағы толқындарға еруі». Сонымен қоса, поляризация 

нақты жанама бағыттардың екі сәйкескен перпендикуляр бағыттан тұрады. Бұл 

ой «күмәнді» болғандықтан, Френельдің сенімді досы Араго да оның артынан 

еруге батпады.  

Френель теориясы эфир жайында алдына міндет қойды - оның 

біріктірілмеген құрылымын қалай біріктіру керек. Неге эфирдің тығыздығы 

дифференциалмен сипатталады? Неге эфир өзінің қатты қасиетімен одан өтетін 

аспан денелерінің қозғалысына қарсылық көрсетпейді? Френель бұл сұрақтарға 

жауап бере алмады, бірақ біз оны білеміз. Эфир жай мүлдем жоқ, ал ауадағы 

акустикалық толқынға ұқсас жарық толқындары, кезінде жарық тоқындарының 

аналогы болып қызмет жасаған. 

1823 жылғы мемуарында Френель Жер мен бүкіләлемдік теңіздің үстін 

зерттеудегі қашықтық әдісіндегі жарықтың шағылу формуласын түсіндірді. 

Френельдің кристаллоптикадағы жетістіктерін ұмыту мүмкін емес. 

Гюйгенстің ойын осы бағытта қолданды және модифицияландырды. Френель 

кристалдың эллипсоид серпімділігі туралы керемет құрылым енгізді.  

Френельдің ойын жетілдіре келіп, Гамильтон 1832 жылы екі осьті жіңішке 

кристаллдың эффектісі - соңғы рефракцияны бар деп қорытынды жасады. 

Френель-Гамильтон теориясына сүйене отырып, 1832 жылы Х .Лойд (1800-

1881 жж.) оны тапты. Бұл жарық толқынында ең керемет триумф болды. 

Аз уақыт ішінде Френельдің жетістіктері тек таң қалдырады. Жоғарыда 

айтылғандарға тағы да жер қозғалысының оптикалық эффектісінің әсері, сол 

кезде реалитивистік құбылыстар үлкен мағынаға ие болып қызығушылық 

тудырды. Френель эфирдің бөлшектеп ұлғаю теориясының авторы. Әрине оның 

басты мұрасы – оптикалық зерттеулер. Бірақ та, ол керемет инженер де болып 

шықты.  

ХІХ ғасырдағы ғалым-оптиктардың ішінде Иозеф Фрауннгофер (1787-

1826 жж.) атын атап кетпеуге болмас. Оған екі оптикалық ашылу тиесілі. 

Біріншіден, Фраунгофер сызығы - күннің күңгірт спектрлік сызықтары. 

Олардың пайда болғанынан атмосферада жұтылуы (29 сурет). Бұл сызықтарды 

бірінші рет 1802 ж. У.Х. Воллоктон (1766-1828 жж.) көрді. Бірақ ол олардың 

табиғатын түсінбей ары қарай толығырақ зерттемеді. Дәл Фраунгофер 1814-

1815 жж. бұл құбылысты толық зерттеп, оны 1817 ж. сипаттады. Сонымен 

қатар, Фраунгофер дифракциялық торды ойлап шығарушы болды. Бірақ оның 

принципін 1785 ж. американдық Д. Риттенхауз айтып кеткен. 
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29 сурет. - Күн спектрі 

Дәлірек, Фраунгофер оны дайындап және 

оған өмірге жолдама берген, бұл Ньютонннан 

кейінгі спектроскопияның дамуына маңызды 

үлес қосқан ғалым еді. Дифракциялық тордың 

толық теориясын Фраунгофердің өлімінен 3 

жылдан соң К. Швердің монографиясында 

баяндалған.  

Оптика тарихын зерттегенде жарық 

жылдамдығының өзгеруі сұрағына тоқтамау 

мүмкін емес. Галилей жарықтың жылдамдығын 

түзу әдіспен өлшеу керек деп санаған. Біз О. 

Ремердің есептеулері туралы білеміз. Ол ХІХ 

ғасырдың ортасында бұл тапсырманы бір 

мезгілде Ипполит Физо (1819-1896 жж.) және 

Мон Фуко (1819-1868 жж.) есептеп шығарған. 

Олардың тәжірибелері белгілі бір уақыттағы 

жарық толқынының жиілігі кезінде жарық 

көзінің үзілуі мен уақыт өлшемін дәлелдеуде 

болды (30 сурет). Физо мен Фуконың құрылысы 

бір-бірінен өзгеше болғанымен құрылым 

принципі ұқсас болып келеді. Олардың біріншісі 

1849 жылы тәжірибе жүргізіп, ауадағы жарық 

жылдамдығы 313000 км/с екенін анықтады. 

Фуко ауадағы жарық жылдамдығын судағы жарық жылдамдығымен 

салыстыруға болатын құрылғы жасады. 1850 ж. бақылаудың нәтижесінде 

судағы жарық ауадан қарағанда ақырын таралатыны анықталды. Бұл ХІХ 

ғасырдағы толқындық теорияға шешуші пайда әкелді. Бұдан кейін 

корпускулалық теория мұражайға тапсырылды. Классикалық оптика 

толқындық теорияның керемет триумфымен аяқталды.  

ХХ ғасырда ең басты жетістік болып, оптикалық құрылғылардың шығуы 

және электромагнит толқындардың оптикалық әдістері кең ауқымда таралуы 

болды. 

ХХ ғасырда оптиктар бұрын соңды көрмеген телескоп ойлап тапты. 

Басты бағыт үлкен диаметрлі айнаның шығарылуы болды. Осындай ең үлкен 

телескоп Кавказ тауларының маңындағы БТА телескопы, айна диаметрі 6 метр. 

ХХ ғасырдың екінші жартысындағы сызықты емес оптиканың пайда 

болуы мына ғалымдардың алдында өтелмес парыз: Рэм Викторович Хохлов 

(1926-1977 жж.) және Сергей Александрович Ахманов. 

Ең танымал ғалым-оптиктардың өмірбаяндары 

Томас Юнг (31-сурет) - 1773 ж. 13 маусымда туылған. Оның таңғажайып 

болмыстары өте-өте ертеден білінді. Ол 2 жасынан бастап оқып үйренді, 9 

жасындап латын және грек тілдерін оқыды, ал 14 жасында 10 тілді білді. Т. 

Юнг университетте медицина саласын зерттеген. Бірақ 2 жыл бұрын 

физиологиялық оптикадан көз үйрету деген жұмысы шыққан. 
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30 сурет. - Физо (а) және Фуко (б) тәжірибелері 

 

 
 

31 сурет. - Томас Юнг 
 

Томас Юнг жан-жақты ғалым болған, физик-

физиолог, дәрігер және кеме жасаушы, филолог және 

ботаник, астроном және геофизик. 

Юнгтың жан-жақты дарыны шексіз, тек әйгілі 

Британдық  энциклопедияға оның  әр  саладағы 

білімі жазылған, және де Юнг сол кездегі белгілі 

барлық музыкалық аспаптарда ойнаған, аңдарды 

жақсы білгендіктен сол кезде циркте ойнайтын 

актер-шабандоз және даршы болған. Бұл тамаша 

адам 1829 жылы қайтыс болды. 

Этьен Луи Малюс (32-сурет) 1775 ж туылған. 

Ол тура мектептен әскерге түсті. Малюстың 

инженерлік 
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32 сурет. - Этьен Луи Малюс 

дарыны білініп, оны жаңадан 

ұйымдастырылған политехникалық колледжге 

жолдама береді де, ол оны 1796 жылы бітіреді. 

Малюстың әскери қызметі политехникалық 

колледжден кейін жалғастырылады. Оның өмірі 

ғалымның өмірбаяны емес қызық оқиғалы романды 

еске түсіреді. 

Ол Наполеонның әскери қызметінде істеді 

және де мысырдың әскери әрекетіне қатысады.  

Тек бітімнен соң Малюс отанына оралады. 

Онда ол әскери-инженерлік қызметін жалғастырады. 

Сонымен қатар, ғылыммен жіті айналысады. 

Өкінішке орай аз уақытқа 1811 ж. академик болып, 

1812 ж. басында Э.Л.Малюс туберкулезден көз 

жұмады. 

 
33 сурет. - Огюстен Жан 

Френель 
 

Огюстен Жан Френель (33-сурет) 1785 ж. 

Нормандияда сәулетшілер отбасында туылған. 

Шығармашылық жолына кедергі болған әлсіз 

денсаулығына қарамастан 16-дан асқанда 

политехникалық мектепке түседі. Көп уақыт бойы 

Френель өзіне тән емес жол және көпір 

құрылысымен  айналысады. Тек 1815 ж. ол өзін 

ғылыми жұмысқа арнайды.  

Френельдің бір уақыттарды философия да, дін 

іліміне де, химия және техника да қызықтырады. 

Бірақ  бірінші орында оптика тұрды. 1815 ж. бастап 

Френельдің бірінен кейін бір естелікнамалары 

шықты. 

Олар оған әлемдік атақ берді. 1823 ж. ол акдемик атанды, бірақ келесі 

жылында дерті О.Френельді ғылыми жұмыстан кетуге мәжбүр еткізді. 

О.Френель 1827 ж қайтыс болды. 
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34 сурет. - Иозеф 

Фраунгофер 

Иозеф Фраунгофер (34-сурет). XIX ғ. ғалым – 

оптиктардың есебінде И. Фраунгофердің атын еске 

түсірмеу мүмкін емес. Ол барварлық кедей әйнекшінің 

ұлы болған және еңбек өмірін бала шақтан бастаған. 14 

жасына дейін Фраунгофер мүлдем сауатсыз болған. 12 

жасында тақыр жетім болады, және де ол осы кезде 

апатқа ұшырайды. Үй қираған кезде бүкіл тұрғындары 

қайтыс болады, ал кішкентай Иозеф ауыр  

жарақатталады. Апаттың куәгері болған банкир 

Утцшнейдер ұлға көмек береді және ол соңында білікті 

шебер оптик болып шығады. 1806 ж. ол Утцшнейдер 

басқаратын оптика-механикалық институтқа келеді.  

Шеберлік пен дарыны Фраунгоферді жылдам 

қызметтік көтерілу мен бизнестік жетістіктерге әкелді. 

1811 ж. ол барварлық оптикалық өнеркәсіптің бастығы болады. Ал олар 

құрған «Утцшнейдер мен Фраунгофер» фирмасы әлемде ең танымал жақсы 

оптикалық құралдар шығаратын болды. Осылай, ол сауатсыз жетімнен 

профессор, академик және әлемдік атақтағы фирма билеушісі болады. 

 

Студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар: 

 

1. Геометриялық оптиканы құрушылар және олардың жетістіктері. 

2. Телескоптың тарихы: Галилейден осы заманға  дейінгі аралық. 

3. Микроскоптың тарихы. 

4. Жарық табиғаты туралы ұғымдардың даму тарихы (толқындар мен 

бөлшектер). 

5. Дифракция туралы ұғымның даму тарихы. 

6. Интерференция туралы ұғымның даму тарихы. 

7. Поляризация туралы ұғымның даму тарихы. 

8. Гюйгенс-Френель принципінің тарихы мен практикалық қолданылымы. 

9. Фотометрияның даму тарихы. 

10. Томас Юнгтің өмірбаяны және ғылыми жетістіктері. 

11. Огюстен Жан Френельдің өмірбаяны және ғылыми жетістіктері. 

12. Бейсызық оптика ұғымының пайда болу тарихы. 

13. Қазіргі заманғы оптиканың мәселелері. 

 

 

8-дәріс 

Молекула-кинетикалық теорияның пайда болуы және дамуы 

 

Молекулалық физика – физиканың әр түрлі агрегаттық күйдегі заттардың 

физикалық қасиеттерін олардың молекулалық құрылысы негізінде зерттейтін 

саласы.  

Молекулалық физиканың ең алғаш қалыптасқан бөлімі – газдардың 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D2%AF%D0%B9
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молекула-кинетикалық теориясы. Бұл теория 1858-60 жылдары Дж. 

Максвеллдің, 1868 жылы Л. Больцман және 1871-1902 жылдары Дж. Гиббс 

еңбектерінің нәтижесінде классикалық-статистикалық физика болып 

қалыптасты.  

Молекулалардың өзара әсері (молекулалық күштер) жөніндегі сандық 

мәліметтер капиллярлық құбылыстар теориясында: 1743 жылы А. Клероның, 

1805 жылы Т. Юнгтың, 1806 жылы П. Лапластың, С. Пуассонның, т.б-дың 

классикалық еңбектерінде дамытылып, беттік құбылыстар теориясының 

жасалуына негіз болды.  

Голланд физигі Я. Ван-дер-Ваальс нақты газдар мен сұйықтықтардың 

физикалық қасиеттерін түсіндіру үшін молекулааралық өзара әсер ұғымын 

(1873) пайдаланып нақты газдардың күй теңдеуін (Ван-дер-Ваальс теңдеуі) 

қорытып шығарды. 1906 жылы француз физигі Ж. Перрен мен швед ғалымы Т. 

Сведбергтің, 1904–06 жылы поляк физигі М. Смолуховский мен А. 

Эйнштейннің микробөлшектердің броундық қозғалысына және заттардың 

молекулалық құрылысына арналған зерттеу жұмыстары кез келген заттың 

молекулалардан тұратындығының айғағы болды. Осы мақсатта көптеген 

ғалымдар алғашқыда заттарға түсірілген рентген сәулесінің дифракциясын, 

кейіннен электрондар мен нейтрондар дифракциясын пайдаланып, нәтижесінде 

қатты денелер мен сұйықтықтардың құрылысы жөнінде нақты мәліметтер алды.  

Кванттық механикада молекулааралық өзара әсер туралы ілім 1927 жылы 

Ф. Лондонның, 1927 жылы В. Гейтлердің, 1930 жылы П. Дебайдың, 1937 – 39 

жылы М. Борнның еңбектерінде дамытылды. 19 ғасырда Я. Ван-дер-Ваальс пен 

У. Томсон (Кельвин) байқаған және Дж. Гиббс пен 1937 жылы Л. Ландаудың 

еңбектерінде дамытылған бір агрегаттық күйден екінші агрегаттық күйге ауысу 

теориясы фаза түзілудің қазіргі теориясына айналды; сөйтіп ол молекулалық 

физиканың маңызды жеке тарауы болып қалыптасты. Я.И. Френкельдің, Дж. 

Берналдың, т.б. еңбектерінде статистикалық әдістің заттардың құрылымы 

жөніндегі көзқараспен біріктірілуі сұйықтықтар мен қатты денелердің 

молекулалық физикасының дамуына үлкен әсер етті. 

Жалпы молекулалық физика газдардың, сұйықтықтардың және қатты 

денелердің құрылысы, олардың сыртқы әсерлердің (қысым, температура, 

электр және магнит өрістері) нәтижесінде өзгеруі, тасымалдау құбылысы 

(диффузия, жылуөткізгіштік, ішкі үйкеліс), фазалық тепе-теңдік және ауысу 

процестері (кристалдану және балқу, булану және конденсация, т.б.) заттардың 

кризистік күйі, әр түрлі фазалардың бөліну шекараларындағы беттік 

құбылыстар қарастырылады.  

XX ғасырда молекулалық физиканың жедел қарқынмен дамуы 

нәтижесінде одан статистикалық физика, физикалық кинетика, қатты денелер 

физикасы, физикалық химия тәрізді ірі, өз алдына дербес салалар бөлініп 

шықты. Қазіргі ғылым мен техниканың жаңа заттар мен материалдарды кеңінен 

пайдалануының нәтижесінде заттар құрылысын зерттеудің сан алуан әдістері 

пайда болды. Заттардың және олардың зерттеу әдістерінің әр түрлі болуына 

қарамастан молекулалық физика заттар құрылысының микроскопиялық 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=1858&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=60&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6.%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6.%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=1868&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B.%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=1871_%E2%80%93_1902&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6.%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D1%81&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D2%AF%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D2%B1%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=1743&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=1805&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2.%D0%AE%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=1806&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F.%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1.%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D2%B1%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=1873&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/1906
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2.%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2.%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C.%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4.%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6.%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6.%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82_%D3%A9%D1%80%D1%96%D1%81%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%8B%D0%BB%D1%83%D3%A9%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%B3%D1%96%D1%88%D1%82%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%88%D0%BA%D1%96_%D2%AF%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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(молекулалық) сипатына негізделе отырып, олардың макроскопиялық 

қасиеттерін зерттейді. 

Жылулық туралы ілім XVIII ғасырда пайда болды. Осы уақытқа дейін 

температура және жылулық ұғымдары бір-бірінен ерекшелінбеген. XVIII 

ғасырларда ғалымдардың жұмыстарымен жылулық құбылыстарының сандық 

зерттеуi басталды. Температураны өлшеудің шкалаларын өңдеуде негiзгi үлестi 

қосқандар неміс-голланд физигі Габриэль Даниэль Фаренгейт (1686-1736), 

француз оқымыстысы Рене Антуан Фершо де Реомюр (1683-1757) және швед 

оқымыстысы Андерс Цельсий (1692-1761). Голланд физигi  Питер ван 

Мушенбрек (1692-1761)  қатты заттардың жылулық ұлғаюына алғашқы зерттеу 

жүргізді және бірқатар металлдардың балқу температурасын өлшеу үшiн темiр 

кесегінің ұлғаюын пайдаланды. 

Әр түрлі температуралардағы суларды араластыруды сандық зерттеген 

ресей физигі Георгом Вильгельмом Рихманның (1711-1753), шотланд 

оқымыстысының Джозефом Блэктің (1728-1799) балқу және булану 

процестерін зерттеуі және де басқа да ғылыми зерттеулер жылу және 

температура деген екі түсініктің бөлінуіне әкеп соқты. Жылу мөлшерінің 

өлшем бірлігі (килокалория), жылусыйымдылық, балқу және булану жылулары 

сияқты түсніктер енгізілді. Жылу табиғатын түсіндіру үшін екі түсінік 

қолданылды: бірінде бөлшектердің қозғалысымен байланысты болса, 

екіншісінде арнайы материя – жылу тегі қарастырылды. Осы бағыттағы, 

жылутегі туралы Ломоносовтың еңбектерін атап өткен жөн.  

Жалпы молекула-кинетикалық теория және термодинамика 

облыстарының дамуына зор үлес қосқан оқымысты-ғалымдарға қысқаша 

тоқталып өтейік. 

Ломоносов Михаил Васильевич (19.11.1711-15.04.1765) (35-сурет) – 

орыс ғалым-энциклопедисті. Архангельск губерниясының Денисовка ауылында 

шаруа отбасында дүниеге келген.  1731-1735 жж. - Мәскеудегі славян-грек-

латын академиясында, 1735-1736 жж. - Петербург Ғылым Академиясына (ҒА) 

қарасты университетте, 1736-11741 жж. – шет елде Марбургте және Фрейбергте  

білім алған. 1742 жылдан бастап -  адьюнкт, ал 1745 жылдан бастап – 

Петербург ҒА академигі атанады.   

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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35 сурет.-Л.М. Ломоносов 

Физика, химия, астрономия, тау iсі, металлургия 

және т.б. облыстарында жұмыс істеген. 1774 жылы А. 

Лавуазье нақты дәлелдеп шыққан заттың сақталу 

заңын экспериментті түрде дәлелдеген. Табиғатты бір 

бүтін деп елестетсек, онда бәрі бір-бірімен 

байланысты, ештеңе себепсіз жоғалып кетпейді 

(Ломоносовтың материя және қозғалыс сақталу заңы). 

Химияда физикалық әдістерді еңгізудің негізін 

салған, әр түрлі аспаптардың (100 жуық) 

құрылыстарын өңдеп шыққан.   

Ломоносовтың ғылымға, білім мен мәдениеттің 

дамуына зор үлес қосқан, ол Ресейдегі жаратылыстану 

негізін   салған.   1755   жылы   оның  бастауымен және 

жобасымен қазіргі уақытта Ломоносовтың есімімен аталатын Мәскеу 

университеті ашылған. 

Ломносов молекула-кинетикалық теория негіздерін қалағанымен, ол 

молекулаларды шарлар түрінде деп түсінген, өйткені оның түсінігі бойынша 

олардың арасында серпімді соқтығысулар болмайды.  

XIX ғасырда жылу туралы оқу дами бастады және термодинамика мен 

молекула-кинетикалық теорияның негізгі жағдайлары тұжырымдалды. XVIII 

ғасырдың басы XIX ғасырдың аяғында денлердің жылулық ұлғаюына көптеген 

зерттеулер жүргізілген. Оның теңөлшемділігіне аса зор мән беріліп, қатты және 

сұйық денелер үшін бірқатар аномалиялар анықталған: кристаллдардың 

ұлғаюының анизотропиясы, судың максимум тығыздығы 40 С температурада 

болатындығы, 100 С -ден 700 С-ге дейінгі қыздыруда иодты күмістің сығылуы 

және т.б. Ауаның жылулық ұлғаюы үшін Вольта 1793 жылы ұлғаюлардың 

бірөлшемділігін бекітті, ал 1802 жылы француз физигі және химигі Жозеф Луи 

Гей-Люссак (1778-1850) өз эксперименттері және өзінің отандасы Жак 

Шарльдің (1746-1823) зерттеулері негізінде барлық газдар бірдей және 

бірөлшемді ұлғаяды деген заңды тұжырымдады және ұлғаю коэффициентін 

есептеген. 1802 жылы Дальтон өзінің парциаль қысымдар туралы заңын 

тұжырымдайды.  

Дальтон Джон (06.09.1766–27.07.1844) (36-сурет) – ағылшын химигі 

және физигі, Лондон королдық қоғамының, Париж ҒА мүшесі.   Иглсфилдте 

кедей отбасында дүниеге келген. Білімін өз бетімен жетілдірген. Манчестерде 

математика мұғалімы болған, ал 1799 жылдан бастап жеке дәрістер оқи 

бастаған.  



 

67  

 

 

 

 
 

36 сурет. -Дальтон Джон 

 

Молекулалық физика облысындағы зерттеулері: 

адиабаталық сығылу және ұлғаю, қаныққан және аса 

қаныққан бу, газ ерітіндісінің оның парциаль 

қысымдарына тәуелділігі.   

Химияда атом туралы түсініктердің негізін алғаш 

салғандардың бірі, қысқа қатынастар заңын ашқан, 

атомдық салмақ түсінігін енгізген және алғаш 

элементтердің атомдық салмақтарының кестесін 

құрған. 1794 жылы физиологиялық зерттеулер 

жүргізіп, жеке түстерге деген соқырлықты 

(дальтонизм) ашқан.   

Саны көп жұмыстар тұрақты қысым мен көлемде 

ауаның жылусыйымдылықтарының 

айырмашылықтары туралы тоқтамға әкелді. 

Бұл айырмашылыққа Лаплас көңіл аударды да, 1816 жылы ол ауаның 

сығылуы мен сиретілуі кезектескендегі температура өзгерісімен Ньютонның 

теориясынан алынған ауадағы дыбыстың жылдамдығының эксперименттік 

мәнімен сәйкессіздігін түсіндіріп берді.     

Лаплас Пьер Симон (28.03.1749-05.03.1827) (37-сурет) - француз 

астрономы, физигі және математигі, Париж (1785) және Петербург ҒА (1802) 

мүшесі. Бомон-ан-Ожада дүниеге келген. Бенедектинецтер мектебінде оқыған. 

1771 жылдан бастап – Париждегі Әскери мектептің профессоры, 1790 жылдан 

бастап – өлшемдер мен салмақтар Палатасының төрағасы болады.  

 
 

37 сурет. - Лаплас Пьер 

Симон 
 

Аспан механикасы облысындағы негізгі 

жұмыстары «Аспан механикасы туралы трактат» (1798-

1825) бес томдықта жиналған. Бүкіл әлемдік тартылыс 

заңы негізінде Күн жүйесінің денелерінің қозғалысын 

түсіндіру үшін бәрін жасады. Күн жүйесінің тегі 

туралы болжамды ұсынды (1796). Аспан 

механикасында ғылыми танымның соңғы формасының 

үлгісін көре білді. Лапластық детерминизм 

классикалық физиканың механикалық әдістемесінің 

жалпы белгісіне айналды.  

Физикалық зерттеулері молекулалық физикаға, 

жылуға, акустикаға, электрге, оптикаға жатады. 

1821 жылы биіктікке қатысты ауа тығыздығының  

өзгеріс заңын бекітті (барометрлік формула). 

1806-1807 жж. капиллярлық теориясын өңдеді, адиабаталық 

түзетулерімен газдардағы дыбыс жылдамдығына арналған формуланы қорытып 

шығарды.  

Математикада «Лаплас операторы», «Лаплас түрлендірулері», «Лаплас 

интегралы», «Лаплас теоремасы» атауларымен белгілі, Лаплас 

ықтмалдылықтар теориясын құрушылардың бірі болып табылады. Өлшемдер 

мен салмақтардың Палатасында төрағасы ретінде өлшемдерге метрлік жүйені 
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енгізді. Франциядағы, нақтырақ айтсақ, Нормаль және Политехникалық 

мектептерде жоғары білімді қайта ұйымдастыруда белсенді қатысты. 

Якобинский клубының белсенді мүшесі, Наполеон кезінде ішкі істер министрі, 

сенаттың мүшесі болды, граф титулын алды. 

Бір уақытта химиктердің негізгі күштерімен атомистика дамыды. 

Олардың негізін салушылардың бірі Дальтон 1803 жылы қысқа қатынастар 

заңын тұжырымдап, 1808 жылы атомистикалық теорияны мазмұндаған 

«Химиялық философияның жаңа жүйесі» атты еңбегін жарыққа шығарды. 

Швед химигі Иенс Якоб Берцелиус (1779-1848) атомдық теорияға зор үлес 

қосты, ол 1826 жылы қазіргі қолданылып жүрген атомдық салмақтар кестесін 

жарыққа шығарды. Сонымен қатар, ол элементтердің латын атауы бойынша 

химиялық символдары алғашқы әріптерімен белгілеуді ұсынды.  

Элементтердің химиялық қасиеттерін есепке ала, атомдық салмақтар 

негізінде Менделеев XIX ғасырда химияда керемет ашылу жасады – 

периодикалық заңды және химиялық элементтердің периодикалық кестесін 

құрды. 

1892 – ж. оның әрекет бойынша шараларға және салмақтарға Негізгі 

палатқа 1893 қайта ұйымдастырған озат кірлердің және салмақтардың 

Жиналатын орынның ғалым-сақтаушысы, 1893-1907 жж. оның бағдарлаушысы 

болады. 

Менделеев Дмитрий Иванович (08.02.1834—2.02.1907) (38-сурет) – 

орыс оқымыстысы, Петербург ҒА (1876) корреспондент-мүшесі, көптеген шет 

ел ғылым академиялары мен қоғамдарының мүшесі, оның құрметіне 101-ші 

химиялық элемент – менделевий деп аталды. Ол Тобольскіде гимназия 

директоры жанұясында дүниеге келген.  Петербургтегі Басты педагогикалық 

институтты аяқтады (1855). 1857-90 жж.  Петербург университетінде дәріс 

берген (1865 жылдан – профессор). 1890 жылы білім беру министрімен 

кикілжіңнің салдарынан университетті тастап кетеді.  1892 жылдан – қайта 

ұйымдастырылған өлшемдер мен салмақтар бас Палатасында үлгілі гірлер мен 

таразылардың Депосында оқымысты-сақтаушы болады да, 1893-1907 жж оның 

басқарушысы болады. 

Негізгі жұмыстары химия, физика, метрология, метеорология және т.б. 

облыстарында болған.  1869 жылы табиғаттың іргелі заңдарының бірі – химия 

элементтердің периодты заңын  ашты және оның негізде периодты кестені 

жасады. 

Көптеген элементтердің атом салмақтарының мәндерін жөндеді, жаңадан 

тағы элементтердің ашылуын болжап айтты (галлий, германий, скандий). 

Келесі ашулар осы болжамдарды және периодты заңды нақты растады. 

Кризистік температуралардың болуын болжады (1860), Клайперон теңдеуін  
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38 сурет. - Д.И. Менделеев 

жалпылады да, идеал газ күйін (Менделеев-

Клапейрон теңдеуі) 1874 жылы қорытып берді.      

1887 жылы атмосфераның жоғарғы қабатын оқып-

үйрену және күннің тұтылуын бақылау үшін ауа 

шарының пилотсыз ұшуын іскеасырды. 

Таразылардың физикалық теориясын, күйенте 

құрылысын, өлшеудің нақты амал-тәсілдерін өңдеп 

берген. 

КСРО ҒА Менделеевке химиядағы керемет 

жұмыстары үшін алтын медаль табыстады. 

1808 ж. Гей-Люссак еселі қатынастар заңын 

экспериментті түрде ашты. Бұл заңның 

интерпретациясы бірқатар жағдайларда Дальтонның 

мәндеріне қайшы келді. Бірақ, 1811 жылы итальян  

химигі Амедео Авагадро (1776-1856) бірдей сыртқы шарттарды (температура, 

қысым) газдардың тең көлемінде бөлшектердің тең саны бар деген заңын 

тұжырымдап берді. Гей-Люссак пен Дальтонның нәтижелері арасындағы 

қайшылықты шешуге мүмкіндік беретін, газ молекулалары бірнеше атомдардан 

тұратынына жол берілді.    

Заттардың атомдық-молекулалық құрылысы туралы оқулардың 

жетістіктері, негізінен газдардың, термодинамика мен молекулалық физиканың 

құрылуына әсерін тигізіп, жылудың механикалық теориясын дамуына көп 

ықпал етті. 

XVIII ғасырдың екінші жартысында жылутегі теориясы  ерекшеленді, 

бірақ XIX ғасырдың басында ол жылудың механикалық теориясының өз 

позицияларына жол беруге бола бастады.   

Карно Никола Леонард Сади (01.04.1796 – 24.08.1832) (39-сурет) – 

француз физигі және инженер. Парижде әскери басшы, саясаткер және 

оқымысты Л. Карноның отбасында дүниеге келген. Политехникалық мектепті 

1814 жылы аяқтаған. 1814-19 және 1826-27 жж. – әскери қызметте инженер 

ретінде жұмыс атқарған. 

 
 

39 сурет. - Карно Н.Л.С. 

Термодинамиканы құрушылардың бірі болып 

табылады. 1824 жылы «Оттың қоғаушы күші және осы 

күшті келтіретін машиналар туралы ойлар» атты 

шығармасында, мәңгілік қозғалтқыштың 

болмайтынынан шығып, алғаш рет, пайдалы жұмысты 

ыстық денеден суық денеге жылудың өтуі арқылы 

алуға болатынын көрсетті (термодинамиканың 2-

заңы).  

Айналмалы және кері процесстер түсінігін 

енгізіп, жоғары қысым буының бу машиналарында 

қолданылу шектерін және оның ұлғаюын көрсетті, 

газды жылу машиналарының жұмыс істеу принципін 

тұжырымдап берді. 
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Карноның ойлары оның жаңашылығымен басында байқалмай қалып 

жатты. Тек 1834 жылы француз физигі және инженері Бенуа Поль Эмиль 

Клайперон (1799-1864) осы жұмыстарға мән берді, Карноның алғашқы циклін 

екі изотерма мен екі адиабата циклдерімен алмастырды және Бойль және Гей-

Люссактың заңдарын біріктіретін газ күй теңдеуін қорытып шығарды.  

Ең ақырында жылу мен жұмыстың эквиваленттілігі туралы идеяны 1842-

43 жж. неміс дәрігері Юлиус Роберт Майер (1814-1878) және Джоуль 

тұжырымдап берген және жылудың механикалық эквивалентін сандық 

анықтаған. 

Клаузиус Рудольф Юлиус Эммануэль (02.01.1822–24.08.1888) (40-

сурет) – неміс физигі, Берлиндік ҒА (1876) және басқа да ғылым академиялары 

мен ғылыми қоғамдардың корреспондент-мүшесі. Кеслинде пастордың 

отбасында дүниеге келген. Берлин университетін аяқтап, доктор атағын алады 

(1847). Берлиндегі Королдық артиллериялық техникалық мектепте оқытушы 

болып қызмет атқарады. 1855 жылдан бастап Цюрихск политехникумында 

оқытушы, 1867 жылдан – Вюрцбергск профессоры және 1869 жылдан – 

Боннский университетінде қызмет атқарады. 

 
 

40 сурет. - Клаузиус 

Рудольф 

Юлиус Эммануэль 

Молекулалық физика, термодинамика, 

теориялық механика, математикалық физика 

облыстарында жұмыс жасаған. 1850 жылы У. 

Ранкиннен тәуелсіз жылу мен жұмыс арасындағы 

жалпы қатынасты алды (термодинамиканың бірінші 

бастамасы) және бу машинасының идеал 

термодинамикалық циклін өңдеді (Ранкин-Клаузиус 

циклі). Екінші бастаманың математикалық өрнегін 

кері процесстер жағдайында берді, энтропияның 

өзгерісі процестің өту бағытымен анықталатынын 

көрсетті. Газдың кинетикалық теориясына 

статистикалық көрінісін, молекулалар қозғалысының  

сферасы туралы түсінік енгізіп, алғаш ыдыстың    

қабырғасындағы газ қысымын теориялық түрде 

есептеп берді. 

1870 жылы бөлшектер жүйесінің орташа кинетикалық энергиясын оған 

әсер ететін күштермен байланыстыратын, вириал теоремасын дәлелдеді. Заттың 

балқу температурасының қысыммен байланысын негіздеп берді (Клайперон-

Клаузиус теңдеуі). 

Джоуль-Ленц заңын теориялық негіздеп, термоэлектр теориясын 

дамытты, электролитті диссоциация туралы ұғымды енгізді. Поляризация 

теориясын өңдеп, О. Моссоттиден тәуелсіз  диэлектрлік өтімділік мен 

диэлектриктің поляризделуі арасындағы қатынасты қорытып берді (Клаузиус-

Моссотти формуласы). 

Клаузиус ішкі энергия туралы түсінікті енгізіп, бірінші бастаманың нақты 

математикалық формасын берді, сондай-ақ, термодинамиканың екінші 

бастамасын жаңа тұжырымдамасын берді: жылудың анағұрлым суық денеден 
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анағұрлым ыстық денеге өздігінен берілуі мүмкін емес.  1865 жылы ол жаңа 

шама, термодиамикадағы іргелі орын алатын – энтропияны енгізді. Бұл идеал 

қайтымды процестерде тұрақты және нақты процестерде артатын шама.    

Механикалық процестер мен жылулық құбылыстар арасындағы 

байланыстың нақтылығы газдардың кинетикалық теориясында іске асырылады.   

Кинетикалық теория көптеген құбылыстарды түсіндіре алды: 

диффузияны, еруді, жылуөткізгіштікті және т.б. Молекулалар арасындағы 

әсерлесуді және олардың өлшемдерін есепке алу  Иоганнес Дидерик Ван дер 

Ваальсқа (1837-1923) тиесілі болып, 1873 жылы идеал газ теңдеуіне түзетулер 

енгізіп, нақты газдарды сипаттап берді. 

Барлық процестер қайтымды болғанда, термодинамиканың 2 

бастамасының тұжырымдамасы дәстүрлі механикалық түсініктерге сай келмеді. 

Бұл қиындықтарды шешу Максвелл мен Больцманның қолынан келді, олар 

физикалық құбылыстардың ықтмалдылығы түсінігін енгізіп, механикадағы 

динамикалық заңдардың орнына термодинамикада статистикалық заңдарды 

қойды. 

Максвелл Джеймс Клерк (13.06.1831–05.11.1879) (41-сурет) – 

ағылшын физигі, Эдинбург (1855) және Лондон (1861) королдық 

қоғамдарының мүшесі.  

