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1. Тӱҥалтыш мут.
Айдэмэ шкэ илышыжым сайэмдышашлан паша вийжэ 

дэнэ йырысэ илыш условийым вашталта.
Ик гай вийак тӱрлӧ йӧн дэн штымаштэ тӱрлӧ пайдам 

пуа.
Ик сагатыштэ апшат 15—20 пудам штэн кэртэш. (Ожно 

пудам чыла тыгэ штат улмаш). Кызытсэ машина ик минуты- 
I што 1 000 пудам шта. Булавкэ штымэ машина ик минутыш- 
; то 400 булавкым шта.
! Ик йэҥын, альэ кашакын нӧлтымӧ нэлытым — нэлыт

нӧлтышӧ, альэ нэлгытым ик вэр гыч вэс вэрыш наҥгайшэ 
машина дэнэ таҥастарыза; тудо ала кунар шудӧ тон дэнэ 

; кӱртньым, вурсым, т. м. нӧлта, ик вэр гыч вэс вэрыш куш-
е тылгын, содор наҥгайа. Альэ акрэт годсо ир йэҥын тойа

дэн гына мландэ пургэдмым, кызытсэ трактыр дэнэ куралын 
паша штымым таҥастарыза.

Тӱрлӧ тарман, ӱзгар, утларакшэ машина — айдэмын паша 
лэктышым кузэ куштылэмда, йэшара — ты нэргэн шуко 
каласаш лийэш ильэ. (Кызытсэ илышым шыныза). Вэс тӱр-
лын каласаш гын, тэхникэ кунар кугу, кунар науко дэн
тэхникэ паша амаллан полшат, айдэмын тунарэ паша вий
лэктышыжэ шуко лийэш.

Пуртӱс вийым илышыш пуртышашлан вэрч тэхникэ кугу 
полышым пуа: кэчэ, мардэж, вуд вийым тэхникэ пашам штык- 
тат. Эркын-эркын айдэмэ пуртуслан эрэ рза лийэш.

Ожнысо айдэмын илышыжым кызытсэ дэн таҥастарыза. 
Тур.тӧ пуртус вий дэч, альэ иктаж могай йанлык дэч тудо 
эрэ лудын гына илэн. Тудын паша тарманжэ куй 'да тойа

3



гына лийын; паша вийым шуко пышта, паша лактышыжэ 
шагал. (1, 2 сур ончо).

Кызытсэ айдэмын ийгэчэ йӱштӧ-шокшо дэч пӧртшӧ 
уло, кӱлэш жаплан шокшо вургэмымат шта. Ик вэр гыч 
вэс вэрыш кайаш корнат уло. Вӱдыштӧ коштшо — кугу 
параход, й у ж ы ш т ӧ  ~  аэроплан, мландэ ӱмбалнэ — чойын 
корно мӱндӱр вэрым лышэмда.

Паша вий машина дэнэ пырльа изиш гына вий пышты- 
маштэ пэш кугу пайдам пуа. Айдэмын паша вийжэ дэнэ

йырым йырсэ илыш ва-

1 сӱр. АЧдэмын масда дэнэ кучэдалмыжэ.

шталтын, сандэнэ тудын 
илышыжат эрэ вашталт 
толын. Акрэт годсо ир 
мландэ коч чойын корно 
штымэ; кожлам эрыктэн 
олам штымэ;мландэ ӱм- 
балнэ лийдымаш вэрыш- 
тат шурным, с а с к а м 
шындымэ; тэҥызыштэ 
кугу параход коштэш; 
йужыштат айдэмэ кай- 
ыкла аэроплан дэн кош- 
таш тунэмын.

Адак кӱртньӧ парньаш чырам ишыктэн пӧрт волгалтар- 
мым кызытсэ элэктричэствэ лампэ дэн таҥастарыза. Пӧрт пок- 
шэлнэ, рок кӱвар ӱмбалнэ тулшол дэн пӧрт ырыктымым— 
кызыт парпуч дэнэ 5— 10 пачашан, 500-700 пӧлэмӓн куго лӧр- 
тым иквэрэ олтымо дэнэ гына ырыктымым таҥастарыза; альэ 
тэлэфон, тэлэграф, радиом шоналтыза — нинэ чыла науко 
дэнэ тэхнгкын пэш ончык каймыштым ончыктат.

Науко дэнэ тэхникын пайдалыкшэ шукыжым тӱньамбал- 
нэ чыла шэмэр калыкланак логалын огыл. Кызыт мартэ 
Совэт Ушэм дэч моло вэрэ фабрик, завод, мландэ, корно, 
т. м. ломэшык дэн капиталист кидыштэ улыт. Пашазэ класӹн 
ныможат укэ, тудлан шкэ кид вийжым гына ужалаш вэрэш- 
тэш. Пашазэ пӱжвӱд дэнэ, нунын вӱржӧ дэн пойан-влак 
шканышт пайдам налыт, культур илЫш дэн илат; пашазэ



■

Йанлык кучымо. Тул лукмо.

Мландым куралмэ.

Акрэт годсо пуш.

2 сӱр. Акрэт годсо тэхникэ.



класщэ пыкшэ гына шужэн илэн толаша. Совэт Ушэм сэ- 
мын пролэтар рэвольуций штымэ дэнэ гына чыла фабрик, 
завод, мландэ пойанлык, т. м. шэмэр кидыш пурэн, нунын 
илышым социализм корныш колтэн кэртэш.

2. Науко дэнэ тэхникэ.

Пуртӱс вийым сэҥымаштэ ожно айдэмэ пӱсынак ончык 
кайэн кэртын огыл.

Пэшак шукэртсэ жапыщтэ айдэмэ щкэ кид, йол, пӱй 
вийжылан гына ӱщанэн. Шукыж годым нинэ вий ситэн 
огыл. Вара сэмын айдэмэ кӱйым, кощар тойам кидыщкыжэ 
кучымэҥгэ илыщ вэрч кучэдылмэ пащажым изыщ кущтылэм- 
дэн.

Тӱрлӧ паша штымыж годым айдэмэ кучылтмо тыглай 
тарманым вэс пашалан кэлшышын йӧнэштарылын.

Пӱсӧ, кошар кӱй моклака пикш мучашлан йӧрэн, альэ 
вольык коваштэ дэнэ вургэм ургымо годым, рожым шӱт- 
калэн; пӱсӧ, лопка кӱй моклака товарлан, кӱзылан йӧрэн.

Обшэствэннэ илыш ончык каймэ, вийнымэ сэмын паша 
тарман уэм толыныт, сай, кэлшышэ ӱзгарыш, тарманыш 
савырнэныт, кызыт нуным тӱрлӧ пашаштэ кучылтыт.

Ир айдэмэ ожно йанлык почэш ик вэр гыч вэс вэрыш 
коштын. Йанлыкым кучэн гын, шылым (йӧрым) кочкын; 
укэ гын, шурно тушым, шудым, вожым, кочкын. Ончыклан 
кочышым мландыш тойэн аралэн. Мэмнан шонымаштэ нэ- 
рэштшэ шурно пырчым ужын, эркын-эркын тудым мландэш 
шындаш тӱҥалын.

Пэрвой тудо мландыш пырчым тыглай гына кышкэн, 
илэн-толын мландэ пургэдаш кошар тойам штэн. Паша 
штымэ сэмын тидэ тыглай тарман уэмдалтын, кызытсэ ку-  ̂
ралмэ плугыш савырнэн.

Вӱд ӱмбалнэ пушэҥгэ йогымым ужын, альэ йужгынам 
шыгыр жапыштэ тыгай пушэҥгэ ӱмбалан айдэмэ тушман 
дэч шылынат утлэн — вӱд ӱмбалнэ пушэҥгэ дэн ийын кош- 
таш тунэмын. Вӱд ӱмбалнэ ийшэ пӱкш шӱмым ужын, тудын 
сэмынрак пушэҥгэ дэн штцш тӧчэн, Сандэнэ пэрвой пущ
6



пушэҥгэ волак улмаш (2 сӱр. ончо). Адакат пэрвой 
пушым эрэ уэмдэн, вӱдыштӧ кошташ кэлыштарэн, 
куштылго мотор пушым вэлэ штымэ1огыл, кӱртньӧ дэнэ, 
вурыс дэнэ тэҥызыштэ кошташ кугу пушым (корабльым) 
айдэмэ шташ тунэмын.

