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ՀՏԴ 542.8 

Երկու միևնույն մետաղական էլեկտրոդներից և հեղուկ Երկու միևնույն մետաղական էլեկտրոդներից և հեղուկ Երկու միևնույն մետաղական էլեկտրոդներից և հեղուկ Երկու միևնույն մետաղական էլեկտրոդներից և հեղուկ 
էլեկտրահաղորդող միջավայրից բաղկացած էլեկտրաքիմիական էլեկտրահաղորդող միջավայրից բաղկացած էլեկտրաքիմիական էլեկտրահաղորդող միջավայրից բաղկացած էլեկտրաքիմիական էլեկտրահաղորդող միջավայրից բաղկացած էլեկտրաքիմիական 

համակարգերի առանձնահատկությհամակարգերի առանձնահատկությհամակարգերի առանձնահատկությհամակարգերի առանձնահատկություններըուններըուններըունները    

ԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյան    ԷդիկԷդիկԷդիկԷդիկ    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. էլեկտրոլիտ, գեներատոր, էլեկտրական 
հոսանք, մագնիսական դաշտ, լիցքավորված մասնիկ, պտտական 
շարժում, կինետիկական էներգիա 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Խնդրի ձևակերպումը.Խնդրի ձևակերպումը.Խնդրի ձևակերպումը.Խնդրի ձևակերպումը.    
Հայտնի է, որ որևէ անոթում ամփոփված հեղուկ էլեկտրահաղորդող 

միջավայրի (պլազմա, մետաղների հալույթ, էլեկտրոլիտ) վրա 
էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի համատեղ ներգործությունը 
ուղեկցվում է կինետիկական դաշտի առաջացմամբ, որն արտահայտվում 
է այդ միջավայրի պտտական շարժմամբ։ Եվ դա բնական է, պայմանա-
վորված մագնիսական դաշտում միջավայրի լիցկակիր մասնիկների վրա 
ազդող լորենցիան ուժերով [2, 59-65]։ 

Ներկա աշխատանքում, ելնելով ֆիզիկական երևույթների դարձե-
լիության սկզբունքից, մենք փորձել ենք պարզել հակառակ երևույթի 
գոյությունը։ Այսինքն՝ էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի հնարավոր 
առաջացումը միջավայրի հարկադրական շարժման դեպքում։ Այլ խոսքե-
րով ասած՝ մենք փորձել ենք պարզել երկրի մագնիսական դաշտում 
շարժվող էլեկտրահաղորդող միջավայրի կինետիկական էներգիան 
էլեկտրականի փոխակերպելու հնարավորությունը։ 

Երկրի մագնիսական դաշտում շարժվող հեղուկ միջավայրերի կինե-
տիկական էներգիան էլեկտրականի վերափոխման գաղափարը մեծն 
Ֆարադեյի մոտ հղացել է դեռևս 1832 թվականին [3, 162-163]։ Իր տեսա-
կան գաղափարները ապացուցելու համար նա նույն թվականին իր աշ-
խատակիցների հետ Վատեռլոյի կամրջից Թեմզա գետի ջրերի մեջ է 
իջեցրել պղնձե երկու թիթեղներ, որոնք միացված էին նուրբ գալվանո-
մետրի հետ՝ ակնկալվող հոսանքները գրանցելու համար։ Փորձի անհա-
ջողության հնարավոր պատճառները վերագրել են գետաջրերի վատ 
էլեկտրահաղորդականությանը և երկրի մագնիսական դաշտի թույլ լար-
վածությանը։ 

Ներկա աշխատանքում մենք թույլ էլեկտրահաղորդականություն 
ունեցող գետաջրերի փոխարեն, որպես միջավայր, քննարկել ենք ուժեղ 
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էլեկտրոլիտների ջրային լուծույթները, որպես արտաքին դաշտ՝ երկրի 
մագնիսական դաշտը։ 

ՈՈՈՈւսումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունըսումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունըսումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունըսումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունը
Խնդիրը լուծելու համար մենք որպես մոդել վերցրել ենք գալ