 
 

41-сурет. Максвелл 

Джеймс Клерк 
 

Эдинбургте  заңгер   отбасында  дүниеге  келген.   

Эдинбург  (1847-50)  және Кембридж (1850-54) 

университеттерінде оқыған. Университетті аяқтаған 

соң  Тринити колледжінде дәріс оқып, 1856-60 жж. –

Абердин университетінің профессоры, 1860-65 жж. – 

Лондон    королдық    колледжінде,    1871     жылдан 

бастап     –     Кембридждегі эксперименттік 

физиканың бірінші профессоры болып қызмет 

атқарған. 

Оның жетекшілігмен Кембридждегі Кавендиш 

зертханасы құрылған.   Электродинамика, 

молекулалық және статистикалық физика, оптика, 

серпімділік теориясы облыстары бойынша жұмыс  

жасаған. Жылдамдық бойынша газ молекулаларының таралу заңын (Максвелл 

таралуы) бекітті, ішкі үйкеліс, диффузия және жылуөткізгіштік процестеріне 

қолданып, тасымалдау теориясын дамытты. Ығысу тогы түсінігін енгізе және 

электромагниттік өріске өзіндік анықтама бере отырып, электромагниттік 

теориясын (Максвелл теңдеуі) құрды. 

Алғаш (1879) Г. Кавендиштің қолжазба еңбектерін жарыққа шығарды.  

Оның есімімен магниттік ағынның өлшем бірлігі - максвелл деп аталды. 

Больцман Людвиг (20.02.1844–05.09.1906) (42-сурет) – австрия физигі, 

Австрия (1895), Петербург (1899) және тағы да басқа ғылым академияларының 

мүшесі болған. Венада қызметкердің отбасында дүниеге келген. Вена 

университетін (1866) аяқтады. Граца (1869-73 және 1876-89), Вена (1873-76 

және 1894-1900 және 1903 жылдан бастап), Мюнхен (1889-94), Лейпциг (1900-
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02) университеттерінің профессор болады. 

 
 

42 сурет. - Больцман 

Людвиг 

 

Газдардың кинетикалық теориясы, 

термодинамика және сәулелену теориясы облыстары 

бойынша жұмыс жасаған. Газ молекулаларының 

жылдамдық бойынша таралу заңын қорытып берді 

(Больцман статистикасы). Статистикалық заңдарды 

қолданып, физикалық кинетиканың негізі болып 

табылатын, газдардың кинетикалық теңдеуін қорытып 

берді. Жүйе энтропиясын оның күй 

ықтималдылығымен байланыстырды және 

термодинамиканың 2-бастамасының статистикалық 

сипаттамасын дәлелдеді. Алғаш термодинамика 

принциптерін сәулеленуге қолданып, Й. Стефанның 

экспериментт түрде алған жылулық сәулелену заңын   

алды.          Термодинамикалық               түсініктерден  

Д. Максвеллдің жарық қысымы туралы гипотезасын расқа шығарды. 

Газдардың кинетикалық теориясының қарсыластарының тарпа бас салуы 

Больцманға қатты әсер етті, оның өз-өзіне қол жұмсауына осы жағдай себеп 

болуы мүмкін. 

Термодинамиканың екінші бастамасы табиғаттың қарапайым заңы емес, 

ықтимал заң ретінде қарастырыла бастады. Осында алғаш рет классикалық 

физика табиғат құбылыстарының дуализмімен қақтығысып жатты. 

Термодинамика сонау бастан тек жылудың механикалық теориясы 

түсініктеріне жүгінген болатын. Даму барысында ол физиканың дербес бір 

бөліміне айналды.  

 

Роберт Бойль (1627 - 1691) 

Роберт Бойль (43-сурет) 1627 ж. 25 қаңтарда Лисморда (Ирландия) 

туылды, Итон колледжiнде (1635 - 1638) және Женева академиясында (1639 – 

1644) бiлiм алды. Содан кейiн ол ешқайда шықпастан Столбридждегi өзiнiң 

имениясында тұрды, онда ол 12 жыл бойы өзiнiң химиялық зерттеулерiн 

жүргiздi. 1656 ж. Б. Оксфордқа, ал 1668 ж. Лондонға көштi.  

Роберт Бойль ғылыми қызметi физика мен химия салаларына байланысты 

эксперименттік әдiстерге негiзделген және атомистикалық теорияны дамытты. 

1660 ж. ол газ қысымының көлемге тәуелдiлiгiн анықтайтын заңды тапты. 

Кейiнiрек, бұл заң Бойль – Мариотт заңы деп аталды: бұл заңды Бойльден 

байланыссыз француз физигi Э. Мариотт ашты.       

Бойль химиялық процесстердi көп зерттедi, мысалы, металды 

күйдiргендегi, ағашты құрғақ айдағандағы, тұздар, қышқыл және сiлтiлер 

түрленгенде болатын процесстердi. 1654 ж. ол ғылымға денелер құрамының 

анализi деген ұғым енгiздi. Бойльдiң бiр кiтабы «Химик - скептик» деп аталған. 

Ол агрегаттық күйдегi денелердiң ерекшелiгiне алғаш рет түсiндiрме 

бердi. 1660 ж. Бойль калий ацетатын айдап ацетон шығарды, 1663 ж. 

Шотландияның тауларында өсетiн лакмус қынасынан лакмус индикаторын 
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тауып өз зерттеулерiнде пайдаланды. 

 
 

43 сурет. - Роберт Бойль 

1680 ж. ол сүйектерден фосфорды алу әдiсiн 

дайындады, ортофосфорлық қышқылды және 

фосфиндi шығарды.  

Бойль Оксфордта ғылыми қоғамды құруға 

белсене қатысты. Бұл қоғам кейiн Лондон Корольдiк 

қоғамы болып аталынды (ағылшын Ғылыми 

Академиясымен бiрдей). Роберт Бойль 1691 ж. 30 

желтоқсан айында дүние салды. Ол болашақ ұрпаққа 

бай ғылыми мұра қалдырды. Бойль өте көп кiтаптар 

жазды, кейбiреулерi ол өлгеннен кейiн басылып 

шықты: кейбiр қолжазбалар Корольдік қоғамының 

мұражайынан табылды. 

 

 

Студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар: 

 

1. XVIII ғ. жылу туралы ілім. 

2. XVIII ғ. термометрия. Жылу мен температура.  

3. Статистикалық физиканың пайда болуы. 

4. Молекула-кинетикалық теорияның эксперименттік негіздері. 

5. Молекула-кинетикалық теория біріктірген бірнеше физикалық 

зерттеулердің бағыттары (атомизм, жылу туралы ілім және т.б.). 

6. М.В. Ломоносовтың өмірбаяны, ғылыми жолы. 

7. XIX ғ. басындағы жылу туралы ғылымның жағдайы. 

 

 

9-дәріс 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ФИЗИКА 

XIX ғ. аяғы – XX ғ. басындағы ғылыми көтеріліс 

 

XIX-XX ғғ. классикалық физикадан жаңа кванттық-релятивистік 

физикаға өту кезеңі болып табылады.  

Бұл кездерде Эйнштейн 20 жаста, Бор 14 жаста болған еді. Ол кезде 

ешкім алдағы жаңа ғасырдың қаншалықты көп ұлы ашуларды әкелетінін білмеп 

еді. 

Ғылыми төңкеріс XIX ғ. ескі формалардың мұра болып қалған 

теорияларынан туды. Ғылыми журналдарда бұрынғыдан көп 3-3,5 мың жылына 

жұмыстар жарық көріп жатты. Ғылыммен айналыстаын адамдар қатары 

көбейді, қайсы біреулерінің есімдері ұмыт болып та жатты.  

Жаңа физика қоғаммен тығыз байланыста, қарым-қатынаста болды. 

Ғылымның дамуымен қатар, АҚШ-тағы өндірістік күштер белсенді дами 

бастады. Осылай герман электротехникалық концерні «Симменс» Берлиндегі 

Гельгольц басқарған физика-техникалық институтты жартылай 
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қаржыландырып отырған. Содан кейін, өз өндірістерінде жеке 

электротехникалық зертханаларды құрып алды. Осындай жағдай Англия, АҚШ 

және Францияда да бағыт алды. Кеңес өкіметі бұл жағынан артта еді. Тек 

атақты Нобелдер жанұясы ғана Ресейдің ғылымының дамуына ақша салуды 

қажет деп тапқан. Бұл әрине XX ғ. басы үшін жеткіліксіз еді. 

Жеке капиталдарды ғылыми зерттеулерге салып отыру ғалымдар мен 

жұмыс берушілер арасында жаңа қарым-қатынасты құруға әсерін тигізді. 

Ғылым мен қоғам арасындағы қарым-қатынас үшін ең ыңғайлы болғаны 

ғылыми-техникалық төңкеріс кезінде 1901 ж. Нобель сыйлықтары еді. Нобель 

сыйлықтары бір жағынан ғалым, оқымысты үшін ең жоғары марапат, мәртебе 

болып табылды, екінші жағынан жай адамға ғылым әлеміне бағдар алу 

мүмкіндігін беру еді. 

XIX-XX ғғ. физикамен үш мыңға жуық адам айналысқан. I Халықаралық 

конгресте 1901 жылы Парижге үш жүзге жуық оқымысты келген. Олардың көбі 

жастар еді. Коперник ол кезде 70 жаста болар еді, Галилей мен Ньютон 45 жас 

шамасында еді. XX ғ. жаңа физиканы құрушылар Резерфорд, Эйнштейн, Бор 30 

жас шамасында болды.  

Осы кезеңде пайда болған жаңа ғылымды классикалық физика кезеңінде 

тәрбиеленген орта және кәрі жас қауым қабылдай алмай жатты.  

XIX-XX ғғ. ғылыми төңкеріс алдына физика мен техниканың қатынасы 

туралы сұрақты жаңадан қойды. Осы кезде техника – қолданбалы физика екені 

тұжырымдалды. Физика жаңа техника салаларын және жаңа техникалық 

мүмкіндіктерді аша бастады. XX ғ. физиканың негізгі жетістігі болып ғылыми 

аспап жасау еді.  

Жаңа төңкерістің құрылуымен ғылымның «әріптестігіне» алып келді. 

Жалғыз басты оқымыстылар енді бірігіп жұмыс жасай бастайды. Бұл процесс 

XIX ғ. ортасында ғылыми институттар негізі салынғанда басталған еді 

(мысалы, Англиядағы Кавендиш зертханасы, Германиядағы физика-техникалық 

институт).  

Аздаған оқымыстылар топтары да ғылымда жетістікке жетуге жеткілікті 

болмады, басқа да сала мамандарымен жұмыс жасау қажет болды. Осылайша, 

үлкен ғылыми коллективтер пайда бола бастады, бұл әсіресе XX ғ. 

ортасындағы көптеген ашулар жасалған уақытқа тиесілі. 

XIX-XX ғғ. ғылыми төңкеріс ғылыми зерттеулердің әдістерін іске асыру 

туралы айта кету керек. Сонау Архимед заманынан-ақ, алғашқы ғылым 

жетістіктері соғыс, әскери облыстарда қолданыс тапқан, өкінішке орай, сол 

жетістіктердің кесірінен миллиондаған адамдар көз жұмды. Осы жағдай XX 

ғасырларда көрініс тапты, әсіресе ғасырдың екінші жартысында бүкіл 

адамзатты жоюға қабілетті ядролық қару ойлап табылған соң да адамдардың  

өліміне әкеп соқты (Херосима, Нагасаки және өзіміздің Семей полигоны). 

Нобель барлық ашулар тек тыныштық, татулық үшін болса екен деген 

арманы орындалмауы да мүмкін, яғни  жаңағы әскери қарулар барлық мақсатта 

да қолданыс табады. Бұл ғылымның дамуының логикасы. 

Енді ұлы ашуларға тоқталайық.  
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 Абсолют қара дененің (АҚД) шағылуын зерттелуін қарастырайық. Бұл 

мәселені зерттеу өте ертеде басталған. 1792 жылы швейцарлық физик Пьер 

Прево (1751-1839) дененің жұтылуы және шағылуы қабілеттері бір-біріне 

пропорционал деген ережені жазған еді. Алайда, нақты зерттеулерді Густав 

Кирхгоф (18247-1888) бастаған еді. Оның физикадағы жетістіктері: атақты 

Кирхгоф ережесі, Гюйгенс-Френель принципін математикалық тұрғыда 

дәлелдеді, спектрлік талдауды Р.Ф. Бунзенмен (1811-1889) бірге өңдеген және 

күн спектріндегі фраунгофер сызықтарын түсіндірді. 

 Кирхгоф заңы бойынша кез-келген дененің жұтылу және шағылу 

қабілеттерінің қатынасы бірдей: 
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ТА
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 . 

Е (шағылу қабілеті) және А (жұтылу қабілеті) функциялары кез-келген 

болуы мүмкін, ал ),( Т  функциясы біреу ғана болу керек. Бұл 

термодинамикалық ойлардан шыққан абсолют қатты дене үшін 1),( Т . 

Ары қарай ),( Т  түрін түсіндіру зерттеледі. Ол үшін эксперименттік 

теориялық жұмыстар жасалды. ),( Т  түрінің эксперименттік түрін 1879 ж. 

австрия физигі Й. Стефан (1835-1839), ал 1884 жылы Л. Больцман теориялық 

түрін берген: 
4Т  . 

Бұл қатынас Стефан-Больцман заңы деп аталады. Бұл заң – интегралды, 

ол температурасымен АҚД шағылуының энтропия өзгерісін анықтайды. 

Енді АҚД шағылуының жиіліктік тәуелділігін табу керек еді. Мұның 

шешімін 1896 ж. Вильгельм Вин (1864-1928) АҚД спектріндегі энергияның 

таралу заңы ретінде берді: 

)exp(),( 13

1

 TcСТ  . 

Бұл формула тек таза термодинамикада ғана жұмыс істейді және 

спектрдің ұзынтолқынды бөлігі үшін жұмыс істемейді. 

Дж. Рэлей (1842-1919) және Дж.Джинс бұл өрнекті спектрдің 

ұзынтолқынды бөлігі үшін берді, бұл формула Рэлей-Джинс формуласы деп 

аталады. 

Осылайша, Вин және Рэлей-Джинс формулалары АҚД шағылу 

ерекшеліктерін толығымен нақты сипаттай алмады. Бұл формулаларды қорыту 

үшін классикалық физика рамкасында жасауға болмайтыны түсінікті болды. 

Бұған енді жаңа ойлар мен жаңа жолдар қажет болды. Мұны Макс Планк (1858-

1947) жасады. Ол көтерілістік қадам жасады, мынадай гипотеза айтылды: АҚД 

шағылуы кванттармен дискретті болды деген. 

Планк энтропия мен осциллятордың орташа энергиясымен байланыс 

құрып өзінің атақты формуласын алды: 
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Бұл өрнек 1900 ж. алынды, теориялық қорытылуы болмады. Эксперимент 

жүзінде теорияны тексергенде дәлме-дәл келген. Енді Планктің алдында осы 
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формуланы теориялық жолмен алу тұрды. Ол Больцманның идеал газдың 

микрокүйін микрокүй сандары анықтайды деген идеясын қолдады. Соңында ол 

мынадай формуланы алды: рЕ  , р – бүтін сан. Сөйтіп, Планк теориялық 

жолмен формуланы қорытып шығарды. Планк өз формуласына түсініктемелер 

бермек болды, бірақ бере алмады. Планк теориясы классикалық физикаға 

қайшы келді. Квант гипотезасы уақыт өте кейбір есептерге қолдана бастады. Ол 

ақырындап классикалық емес физиканың жаңа негізінің біріне айнала 

бастайды. 

Кванттық физиканың негіздерін тұжырымдауда үлкен рөлді Альберт 

Эйнштейн атқарды. Планктің гипотезасын температураның 

жылусыйымдылыққа тәуелділігін түсіндіру үшін қолданылды. Классикалық 

теорияға сәйкес кез-келген дененің молярлық жылусыйымдылығы 3RT-ға тең – 

бұл осы заңды ашқан Пьер Луи Дюлонг (1785-1838) және Алексис Терез Птидің 

(1791-1820) есімдерімен аталған атақты заң. Алайда, практикада ол барлық 

заттар үшін орындалмайды: кейбір материалдар үшін температураның 

төмендеуімен жылусыйымдылық та кемиді. 

Осциллятордың энергиясы квантталады дегенді ұстанып, 1907 ж. 

Эйнштейн бір еркіндік дәрежеге класикалықтан ерекшелінетін энергия сай 

келетінін көрсетті. Онда экспериментпен дәл келетін жылусыйымдылық үшін 

өрнекті алуға болады: 
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Кейінірек, 1912 ж. бұл теорияны П.Й.В. Дебай (1884-1966 жж.) жетілдіріп 

және оны қатты денелердің жылусыйымдылықтарын есептеу үшін қолданды. 

1905 жылы Эйнштейн Планк гипотезасын фотоэффект және ұқсас 

құбылыстарға қолданды. Ол кеңістікте сәулелену энергиясы h -ға тең 

порциялармен (кванттармен) таралады деп санаған. 

АҚД сипаттауда Планктан Эйнштейннің сипаттамасы өзгеше. Эйнштейн 

Вин формуласын алады. Оны қолдана, айна қуысындағы монохроматты 

сәулеленудің энтропиясын анықтады: 

)ln(
2

1

V

V
nS  , 

мұндағы V2 – қуыстың көлемі, V1- сәулеленуге ұшыраған көлем. 

Бұл идеал газға арналған өрнекке сәйкес келеді, өйткені 




h
n  - кванттар 

саны. Осыдан барып сәулелену кванттары енгізіледі. 

Осылайша, сәулеленудің кванттық үлгісі рамкасында бірқатар 

құбылыстар түсіндірілді: люминесценция кезіндегі стоксты ығысу, 

фотоэффект, газдардың фотоионизациясы және т.б.  
Эйнштейннің өзі көп жылдар бойы және табысты сәулелену 

проблемаларымен айналысты. Осылай, 1912 жылы фотохимияның негізгі заңын 

бекітті: әрбір жұтылған фотон бір элементар фотореакцияны тудырады. 
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1917 жылы Эйнштейн спонтандық және еріксіз сәулелену түсініктерін енгізді. 

Бұл түсініктер қазіргі заманғы кванттық генераторлар теориясының негізіне 

жатады. 1917 ж. жұмысында ол фотон импульсі ch /  ұғымын енгізді. 

Эйнштейн физикаға енгізген фотондарды ескі буынның оқымыстылары 

қабылдай алмады. Экспериментті түрде мұны 1924 ж. Артур Холли Комптон 

(1892-1962) рентген сәулелерінің таралу эффектісін ашумен дәлелдеді.  

 Комптон эффектісін классикалық физика түсіндіре алмады, ал кванттық 

теория бойынша түсінікті болды. Комптон эффектісінің ашылуы Планк пен 

Эйнштейннің физикаға кванттануды енгізгеннің дұрыстығын көрсетті. Енді 

шамаларды атау, оларды енгізу сияқты мәселелер тұрды, бұл корпускулалық-

толқындық дуализмді түсіндіру үшін қандай да бір басқа ғылыми тіл қажет 

болды, ол кванттық-механиканың пайда болуына әкеп соқты.  

 

Студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар: 

 

1. Абсолют қатты денені оқып-зерттеу тарихы.  

2. Макс Планктың өмірбаяны және  ғылыми жетістіктері. 

3. Пьер Луи Дюлонг және Алексис Терез Птидің өмірбаяндары. 

4. Артур Холли Комптонның ғылыми өмірі мен ғылыми жетістіктері 

5.  Петер Дебайдың өмірбаяны және  ғылыми жетістіктері. 

6. XIX ғасырдағы механика. Жердің тәуліктік  қозғалысы. Ньютон 

принциптерін сынау. 

7. Лоренцтің электромагниттік теориясы.  

8. Уақыт пен кеңістік салыстырмалылығы. 

 

 

10-дәріс 

Кванттық механиканың пайда болуы 

 

Физикада болған ең ұлы төңкерiс ХХ ғасырдың бас кезiне дәл келедi. 

Тәжiрибеде байқалған жылудың сәуле шығару (қызған дененің 

электромагниттiк толқындар шығаруы) спектрлерiне энергияның үлестiрiлу 

заңдылықтарын түсiндiру мүмкiн болмады. Максвеллдiң сан рет тексерiлген 

электромагнетизм заңдарын заттың қысқа электромагниттiк толқындар шығару 

проблемасына қолданбақшы болғанда, кенет «қарсылық көрсеттi». Бұл 

заңдардың антеннаның радиотолқындар шығаруын тамаша сипаттауы және өз 

кезінде электромагниттiк толқындардың барын осы зандар негiзiнде алдын ала 

айтуы таңқаларлық едi. 

Максвеллдiң қызған дене электромагниттiк толқындар шығару 

салдарынан үнемi энергия жұмсап шығындана отырып, абсолют нөлге дейiн 

салқындауы тиiс деген электродинамикасы мағынасыз тұжырым жасауға 

келтiрiлген-дi. 

Классикалық теория бойынша зат пен толқын шығару арасында жылулық 

тепе-теңдiк болуы мүмкiн емес. Алайда күнделiктi тәжiрибеде шындығында 



 

78  

 

 

 

мұндай ешнәрсе жоқ екенiн керсетедi. Кызған дене өзiнiң барлық энергиясын 

электромагниттiк толқын шығаруға жұмсайды. Теория мен тәжірибе 

арасындағы осы қарама- қайшылықтан шығудың жолын іздеу  барысында неміс      

физигі Макс Планк (44-сурет) атомдар  электромагниттік энергияны Макс 

Планк жеке порциялармен – кванттармен шығарады деп болжаған. 
 

 

44 сурет. - Макс Планк 
 

Әрбір порцияның  Е энергиясы оны шығару 

жиілігі v-ге  

E=hv 

 

Прапорционалдық коэфиценті Һ Планк 

тұрақтысы деп аталады.  

Жарық қысымы 

Жарық қысымын П.Н. Лебедев өлшеді. 

Толқынның электр өрісінің әсерінен денедегі 

электрондар тербеліс жасайды. Электр тогы пайда 

болады. Бұл ток электр өрісі кернеулігінің бойымен 

бағытталған. Реттелген қозғалыстағы электрондарға 

магнит өрісі тарапынан Лоренц күші әсер етеді. Сол қол 

ережесі бойынша Лоренц күші толқынның таралу бағытына қарай бағытталған. 

Жарық қысымының күші деген осы. 

Максвелл теориясының дұрыстығын дәлелдеу үшiн жарық қысымын 

өлшеу маңызды болды. Көптеген ғалымдар солай жасамақшы едi, бiрақ жарық 

қысымы өте аз болғандықтан, оның сәтi келмедi. Жарық қысымын алғашқы рет 

атақты орыс физигi Петр Николаевич Л е б е д е в 1900 ж. өлшедi. 

  

Жарықтың химиялық әсері. Фотосурет. 

Молекулалардың кез-келген түрленуi - химиялық процесс. Көбiнесе 

жарықтың  әсерiнен молекула ыдырағанда, тiзбектелген химиялық түрленулер 

басталады. Күн сәулелерiнiң әсерiнен матаның оңуы және күнге тотығуы - 

бұлар жарықтың химиялық  әсерінің мысалдары. 

Ағаштар мен шөптiң жасыл жапырақтарында, қылқан жапырақтылардың 

қылқандарында, тағы басқа көптеген микроорганизмдерде жарықтың әсерiнен 

аса маңызды химиялық реакциялар жүредi. Күннің әсерiнен жасыл 

жапырақтарда Жердегi барлық тiршiлiк үшін қажеттi процестер жүредi. Олар 

бiзге қорек бередi, сондай-ақ бiзге дем алу үшін оттегiн бередi. 

Жапырақтар ауадан көмiрқышқыл  газды жұтады  да, оның 

молекулаларын құрама  бөлiктерiне: көміртегi мен оттегiне  ыдыратады. Орыс 

биологы Климент Аркадьевич Тимирязев анықтағандай, бұл хлорофилл 

молекулаларында күн спектрiнiң қызыл сәулелерiнiң әсерiнен орындалады. 

Көмiртегi тiзбегiне жерден тамыр арқылы алынатын басқа элементтер атомын  

бiрiктiре отырып, өсiмдiктер адам мен жануарлар үшін қореқ - белоктардың, 

майдың және көміртегінің молекулаларын құрастырады. 

Фотосурет 

Фотопластинаның сезгiш қабаты желатинге енгiзiлген бромды күмiстiң  
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майда кристалдарынан тұрады. Кристалдарға жарық кванттары түскенде 

электрондар бромның кейбiр иондарынан бөлiнiп кетедi. Бұл электрондарды 

күмiстiң иондары қармап алады да, кристалдарда шағын мөлшерде күмiстің 

бейтарап атомдары пайда болады. Бiрақ осы процестiң есебiнен бөлiнiп шыққан 

металл күйдегi күмiстiң мөлшерi аз. 

Шындығында, фотопластинаның (немесе фотопленканың) уақыт өтуiне 

байланысты жарықтан аз да болса қараятынын байқауға болады. Бұл қараю 

металл күмiстiң пайда болуынан туған. Жарықтың әсерiмен объектiнiң 

фотопластинада пайда болған кескiнiн жасырын деп айтады. 

Пластинаны өңдеудегi бiрiншi операция айқындау болып табылады. 

Пластина гидрохинонның метолдың  немесе басқа заттардың ертiндiсiне 

батырылады, олардың әсерiнен бромды күмiстiң жеке молекулалары ыдыраған 

барлық кристалдарынан металл күмiс бөлiнiп шығады. Пластинада объектiнiң 

негатив кескiнi пайда болады, онда объектiнiң жарық жерлерi караңғы және 

керiсiнше болады. 

Бұдан кейiнгi операция - бекiту, мұнда бромды күмiстiң калған 

кристалдары ерiтiледi де, жуылады. Осының салдарынан пластина жарық 

сезгiш болмай калады. Бекiту үшiн пластинаны гипосульфиттiң ерiтiндiсiне 

батырады. Суға жуған соң негатив дайын болады. Оны фотоқағаздың, яғни 

жарық сезгiш қабат қапталған кәдiмгi қағаздың үстiне орналастырып, 

жарықтандырып және жоғарыда көрсетiлгендей, химиялық өңдеу жасаған соң, 

позитив кескiн шығарып алады. Ендi позитивте жарық және қараңғы 

реңктердiң таралуы дұрыс (айналдырылмаған) болды. 

 

Бордың кванттық постулаттары. Сутегі атомының Бор жасаған 

моделі 

Табиғаттағы процестер туралы кванттық түсiнiктердi одан әрi дамыта 

отырып, 1913 ж. данияның ұлы физигi Нильс Бор физиктердi ойландырған өте 

қиын жағдайдан шығарудың жолын тапты. 

Бордың еңбегiне сүйсiнген Эйнштейн, оны “ақыл-ой саласындағы жоғары 

музыкалық дарын” деп бағалады. Бір-бiрiнен дара жатқан тәжiрибе деректерiне 

сүйене отырып, Бор данышпандық интуицияның жәрдемiмен iстiң мәнiн дұрыс 

аңғарды. 

Бордың бiріншi постулатында былай делiнген: атомдық жүйе тек ерекше 

стационар немесе кванттық күйлерде ғана болады, олардың әрқайсысына 

белгiлi бiр энергия Еn сәйкес келедi. Стационар күйде атом сәуле шығармайды. 

Бордың екінші постулатына сәйкес, атом үлкен энергиялы Ек стационар 

күйден аз энертиялы Еn стационар күйге өткенде жарық шығарылады. 

Шығарылған фотонның энергиясы атомның стационар екi күйдегi 

энергияларының айырмасына тең: 

 

Nvkn=Ek – En 

Бұдан сәуле шығару жиілігін былай өрнектеуге болады: 
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Жарықтың жұтылу кезінде атом энергиясы аз тұрақты күйден энергиясы 

көп тұрақты күйге өтеді. 

 

Студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар: 

 

1. Салыстырмалылық теорияның пайда болуы мен дамуы. 

2. Салыстырмалылық теория туралы түсінікке философиялық күрес. 

3. Қозғалған орта электродинамикасының дамуы. 

4. Жарық кванттар туралы түсніктердің пайда болуы және сәулелену 

теориясының дамуы. 

5. Атом құрылысы теориясының дамуының басы; Бор атомының 

теориясы. 

6. Кванттық механиканың дамуы. 

7. Кванттық механикадағы интерпретацияның дамуы. 

8. Кванттық механиканың дамуына үлес қосқан оқымыстылардың 

өмірбаяндары.  

 

11-дәріс 

Қозғалған орта электродинамикасы және электрондық теория. 

А. Эйнштейн 

 

А. Майкельсон 1881 ж. «Жердің салыстырмалы қозғалысы және эфир» 

мақаласында эфирге қатысты ешқандай жер қозғалысы бақылана алмағанын 

айтқан. Бұл мақалаға орасан зор эксперименттік жұмыс қажет болды. Оның 

негізгі мақсаты эфирге қатысты жер қозғалысын табу, бақылау еді. Ол кезде 

эфирдің бар екендігіне ешкімнің күмәні болған емес. Тек Жер қозғалғанда эфир 

қозғалыссыз қала ма, әлде жоқ па деген сұрақ қана түсініксіз болды. Бәріне 

тоқтамды эксперимент қою керек болды. Оның авторы болған Альберт 

Абрахам Майкельсон (1852-193.). 

Эксперименттің мақсаты – жер қозғалысы бағытына және перпендикуляр 

жіберілген жарық сәулесінің жылдамдығын өлшеу еді. Егер осы жылдамдықтар 

әр түрлі болса, эфир жермен қозғалмайды, ал егер жылдамдықтар бірдей 

болатын болса эфир жермен бірге қозғалар еді. Оқымысты өлшеулер үшін 

жоғарғы сезімтал аспап - өзінің атымен аталған ерекше конструкциялы 

интерферометрді қолданған. Майкельсон интерферометрінің алғашқы үлгісі 

Берлиндегі Гельмгольц зертханаларында сынақтан өткен. Алайда, көшедегі 

қозғалыстар және басқа да кедергілер нақты дәлдікті экспериментке кедергі 

жасады. Сондықтан интерферометр енді тыныш Потсдамға әкелініп, болашақ 

телескоптың бетон фундаментіне орнатылды. Экспериментттер жүргізілді. 

Эфирге қатысты ешқандай Жердің қозғалысы байқалмады. 

Г.А. Лоренц Майкельсон тәжірибесіндегі есептеулерден қате тауып, ол 

туралы 1886 жылы ашық жариялады. Бір жыл өткен соң Майкельсон мен 
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Эдвард Морли (1838-1923) тәжірибені жоғарғы дәлдікпен қайталады. Сынабы 

бар резервуарда жүзіп жүрген тас плитаға интерферометр жөнделіп орнатылды. 

Көп шағылуларды қолданудан оптикалық жолдың ұзындығы 11 м болды, ол 

өлшеу дәлдігін 10 есеге арттырды. Тәжірибелер 1887 жылы аяқталды да, оның 

қорытындысы теріс болып қала берді. Бұл Г. Герц айтқан ойлардан басқа, сол 

кездегі ой-пікірлерге қайшы келді. 

1890 жылы Генрих Герцтің екі маңызды мақаласы жарық көрді. 

Біріншісінде, Максвеллдің теңдеулеріне сараптама жасайды, дәл осы Герц 

қазіргі бізге мәлім формулада Максвелл теңдеулерін жазған. Екінші 

мақаласында, ол Майкелсон-Морли тәжірибесін түсіндіреді. Алайда, бұл 

мақала басқа фактілерді: Физо тәжірибесі, абберрация, Рентген 

эксперименттері және т.б. түсіндіре алмайды. Сол кезге лайық жаңа идеяларға 

негізделген қозғалған орта электродинамикасы бойынша тәжірибелі 

фактілердің барлық кешенін сипаттайтын басқа теория қажет болды. Бұл 

теория физика тарихында электрондық теория деген атпен белгілі. 

Ұлы Максвелл өзінің «Трактатында» атомдық заряд деген идеяға келеді. 

Оның бұл ойы орындалмады. Керісінше, электр дискреттілігі туралы ойлары 

дами бастады. 1891 ж. ирланд физигі Джонсон Стоней (1891-1911) «электрон» 

терминін енгізді. Бірақ бұл термин ғана, ал электр зарядының дискреттілі 

туралы идеясы Фарадейдің иелігінде.  

Г.А. Лоренц атомистиканы электр теориясы бұдан бұрынғы 

жұмыстарында-ақ енгізе бастаған еді. Өзінің докторлық диссертациясында 

электрленген бөлшектер әсерінің ортасындағы жарық жылдамдығының 

өзгерісін негіздегісі келген болатын. 1878 жылы дат оқымыстысы Л. Лоренцпен 

(1829-1891) бірігіп атақты сыну көрсеткіші мен орта тығыздығы арасындағы 

қатысты қортып шығарады (Лоренц-Лоренц формуласы): 

элN
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мұндағы эл - поляризациялану. 

1892 жылы Г.А. Лоренц электрондық теорияның негізгі жағдайларын 

мазмұндаған еді. Оның көзқарасы бойынша әлем заттар мен эфирден тұрады, 

эфир қозғалмайды деп санайды. Осы негізде ол сол кездегі белгілі (Френель, 

Физо, Майкельсон-Морли) тәжірибелерін түсіндіруге тырысты. Мұның бірден-

бір жолы ұзындық қозғалысы бағыты және оған перпендикуляр болғандағы 

бойынша өлшенгенде l ұзындықтың теңсіздігі туралы ойлары еді: 

)1( l , 
2

2

2


p
  

мұндағы p – жердің жылдамдығы,  - жарық жылдамдығы. Осылай атақты 

қатынас алынған, кейіннен бұл қатынасты ирланд физигі Дж.Ф. 

Фицджеральдпен (1851-1901 жж) алынғаны белгілі болды. 

Дегенмен, бұл классикалық ойлардан алыста еді. Лоренц сонда да 

масштабты қысқарту гипотезасын сақтап қалады. Осылайша, 

электродинамикада алғашқы релятивистік қатынас пайда болды: 
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Басқа релятивистік қорытынды – энергиядан массаның тәуелділігін – 

1881 жылы 25-жасар Джозеф Джон Томсон (1856-1940) алған. 

Осылай, әлемнің электромагниттік көрінісі рамкасында 

салыстырмалылық теориясының маңызды қорытындылары: ұзындықтың 

қысқаруы, масса мен энергияның байланысы алынды. Сонымен, әлемді 

Максвелл электродинамикасы мен Ньютонның механикасы билейді деп 

санады. 1895 жылы Лоренцтің «Қозғалған денелердегі электр және оптикалық 

құбылыстары теориясының тәжірибелері» атты фундаменталды жұмысы жарық 

көрді. Онда электрондық теория жүйелі мазмұндалған. 

Лоренц түрленулеріне тоқталайық. 1904 жылы «Жарық жылдамдығынан 

аз жылдамдықпен қозғалатын жүйелердегі элетромагниттік құбылыстар» атты 

мақаласында өз түрленулерін жазған еді. Алайда, 4 жыл бұрын ағылшын 

физик-теоретигі Джозеф Лармор (1857-1942) осы түрленулерді қазір бізге 

мәлім формада көрсеткен екен. Лармор егер қозғалатын және қозғалмайтын 

жүйелердің коэффициенттері арасындағы қатынас 
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болса, Максвелл теңдеулері қозғалатын жүйелерде де өзгеріссіз қалатынын 

көрсеткен болатын. Осыны Лоренц Лармордан кешірек берді және нақты, 

дәлірек бере алмады. Сонда да Лоренц түрленулері болып физика тарихында 

қалды. Бұл атаудың өзін Анри Пуанкаре (1854-1952) берген, ол Лоренцті 

салыстырмалылық принципін ескермегенін сынап талқылаған. Пуанкаре өзі 

Лоренц түрленулерін кеңейтіп жазады. Ол жылдамдықтардың қосындысын, 

электр және магнит өрістеріндегі кернеулік түрленулерін, заряд тығыздығы мен 

ток тығыздығын және төрт өлшемді релятивистік электродинамиканы алады. 