Тэҥызыштэ кошташ корным муаш кӱлын. Кэчэ дэнэ, 
шӱдыр дэн кӱлэш вэлым палаш тунэмыныт; вара жапымат 
палаш тӱҥалыныт. Тыгэ, каваштэ кэчэ, шӱдыр, моло пла- 
нэт-влак коштмым палэмдышэ астрономий науко почмо.

Астрономийын кушмыжо, тӱньасэ шӱдыр дэнэ планэт- 
влак коштмым тунэммыжэ тыглай шонымаш гыч лэктын 
огыл; тудо тэҥызыштэ кошташ, вэл дэнэ жапым палаш 
кӱлмӧ гӹч шочын.

Пэрвой ӱзгарым, тарманым айдэмэ пу дэнэ, кӱй дэнэ 
гына штэн. Йандар мэталым йужгынам вэлэ мландэ ӱмбалнэ 
муаш лийын. Руда-влак гыч луктын моштэн огыл. Сандэнэ 
тӱрлӧ тарманым, ӱзгарым мэтал дэнэ шташ айдэмэ варарак 
ижэ тунэмын.

Йужгынам шыжэ йӱдым волэн кайшэ шӱдыр-влакым 
ужынулыда дыр. Тыгай волэн кайшэ шӱдырым мэтэорит ма- 
ныт. Йужгынам мэтэорит пэш кугу улмыж дэнэ йужышто 
йӱлэн кайэн ок пытэ, мландэ ӱмбакак возэш. Йандар 
кӱртньан тыгай мэтэроит айдэмылан кӱртньӧ тарман шташ 
йӧршӧ лийын. Эркын-эркын тыгай мэтэорит кӱртньым, 
тойым тудо тапташат тунэмын.

Мэталым таптэн моштымо — кугу паша улмаш. Апшат 
паша чылалан кӱлэш лийыа: колызыланат, йанлык кучы- 
шыланат, мландэ пашазыланат, сӧй пашаланат апшат тӱр- 
лӧ ӱзгарым таптэн.

Апшат йаша тунэмаш, тӱрлӧ мэтал тапташ, руда гыч 
кӱртньӧ лукташ ик курым вэлэ огыл, пэш шуко курым 
кӱлын.

Кӱртньб рудам мландэ ӱмбалнат, мландэ кӧргыштат кы- 
чалаш вэрэштын. Курыклаштэ руда кычалмэ паша кушкаш 
тӱҥалын.

Тӱрлӧ машина кӱлэш лийын: шахтэ гыч вӱдым лукмо 
машина, руда кӱзыктнмӧ мащива, руда шупшыктьшо, т. м.
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машинат. Шахтыштэ машинам пэрвой кана имньэ дэнэ 
коштыктэныт, рудамат имньэ дэнак шупшыктэныт. Вара 
сэмын имньэ в чй ситыдымэ лийын.

Пэрвой пар машинэ, чойынкорно, нэлыт нӧлтымӧ машинэ 
руда лукшашлан штымэ улмаш. Газ вийым пашам штыкташ 
тунэммэ руда лукмаш гычак тӱҥалын.

■

3 сӱр. Рудам кычалыт.

Тэхникэ оячык каймэ сэмын, айдэмылан пӱртӱсын кой- 
шыжым^) пэш кэлгын шинчаш кӱлэш лийын. Йырымйырсэ 
илышыштэ тӱрлӧ пӱртӱс койыш-влакын кузэ, молан лиймыш- 
тым палышаш паша — наукын тӱҥ шотшо лийын. Пӱртӱ- 
сын тӱрлӧ койыш - коклаштэ улшо кылжым айдэмэ пэш 
рашкэмышынак пӧрвӧйжым палэн огыл: пӱртӱс вий ончьп. 
шонэн йамдылмэ дэн, ала „кӧн“ виктармэ дэн лийэш шо-

1) Явление



Кул влакын пашашт.

Имньын пашажэ Вӱдын пашажэ.

Мардэжын пашажэ.

4— 5 сӱр. Кыдал курымысо тэхникэ.



нэныт. Пӱртӱс койшым шынымэ дэнэ, вара сэмын пуртӱсын 
койшыжым шкак шташ- тунэммэкэ, айдэмэ-вла'к умлэ- 
ныт: коч кунамат ик тӱрлӧ койыш-влак ик тӱрлӧ при- 
чин улмо дэнэ лийыт. Чынжым тыгэ лэктын: „нигӧн“ вий- 
жат, кумылжат, нимогай йумат пӱртӱс койыш-влак умлан- 
дараш ок кӱл; пуртӱсын койыш лиймаштэ закон-влакым 
гына шинчыман.

Турлӧ рэлигийын кулдымашлэн инанымым, йумын шой- 
акшым науко кораҥдыш, науко раш ончыктыш: нимогай 
йумо-влак укэ улыт, чылажат пуртус закон-влак почэш 
шталтэш. Айдэмэ нинэ закон-влакым тунэмэш, шкаланжэ 
полшыкташ кэлыштара. Тугэ гынат, буржуазий шкэ кул- 
жо гоч (поп, мулла, карт) уло вийжэ дэнэ шэмэр калыкым 
рэлигий дэнэ аҥыртарэн, лудыктэн ашнэн, тудын вуржым 
йуын.

Наукын корныжо, тэхникэ ончык каймыжэ эрэак ик 
тӧр лийын огыт ул. Наукын ойжым йужгунам тэхникэ 
илышышкэ викак пуртэн кэртын огыл. Науко дэнэ тэхникэ 
ваш полшэн толмышт эрэ кугу пайдам пуэн. Машинан 
турлӧ ужашыштым тунэмын, тунэмшэ-влак тудын кузэ 
коштмыжым, паша штымыжым палэн налыныт. Тыгайак 
машиным угыч штымаштэ сайракын, чоткыдыракын, кугу- 
рак вийаным штэныт.

Пар машинын пашажым шынымэ — шокшо дэнэ паша 
вий коклаштэ улшо кылым почаш полшэн. Тидэ кыл му- 
мо шокшо двигатэль шташ корным ончыктэн. Элэктри- 
чэствэ токын законжым шынымэ — фабрик, заводлан элэктри- 
чэствэ вийым илышыш пурташ корным почын. Сандэнэ 
науко дэнэ тэхникын пэҥгыдэ кылжэ илышлан эрэ сай 
йӧным конда.

Капитализм обшэствэ кизытсэ тэхникэ дэнэ наукын  ̂
ончык каймыж гыч чылажым илышыш пурташ ок шоно: 
капиталист-влак науко дэнэ тэхникэ кушмыжым шкэ клас 
интэрэс аралаш гына пуртат. Науко дэнэ тэхникэ гыч 
нунылан мо ок кэлшэ, тудым йомдараш гына тӧчат.

Капиталист кугыжанышын пэш вийан ончык каймыж 
годымат, науко дэнэ тэхникын чыла йӧнжым илышыш 
10



Пар вийын пашажэ,

Кӧргэш йӱлатымэ двигатэльын пашажэ.

Элэктрификаций.

6 сӱр. Кузытсэ тэхникэ.
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пуртэн огыт ул, паша лэктышым шукэмдышэ, парыш пушо 
йӧнжым вэлэ нуртэныт, пашазыя вийжым куштылэмдышым 
пуртэн огыт ул.

Кызытсэ ийлаштэ капиталист-влак озанлык кризислан 
вэрч, уто сату шгымылан кӧра науко дэнэ тэхникэ йӧн 
ваштарэш улыт., „Озанклык кризис наук кушмо дэнэ тэх- 
никыа вийнымыжэ шот дэнат лийын шогат“,— капиталист- 
влак маныг.

Сӧйлан йамдылмэ пашаштэ гына науко дэнэ тэхникыч 
йӧнжым илышӹш чыла пуртат. Кугу артилзрийан свэрх- 
дрэдноутым, элэхтричэствэ вийан танкым, газ бомбан сӧй 
аэропланым, т. м. ӱзгарымат вийан штат. Элэктричэствэ, 
туртшо йуж, газ, пар, волгыдо, йӱк -  вуйгэ сӧй пашашкэ 
кычкымэ. Мэмнан Совэт Ушэмна йыр капиталист кугыжа- 
ныш-влак улыг, сандэнэ мланна сӧй тэхникым чот шинчыман, 
палыман. Мэмнан тэхникэ дэнэ науко социализм озанлык 
штымэ дэнэ пырльа пойан тушман дэч аралалташат полша.