կան մարտկոցի ռեժիմում աշխատող մի համակարգ՝ կազմված էլեկ
լիտիկ անոթից, լցված 100մլ համապատասխան էլեկտրոլիտով և նրա մեջ 
ընկղմված միևնույն մետաղից պատրաստված երկու էլեկտրոդներից։ 
Էլեկտրոլիտը հարկադրական շարժման մեջ է դրվել անոթի վերին 
մասում տեղակայված էլեկտրաշարժիչի միջոցով, որի պտտման արա
թյունը կարգավորվել է որոշակի (0-1200 պտ/րոպ) սահմաններում։ 
Շղթան փակվել է զգայուն միլիվոլտմետրով: Աշխատանքային սարքի 
արտաքին տեսքը բերված է նկար 1-ում։ 

 

 
Նկար 1. ՓորՆկար 1. ՓորՆկար 1. ՓորՆկար 1. Փորձարարական սարքի արտաքին տեսքը ձարարական սարքի արտաքին տեսքը ձարարական սարքի արտաքին տեսքը ձարարական սարքի արտաքին տեսքը 

 
Որպես էլեկտրոդների շինանյութ վերցվել են տարբեր մետաղներ՝ 

Cu և երկաթ, իսկ որպես էլեկտրոլիտ դիտարկվել են H2

ջրային լուծույթները։ 
Բնական է ենթադրել, որ ստատիկ պայմաններում այսպիսի հա

կարգերում էլեկտրոդների միջև պոտենցիալ թռիչք չպետք է առաջանա 
(էլեկտրոդները պատրաստված են նույն նյութից և ընկղմված նույն 

էլեկտրոլիտների ջրային լուծույթները, որպես արտաքին դաշտ՝ երկրի 

սումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունըսումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունըսումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունըսումնասիրության մեթոդիկան և արդյունքների վերլուծությունը    
համար մենք որպես մոդել վերցրել ենք գալվանա-

կան մարտկոցի ռեժիմում աշխատող մի համակարգ՝ կազմված էլեկտրո-
տիկ անոթից, լցված 100մլ համապատասխան էլեկտրոլիտով և նրա մեջ 

ընկղմված միևնույն մետաղից պատրաստված երկու էլեկտրոդներից։ 
ժման մեջ է դրվել անոթի վերին 

մասում տեղակայված էլեկտրաշարժիչի միջոցով, որի պտտման արագու-
պտ/րոպ) սահմաններում։ 

Շղթան փակվել է զգայուն միլիվոլտմետրով: Աշխատանքային սարքի 

 
ձարարական սարքի արտաքին տեսքը ձարարական սարքի արտաքին տեսքը ձարարական սարքի արտաքին տեսքը ձարարական սարքի արտաքին տեսքը     

Որպես էլեկտրոդների շինանյութ վերցվել են տարբեր մետաղներ՝ Al, 
2SO4-ի և NaCl-ի 

Բնական է ենթադրել, որ ստատիկ պայմաններում այսպիսի համա-
միջև պոտենցիալ թռիչք չպետք է առաջանա 

էլեկտրոդները պատրաստված են նույն նյութից և ընկղմված նույն 
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էլեկտրոլիտի մեջ, հետևաբար նույնն են նաև նրանց քիմիական պոտեն-
ցիալները)։ 