Алайда, Лармор да, Лорренц те, Пуанкаре де эфир концепциясына 

арқалана классикалық электродинамика базасында өз теорияларын дамытты. 

Олар тәжірибелер топтарына келетін математикалық аппаратты өңдеп 

берді, оларды түсіндіре алды. Алайда, салыстырмалылық принципін олар 

табиғаттың жалпылама заңдары ретінде түсінігіне жете қоймады. Кеңістік пен 

уақыт туралы жаңа ойларды өңдеп шығару үшін фундаменталды мағыналы 

болатын жарық жылдамдығының шекті мәні және тұрақтылығы туралы 

мәселені олар көтермеді. 

Салыстырмалылық теориясының түп негізін құрушысы Альберт 

Эйнштейн болып саналады.  
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Альберт Эйнштейн 

 

 
 

45 сурет.- 

Альберт Эйнштейн 

Альберт Эйнштейн (45-сурет) 14 наурыз 1879 

жылы Ульм қаласында, еврейлік отбасында дүниеге 

келген. Әке-шешесі 8 тамызда 1876 жылы үйленген. 

Әкесі Герман Эйнштейн (1847-1902) ұсақ саудагер 

болған. Анасы Паулина Кох (1858-1920) дәулеттті 

отбасында дүниеге келген.  

Өсе келе, даңқты жаңалықтар ашып, әлемді дүр 

сілкіндірген жас бала ерекше жаратылған жоқ. Момын, 

ынжық, тілі кешігіп шыққан сөзге сараң, көздері 

жәудіреген, бұйра шашты қарапайым балалардың бірі 

болған. Болашақ талант әлемнің ұлы жаңалықтарын 

қызықтап өскен. 1880 жылы Мюнхенге көшіп келеді. 

Осында Герман Эйнштейн ағасы Якобпен 

электротехникалық фирма ашады. 

Альбертті оқу жасына толысымен Мюнхендегі католиктік мектепке 

барады. Осы мектепте Альберт әр ұлттан құралған шәкірттердің ортасында 

оқиды. Бастауыш мектептегі сабақтардан жұрт қатарлы үлгеріп, тәртіпті 

шәкірттер санатында болады. Үйде музыка сабағын үздіксіз оқу Альберттің 

уақытын түгел алып отырған. Эйнштейн бастауыш мектепті 10 жасында бітіріп, 

Лунтпольд гимназиясына түседі.  

Мұнда Эйнштейнге латын тілі мен грек тілі ауыр тиді. Математика жас 

Альбертті өз әлеміне тартады. Альберт Эйнштейн ғылымды Евклидтен 

бастайды, кейін Лобачевскийге сүйеніп, шың басына шығады. Қысқаша 

айтқанда, жас Эйнштейнді музыкаға Моцарт қоректендірсе, математикаға 

Евклид сусындатқан. 

Альберт Эйнштейн алдымен физиканы толық меңгеруді мақсат етті. 

Атақты физик Лоренцтің жаңа шыққан идеясымен осы училище қабырғасында 

танысқан. Лоренцтің еңбегі Эйнштейнің теориясының іргесін салды деуге 

болады. Сөйтіп, математик Минховски мен физик Лоренц – Эйнштейннің 

алғыр ойына сәуле шашқан ең сүйікті ұстаздары болып саналады. Осы мектепті 

Эйнштейнің қадірлегені соншалық, ол “нағыз физик сонда ғана оқуға тиіс” 

деген пікірде болған. Баласы Гансты немересі Бернардты дәл осы Црих 

мектебінде оқытады. 

Эйнштейнді болашақ ғалым ретінде қалыптастырған оның озық ойын 

ұштап, қанатын қатайтқан философиялық үйірме “олимпия академиясы” да дәл 

осы Бернде ұйымдасқан еді. Аталмыш Академия 1902 жылы ашылған. Құрамы 

үш мүшеден тұрған, яғни физик Эйнштейн, математик Габихт, философ 

Соловин. 1905 жылы күзде бұл академия жабылды.  
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1909 жылы 7 мамыр күні Цюрихтің мемлекеттік кеңесі Энштейнді физика 

теориясының професоры етіп тағайындаған соң, ол отбасымен көшіп келеді. 

1913 жылы қарашада Пруссияның оқу ағарту министрі Эйнштейнді Берлиндегі 

Пруссия Академиясының физика-математика бөліміне толық мүше етіп 

тағайындайды. 

1921 жылы 23 наурызда Эйнштейн, арнайы шақырумен Америка Құрама 

Штатына сапар шегеді. Альберт Эйнштейнді Ротердамда да, Вашингтонда да, 

Пристонда да салтанатты түрде қарсы алады. Мамырдың аяғында Америкадан 

Англияға оралады. Эйнштейн Америкаға 1930, 1931, 1932 жылдары да келіп 

лекция оқиды. 

Эйнштейннің әйгілі теориясы жарияланбастан, дәл 5 жыл бұрын атақты 

физик Макс Планк физикаға “жарық кванттары” деген ұғым кіргізген-ді. Ол 

теорияда Планк жарық шығарушы қайнар ол жарықты көзге ілікпейтін ұсақ 

“кванттар” түрінде шығарады, бізге олар үздіксіз ағып тұрғандай болып 

көрінеді деген болатын. Альберт Эйнштейн бұл теорияны өзінің  “кванттар 

теориясы” деген мақаласында онан әрі ілгері дамытып, өз алдына жаңа сала 

болғандай биік дәрежеге көтереді. Оның жоруынша: жарықтың ұсақ 

бөлшектері оның тек шығуынан, немесе жарық болып түсуінен пайда 

болмайды, олар сол жарықтың табиғатына тән қасиеттер деп сипаттайды.  

Жарықтың өзі, оның шығатын немесе оның түсетін орындарымен 

байланысты емес, кванттардан “жаратылған” деп түсіну керек деді. Екінші 

мақала молекулалардың броундық қозғалыстары туралы жазылған болатын. 

Егер заттардың ұсақ бөлшектері сұйықтармен араласса, онда ретсіз қозғалыс 

пайда болады, сол арқылы заттың денесіндегі малекулаларды  есептеп шығару 

мүмкіндігі туады. Үшінші жұмысы “салыстырмалықтың арнайы теориясы” деп 

аталды.  

1905 жылы Эйнштейн қозғалыс жөніндегі 2 аксиомасын ұсынады: 

1) табиғат заңдары инерциялық системалардың бәрінде бірдей; 

2) жарықтың жылдамдығы құр кеңестікте тұрақты. 

Бұл екі постулат Эйнштейннің бүкіл “теориясына” негіз болды және 

бұлардан туатын салдарлар өз алдына тағы бірнеше салдар туғызады.  

1905 жылы Эйнштейн Берн қаласындағы патенттік бюрода қызмет 

атқарып жүріп, бірнеше ғылыми жұмыстар жариялады. Солардың ішінде 

“салыстырмалықтың арнайы теориясы” ерекше орын алады. Енді сол 

теорияның негізгі мәселелеріне тоқталып өтейік. 

Ньютон физикасында жарық жылдамдығы салыстырмалылық шама 

болып саналса, Эйнштейнше ол абсолютке айналып кетеді. Осыған байланысты 

Эйнштейн «арнайы теорияның» екі постулатын жариялайды: 

1) Дененің тұрақты немесе бір қалыпты түзу қозғалыста болу жағдайын 

абсолют әдіспен өлшеуге болмайды.  

2) Жарық шығатын жерінің қозғалысына қарамастан, құр кеңістік арқылы 

тұрақты жылдамдықпен өтеді. 

Сонымен қатар, Эйнштейн ұзындық пен уақыт үшін өз формуласын 



 

85  

 

 

 

ұсынған: ұзындық үшін 
2

2

0 1
c

ll


  және уақыт үшін 
2

2

0 1
c

tt


 . 

Салыстырмалықтың жалпы теориясы жоғарыда айтылғандарға сүйене 

отырып, өз әлемін құратын теория, ол – бұл пікірлерді кеңітіп, ортақ ойға жол 

ашатын теория. Эйнштейннің жалпы теориясы бір дененің екінші денеге әсер 

етіп, я өзіне тартып, я өзінен серпіп, күш көрсетуімен тығыз байланысты.  

Эйнштейн өзінің жалпы теориясын 1916 жылы, арнайы теориясынан 11 

жыл кейін жариялады, онда ол арнайы теория жалпы теорияның тек бір түрі 

деп сипаттады.  

1922 жылы оған Нобель сыйлығы ұсынылады.   

Сонымен қатар, Эйнштейн бірнеше марапаттарға ие болған:  

- неміс ордені “Сіңірген еңбегі үшін” (1920); 

- Нью-Иорк (1921) және Тель-Авива (1923) әйгілі азаматтарының атағы берілді; 

- француздық астрономиялық бірлестіктің Жюля Жансан сыйлығы (1923);  

- “салыстырмалық теориясы және кванттық теориясына қосқан үлесі үшін” 

Копли медалы  (1925); 

- Ұлыбританияның астрономия бірлестігінің алтын медалы берілді (1926); 

- Макс Планк атындағы медаль (1929). 

Эйнштейн – ұлы ғалым, ірі қайраткер, ғажап музыкант, жақсы дос. Оның 

бойынан асыл, зиялы қасиеттердің бәрі де табылады. Жеңіл, ауызекі көңіл 

көтермекке айтылатын қалжыңның шебері. Эйнштейннің табан астында 

шығарып айтып жіберетін суырып салма ақындығы да болған. Эйнштейн 

физиканың ғана  ізіне түскен бірегелі ғалым емес, ол сонымен бірге өнер 

адамы, ол ақтық демі біткенше скрипкада ойнап, Бах, Моцарттардың сазды 

музыкасынан ләззат, Гейне, Шиллер, Толстой шығармаларынан нәр алған.  

1955 жылы Эйнштейннің денсаулығы күрт төмендейді де, ол 18 сәуір 

1955 жылы дүниеден өтеді. 19 сәуір күні жерлеуі өтеді. 

 

Студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар: 

 

1. Альберт Эйнштейннің ғылыми жетістіктері. 

2. Эфир және оның физика тарихында алатын орны. 

3. Арнайы салыстырмалылықтар теориясының (АСТ) даму тарихы. 

4. Жалпы салыстырмалылықтар теориясы (ЖСТ). 

5. АСТ және ЖСТ эксперименттік дәлеледенулері. 

6. ЖСТ – мегаәлемдегі құбылыс теориясы. 

7. Қазіргі заманғы физикадағы мегаәлемнің мәселелері. 

8. Қара құрдым және ЖСТ. 

 

 

12-дәріс 

Атомдық және ядролық физиканың пайда болуы, дамуы. 

 

Атом құрылысы жөніндегі көзқарастың дамуы. 
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Зат атомдардан тұрады деген идея өте көне ғылым идеясы болып 

табылады: (біздің дәуірге дейінгі VI-II ғ, Демокрит, Эпикур). Осы идеяға сәйкес 

заттың ең кіші бөлшегіне - атомға  дейін ғана бөлуге болады. Барлық зат 

атомдардан және атомаралық қуыстардан тұрады. Ал әр түрлі заттың болуы 

атомдардың пішіні және мөлшеріне байланысты түсіндірілді. 

Бірақ, бұл түсініктер дерексіз, ойдан шығарылғандықтан, ұзақ уақыт 

бойы қолдау таппай келеді. Тек XVIII ғ. ғана химиктер өз тәжірибе нәтижелерін 

атом ұғымын пайдаланып түсіндіре бастады. Реакцияға түсетін заттардың 

массалары арасындағы қатынасты түсіндіру үшін атом ұғымы қажет болды. 

1808 ж. ағылшын ғалымы Д. Дальтон атомистикалық теорияны тұжырымдады. 

Осы теорияға сәйкес заттар жойылмайтын және жоқтан пайда болмайтын, өте 

кішкентай, бөлінбейтін бөлшектер – атомдардан тұрады. Бір элементтің 

атомдары бірінен – бірі айырғысыз, мысалы, масалары бірдей болады. 

Атомдар жөніндегі  осы түсінік ғылымда XIX ғ. аяғына дейін орын алып 

келді. 

Атом ядросы және элементар бөлшектер деген сөз физика курсында 

әлденеше рет қайталанады. Атом ядросының өзi элементар бөлшектерден 

тұрады. 

Физиканың атом ядроларының кұрылысы мен түрленуi зерттелетiн бөлiмi 

ядролық физика деп аталады. 

XIX ғ. аяғы XXғ. басында ашылған бірқатар құбылыстарды атом күрделі 

және бөлінеді деген тісініктерге сүйенгенде ғана түсіндіруге мүмкін болды. 

Катодтық сәулелерді зерттеу, бұлардың электрондар ағыны екендігін көрсетті. 

Электрондардың атомдардан, катодтың қандай заттан екендігіне қарамастан 

шығарылуы, электрондардың әр түрлі атом құрамында болатындығын көрсетті. 

1896 жылы француз ғалымы А.Беккерель радиоактивтілік құбылысын ашты. 

Осы құбылысты зерттеу нәтижелері атом өзгермейді және бөлінбейді деген 

түсінікті бүтіндей жоққа шығарды. 

Ал, атом тұтас алғанда электрлік бейтарап болатындықтан, оның 

құрамындағы электрондардың теріс зарядын теңестіретін оң зарядталған 

бөлшектер де болуға тиіс. Енді атомдағы осы оң және теріс зарядтар қалай 

таралып, орналасқан деген сұрақ туады. 

Бұл сұраққа жауапты 1911 жылы ағылшын ғалымы Э. Резерфорд 

тәжірибе  жүзінде тапты. 

1903 жылы ағылшын физигі Дж. Томсон атомның алғашқы физикалық 

моделін ұсынды. Осы модельге сәйкес атом – оң зарядталған сфера, ал 

электрондар сфераның әр жеріне, атом тұтас алғанда бейтарап болатындай 

орналасады. 

Бірақ Томсон моделі көптеген күдік туғызды. 

Радиоактивтіктің ашылуы 

Атом ядросы және элементар бөлшектер деген сөз физика курсында 

әлденеше рет қайталанады. Атом ядросының өзi элементар бөлшектерден 

тұрады. Физиканың атом ядроларының құрылысы мен түрленуi зерттелетiн 

бөлiмi ядролық физика деп аталады. Атомдардың тұрақты еместiгi ХIХ 
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ғасырдың ақырында ашылды. 46 жыл өткен соң ядролык реактор жасалды. Бiз 

атом ядросы физикасының тарихи ретпен жедел дамып келе жатқанын көрiп 

отырмыз.  

Радиоактивтiліктiң - атом ядросының күрделi құрлысын дәлелдейтiн 

құбылыстың ашылуы сәттi кездейсоқтықтың жемiсi болды. Өзіміз бiлетiндей, 

рентген сәулелерi алғаш рет шапшаң электрондар разрядтық түтiктiң шыны 

ыдысының кабырғаларының соқтығысуынан алынған-ды. Олармен бiр мезгiлде 

түтiк қабырғаларының жарық шығаруы байкалған. Б е к к е р е л ь ұзақ уақыт 

осы тектес құбылысты алдын ала күн жарығына сәулелендiрiлген заттардың 

соңынан сәуле шығаруын зерттеумен шұғылданған. Оның ойында мынадай 

сұрақ пайда болады: уран тұздарын сәулелендiргеннен кейiн көрiнетiн 

жарықпен қатар рентген сәулесi де пайда болмай ма екен?  

Беккерель фотопластинаны тығыз қара қағазға орап, үстiне уран тұзының 

қиыршықтарын сеуiп, ашық күн сәулесiне қойды. Айқындағаннан кейiн 

пластинаның тұз жатқан бөлiктерi қарайғанын көрген. Ендеше, уран, рентген 

сәулесi сияқты, мөлдiр емес денелерден өтiп, фотопластинаға әсер ететiн 

белгiсiз сәуле шығарады екен. Беккерель бұл сәуле шығару күн сәулелерiнiң 

әсерінен пайда болады деп ойлады. Бiрақ 1896 ж. ақпанның бiр күнiнде ауа 

райы бұлтты болғандықтан, кезектi тәжiрибенi өткiзу сәтi түспедi де, Беккерель 

үстiне уранның тұзы себiлген мыс крест жатқан пластинаны үстелдiң 

суырмасына алып койған. Екi күн өткен соң пластинаны алып қараған кезде, 

онда крестiң айқын көлеңке түрiнде дақ пайда болғанын байқаған. Бұл уран 

тұздарының сыртқы факторлардың әсерiнсiз-ақ, өздiгiнен белгiсiз сәуле 

шығаратынын көрсетедi. Қауырт зерттеулер басталды. Рас, осы сәттi 

кездейсоқтық деуге де болады, ол ерте ме, кеш пе радиоактивтi құбылыс 

ашылған болар едi. 

Кешiкпей Беккерель, уран тұздарының шығарған сәулесi, рентген 

сәулелерi сияқты, ауаны иондайтынын, соның салдарынан электроскоп 

разрядталатынын байқаған. Уранның түрлiше химиялық қосылыстарын 

тексерiп көріп, ол мынадай маңызды фактiнi анықтады: сәуле шығарудың 

интенсивтiгi тек препараттағы уранның мөлшерiмен анықталады, оның қандай 

қосылыстарға кiретiндiгiне мүлдем тәуелсiз болады. Ендеше, бұл қасиет 

қосылыстарға тән емес, химиялық элемент уранға, оның атомдарына тең.  

Ураннан басқа химиялық элементтердің өздiгiнен сәуле шығаруға 

қабiлетiн байқауға талпынып көру сөзсiз едi. 1898 ж. Францияда Мария 

Склодовская–Кюри және басқа да ғалымдар торийдiң сәуле шығаратынын 

байқаған. Бұдан әрi жаңа элементтердi iздеуде негiзгi күш салған Мария 

Склодовская-Кюри мен оның жолдасы Пьер К ю р и болды. Уран мен торийi 

бар рудаларды жүйелi түрде зерттеу, Мария Склодовская-Кюридің отаны — 

Польшаның құрметiне полоний деп аталған, жаңа элементтi бөлiп алуға 

мүмкiндiк бердi. Ақырында өте қуатты сәуле шығаратын тағы бiр элемент 

ашылды. Ол радий (яғни сәулелi) деп аталды, Өздiгiнен сәуле шығару 

құбылысының өзiн ерлi-зайыпты Кюрилер радиоактивтілік деп атады. Радийдiң 

салыстырмалы атомның массасы 226-ға тең және Д.И. Менделеев кестесiндегi 
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88-нөмiрлi торкөзге орналасқан. Кюри ашқанға дейiн бұл торкөз бос болған. 

Өзiнiң химиялық қасиеттерi бойынша радий сілтiлiк жер элементтерiне жатады. 

Соңынан реттiк нөмiрi 83-тен жоғары химиялық элементтердiң бәрi де 

радиоактивтi болатындығы анықталды. 

Изотоптар 

Радиоактивтiк құбылысты зерттеу атом ядроларының табиғатына 

қатысты маңызды жаңалықтардың ашылуына себепшi болды. 

Көптеген радиоактивтiк қасиеттері мүлдем әр түрлi (яғни түрлiше 

тәсiлдермен ыдырайтын), бiрақ өздерiнiң химиялық қасиеттерi жөнiнен барабар 

заттар бар екенi анықталды. Белгiлi химиялық тәсiлдердiң бәрiмен де оларды 

ажырату ешбiр мүмкiн болмады. Осының негiзiнде 1911 ж. Содди химиялық 

қасиеттерi бiрдей, басқа жағынан, мәселен өзiнiң радиоактивтiгiмен 

ұқсамайтын элементтер бар екенi жөнiнде болжам айтты. Мұндай элементтердi 

Менделеевтiң периодтық жүйесiнiң бiр тор көзiне орналастыру керек. 

Сондықтан Содди оларды изотоптар (яғни периодтық жүйде бiрдей орын 

алатындар) деп атады. 

Резерфорд тәжiрибесi. Атомның ядролық моделi 

Барлық заттар бөлiнбейтiн аса ұсақ бөлшектерден – атомдардан тұрады 

деген ұғым ерте қалыптасқан болатын. Егер атом шындығында заттың 

бөлiнбейтiн алғашқы кiрпiштерi болса, табиғаттағы кездесетiн сан алуан 

заттарға сан алуан атомдар сәйкес қойылуы тиiс. Бұлай болуы бiр жағынан 

күмән туғызады.  

Физика ғылымының дамуы барысында ХIХ ғасырдың аяғына қарай 

атомның қасиеттерiне байланысты жаңа тәжiрибелiк деректер жинала бастады. 

Мысалы М.Фарадей 1833 жылы электролиз құбылысын зерттеу барысында 

электролит ертiндiлерiндегi ток иондардың реттелген қозғалысы екенiн 

анықтады. Ал 1897 жылы Дж.Томсон сиретiлген газдардағы электр разрядын 

зерттеу барысында қыздырылған немесе ультракүлгiн жарықпен 

сәулелендiрiлген кез-келген химиялық элементтiң атомы өзiнен терiс 

зарядталған бөлшектердi шығатынын анықтады. Осылай алғашқы элементар 

бөлшек – электрон ашылды. Атом құрлысының күрделiлiгiне ұқсайтын тағы бiр 

бұлтыртпас факт 1869 жылы орыс ғалымы Д.И.Менделеев ашқан химиялық 

элементтердiң периодтылық заңы. Атомдық масса өскен кезде элементтердiң 

қасиеттерiнiң қайталануын атомның құрамына кiретiн бөлшектердiң саны өскен 

кезде оның iшкi құрылымының қандай да бiр ерекшелiгiнiң қайталануымен 

түсiндiруге болады.  
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46 сурет. - Томсон моделі 

 

Атомды күрделi жүйе деп ұйғарып, оның 

алғашқы моделiн ұсынған ғалым – Дж.Томсон. Томсон 

моделi бойынша атом дегенiмiз радиусы шамамен 10-10 

м болатын шар. Бұл шардың бүкiл көлемi оң 

зарядталған, ал терiс зарядталған электрондар оның 

iшiнде су тамшысының iшiнде жүзiп жүрген 

түйiршiктер тәрiздi қозғалып жүредi (46-сурет). 

Томсон моделi атомның бiрқатар қарапайым 

қасиеттерiн сәттi түсiндiргенiмен көп жағдайда 

қиыншылыққа тiрелетiн. Осы тұрғыдан атом 

құпиясына тереңiрек үңiлiп, оның жаңа бiр моделiн 

ұсынған ғалым ағылшын оқымыстысы Э. Резерфорд болатын. Ол өз 

тәжiрибелерiнде аса шапшаң α-бөлшектер жұқа алтын фольгадан шашыраған 

кездегi бұрыштық таралуын зерттей келе, атомның планетарлық моделi деп 

аталатын моделiн ұсынды.  

 
 

47 сурет.-Резерфорд моделі 
 

Резерфордтың бұл моделi бойынша атомдағы 

оң зарядтар Томсон моделiндегiдей бүкiл көлемде 

таралмай, керiсiнше, оның орталығында 

жинақталады. Оны атом ядросы деп атайды. Ал 

электрондар болса Күн жүйесiндегi планеталар 

тәрiздi ядроны айнала қозғалып жүредi (47-сурет). 

Электрондардың массасы аса аз болғандықтан 

атомның бүкiлдей дерлiк массасы ядрода 

шоғырланған. Ядроның өлшемi атомның өлшемiмен 

салыстырғанда шамамен 105 еседей кiшi.  

 

Бор постулаттары. Бор жасаған сутегi атомының моделi 

Атомның ядролық моделi α-бөлшектердiң жұқа алтын фольгадан 

шашырауын дұрыс түсiндiргенiмен екiншi жағынан басқа қиындыққа жолықты. 

Оның мәнiсi мынада болатын. Классикалық электродинамика заңдары 

тұрғысынан атомның планетарлық моделi тәрiздес жүйелер орнықты болмауы 

тиiс едi. Себебi, электрон ядроны айнала үдей қозғалатын болғандықтан өзiнен 

электромагниттiк сәуле шығаруы тиiс. Ал бұлай сәуле шашу оның энергиясын 

кемiтедi де, соның салдарынан электронның айналу радиусы бiрте-бiрте кемiп, 

түбiнде ол ядроға құлап түсуi тиiс болатын. Бiрақ, тәжiрибе бұған мүлдем керi 

нәтиже бередi. Атом орнықты жүйе және ол қозбаған күйде болса, өзiнен 

ешқандай да сәуле шығармайды.  

Теория мен тәжiрибенiң арасындағы осындай қарама-қайшылықты шешу 

жолында ғалымдарға бiраз тер төгуге тура келдi. Бұл бағыттағы зерттеулер 

барысында алғашқы елерлiктей табысқа дат ғалымы Нильс Бор жеттi. Ол 

классикалық физиканың атомдық жүйеге қатысты барлық көзқарастарын қайта 

қарай келiп, оның атомдарға қатысты жаңа тәжiрибелiк деректердi түсiндiруде 

дәрменсiз екенiне көзi жеттi. Бұл жерде классикалық физика ұғымдарының 

ауқымынан тысқары шығу қажет болатын. Нильс Бор 1913 жылы солай жасады 
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да, ол атомның жарықты шығаруы мен жұтуы жөнiндегi өзiнiң түсiнiгiн 

мынадай екi постулат түрiнде тұжырымдады :  

1) Атомдар, тек стационарлық күйлер деп аталатын қандай да бiр 

күйлерде ғана бола алады. Бұл күйдегi электрондар ядроны айнала үдей 

қозғалғанымен өзiнен сәуле шығармайды.  

2) Сәуле шығару немесе жұту тек бiр стационарлық күйден екiншi 

стационарлық күйге өткен кезде ғана болады. Ал шығарылған немесе жұтылған 

сәуленiң жиiлiгi мына шарттан анықталады:  

hv=En- Em 

мұндағы, En және En - осы стационар күйлердiң энергиясы, ал h – Планк 

тұрақтысы.  

Атомдардың энергетикалық күйлерiн энергия деңгейлерi арқылы 

белгiлеп, сәуле шығару және жұту үрдiстерiн көрнектi түрде көрсету ыңғайлы.  

Франк және Герцтiң тәжiрибелерi 

Сутегi атомы үшiн есептелген спектрлердiң тәжiрибе нәтижесiмен сәйкес 

келуi Бор теориясының үлкен табысы едi. Бiрақ бұл әлi де стационар күйлердiң 

болатындығының, атом энергиясының квантталатынының айқын дәлелi емес-

тiн. Атомның энергетикалық күйiнiң дискреттi болатынын алғаш рет 

дәлелдеген тәжiрибе – Дж. Франк және Г. Герц тәжiрибесi. 1913 жылы 

орындалған бұл тәжiрибеде электрондардың сынап атомынан шашырауы 

зерттелген болатын. 

 

Ядролық қару. Семей полигоны 

 

Ядролық қарудың, атом бомбасының пайда болуының тарихын білумен 

қатар, атом бомбаларының адамдарға, жануарлар мен табиғатқа қаншалықты 

зиянды, қауіпті екенін және оның қазақ еліне қаншама қауіп-қатер, орнын 

толтырмас қасірет әкелгенін білу бізге міндет десек те артық болмас.  

КСРО заманында Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан өтті.  

Осы атом бомбаларын сынақтан өткізу үшін арнайы 18 млн. га жер бөлініп, 

Семей ядролық полигоны ашылды. Басында адамдарға, жануарлар мен 

табиғатқа тікелей зардабын тигізген ашық сынақтар жасалды. Сосын оларды 

жер астына жасай бастады. Атом бомбаларының жарылыстары сұмдық ауыр 

болды. Семей маңындағы радиациялық әсер аймағында тұратын 500 мыңдай 

адам осы сынақтан азап шекті. 

1949 жылдан 1963 жылға дейін жер бетінде жасалған сынақтардың 

зардабы әсіресе мол болғаны рас. Бұл аймақтағы аурулардың есеп-қисабы 1990 

жылға дейін мұқият жасырылып келді. Облыста онкологиялық, жүрек-қан 

тамыр, жүйке және психикалық аурулар саны күрт өсті. Азап шегіп, өлім 

құшқан адамдар қаншама. Отбасыларында кемтар балалар көбейді. Бұның өзі 

қазақ ұлтының келешегіне төнген зор қауіп болатын 1980 жылдардың аяғына 

қарай халықтың төзімі таусылып, шегіне жеткен еді. 

Басқа ядролық державалармен салыстырғанда, Қазақстан аумағында 

қиратқыш әлуеті жағынан орасан зор ядролық арсенал болды. 
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Қазақстандағы қарудың жиынтық ядролық қуаты бұрынғы Кеңес 

Одағының барлық ықтимал дұшпандарының аса маңызды стратегиялық 

объектілерінің барлығының тамтығын да қалдырмауға жетіп артылатын. Бұл 

қаруды қолдану миллиондаған халқы бар мыңнан астам қаланы, ол былай 

тұрсын, тұтас бір мемлекеттерді, тіпті континенттерді жермен жексен етуге 

мүмкіндік беретін. 

Қазақстан стратегиялық қару-жарақ пен оны жеткізу құралдары 

орналастырылған жай ғана орын болған жоқ. Біздің елде жайласқан сұмдық 

әскери-техникалық әлует қуаты жағынан тұтас бір индустрия, өзіндік бір 

«мемлекет ішіндегі мемлекет» еді. 

КСРО-ның ыдырауы нәтижесінде Қазақстан толық әскери ядролық 

циклды: ядролық қаруды сынау,  жаңғырту және өндіру циклын жүзеге асыру 

мүмкіндігі алды. 

Ядролық сынақ полигондарының бірі – Семей полигоны Кеңес Одағының 

аса маңызды стратегиялық объектісі болды. 

Осынау полигонның кемел инфрақұрылымы: Курчатов қаласын (Семей – 

21), реакторлар кешенін, «Балапан», «Г» (Дегелеңдегі сейсмокешен), «Ш» 

(«Тәжірибелік алаң» дейтін) сынақ алаңдарын, толып жатқан басқа да ұсақ 

тәжірибелік алаңдарды қамтиды. 

Семей ядролық полигонның осынау тәжірибелік алаңдарында 456 

ядролық жарылыс жасалды. Осынау сынақтар атом қаруының қиратқыш 

қаруын айтарлықтай арттыруға ғана емес, оның жаңа түрлерін де жасауға 

мүмкіндік берді. 

Семей ядролық полигонындағы сынақтардың жалпы саны 456 ядролық 

және термоядролық жарылысты құрады. Олардың 116-сы ашық болды, яғни 

жер бетіндегі немесе әуе кеңістігінде жасалды. 

Семей полигонында әуеде және жер бетінде сынақтан өткізілген ядролық 

зарядтардың жалпы қуаты 1945 жылы Хиросимаға тасталған атом бомбасының 

қуатынан 2,5 мың есе көп болды. 

1949 жылғы 29 тамызда тура таңғы сағат жетіде көз ілеспес 

жылдамдықпен ұлғайып бара жатқан отты доп кенеттен Жер денесіне қадалып, 

оны шарпып өтіп, аспанға көтерілген. Отты шардан соң, сұрапыл қуат пен көз 

қарастырар сәуле бас айналдырып жібергендей бір сәтте жер қабығының ыстық 

күлі мен иісі көкке көтерілген. Жер лыпасының өртенген иісі қолқа атар 

түтіннің ащы иісін қолдан жасалған жел әп-сәтте жан-жаққа таратты. 

Таяу жерлердегі сирек ауылдарда тұратын адамдар дір ете түскен жер мен 

жарты аспанды алып кеткен от-жалынға таңырқап, үйлерінен қарап тұрған. 

Жалғыз түп шөп қалмаған, түтігіп қарайып кеткен даланың тұл 

жамылғысы. Жан-тәсілім алдында жанталасқан тышқандардың, қарсақтардың 

кесірткелердің өлі денесі табылған. 

Жаңадан келгендер бұл тозақты Семей ядролық сынақ полигоны ретінде 

белгілі № 2 оқу полигонында РДС-1 (зымырандық көрсеткіш снаряды) 

плутоний зарядын жер бетінде сынақтан өткізу жарылысы деп атады. 

Бұл КСРО-да тұңғыш атом бомбасының жарылуы еді. 
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Тұңғыш атомдық жарылыстың радиоактивті өнімдері аймақтың барлық 

елді мекендерін жауып қалды. Көрші қонған әскери объектіде не болып 

жатқаны туралы титімдей түсінігі жоқ жақындағы ауылдардың тұрғындары 

радиациялық сәуленің сұмдық дозасын алды. Халыққа сынақ туралы 

ескертілмеген де еді. 

Ядролық жарылыстар туралы халыққа 1953 жылдан бастап қана ескертіле 

бастады. Онда адамдар мен малды радиоактивті заттардың таралу аймағынан 

уақытша көшіру, оларды қарабайыр қорғаныш объектілеріне, орларға немесе 

кепелерге жасыру көзделді. Алайда жарылыстан кейін адамдар радиациядан 

былғанған жерлердегі өз үйлеріне оралып отырды. 

Жарылыс толқыны көптеген үйлер терезесінің шынысын ұшырып 

жіберген, кейбір үйлердің қабырғалары қирады. Кейінірек сынақ алдында 

уақытша көшірілген адамдар полигон жанындағы туған жерлеріне қайтып 

орала бастағанда, олардың көбі үйінің орнын сипап қалды, не қақырап кеткен 

қабырғаларды көрді. 

Семей ядролық полигонындағы сынақтардың әсері туралы алғашқы шын 

да жүйелі деректер Қазақ КСР Ғылым академиясы жүргізген кең ауқымды  

медициналық-экологиялық зерттеулердің нәтижесінде алынды. 

Зерттеулерді, ғылыми экспедицияларды профессор Б. Атшабаров 

басқарды. 

Радиацияның адамға ықпалының механизмі қазіргі кезде едәуір жақсы 

парықталған. Бұл орайда ең қауіптісі – иондалатын радиацияның ықпалы гендік 

кодты дауасыз өзгерістерге соқтыруға мүмкін екендігі. 

1949 жылғы алғашқы жер бетіндегі жарылыстан бастап Семей және 

Павлодар облыстарының радиациялық сәулеленудің ықпалына ұшыраған басқа 

аумақтардың тұрғындарының арасында сырқат санының ұдайы өсіп келе 

жатқаны байқалады. Бұлар өкпе мен сүт бездерінің рагы, лимфогемобластоз 

және басқа да қатерлі ісікті патологиялары. Жалпы алғанда рак ісігі сынақтар 

басталғалы бері үш есе өсті. 

Семей полигонына жақын нақ сол аудандарда жетілуіндегі әртүрлі 

ауытқулар, тәндік және естік кемшіліктер әрқилы сәбилер дүниеге ерекше көп 

келеді. 

Мамандардың айтуынша, соны бәрі нақ қысқа мерзімді және қалдықты 

радиацияның кесірінен болатын генетикалық мутациямен байланысты. 

Адамдар ғана емес, жер де азап шегеді. Жылма-жыл радионуклидтердің 

жинала беруі жердің құнарлығын азайтады.  

Жерде орасан зор микроэлементтер: темір, мыс, магний және басқа 

металдар әрттүрлі дәнді дақылдар адам организміне сіңеді. 