Совэт Ушэмыштэ науко дэнэ тэхн1̂ э  план почэш вий- 
нат (ончык кайат). Мэмнан тэхникэ кызыт альэ ончыл- 
со капиталист кугыжаныш тэхникэ дэч шэҥгэлан кодэш. 
Тэхникэ дэн экономикэ шотышто капиталист кугыжаныш- 
влакым поктэн шуын, ончылташ кӱлэш. Науко дэнэ тэх- 
никэ пашашкэ шэмэрым полшыктэаа гын вэлэ тидэ кугу 
шонымынам шуктэна. Совэт Ушэм мучко шӱдӧ тӱжэм дэнэ 
пашазэ-влак тэхникым тунэмыт. Заводышто, фабрикыштэ 
пашам сайэмдымэ нэргэн пэш шуко у ойым пуэныт, тэхни- 
кыштэ у йӧным шонэн луктыныг.

Науко дэнэ шымлышэ институт нашаштэ пашазэ дэн 
колхоз члэн-влак полшэн шогат.

Социализм штымаштэ кугун шинчымаш пашалан рвэзэ- 
влакым сайын йамдылаш кӱлэш. Мэ ындэ физикым тунэмаш 
тӱҥалына. Рвэзэ-влакым йамдылмаштэ физикэ тунэммын* 
могай кӱлэшыжэ уло?

Пӱртӱс дэнэ кучэдылмаштэ тудын койыш-влакшым, ну- 
нын кужэч лиймышт дэнэ ваш-ваш кылжым (взаимосвьӓзь) 
умлаш кӱлэш. Физикэ пӱртӱс илышыштэ ӱзгарын наста 
вашталтдымэ койыш-влакым гына туныкта. Мутлан кала- 
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саш, рудам ырыктымэ дэнэ мэтал лийэш; мэтал руда гай 
огыя, тудын настажат вэсэ лийын. Тидым физикэ ок тунык- 
то. Мэтал гыч тӱрлӧ ӱзгарым вэлмэ годым, шокшо дэнэ 
мэтал вишкыдэмэш, вара пормышто йӱкгпэн пэшкыдэмэш. 
Тыштэ мэтал наста ыш вашталт. Тидэ физикын пашажэ. 
Чыла годым физикэ наукылан лишнырак улшо науко кок- 
лаштэ мэжам шташ огэшат лий. Мутлан каласаш, мэтал 
лэвыктымэ годым, тудын ужашыжэ йӱла, вэс наста лийэш; 
тидым химий науко онча.

ФЗС-штэ, ШКМ-штэ физикын тӱҥалтышыжым тунэмына: 
пӱртӱсыштӧ лийшэ вашталтышын тӱҥ законжым, ваштал- 
тыш коклаштэ кылжым умлэна; тышкэ машина паша, элэк- 
тричэствэ, шокшо пура. Физикын тӱҥалтышыжым пэҥгыдын 
шинчэна гын, пӱртӱсын тӱрлб коыйш коклаштэ кэлгын он- 
чыктымо кылжым умлэн кэртына.

Физикым тунэммэ йӧрэ тэхникым умлаш тӱҥалына. Рвэзэ- 
влак тэхникын у йӧнжым Совэт Ушэмысэ калык озанлык 
штымашкэ, совэт эл аралымашкэ пурташ тӱҥалыт.



I. ТЫГЛАЙ ВИСКАЛЫМЭ.

3. Науко дэн тэхникым умлаш, вискалэн мошташ
тунэмман.

Пӧрт> Станок* машина шташ альэ пӧрт кӧргӹсӧ иктаж 
(иогай узгарӹм йамдылашат» тӱрлӧ матэриалым вискалэн 
моштЫман. Мутлан каласаш, кнага опташ оҥамбалым, шка^ 
пым, йэчэ пыжӹкташ пластинкым, т. м. штынэт гын, матэриа- 
лым йамдылэт, вискалэт. Сайын от вискалэ гын, тый штэн 
от шукто: матэриалым локтылат, паша вийэтат арам лийэш.

„Шым кана висэ, ик кана пӱч“ манмэ тошто йэҥын мутшо 
уло. Тидэ мут арам ольалтын огыл, тунамат лачымын 
вискалаш кӱлэшым умлэн улыт.

Тэхникэ, машинэ курымышто мэ илэна. Машинам шташ 
пэшак лач висэн моштыман. Ожяо кужытын тӱҥ висалан 
йол ошкылым, шульым, кыньэргутым, шэчым шотлэн улыт 
гын, кызыт вискалмаштэ изи кужутынак мильйонын икужа- 
шыжлан экшык лийэш гынат, машинан ужашыжэ йӧрдымӧ 
лийэш.

Мэ социализм штымаш элыштэ илэна. Толшаш ийлаштэ 
совэт эл тэхникэ шотышто ончылно шогышо капиталист 
кугыжанышлам — Амэрикым, Лнглийым, ончылташ кулэш. 
Поктэн шуын, эртэн кайашыжэ сайын паша штышэ 
шуко машина-влак лийман. Паша штымаштынат сайын шин- 
чымаш, моштымаш лач кулэш.

Эн ончычак лач вискалымэ кулэш. „Шым гана висэн, ик 
кана пучкаш" жап шуко эрта. Мланна иканаштэ висэн пуч- 
каш тунэмаш кулэш. Турлым вискалмылан лумын кужыт виса 
уло. Йужыжым тэат шинчэда, молыжым кызыт палэда.
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4. Кужытым висымӓ.
Коч могай настан — пэшкыдын, альэ вишкыдын, газ гайын, 

коч кунар изи ынжэ лий, тудын кужытшо, лопкытшо, кук- 
шытшӧ, оражэ уло.

Тыгайым вискалмэ шотышто кызыт мутланаш туҥалына.
Кужыт висымым кузэ умлыман?
Мастэрскойышто, тунэммаштэ, модмаштэ тыланда турлӧ 

кужытым вискалаш логалын дыр. Кузэ вискалэн улыда?
Модмаштэ ик вэр дэнэ вэс вэр коклам тэ ошкыл дэн 

висэда. Моло вэрэ лачырак висышаш вэрч тэ сантимэтран 
линэйкэ дэн висэда, альэ иктаж могай вэс висам налын 
висышашлык кужытышко оптэн, таҥастарэда.

Кужытым висымэ годым тыланда эрэат вэс кужыт дэйэ 
таҥастараш логалэш: ошкыл дэнэ, сантимэтр дэнэ, алээ т. м. 
Сандэнэ, коч могай кужытым висымэ годым, мэ ик тӱҥ  
кужыт виса дэн таҥастарэна.

5. Кужытын тӱҥ висажэ.
Иктаж могай кужытым висаш йӧршӧ туҥ висам налман.
Лэнинград дэнэ Моско коклам висаш кулэш гын, кужы- 

ТЫн туҥ висалан сантимэтр, альэ мэтрат изи лийэш; тыштэ 
тӱҥ висалан киломэтр кулэш. Калай лышташын кужгытшым 
Висымэ туҥ виса милимэтрат кугу лийэш, милимэтрын луаш 
Ужашыжэ, альэ шудаш ужашыжэ вэлэ кулэш.

Кужытын коч могай туҥ висам ойырмо годым, тыгай 
Ойым шинчыман:

1) висымын числажэ тичмаш лийшашлан туҥ виса пэш 
кугуат, пэш изиат ынжэ лий;

2) висан кужытшо ынжэ вашталт, эрэ ик гай лийжэ.

6. Виса лэкмым умылтармэ.
Йырым йырсэ " узгарым вискалэн, айдэмылан турлӧ 

ьиса кулэш лийын.
Омаш штымэ годым, йанлык кучымо узгар штымаштэ, 

альэ йанлык коваштэ дэн вургэм ургымаштэ айдэмылан 
Ожно турлӧ матэриалым вискалаш кулын.
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Кунамрак кужытын пӧрвӧй тӱҥ виСажэ лэктӹн, тудӹм 
раш каласэн пуаш ок лий, кужыт виса лэкмылан шуко 
тӱжэм ий эртэн.

Айдэмэ-влак висымыштым мо дэнэ таҥастарэн улыт? 
Могай висам тӱҥ висалан шотлэныт?