Սակայն մեր բազմաթիվ փորձարկումների արդյունքում մենք զրոյա-
կան էլՇՈւ գրեթե չենք արձանագրել։ Հավանաբար դա կարելի է 
բացատրել նրանով, որ թեև էլեկտրոդները պատրաստված են նույն 
նյութից, բայց նրանք ամենևին էլ նույնական չեն և միմյանցից կարող են 
տարբերվել թեկուզ իրենց ներքին կառուցվածքով (օրինակ՝ բյուրեղային 
ցանցի տարբեր թերություններով)։ Տարբեր կարող է լինել նաև էլեկտրոդ-
ների վրա արտաքին գործոնների ազդեցությունը (մթնոլորտում գտնվող 
ազատ լիցքերի, ինչպես նաև տարբեր դաշտերի անհավասարաչափ 
ազդեցությունը)։ Այս ամենի պատճառով էլեկտրոդների վրա մշտապես 
առկա է լիցքերի տարբերություն, որն էլ գրանցվում է չափիչ սարքի կող-
մից պոտենցիալների տարբերության ձևով։ Ավելին, մենք մշտապես 
արձանագրել ենք բաբախող, անընդատ փոփոխվող էլեկտրաշարժ ուժեր, 
որոնք ֆլուկտուացիաների հետևանքով զրոյից տարբեր են և տատանվում 
են ինչ-որ միջին հավասարակշռական արժեքի շուրջը։ Շատ ավելի 
հազվադեպ այդ հավասարակշռական արժեքը կարող է հանդիսանալ 
հենց զրոն, և այս դեպքում միայն պատահականությունն է որոշում էլեկ-
տրոդների վրա դրական կամ բացասական լիցքերի ավելցուկը։ Հավանա-
բար այս ամենը պայմանավորված է լուծույթում էլեկտրոդների մակերես-
ների վրա տեղի ոնեցող լիցքակիր մասնիկների ադսորբցիոն-դեսորբցիոն 
պրոցեսներով, և հավասարակշռությունը կարող է հաստատվել միայն 
լիցքափոխանակության ու զանգվածափոխանակության ճանապարհով՝ 
տևական ժամանակ անց։ 

Այսպիսով, փորձը ցույց է տալիս, որ էլեկտրահաղորդող միջա-
վայրից (էլեկտրոլիտից) և նույնանուն մետաղական զույգից կազմված 
էլեկտրաքիմիական համակարգերը բնութագրվում են գրեթե զրոյական 
ԷլՇՈւ-ով և զրոյական գալվանական հոսանքով։ Այս իրողությանը արդ-
յունքում մեզ մոտ հղացել է մետաղները էլեկտրաքիմիական կոռոզիայից 
պաշտպանելու նոր, էլեկտրախնայող մոտեցում։ Դրա համար անհրա-
ժեշտ է պաշտպանման ենթակա օբեկտը տվյալ միջավայրում միացնել 
երկրորդ (չափսերով անհամեմատ փոքր) նույնանուն մետաղի հետ, որը 
ուսումնասիրվող օբյեկտի հետ կկազմի գալվանական շղթա։ Մի եզրա-
հանգում, որն իր հիմնավորումն է գտնում մեր նախնական կշռաչափա-
կան փորձարկումների արդյունքում։ 

Սկզբունքայնորեն այլ երևույթ է նկատվում այն դեպքում, երբ հար-
կադրական շարժման մեջ է դրվում անոթում ամփոփված հեղուկը 
(էլեկտևոլիտը)։ Այս դեպքում ըստ էության, տեղի է ունենում համակար-
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գում հաստատված հավասարակշռության խախտում, և էլեկտրաշարժիչի 
գործարկման հետ գրեթե միաժամանակ, շղթայում առկա չափիչ սար-
քերը արձանագրում են նրանում առաջացած հոսանքի գոյությունը։ Ընդ 
որում, առաջացած հոսանքն այնքան ավելի մեծ է, որքան մեծ է խառնիչի 
պտտման արագությունը, և փոքր է էլեկտրոդային նյութի էլեկտրոնի ելքի 
աշխատանքը։ Այսինքն, այս դեպքում տեղի է ունենում շարժվող էլեկտրո-
լիտի կինետիկ էներգիայի՝ էլեկտրականի վերափոխման ակնկալվող 
երևույթը։ 