Сутегілік құрылымы РДС-2 бұйымы дегеннің қуаты жағынан соған дейін 

болып көрмеген. Жарылысы 1953 жылғы 12 тамызда Семей ядролық 

полигонының төңірегін тетірентті. Оның қуаты 480 килотонна еді. Жарылыстан 

кейін пайда болған нарттай жанған радиоактивті газдардың саңырауқұлақ 

секілді бұлты 16 километр биіктікке көтерілді. Осы жарылыстан кейін радиусы 

ондаған километр болатын жерде дала шөптері бірнеше күн бойы көгілдір 
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сәуле шығарып тұрды. 

1955 жылы 22 қарашада ТУ-16А әскери бомбалағышы Семей 

полигонының үстінен ұшып бара жатып, жаңадан жасалған қуаты 1,7 

мегатонна болатын, термоядролық РДС-37 зарядын тастады. 

Бомба бір жарым километрлік биіктікте жарылды. Бұл жарылыстың 

соққы толқыны мен жер қабатының дірілі бүкіл дерлік Қазақстан аумағы мен 

Ресейдің көршіліс аймақтарында сезілді. 

1962-1989 жылдар арасында Семей полигонындағы Дегелең тауының жер 

астындағы шахталарында 340 жарылыс жасалды. Бұл арада жыл сайын 14-18 

ядролық сынақ өткізіліп тұрды. 

Осынау жарылыстың салдарынан бір көздері жартастардан құралған 

Дегелең тауы іс жүзінде киыршық тас үйіндісіне айналды. 

Жер астындағы әрбір үшінші жарылыстан соң, жарылыс нәтижесінде 

пайда болған жарықтар мен саңылаулардан радиоактивті газ шығып кетіп 

жатты. 

1989 жылы 12 ақпанда кезекті жоспарлы ядролық сынақ өткізді. 

Үңгірлердің бірінде қуаты 70 килотоннадан астам ядролық заряд жарылды. 

Соның салдарынан жер бетінде саңылаулар пайда болып, олардан екі тәулік 

бойы радиоактивті газдар шығып жатқан. Содан пайда болған радиоактивті 

бұлт 30 мыңнан астам адам тұратын аумақты бүркеді. Бұл аймақта 

радиациялық фон 3000-4000 микрорентгенге жетті. Бұл көрсеткіш қалыпты 

жағдайда сағатына 15-20 микрорентген болатын табиғи радиациялық фоннан 

екі жүз есе асып түсті. 

Бір кездері ядролық полигон нақ Семей жерінде неге құрылды деген 

сұрақтың жауабын іздегенде сол кезде бұл өңір Кеңес Одағының адам ең аз 

қоныстанған, сонымен бірге негізгі коммуникация жерлерінен оншалықты 

қашық емес деген сөздер шыққан. Тек осы себептерден ғана құрбандыққа шалу 

үшін адам саны қандай болуы керек деген сұрақ туындайды. 

1989 жылдың ақпанында Семейдегі атом полигонын табу үшін күресті 

бастауға ұйғарған «Невада - Семей» қозғалысының алғашқы митингісі 

өткізілді. Оны басқарған – белгілі қоғам қайраткері, ақын Олжас Сүлейменов. 

Сол жылдың 6 тамызында Семей облысының Қарауыл ауылында ядролық 

қаруды сынауға мораторий жариялау жөніндегі ұсынысты КСРО және АҚШ 

Президенттеріне үндеу қабылданды. Онда былай делінген болатын: «Сайын 

даламыз ядролық жарылыстардан қалтырап бітті, сондықтан да онда ары қарай 

үнсіз қалу мүмкін емес. 40 жыл ішінде бұл арада мыңдаған Хиросималар 

жарылды. Біз келешекті қауіппен күтудеміз. Уайымсыз отырып, су мен тамақ 

ішу, өмірге нәресте әкелу мүмкін емес болып барады. Қазақстандағы ядролық 

қаруды тоқтату үшін, өз үйімізде бейбітшілік пен тыныштық орнату үшін, өз 

құқықтарымыз үшін күресу мақсатында біз «Невада - Семей» қозғалысын 

құрдық».  

Осы уақытқа дейін үнсіз тығылып келген халық бір дауыстан «ядролық 

қаруға жол жоқ!», «Сынақтар тоқтатылсын» деп мәлімдеді. Ядролық 

сынақтардың қатері жөнінде барлық бұқаралық ақпараттары құралдарында, 
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теледидар мен газеттерде әңгіме бола бастады. Түрлі елдердің парламенттері өз 

сессияларында қозғалыс ұрандарын талқылап жатты. Радиациялық сәулелердің 

зардаптары жайлы дәрігерлер мен ғалымдардың ашық әңгіме қозғауға 

батылдары жетті. Бұқараның қысымымен Семей полигонындағы сынақтар саны 

азая бастаған еді. Халықтың бастамасымен тұңғыш рет КСРО Үкіметі ядролық 

қаруды сынауға тыйым салу – мораторий жасау туралы шешім шығарды. 

Қазақстан Республикасының егемендігі туралы Декларацияда ел аумағы 

ядросыз аймақ деп жарияланды. Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаев Семей 

полигонын жабу туралы Жарлық шығарған күні – 1991 жылдың 28 тамызы. 

Сөйтіп, тиянақтылық пен елімталдық көрсеткен қазақ халқы өз мақсатына 

жетті: ең үлкен полигон жабылып, атом қаруынан бас тарту әрекеті жасала 

бастады. Семей полигоны жабылғаннан кейін Ресейдің, АҚШ пен Францияның 

полигондарында ядролық қаруды сынауға мораторий жарияланды. 

1991 жылдың 29 тамызында Семей ядролық полигоны жабылып, 1992 

жылдың мамырында оның базасында Курчатов қаласындағы Ұлттық ядролық 

орталық құрылды. 

 

Студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар: 

 

1. Ежелгі замандағы және XX ғасыр басындағы атомизм. 

2. Рентгеннің ашылуы. 

3. Радиоактивтіліктің ашылуы. 

4. Кюри ашулары. 

5. Кванттардың ашылуы. 

6. Борға дейінгі атом үлгісі. Атом ядросының ашылуы.  

7. Атомдардың құрылысы туралы теориялар. 

8. Бор атомы. Бор теориясы. Зоммерфельд теориясы. 

9. Э. Резерфорд. 

10. Атом энергиясы және атом энергетикасының тарихы. 

11. Қазіргі замандағы атомдық және ядролық физиканың дамуы, 

мәселелері. 

 

 

13-дәріс 

Альфред Нобель және Нобель сыйлығы 

 

Адамзат тарихында талай-талай ұлы жаңалықтар ашылды. Олар табиғи 

іргелі ғылымдар тізбегінде ғана емес, бүкіл қоғамдық қатынастарды реттейтін 

және адамға қызмет ететін ірілі-ұсақты басқа ғылым салаларында да дүниеге 

жолдама алып жатты. Және адамның тұрмыс-тіршілігін, өмірін жаңғыртуға 

жан-жақты өзінің теңдессіз үлестерін қосты. Сондықтан соңғы бір ғасырдан 

астам уақыт ішінде химия, физика, медицина мен физиология сияқты іргелі 

ғылымдарды дамытумен қатар, гендік инженерия, экономика, технологиялық 

талдаулар сияқты салаларға да бұрын-соңды болмаған жаңалықтар қосылды.  
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Адамның еңбегі қай заманда да, қашан да ізсіз қалған емес, сондықтан 

еңбекке бас иіп, оны лайықты құрметке бөлеу бүкіл әлемнің адам алдындағы 

ұлы парызы болып есептеледі. Адам еңбегін осылай бағалаудың ең тұлғалы да 

теңдессіз белгісі ретінде Нобель сыйлығы дүниеге келді.  

Нобель сыйлығының алғаш дүниеге келуіне жеке ықпал еткен және оған 

дем берген шведтік белгілі химик Альфред Нобель (48-сурет) болды. Альфред 

Нобель  1833 жылы 21 қазанда Стокгольм қаласында дүниеге келді. Жарылғыш 

заттарды ойлап табу арқылы сол кездегі бас айналдыратын байлыққа ие болған 

ол, кейіннен осы байлықты адамзаттың игілігіне жұмсау арқылы өзіне мәңгілік 

ескерткіш орнатты. Алғашында Нобельдің баю туралы ойы болмапты, діттегені 

тек өнеркәсіп өндірісіне өнертабыс ретінде жарылғыш затты ойлап табу еді. 

1895 жылғы 27 қарашада Нобель артына ұлағатты өсиет қалдырды. Өзінің өмір 

бойғы жинап-терген барлық байлығын бұдан былай адам игілігі жолында ұлан-

ғайыр қызмет жасап, жаһандық жаңалықтар ашқан тұлғаларға сыйлық ретінде 

үлестіріп беруді мұра етіп қалдырды. Сөйтіп, адамзат тарихы үшін оның өзі де 

теңдесі жоқ қызмет істеді. 

Қалдырған өсиетінде Нобель ұлттық, нәсілдік тегіне қарамастан адамға 

қызмет ету жолындағы өлшеусіз жетістіктері мен ғылымның түрлі салаларында  

 
 

48 сурет. - Альфред Нобель 

тамаша нәтижелерге қол жеткізген табыстары үшін 

өз атындағы сыйлықты бұдан былай тұрақты 

үлестіріп отыруды тапсырып кетті. Сөйтіп, Нобель 

өсиеті 1896 жылы 10 желтоқсанда, яғни ол 

өлгеннен кейін күшіне енді. Альфред Нобель Сан-

Ремо қаласында қайтыс болды. Жамбасы жерге 

тиген тұлғамен мәңгіге қоштасу сәтінен кейін-ақ, 

іле-шала Нобель қоры құрылды. Оның жарғысын 

Швецияның Корольдік кеңесі 1900 жылғы 29 

шілдеде бекітті. Араға 1 жылдан астам уақыт 

салып, 1901 жылы 10 желтоқсанда, яғни Нобель 

қайтыс болған күні тұңғыш рет алғашқы Нобель 

сыйлықтары өзінің лайықты иелеріне табыс етілді. 

Нобель сыйлығының 5 түрі жыл сайын  

физика,    химия,     медицина     мен     физиология  

саласында қол жеткізген теңдессіз жаңалықтары үшін және адамзаттың рухани 

дүниесіне, оның сана-сезіміне игі ықпал ететін әдеби туындылар үшін берілетін 

болды. 1968 жылы Швед банкі өзінің құрылуының 300 жылдығын атап өткен 

кезде Альфред Нобельді тағы бір есте сақтау құрметіне арнап экономика 

саласындағы Нобель сыйлығын белгіледі. «Сыйлықтардың сыйлығы» деп озық 

ойлы тұлғалардың баға бергеніндей, Нобель сыйлығының әлемдік мәртебесі 

уақыт өткен сайын ұлғая түсуде. Оның қысқаша сипаттамасында айшықты 

безендірілген грамота, алтын медаль және 1 миллион АҚШ доллары 

мөлшеріндегі ақшалай сыйлық белгіленген. Нобель сыйлығының моральдық 

абырой-атағын дүниежүзі толықтай мойындады. Сыйлықты тапсырған кезде 

оның иегерлері әдетте құттықтау сөздерін айтып, салтанатты шеру аясында 

http://www.miniwiki.org/wiki/index.php?wiki=_content.kk_version.presenting..%25D0%25A1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2582%3AAlfredNobel_adjusted.jpg
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нобельдік баяндама жасайды. Баяндаманың негізгі өзегі сыйлық иегерінің осы 

жетістікке қалай қол жеткізгенін қамтиды. Бұл – әлемдегі №1 сыйлықтың 

қалыптасқан қағидасы. 

Нобель сыйлығы ғалымның немесе саяси тұлғаның жекелеген көрнекті 

ғылыми мансабын немесе шығармашылық жолын мойындау үшін берілмейді. 

Өз өмірінде тәжірибелі тәлімгер және өнертабыстарын ойлап табушы болған 

Альфред Нобель жаңалық пен өнертабыстың астарында нелер жатқанын жақсы 

түсінді. Міне, сол себептен де ол өзінің атындағы сыйлықты тек нақты 

нәтижелерге қол жеткізген тұлғаларға беріп отыруды өсиеттеп кетті. 

Сондықтан, күні бүгінге дейін Нобель сыйлығын беруге арналған негіздемеде 

тұлғаның нақты жетістігі мен табысы дәл көрсетіледі. 

Қалыптасқан ережелерге сәйкес, әрбір Нобель сыйлығы ары кеткенде 

құрамы 3 адамнан  аспайтын авторлар тобына берілетін болып шешілген. 

Өзінің өсиетінде Альфред Нобель ғылыми жетістіктер мен 

шығармашылық табыстарды марапаттаумен қатар, адамзат алдында ізгі 

нәтижелерге қол жеткізген, бейбітшілікті жақтаушы тұлғалар үшін жеке 

сыйлық тағайындауды да ұмытпады. Тарихқа көз жіберіп сараласақ, ХХ ғасыр 

– ядролық қарудың, адамзаттың Айға қонған дәуірінің, теңдессіз жаһандық 

байланыс серіктестігі жүйесін құрудың, ғажап технологиялар мен асығыс 

ақпараттардың, гендік хирургия мен басқа да ғылыми жетістіктердің ғасыры 

ғана емес, сондай-ақ ол Хиросима мен Нагасакидің аспанына ажал үйірген, 

бүкіл адамзатты қудалау мен геноцидтік жою апатын әкелген ғасыр. Сондықтан 

Альфред Нобельдің бейбітшілік жолындағы сыйлықты белгілеу қажеттігін 

өсиет етіп кеткен арманының бүгінде теңдесі жоқ маңызы бар. 

1900 жылы Нобель қоры жасалды – бастапқы капиталы 31 млн швед 

кронынан тұратын дербес, тәуелсіз, мемлекеттік емес ұйым. 1969 жылдан 

бастап Швед банкінің ынтасымен экономика бойынша да сыйлық сыйланатын 

болды. Одан кейін Нобель қоры номинация санын арттырмауды шешті. 

Жыл сайын адам іс-әрекетінің келесі салалар бойынша жеткен 

жетістіктері үшін Нобель сыйлығы беріледі: Физика – 1901 жылдан бастап, 

Швеция Химия – 1901 жылдан бастап, Швеция Медицина және физиология – 

1901 жылдан бастап, Швеция Экономика – 1969 жылдан бастап, Швеция 

Әдебиет – 1901 жылдан бастап, Швеция Әлемді қорғау – 1901 жылдан бастап. 

Қазіргі уақытта Нобель сыйлығының шамасы 10 млн (шамамен 1,05 млн 

евро немесе 1,5 млн $) швед кронын құрайды. 

Физика ғылымы бойынша 2010 жылғы Нобель сыйлығының лауреаттары 

анықталды. Ресейден шыққан екі ғалым өте жұқа, әрі өте берік графин деген 

материалды ойлап тауып, электроника саласында жаңа дәуір ашты.  

Ресейден шыққан Голландия азаматы Андре Гейм және Ресей мен 

Ұлыбританияның қос азаматтығы бар Александр Новоселов электроника 

саласында маңызды рөл атқаратын ені 1 атомдай ғана болатын материал ойлап 

тапты. Британ университеттерінде жұмыс істейтін екі ғалым 1,5 миллион 

доллар сыйақыны тең бөлісті  (физикадан Нобель сыйлығының 

лауреаттарының тізімі Қосымшада берілген). 

http://www.miniwiki.org/wiki/index.php?wiki=_content.kk_version.presenting..1900
http://www.miniwiki.org/wiki/index.php?wiki=_content.kk_version.presenting..1969
http://www.miniwiki.org/wiki/index.php?wiki=_content.kk_version.w%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2596%26amp%3Baction%3Dedit%26amp%3Bredlink%3D1
http://www.miniwiki.org/wiki/index.php?wiki=_content.kk_version.presenting..1901
http://www.miniwiki.org/wiki/index.php?wiki=_content.kk_version.presenting..%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
http://www.miniwiki.org/wiki/index.php?wiki=_content.kk_version.presenting..1901
http://www.miniwiki.org/wiki/index.php?wiki=_content.kk_version.presenting..1901
http://www.miniwiki.org/wiki/index.php?wiki=_content.kk_version.presenting..%25D0%25AD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
http://www.miniwiki.org/wiki/index.php?wiki=_content.kk_version.presenting..1969
http://www.miniwiki.org/wiki/index.php?wiki=_content.kk_version.presenting..1901
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Студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар: 

 

1. Нобель сыйлығы мекемесінің тарихы. 

2. Әр түрлі елдердегі ғылыми сыйлықтар. 

3. Нобель сыйлығының алғашқы лауреаттары. 

4. Теориялық физика облысындағы Нобель сыйлықтары. 

5. Атомдық және ядролық физика облыстарындағы Нобель сыйлықтары. 

6. Төмен температуралар физикасы облысындғы Нобель сыйлықтары. 

7. Кеңес физикасындағы Нобель сыйлықтары. 

8. Астрофизикадағы Нобель сыйлықтары. 

 

  

14-дәріс 

Қазіргі заман физикасы. ХХ ғ. физикалық ашылулар тарихы 

 

Физика бөлінбейтін жалпы ғылым. Соңғы он жылдық ішінде көптеген 

тармақтар мен мамандықтар жоғары дамып кеткенмен, олардың барлығын 

байланыстыратын жіп бар. Бұл жіп - теориялық физикада қаланған негізгі 

түсініктер мен заңдар болып табылады. 

Осыған дейін біз тек өткен кезеңдерде физика қалай дамығанын 

қарастырған болатынбыз. Енді қазіргі заманда физика қалай дамып жатыр 

екен? Соңғы он жылдық ішінде көптеген ашылулар жасалды. Физика өзінің 

жетістіктері және жеңілулері, жеңістері, қайғы-мұңы да бар ғылым болды және 

солай болып қалады. Ең бастысы оның дамуы еш уақытта тоқтамақ емес. 

Өткен ХХғ.-ды ұлы физикалық ашылулар ғасыры деп атауға болады. Дәл 

осы кезде бүкіл әлемді дүр сілкіндірген кванттар теориясы мен 

салыстырмалылық теориясы пайда болды. Нейтрон, позитрон және кварк 

ашылды. Біз енді асқын өткізгіштік пен асқын аққыштық сияқты таңғаларлық 

құбылыстар туралы білеміз. Жоғары энергиялар, жоғары қысымдар, жоғары 

және төменгі температуралар физикасы, астрофизика және т.с.с көптеген жаңа 

бағыттар пайда болды. 

ХХ ғ. физикасы өте жылдам дамыды, сондықтанда оған қатысты ақпарат 

көлемі де шапшаң өсті. Қазіргі заманның ұлы орыс физигі, академик В.Л. 

Гинзбургтың пікірі бойынша, бұл қазіргі заман физикасының жетістіктерін 

мамандардың және жай физикаға қызығатын адамдардың қабылдауына 

қиындық тудырады. Ғылым бағыттарының әртүрлілігінің ішінен «аса маңызды 

және қызықтыларын» бөліп көрсету өте қиын. Бұрынғыдай «барлығы бір нәрсе 

туралы және бір нәрсе барлығы туралы деген уақытпен жарықтандырылған 

формула өте қызықты, бірақ қазіргі кезеңде олай болуы мүмкін емес» деп 

жоғары дәрежелі маман В.Л. Гинзбург санайды. Сонымен қатар, ол ғалым 

қазіргі заманға қатысты кейбір мәселелерді физик-мамандар дайындаған кезде 

ашып көрсету керек деп санайды. Бұның бірнеше себебі бар: біріншісі, бұл 

мәселенің бүкіл адамзат тағдырына қатыстылығы; екіншіден: ғылымның негізін 
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күшейту үшін таңдалған бағыттың маңыздылығы; үшіншіден: әлемдегі 

адамның орны туралы сұрақтың маңыздылығы; төртіншіден: физиканың 

техникамен екі жақты байланыстылығы. 

Қазіргі заманғы физиканың «аса маңызды және қызықты» мәселелерін 

зерттеу объектісінің масштабына байланысты 3 облысқа бөлуге болады: 

макрофизика, микрофизика және мегафизика. Олардың әрқайсысы тек өз 

мәселелерін шешіп қана қоймайды, олардың өз заңдары, математикалық 

аппараты, зерттеу әдістемесі және құралдары болады. Ғылымның даму тарихы 

көрсеткендей, объектінің масштабы ғана бірінші кезекте берілген облысқа 

сәйкес физикалық заңдардың мінездемесін анықтайды. 

Ең жақсы мысал болып мұнда нақты физикалық заңдар детерминация 

басым болатын әлемнен мүмкіндіктер әлеміне өтетін макрофизикадан 

микрофизикаға өту процесі табылады. Макрофизикадан микрофизикаға өту 

процесі кезінде мегаәлемнің микро және макроәлемнің қасиеттеріне қарағанда 

қасиеттері бізге толық мәлім болмағандық себебінен заңдардың мұндай өзгерісі 

бізге анық көрінбейді. Дегенмен, бұл уақытша ғана. Бұған мегаәлемнің бірқатар 

спецификалық объектілерінің (пульсарлар, квазарлар, галактика ядросы т.б) 

ашылулары қол асты болады. Олардың қасиеттері тек мегаәлемге тән 

спецификалық заңдармен сипатталады. Бұл объектілердің қасиеттеріндегі 

кейбір «қызықты» жәйттар мегаәлемнің жаңа теорияларынан анық түсініктеме 

табады деп үміттенеміз. 

Біздің физиканы бұлай үш бөлімге бөлу оның бірлігін еш бұзбайды. Бір 

бөлімнен екінші  бөлімге жәймен өту, нәтижелер корреляциясы жалпы 

физикаға ортақ негізгі заңдардың (мысалы, симметрия және сақталу заңдары) 

болуы, оның бөлімдерінің жалпы және бір-біріне өтіп отырытындығын 

дәлелдейді. 

ХХ ғ.-дың екінші жартысында ашылған қызықты және маңызды 

физикалық жаңалықтарды толық сипаттап беру мүмкін емес. Міне сондықтан 

біз, В.Л. Гинзбургтың соңынан, шамамен 20 негізгі физикалық мәселелерді  

атап көрсетеміз. Бұл бізге тарихи тұрғыдан негізгі сұрақтар ғана емес, сонымен 

қатар физиканың техникамен және т.б ғылымдармен байланысын 

тұжырымдауға мүмкіндік береді. 

Басқармалы теориялық синтез. ХХ ғ.дың 40-50 жж. негізі қаланған бұл 

заңдар басқармалы теориядық синтездің іске асырылуы энергетикалық және 

жер шарының көптеген экологиялық  қиындықтарын толығымен 

шешетіндіктен, оның жалпы адамзаттық маңызы бар. Әрбір мәдениетті адам 

бұл мәселелермен және оның мүмкін шешімдерімен аз да болса таныс болуы 

керек. Ал мұғалімдерге келетін болсақ, олардың бұл мәселелер туралы білімі әр 

оқушының сұрағына толық жауап беру үшін жоғары болуы тиіс. 
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49 сурет. - Токомак 
 

ХХ ғ.-дың ортасында сутегі, дейтерий, тритий атомдық ядроларының 

бірігуі кезінде үлкен энергия бөлінетіндігі толығымен анық болды. Бұны іске 

асыру үшін сутегі қоспасын 10,7 К-нан жоғары температураға көтеру керек, 

кері жағдайда ядролар ядролық күштер пайда болатын арақашықтыққа жете 

алмайды. Міне осы себепті осындай реакцияларды термоядролық деп атайды. 

Сутегі бомбасында мұндай температуралар жарылғыш рөлін ойнайтын атом 

бомбасының жарылысы кезінде пайда болады.  

Бағынышты термоядролық синтезбен ғылым өткен ғасырдың 50 жж.-нан 

бастап айналысады. Кеңес Одағы кезінде бұл зерттеулер И.В.Курчатовтың 

басшылығымен жүргізілді. 1950 ж. ССРО-да И.Е. Тамм, АҚШ-та Л. Спитцер 

жоғары температуралы плазманы магниттік өріспен ұстап тұру идеясын 

ұсынды. Бірінші, токамактың (49 сурет), ал екінші стелларатордың 

конструкциясын ұсынды. Екі құрылғы да қазіргі таңда кең қолданыста. 

Жоғары температуралы асқын өткізгіштік. Сұйықтар мен қатты 

денелердегі когерентті эффекттер-асқынөткізгіштік, асқынаққыштық-жасаған 

болжамдарды негіздеп, және ғылым жоғары жетістіктерін көрсеткен 

физиканың ең қызықты облыстарының қатарына жатады. Осы кезден бастап 

асқынөткізгіштіктің теориялық және экспериментальды физикасы жоғары 

жылдамдықпен дамып келеді. 

Тарихи тұрғыдан бұл физика бөлімінің дамуын бірнеше кезеңдерге бөліп 

көрсетуге болады. Бірінші кезең, асқынөткізгіштік эффектісі ашылғаннан 

бастап, 50-60 жылға созылды және асқынөткізгіштік өтулерінің аса жоғары Т(с) 

температуралы асқынөткізгіштіктерді зертеуге бағытталған эксперименттермен 

сипатталды. Зерттеулер нәтижесінде Тс шамамен 20К болатын 

асқынөткізгіштер ашылды. 

Асқынөткізгіштік эффектісін теориялық сипаттау, онымен Л.Д. Ландау 

және В.Л. Гинзбург (1916ж.) Гейц Лондон (1907-1970 жж.), Фриц Лондон 

(1900-1954 жж.) және т.б. айналысқанымен эксперименттік сипаттаудан 

біршама артта қалып отырды. Бұл ғалымдар әрқайсысы асқынөткізгіштің әр 

қасиетін сипаттайтын микроскопиялық теория 1957 ж. ашылды. Оның 

авторлары 1972 ж. Нобель сыйлығымен марапатталған американдық физиктер 
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Джон Бардин (1908-1991жж.), Леон Купер (1930 ж.) және Джон Роберт 

Шриффер (1931 ж.) болды. 

Бұл теорияның (авторлардың фамилияларының бас әрпінен құралып, 

БКШ деген атау енгізілген) ашылуынан бастап, асқынөткізгіштіктің дамуында 

жаңа кезең басталды. Ол асқынөткізгіштікке қатысты көптеген эффектілерді 

түсіндірумен қатар жаңа құбылыстарды болжаумен сипатталады. Осылай, 

1962ж. ағылшын ғалымы Брайан Дэвид Джозефсон (1940 ж.) БКШ теориясына 

жүгіне отырып, әлсіз асқынөткізгішті системаларды жүзеге асатын, 

тунельдердің өзгеше түрін болжады. Джозефсон болжаған құбылыс (кейіннен 

эксперимент түрінде дәлелденген) 1974 ж. оны  Нобель сыйлығымен 

марапаттауға негіз болды. Ал эффектінің өздері қазір оның есімімен аталады. 

БКШ теориясынан,қиын жасалатын жағдайлар қажет болсада, Тс~300К 

болатын таң салмақты асқынөткізгіштердің болу мүмкіндігіне еш қарсылық 

болмайтындығын көруге болады. 1986-1987 жж.  мұндай материалдар алынды. 

Бұл жерде 1987 ж. Нобель сыйлықтарының лауреаттары И.Г. Бернорц 

(Германия) және К.А. Мюллер (Швейцария) болды. 

Асқынөткізгіштердің ғылымда үлкен орын алатын төмен темпратуралар 

физикасына жатады. Бұл бағыт адам жетістіктері табиғат мүмкіндіктерінен 

асып түсетін жалғыз физикадағы бағыт. Зертханаларда әлемде кездеспейтін 

төмен температура мәндері алынды. Осыдан табиғатта байқалмаған физикалық 

құбылыстарды зерттеу мүмкіндіктері пайда болғанын көруге болады. Бұл 

кезеңнің тарихы қазіргі таңда жасалуда. 

Экзотикалық заттар. Аса ауыр элементтер. Экзотикалық ядролар. 

ХХІ ғасырдың басында бірқатар бізге мүмкін емес болып көрінетін 

экзотикалық заттар ашылып, қолданыс табады деген болжам бар. 

Сұйық кристалдар австриялық ботаник Ф. Рейнцер және неміс физигі О. 

Леманмен 1889 ж. ашылған. Олар сұйықкристалл күйдегі заттар кәдімгі 

сұйықтар сияқты аққыштық қасиетке ие және сонымен қатар, олардың 

оптикалық қасиеттері қатты заттардікіне өте ұқсас екендігін анықтады. Қазір 

сұйық кристалдарға қызығушылық ақпаратты дайындап, көрсету системасында 

үлкен қолданыста болуымен негізделеді. 

Аса қызықты сұйық кристалл болып қазір асааққыш 3Не саналады. Оны 

ашқаны үшін американ ғалымдары Д.М. Ли, Д.Д. Омероффу және Р.С. 

Ричардсон 1996 ж. Нобель сыйлығымен марапатталды. Аса аққыштық түсінігін, 
4Не сұйығында бұл қасиетті байқап 1937 ж. П.Л. Капица физикаға енгізген. 

Металды сутегі (қатты молекула сутегі) ол әлі ашылмады, тіпті шамамен 

2 млн. атмосфера (және төменгі температураларда) қысымда да. Ол Тс~100-

200К болатын жоғары температуралы асқынөткізгіш болады деген үлкен 

болжамдар бар. Оны алуда ең басты қиындық пластиналық деформациясыз 

~1,7 М бар жоғары статикалық қысымға шыдайтын (мұндай қысымда тіпті 

алмаз аға бастайды) материалдың жоқтығымен байланысты. Мәселенің шешімі 

соққы толқынды қолданумен табылуы мүмкін. 

Металды сутегіден өзге экзотикалық заттар қатарына, алып фуллерен-

молекулалардан тұратын фуллериттерді жатқызуға болады (мысалы, С60 
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кристалының көмірқышқыл молекуласы), С60 фуллерендер көмірқышқылдың 

спецификалық формасы болады және жоғары температураларда (Т~30К) 

асқынөткізгіштікке ие. Оларды зерттеу шапшаң дамып келеді. 

Жалпы айтқанда, аса ауыр элементтерді алу мәселесі макрофизикаға 

емес, атом ядросының физика бөліміне жатады. Бірақ, В.Л. Гинзбургтың 

пікірінше, «ядро физика оның қазіргі түсініктемесі бойынша микрофизикаға 

қарағанда макрофизикаға қатысты». Ауыр ядролардағы нуклондар саны өте 

маңызды, сондықтан ядроны сұйық тамшысымен жақындастырады. Бірақ 

бастысы - классификация емес. Берілген мәселенің мәні әлі белгісіз 

экзотикалық ядроларды іздеп, зерттеу. Бұл облыстағы басты жетістіктер, 1951 

ж. химия бойынша Нобель сыйлығының лауреаты, сегіз трануранды 

элементтерді ашқан, американдық физик және химик Глен Сиборг (1912-1999) 

есімімен байланысты. 

Қазіргі күні Z=111-ге дейінгі атомдық номерлі элементтер синтезделген. 

Ең ауырлары, секунд қана «өмір сүреді». Демек, Z>108-110-нан бастап зат оны 

зерттеу мүмкін болмайтын жылдамдықпен бөлінеді. Сонымен қатар, Z>105-тен 

бастап ұзақ өмір сүретін изотоптардың пайда болуы аяқталады деп саналады. 

1909 ж. басында массалық саны 289,30 с «өмір сүретін» 114-ші элемент 

синтезделді деген алдын-ала хабарлама жасалған. 

Жоғарыда сипатталған заттардың өзгеше экзотикалық қасиеттері 

ғылымның негізін қатайтып, техниканың одан әрі дамуына ықпал етеді. 

Беттер физикасы. Екіөлшемді электронды сұйық. Ұзақ уақыт 

жазықтықтағы процестер мен құбылыстар зерттелуде және соңғы онжылдықта 

бірнеше маңызды жетістіктерге қол жеткізілді. Беттегі және оның маңайындағы 

атомдардың, элементтердің, кристалды ақаулардың күйлері жаңа фазалардың 

олардың арасындағы қалыңдығы 10-7-10-8 см пленкада өтулердің пайда болуына 

әкеледі. Қазіргі уақытта физиктер беттің тазалығын және күйлерін алып және 

бақылауды үйренеді. 

Физиканың беттер мәселесіне тағы бір тақырып-екі өлшемді электронды 

сұйықты зерттеу немесе жалпы айтқанда, төмен өлшемді системалар физикасы 

жақын келеді. Бұл жерде, электрондардың қозғалысы тік бағытта шектелген, 

өте жұқа қабат (қалыңдығы шамамен 10-6 см) жасау туралы айтылады. Мұндай 

системалар төменгі (шектелген) өлшемге ие және екіөлшемді система деп 

аталады. Ұзын жіңішке жіп сынды бірөлшемді системалар болуы да мүмкін; 

оларды зерттеу аса үлкен жетістіктер болмасада, өте қарқынды дамып келеді. 

Холлдың толық санды кванттық эффектісі 1980 ж. Клаус фон 

Клитценгпен Греноблде күшті магнит өрістерінің зертханасында 

транзисторларды кремнийлы өрістерге өзгерістер еңгізу кезінде пайда болған. 

Күшті магнит өрісінде және төменгі температурада Холл R кедергісіне 

байланысты магнит өрісінен оның «баспалдақтар» байқалады, яғни R тек 

фундаментальды тұрақтылармен анықталатын кванттық мәнге ие болады. Бұл 

ашылу үшін Клаусфон Клитценгке 1985 ж. Нобель сыйлығы берілді. 1982 ж. 

екіөлшемді электронды «газда» жаңа эффект ашылды. Американдық ғалымдар 

Д. Цуи, Х. Штерман және А. Госсард «Белл» фирмасының зертханасында 
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жүргізген зерттеулер барысында таңғаларлық нәтижелер алынған. Олар Холл 

кедергісінің түбір мәні де болатындығын көрсетті; бұл кезде түбірдің белгілері 

әрқашан тақ. Бұл эффект Холлдың түбірлі кванттық эффектісі деген атауға ие 

болды. Бұл құбылысты сипаттайтын теория Р. Лафлиннің, күшті магнит 

өрісіндегі жұқа екі өлшемді пленкада, магнит ағынының  үш квантынан және 

электроннан тұратын, спецификалық квазисбөлшектер пайда болады деген 

ойына сүйенеді. Магнит өрісі квантталатындығы бәрімізге жақсы мәлім. Бірақ 

мұнда қызық құбылыс байқалады - электрон алмаса отырып, магнит өрісінің 

кванттарымен қызық симбиоз түзеді. Бұған қоса, бұл квазисбөлшектер 

лафлинді сұйық түзе отырып, конденсацияланады. Бұл күтпеген екіөлшемді 

системаның өзгешелігі түбірлі Холл эффектісін түсіндіреді. Р. Лафлин, Х. 

Штерман және Д. Цуи – 1998 ж. Нобель сыйлығының лауреаттары. 

Қатты денелер физикасының кейбір сұрақтары 2000 ж. академик 

Ж.Ш. Альфереовқа Нобель сыйлығын беруге жартылайөткізгіштерге деген 

қоғамдық қызығушылықты қайта көтеруі себеп болды. Дегенмен, бұл 

қызығушылықғылыми жұмысшылармен инженерлердің арасында сөнген емес. 

Қазіргі заманғы өркениетті жартылайөткізгіш элементтерге негізделген 

радиоэлектронды құрылғыларсыз елестету мүмкін емес. Сондықтан, микро 

және наноэлектроника сұрақтарын физиканың мәселелерінің арасына енгізуі 

ақталды, ол оларды мектептер мен жоғары оқу орындарында оқыту міндетті 

болып саналады. 

Гетероструктуралар химиялық құрамы бойынша әртүрлі 

жартылайөткізгіштердің контактілері ретінде негізделген, жартылайөткізгішті 

өткізулер. Гетероструктураларды дайындау кезіндегі қиындықтарды 1957 ж., 

Ж.И. Альферов әріптестерімен бірге Ga As-GaAlAs системасын ұсынғанда 

жеңуге мүмкіндік туды. Онда асқынинжекция, оптикалық жинақталу және т.б. 