Нуно тӱҥ висам пӱртӱс гыч, альэ шкэ капкыл кужыт 
гыч вэлэ налыныт.

Сандэнэ кызыт мартэат мэмнан коклаштэ шӱльӧ ‘), кы- 
ньэргут^), ошкыл, аршын (ик ошкыл кужытым аршын маны- 
нӹт), фут (англичан мут !оо1 — йол), гран (француз мут 
Яга1п — шурно пырчэ), т. м. улыт.

Тӱрлӧ .калыкын альэ кодшо ийла мартэ кужыт висымэ 
тӱрлӧ виса улмаш.

Тошто Росийыштэ рэвольутсий дэч ончыч аршын, важык, 
фут, адак ожнырак кыньэргут, йолтошкалтыш ильэ. Ан- 
глийштэ — фут, Францийыштэ —- тауз, линийа.

Тӱрлӧ кугыжаныш коклаштэ торгаймэ годым шуко тӱкӧ 
виса каньылэ огыл ыльэ — ик виса гыч вэс висаш кусараш 
логальэ.

Промышлэнный капитализм кушкаш тӱҥал.мэ годым, 
тӱньамбалнэ ик виса лийаш кӱлэш манын шонаш тӱҥалыныт.

Элыштэ тошто висам у виса дэнэ вашталтымэ тидэ пэш 
кугу паша. Тыгай пашам рэвольутсий дэнэ вэлэ пурташ
лийэш.%

7. Мэтр систэм виса-влак.

X V III курым мучашыштэ, Францийын Кугу рэвольутсий 
ийлаштэ кугун тунэмшэ-влак комисэ Париж ола коч кайшэ 
мландэ мэридианым висэныт. Мэридиан кужытын нылдэ 
мильйонан ик ужашыжым кужытын тӱҥ висалая шотлэн, 
мэтр^) маньгн улыт.

1) Ш^^ЛЬӦ — КОК КИДЫМ КОК могырыш шарэт ГЫ1!, тудо коклам ,ш ӱльӧ“ 
маныт, (Сапкэрэм куд шӱльан).

2) Кыньэргут, кыньэр кужыт— кыньэр вуй гыч парньа мучашыш шумэш. 
8) Мэтр —  грэк мут мэтрон гыч налмэ. Мэтрон, рушла — мэра, мар-

ла —  виса лийэш.
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17Ӧ9 ийыштэ мэтрын п^рвой эталоным (ойып) платий ма. 
тал дэн штэныт. Мэтр кужытым вичкыж корэш дэнэ палэм- 
дэныт (7 сӱр. ончо). Тидэ эталон гыч пэш лач штымэ 
эталон моло эллаштат уло. Совэт Ушэмыштэ тыгай этало- 
нын кок копийжэ (№ 11 дэн № 28) уло; иктыжэ — Акадэмий 
Наукышто, вэсыжэ — Лэнинградыштэ висан тӱҥ палатыштэ.

Франсийыштэ мэтр висам йӧршэш 1840 ийыштэ илышыш 
пуртымо. Эркын-эркын моло эллаштат пуртэныт. Совэт 
Ушэмыштэ мэтр висам Октӓбр рэвольутсий дэч вара викак 
пуртымо. 1926 ий гыч, Совнарком пунчал почэш, мэтр виса 
гына законно висалан шотлалтэш.

7 сӱр. Мэтр эталон. Торэш пӱчкат гын, ӱлнысӧ сӱрэт гай койэш.

Кызыт мартэ Йэвропышто альэ Английыштэ гына мэтр 
висам илышышкэ пуртымо огыл.

Эша варарак пэшак лач висымэ дэн мэтр эталонын кок 
корэш коклажэ мэридианын ныллэ мильйонан икужаш дэч 
0,0856 милимэтр нарэ. изирак манын муыныт.

Молан тыгай ойыртэм лийын? Коч кузэ лач висаш тӧчэна 
гынат, йӧршэшак лач ныгунамат висэн она кэрт. Лач висымэ— 
висымэ приборым лач штымым онча. (Тулэч посна ийгэ- 
чымат, йӱштӧ-шокшымат онча). Науко дэнэ тэхникэ ончыко 
каймэ сэмын висымэ тарман сайэмэш, висымаштэ экшыкат 
изэмэш. Тунамат мландэ мэридианым жаплан кӧра пэшак 
лач висэныт. 100 ий дэч вара тунамсэ пэш изи экшыкак 
кызыт мартэ кугэмын, сандэнэ 0,0856 мм  нарэ экшыкым 
ончыктэн. Мэтрын чынжым тидэ нигунамат ок йомдарэ. 
Мэтр кужытым мландэ мэридианын ныллэ мильйонысо ик 
ужаш огына ман, мэтр эталонын кок корэш коклаштэ ончык- 
тымо кужытым мэтр манына.
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Совэт Ушэмыштэ улшо мэтр эталомый кӧк копийжэ 
0® годым ик гайракак улыт:

11-шэ Ы-ан эталоя =  999,995 мм\
^8-шэ „ „ =1000,005 мм.

8. Кужыт мэтр виса.
Мэтр систэм тӱҥ виса моло тыгыдэ альэ кугу висалан 

куштылгын шэлылтэш альэ шукэмдалтэш.

1 дэцимэтр (ӧл̂ ) =  мэтрын 0,1;
1 сантимэтр (см) =  мэтрыц 0,01;
1 милимэтр =  мэтрыя 0,001;
I микрон (|а) 1) =  мэтрын 0,000001;
1 киломэтр {к м )=  1000 мэтр;
1 гэктомэтр (гм) =  100 мэтр;
1 дэкамэтр {д к м )=  10 мэтр.

Мэтр, дэцимэтр, сантимэтр, милимэтр, киломэтр дэнэ 
утларак вискалалтэш.

У м ы л т а р м э :  1) Кужыт виса-влакым кӱчыкын возат: 
1 мэтр— 1 м  (точко дэч посна), 1 сантимэтр — см, кӱшнӧ 
ончыктымо сэмын.

2) Нинэ ончыктымо виса-влакын мутыштым сайын шым- 
лыза: мутышто эрэ мэтр мут уло: тудын ончыч тӱрлӧ ужаш 
тына ушымо. Моло тӱкӧ виса-влакыштат нинэ мут ужашак 
лийыт: дэци — туҥ висан лумышо ужашыжэ лийэш; санти —  
шӱдымышӧ ужаш: кило— тӱҥ виса дэч 1000 кана кугурак; 
гэкто— 110 гана кугурак; дэка— 10 кана кугурак.

9. Задачэ дэнэ йодыш-влак.
1. Кужыт висымым кузэ умлыман?
2. Акрэт годсо кужыт виса молан шотлан ок тол?
3. Кужытын тӱҥ висам ойырмо годым могай ойым шин- 

чыман?
4. Мэтр виса дэнэ шотлымаштэ мо каньылыжэ )̂ уло?
5. Мэтр виса мэмнан дэнэ кунам пуртымо?
6. 1 мэтрыштэ кунар милимэтр?
7. 1 микрон милимэтрын кудо ужашыжэ?
8. Тӱрлӧ кужыт виса-влакым кӱчыкын кузэ возат?

1) р- — грэкысэ йӱкпалэ ми
2) Куштылгылыкшо.



II. КУЖЫТ ВИСКАЛЫМЭ УЗГЛР-ВЛЛк.

10. Масштаб линэйкэ.
Кужытым висымэ тыгылай ӱзгар масштаб линэйкэ уло. 
Тудо турлӧ кужутан лийэш. Тыглай линэйкат тыгай 

виса лийын кэртэш.
Машина штымаштэ, альэ слэсар мастэрскойышто вурс 

дэнэ йамдылмэ масштаб линэйкэ лийэш. Пэшак лач висаш
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8 сӱр. Милимэтрлан, дьуймлан шэлмэ масштаб линэйкэ.

тудым пэшкыдэмдымэ вурс дэнэ штат. Масштабыя кужыт- 
шо 100 гыч 1000 мм  мартэ лийын кэртэш. Нунын коклаштэ 
слэсар пашалан 200—300 мм  утларак сай шотлалтэш. 

Тэндан мастэрскойышго могай масшгаб лаяэйкэ? 
Узгарын кужытшым висымэ годым, масштаб линэйкыш- 

тэ 0-ан номыр ӱзгар мучаш дэнэ тӧр лийжэ (9 сур. ончо)- 
Вэс мучашлан тура толшо сипыр узгарын кужытшым он- 
чыкта. Йужгунам масштаб линэйкэ пэл милимэтрланат 
шэлмэ лийэш.