Սակայն, որոշ ժամանակ անց, իր առավելագույն սահմանային 
արժեքին հասնելուց հետո, տեղի է ունենում առաջացած հոսանքի 
աստիճանական նվազում մինչև զրոյական արժեք և այնուհետև փոխում 
է իր ուղղությունը։ Հետևաբար, կարելի է եզրակացնել, որ հավասարա-
կշռության մեջ գտնվող երկու միատեսակ էլեկտրոդներից և էլեկտրահա-
ղորդող միջավայրից կազմված համակարգի հավասարակշռությունը 
խախտելու դեպքում այդ համակարգում ծնվում է մի էլեկտրաշարժ ուժ, 
որը հակազդում է շարժում առաջացնող գործոնին և ձգտում է վերա-
կանգնել հավասարակշռությունը։ Ընդ որում, որքան մեծ է շարժում առա-
ջացնող գործոնը, այնքան ավելի մեծ է հակազդող էլեկտրաշարժ ուժը։ 

Այլ է պատկերը այն դեպքում, երբ խառնիչի արագությունը գերա-
զանցում է 700 պտ/րոպ-ն, իսկ հեղուկի զանգվածը մեծ է 0,5 լ-ից։ Այս 
դեպքում շղթայում արձանագրվում է մի հոսանք, որի մեծությունը կախ-
ված է խառնիչի պտտման արագությունից։ Այլ խոսքերով ասած, համա-
կարգը աշխատում է էլեկտրաստատիկ գեներատորի ռեժիմում, որի 
տիպիկ օրինակներ կարող են հանդիսանալ Վիմշուստի էլեկտրոֆոր 
մեքենան և Վան դե Գրաֆի գեներատորը [4, 735-736], որոնցում էլեկտրա-
կան լիցքերի փոխանցումը իրականացվում է տարբեր էլեկտրականաց-
ված մարմինների (փոկերի, թիթեղների, մետաղական սկավառակների) 
միջով, իսկ լիցքերի առաջացման պատճառ կարող են հանդիսանալ 
էլեկտրաստատիկ մակածման կամ տրիբոէլեկտրական երևույթները։ 
Քննարկվող դեպքում էլեկտրական էներգիան առաջանում է էլեկտրահա-
ղորդող միջավայրի շարժման կինետիկ էներգիան անմիջապես էլեկտրա-
կան էներգիայի վերափոխման ճանապարհով։ Հենց էլեկտրահաղորդող 
միջավայրի՝ շարժման էներգիայի վերափոխմամբ են ստանում էլեկտրա-
կան էներգիան նաև մագնիսահիդրոդինամիկական (ՄՀԴ) գեներատոր-
ներում [1, 2-8], որի տեսական հիմքերը մշակվել են շվեդ ֆիզիկոս Խանես 
Ալֆենի կողմից։ Այսպիսի գեներատորներում որպես բանող նյութ կարող 
են հանդես գալ բոլոր այն միջավայրերը, որոնք կարող են հանդիսանալ 
լիցքավորված մասնիկների աղբյուրներ։ Ինչ վերաբերում է այս գեներա-



– 80 – 

տորների աշխատանքի սկզբունքին, ապա այն նույնպես հիմնված է էլեկ-
տրամագնիսական ինդուկցիայի վրա, իսկ լիցքերի բաժանումը կատար-
վում է արտաքին հզոր մագնիսական դաշտում՝ Լորենցիան ուժերի ազդե-
ցության տակ։ Թերևս, ամենագլխավորը, որով հոսանքի գեներացումը 
քննարկվող դեպքում տարբերվում է ՄՀԴ գեներատորներից, այն է, որ 
այս դեպքում էներգիայի փոխակերպման պրոցեսը կատարվում է Երկրի 
մագնիսական դաշտում։ 

ԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններ    
Գալվանական մարտկոցի ռեժիմում աշխատող երկու միատեսակ 

էլեկտրոդներից և էլեկտրահաղորդող միջավայրից կազմված էլեկտրաքի-
միական համակարգերը ստատիկ և դինամիկ պայմաններում ուսումնա-
սիրությունների արդյունքում՝ 

1. Ցույց է տրված, որ ստատիկ պայմաններում համակարգը 
գտնվում է հավասարակշռության մեջ և բնութագրվում է զրոյական        
ԷլՇՈւ-ով և զրոյական գալվանական հոսանքով։ 