эффектілерінің болуының арқасында жартылайөткізгішті лазерлер, 

фотоэлектрлі өзгерткіштер және т.б. радиоэлектронды құралдар жасалады. 

Олар ғарыш станцияларынан бастап, аудиоаппаратураларға дейін кең қолданыс 

тапты. 

Бұл бағыттың арғы дамуы - зоналық инженерия физикада «кванттық 

нүктелермен гетероструктуралар» деп аталады. Жұқа пленкада (матрицада) 

өзге жартылайөткізгіштермен толтырылған, нанометрлік масштабты 

«нүктелер» түзіледі. Мұндай «нүкте» өзін «бір электронды атом» сияқты 

ұстайды. Бойында белгілі тәртіппен орналасқан «нүктелері» бар система бар 

болса, технологиялық технологиядан кең қолданыста болатын радиотехникалы 

құралдарды жасауда пайдаланылатын гетероструктуралар алуға болады. 

Қазіргі уақытта физиканың бұл бағытында жоғары қызығушылық 

байқалады. Бұл техникалық прогреске себепші болатын, бірнеше шапшаң 

дамушы облыстарының бірі болып табылады. 

Екінші текті және жақын фазалық өтулер. Газдардағы Бозе-

Энштейндік конденсация. Бұл сұрақ бойынша мәліметтер танымал-ғылыми 

әдебиеттерде өз жауаптарын таппауы - оның физикалық негізінің және 

математикалық сипаттамаларының аса ауырлығы. 
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50 сурет. - Энрико Ферми 

Фазалық өтулер мәселесін, физиктердің 

онымен 100 жылдан астам уақыт айналысуына 

қарамастан, ғасыр мәселесі деп атауға болады. Бұл 

мәселені шешу жолына шешуші үлес 

қосқандардың арасынан Л.Д. Ландау, Энрико 

Ферми (1901-1954жж.) (50-сурет), Келлет Вильсон 

(1982 ж. Нобель сыйлығының лауреаты) және т.б. 

атап көрсету керек. Қазіргі уақытта физиктер 

критикалық нүктелерге, екінші текті және оған 

жақын фазалық өтулерге үлкен көңіл бөлуде. Бұл 

жерде екі негізгі бағытты бөліп көрсетуге болады:   

жалпы теория және әртүрлі нақты, жиі 

спецификалық өтулердің анализі. Соңғы кездері 

критикалық нүктелер маңында және екінші текті өтулер нүктелеріндегі заттың 

іс-әрекетін сипаттауға мүмкіндік беретін әдістер пайда болды. Аса жоғары 

қызығушылық экзотикалық фазалық өтулерге бөлінуде, атомарлы сутегінде, 

экситондық сұйықта, лафлиндық сұйықты, молекулаларды сутегіндегі аса 

аққыш күйге өтуде, магнетиктердегі өтулер, сұйық және квантты кристалдарда 

аса қалың заттарда, мысалы нейтронды жұлдызда. 

Негізгі назар газдардағы Бозе-Энштейндік конденсацияға бөлінеді, 

негізінен магнит өрісінде орналасқан атомарлы сутегіне. Бұл облыстағы 

зерттеулер-физика үшін фундаментальды. Бұл сұраққа физиктердің 

қызығушылығының көрсеткіші ретінде, металдардың газда орналастырылған 

атомдар бозе-энштейндік конденсациясын алып және ол конденсаторлардың 

қасиеттерін зерттегені үшін 2001 ж. Э.А. Корнелл (АҚШ), В.Кетермо 

(Германия) және К.Е. Вейманға (АҚШ) Нобель сыйлығын беру саналады.  

Асакүшті магнит өрістеріндегі заттардың қасиеттері. Қазіргі заманғы 

физика - заттарды әр түрлі жағдайларда зерттейтін ғылым. Аса күшті магнит 

өрістері оған жақсы мысал бола алады. Мұндай зерттеулерде пионер, 1924 ж. - 

Ковендия зертханасының қызметшісі бола тұра, аса күшті магнит өрістерін 

жасау және оларды заттарға әсер ету үшін қолдануға зерттеулер бастаған П.Л. 

Капица болып табылады. Қазіргі уақытта алынған магнит өрісінің көлемі, 

табиғи магнит өрістерінің көлеміне жете алмауына қарамастан, зертханалық 

зерттеулер бірқатар табиғи құбылыстарды модельдей алды. Одан басқа, 

көптеген ғалымдардың пікірінше, аса күшті магнит өрісінде заттардың 

қасиеттерін, іс-әрекеттерін зерттеу өте маңызды техникалық перспективаларға 

ие. 

Егер индукция В~3.10,5 Тл болса өрісті күшті деп санауға болады. 

Мұндай магниттік өріс кулондықтан аса үлкен және ондағы  атом өріс бойымен 

созылған ине тәрізді болады. Бұл оның бірқатар қасиеттерін өзгертеді. 

Осылайша, қарапайым магнит өрісінде түзілуі мүмкін емес, Fe2 типті 

молекулалар пайда бола алады. Бірақ та, мұндай өрістерді ашу академиялық 

мәселе болып қалады (зертханаларда В~20 Тл өрістері жасалды). Бірақ 

астрофизикада, мысалы, пульсарларда 108-109 Тл өрістер пайда болады. 
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Магнит өрісінің электр өрісінен басым болуын табиғи жағдайларда алуға 

болады. Осылай, экситондық үшін магнит өрісі, зерттеулерге қазір қол жетімді 

себептерден, сондай болады. Бұл экситонды затты, бірінші кезекте экситонды 

сұйықты зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл ғалымдарға бірқатар мегафизиканың 

объектілерін зерттеуге мүмкіндік береді десе де болады. Сондықтан, мұндай 

зертеулер мүмкін шапшаң дамуда болады. 

Бейсызықтық физика. Селитондар. Хаос. Соңғы жылдары 

ғалымдардың назары бейсызықтық физикаға бағытталған. Бұл қазіргі заманғы 

есептегіш құрылғы, бұрын тек арман болған қиын есептердің шешімін беретін 

болғандығымен байланысты. Классикалық, жиі кванттық физика бірінші 

кезекте сызықтық құбылыстарды зерттейді. Біздің ойымызша, ХХІ ғасырда 

физика бейсызық құбылыстарды зерттейтін ғылым болады. 

Бейсызық құбылыстар табиғатта сызықтыққа қарағанда жиі кездеседі. 

Сондықтан қазір белсенді зерттеліп, келер мыңжылдықта жалғасын табатын, 

бейсызықтық физиканың бағыттарын қарастырған жөн. Мысал ретінде: 

системалардың хаостық қозғалысы, солитондар, аттракторлық және т.б. айтуға 

болады. 

Солитондар-бейсызықтық ортада өшпестен таралатын, біртекті толқын. 

Олар табиғатта кең таралған. Мысалы, аса танымал қиратқыш толқын (цунами).  

Разерлер, гразерлер, асамықты лазерлер. ХХ ғ. екінші жартысын 

атомдық қана емес, лазерлік ғасыр деп атауға болады. Егер 40 ж. бұрын 

ғылымдық институттарда үлкен жаңалық болса, қазіргі таңда оны қарапайым 

газет сататын дүкендерден де сатып алуға болады. Лазерлік физиканың 

теориялық негізі болып, жасанды, кенеттен болған сәуле шашу құбылыстарына 

арналған, 1916 ж. А. Энштейнның танымал жұмыстары табылады. Қазіргі 

заманғы лазерлер физикасы, сонымен қатар оған қатысты бейсызықтық оптика 

мен география, орыс ғалымдарының зерттеулерінен бастау алған. Ол туралы 

кейінірек  сөз болады. Қазіргі таңда лазерлік физиканың және техниканың 

бірнеше бағыттары бар. 

Біріншіден, ол толқын ұзындығын қысқарту. Алғашқы лазерлер 

микротолқынды диопазонда жасалған. Содан кейін, қазіргі таңда кең танымал 

оптикалық лазерлер, одан кейін ультракүлгін лазерлер пайда болды. Қазір 

қысқа өмір сүретін, атом бомбасының жарылысынан тербеліс алатын рентген 

лазері (разер) алынды. Ұзақ өмір сүретін рентгендік лазер әлі жасалмады, бірақ 

2005 ж. мұндай лазердің шығарылуы жоспарланған. Ол қазір бар рентген 

лазерлерінің күшінен 1010 есе үлкен күш беретін болады деп күтілуде. Сонымен 

қатар, γ-диапозонды гразер-лазер жасалары да мәлім болды. 

Екінші мәселе-кенеттен лазер импульсін қысқартып, қуатты көбейту. 

Қазір I~(1020-1021) Вт.см-2 интенсивтілікке қол жеткізілді. Осы кезде электр 

өрісінің қысымы ~1012В.см-1 тең болады. Яғни, ол сутегі атомының негізгі 

деңгейінде протон протон өрісінен 100 есе күштірек. Егер 1026-1027Вт.см-2 қуат 

алынса, кванттық электродинамиканы экспериментті дәлелдеуге өте маңызды 

болатын, лазерлік шағылысудың кванттарынан электрон-позитрондық 

жұптарды байқауға болар еді. 
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Үшінші мәселе - когеренттілікті жоғарылату. Когеренттік шашырауы, 

интерференциялық схеманы пайдаланусыз, бір жерге бағытталған екі лазер 

сәулелерінен құралған оптикалық диапозонның лазерлері жасалған. Егер 

лазердің көмегімен термоядролық синтез жасалса, ол біздің өміріміздің 

көптеген қырларын өзгертер еді. Сондықтан, аса қуатты лазерлерді жасау 

мәселесі, ол техникаға қатысты болғанымен, физика үшін де өте маңызды 

болып саналады. 

Квактар мен глюондар. Кваркттық хромодинамика. Әлсіз және 

электрмагнитті әсерлесудің жалпы теориясы. Материя қалай құралған деген 

сұраққа жауап беру оңай емес. Ғылымның дамуы соншалық, қазіргі заманға 

метафизика мамандарының өздеріне де түсініксіз болып барады. 

Микрофизикалы кезде элементар бөлшектер физикасы деп атайды. 

Элементар бөлшек деп - қарапайым бөлшектерден тұрмайтын бөлшектерді 

атайды. Қазіргі таңда, олар түбір электронды заряды бар кварк және 

антикварктардан тұратындығы белгілі болды. 

Бүгінгі таңда барлық кварктар ашылып, олардың бар екендігіне ешкім 

күмәнданбайды. Тіпті, материя құрылысының келесі структуралық деңгейінің 

бөлшектері - протокварктар (преон және т.б.) туралы гипотеза ұсынылған. 

Бірақ заттардың бөлінуі  нейтральды түрде: адрондардың құрама бөліктері 

еріксіз түрде өмір сүру мүмкіндігінен айырылып, тоқталуы мүмкін. Заттың 

ұсатылуы дәл кварктарда тоқтатылуы әбден ықтимал. 

Кварктар мен глюондардың бар болуы, кварк-глюондық деп аталатын 

заттың қасиетінің пайда болуына әкеледі. Бұл плазма, қарапайым плазма 

сияқты электрондар мен иондардан емес, бір-бірімен әлсіз немесе мүлдем 

әселеспейтін кварктар мен глюондардан тұрады. Кврарк-глюондық плазма, көп 

талқылауға түскенімен, анықталған болып саналады. 

Микрофизиканың ең басты мәселелерінің бірі, барлық белгілі 

фундаментальды әселесулерді біріктіретін өрістер теориясының ашылуы болып 

табылады. Мұндай теорияның ашылуы ғылымның барлық бағыттарындағы 

үлкен алға басу болар еді, қазір біз бұл теорияны алуға алғашқы қадамдар 

жасаудамыз. 

Қазіргі уақытта екі фундаментальды әсерлесуді: әлсіз және 

электромагнитті, біріктіретін теория ашылып мойындалды. Ол әлсіз және 

электромагнитті әсерлесудің жалпы теориясы деп аталады және электрондар, 

протондар, нейтрондар, нейтринолардың арасындағы әсерлесудің 

тасымалдаушысы-бөлшектер бар деп көрсетілді. 

Күшті әсерлесу теориясы, квантты хромодинамика деп аталады (К.Х.Д). 

Бұл кварктар мен глюондардың әсерлесуін сипаттайтын теория өз кезегінде 

фотондар алмасуы болатын электромагнитті әсерлесуді сипаттайтын кванттық 

электродинамика үлгісімен құрастырылады. Электрлі нейтральды фотондарға 

қарағанда, глюондар «түсті» зарядтар тасушысы болады. Бұл оларды кеңістікте 

жаю кезінде әсерлесу энергиясынның артуына әкеледі. Нәтижесінде глюондар 

мен кварктар еркін қалыпта өмір сүрмейді: олар адрондар ішінде өздігінен 

тұйықталады. Кварктар мен глюондар іс-әрекеті туралы сандық теория әлі 
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жасалмады, бірақ сапалық түрде компьютерлік есептеулермен дәлелденді. 

ХХ ғ. бірінші жартысы, микрофизиканың зерттеу объектісі атом, сосын 

атом ядросы болған кезде, атомдары электрон қасиетін түсіну үшін, ғылымдағы 

анық  революция-кванттық механиканы құруға тура келеді. Микрофизика ол 

кезде жаратылыстану ғылымдар арасында ерекше орын алды. Оның 

жетістіктерінің арқасында, біздің күнделікті өмірімізде үлкен көмек болған, 

заттар құрылымын түсіне алдық. Соңғы жылдары жасалған микрофизикалық 

ашылулардың маңызы өте зор. Микрофизика - ол физика ғылымының негізі, 

фундаменті. 

Жоғары және аса жоғары энергияда бөлшектердің өзара әсерлесуі. 

Коллайдер. Ваакумдағы фазалық ауысулар. Соңғы жылдары ашылған 

элементар бөлшектердің көбі коллайдерлер деп аталатын, жылдамдатқыш 

жинақтағыш құралдарда экспериментті зерттелуде. Коллайдер - ішінде бір-

біріне қарама-қарсы бөлшектер системасы айналатын ваакумдалған шеңберлі 

түтік. Кей жерлерде бұл бөлшектер соқтығысады және ол жерде ол соққының 

өлімін тіркейтін арнайы детекторлар орнатылғын. 1972 жылдан бастап әлемде 

18 коллайдер жасалған. Кейбіреулері өз жұмысын тоқтатты. АҚШ-пен 

Еуропада протон-антипротонды колайдерлердің екі түрі бар: олардың ең 

танымалы –энергиясы 1 Тэв Ферми FNAL(TEVATRON) атындағы зертханада. 

Сол коллайдерде 1984 ж. t–кваркы ашылған. 

Жоғары энегиялар физикасының ең үлкен үміті (хиггсовтық бозонды 

іздеу кезінде де мүмкін ) ЦЕРНде (Женева, Швейцария) жасалынып жатқан 

ұсақ бөлшектер жылдамдатқышы LHC (Large Hardon Collider). Онда 2005 ж. 14 

Тэв энергия (нуклондар қақтығысының массалар центрінің системасында) 

ашылу керек. LHC құрастыруға ЦЕРН мүшелері –АҚШ, Ресей, Жапония  

қатысады. Әлемнің дамыған елдерінің ғалымдарының бұл құрылысқа деген 

қызығушылығын, бұл коллайдер микрофизиканың дамуын шамамен 15-20 

жылға анықтай алуымен  түсіндіріледі.  

Кванттық механика және өрістің кванттық теориясында элементар 

бөлшектер нүктелік деп саналады. Шынымен де, фундаментальды теория 

нүктелік бөлшектер теориясы емес, струналар теориясы. Ондағы элементар 

бөлшектер –Ls~Lg~10-33см өлшемді бірқалыпты объектілер (струналар) 

тербелісі. Струналар шеңбер немесе сызық түрінде болуы мүмкін. Струналар 

қарапайым төрт өлшемді кеңістікте емес, күрделі өлшемді кеңістікте қозғалады. 

Оларда бозон-фермионды симметрия бар, яғни суперструналар болып 

табылады. Суперструналар көпөлшемді супермембраналарға жалғанған. 

Суперструналар теориясы симметриялы бөлшектер табылса, өз позицияларын 

мәнді орнатар еді. Ал ол микрофизиканың, LHC коллайдерімен ашылатын 

мәселесі.  

Теориялық физика әзірше бірқатар сұрақтарға, мысалы гравитация 

теориясын қалай құруға және оны басқа әсерлесу терияларымен қалай 

біріктіруге болады, жауап бере алмайды. Струналар теориясы да, өзге де 

гипотезалар мұндай сұрақтарға жауап бере алмайды. Бірақ, бұл бағыттағы 

жетістіктер әбден мүмкін. Бір сөзбен, физика жетістіктері қандай керемет 
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болғанымен, негізгі шешілмеген мәселелер әлі көп. 

Мегаәлемнің физикасы. Жалпы толқындық астрономия. Физика 

тарихында астрономиялық ашылулар физиканың дамуын толық анықтайтын 

кезең де болған. Осындай кезең болып ХХ ғасырдың соңғы онжылдығы 

саналады. Астрономия немесе қазір мегафизика деп аталатын, қазіргі заманғы 

физиканың дамуын анықтайды. Сондықтан мұнда біз оның жетістіктерін де 

қарастырамыз. Бұл қалып астрономияның оптикалықтан жалпы толқындық 

ғылымға айналуымен түсндіріледі. Мегафизика қазіргі заманғы құрал-

жабдықтар үлкен мүмкіндіктер тудырады. Дүниеде астрофизикалық 

комплекстер бар. Оларды жасауға қазіргі заман физикасы мен техниканың 

мүмкіндіктері қолданылады. Тіпті қазіргі заманғы жоғары технологиялардың 

шыңы болып табылатын әскери және ғарыштық техниканың өзі 

астрофизикадан төмен тұрады. 

Нейтрондық жұлдыздар мен пульсарлары. Қара құрдым. Жаңа 

жұлдыздар. Квазарлар және галактика ядролары. Ғарыштық струналар. 

Нейтрондық жұлдыздарды, пульсарларды, квазарларды зерттеу мегаәлемді 

тануға деген қазіргі заманға сай мысал бола алады. Бұл объектілердің жерден 

аса үлкен қашықтықта орналасқанымен ғалымдарға тіпті олардың 

құрылыстарын байқауға мүмкіндік болды. Жалпы толқындық астрономияның 

барлық құралдарын қолдану, қазіргі заманғы физиканың заңдарын біліп 

олардың стандартты емес қолдану, мысалы заттың қасиетін және нейтрондық 

жұлдыздың құрылысын, пульсарлардың радиолық сәуле шашу механизмін 

және т.б. тура дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді. Дәл осы жерде 

мегафизиканың (спецификалық) заңдылықтарын анықтауға апаратын ақпарат 

жиналады. Бұл процестің қазіргі уақытта да жүріп жатқанына, мысалы, 

мегаәлемге ғана тән ғаламдық струналарды жылдам теориялық зерттеу дәлел 

бола алады. 

Нейтрондық жұлдыздар бар деген гипотеза 1934 ж. айтылған. 1967-1968 

жж. Англия Джосели Белл және Энтони Хьюшимен нейтрондық жұлдыз-

пульсарлардың радиосәуле шашылу тұрақты жиілікпен өзгереді. Сондықтан 

импульстары оны алғашында Жер шарынан тыс тіршілік белгілері деп 

пайымдаған. Кейіннен пульсарлардың физикалық табиғатын Георгий Гомов 

(1904-1968) түсіндірген. Пульсар - жылдам айналатын магниттелген нейтронды 

жұлдыздар. Қарапайым жұлдыздың нейтронды жұлдызға айналу кезіндегі 

жылдам айналу мен алып магнитті өрістің пайда болуы қозғалыс саны мен 

магнитті өрістің моментінің сақталуымен түсіндіріледі. 

Қазіргі таңда пульсарлар рентгенді және гамма-диапозонда ашылған. Осы 

күнде радиоимпулсі Р (ол сонымен қатар жұлдыздың айналу периоды) 4,3 с-қа 

дейін болатын шамамен 1000 пульсар анықталған. Р-0,1-1с тең пульсарлардың 

магнит өрісі В-108 Тл. Табиғатта мұндай аса күшті магнитті өрістердің бар 

екендігін анықтау - үлкен жаңалық болып табылады. Соңғы уақытта магниттік 

өрісі 1011-1012 Тл болатын нейтронды жұлдыздар (магнетарлар) ашылды. 

Магнетарларда радиосәуле шашу жоқ, бірақ  олар әлсіз гамма-сәулелер 

шашады. Қазіргі уақытта нейтрондық жұлдыздар құралуының негізгі каналы – 
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аса жаңалардың жарқырауы деп саналады. 

Жоғарыда айтылып кеткендей, мегафизика енді-енді өзінің спецификалық 

теорияларын құрып жатыр. Мүмкін, олардың біріншісі - қара құрдым 

физикасы. Қара құрдым - өте қызықты физикалық объектілер. Оларды бақылау 

мүмкін еместігіне қарамастан, олардың бар және ғарышта үлкен орын 

алатындығына ешкім күмәнданбайды. Шындығында, екілік системаның 

көрінбейтін компонентасын нейтронды жұлдыз сияқты анықтауға мүмкіндік 

бар. Қара құрдымды оған құлайтын немесе маңында айналатын заттардың 

(арекционды диск) облысынан шашыраған сәуле арқылы анықтауға болады. 

Галактикада жоғарыда аталғандай мүмкіндіктері бар көптеген қара құрдым 

табылған. 

Квазарлар (квазижұлдызды радиокөздер) 1963 жылы ашылған. Олар 

үлкен көлемді объектілер классы - квазижұлдызды көздер классына жатады. 

Квазарлар мен квазижұлдызды объектілер - жұлдыздармен қоршалған алып 

галактикалар ядросы. Бұл жарық көздер - олардың интегралдық жарықтануы 

1048эрг/с (біздің галактикамыздың жарықтануы 1044эрг/с). Толық энергия 

шығару 1061-1062-ге жетеді. Сәуле шашушы ядро дегеніміз - жұлдыздардың 

шоғыры немесе қара құрдым болуы мүмкін. Қазіргі таңда атақты массивті қара 

құрдым үлгісі. Осы бағыттағы зерттеулер жылдам қарқынмен жүріп жатыр. 

Ғарыштық струналар - аса экзотикалық объект. Олар кеңістіктегі фазалық 

өтулерден пайда болған кейбір топологиялық дефектілер. Олар қалыңдығы 

Lcs~10-29-10-30 және ғарыштық масштабпен тұйықталуы мүмкін болатын жіпке 

ұқсас. Ғарыштық струналар әлі бақыланбады, олар теориялық зерттеулердің 

объектісі. 

Жоғарыда айтылғандардың бәрі, мегафизиканың мәселелерінің қандай 

маңызды екендігін көрсетеді. Олардың жолындағы зерттеулер қарқыны өте 

жылдам. Ғалымдардың ойынша, мегаәлемнің облысындағы зерттеулері 

болашақта күтпеген бағыт алуы мүмкін және жоғарыда келтірілген 

объектілерді зерттеу ғылымға жалпы адамзатқа өте маңызды. 

Ғылыми құрал жасаудағы кейбір жетістіктер. Бұл құрылғының 

көмегімен әр атом мен молекуланың, электрлік, магниттік және механикалық 

қасиеттерді таралуын және тіпті температуралық өзгерістердің бейнелерін 

алуға мүмкіндік туады. Бұл құрылғыны қолдану кезінде үлгіні жетілдіріп, 

жоғары энергиялы сәуле шашудан қирату қажеттілігі жойылады. Расторлы 

тунельды микроскопты РТМ  құрастырғандары үшін Герд Биннинг және 

Генрих Рорер 1986 жылы Нобель сыйлығымен марапатталды. 

1985 жылы Г. Биннинг, К. Куэйт (Стенфорд университетінен) және К. 

Джербермен (ІВМ зерттеу орталығынан) бірігіп атомдық-күшті микроскоп 

(АКМ) жасап шығарды. АКМ-да туннельдық тоқтың орнына күштік контурлар 

қолданылады. РТМ және АКМ-ның керемет мүмкіндіктеріне қарамастан олар 

микроэлектронды заттардың оларды жасау кезіндегі қасиеттерін зерттеуге сай 

келмейді. Йоргтаун-хейстегі технологиялық зерттеу орталығының ғалымдары 

жоғарыда айтылған күштер лазердің көмегімен тіркелетін, лазерлі күшті 

микроскоп (ЛКМ) ойлап тапты. 
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Томография - ақпаратты алу және қолдану жолындағы жылдам 

қарқынмен дамып келе жатқан бағыттардың бірі. Бейнелі айтсақ, томография 

зерттеліп жатқан объектінің ішіне кіруне мүмкіндік тудырады. Қазір 

томографиялық әдістер радиолокацияда және оптикада, медицина және 

физиологияда, химия және плазма диагностикасында, астрономияда 

қолданылады. Мамандардың пікірінше, томография қазіргі таңда тек дамуының 

алғашқы сатыларында және оның анық мүмкіндіктерін тек болашақта ғана 

көруге болады. 

Томографияның мақсаты - бөгеттің ары жағын көру. Бұл әртүрлі 

жолдармен жүзеге асады. Мысалы, рентгендік томография кезінде әртүрлі 

бұрышта түсірілген бейнелер алынады, оларды компьютердің көмегімен 

томографиялық алгоритмдерді қолдана отырып зерттейді, осылайша, 

объектінің ішкі структурасы бір көлемді үшөлшемді бейне түрінде көрінеді. 

Математиканың осыған ұқсас мәселелерді шешу әдістемелері дайындалатын 

бөлімі интегралды геометрия атымен әйгілі. Соңғы уақытта адам денесінің 

көлденең қима бейнесін алуға мүмкіндік беретін әдіс - ядролы магнитті 

резонанс негізіндегі томография кең етек алды. Ол иондалған сәуле шашуды 

қолдануды керек етпейді. 

 

Студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар: 

 

1. Макро- және метафизиканың негізгі мәселелері.  

2. XX ғасырдағы ғылыми аспаптар жасау. 

3. XX ғасырдағы физика мен медицинаның байланысы.  

4. XX ғасырдағы ашылулар.  

5. XXI ғасыр басындағы физикадағы ашылулар. 

6. Ғылымдағы соңғы ғылыми жаңалықтар мен ашылулар. 

7. XXI ғасыр басындағы техниканың даму қарқыны. 

 

 

 

 

 

15-дәріс 

Кеңес физикасының дамуы 

 

Ғылыми жаңалықтардың көпшілігі Ресейде ашылғаны туралы 

ақпараттарды әдебиет көздерінен табу қиын емес. Сонымен бірге, біз осы 

жаңалықтардың авторлары: Д. Бернулли, Л. Эйлер, М.В. Ломоносов, П.Н. 

Лебедев, А.Г. Столетов, Н.А. Умов,  Д. И. Менделеев және басқалар екенін 

білеміз. Орыс физикасы дүниежүзілік ғылымның дамуына өте үлкен үлесін 

қосты. Бірақ ол шешуші болған жоқ. Негізгі идеялар, шешуші тәжірибелер 

(эксперимент), заң бойынша басқа елдің ғалымдарына тиесілі болды. Сол 

кездегі Ресей ғылымына реттеп мінездеме беретін болсақ:  
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1) физиканың барлық бағыттары емес, тек жеке, өте сирек бағыттары ғана 

дамыды; 

2) ғылыми зерттеулер тек  университет кафедраларында ғана жүргізілді; 

осы уақытта барлық арнайы ғылыми бөлімдер болмады; 

3) ғылымға ақшалай салымдар мемлекет тарапынан болсын, жеке адам 

адамдар тарапынан болсын өте аз болды; 

4) өте ірі ұйымдастырушы – ғалымдар басқарған мектептер аз болды; 

5) университеттік және техникалық білім жүйесінің ғылыми дәрежесі 

жоғары білікті мамандарды дайындауға жеткіліксіз болды. 

ХІХ ғ. ғылым формальды түрде француз, ағылшын, неміс, орыс  т.б. деп  

бөлінгенімен, жеткілікті мөлшерде  интернационалды болды. ХХ ғасырдың  

басына қарай ғылымның, әсіресе техникамен байланысты бөлімінде, ұлттық  

белгілер күшейе түсті. Бұның себебі, ғылым көп миллитаризацияланды, ал 

мемлекетаралық  бәсекелестік  бұл процессті  жылдамдатты. Әрбір мемлекет 

айналысатын  ғылыми  зерттеулер  облысы  кеңейіп, соңында сол мемлекетте  

ғылыммен  «барлық  фронт  болып»  шұғылдануға  әкелді. Әрине, ол толықтай 

тек  Екінші дүниежүзілік  соғыстан  кейін, АҚШ – пен  КСРО сынды  екі  үлкен  

держава  арасында  болды. 2001 ж. соңында  Брюссельдегі  НАТО-ның  штаб–

пәтерінде  сөйлеген  Нобель  сыйлығының  лауреаты, атақты  Кеңес  және  

Ресей  физигі  Ж.И. Алферов, Швецияда  Нобель  сыйлығының  мерейтойына  

арнап  өткізілген  «дөңгелек  үстелдің»  нәтижесіне  сүйенді. Онда  ХХ ғ. 

ғылымының  алға  басуын, екі  мемлекеттің  дамуына  да  әсер  еткен  АҚШ пен  

КСРО  арасындағы  бәсекелестіктің  айқындалғаны  айтылды. 

АҚШ пен  КСРО-да ғылымның  дамуына  әр  түрлі  жағдай  жасалғанын  

айта  аламыз. Бірінші  жоғарғы  державада  ғалымдардың  ғылыми  дәрежесі  

айтарлықтай  жоғары  болды. Ғылыми  контингенті: Еуропа, Азия, Латын  

Америкасы  елдерінің  ең  жақсы  ойшылдарынан  құралды  (тек 20% физиктері  

ғана  жергілікті  американдықтар  болды).  КСРО  өз  күшімен  жұмыс  істеу  

керек  болды, сондықтан  ғылымға  көбінесе  орташа  қабілетті  адамдар  келді. 

Сол  кезде  КСРО-да  Кеңес  ғалымдарына  әлемдік  ғылыммен  нәтижелі  

бәсекелесуге  мүмкіндік  туғызған  ғылым  бірлестігі  өте  жоғары  деңгейде  

болды, әсіресе  алдыңғы  қатардағы  физика  және  басқа  да  салалары. 

Төңкеріске дейінгі  Ресейде  негізгі  ғылыми  зерттеулер  университет  

кафедраларына  бағытталды, оның  өзі барлығында  емес, тек  алдыңғы  

қатарлы:  Мәскеу, Санкт – Петербург, Қазан, Киев, Варшава, Гельсингформ 

және  т.б. Сол  кезде  Германияда, Англияда, АҚШ–та және  Францияда  әр  

түрлі  үлгіде  функцияландырылған  ғылыми  институттар  Ресейде  болған жоқ. 

Осындай  саясаттың  нәтижесінде  елде  жоғары  дәрежелі  жеке  ғалымдар  ғана  

пайда  бола  бастады, көбінесе  математика  және  химия  салаларында. 

Физикада  олардың  сандары  аз  болды: физика – топтық ( коллективтік) 

ұжымдық  ғылым. Ол  көпшіліктің  еңбегін  талап  етеді, ал  оны  арнайы  

ғылыми  бөлімдерсіз ( орындарсыз)  іске  асыру  мүмкін  емес.  

Төңкеріс  алдыңдағы  Ресейде  ғылымға  мемлекеттік  ақшалай  салымдар  

өте  аз  болды, жәнеде  бізді  басқа  елдерден  ерекшелеген  бір  жағдай  ол  



 

111  

 

 

 

ғылымның  дамуына  жеке  капиталдың  қосқан  үлесінің  аздығы, себебі  сол  

кезде  Батыста  ғылыми  зерттеулерге  жекеменшік  ірі  фирмалар  белсенді  

түрде  ақша  салып  жатты. Ресейде  тек  Нобельдік  отбасылар  өндірушілері  

ғана  ғылымға  ақшалай  жәрдемдесті.  

Ғылыми  зерттеулердің  дамуын Батыстағы: У. Томсон, және  Э. 

Резерфорд , Г. Гельмгольц  және  Н. Бор және  т.б. сынды  ірі  

ұйымдастырушы–ғалымдар  мен  ғылыми  мектеп  басшыларынсыз  елестету  

мүмкін  болмады. Ал  Ресейде  мұндай  мектептер жоқтың қасы болды. Тек  

шетел  мектептерімен  азда  болса,  бәсекелесе  алатын, П.П. Лазарев, С.И. 

Вавилов, А.Р. Колли  және  басқа да оқымыстылар  шыққан  Мәскеудегі И. 

Лебедевтің  ғылыми  мектебі  ғана  болды . 

Төңкеріске  Ресейде, университеттік  білім  беру  өзінің  шамасына  

байланысты  ғылымға  дарынды  ғалымдардың  көптеп  келуіне  жағдай  жасай  

алмады. Сондықтан  физикамен  кәсіб  түрде  айналысқысы  келгендер  шетелге  

кетіп,  сонда  оқып, көбіне  жұмыс  істеуге  ұзақ  жылдарға  қалып  қоятын  

болған. Міне, осы  жағдай  Ресейде  ғылыми  мектептерінің  болмауы  мен  

физика  ғылымының  төмен  сатыда  болуына  әкеліп  соқты .  

Қазан  төңкерісенен  кейін  ғылымның  дамуы  Ресейде  басқа  жолмен  

жүрді. Ол  әлемдік  дәрежеге  жетті, қалай  болғанда  да  физика  ғылымы  

жайында  осылай  айтуға  болады.  

Елдегі  төңкерістен  кейінгі  алғашқы  жылдары, көптеген  бұзылуларға  

қарамастан, ғылым  бір  орында  қалып  қоймады. Одан  бөлек, дәл  осы  

уақытта Ресейде  жаңа  физиканың  дамуына  бастау  болатын  бағыттар  

айқындалды. Бұл  бағыттарға ірі  ғылыми  бөлімдердің  құрылуы, жоғары  

мектептердің  жаңаруы  және  ғылыммен  байланысының  күшеюі, сонымен  

бірге  мемлекеттік  және  қоғамдық  ғалымдар  бірлестігінің  құрылуы жатты.  

 Алғашқы  ғылыми  бірлестіктер  1918 ж. құрыла  бастады. Сол  жылдың  

қазанында  В.Д. Бонч – Бруевич  Нижегород  радиозертханасы мен қазіргі  

Радио–физикалық  ғылыми–зерттеу  институтын  құрды. Сол  айда  

Петроградта  А.Ф. Иоффе  және  М.И. Неменов  құрған  

Рентгеннорадиологтялық  институт (қазіргі  Физика–техикалық институт) 

жұмыс істей бастады, сонымен  бірге  Рожденственскийдің  басқаруымен  

Оптика  институты  ашылды. Мәскеуде  Шанявский  университетінің  

базасында  П.П. Лазарев  Биофизика  институтын  құрды. Бұл  институттар  

Кеңес  физикасының  дамуында  үлкен  роль  атқарды. Кейінірек  осылардың  

үлгісі  бойынша  басқаларда да  институттар  ашыла  бастады. 

Кеңес физикасының тарихы - өте кең тақырып, сондықтан да біз қысқаша 

кеңес елінінің ғылымға аса зор үлестерін қосқан атақты бірнеше физик-

оқымыстылардың өмірбаяндарына тоқталайық. 