Лу ужашан мм  шинча ончымо дэн гына палэмдыман. 
Вискалмаштэ мм  ужашлам эрэ лу ужашан дроп дэнэ воззт.
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11. Кужытым висымаштэ йоҥылыш лиймэ.

Кужытым висьшаштэ кок тӱкӧ дэнэ 'йоҥылыш 'лийын 
кэртэш:

9 сӱр. Масштаб линэйкэ дэн висымэ.

1. Висымэ ӱзгар пэлэн масштаб линэйкым шӧрын ли- 
шэмдымэ дэнэ. (10 сӱр. ончо). Масштаб линэйкым кузэ 
пышташ кӱлэш?

10 сӱр. Масштаб линэйкым йоҥылыш пыштымэ.

2. Ӱзгарын вэс мучашлан тура толшаш сипырым йоҥы- 
лыш (йоштэк) ончымо дэнэ.

Исӱрэтыштэ кузэ ончымо дэнжэ кужыт лач висалтэш?
11 сӱрэтыштэ масштаб линэйкым ӱзгар пэлэн лач шын- 

дымэ, укэ?

12. Лабораторий паша.

Ш т ы ш а ш  п аша:  дьуйм кужытым сантимэтр кужыт 
дэнэ таҥастараш.

Ӱ з г а р - в л  ак :  кок тӱкын кужыт ончыктымо масштаб 
линэйкэ, альэ кок тӱкӧ линэйкэ — сантимэтрлан шэлмэ. 
дьуймлан шэлмэ.
20
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1. Кнаган, карандашын, ӱстэлын, т. м. кужытшым дьуйм 
дэнэ, сантимэтр дэнэ висыза. Йоҥылышым ида штэ, ончылно 
каласымэ сэмын штыза.

2. Висымыдам тэ таблитсыш возыза.

К  у ж ы т

Ӱзгар лӱм
сантимэтр дьуйм

Карандаш
I-

Тэтрадь

Устэл

т. м.

11••111
\

•

11 сӱр. Шотлымо годым ик мучашыштэ тура онча, вэс 
мучашыштэ шӧрын.

3. Дьуймышто кунар сж, шотлыза. Таҥастармын кыдал 
сипыр висам муза.

Шуко вискалмэ кокла гыч кыдал сипырым кузэ муыт?
Молын висымышт дэнэ таҥастарза.
Лач висымэ дэнэ муыныт:
1 дьуймышто 2,5 см уло. Тэмдан пашаштыда кунаррак 

йоҥылыш лийын?
Йужо вэрэ альэ ты мартэат дьуйм дэнэ висат, сандэнэ 

тидэ пашам сайын шинчыза.
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13. Кронциркуль дэнэ нутромэр.

Мастэрскойышто, производсвышто тужвач (умбалым) 
кронциркуль дэнэ вискалат; кӧргӧ висам нутромэр дэнэ. 12, 
13 сурэтыштэ ончо.

12, 13 сӱр. _Кронциркуль, дэн 
нутромэр.

14 сӱр. Кронциркуль дэнэ 
висымэ.

15 сӱр. Висымым масштабан 
линэйкаш намиймэ.

16 сӱр. Нутромэр дэнэ 
висымэ.
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Кронциркуль дэнэ, нутромэтр дэн 14, 16 сӱрэтыштэ он 
чыктымо сэмын висат. Висымӧҥгӧ кронциркульым, альэ ну- 
тромэрым масшта- 
бан линэйкэш ончы- 
кты мо сэмын висат.
(15, 17 сӱр. ончо).

Паша.

С л э с а р мастэр- 
скойышто кронцир- 
кульым, нутромэрым 
сайын ончыза. Вис- 
калыза 17 сӱр. Масаиабан линэйкэ дэн кужутым палат.

Кронциркульым, нутромэрым масштаб дэнэ 40 лглг-яан, 
6 6  мм-лан, П,Ъ мм-лаи торыза (шындыза).

14. Лабораторий паша.
Ш т ы̂ ш а ш п а ш а: ӱзгарын ужашлажым чэртьож дэнэ 

таҥастараш тунэмаш.
Ӱ 3 г а р-в л а к: гайкэ, болт, висымэ гайкэ чэртьож, висӹмэ 

болт чэртьож, масштабан линэйкэ, кронциркуль, циркуль, 
ӱзгар ужашлажын чэртьож-влак.

1. Болтын висажым чэртьож дэнэ таҥастарыза.
2 . Гайкэ висам чэртьожэш возыза.
3. Ӱзгарын ужашым иктаж могай масштаб дэнэ висэн, чэр- 

тьожыш возыза.

15. Штангэнциркуль.
Милимэтран масштаб дэнэ изи кужытым висымэ годым, 

0,5 мм  лан экшык лиймэ нымат огыл. Машинын изи ужаш- 
лам висымэ годым — автомобиль двигатэльын поршэньыштэ, 
альэ паровоз шӱдырыштӧ пэшак лач виса кӱлэш: 0 ,1  мм 
мартэ, 0 ,0 1  мм  мартэ, йужо вэрэ 0 ,0 0 1  мм  мартэ вэлэ эк- 
шыкым чыташ лийэш. Масштабан линэйкаштэ милимэтрын 
тынар изи ужашыжым тыглай шынча* дэнэ ойыркалэнат от 
кэрт. Тыгай изи ужашым вискалаш штангэнциркуль, адак 
мнкромэтр винт уло.
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18сурэтыштэ штангэнциркуль ончыктымо. Милимэтр- 
лан шэлмэ масштабан линэйка мучашыштэ торэш А планкэ 
пыжыктымэ.

В  планкым масштаб мучко коштыкташ лийэш. В  план- 
кын С рамкэ лийман. С рамкэ ӱмбалнэ 10 ужашлан шэлмым 
палэмдымэ. Ик ужашыжэ 1 мм  'дэч 0̂ 1 мм-лаа изи. Сандэнэ

А—'

18 сур. Штангэнциркуль.

С рамкэ ӱмбалнэ 10 ужаш масштабын 9 ужашыж дэнэ тӧр 
альэ 9 мм  лийэш.

Тидэ коштшо планкан линэйкым нониус маныт, Нониу- 
сышто шэлмэ ужашла 0  гыч 10  мартэ палэмдымэ.

Л' дэнэ В  планкэ йы- 
гырэ лиймэ годым, мас- 
штабыштэ 0 -лан корэш 
нониусын 0 -лан корэш- 
лан лач тура лийэш; 
нониусын луымшо корэш 
масштабын индэшымы- 
шэкорэшлан туралийэш 

Масштабын н у л ь а н  
корэшыж дэн индэшы- 

мышэ корэшыжэ — нониусын нульан корэшыж дэнэ да луы- 
мышо корэш дэнэ вэлэ тура лийын кэртыт, моло шэлмэ 
корэшла ныгунамат тура лийын огыт кэрт.

Нониусын икымышэ корэшым масштабын икымышэ ко- 
рэш дэнэ тура штэна гын, нониусын нульан корэш шкэ 
вэржэ гыч 0,1  мм-лан ӧрдышкӧ кайа.
24
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Нониусын кокымышо корэш масштабын кокымышо ко- 
рэшлан тура лиймэш штэна гын, нониусын нульан корэш 
шкэ вэржэ гыч 0,2 мм-лш  ӧрдышкӧ кайа. (Умбакат тыгак 
шташ лийэш).

20 сӱр. Штангэнциркуль дэн висымым ончыктымо.

Нониусын кудо корэш масштабын корэшлан тура лий- 
мым эскэрэн, нониусын нуль корэш масштабын нуль корэш 
дэч кунар милимэтр ужашлан ӧрдышкӧ каймым палаш 
лийэш. (19 сӱр. ончо).

0 6 7 8 9 1

0 1 2 3 ^ 1 5  6 7  8 9  10

0 11 12

21 сӱр. Нониусым штымэ.

19 сӱрэтыштэ масштабын нуль корэшыжэ нониусын 
нуль корэш дэч 0,7л̂ л«-лан ӧрдыш лийын. (Нониусын шы- 
мышэ корэш масштабын 10-шо корэшлан тура. Сӱрэтвач 
93,7жлг кужутым ончыктымо).