2. Դինամիկ ռեժիմում համակարգի հավասարակշռությունը 
խախտվում է, որն արտահայտվում է շղթայում հոսանքի առաջացմամբ։ 
Ընդ որում, առաջացած հոսանքի մեծությունը կախված է համակարգը 
հավասարակշռությունից հանող գործոնի մեծությունից։ 

3. Էլեկտրոլիտի ոչ մեծ զանգվածի (100 գր) և հեղուկի պտտման ոչ 
մեծ արագությունների (փոքր 700 պտ/րոպ) դեպքում շղթայում առաջա-
նում է մի ԷլՇՈւ, որը ձգտում է վերականգնել համակարգի հավասարա-
կշռությունը։ Հեղուկի ավելի մեծ զանգվածի և պտտման ավելի մեծ արա-
գությունների դեպքում համակարգը աշխատում է էլեկտրաստատիկ 
գեներատորի ռեժիմում։ Տեղի է ունենում երկրի մագնիսական դաշտում 
հեղուկի շարժման կինետիկական էներգիայի՝ էլեկտրականի վերափոխ-
ման պրոցես։ 
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кинетическая энергия  

В магнитном поле Земли в статических и динамических режимах 
были исследованы поведения электрохимических систем, состоящих из 
двух одинаковых металлических электродов (изготовленных из одного и 
того же металла) и жидкой электропроводящей среды. В качестве 
материала для электродов использовали Cu, Al и Fe. В качестве электро-
проводящей среды испытывались водные растворы серной кислоты 
(H2SO4) и поваренной соли (NaCl). Выяснено, что поведение таких систем 
зависит от гидродинамических условий среды. Показано, что в стати-
ческих условиях эта система, работающая в режиме гальванического 
элемента, находится в равновесии, и характеризуется отсутствием в цепи 
электрического тока и напряжения.  

В динамическом режиме, принудительное движение электролита 
приводит к нарушению равновесия, которое проявляется возникновением 
в цепи тока и электродвижущей силы. При этом, величина этих 
параметров зависит от величины импульса, нарушающего равновесие 
системы. Слабые импульсы, нарушающие равновесие, порождают такую 
электродвижущую силу, которая направлена на восстановление 
равновесия. В случае более сильных импульсов, вызывающих нарушение, в 
цепи равновесие не восстанавливается, а возникает ток, который тем 
больше, чем больше скорость движения среды. Система работает в режиме 
электростатического генератора. То есть, в условиях магнитного поля 
Земли в системе происходит превращение кинетической энергии 
движения электропроводящей среды - в электрическую. Явление, которое 
может найти практическое применение в различных областях техники. 
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SummarySummarySummarySummary    
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particle, rotational motion, kinetic energy 
In the Earth’s magnetic field in static and dynamic modes, the behavior of 

electrochemical systems consisting of two identical metal electrodes (made 
from the same metal) and a liquid electrically conductive medium was studied. 
Cu, Al, and Fe were used as electrode materials. Aqueous solutions of sulfuric 
acid (H2SO4) and common salt (NaCl) were tested as an electrically conductive 
environment. It was found that the behavior of such systems depends on the 
hydrodynamic conditions of the environment. It is shown that under static 
conditions this system, operating in the mode of a galvanic cell, is in 
equilibrium and is characterized by the absence of electric current and voltage 
in the circuit. 

In dynamic mode, the forced movement of the electrolyte leads to an 
imbalance, which is manifested by the appearance of current and electromotive 
force in the circuit. In this case, the value of these parameters depends on the 
magnitude of the impulse that disturbs the equilibrium of the system. Weak 
impulses that disturb the balance generate such an electromotive force that is 
aimed at restoring the balance. In the case of stronger impulses causing 
disturbance, equilibrium is not restored in the circuit, but a current arises, 
which is the greater, the greater the speed of the medium. The system operates 
in the mode of an electrostatic generator. That is, in the conditions of the 
Earth’s magnetic field, the kinetic energy of the movement of the electrically 
conductive environment is converted into electrical energy in the system. A 
phenomenon that can find practical application in various fields of technology. 
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