П.П. Лазарев (51-сурет). Петр Петрович Лазарев 1878 ж. 4 сәуірінде 

Мәскеуде инженер-геодезист отбасында дүниеге келген. 1896 жылы 

гимназияны аяқтаған соң Мәскеу университетінің медицина факультетіне 

түседі. Медицинаны оқи жүре, ол бір уақытта физикаға қызығып, физика-

математика факультетінде Н.А. УМО-ның және П.Н. Лебедевтің физикадан 
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дәрістерін тыңдап жүреді. П.Н. Лебедев жетекшілік еткен физиканың қазіргі 

заманғы мәселелері бойынша колловиумға қатысып жүрді. Лебедев 1901 жылы 

медициналық факультетті аяқтап, физика-математикалық факультетке түсіп, 

оны екі жыл ішінде бітіріп шыққан осы тер төгіп оқыған студент-дәрігерге 

көңілі ауды. 1903 жылы екінші факультетті аяқтаған Лазарев медицинадан 

докторлық емтихандарды тапсырып құлақ, тамақ және мұрын ауруларын 

емдейтін университеттік емханаға ассистент болып тағайындалды.  

 
 

51 сурет. - П.П. Лазарев 
 

1903 жылы Лазарев өзінің «Манометрлік 

алаудың дыбыс шығаруы» атты алғашқы ғылыми 

жұмысын жазды. Келесі жұмысы 1905 жылы «Көру 

және есту мүшелерінің өзара әсерлесуі туралы» атты 

физиологиялық жұмыс болды.  

1905 жылы шет елде болып, еуропалық 

университеттерде ғылыми жұмысты қоюмен 

танысқаннан кейін П.Н. Лебедев зертханасына түседі. 

Осы жерде ол қабырғаға орнатылған, сиретілген газ 

бен қабырға арасындағы температураның өзгеруіне 

зерттеу жүргізеді. Осындай өзгерістің болуын 

теориялық жүзде М. Смолуховский болжап айтқан 

болатын. П.П. Лазарев газ  қысымына   байланысты   

өзгеріске   тәуелділігін   анықтауға   мүмкіндік  беретін 

эксперименттік құрылғыны құрап шығарды. Бұл зерттеуді 1911 жылы Лазарев 

магистрлік жұмысы ретінде қорғап шықты. Осы жылы П.П. Лазарев және 

Мәскеу университетінің басқа да бірнеше көрнекі профессорлары Кассо білімі 

министрінің кертартпа әрекеттеріне қарсылық белгісі ретінде кетіп қалады.   

П.П. Лазарев А.Л. Шанявский атындағы қалалық халық университетіндегі 

кафедрасына орналасты. Бұл А.Л. Шавнявскийдің қаржысына ашылған жеке 

оқу орны болатын. Осында П.П. Лазарев фотохимиялық және биофизикалық 

зерттеулермен айналысты, сондай-ақ, физикалық институтын жобалау 

құрылысына белсенді қатысты. Өзінің фотохимилық зерттеулерін 1912 жылы 

Варшава университетінде қорғап шықты.  

Фотохимиядағы зерттеулер П.П. Лазаревті түбегейлі қызықтырып әкетті. 

Бұл Лазаревті жүйке қозуының иондық теориясын құруға әкеп соқты. Қозудың 

иондық теориясы Лазаревті атаққа әкелді, 1917 жылы 4 наурызда ол ғылым 

Академиясына мүше болып қабылданды.  

1917 жылдың қаңтарында Миуссахтағы физикалық институттың 

ғимаратын салуға кірісіп кетті. Бұл ғимаратта қазан көтерілісінен кейін 

академик П.П. Лазарев жетекшілік еткен биологиялық физика Институтында  

жемісті ғылыми өмір басталады. Бұл институт жас кеңес физикасының 

орталықтарының бірі болды. Бұл жерден атақты кеңес оқымыстылары, болашақ 

академиктер шыққан: С. И. Вавилов, Г. А. Гамбурцев, М. В. Шу-лейкин, П. А. 

Ребиндер; көрнекі кеңес оптиктері мен акустиктері: В. Л. Левшин, П. Н. 

Беликов, С. Н. Ржевкин; молекулалық құбылыстар бойынша ірі кеңес 

мамандары: А. С. Предводителев, Б. В. Ильин, Б. В. Дерягин және басқалар.  
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Институт Курск магнит аномалиясын зерттеудің бастамашысы болды. 

Сол уақытта В.И. Лениннің қолдауымен болған бұл зерттеулер, қазіргі 

уақыттағы жоғары сапалы кендердің ірі запастарын өңдеумен ұштасып жатыр.  

П.П. Лазарев сонымен қатар, кең баспа ісімен де айналысты. 1918 жылдан 

бастап физикалық ғылымның басты жетістіктері жайындағы жаңа ақпараттар 

беретін «Успехи физических наук» атты журнал шыға бастады.  

П.П. Лазаревтің қажымас еңбектері соғыс жылдары 1942 жылы 24 сәуірде 

өзі қаза болған Алматыда үзілді.  

Басқа физикалық орталық болып В. К. Аркадьев, А. К. Тимирязев және 

Лебедевтің басқа оқушылары қайтып келген Мәскеу университеті болды.  

В. К. Аркадьев (53-сурет). Владимир Константинович Аркадьев 21 

сәуірде 1884 жылы Мәскеуде дүниеге келген. Гимназияда оқып жүрген кезінде 

ол физикаға қызығушылық білдіріп, қолдан аспаптар жасап, олармен 

эксперименттер жүргізіп жүрген. Мәскеу университетіне түсіп, алғашқы курста 

П.Н. Лебедевке эфир арқылы Жер қозғалысын анықтау бойынша тәжірибе 

жоспарын ала барған. Лебедев оған ең алдымен профессор А.П. Соколовтың 

физикалық практикумын өтіп, содан кейін өзіне зертханаға келуіне кеңес 

береді. Аркадьев дәл осылай жасайды да, Лебедевтің зертханасында 

сантметрлік толқындар облысында темірдің ферромагниттік қасиеттерін аса 

кішірейтуде маңызды ашу жасайды (52-сурет). 

 
 

52 сурет. - В.К. Аркадьев П.Н. Лебедевтің зертханасында 

 

Бұл ашылу оның алдағы ғылыми жолын анықтап берді, енді ол жоғары 

жиілікті өрістердегі ферромагнитті заттарды зерттей бастап, ферромагниттік 

резонансты тапты. Сонымен қатар, Аркадьев магнитік дисперсияны зерттеп, ол 

облысты магниттік спектроскопия деп атады.     
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53 сурет. - В.К. Аркадьев 

Айнымалы электромагниттік өрістегі заттардың 

сипатына қарай, Аркадьев Максвелл теңдеулерін үш 

белгілі коэффициенттермен:  ε диэлектрлік 

өткізгіштік, μ магниттік өткізгіштік және  ρ электрлік 

өткізгіштікпен қатар, төртінші айнымалы өрістердегі 

ферромагнетиктегі жылулық шығынды сипаттайтын р 

магниттік өтімділікті еңгізе отырып жалпылауды жөн 

көрді. Осы төрт коэффициенттермен сипатталатын 

ортаны Аркадьев биокомплексті деп атады. 

Аркадьев Лебедевпен бірге университеттен 

кеткеннен кейін, Шанявский университетінде өзінің 

Френель дифракциясының әр түрлі жағдайларындағы 

фотосуреттері бойынша тиімді тәжірибелерін іске 

асырды. 

 Ол алған фотосуреттер 1912 жылдың «Журнал Русского физико-

химического общества» және «Physikalische Zeitschrift» журналдарында жарық 

көріп, Кеңес елінде және шет елде физикаға енді. Ол сол жерде Баклинмен 

бірігіп, болашақта жоғары вольтты үдеткіштерге айналған «найзағай 

генераторын» құрастырды. 

Көтерілістен кейін қайтып оралған В.К. Аркадьев магнетизм құбылысын 

зерттеу бойынша кең көлемді ғылыми жұмысты жазды. Ол «Магниттік 

коллоквиум» атты ғылыми үйірме және магнетизмнің зертханасын 

ұйымдастырды. Осы зертханада өзінің жары А.А. Глаголева-Аркадьева 1922 

жылы массалық сәуле шығарғыштың көмегімен, электромагниттік және 

инфрақызыл тербелістер облыстарындағы қысқа электромагниттік 

толқындарды алған.  

Александра Андреевна Глаголева-Аркадьева (54-сурет) 1884 жылы 28 

ақпанда дүниеге келген. 1910 жылы Мәскеудегі Жоғары қыздар курсының  

 
 

54 сурет. - А.А. Глаголева-

Аркадьева 

математикалық бөлімін бітіргеннен кейін физика 

кафедрасында ассистент болып қызмет атқарады. 

Оның алғашқы жұмыстарының бірі радиотехникаға 

арналған. Соғыс жылдары денедегі оқтың, басқа 

сынықтардың және т.б. орналасу тереңдігін анықтауға 

болатын рентгеностереометр – аспабының құрылысын 

ойлап шығарды.    

A.А. Глаголева-Аркадьева өзінің массалық сәуле 

шығарғышымен және онымен өлшеу әдістемесімен 

өмірінің соңына дейін айналысты. Ол 1945 жылы 30 

қазанда өмірден өтеді.  

В.К. Аркадьев кеңес елінің бірнеше 

магнитологтары   мен   радиофизиктерін   тәрбиелеп 

шығарды. Оның мектебінен Б. А. Введенский, К. ф. Теодорчик, Н.Н. Малов 

және т.б. радиофизиктер; Н.С. Акулов, Е.И. Кондорский және т.б. магниологтар 

шыққан. 
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В.К. Аркадьев және өзінің әріптестері «стиктография» деп атаған 

фотосуреттің электромагниттік аналогын өңдеп шығарды. 

Максвеллдің жарықтың электромагниттік ториясы оның ғылыми 

жолының негізі болды. В.К. Аркадьев 1953 жылдың 1 желтоқсанында қаза 

болады.  

А.К. Тимирязев (55-сурет). Қазан төңкерісінен кейін Мәскеу 

физиктерінің арасында маңызды орын алған Аркадий Климентьевич 

Тимирязев.  

 
 

55 сурет. - А.К.Тимирязев 
 

А.К. Тимирязев Мәскеуде 1880 жылы 19 қазанда 

дүниеге келген. Ол атақты орыс ботанигі  Климент 

Аркадьевич Тимирязевтің ұлы болған.  

К.А. Тимирязев өзінің өсімдіктер 

физиологиясында физиканың қорытындылары мен 

әдістерін кеңнен қолданып, бұл ғылымды жоғары 

бағалайтын. Ол өзінің жалғыз ұлы физик болса екен 

деп армандаған. К.А. Тимирязевтің достарының көбі 

Мәскеу университетінің атақты физиктері А. Г. 

Столетов және П. Н. Лебедев болған. Болашақ физик 

осы атақты адамдардан аса үлкен әсер алып жүрді. 

Гимназияны бітіргеннен кейін ол Мәскеу 

университетінің математикалық бөліміне түсіп, өз    

мамандығы физиканы таңдап, П.Н. Лебедевпен бірге 

жұмыс істей бастады.Тағы бір ұстазы болған Столетовтің оқушысы Николай 

Петрович Кастерин (1869—1947) болды. Шет елдегі физиктерден 1909 жылы 

әкесі таныстырған Д.Д. Томсон болды.  

А.К. Тимирязев Д.Д. Томсон және Л. Больцман іспеттес материалист 

болған.  

А.К. Тимирязевтің ғылыми жолы көптеген жылдар бойы оқып келген 

негізгі пәні болған газдардың кинетикалық теориясы облысынан болды. Оның 

1917-1918 жж. Мәскеу университетінде оқыған дәрістерінен құралған 1923 

жылы алғашқы баспадан шыққан «Материяның кинетикалық теориясы» атты 

кітабы осы пәннен алғашқы кеңес оқулығы болды.   

Тимирязевтің зерттеу пәні сиретілген газдардағы құбылыс: ішкі үйкеліс 

және температуралық өзгеріс болды (56-сурет). Тимирязев сырғанау 

коэффициенті мен температуралық өзгеріс арасындағы байланысты 

Максвеллдің теориясын қолданып, 760-тан 0,001 мм.сын.бағ. аралығы 

облысындағы қысымда экспериментті түрде зерттеген. Ол Кундт пен 

Варбургтің зерттеулерімен сәйкестік тапқан.  

 Ауамен және көмірқышқыл газымен жасаған тәжірибелері осыны 

дәлелдеді. Тимирязевтің зерттеулері 1913 жылы неміс тілінде жарыққа шығып, 

1914 жылы Петербург университетіне магистерлік диссертация ретінде 

ұсынылады. Оппоненттер О. Д. Хвольсон мен Н. А. Булгаков жоғары 

бағалайды да, Тимирязев магистр дәрежесін алады. 
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56 сурет. - А.К. Тимирязевтің сиретілген газдардағы ішкі үйкелісі 

бойынша құрылғысының сызбасы 
 

А.К. Тимирязев өмірінің соңғы жылдарында физика тарихы 

кафедрасының меңгерушісі болады. Оның  М. В. Ломоносов, А. Г. Столетов, П. 

Н. Лебедев және т.б. бірқатар оқымыстылар туралы жазған мақалалары бар. Ол 

А.Г. Столетов пен П.Н. Лебедевтің таңдаулы еңбектері еңген А.Г. Столетовтің 

үш томды шығармалар жинағының редакторы болды. Оның редакциясымен С. 

Кудрявцевтің «Очерки по истории физики в России», «История физики» П. (т. 

I, 1948) кітаптары жарық көрді. А.К. Тимирязев 1955 жылы 15 қарашада қаза 

болады. 

Л. И. Мандельштам (57-сурет). Леонид Исаакович Мандельштам 1879 

жылы 4 мамырда дүниеге келген. Балалық шағы Одессада өтеді, сол жерде 

университетке түседі. Алайда университетте көп болмай, студенттер 

арасындағы «тәртіпсіздікке» қатысқаны үшін 1 курстан шығып қалады. Сол 

1899 жылы университеттен шығып қалып,  Страсбургке кетіп қалып, Карл 

фердинанд Браундтың (1850-1918) қол астында оқиды.  
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57 сурет. -Л.И.Мандельштам 
 

Л. И. Мандельштамның Страсбургте болған 

уақыты – жас радиотехниканың даму жылдары 

болатын. Л.И. Мандельштам радиотехниканың 

мәселелеріне белсенді қатысады.  

    Л. И. Мандельштам антенна мен тербеліс 

контуры арасындағы байланыстың әлсіз қасиеттері 

туралы ашылу жасайды. Ол уақытта бұл байланысты 

күшейту қажет болды, ал Мандельштам қабылдауды 

күшейту және селективтілікті жоғарылату үшін, 

керісінше, осы байланысты әлсірету керектігін 

көрсетті. 1902 жылы Мандельштам 

«Конденсатордың тербелмелі разрядының периодын 

анықтау» деген еңбегімен докторлық 

диссертациясын қорғайды.   Ол   Браунмен   бірге  

«Сименс және Гальске» фирмасы дайындайтын Браунның сызбасы бойынша 

радиоқұрылғылардың зертханалық және техникалық зерттеулеріне қатысады. 

1903 жылы Страсбургтегі физикалық институттың ассистенті болып қызмет 

атқарып, Страсбургке келген бастаушы оқымыстылар мен докторанттардың 

зерттеулеріне жетекшілік етеді.    

Радиотехника мен радиофизикамен қатар, оның оптикаға да көңілі ауады. 

Жарықтың шашырау теориясы Мандельштамның келесі зерттеуіне айналып, 

жаңа шашыраудың рэлеевтік емес формасын ашуға әкелді.     

Келе жатқан соғыстың әсерінен Л. И. Мандельштам Германияны тастап, 

Россияға қайтуына тура келеді. Ол Одессада, Петроградта, тағы да Одессада 

жұмыс істеп 1922 жылы Мәскеуге Орталық радиозертханасына консультант 

ретінде қабылданып көшіп келеді. 1925 жылы Мәскеу университетінің 

теориялық физика кафедрасының меңгерушісі болады. Осында ол үлкен жаңа 

тербелістердің бейсызық теориясы бойынша жаңа ғылыми облысын бастайды. 

Осы облысты зерттейтін мектеп құрады. А. А. Андронов, А. А. Витт, С. Э. 

Хайкин, М. А. Леонтович және т.б. осы облысқа зор үлестерін қосты. 

1929 жылы Мандельштам КСРО ғылым Академиясына мүше болып 

қабылданады. 

Мандельштам 1944 жылдың 27 қарашасында қаза болады.  

 Петроградта кеңес физикасын құрғандар, физика-техникалық институтты 

ұйымдастырушы А. ф. Иоффе және Оптикалық институтты ұйымдастырушы Д. 

С. Рождественский болды.  

А. Ф. Иоффе (58-сурет). Абрам Федорович Иоффе 1880 жылы 29 қазанда 

Полтавск губерниясының Ромны қаласында дүниеге келген. Ромны училищесін 

аяқтап, Петербург технологиялық институтына түседі.  
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58-сурет. А. Ф. Иоффе 

Болашақ физикті инженер мәнсапы 

қызықтырмайды да, ол өзінің ұстазы Н. А. Гезехустың 

кеңесі бойынша сол уақытта, атақты физика 

профессоры Рентген  болып тұрған 1902 жылы 

Германияға, Мюнхенге кетеді.  

Мұнда А.Ф. Иоффе физикалық практикумды 

өтіп, Рентгеннің бірқатар зерттеулерін орындап, 

ақыры Рентгеннің асситенті ретінде кварцтың 

пьезоэлектрлік қасиеттерін зерттей бастайды. Зерттеу 

барысында Иоффе рентген сәулелерімен кристаллды 

оқып-біліп, электрөткізгіштіліктің өзгеруін 

бақылайды.   

1905 жылы 5 маусымда «Кристаллдық 

кварцтағы серпімділік салдары» атты диссертациясын 

А.Ф. Иоффе жоғары мақтаумен қорғап шығады. 

Рентген Иоффенің аса жоғары қабілетін бағалай отырып, оған Мюнхенде 

профессор қызметінде қалуды ұсынады. Бірақ Иоффе Ресейге оралады. Бұл 

жерде оған Петербург политехникалық институтының физика кафедрасының 

аға лаборанттық орнын ұсынады. 

 1913 жылдың 9 мамырында магистрлік диссертациясын керемет қорғап 

шығып, Политехникалық институттың ерекше профессоры атанып, екі жылдан 

кейін (1915 жылдың 30 сәуірінде) «Кристалдардың серпімді және электрлік 

қасиеттері» атты докторлық диссертациясын қорғайды. 

 Қазан төңкерісінен кейін Иоффе ғылымды ұйымдастырумен айналысты. 

Оқымысты-медик Михаил Исаевич Неменовпен бірге Петербургте 

Рентгенорадиологиялық институтты құрады, оның екі бөлімі болады – физика-

техникалық және медико-биологиялық. Бір бөлімнің директоры Иоффе болса, 

екіншісінікі М.И. Неменов болады. Институт 1918 жылдың күзінде құрылады. 

Осы жылы Иоффе ғылым Академиясының тілші-мүшесі болып сайланады. 

1920 жылы академик болып сайланады. 1921 жылы Рентгенорадиологиялық 

институт үш өз бетінше институтқа бөлінді: Рентгенологиялық және 

радиологиялық институт, физика-техникалық институт, Радий институты. 

Осылайша, 29 қарашада академик А.Ф. Иоффе басқарған физика-

техникалық институт өз жұмысын бастайды, қазіргі уақыттағы А.Ф. Иоффе 

атындағы Ленинградтық физика-техникалық институт. Бұл институт кеңестік 

Ресейдің заманға сай ірі орталыққа айналды. Оның қабырғасынан  академиктер, 

институт жетекшілері:  академик П. Л. Капица — КСРО ҒА физикалық 

мәселелер институтын негізін салушы, Лениндік және Нобель сыйлықтарының 

лауреаты, академик Н. Н. Семенов — КСРО ҒА химиялық физика 

институтының негізін салушы, Лениндік және Нобель сыйлықтарының 

лауреаты, академик Л. Д. Ландау — Лениндік және Нобель сыйлықтарының 

лауреаты, академик И. В. Курчатов — кеңестік ядролық ғылым мен техниканың 

некгізін қалаушы, атомдық энергия Институты негізін салушы және басқа да 

көптеген КСРО оқымыстылары. 
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А.Ф. Иоффенің өзінің ғылыми жұмысы қатты дене физикасы болды. Ол 

кристалдардың механикалық және электрлік қасиеттерін зерттей жүре, соңғы 

жылдары жартылайөткізгіштер физикасы мен техникасына қызығушылығы 

арта түседі. 1954 жылы ол жартылайөткізгіштер Институтын ұйымдастырды да, 

оның директоры болып өмірінің соңына дейін өзі болды. А.Ф. Иоффе 1960 

жылы 14 қазанда 80 жылдық мерейтойын барлық ғылыми қоғам атап өтуге 

дайындалып жүргенде қаза болады.    

 Д. С. Рождественский (59-сурет). Петербургтағы кеңес физикасын 

негізін салушысы болған Дмитрий Сергеевич Рождественский. А.Ф. Иоффе 

Политехникалық институтты өкілі болса, ал Д.С. Рождественский 

университеттің түлегі болды.  

 
 

59 сурет. -  

Д. С. Рождественский 
 

Дмитрий Сергеевич Рождественский Петербург 

тумасы болған. Ол 1876 жылы 7 сәуірде гимназия 

оқытушысының отбасында дүниеге келген. 1894 

жылы гимназияны күміс медальмен аяқтаған ол 

Петербург университетінің физика-математикалық 

факультетінің жартылыстану бөліміне түсіп, артынан 

математикалық бөлімге ауысып, 1900 жылы «физика» 

мамандығымен аяқтап шығады. 

Содан кейін бір жыл көлемінде Әскери-

медициналық академияда лаборант болып жұмыс 

істейді де, профессорлық атаққа дайындалу үшін 

Германияға кетеді. Қайтып келген соң Петербург 

университетінде лаборант болып жұмыс істеп, тағы да  

шет елге, осы жолы  Парижге жол  тартады. Ол Париж 

университетінде 1907 жылдан 1910 жылдар аралығында қызмет етіп, 

Петербургке аяғынан тік тұрған, нақты ғылыми бағытымен қайтып оралады. 

Оның оптикаға, нақтырақ, аномальды дисперсияны зерттеуге қызығушылығы 

арта түседі. 

1912 жылы жарық көрген «Натрий буларындағы аномальдық дисперсия» 

Рожденственскийдің жұмысы Петербург университетінің оқу кеңесіне 

магистрлік диссертация ретінде ұсынылады. Диссертация табысты 

қорғалғаннан кейін ол магистр атағын алып, Петербург университетінің приват-

доценті (қазан төңкерісіне дейінгі Ресей мен кейбір шетелдердің жоғары оқу 

орнындағы штаттан тыс оқытушының ғылыми атағы және сол атаққа ие болған 

оқытушы) болып бекітіледі. 

1915 жылы Д.С. Рожденственский «Сілті металлдары спектрлеріндегі 

қарапайым қатынастар» атты докторлық диссертациясын қорғап, 

университеттің физикалық институтының жетекшісі болып бекітілсе, 1916 

жылы Петербург университетінің профессоры атанды.   

Сонымен қатар, Рожденственский Ресейдегі оптикалық әйнек шығару 

мәселесімен де айналысты. Соғыс Ресейді оптикалық әйнектен құр қалдырған 

еді, Ресей оны германиядан алған, әскер және тұрмыстық қажеттіліктерге сай өз 

әйнектерін шығару керек болды. Бұл мәселені Рожденственский және оның 
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әріптестері төңкерістен кейін-ақ шеше алды. Рождественский оптикалық 

Институтты құрумен айналысып кетті. Осы Институттың құрылуы тұрмыстық 

қажеттілік мәселесін шешумен қатар, ғылымды да біршама алға жылжытты, 

оптикадан көптеген жаңалықтар ашылды.  

Д.С. Рождественскийдің кең ғылыми және ұйымдастырушылық 

әрекеттері әрқашанда жоғары бағаланып келген. 1925 жылы КСРО ғылым 

академиясының тілші-мүшесі болып сайланды, ал 1929 жылы оның толық 

мүшесі болады.  

1940 жылы 25 маусымда Рождественскийдің белсенді айналысқан 

ғылыми өмірі қиылады.  

С. И. Вавилов (60-сурет). Д.С. Рождественский өте зор үлес қосқан кеңес 

оптикасы Мәскеуден аса ірі көшбасшы табады. Ол лебедев-лазарев мектебінің 

жас түлегі Сергей Иванович Вавилов еді.  

С. И. Вавилов 1891 жылы 24 наурызда Мәскеуде дүниеге келген. 1909 

жылы Мәскеудің ақылы училищесін бітіріп, латын тілінен емтихан тапсырып 

физика-математикалық факультеттің математика бөліміне түседі. 

 

60 сурет. - С.И. Вавилов 

 

Студент болып жүріп Вавилов П. Н. Лебедевтің 

зертханасында П.П. Лазаревтің жетекшілігімен 

ғылыми жұмысын бастап кетеді. «Тепловое 

выцветание красителей» атты жұмысын ол 

университет қабырғасында аяқтай алмай, 

университеттен 1911 жылы П.Н. Лебедев пен П.П. 

Лазарев және т.б. оқымыстылармен бірге кеткеннен 

кейін аяқтайды. Ол жұмысы 1914 жылы жарыққа 

шығып, авторға жаратылыстану білімін сүюшілер 

Қоғамының алтын медаль әкелді. 

1914 жылы университет бітірген Вавилов  

«профессорлық атаққа дайындалуға» қалғысы келмеді, 

өйткені университетте физиканы оқып-үйренетін 

ешкім қалмағанын көреді. 

Ол әскерге кетіп, әскери қызметі төрт жылға созылады, ол саперлік және 

радио бөлімінде прапорщик болып соғысқа қатысады. Вавилов 1918 жылы 

әскерден қайтады да, өзінің ұстазы П.П. Лазарев құрған биофизика 

Институтына келеді. Бұл жерде ол ғылыми жұмыстарды орындағанмен қатар, 

ол институттың физикалық оптика бөлімін басқарады. Ғылыми жұмысымен 

қатар ол педагогикалық жұмысты да атқарды, Жоғары зоотехникалық 

институтта, Мәскеу университетінде, Жоғары техникалық училищеде дәрістер 

оқып жүрді. 

1929 жылдан бастап С.И. Вавилов Мәскеу университетінің жалпы физика 

кафедрасының меңгерушісі болады. 1931 жылы КСРО ғылым Академиясының  

тілші-мүшесі болып сайланады. Бір жылдан соң С.И. Вавиловты толық мүшесі 

етіп сайлап, Оптикалық Институттың ғылыми жетекшісі болып тағайындалады. 

1932 жылы Вавилов КСРО ҒА физика-математикалық институтының 

физикалық бөлімін басқарады. Бір жылдан соң бұл бөлімді КСРО ҒА өзіндік 
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физикалық институты етіп қайта құрады.   

С.И. Вавиловтың негізгі ғылыми зерттеулері люминесценция мен жарық 

табиғатына бағытталған. Фотоүлкейткіштер пайда болғанша С.И. Вавилов көз 

арқылыәлсіз жарық ағындарының кванттық флютуацияларын зерттеді. Осы көп 

тер төккен еңбегі оның «Жарықтың микроқұрылымы» атты монографиясында 

жалпыланған.  

С.И. Вавиловтың жарық люминесценциясы бойынша зерттеулері жалпы 

нәтижелі болды. Ол өз әріптестерімен «күндізгі жарық» люминесценттік 

шамдарының құрылысын өңдеп шығарды. Осы жұмыстары үшін  С. И. 

Вавилов, В. Л. Левшин, В. А. Фабрикант 1951 жылы Мемлекеттік сыйлыққа ие 

болды. Сонымен қатар оның кванттық флюктуация бойынша еңбегі де 

Мемлекеттік сыйлыққа ие болды. 

С.И. Вавилов көп жылдар ғылым тарихымен де айналысты. Ауыр соғыс 

жылдарында болған Ньютонның 300-жылдығына арналып «Исаак Ньютон» 

атты монографиясы жазылған. Вавиловтың бастамасымен ұлы орыс 

оқымыстысы М.В. Ломоносовтың еңбектерінің толық жинағы басылып шықты. 

Ол Ньютонның «Оптика» және «Оптикадан дәрістер» атты оптикалық 

мемуарларын аударды. Оның бастамасымен әлі күнге дейін бар «Ғылым 

классиктері» атты серия шыға бастады.   

1945 жылы С.И. вавилов КСРО ғылым Академиясына Президент болып 

сайланды.  

Оның ғылыми-ұйымдастырушылық жұмыстары көбейді. Дегенмен ол 

саяси және ғылыми білімді тарату бойынша Бүкілкеңестік қоғамды («Знание» 

қоғамы) қолға алып, 1947 жылы негізін қалап, өзінің өмірінің соңына дейін, 

1951 жылдың 25 қаңтарына дейін оның төрағасы болды.  
 

Студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар: 

 

1. Жалпы КСРО кезіндегі физиканың дамуына сипаттама беру. 

2. Кеңес физикасына үлес қосқан оқымыстылар. 

3. Кеңес физикасының дербес бөлімдерінің даму тарихы. 

4. А.Ф. Иоффе – кеңес физикасының негізін қалаушы. 

5. Л.Д. Ландау. 

6. П.Л. Капица. 

7. А.Д. Сахаров. 

8. Кеңес одағы кезіндегі ғылыми басылымдар. 

9. Қазақстандағы ғылымға жалпы сипаттама. 
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Тарихи мазмұнды есептерге мысалдар 

 

1-есеп 

Аристотель 

«Аспан туралы» шығармасында: « Жер – центр бойымен қозғалса да 

немесе центрде тұрса да – екі қозғалыспен қозғалуға мәжбүр. Егер осылай 

болса, онда қозғалмайтын жұлдыздардың ауытқуы және дақ қалдырған 

қозғалыстары болу керек. Алайда бұл байқалмайды: сол жұлдыздар әрқашан 

Жердің бір жерінде шығады және батады».  

Аристотельдің Аристарх Самосскийдің әлемнің гелиоцентрлік жүйесіне 

бұл көрсеткен қарсылығы дұрыс па? 

2-есеп 

 Тихо Браге Птолемейді қолдай, егер жер қозғалса, құлаған дене оның тік 

сызық бойымен бетке түспес еді деп тұжырым жасаған. Бұл тұжырымды жоққа 

шығарыңыз. 

3-есеп  

Жұлдыздардың параллактикалық ығысуын байқамай, Тихо Браге өзінің 

әлем жүйесін ұсынды: Ай мен Күн Жерді айналады, ал басқа планеталар Күнді 

айналады деген. 

Осы әлем жүйесінен логикалық қарам-қайшылықты табуға бола ма? Осы 

әлем жүйесі бойынша планеталардың қозғалысы қалай болар еді? 

4-есеп 

 Сагредо “...Шар тез қозғалып келе жатқан адамның қолынан түсіп кетсе, 

жерге түскен шар осы қозғалыстан да асып кетеді...” деп айтқан. 

Бұл қалай болады? Арбадан лақтырылған шар жерде қарама-қарсы жаққа 

қозғала ала ма? 

5-есеп 

 Галилей мынадай тәжірибе жасаған: егер екі пластинаны бірінің үстіне 

бірін қойып, үстіңгісін бірден жоғары көтеріп қалса, астыңғы пластина да аздап 

көтеріледі.  

Осы факттен ол “боссыздықтағы (пустота) денелер шексіз үлкен 

жылдамдықпен қозғалуы тиіс” деген Аристотельдің пікіріне қарсы аргумент 

тапқан. Ол қандай аргумент? 

6-есеп 

Эйлер күштің анықтамасын былай берген: “Дененің абсолют күйін 

өзгерте алатын нәрсенің бәрі күш деп аталады”.  

Бұл қазіргі кездегі анықтамамен ұқсас па? Жауап берер алдында, 

Эйлердің дененің күйі деп я тыныштықты, я бірқалыпты түзусызықты қозғалыс 

деп түсінгенін ескеру қажет. 

7-есеп 

Эйлердің ауырлық күшінің табиғаты туралы пікірі мынадай: “ауырлық 

күші біздің сезімімізден шығатын қандай да бір материяның әсерінен болады 

деген тұжырым ақиқатқа жақын”. Эйлердікі дұрыс па? 
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Тарихи мазмұнды есептердің жауаптары 

 

1 есептің жауабы. 

Аристотельдің бұл қарсылығы дұрыс. Егер де үстелді айнала жүретін 

болсақ, онда төбе фонында шамның орны өзгереді. Сондықтан егер Жер Күнді 

айнала қозғалатын болса, аспандағы жұлдыздардың орны өзгереді. Олар жыл 

бойында аспан фонында шеңбер немесе эллипс сызуы керек. Аристотельдің 

заманыда жұлдыздардың мұндай қозғалысы байқалмаған; ол тек XIX ғасырда 

байқалды. 

2-есептің жауабы 

Тихо Браге мен Птолемей денелер Жермен бірге қозғалатынын есепке 

алмаған, олар денелер қозғалыссыз өз алдына ілініп тұрады, ал Жер олардың 

астында қозғалады деп ойлаған. Денелер Жермен бірге қозғала жер бетіндегі 

нүктедегі  жылдамдықтай жылдамдыққа ие болады, сондықтан дене құлағанда 

дәл осы нүкетеге түседі. Ал перипатетиктермен Тихо Браге батысқа қарай 

құлайды деп ойлаған.  

3-есептің жауабы 

Жоқ. Қарама-қайшылық тек бақылау мәндерінде ғана. Мұндай әлем 

жүйесінде барлық планеталар әрқашан бір бағытта ғана қозғалар еді. Сыртқы 

планеталардың ирек тәріздес және шегінген (попятные) қозғалыстары 

байқалмас еді. 

4 - есептің жауабы 

Егер шар жерге түскенде өзін лақтырған адамнан асып кетуі мүмкін. Ол 

қарам-қарсы жаққа да қозғала алады, егер оған сәйкесінше айналыс қозғалысын 

берсе. 

5 - есептің жауабы 

Егер боссыздықта денелер шексіз жылдамдықпен қозғалатын болса, онда 

ауа екі пластиналар арасындағы кеңістікті лезде толтырар еді де, төмеңгі 

пластина үстіңгі пластинаның соңынан бірден көтеріле алмас еді. 

6 - есептің жауабы 

Қазіргі заманғы күштің анықтамасында дененің абсолют күйі туралы сөз 

жоқ. Эйлердің анықтамасында күштің дене деформациясына себепкер 

болатыныны туралы да айтылмайды. 

7 - есептің жауабы 

Эйлердікі дұрыс. Денелер өзара гравитациялық өріс арқылы әсерлеседі.
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Физикадан Нобель сыйлығының лауреаттары 
 

Жылы Лауреаттың 

аты-жөні 

Сыйлыққа ие болған еңбегінің мазмұны 

1901 В. Рентген есімімен аталған сәулелерді ашқаны 

1902 Г. Лоренц және П. 

Зееман 

сәулеленуге магнетизмнің әсерін зерттегені үшін 

1903 А. Беккерель радиоактивтілікті ашқаны үшін 

 П. Кюри және М. 