19 сурэтыштэ масштабын нуль корэшлан %Ъмм шот- 
лэна. Тидэ корэш дэч нониусын нуль корэш 0,7 мм -т я  вэс 
вэрэ лийын.

2 0  сӱрэтыштэ масштабын нуль корэшлан 2Ъмм шот- 
лэна. Тидэ корэш 0,5_мм-лан вэс вэрэ лийын.

25



Паша.
Нониусан масштабан линэйка модэльым штэ.
1. Пэҥгыдэ кардон дэнэ кок ташмам 20 см кужут, вэсы- 

жэ 9см  кужыт, штыза. 9 см-ая ташмам 10 ужашлан тӧр 
шэлза. (Кузэ сайын шэлаш лийэш, шоналтыза).

21  сӱрэтым ончыза.
2. Кужо ташмажым сантимэтрлан шэлэдыза. Тидэ мас- 

штабан линэйкэ лийэш.

22 сӱр.

3. Нониусым масштабан линэйкэ дэк тушкалтэн, сайын 
штымыдам тэргыза. Нониусын нуль корэш масштабын нуль 
корэшлан, луымышо корэшыжэ индэшымышэ корэшлан 
тура улыт гын, пашам лач штымэ. Штангэнциркуль модэль 
йамдэ лийэ. (21  сӱр.).

16. Нониус дэнэ кузэ висыман.
Гайкын альэ кӱртньӧ падраш кӱжгытым мланна висаш 

кӱлэш. (20, 22 сур.). Гайкым альэ кӱртньӧ падрашым 
штангэнциркульын кок планкэ коклаш ишыктэна. (2 0  

сӱр.). Гайкэ пэлэн планкым тэмдаш огэш кул. Вара мас 
штабын шэлэм корэшым ончэна (2 2  сур.).

2 2  сурэтыштэ нониусын нуль корэш масштабын 
шымышэ дэнэ кандашымшэ корэш коклаштэ шога, сандэнэ 
мэмнан куртньӧ падраш 7 см дэч кужгу, 8  см дэч вичкыж. 
7 см дэч уто эша см-ын кунар ужаш улым палаш, нониусын 
кудо корэшыжэ масштаб корэшлан тура улмым палыман. 
2 2  сурэт гыч палыза.

2 2  сурэтыштэ нониусын визымышэ корэшыжэ масштаб 
корэшлан тура. Сандэнэ 7 см эша 0,5 см йышараш кулэш. 
Куртньӧ падраш 7,5 см кужгыт улмаш.
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Паша.

1.-23 сӱрэтыштэ нониусын нуль корэш кунар мм лш  
взс вэрыш лиПын.

2. 24 сӱрэтыштэ ончыктымо штагэнциркуль молан пэш 
лачымын ок ончыкто?

3. Штангэнциркульын модэльыштэ турлӧ кужытым он- 
чыктыза: 2>,\ см-, 4,2 сж; Ъ,Ъ см-, \0,6 см; \Ъ,9 см; 14 сж.

23 сӱр. 1-шэ пашалэн. 21 сӱр. 2-шо пашалан.

4. Тӱрлӧ узгарын кужытым штангэнциркуль дэн висаш 
тунэмза.

г5. 0,01 мм; 0,02 мм-лан лачын висаш нониусым кузэ 
шташ кулэш, шоналтыза.

17. Микромэтр.
Куртньым, тойым, т. м. пэшак лач токар станокышто 

паша штымаштэ 0,1  мм  экшык пэш кугу экшыклан шотлалтэш.
Милимэтрын 10-шо ужашым микромэтр дэнэ палаш 

лийэш.
Кужытым висымэ микромэтр пэшак лач, каньылэ узгар. 

Микромэтрын винтэ тулкаштэ (Я), тудын йырсэ шУдышыштӧ 
(В) ончыктымо, шэлмэ корэш-влак 0,01 мм  мартэ лач он- 
чыкта. Н  дэн В  коклаштэ корэш-влакым шотлэн, микромэтр 
дэнэ 0,005 мм  кужытымат палаш лийэш.

Микромэтрын ужашышт: пӱгышкӧ ( О )  тарваныдымэ 
шудыр дэн (Л )  кӧргыштӧ винтан тулка ( Н )  пыжыктымэ 
(25 сур.).

Винт вуй тыртышыжэ (окружность) 50 тӧр ужашлан шэл- 
мэ. Винтын иккана савырнымыжэ 0,Ъмм лийэш. (Шудышым
( В )  пурла вэлыш, альэ шола вэлыш путралат гын, шудыр
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(Р )  тарваныдымэ шудыр дэкэ ( Л )  0,Ъ мм -пш  йа лышэмэш, 
йа торалга.).

Тулка мучко шӱдырлан ик гай тораштэ ( паралэльно ) 
милимэтрлан, пэлмилимэтрлан шэлэдымэ. Шудыр-влак ( А 
дэнэ /^) ваш тукнат гын, тунам тулкан масштабыштэ нуль 
корэш дэнэ шудышын (В) нуль корэш тура лийыт.

Шудышым (гильзым) (5) ик кана 
йыр Савырэна гын, тудын нуль ко- 
рэш тулка корэшлан тура лийэш; 
кок шудыр 0,5 мм-па.н торлат; кок 
йыр савырмаштэ 1 мм-лая, кум йыр- 
ыштэ — 1,5 мм-лая, т. у. торла. 
Шудышым ( 8 )  савырмэ йыда шу- 
дыр коклаштэ 0,5 мм  кокла йэша- 
ралтэш.

Мутлан каласаш, шудышым пӧр- 
тыктымӧ годым, тулкаштэ штрих 
шудышын 15-шэ корэшлан тура 
лийын.

Шудыш ик кана йыр савырны- 
маштэ 0,5 мм-лаа шудыр-влак тор- 
лат, винтэ вуй тыртышым витлын 
ик ужашлан ( '/50) пӧртыктымылан 

шудыр торла — 0,05 жлг X  7бо=0,01 лглг. 15 ужашлан пӧр- 
тыктымэҥгэ 0,01 м м у ,  15=^0,15 мм-лая торла.

Микромэтр дэнэ тыгэ шотлат; тулкаштэ шэлэдымаштэ 
тичмаш милимэтрым альэ пэлмилимэтрым шотлат; шуды- 
шын шэлэдымэ корэш штрих дэнэ тура лиймаштэ мили- 
мэтрын 100-шӧ ужашым шотлат. Кок вэрэ шотлымым пыр- 
льа ушэна гын, висымэ узгарын кужгытшым муына.

Микромэтр дэнэ висымэ годым винтым шкэ тэмдалат 
• гын, кугу йоҥылыш лийын сэҥа. Винтым вуй гыч (С )  вэлэ 
путыралман. Винт висымэ узгарыш эҥэртэн гын, вуй гыч
(С )  коч кунар путырэт гынат, тудо чарна, умбакэ ок кайэ.

Тулка масштабын, шудышын нуль корэш-влакым тура 
шташ изишак тарваныдымэ шудырым ( Л )  вэс вэрэат шын- 
даш лийэш.
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18. Задачэ дэнэ йодыш-влак.

1. Масштаб-влак молан кулыт?
2. Масштаб-влак могайэ кужыт висалан шэлалтыт?
3. Масштабыштэ молан пэлмиллимэтр дэч изи висалан 

огэш шэлалт?
4. Масштаб дэн кунар милимэтр мартэ лач висаш 

лийэш?
5. Штангэнциркуль молан кӱлэш?
6. Нониус молан кулэш?
7. Штангэнциркульын чын ончыктымым кузэ тэргат?
8. Тужвач (умбач) висымэ тарманым кузэ маныт?
9. Кӧргӧ гыч висымэ тарманым кузэ маныт?

10. 26 сурэт почэш микромэтр дэн висымэ куртньӧ 
падрашын кужгытшым палыза.

19. Лач висымэ.
Коч могай висымаштэ кунар гынат изи экшык лийын 

кэртэш.
Висымаштэ экшык кок турлӧ шот дэнэ лийэш: 1)шинча- 

на, кидшум (чувство) лач огыт ончыкто; 2) висымэ узгар-влак 
ала кузэ лач штымэ гынат, изиш да экшыкшэ лийэш. Адак 
лач висымаштэ ийгэчэ, моло причин дэнат экшык лийын кэр- 
тэш, могай узгар висымымат онча. Сандэнэ, коч могай ви- 
сымэ пашаштэ пэшак изи экшык лийэш гынат, узгарын чын 
кужытшылан лишэмжэ.