Кюри-Склодовская 

радиоактивтілікті зерттегендері үшін 

1904 Дж. Релей маңызды  газдардың  тығыздықтарын және  осы  арқылы  

аргонды  ашқаны  үшін 

1905 Ф. Ленард катодты  сәулелер  бойынша  жұмысы  үшін 

1906 Дж . Дж . Томсон газдардың  электр  өткізгіштігінің  теориялық  және  

экспериментальды  зерттеулеріне  қосқан  үлесі үшін 

1907 А. Майкельсон оптикалық  құрылғылары  және  олардың  көмегімен  

жүргізілген спектроскопиялық, метрологиялық  

зерттеулерлері үшін 

1908 Г.Липпман интерференция  құбылысына  негізделген  фотоларға  

түрлі – түсті  түс  беру  әдісі үшін 

1909 Дж. Маркони  және  

К. Браун 

сымсыз  телеграф  ойлап  тапқаны  үшін 

1910 И. Ван  дер  Вальс газдар мен сұйықтардың  теңдік  қалпы  жұмысы  үшін 

1911 В. Вин жылулық сәуле  шашу  заңын  ашқаны  үшін 

1912 Н.Дален маяк  және  бакен  аккумуляторлары  үшін  автоматтық  

реттегіштер  ойлап  тапқаны  үшін 

1913 Х. Каммерлинг– 

Оннес 

төменгі  температуралы  заттардың  қасиетін  зерттеп, сол  

арқылы  сұйық  гелийді  ашқаны  үшін 

1914 М. фон Лауэ Х  - сәуле  кристалды  дифракцияны  ашқаны  үшін 

1915 В.Г.Брегг және В.Л. 

Брегг 

1916  жылғы  қосымша  ақшалары  арнайы  фондта  

сақталды 

1916  берілмеген 

1917 Ч. Баркла элементтердің  рентген  сәулелерін  шашу қасиетін  

ашқаны  үшін 

1918 М. Планк кванттық  эергияны  ашқаны  үшін 

1919 И. Штарк Допплер  құбылысын  ашқаны  үшін 

1920 Ш. Гильом физикалық  өлшем  бірліктерін, темір – никель 

құймаларының  аномальдығын  зерттеген  үшін 

1921 А. Эйнштейн теориялық  физикаға  қосқса  үлесі, әсіресе фотоэлектр  

эффектісін  ашылуына  үлес  қосқаны үшін 

1922 Н. Бор атомдар  құрылысын, сәуле  шашуы жұмстары  үшін 

1923 Р.  Милликен қарапайым  электр  заряды, фотоэлектр  эффектісі  

жұмыстар  үшін 

1924 К. Зигбан рентгендік  спектроскопияны  ашқаны  және зерттегені  

үшін 

1925 Дж. Франк және Г. 

Герц 

электронның  атоммен  соқтығысу  заңын  ашқаны  үшін 

1926 Ж. Перрен заттың дискреттік  құрылысы  және  седиментарлық  тепе 

– теңдікті ашқаны  үшін 
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1927 А. Комптон өзінің  аты  берілген  эффектіні  ашқаны  үшін 

1928 О. Ричардсон термоиондық  құбылыс және  өз  атымен  аталған  заң  

үшін 

1929 Л. де Бройль электронның  толқындық  табиғатын  ашқаны  үшін 

1930 Ч. Раман жарықтың  шашырауы  және  аты  берілген  эффектіні 

ашқаны  үшін 

1931 Ч. Раман сыйақысының  1/3 негізгі  фондта, 2/3 арнайы  фондта  

болды 

1932 В. Гейзенберг кванттық  механиканың  негізін  қалағаны  үшін 

1933 Э. Шредингер және 

П. Дирак 

атомдық  теорияға  енгізген  жаңалығы  үшін 

1934 Э. Шредингер және 

П. Дирак 

сыйақыларының  1/3 негізгі  фондта, 2/3 арнайы  фондта  

болды 

1935 Дж. Чедвик нейтронды  ашқаны  үшін 

1935 В. Гесс космостық  сәулеленуді  ашқаны  үшін 

1936 К. Андерсон позитронды  ашқаны  үшін 

1937 К. Дэвиссон  және  

Дж.П. Томсон 

тәжірибе  жүзінде  кристаллда  электрон  дифракциясын  

ашқаны  үшін 

1938 Э. Ферми нейтрон  бұлттарының  көмегімен  жаңа  радиоактивті  

элементтердің  барлығын  және  баяу  нейтрондар  

арқылы  жүретін  реакцияны  ашқаны  үшін 

1939 Э. Лоуренс циклотронды  ойлап  тапқаны  және соның  негізінде  

жасанды  радиоактивті  элементтерді  алғаны  үшін 

1940-

1942 

Э. Лоуренс сыйақысының  1/3 негізгі  фондта, 2/3 арнайы  фондта  

болды 

1943 О. Штерн молекула  шоғырының  дамуына  үлес  қосқаны  және  

протонның  магниттік  моментін  ашқаны  үшін 

1944 И. Раби атом  ядросының  магниттік  өлшемін  өлшеуге  арналған  

резонанстық  әдісі  үшін 

1945 В. Паули Паули  принципін  ашқаны  үшін 

1946 П. Бриджмен жоғары  қысым  алуға  арналған  құрылғы  ойлап  тапқаны  

және  осы  салада  физикаға  сіңірген  еңбегі  үшін 

1947 Э. Эпплтон физикада  үстінгі  атмосфераға  байланысты  жүргізген  

зерттеулері, әсіресе  «Эпплтон  қабатын»  ашқаны  үшін 

1948 П. Блэкетт ядролық  физика  және  космостық  сәуле  шашу  

облыстарындағы  , Вильсон  камерасының  әдісін  ойлап  

тапқаны  үшін 

1949 Х. Юкава ядролық  күштер  бойынша  жүргізілген  теориялық  

жұмыстарының  негізінде  мезон  бар  екендігін  

болжағаны  үшін 

1950 С. Пауэлл мезондармен  байланысты  фотографиялық  әдісті  құрып  

ашқаны  үшін 

1951 Дж. Кокрофт  және  

Э. Уолтон 

тездетілген  атомдық  бөлшектер  көмегімен  атомдық  

ядро  трансмутациясы  жұмысы  үшін 

1952 Ф. Блох  және  Э . 

Парселл 

ядролық  магниттерді  өлшеу  әдістерін  ойлап  тауып  

ашқаны  үшін 

1953 Ф. Цернике фазалық  контраст  әдісін  демонстрациялағаны  және  

фазалық  контрасты  микроскопты  ойлап  тапқаны  үшін 
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1954 М. Борн кванттық  механиканың  негізін  қалавғаны  және  

толқындық  функцияның  статистикалық  

интерпретациясын  ашқаны  үшін 

1954 В. Боте сәйкестік  әдісі  және  соның  көмегімен  ашқан  

жаңалықтары  үшін 

1955 В. Лэмб сутегі спектрінің жұқа құрылысымен байланысты 

ашылулары үшін 

1955 П. Куш электронның магнитік моментін прецизионды 

анықтағаны үшін 

1956 В. Шокли, Дж. 

Бардин және У. 

Браттейн 

жартылайөткізгіштерді зерттеп, транзисторлық эффекті 

ашықаны үшін 

1957 Янг Чень-ин және 

Ли Цзун-дао 

элементар бөлшектер облысындағы маңызды ашылуларға 

әкеліп келген жұптық заңдарды тереңдеп зерттегені үшін 

1958 П. Черенков, И. 

Франк, И. Тамм 

Черенков эффектісін ашқаны және оның интерпретациясы 

үшін 

1959 Э. Сегре және О. 

Чемберлен 

антипротонның ашқаны үшін 

1960 Д. Глезер көпіршікті камераны ойлап тапқаны үшін  

1961 Р. Хофштадтер атомдық ядромен электрондардың шашырауын зерттегені 

және нуклонның құрылысымен байланысты ашылулары 

үшін   

1961 Р. Мессбауэр гамма сәулеленудің резонанстық жұтылу облысындағы 

зерттеулері және осымен байланысты өз есімімен 

аталатын эффектіні ашқаны үшін  

1962 Л. Ландау конденсирленген заттың, әсіресе сұйық гелийдің 

теориясы үшін 

1963 Э. Вигнер аттомдық ядро және элементар бөлшектер теориясына 

үлес қосқаны және симметрия принциптерін қолданғаны 

және ашқаны үшін  

1964 М. Гепперт-Майер 

және Г. Йенсен 

ядролық үлгі қабығы облысындағы ашулары үшін  

1964 Ч. Таунс и Н. Басов 

және А. Прохоров 

кванттық электроника облысындағы жұмыстары үшін  

1965 С. Томонага, Ю. 

Швингер және 

Р. Фейнман 

өрістің кванттық теориясы облысындағы еңбектері үшін  

1966 А. Кастлер атомдардағы герцті тербелістерді зерттеуге арналған 

әдістерді ашып, өңдегені үшін  

1967 Г. Бете ядролық реакция теориясына үлес қосқаны және 

жұлдыздар энергия көзін ашқаны үшін   

1968 Л. Альварес элементар бөлшектер физикасына зор үлес қосқаны және 

көп мөлшердегі резонанстық күйлерді ашқаны үшін   

1969 М. Гелл-Манн элементар бөлшектер классификациясы және олардың 

әсерлесуін ашып, үлес қосқаны үшін  

1970 Х. Альфвен плазма физикасының әр түрлі облыстарындағы 

қосымшаларымен магнит-гидродинамикадағы ашулары 

және іргелі еңбектері үшін  

1970 Л. Неель антиферромагнетизма және ферримагнетизм 

облыстарындағы ашулары мен іргелі еңбектері үшін  
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1971 Д. Габор голографиялық әдісті ойлап тапқаны және дамытқаны 

үшін  

1972 Дж. Бардин, Л. 

Купер және 

Р. Шриффер 

БКШ-теория деп аталатын асқынөткізгішті теорияны  

біріге құрғандары үшін 

1973 Л. Эсаки және А. 

Жавер 

асқынөткізгіштердегі және жартылайөткізгіштердегі 

туннелдендірумен байланысты эксперименттік ашулары 

үшін   

1973 Б. Джозефсон туннелдік кедергіден өтетін токтың қасиеттерін 

теориялық болжағаны, нақтырақ Джозефсон эффектісі 

деп белгілі эффекті үшін  

1974 М. Райл және Э. 

Хьюиш 

радиоастрофизикадағы зерттеулері үшін. Райлға – 

апертурлық синтез әдісіндегі ғылыми бақылаулары мен 

өнертапқыштығы үшін. Хьюишқа – пульсарлардың 

ашылуындағы алатын ерекшке орны үшін 

1975 О. Бор, 

Б. Моттельсон және 

Дж. Рейнуотер 

атомдық ядродағы бірлік және көптік қозғалыстар 

арасындағы байланысты ашқандары және осы байланыс 

базасында осы атомдық ядроның құрылысының 

теориясын құрғандары  

1976 Б. Рихтер және С. 

Тинг 

жаңа типті ауыр элементар бөлшектерді ашқандары үшін  

1977 Ф. Андерсон, Н. 

Мотт және 

Дж. Ван Флэк 

магниттік және ретсіз нысаналы жүйелердегі электрондық 

құрылымдарды теориялық іргелі зерттегендері үшін   

1978 П. Капица төмен температуралар физикасындағы ашылулар мен 

өнертапқыштығы үшін  

1978 А. Пензиас және Р. 

Вильсон 

ғарыштық микротолқынды фонды сәулеленуді 

ашқандары үшін  

1979 Ш. Глэшоу, 

А.Салам және 

С. Вайнберг 

элементар бөлшектер арасындағы біріккен 

электромагнитік және әлсіз әсерлесу теорияларына үлес 

қосқандары, оның ішінде әлсіз нейтраль токты 

болжағандары үшін 

1980 Дж. Кронин және 

В. Фитч 

нейтраль К-мезонды ыдыраудағы симметрияның іргелі 

принциптерінің бұзылуын ашқандары үшін 

1981 Н. Бломберген 

және А. Шавлов 

лазерді спектроскопияның дамуына үлес қосқаны үшін 

 

1981 К. Зигбан жоғары шешімдегі электронды спектроскопияның 

дамуына үлес қосқаны үшін  

1982 К. Вильсон фазалық ауысулардағы критикалық эффектердің теориясы 

үшін 

 

1983 С. Чандрасекар жұлдыздар эволюциясы және құрылымы үшін маңызды 

физикалық процестерді теориялық зерттегені үшін 

1983 В. Фаулер ядролық процестерді теориялық және экспериментті 

зерттегені үшін 

1984 К. Руббиа  және С. 

Ван дер Меер 

W және Z өрісті бөлшектердің ашылуына әкелген үлкен 

жобаға үлес қосқандары үшін 

1985 К. фон Клицинг Холл кванттық эффектісін ашқаны үшін 

1986 Э. Руска электронды оптикадағы іргелі жұмыстары және алғашқы 

электрондық микроскопты өңдегені үшін  

1986 Г. Бинниг Г. Рорер сканерлі туннельді микроскопты өңдегені үшін 
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1987 Г. Беднорц  және А. 

Мюллер 

керамикалық материалдарда асқынөткізгішті ашудағы аса 

зор орны үшін 

1988 Л. Ледерман, М. 

Шварц және 

Дж. Стейнбергер 

мюондық нейтриноның ашылуы арқылы лептондардың 

дублетті құрылысын демонстрациялағаны және нейтринді 

шоғыр әдісі үшін 

1989 Н. Рамси Бөлінген осцилляторлы өріс әдісін ойлап тапқаны және 

сутекті мазердегі және басқа да атомдық сағаттарда оны 

қолданғаны үшін 

1989 Г. Демельт және В. 

Пауль 

иондық қақпан әдісін өңдегені үшін 

1990 Дж. Фридман, Г. 

Кендалл және 

Р. Тейлор 

Бөлшектер физикасындағы кваркты моделді өңдеу үшін 

маңызды нейтрондар мен протондардың аса серпімді емес 

ыдырауын зерттегендері үшін  

1991 П.-Ж. де Женнэ қарапайым жүйелердегі реттік эффектіні оқып-үйренуге 

арналған әдістердің заттың күрделі формаларына да, 

нақтырақ сұйық кристалдар мен полимерлер үшін 

жалпыланғандығын ашқаны үшін 

1992 Г. Шарпак (Чарпак) бөлшектердің детекторларын құрғаны және ашқаны үшін 

1993 Р. Халс және Дж. 

Тейлор мл. 

гравитацияны оқып-үйренуде жаңа мүмкіндіктер берген 

пульсарлардың жаңа типтерін ашқандары үшін  

1994 Б. Брокхаус нейтронды спектроскопияны құрғаны үшін  

1994 К. Шалл нейтронды дифракция әдісін құрғаны үшін 

1995 М. Перл тау-лептонды ашқаны үшін 

1995 Ф. Райнес нейтриноны детектирлегені үшін 

1996 Д. Ли, Д. Ошерофф 

және Р. Ричардсон 

гелий-3 асқынаққыштығын ашқандары үшін 

1997 С. Чу, К. Коэн-

Танноджи және 

В. Филлипс 

лазер шоғырымен атомдарды ұстау және суыту әдістерін 

құрғандары үшін 

1998 Р. Лаглин, Х. 

Штермер және Д. 

Цуй 

жаңа кванттық сұйықтық формасын ашқандары үшін 

 

1999 Г. Хофт және М. 

Вельтман 

физикада кванттық құрылымның электрәлсіз әсерлесуін 

түсіндіргендері үшін 

2000 Ж. Алферов, Г. 

Кремер 

жоғары жылдамдықты электроника мен 

оптоэлектроникада қолданылатын жартылайөткізгішті 

гетерқұрылымды өңдегендері үшін 

2000 Дж. Килби интеграль сызбаларды өңдеуге үлес қосқаны үшін 

2001 Э. Корнелл, В. 

Кеттерле және К. 

Виман 

сілті атомдардың сиретілген газдарындағы Бозе-

Эйнштейн конденсатын алғандары және олардың 

қасиеттерін іргелі зерттегендері үшін 

2002 Р. Дэвис, М. 

Косиба 

астрофизикаға үлес қосқандары, дәлірек айтқанда 

ғарыштық нейтриноны детектирлегендері үшін 

2002 Р. Джаккони астрофизикаға үлес қосып, рентгендік ғарыштық көздерді 

ашқаны үшін 

2003 А. Абрикосов, В. 

Гинзбург, А. Леггет 

асқынаққыштық және асқынөткізгіштік теориясын 

дамытуға үлес қосқаны үшін 

2004 Д. Гросс, Д. 

Политцер, Ф. 

Вилчек 

күшті әсерлесу теориясындағы асимптотикалық еркіндікті 

ашқандары үшін 
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2005 Р. Глаубер оптикалық когеренттілік кванттық теориясын оқып-

үйренуде үлес қосқаны үшін 

2005 Д. Холл және Т. 

Хэнш 

лазерлі прецизиондық спектроскопияны дамытуда үлес 

қосқаны үшін 

2006 Д. Матер және Д. 

Смут 

 

Бүкіләлемдік реликті (фондық) микротолқынды 

сәулелену анизотропиясын ашқандары және оның 

спектрінің абсолют қара дене спектріне сәйкес 

келетіндігін бекіткендері үшін 

2007 А. Ферт және П. 

Грюнберг 

гигантты магнетокедергі эффектісін ашқандары үшін  

2008 И Намбу 

 

субатомдық физикадағы симметрияның бұзылу 

механизмін ашқаны үшін 

2008 М. Кобаяши және 

Т. Маскава 

кварктардың кем дегенде үш ұрпақ бар екендігін болжап 

айтып, симметрия бұзылуының себептерін ашқандары 

үшін  

2009 Ч. Као 

 

оптикалық талшықтардағы жарық беру облыстарындағы 

жаңаша жетістіктері үшін  

2009 В. Бойл және Дж. 

Смит 

ПЗС-матрица – көрінісінің жартылайөткізгішті сызбасын 

ойлап тапқаны үшін 

2010 А. Гейм және К. 

Новоселов 

екіөлшемді графен материалына қатысты жаңаша 

эксперименттері үшін 

 

Физикадан ең жас және қарт лауреаттар 

 

 

 

 

 

 

 

Ж

асы  
Аты-жөні 

лауреат 

атанған жылы 
Туылған күні 

 

Физикадан ең жас лауреаттар 

 

25 Лоренс Брэгг 1915 31наурыз 1890 ж. 

31 Поль Дирак 1933 8 тамыз 1902 ж.  

31 Карл Андерсон 1936 3 қыркүйек 1905 ж.  

31 Вернер Гейзенберг 1932 5 желтоқсан 1901 ж.  

31 Ли Цзун-дао 1957 24 қараша 1926 ж. 

32 Рудольф Мессбауэер 1961 31 қаңтар 1929 ж. 

33 Брайан Джосефсон 1973 4 қаңтар 1940 ж. 

34 Дональд Глезер 1960 қыркүйек 1926 ж. 

 

Физикадан ең қарт лауреаттар 

 

87 Раймонд Дэвис 2002 14 қазан 1914 ж. 

87 Виталий Гинзбург 2003 4 қазан 1916 ж. 

84 Петр Капица 1978 9 шілде 1894 ж. 
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ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН ТЕСТТІК ТАПСЫРМАЛАР 

 

1 Ерте және Ортағасырларда Индия мен Қытай елдерінде едәуір 

табыспен дамыған қандай ғылым? 

А) математика 

В) философия 

С) астрономия 

Д) физика 

Е) экология  

 

2 Индия оқымыстысы Брахмагупт (598-660жж) өз еңбектерінде қандай 

ұғымды қолданды? 

А) жай сан 

В) оң сан 

С) интеграл 

Д) теңдеу 

Е) теріс сан 

 

3 Ортағасырлық университеттерде қандай факультеттер болды? 

А) дін ілімі, музыка, математика 

В) заң, дін ілімі, медицина 

С) заң, музыка, физика 

Д) медицина, физика 

Е) философия, астрономия, заң 

 

4 Қай ғасырда өнеркәсіптің жаңа салалары ашылып, сағат механизмі 

дамып, механикалық сағат пайда болды? 

А) XII ғ. 

В) XIII ғ. 

С) XIV ғ. 

Д) XV ғ. 

Е) XVI ғ. 
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5 Ең алғаш қағаз қай ғасырда, қай елде пайда болды? 

А) XI ғ. басы-XII аяғы Қытайда 

В) XII ғ. Индияда 

С) XIII-XIV ғ. Италияда 

Д) XI-XII ғ. Европада 

Е) XV ғ. Европада 

 

6 Ортағасырда «қозғаушы күш» яғни, «импетус» теориясын Европа 

ғалымдарынан кімдер дамыта түсті? 

А) Леонардо да Винчи, Дунс Скотт 

В) Дунс Скотт, Буридан 

С) Леонардо да Винчи, Геденбург  

Д) Геденбург, Герцен, Орем  

Е) Буридан, Орем 

7 Николай Кузанский (1401-1464жж), Николай Кребс XVI-XVII 

ғасырларда ненің негізін қалаушылар болып танылады?  

А) шіркеулердің 

В) университеттердің 

С) ғылыми революцияның  

Д) схоластиканың 

Е) тарихи ашылулардың 

 

8 Ұлы поляк оқымыстысы, 1473-1543ж.ж Торунь қаласында дүниеге 

келіп, Краковск университетінен білім алған кім? 

А) Аристотель 

В) Галилей Галелео  

С) Леонардо да Винчи 

Д) Николай Коперник 

Е) Николай Кузанский 

 

9 Коперниктің алты кітаптан тұратын «О вращении небесных сфер» 

атты еңбегінің екінші кітабында не туралы баяндалған? 

А) сфералық дене 

В) жердің айналу осі 

С) қатты дене  

Д) гелиоцентрлік жүйе 

Е) сфералық астрономия 
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10 Ұлы итальян оқымыстысы Джордано Бруно (1548-1600жж) кімнің 

ізбасары ретінде танылады? 

А) Герценнің 

В) Аристотельдің 

С) Коперниктің 

Д) Кузанскийдің 

Е) Галилейдің 

 

11 Галилей Флоренцияға келгеннен кейін немен айналысты? 

А) Флоренцияда білім алды 

В) механикаға арналған еңбектер жазды 

С) астрономиямен айналысты 

Д) телескоп жасап шығарды 

Е) жауаптардың барлығы дұрыс 

 

12 Галилей өмір сүрген жылдарының көп уақытында қай саладағы 

ғылыми зерттеулермен айналысты? 

А) физика-математика 

В) астрономия 

С) жаратылыстану ғылымдарының барлық саласына 

Д) философия 

Е) жауаптардың барлығы дұрыс 

 

13 Галилейдің 1906 ж. жасап шығарған, 30 есе үлкейтіп көрсететін 

телескоп-трубасы неден тұрады? 

А) линза және екі ағаш трубадан 

В) дөңес линзалы окулярдан 

С) ағаш трубадан  

Д) дөңес линзалы объектив, ойыс линзалы окулярдан 

Е) ойыс линзалы окулярдан 

 

14 «Новый органон» (1620 ж.) атты еңбегімен танылып келген қай 

философтың ғылым тарихында және физикада рөлі зор? 

А) Ф. Энгельс  

В) Р. Декарт 

С) Ф. Бэкон 

Д) Гассенди 

Е) Лейбниц 
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15 Декарттың идеялары физиканың қай саласының дамуына ықпал етті? 

А) электромагнетизм 

В) оптика  

С) астрономия 

Д) механика 

Е) молекулалық физика 

 

16 Ғылымның  негізі  қандай  құл  иеленуші  елдерде  қаланды? 

А)  Батыс  Еуропа 

В) АҚШ 

С) Мысыр, Араб , Парсы. 

Д) Шығыс Еуропа 

Е) Вавилон, Египет, Қытай, Үндістан  

 

17 Астрономияның  дамуына  не  себеп  болды ? 

А) Аспан  денелері 

В) Мал  шаруашылығы 

С) Егін  егу 

Д) Уақытты  анықтау 

Е) Күнді  білу 

 

18 Екінші  ең  ежелгі  ғылым түрі ? 

А) Философия 

В) Астрономия 

С) Физика 

Д)Математика 

       Е) Психология 

 

19 Үндістанда  есептеудің  қандай  түрі  пайда  болды ? 

А) Практикалық 

В) Қарапайым 

      С) Бірлік 

      Д) Жүздік 

      Е) Жаңа  ондық 

 

20 Ертедегі  Грекияда  6 ғ. қандай  ғылым  түрі  дамыды ? 

А) Физика 

       В) Натурфилософия 

       С) Астрономия 

       Д) Геометрия 

       Е) Архитектура 
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21 Ежелгі  Грецияның  алғашқы  философы ? 

А) Анаксимен 

В) Архимед 

С) Фалес 

Д) Гераклит 

Е) Пифагор 

 

22 Барлық  зат  ұсақ  бөлшектерден  тұрады  деп  айтқан ғалым . 

А) Эпикур 

В) Левкипп 

С) Эмпедокл 

Д)Лукреций 

Е) Анаксагор 

 

23 «Заттың  табиғаты»  еңбегінің  авторы? 

А) Эпикур 

В) Лукреций 

С) Демокрит 

Д) Левкипп 

Е) Аристотель 

 

24 Жердің  шартәрізді  екені  туралы  гипотезаны  алғаш  кім  айтты? 

А) Пифагор  

В) Аристотель 

С) Кеплер 

Д) Бируни 

Е) Хорезми 

25 «Бес  денелік  фигура  бар, олар  математикалық  деп  те  аталады» - 

деген  сөздер  кімге  тиесілі? 

А) Платон  

В) Птоломей 

С) Пифагор 

Д) Анаксагор 

Е) Фалес 

 

26 «Тимей» дегеніміз  не ? 

А) Платон  үшбұрышы 

В) Тіктөртбұрыш 

С) Геометриялық  дене 

Д) Шар 

Е) Шеңбер 
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27 Физикалық  дене  объектісі? 

А) Жер 

В) Атом 

С) Адам 

Д) Математикалық  форма 

Е) Элементар  бөлшек 

 

28 «Архитектура туралы» - еңбегінің  авторы 

А) Александр  Македонский 

В)Витрувий 

С) Архимед 

Д) Плутарх 

Е) Аристотель 

 

29 800  жұлдыздан  тұратын    жұлдыздар  каталогын  кім  жасады? 

А) Бируни 

В) Альхазен 

С) Ши Шэн 

Д) Омар  Хайам 

Е) Архимед 

 

30 «Барлық  заттар  өзгереді , бірақ  өз  бастауын  сақтайды»- қандай  

кітапта  жазылған? 

А) «Махабхарет» 

В) «Упанишад» 

С) «Тай-цзи» 

Д) «Ньяя» 

Е) «Вайшешик» 

31 Ньютон Кембридж университетіне қай жылы түсті? 

А) 1667 ж.; 

В) 1661 ж.; 

С) 1700 ж.; 

Д) 1665 ж.; 

E) 1600 ж. 

 

32 Ньютоннын алғаш жарыққа шыққан еңбегі қандай салада? 

А) Механика; 

В) Молекулалық физика; 

С) Оптика; 

Д) Кванттық физика; 

Е) Электромагниттік физика. 
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33 Ньютонды «индукциялық есек» деп айтқан ғалым? 

А) Энгельс; 

В) Ньютон; 

С) Маркс; 

Д) Галилей; 

Е) Гюйгенс. 

 

34 Ньютон қозғалыс заңына байланысты неше анықтама енгізді? 

А) 3; 

В) 4; 

С)  2; 

Д) 1; 

Е) 5. 

 

35 1665 жылы Ньютон өмірінде қандай өзгеріс болды? 

А)  Кембридж университетіне түсті; 

В)  еңбектері жарыққа шықты;  

С) «Корольдік бірлестіктің»мүшесі болды; 

Д) кафедра меңгерушісі болды; 

Е) жаңадан заң ашты. 

 

36 Әлемдік тартылыс күшіне байланысты мәселе не үшін туындады? 

А) Әлемнің гелиоцентрлік құрылымының теориясынан; 

В) Күн мәселесінен; 

С) Тартылыс болмаудан; 

Д) Жер тартылыс күшінен; 

E) Планеталар тартылысынан. 

 

37 Схолостикаға қарсы болған ғалым? 

А) Беркли; 

В) Галилей; 

С) Гюйгенс; 

Д) Лоренц; 

Е) Ньютон. 

 

38 Сей деген кім? 

А) Ньютонның балама аты; 

В) Ғалым мағынасы; 

С) Ньютонның досы; 

Д) Құдай; 

Е) дұрыс жауабы жоқ. 
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39 Таным теориясын зертегенде Ньютон қай жол салушыдан бағыт-

бағдар алды? 

А) Лейбниц; 

В)  Гюйгенс;  

С) Декарт; 

Д) Бэкон; 

Е) Галилей. 

 

40 «Бастама»еңбегінің екінші басылымы қай жылы шықты? 

А) 1700 ж.; 

В) 1713 ж.; 

С) 1710 ж.; 

Д) 1770 ж.; 

Е) 1707 ж. 

 

41 Ньютонның тартылыс теориясы жайындағы негізгі ойы қай жылы 

пайда болды? 

А) 1600 ж. 

В) 1668 ж. 

С) 1664 ж. 

Д) 1567 ж. 

Е) 1667 ж. 

 

42 «Планеталар қабілетті материалдық құйын бола алмайды» деп айтқан 

кім? 

А)Декарт; 

В)Ремер; 

С)Беркли; 

Д)Ньютон; 

Е)Бэкон. 

 

43 Ньютонның «Оптика» атты еңбегі қай жылы жарыққа шықты? 

А) 1704 ж.  

В) 1706 ж. 

С) 1905 ж. 

Д) 1711 ж. 

Е)1715 ж. 

44 Ньютонның қозғалысқа байланысты неше заңы бар? 

А) 2; 

В) 3; 

С) 6; 

Д) 4; 

Е) Қозғалысқа байланысты заңы жоқ. 
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45 Ньютонның механикада анықтаған ең негізгі ұғымдар: 

А)масса және күш; 

В)масса және қозғалыс; 

С)жылдамдық және жол; 

Д)үдеу және жылдамдық; 

Е)масса және үдеу. 

 

46 Физика ғылымы қай ғасырда қалыптаса бастады? 

А) XVIII; 

В) XVII; 

С) X-XV; 

Д) XV-XVII; 

E) XVI-XVII. 

 

47 Су қозғалтқышы қандай өндірісте қолданылды? 

А) машина  құрастыру өндірісінде; 

В) зертханалық өндірістерде; 

С) тау-кен,металл өңдеу өндірісінде; 

Д) химиялық өндірісте; 

Е) биологиялық өндірісте. 

 

48 1666 жылы Париж ғылыми академиясының ұйымдастырушысы? 

А) Кольбер; 

В) Ньютон; 

С) Маркс; 

Д) Галилей; 

Е) Гюйгенс. 

 

49 Механиканың бірінші баспалдағы Ньютонның қандай еңбегімен 

байланысты? 

А) «Натурал философияның математикалық бастамасы»; 

В) «Бастау»; 

С) «Әлем жүйесі»; 

Д) «Универсалды арифметика»; 

Е) «Флюксий әдісі». 

50 Галилейдің механикадағы алғашқы тапсырмасы: 

А) дененің еркін түсу үдеуі; 

В) тартылыс күші; 

С) үйкеліс заңы; 

Д) дененің еркін түсуі; 

Е) салыстырмалы принцип. 
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51 Галилей математикалық маятник тербелісіне байланысты қандай 

формуланы шығарды: 

А) ; 

В) T ; 

С) T= ; 

Д) T= ; 

E) T= . 

 

52 Маятникты сағатты кім ойлап тапты? 

А) Беркли; 

В) Галилей; 

С) Гюйгенс; 

Д) Лоренц; 

Е) Коперник. 

 

53 Гюйгенстің механикада энергияның сақталуына байланысты 

принципі: 

А) Бос кеңістікпринципі; 

В) дененің энергиясының сақталуы өзіне байланысты; 

С) дененің қозғалысы салмағына байланысты ; 

Д) егер кез-келген сан салмақты дене ауырлығына байланысты 

қозғалысқа келсе,онда дененің ортақ ауырлығы бастапқы қозғалыстан 

жоғары көтеріле алмайды; 

Е) дұрыс жауабы жоқ. 

 

54 «Өлі» күш түсінігін қай ғалым зерттеді? 

А)  Галилей; 

В)  Гюйгенс; 

С) Декарт; 

Д) Ньютон; 

Е) Лейбниц. 

 

55 Кеплердің «Диоптрика немесе көргіш түтік арқылыбейнені 

көру»еңбегі қай жылы басылымға шықты? 

А) 1700 ж; 

В) 1711 ж; 

С) 1710 ж; 

Д) 1770 ж; 

Е) 1707 ж. 
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56 «Фокус», «оптикалық ось» және т.б терминдерді ғылымғы кім 

енгізді? 

А) Кеплер; 

В) Гук; 

С) Гримальди; 

Д) Бартолин; 

Е) Ремер. 

 

57 Роберт Гук одан кейін Ньютонның зерттеген жұмысы: 

А) дөңес және ойыс линза; 

В) Жарықтың сынуы; 

С) Жарық шоғырының құбылысы; 

Д) жіңішке пластинкадағы интерференция құбылысы; 

Е) Қосарланып сыну құбылысы. 

 

58 Ремер зерттеуі бойынша жарық жылдамдығы қаншаға тең? 

А) 300 807 км/с; 

В) 300 000 км/с; 

С) 300 870 км/с; 

Д) 300 610 км/с; 

Е) 300 601 км/с. 

 

59 Жарықтың толқындық теориясын кім негізін қалады? 

А) Ремер; 

В) Декарт; 

С) Ньютон; 

Д) Майкельсон; 

Е) Гук. 

 

60 Ньютонның «Оптика»атты еңбегі қай жылы жарыққа шықты? 

А) 1710 ж; 

В) 1706 ж; 

С) 1905 ж; 

Д) 1711 ж; 

Е) 1704 ж. 

 

61 1807 ж бірінші болып Америкада жолаушылар кемесін кім 

құрастырды? 

A) Стефонсон 

B) Фультон 

C) Эрстед 

D) Якоби 

Е) Джоуль 
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62 Телеграфты кім ойлап тапты? 

A) Карно 

B) Эрстед 

C) Гамильтон 

D) Шиллинг 

E) Рихман 

 

63 Телеграфтық желі алғашында қайда пайда болды?  

A) АҚШ 

B) Франция 

C) Германия 

D) Индия 

E) Қытай 

 

64 1839 ж. Дагер ашқан жаңалық 

A) телефон 

B) паровоз 

C) жолаушылар кемесі 

D) электромагниттік толқын 

E)  фотографиялық сурет 

 

65 Англияда Корольдік қоғаммен қатар 1799 ж ...... пайда болды. 

A) Корольдік ассоцияция 

B) Ғылыми мекеме 

C) Корольдік институт 

D) Ғылыми ұйым 

E) Лондон Корольдік қоғамы 

 

66 1786 ж материя, күш, механика заңдарына өз көзқарастарын жазған 

Канттың еңбегі... 

A) Жаратылыстанудың метафизикалық негіздері  

B) Денелердің физикалық негіздері 

C) Табиғат философиясы 

D) Механика 

E) Қозғалыс теориясы 

 

67 1875 ж бет орамалынан жарық өткізу арқылы дифракциялық торды 

байқаған ғалым кім? 

A) Физо 

B) Ньютон 

C)  Риттенхауз 

D) Араго 

E) Гопкинсон 
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68 1808 ж. екі рет сынудың математикалық теориясын жасап, оны 

эксперимент арқылы дәлелдеп, шағылу кезіндегі жарықтың 

поляризациялық құбылысын ашқан 

A) Ньютон  

B) Гопкинсон 

C) Малюс 

D) Юнг  

E) Френель 

 

69 1811 ж. Араго ашқан жаңалық 

A) дифракциялық тор 

B) жарықтың сынуы 

C) хроматикалық поляризация 

D) рентген сәулелерінің дифракциясы 

E) екі осьті кристал 

 

70 1809 жылы Френель қандай жұмысқа жіберілді 

A) жол жөндеуші 

B) поляризация құбылысын зерттеуші 

C) зертханашы 

D) Ньютон сақиналарын зерттеуші 

E) хатшы  

 

71 1816 ж. Френель мен Араго зерттеген құбылыс 

A) сыну 

B) аберрациялық эффект 

C) поляризацияланған сәулелердің дифракциясы 

D) параллель сәулелер дифракциясы 

E) дифракция 

 

72 1850 ж. жарық жылдамдығын өлшеуде айнанның айналу әдісін 

қолданған кім? 