Примэр-влак дэнэ умылтарэна. Моско дэнэ Лэнинград 
коклам висымаштэ 1 км-лан экшык лийын. 650 км  ик км  эк- 
шыкым чыта. Автомобиль двигатэльлан 40 лглг кужытан пор- 
шэнь йамдылмаштэ 1 мм_ кужыт экшык лийэш гынат, тидэ 
пэш кугу экшык, двигатэльжат пашам шташ ок туҥал. Тидэ 
пашаштэ 0,1 мм  дэч утла экшыкым шташ ок лий.

Турлӧ висымэ тарман штымэ годым 0,001 мм  утлаэкшы- 
кым штыман огыл.

Коч могай висымэ пашаштэ шкэнжын посна лач висымэ 
ончыктыш кулэш.

1) Точность.
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Производствышто лач висымэ' ончыктышым шташ тӱшал* 
мэ дэч ончыч каласат. Масгэрскойышто инструктыр модэль 
ӱмбач 1 см мартэ лач висэн, пӱкэн чэртьожым шташ кӱштэн

гын, кузэ тидэ висымым умлы- 
ман? Мутлан каласаш, пӱкэн 
йол висымэ/одым сантимэтран 
линэйкын нуль корэшым ик 
мучаш дэн тӧр штэн улыда,  
вэс м у ч а ш ы ж э 38-шэ дэнэ 
39-шэ корэш коклаштэ. Пӱкэн 
йол 38 см дэч кужу, 39 см дэч 
кӱчык. 38сзг, альэ Ш  см налы- 
на гын, иктыжат пӱкэн йолын 
чын к у ж ы т ш ы л а н  ок тол. 
Мланна 1 см мартэ лач висэн 
шташ кӱштымӧ гын, тидэ кок 
числажат йӧра, нуно 1 см дэч 
уто экшыкым огыт ончыкто. 
Паша штымаштэ эрэ изи чис- 
лажым шотышко налыт.

Тидэ пашаштэ пӱкэн йолын 
кужытшо 1 см мартэ лач вк-

26 сӱр. Микромэтр дэнэ висымэ.

Сандэнэ, иктаж могай виса мартэ лач висымаштэ тидэ 
ончыктымо виса дэч уто экшык лийман огыл.

20. Производствышто висымэ пашам машинэ 
дэнэ штымэ.

Производствышто иктын-иктын ӱзгарым штымаштэ тӱр- 
лӧ сэмын вискалаш лийэш. Кызытсэ завод-влак иканаштэ 
шуко ӱзгарым штат; мутлан каласаш, Сталинградысэ, Лэ- 
нинградсэ путиловэц, Харьков трактыр завод-влак, Москосо 
Сталин лӱмэш лӱмлымӧ, Горькийсэ (Нижэгородысо) авто- 
мобиль завод-влак, т. м. Шуко ӱзгарым штымэ годым, ма- 
шинан посна дэталь-влакышт тӱрлӧ станокышто, заводын 
тӱрлӧ цэхыштэ, альэ тӱрлӧ заводыштат шталт кэртыт.
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Йужгыйам ик дэтальымак штымэ тӱрлӧ станокыш шу- 
эш: ӱмбач'гына тӧрлымӧ, пӧртымӧ, рож шӱтымӧ, эрыктымэ, 
т. м. Чыла вэрэат штымэ, вискалмэ тарман-влак посна кӱлэш.

Тыгэ штымэ дэнэ паша лэктышым шукэмдаш куштылго. 
Сталинград трактыр завод ик кэчылан 200 трактыр нарэ 
луктэш.

Тӱрлӧ вэрэ штымэ дэталь-влакым погэн, йӧн дэнэ уш- 
калэн трактыр, альэ иктаж вэс машиныш савырна. Сандэнэ 
чыла дэталь-влакым л^ӧрлэн, лачым виса дэн штыман.

Мутлан каласаш — шӱдырын кӱжгытшӧ 60 мм, тулкан 
лопкытшо 59 мм.

Тыгай шӱдыр тулкашкэ ок пуро, машиным погаш огэш 
лий.

Штангэнциркуль дэнэ микромэтр дэнэ лач вийаш лийэш 
гынат, шуко жап эрта: дэтальым ишыкташ кӱлэш, шотлаш, 
т. м. Сандэнэ производствышто вискалымэ пашам машинымак 
штыктыман.

21. Дэталь йамдылмэ допуск.

Школ мастэрскойышто тэ тӱрлӧ ӱзгарым штэн улыда 
дыр. Ӱзгар штымэ дэч ончыч могай пашам шташ кӱлэш? 
Эн ончычак инструктыр дэч ӱзгарын чэртьожшым налман. 
Мо дэнэ штыман, дэтальын висашт могай лийман, чэртьо- 
жышто ончыктымо лийжэ.

Мутлан манаш, физик кабинэтлан валикым шташ кӱлэш 
(27 сӱр. ончо). Валикын кӱжгытшӧ 30 мм. 27 сӱрэтыштэ 
валикын чыла висажэ ончыктымо. Лач висымэ ончыкты- 
шат палэмдымэ.

Валикын 30 мм  висам чын (номинальный) виса маныт. 
Тудак тыштэ эн кугу виса лийэш'). Тудынак эн изи висажэ 
29,9 мм  лэч изи лийман огыл.

Эн кугу виса дэнэ эн изи вига коклаштэ ончыктымо 
висам дэгаль йамдылмэ допуск маныт.

Й о д ы ш :  Мэмнан примэрыштэ допуск кунар мм)

9  Валикын.
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Ӱзгар йамдылмаштэ кунар лач штымашлыкым допуСк 
ончыкта?

Чын (номинальный) висам допуск дэнэ пырльа чэртьо- 
0 + 0,02 

жышто тыгэ возат: 30—о,1; 43 о , у. т.
30, 43 чын виса, дроб-влак допускын лийэш. Дробын 

кушнӧ возымо числа чэртьож дэч ӱзгар кунар кугу лийын

+ 0 ,1

- 0,1 - 0 ,1

о' о'
|Л
СМ

27 сӱр. Дэталь чэртьож.

кэртмым, ӱлысӧ числа чын виса дэч кунар изи лийын кэрт- 
мым ончыкта.

+0,02
43 0 — тидэ возымым шымлэна: ӱзгарым 43 мм  дэч

изим шташ ок лий (дробын ӱлысӧ числа 0); 43,02 мм  дэч ку- 
гумат штыман огыл.

Паша.

1. 27 сӱрэтыштэ дэтальын допуск ончыктымым умлызд.
2. Нинэ дэтальын эн кугу, эн изи висам ончыктыза.

22. Производствышто допуск кугыт.

Машинан, трактырын, тулэч молынат посна дэталь-влак 
вашкэ тӱганат; нуным вашталтэт гын, машина адакат сӓй- 
нак пашам шташ тӱҥалэш. Сандэнэ ик машинан дэталь 
тугай вэс машиныланак йӧршӧ лийжэ. Тидлан вэрч про- 
изводствышто вашталтышашлык дэталь-влакым пэш лач- 
ым штыман, допуск икгай лийман.

Совэт Ушэмыштэ чыла заводлан стандарт комитэт тӱр- 
лӧ ӱзгарлан вашталтдымэ допускым ончыктэн.
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ОСТ 0 тйблицсыштэ кок систэм допуск уло; рож-влак- 
лан, шӱдыр-Блаклаи. Кажнэ систэмыштэ 4 клас допуск 
уло.

Вискалмэ тарман-влакым штымэ годым, пӧрвӧй лач 
класс дэн штат; лач станокым, машиным — кокымшо лач 
клас дэнэ; йал озанлык машина штымаштэ кугу лач огэш 
кӱл, тыштэ 3-шо, 4-шэ лач клас дэнэ штат.

Икгай машиныштак (автомобильын, трактырын) тӱрлӧ 
дэталь-влак тӱрлӧ лач клас дэнэ шталтэш.

Ӱзгарын диамэтржэ' кугэммэ сэмын допускат кугэмэш.

23. Допуск-влак таблицэ.