A) Фуко  

B) Физо 

C) Гюйгенс 

D) Майкельсон 

E) Ремер 
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73 1837 ж. Лойд қандай құбылыстың схемасын ұсынды? 

A) жарық поляризациясы 

B) электромагниттік құбылыс 

C) металдардағы диффузия 

D) жарық интерференциясы 

E) жылу алмасу 

 

74 Люминесценция мен жарықтың химиялық әрекеті саласындағы 

алғашқы ашылулар қашан болды? 

A) XIX ғ. I жартысы 

B) XX ғ. 

C) XVI ғ. II жартысы 

D) XVIII ғ.  

E) XV ғ. 30 жылдары 

 

75 1817 ж.  Француз Ғылым Академиясы ұсынған конкурста Френельдің 

жұмыстарын қараған комиссияның құрамында кімдер болды? 

A) Био, Юнг, Брюстер, Майкельсон, Брадлей 

B) Юнг, Брюстер, Малюс 

C) Пуассон, Юнг, Ремер, Гей-Люссак  

D) Био, Араго, Лаплас, Гей-Люссак, Пуассон 

E) Араго, Ремер, Физо 

 

76 Бірінші  жылу  двигателі  қашан   жасалды ? 

А) 19 ғ. 1-жартысы 

В)19 ғасыр 

С) 1860 ж. 

Д) 1867 ж. 

Е)1890 ж. 

 

77  19 ғ. 80 жж.  қандай  двигатель  пайда  болды? 

А) Жылу  двигателі 

В) Бу  турбинасы 

С) Жылу  двигателінің  үшінші  түрі 

Д) Дизельді  двигатель 

Е) 4-ші ретті  двигатель 

 

78 ХІХ ғ. 60 ж.  не  пайда  болды? 

А) Электротехника 

В) Телеграф 

С)  Телефон  желісі 

Д) Трансланттық  кабель 

Е) Су  асты  кабелі 
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79 Электр  шамын  алғаш  ойлап   тапқан  кім ? 

А) А.Н. Лодыгин 

В) Отто 

С) Ленуар 

Д) Ланген 

Е) Лаваль 

 

80 Динамомашина  дегеніміз  не? 

А) Дизельді  двигатель 

В) Электр  двигателі 

С) Алғашқы  генератор 

Д) Электр  генераторы 

Е) Гальвани  батареясы 

 

81 ХІХ  ғ. екінші  жартысында техниканың  қандай  түрі  пайда  болды ? 

А) Машина 

В) Дизельді 

С) Электротехника 

Д) Механикалық 

Е) Термодинамикалық 

 

82 Жасырын  орта  теориясын  негізін  салушы? 

А) Н. А. Умов 

В) А. Н. Лодыгин 

С) А. Г. Столетов 

Д) В. Томсон 

Е) Р. Клаузиус 

 

83 Жылудың  механикалық  теориясын  алғаш  қарастырған  кім? 

А) Р. Клаузиус 

В)  Н. А. Умов 

С) А. Н. Лодыгин 

Д) А. Г. Столетов 

Е) В. Томсон 

 

84 «Значение  Декарта  в  истории  физических  наук» деген  баяндаманы  

кім оқыды? 

А) А.Г. Столетов  

В) В. Томсон 

С) А.Н. Лодыгин 

Д) Р. Клаузиус 

Е) Н. А. Умов 
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85 «Таза  энергия»  ұстанымын  қатал  сынағандар ? 

А) Больцман , Планк , Столетов . 

В) А. Н. Лодыгин , Р. Клаузиус 

С) Н. А. Умов 

Д) В. Томсон 

Е) Мах, Авенариус  

86 XIX 2-ші  жартысында  капитализм қай елдерде ыдырады? 

А) Қазақстанда 

В) Германияда 

С) Европа мен Америкада 

Д) Норбегияда 

Е) Португалияда 

 

87 Іштен жану двигатель қашан, қай ғасырда пайда болды? 

А) XIX  ғ.  

В) XIV ғ. 

C) XIX ғ. 2-ші жартысында 

Д) XX ғ. басында 

Е) XIV ғ. ортасында 

 

88 Телефон, телеграф  қай кезеңде қолданыла бастады? 

А)XIX  ғ.  30жылдарында 

В) XIV ғ.  80 жылдарында 

C) XIX ғ. басында 

Д) XX ғ.  

Е) XIV ғ. 70 жылдарында 

 

89 Теплоход пен  электірлк техникалар  қай ғасырда дамыды? 

А)XIX  ғ. 2/ші жартысында  

В) XIV ғ. ортасында  

C) XIX ғ. басында 

Д) XX ғ. басында 

Е) XIV ғ. 2/ші жартысында 

 

90 Коммунистер Одағына 19 ғ. кімдер басшы болды? 

А) Р. Клаузиус 

В)  Н. А. Умов 

С) А. Н. Лодыгин 

Д) А. Г. Столетов 

Е)  Маркс пен Энгельс 
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91 1827 ж серпінді созылмалы қатты ортаны кім зерттеді? 

A) Навье 

B) Коши 

C) Френель 

D) Якоби 

E) Томсон 

 

92 1827жылы сезгіз гальванаметрмен кім тәжірибе жасады? 

A) Коши 

B) Гамильтон 

 C) Гамильтон 

D) Нобили 

E) Рихман 

93 Магниттік тілшеге электрлік токтың әсерін  кім ашты?  

A) Эрстед 

B) Ампер 

C) Рихман 

D) Френель 

E) Томсон 

 

94 Тоқтың магнит және магниттің тоқтың айналасында айналуын кім 

анықтады? 

A) Фарадей 

B) Юнг 

C) Томсон 

D) Френель 

E)  Рихман 

 

95 Ампердің қай жылы шыққан кітабында электродинамика жайлы 

теория айтқан? 

A) 1829 

B) 1830 

C)1826  

D) 1831 

E) 1832 

 

96 20 ғ ортасында электрлік тоқтың шынжыры мен тәжірибе жасаған 

неміс ғалымы 

A) Ом  

B) Ампер 

C) Резерфрод 

D) Френель 

E) Галилей 
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97 Омның ашқан жаңалығынан кейін 15 жылдан соң жылу мөлшерін 

тәжірибе жүзінде анықтаған кім? 

A) Ампер 

B) Ньютон 

C)  Риттенхауз 

D) Навье 

E) Джоуль 

 

98 1823 ж Фарадей күнделігінде не жайлы жазды? 

A) Электрлікті магниттікке алмастыру  

B) Магнитті токка 

C) Магнетизмді электрлікке айналдыру 

D) Электрлікті  

E) электромагнитті 

99 Электромагниттік индукцияны алғашқы математикалық теориясын 

кім жасады? 

A) Гамильтон 

B) Томсон 

C) Нейман 

D) Джоуль 

E) Коши 

 

100 1831 ж. Брюстердің жасаған тәжірибесін бірнеше өзгерістер 

енгізіп,қолданған кім? 

A) Жамен 

B) Фарадей 

C) Джоуль 

D) Ньютон  

E) Фуко 

 

101 Кішкентай заттың мөлшерін үлкен дәлдікпен анықтауға болатынын 

кім айтты? 

A) Фуко 

B) Жамен 

C) Тобальт 

D) Брюстерь 

E) Физо 

 



 

148  

 

 

 

102 Эфирдің нобайын кім берді? 

A) Френель  

B) Физо 

C) Гюйгенс 

D) Майкельсон 

E) Ремер 

 

103 1845 ж. ағылшын физигі Стокс эфир неге ұқсайды деп айтқан? 

A) су 

B) смала 

C) май 

D) шайы 

E) бензин 

 

104 Луиджи Гальванидің өмір сүрген жылдары 

A) 1737-1798 

B) 1745-1796 

C)1740-1795 

D) 1742-1798  

E) 1736-1796 

 

105 Сәуленің электромагниттік теориясын кім жасады? 

A)  Брадлей 

B)  Брюстер 

C)  Гей-Люссак  

D) Майкельсон 

E) Араго 

 

106 Жарық аберрациясын қай ғалым ашқан? 

А) Араго; 

В) Брадлей; 

С) Юнг; 

Д) Френель; 

Е) Лоренц 

 

107 ХІХ ғасырда қай ғалым жарықтың толқындық теориясын жариялады? 

А) Араго; 

В) Брадлей; 

С) Юнг; 

Д) Френель; 

Е) Эйнштейн 
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108 Бақылаушымен қабылданатын дыбыс тоны дыбыс көзіне, 

бақылаушыға және әрекет жылдамдығына байланысты: 

А) Кулон заңдары; 

В) Юнг модульі; 

С) Физо әдісі; 

Д) Фраунгофер заңы; 

Е) Доплер эффектісі. 

 

109 Қозғалыстың электромагниттік құбылыстарға байланысын алғаш 

зерттеген ғалым: 

А) Максвелл; 

В) Фуко; 

С) Остроградский; 

Д) Фраунгофер; 

Е) Ньютон биномы. 

 

110 Қозғалыстағы өткізгіш үшін Максвелл қорытқан теңдеуді көрсет. 

А)  ; 

В)  ; 

С)  ; 

Д)  ; 

Е)  . 

 

111 Генрих Герцтің 1890 жылы ұсынған тұжырымдама: 

А) Электромагниттік тербеліс  теңдеуі; 

В) Линза теңдеуінің тұжырымдамасы; 

С) Қозғалыстағы денелердің электродинамикасының алғашқы 

теңдеуі; 

Д) Магниттік өріс теңдеуі.  

Е) Дифракция теңдеуі. 

 

112 Бос кеңістік идеясының авторы 

А) Беркли; 

В) Энштейн; 

С) Паскаль; 

Д) Лоренц; 

Е) Ньютон. 

 



 

150  

 

 

 

113 1826 жылы Николай Иванович Лобачевскийдің Казань 

университетінің физико-математикалық факультетінің отырысында 

жасаған хабарламасы: 

А) Бос кеңістік идеясы; 

В) Электромагниттік тербеліс теңдеуі; 

С) Линзаның шашыратқыш және жинағыш қасиеті; 

Д) Неевклидты геометрияның ашылуы; 

Е) Топырақтың күрделі құрамы туралы. 

 

114 -дене түсінігінің авторы 

А) Юнг; 

В) Френель; 

С) Нейман; 

Д) Ньютон; 

Е) Герц. 

 

115 Қатыстық теориясының негізгі тұжырымдамаларын алғаш 

жариялаған қай ғалым? 

А) Ньютон; 

В) Эйнштейн; 

С) Физо; 

Д) Френель; 

Е) Павлов. 

 

116 Эйнштейннің екінші принципі: 

А) Жарық жылдамдығының тұрақтылық принципі; 

В) Қатыстық принципі; 

С) Салыстырмалалық принципі; 

Д) Энергияның сақталу принципі; 

Е) Ауырлық күші. 

 

117 Жердегі барлық дене ауаның қарсы күшін ескермегенде,бірдей 

үдеумен құлайды деген қай ғалым: 

А) Ньютон; 

В) Эйнштейн; 

С) Томсон; 

Д) Лоренц; 

Е) Галилей. 
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118 1907 жылы Планк айтқан тұжырымдама -  

А) Жарық жылдамдығының тұрақтылық принципі; 

В) Қатыстық принципі; 

С) Гравитациялық және инерттік масса әрқашан тең және табиғаты 

бірдей; 

Д) Энергияның сақталу принципі; 

Е) Заттың бір күйден екінші күйге өзгеруі.  

 

119 Эйнштейннің 1916 жылы ашқан жаңа теориясы - 

А) Жарық жылдамдығының тұрақтылық принципі; 

В) Қатыстықтың жалпы теориясы; 

С) Салыстырмалалық принципі; 

Д) Энергияның сақталу принципі; 

Е) Заттың қатты күйі. 

 

120 «Сізге қатыстық теориясы ұнағанына қуаныштымын» деген сөздер 

Эйнштейннің кімге жазған хатында кездеседі? 

А)1904 ж Зоммерфельдке; 

В) 1909 ж Махқа; 

С) 1905 ж Френельге; 

Д) 1911 ж Лавуазье; 

Е) 1935 ж Эйнштейн. 

 

121 Бірінші 1672ж.  электр  машинасын  кім  ойлап  тапты? 

А) Лукреций  Кар 

В) Марикур 

С) В. Гильберт 

Д) Х. Колумб 

Е) Герике 

 

122 1729 ж. электрөткізгіштік  құбылысын  кім  ашты ? 

А) Грей 

В) Марикур 

С) В. Гильберт 

Д) Х. Колумб 

Е) Герике 

 

123 1734 ж. электр  тогының  2  түрін  тапқан  кім ? 

А) Грей 

В) Марикур 

С) Дюфе 

Д) Х. Колумб 

Е) Герике 
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124 Найзағайдың  электрлік  табиғатын  тәжірибе  жүзінде кім  дәлелдеді? 

А) Грей 

В) Марикур 

С) Дюфе 

Д) Далибар 

Е) Герике 

 

125 Франклиннің  идеясын  жалғастырған  орыс  ғалымы? 

А) Грей 

В) Ф. Эпинус 

С) Дюфе 

Д) Далибар 

Е) Герике 

 

126 1759 ж. жарыққа  шыққан  «Электр  және  магнетизм  теориясына  

тәжірибе» еңбегінің  авторы? 

А) Грей 

В) Ф. Эпинус 

С) Дюфе 

Д) Далибар 

Е) Герике 

 

127 1750 ж. магниттер  арасында  күш  бар  екенін  айтқан  кім ? 

А) Грей 

В) Ф. Эпинус 

С) Дюфе 

Д) Далибар 

Е) Майчелл 

128 1760 ж.  магнит  арасындағы  күштің  бар  екенін  нақтылаған  кім ? 

А) Грей 

В) Ф. Эпинус 

С) Дюфе 

Д) Д. Бернулли 

Е) Майчелл 

 

129 1767 ж.  жарыққа  шыққан  «Электр  тарихы » еңбегінің  авторы  кім ?  

А) Грей 

В) Ф. Эпинус 

С) Д. Пристли 

Д) Д. Бернулли 

Е) Майчелл 
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130 1780 жж. электр  зарядтарының  арасындағы  күшті  өлшеген  ғалым ? 

А) Ш. Кулон 

В) Ф. Эпинус 

С) Д. Пристли 

Д) Д. Бернулли 

Е) Майчелл 

 

131 18 ғ. электрофорды  ойлап  тапқан  ғалым ? 

А) Ш. Кулон 

В)  Вольта 

С) Д. Пристли 

Д) Д. Бернулли 

Е) Майчелл 

 

132 1745 ж. қарапайым  электрометрді  кім  пайдаланды ? 

А) Ш. Кулон 

В)  Вольта 

С) Д. Пристли 

Д) Д. Бернулли 

Е) Рихман 

 

133 1828 ж. «электр  және  магнетизм » жайындағы  еңбегін  жариялаған  

кім? 

А) Ш. Кулон 

В)  Вольта 

С) Д. Пристли 

Д) Г. Грин 

Е) Рихман 

134 1839 ж. «Общая  теория  сил  притяжения  и  отталкивания, 

действующих  обратно  пропорционально  квадрату  расстояния» 

атты  еңбегі  жарық  көрген  ғалым  ? 

А) Ш. Кулон 

В)  Вольта 

С) Гаусс 

Д) Г. Грин 

Е) Рихман 

 

135 1828 ж. интегралдарды  түрлендірудің  теоремасын  ұсынған  кімдер ? 

А) Остроградский - Гаусс 

В)  Вольта 

С) Гаусс 

Д) Г. Грин 

Е) Рихман 
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136 XIXғ ортасында ашылған маңызды заңдардың қатарына кіреді: 

А)Кулон заңы 

В)Ампер заңы  

С)Электромагниттік индукция 

Д)Тұрақты ток заңы 

У)Аталғандардың барлығы дұрыс 

 

137 Гидродинамикалық және электрлік құбылыстардың арасындағы   

ұқсастықты анықтаған ғалым 

А) Юнг 

В) Максвелл 

С) Пуассон 

Д) Гельмгольц 

Е) Фарадей 

 

138 Электромагниттік өріс ұғымын енгізген: 

А) Герц 

В) Клаузиус 

С)  Кавендиш 

Д) Больцман 

Е) Максвелл 

 

139 Өз теңдеулерін анықтай келе, Максвелл қандай толқындарды анықтап 

қорытынды шығарды? 

А) Когерентті толқындар 

В) Электромагниттік 

С) Радиотолқындар 

Д) монохромпт толқындар 

Е) Дұрыс жауап жоқ 

140 Максвелл электр және магнетизмді зерттеуге қанша жылдан соң 

кірісті? 

А) 20 

В) 10 

С) 15 

Д) 17 

Е) 9 
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141 XIX-XXғФизикалық ғылымда туындаған қиын жағдайды Пуанкаре 

қалай атаған? 

А)Ғылыми төңкеріс 

В) Классикалық физикадан жаңа кванттық  релятивистік  физикаға 

өту кезең 

С) Физикалық дағдарыс 

Д) Қазіргі заманғы физиканың дамуы 

Е) Максвелден кейінгі кдасссикалық эдектродинамиканың 

құлдырауы 

 

142 Стационар өрістер үшін Максвелл теңдеулерінің тұрақты шамаларын 

көрсетіңіз? 

А) BE


,  

В) HM


,  

С) ED


,  

Д) LS


,  

Е) BH


,  
 

143 XIX-XXғ физикамен қаншаға жуық адам айналысқан? 

А) 2000 

В) 3000 

С) 2500 

Д) 1000 

Е) 500 

 

144 Максвелдің теориясының дамуына үлесін қосқан ағылшын 

физиктері? 

А) Пойнтинг,Хевисайд 

В) Майкельсон,Томсон 

С) Гизе,Лоренц 

Д) Рентген,Беккерель 

Е) Мария және Пьер Кюри  

 

145 Неміс физигі М.Лауэ қандай сәуледен дифракция құбылысын 

байқаған? 

А) Ультракүлгін  

В) Инфрақызыл  

С) Рентген 

Д) Көрінетін жарық 

Е) Радиосәулелену 
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146 Физикалық ғылымға талдау жасау XIX-XXғ аралығында кімнің 

кітабында көрсетілген? 

А) К.Маркс 

В) Э.Мах 

С) Г.Гельм 

Д) В.Оствальд 

Е) В.И Ленин 

 

147 Жердің жылдамдығын анықтауға талпыныстар жасалды,бірақ оның 

бәрі 

А) Оң нәтиже әкелді 

В) теріс  нәтиже әкелді 

С) Эфирді байқау мүмкін болмады 

Д) Тәжірибе жасалуда 

Е) Еш әсері болмады 

 

148 Герц эксперимент жүзінде 1888ж алғаш зерттеді: 

А) Тербелме контурды 

В) Вибраторды 

С) Жарық жылдамдығын 

Д) Электромагниттік толқындарды 

Е) Ток күшінің амплитудасын 

 

149 «Еркін жол жүру ұзындығы» түсінігін енгізген ғалым  

А) Р.Клаузиус 

В) Дж.Максвелл 

С) Т.Юнг 

Д) Дж.Томсон 

Е) М.Абрагам 

 

150 «Материализм және эмпириокритицизм»  кітабының авторы? 

А) А.Г Столетов 

В) А.Эйнштейн 

С) А.Пуанкаре 

Д) В.И Ленин 

Е) Лоренц 

 

151 1914 ж неміс астрономдары қандай зерттеу жасады? 

A) Күннің тұтылуы 

B) Ай мен күннің теңесуі 

C) Айдың тұтылуы 

D) Айдың батуы 

E) Күннің шығуы 
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152 Күннің тұтылуын зерттеуге не кедергі болды және қай жылы? 

A) 1920 жылғы соғыс 

B) 1922 ж соғыс 

 C) 1925 жылғы соғыс 

D) 1919 жылғы соғыс 

E) Дұрыс жауабы жоқ 

 

153 Энштейннің теориясына жақсы пікір айтып, 1920 жылы газетке 

жазған кім? 

A) Зоммерфельд  

B) Максвелл 

C) Галилей 

D) Бор 

E) Аристотель 

 

154  Ғалымдар Күннің тұтылуы жайлы теорияға қарсы шығып, өз 

теорияларын қай жылы жариялады? 

A) 1921-1922 

B) 1918-1919 

C) 1921-1922 

D) 1922-1925 

E)  1919-1922 

 

155 Күннің спектрін 1923-26 жылдары кім зерттеді? 

A) Галилей 

B) Энштейн 

C) Сент-Джон 

D) Дұрыс жауап жоқ 

E) Барлығы дұрыс 

 

156 20 ғ. ортасында электрлік тоқтың шынжыры мен тәжірибе жасаған 

неміс ғалымы 

A) Ом  

B) Ампер 

C) Резерфрод 

D) Френель 

E) Галилей 

 

157 1925 жылы Адамс нені зерттеді? 

A) Күннің шығуын 

B) Айдың батуын 

C)  Күн спектрін 

D) Күн тұтылуды 

E) Сириус спутнигінің спектрін 
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158 Толқындық механиканың дамуына өз үлесін қосқан австриялық 

физик 

A) Бор 

B) Зоммерфельд 

C) Шредингер 

D) Галилей 

E) Максвелл 

 

159 1921-1925 жж. Майкельсонның тәжірибесін зерттеп, қайталаған кім? 

A) Гамильтон 

B) Томсон 

C)Миллер 

D) Джоуль 

E) Коши 

 

160 Кеннеди 1926 жылы кімнің еңбегін қайталады? 

A) Майкельсон 

B) Фарадей 

C) Джоуль 

D) Ньютон  

E) Фуко 

 

161 «Физика қиын кезкңге тағы да келді, мен үшін физика өте қиын, мен 

кинода күлдіруші ролін ойнап физика жайлы ештеңе де естігім 

келмейді», -  деп кім жазды? 

A) Фуко 

B) Жамен 

C) Паули 

D) Брюстерь 

E) Физо 

162 19 ғ ағылшын физигі Праут не жайлы айтты? 

A) Атомның құрылысы жайлы 

B) Молекула және атом жайлы 

C) Молекула жайлы 

D) Барлығы дұрыс 

E) Энергия жайлы 

 

163  1925 ж. Гейзенбергтің айтқандарын растаған неміс ғалымдары? 

A) Джоуль және Ампер 

B) Ом және Френель 

C) Галилей және Резерфрод 

D) Борн және Иордан 

E) Шредингер Брюстерь 
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164 Бройль нені зерттеді? 

A) Фотон  

B) Энергия 

C) Толқын 

D) Сәуле 

E) Жылдамдық 

165 Сәуленің электромагниттік теориясын кім жасады? 

A)  Брадлей 

B)  Брюстер,  

C)  Гей-Люссак  

D) Майкельсон 

E) Араго 

 

166 Физика тарихы дегеніміз? 

A) физикалық ғылымның дамуын зерттейтін ғылым тарихының бір 

бөлігі.  

B) физика мен математика ғылымын зерттейтін ғылым 

C) физиканың басқа ғылымдармен байланысын зерттейтін ғылым 

D) техникалық ғылымды зеттейтін ғылым тарихының бір бөлігі 

 E) физика заңдылығын зерттейтін ғылым 

 

167 Әлемде алғашқы оқу орындарын ашқан ғалымдар: 

A) Маркс және Энгельс 

B) Архимед және Аристотель 

C) Бируни және Алхазен 

D) Евклид және Энгельс 

E) Платон және Аристотель 

 

168 «Табиғаттың диалектикасы» еңбегін кім жазды?  

A) Маркс  

B) Архимед 

C) Энгельс 

D) Евклид  

E) Пифагор 

 

169 Атомистиканың негізін кімдер қалады? 

A) Левкипп пен Демокрит 

B) Левкипп пен Даламбер  

C) Ломоносов пен Демокрит 

D) Евклид пен Демокрит  

E) Пифагор мен Даламбер 
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170 Грек ғылымының негізін қалаған ғалымдар 

A) Ломоносов, Эйлер, Даламбер 

B) Фалес, Пифагор, Рихман  

C) Бируни, Хайсам, Бэкон 

D) Даламбер Евклид, Демокрит  

E) Фалес, Анаксимандр, Анаксимен  

 

171 6-7 ғасырда қандай оқиға болды? 

A) Гераклит жазуды ойлап тапты 

B) Грек ғылымының пайда болуы  

C) Колумб алғашқы дүние жүзілік саяхатынын жасауы 

D) Алғашқы білім пайда болды 

E) Пифагор мектеп ашты 

 

172 Гераклит алғашқы бастаманы не деп айтты?  

A) От  

B) Су 

C) Ауа 

D) Жер 

E) Білім  

 

173 Платонның оқушысы кім? 

A) Бируни  

B) Архимед 

C) Фидий 

D) Евклид  

E) Аристотель 

 

174 Гидростатика заңын ашқан ғалым 

A) Лукреций  

B) Архимед  

C) Фидий 

D) Евклид  

E) Эпикур 

 

175 «Заттың табиғаты жайлы» поэманы қай ғалым жазды? 

A) Анаксимен 

B) Архимед 

C) Эпикур 

D) Евклид  

E) Фалес 
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176 Ежелгі замандағы ғылыми ойдың атасы қай ғалым? 

A) Архимед 

B) Герон 

C) Фидий 

D) Евклид  

E) Фалес 

 

177 Архимедтің әкесі Фидий кім болған? 

A) Ұлы физик 

B) Астроном 

A) Математик 

D) Географ 

E) Император 

 

178 Алғашқы жылу двигателін кім ойлап тапты? 

A) Птолемей 

B)  Евклид 

C) Герон 

D) Гераклид 

E) Архимед 

 

179 Аристотельдің еңбектері 

A) «Метафизика» 

B) «Катоптрика» 

C) «4 себеп туралы ілім» 

D) «Көру теориясы» 

E) «Метафизика» және «4 себеп туралы ілім» 

 

180 Қай ғалым кері итеруші күшті ашты? 

A) Гераклит 

B) Архимед 

C) Энгельс 

D) Евклид  

E) Пифагор 

 

181 Қай ғалым айды, күнді және жұлдыздарды қатып қалған тастар деп 

санады? 

A) Анаксагор 

B) Архимед 

C) Энгельс 

D) Герон 

E) Пифагор 
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182 Аристотель өзінің алғашқы оқу орнын қалай атады? 

A) Лицей 

B) Ликей 

C) Мектеп 

D) Гимназия 

E) Бала бақша 

183 Физика ғылымының атасы: 

A) Гераклит 

B) Аристотель 

C) Энгельс 

D) Евклид  

E) Пифагор 

 

184 Геометрияның негізін қалаған ғалымдар: 

A) Гераклит и Герон 

B) Архимед и Анаксимен 

C) Энгельс и Маркс 

D) Евклид и Демокрит 

E) Пифагор 

 

185 Шығыстағы ғылымның даму кезеңі 

A) VI-X ғғ. 

B) VII-XI ғғ. 

C) VIII-XII ғғ. 

D) IX-XIII ғғ. 

E) X-XIV ғғ.  

 

186 Европадағы феодалдық ғылымның даму кезеңі  

A) XI-XV ғғ. 

B) XI-XVI ғғ. 

C) XII-XVII ғғ. 

D) XIII-XIV ғғ. 

E) XIV-XV ғғ. 

 

187 Тәжірибелік жаратылыстанудың пайда болу кезеңі  

A) XV-XVII ғғ. 

B) XV ғ. басы мен XVII ғ. бірініші жартысы 

C) XVII-XX ғғ. 

D) XV-IX ғғ. 

E) XVII-XII ғғ. 
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188 Орта ғасыр ғылымының дамуына не түрткі болды? 

A) Мал шаруашылығы  

B) Сауда  

C) Балық аулау 

D) Жер шаруашылығы  

E) Жылқы шаруашылығы  

 

189 Алгебра арифметикасы мен трактанының авторы  

A) Архимед 

B) Бируни 

C) Аль-Мамуна 

D) Абу Абдала Мухаммед ибн -Хорезми 

E) Анания Ширакаци 

 

190 Математиканың жаңа бөлімімен аталатын  Хорезмидің трактаты 

A) Сызықты геометрия 

B) Аналитикалық геометрия 

C) Геометрия 

D) Арифметика 

E) Алгебра 

 

191 Хорезмидің трактатында ненің шешімін табады? 

A) Интегралды теңдеулер 

B) Дифференциалды теңдеулер  

C) Сызықты және квадраттық теңдеулер  

D) Белгісіз көбейткіші бар теңдеу 

E) Қиындығы жоғарылатылған есептер 

 

192  VII ғасыр басында армян тілінде арифметика оқулығын жазған 

ғалым  

A) Аль-Хазини 

B) Ширакаци 

C) Бируни 

D) Евклид 

E) Авиценна 

 

193 Бируни ойлап тапқан құрал қалай аталады? 

A) Компас  

B) Гальванометр 

C) Термометр 

D) Барометр 

E) Конустық құрал  
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194 Нақты арифметикалық және астрономиялық өлшеулерді жүргізген 

ғалым  

A) Евклид 

B) Анаксагор 

C) Анаксимандр 

D) Фалес  

E) Бируни 

 

195 Бирунидің атақты еңбегі  

A) «Византия» 

B) «Македония» 

C) «Греция» 

D) «Китай» 

E) «Индия» 

 

196 Көру теориясын өңдеп, көздің анатомиялық құрылысын суреттеген 

ғалым  

A) Хайсам 

B) Фома Аквинский 

C) Алхазен 

D) Эвклид 

E) Птолемей 

 

197 Жарықтың сыну жұмысында Алхазен нені дәлелдеді? 

A) Сыну бұрышы түсу бұрышына пропорционал емес 

B) Сыну бұрышы түсу бұрышына пропорционал  

C) Сыну бұрышы шағылу бұрышына пропорционал  

D)  Сыну бұрышы шағылу бұрышына пропорционал емес  

E)  Сыну бұрышы шағылмайды  

 

198 Магнит тілшесінің ауытқуын тапқан алғашқы европалық  ғалым  

A) Коперник 

B) Ломоносов 

C) Колумб 

D) Бэкон 

E) Дитрих 
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199 Коперниктің негізгі идеясының мәні  

A) Жер қозғалысының моделін құру 

B) Күн қозғалысының моделін құру  

C) Күн жүйесінің қарапайым моделін және оның кинематикалық 

механизмін құру 

D) Планеталардың қозғалысын түсіндіру 

E) Салыстырмалы теориясын тұжырымдау 

 

200 Коперник жер мен әлемді ...ретінде салыстырады 

A) Жер мен теңіз 

B) Теңіз бен алма 

C) Жер мен аспан 

D) Атом мен жер 

E) Жер мен ай 

 

201 Қай атақты ғалымды Коперниктің жүйесі үшін өртеп жіберген? 

A) Джордано Бруноны 

B) Галилейді 

C) Кузанскийді 

D) Кеплерді 

E) Торричеллиді 

 

202 Коперниктің ізбасары 

A) Галилей 

B) Кузанский 

C) Кеплер 

D) Джордано Бруно 

E) Торричелли 

 

203 «Космографиялық құпия» оқулығын Коперниктің қай ізбасары басып 

шығарды?  

A) Галилей 

B) Тихо Браге 

C) Джордано Бруно 

D) Кузанский 

E) Кеплер 

 

204 Кеплердің «Диоптрика» шығармасында ненің құрылысы суреттеледі? 

A) Дүрбінің  

B) Көзілдіріктің 

C) Фотоаппараттың 

D) Телескоптың 

E) Түтіктің 
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205 Кеплердің планеталар қозғалысы жайлы ғылыми жолында қойған 

мәселе қай шығармасында шешілді? 

A) «Механика» 

B) «Аспан денелерінің қозғалысы жайлы» 

C) «Аспан денелері» 

D) «Жаңа астрономия» 

E) «Әлем» 

206 Галилео Галилей 22 жасында қандай заттың құрылысы жайлы 

шығарма жазады? 

A) Телескоптың 

B) Гидростатикалық таразылардың  

C) Электроскоптың 

D) Түтіктің  

E) Дүрбінің 

207 1608 жылы Галилей нені ойлап тапты?  

A) Дүрбіні 

B) Көзілдірікті 

C) Көру түтігін 

D) Телескопты 

E) Фотоаппаратты 

208 Галилей қандай мақсатпен түтікті қолданды? 

A) Өзінің мақсатымен 

B) Теңізде жүзуде 

C) Қайықты құрауда 

D) Ғылыми мақсатта 

E) Мекемелерді салуда 

 

209 Галилейдің «Әлемнің екі жүйесі диалогы» еңбегі неше күнде 

жазылған? 

A) 1 күнде 

B) 2 күнде 

C) 3 күнде  

D) 4 күнде  

E) 5 күнде 

 

210 Оптика бөлімінде зертханалық жұмыс жасағанда кімнің атындағы 

сақинаны кездестіреміз? 

A) Ньютон 

B) Ломоносов 

C) Эйлер 

D) Даламбер 

E) Максвелл 
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Өзін-өзі бақылауға арналған тестік тапсырмалардың дұрыс жауаптары 

 

1 А 31 В 61 В 91 А 121 Е 151 А 181 А 

2 Е 32 С 62 D 92 D 122 А 152 D 182 В 

3 В 33 А 63 А 93 А 123 С 153 А 183 В 

4 А 34 А 64 Е 94 Е 124 Д 154 Е 184 Д 

5 Д 35 Д 65 С 95 С 125 В 155 С 185 В 

6 Е 36 A 66 А 96 А 126 В 156 А 186 А 

7 С 37 Е 67 Е 97 Е 127 Е 157 Е 187 В 

8 Д 38 Д 68 С 98 С 128 Д 158 С 188 В 

9 Е 39 Д 69 С 99 С 129 С 159 С 189 Д 

10 С 40 В 70 А 100 А 130 А 160 А 190 Е 

11 В 41 Е 71 С 101 С 131 В 161 С 191 С 

12 А 42 Д 72 А 102 А 132 Е 162 А 192 В 

13 Д 43 А 73 D 103 D 133 Д 163 D 193 Е 

14 С 44 В 74 А 104 А 134 С 164 А 194 Е 

15 Е 45 А 75 D 105 D 135 А 165 D 195 Е 

16 Е 46 В 76 С 106 В 136 Е 166 А 196 А 
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17 Д 47 С 77 В 107 С 137 Д 167 Е 197 В 

18 Д 48 А 78 С 108 Е 138 Е 168 С 198 С 

19 Е 49 А 79 А 109 А 139 В 169 А 199 С 

20 В 50 Д 80 Д 110 Д 140 А 170 Е 200 Д 

21 С 51 A 81 С 111 С 141 С 171 В 201 А 

22 Е 52 С 82 А 112 Е 142 А 172 А 202 С 

23 В 53 Д 83 А 113 Д 143 В 173 Е 203 Е 

24 А 54 Е 84 Е 114 С 144 А 174 Е 204 Д 

25 С 55 В 85 А 115 В 145 С 175 С 205 Е 

26 А 56 А 86 C 116 А 146 Е 176 А 206 В 

27 Д 57 Д 87 С 117 Д 147 В 177 В 207 С 

28 В 58 С 88 Е 118 С 148 Д 178 С 208 Д 

29 С 59 В 89 А 119 В 149 А 179 Е 209 В 

30 С 60 Е 90 Е 120 В 150 Д 180 В 210 А 
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