Ш ӱдырӒн чын (номинальный) 

д/амэтржэ (мм  дэнэ)

Чын (номиналь) дэч кораҥмэ 
(мм  дэнэ)

Кӱшыл Улыл

1 гыч 3 м а р т э ............................................. 0 —  0,006
3 .  6 ........................................................ 0 —  0,008
6 . 10 ., ............................................. 0 - 0 , 0 1

10 ,  18 ,  ............................ ... 1 0 -  0,012
18 „ 30 „ ............................................. 0 — 0,014
30 . 50 „ 0 — 0,017
50 „ ?0 ........................................................ 0 - 0 , 2  •
80 .  120 ........................................................ 0 —  0,023

24. Прэдэльный калибр ӱзгар.

Ӱзгарым лач штымым штаигэнциркуль дэнэ, микромэтр 
Дэнэ кугу производствышто тэргаш каньылэ огыл. Щуко 
жап эрта, мошташ кӱлэш, экшыкат лийын кэртэш.

Кызыт производствышто допускым тэргаш прэдэльнэ 
калибр ӱзгар уло.

Шӱдын лачшым прэдэлнэ калибр — скоба дэнэ тэргат. 
(29 сӱр). Рожым — прэдэльнэ калибр-пробко дэнэ тэргат 
(28 сӱр.).

Вичкыж шӱдырым (100 мм  мартэ) висымэ ӱзгар 30-шо 
сӱрэтыштэ ончыктымо. Скобын ик вэлыштэ палэмдымэ:

0  Совэт Ушэмысэ стандарт. Рушла — общесоюзные стаядарты. 
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шӱдырын (валын) чын (номиналь) виса; кӱшылсӧ, ӱлысӧ 
допуск; йӧра, йӧрдымӧ мут-влак. Кӱжгырак шӱдыр висаш 
кокытэ скоба уло; иктэ — вошт кайшэ (йӧршым палэмда) 
вэсэ — йӧрдымым ончыкта.

Штэн шуктымо ӱзгарым 
тэргаш калибрым шӱдырыш 
(валыш) чиктат.

28 сӱр. Калибр-пропко дэнэ колча.' 
Рож дэнэ шӱдырым висат.

29 сӱр. К у гӱ  ӱзгар висымэ 
калибр-скобо.

Ӱзгар [йӧршӧ гын, вошт каймэ скобо логалдэ эрта; 
.30 сӱр.) йӧрдымым палэмдышэ скобо шӱдырэш эҥэрта, 
пижэш (31 сӱр.).

Паша штымэ годым, скобо ынжэ лугалт манын, йӧрды-
мым палэмдышэ скобым 
йылгыжшэ йошкар чийа 
дэнэ чийалтат.

Рожым вискалмэ ка- 
либрын формыжо тӱрлӧ 
лийэш. Изи рожлам (100 
мм  мартэ)кокытэ пропкан 
дэнэ вискалат (32 сӱр.). 
Скобкышто гайак чын 
(номиналь) виса, прэдэль 
нэ допуско нчыктымо.

31 сӱр. Прэдэльный Кугу диамэтран рожӹм
калибр дэнэ висы- влсаш 2 9  сӱрэтыштэ ОН- 
мэ, иӧрдымым па-
ЛЭМДЫШЭ скобо. чыктымо калибр дэнэ ви- 

сат. Тыгай к а л и б р ы м  
лӱмын посна сталь дэнэ штат; штымаштэ лач тарман, тӧ- 
жэн штымаш, шуко жап кӱлэш. Хыгай калибр пэш шэр- 
гын шога, сандэнэ тудым сайын аралашат кӱлэш.
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Производствышто тыгай ӱзгар-влак пашам куштылэмдат 
лэктышым шукэмдат, пашазыланат лӱмынак тидлан тунэм- 
мыжэ огэш кӱл. Диа- 
мэтр йыда кокытэ ка- 
либр кӱлэшлык изиш 
пашам нэлэмда (пэш 
шуко калибр кӱлэш).
Тугэ гынат, тудын пай- '■ӰР' пропкан калибр.

дажэ тидэ нэлыжым лэвэдэш. Производствышто кызыт 
пэш кугу пайдам пуа, чыла вэрэат калибр дэнак висат.

25. Кумдыкым*) висымэ.

■ ш ш ш■ ш шш шшш шя ши и ш шш ши ш ш иш ш и
33 сӱр. Дэцимэтр кумдык (кв. дм).
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Иктаж могай кумдыкӹм висӹмэ годӹм, тидӹм йэс тӱҥ 
кумдык дэнэ таҥастараш кӱлэш.

Квадратын тӱҥ висалан 1 см, 1 дм альэ \ м, \ км  ку- 
жыт ӧрдыжан кумдыкым тӱҥ висалан шотлат. Тыгай кум- 
дыклан тӱҥ висам — квадрат сантимэтр, кв. дэцимэтр, кв. 
мэтр, т. у. маныт.

Кумдыкын кугытшым ончэн, тӱрлӧ тӱҥ висам налыт.
33-шо сӱрэтыштэ ончыктымо квадратын ик вэлжэ 10 см, 

вэс Бэлжат 10 см, — чылажэ тидэ квадратыштэ 100сл< кумдык 
уло (10 см =  \00 см^).

Ик кумдык виса вэс кумдык висаштэ кунар кана улым 
палаш — пэрвой кужыт висан вэс кужыт висаштэ кунар 
улым ончыктышо сипырым адак тунар ганак шукэмдыман-

П р и м э р: квадрат мэтрыштэ кунар кв. сантимэтр лийэш?

1 м — 100 см] 100 с м Х \ 0 0  см — 10^00 кв. см (см^)

26. Кумдыкым вискалымэ мэтр систэм тӱҥ 
виса-влак.

1 кв. км  =  1 000 000 кв. см.
1 кв. м^— 10 000 кв. см.
1 кв. дм =  100 кв. см. т
1 кв. с м =  100 кв. мм.

Мландэ вискалмаштэ кумдык палэмлышэ посна виса уло: 
а/? =  (кӱчыкын а ) =  100 иг кумдык, гэктар (га) =  10000 м 
кумдык.

Область кумдык, эл кумдык, эша кугу кумдыкат кв. 
км  дэн палэмдалтэш.

Тэхникыштэ утларакшым кв. мэтр физикыштэ кв. см, альэ 
йужгынам дьуйм кумдыкат кӱлэш лийэда. ^

27. Орам (йоҥгытым) )̂ висымэ.

Ӱзгар вэрым налэш: кужытым, лопкытым, кӱкшытым. 
Тидэ налмэ вэрым наста^) ора (настан оражэ) маныт.

1) Объем
2) Тело. •
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Йодышлан вашэш мутым шкэ пуза;
1) Наста орам висымым кузэ умлэда?
2) Наста орам висаш мом шинчаш кӱлэш?
Кубын чыла могыржат 1 см гыч, 1 дм гыч, 1 м  гыч 

гын, тыгай куб ора—ора тӱҥ висалан шотлалтэш: кубичэс- 
кий см (см^), куб. дм  ((?^’), куб. м  (м^) маныт.

шт

шт

34 сӱр. куб  дм -(дм  ора).

П а л э м д ы м а ш .  Виклукан ныллукаш^) орам шотлымым 
шарнэн, ик ора тӱҥ виса вэс ора тӱҥ виса дэч кунар кана 
кугу, шотлэн муыза.

1) Прямоугольник.
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П р и м э р: Ик куб. дМ-штэ кунар куб. см уло?
Кубын могыржо 1 дм альэ 10 см — тидэ куб  дм лийэш. 

Тыгай кубышто: 10 сж X  Ю смУ. 10сл<=.1000 куб см {см}). 
Тыглай кужыт виса вэс кужыт виса дэч 10 кана кугу 

гын, ончылсо ора виса дэч почэшсэ 
лэч 1000 кана кугурак лийэш.

35 сӱр. Литр.

Куб мэтр тӱҥ виса.

1 к у б  м =  1000 к у б  дм.
1 к у б  д л = 1 0 0 0  к у б  см.
I к у б  х м =  1000 к у б  мм .

Ик к у б  дм  вэс сэмын литр ма- 
ныт. Литр дэнэ вишкыдэ настам ви- 
сат (35 сӱр.).

Паша.

1. 2,5 дм^; 3 литрым; 4,8 м^; 400 мм^ — куб  сл -̂шкэ 
савырза.

2. Шкэ илымэ пӧрт орам (кӧргым) куб мэтр дэн шотлэн 
луктын, ик йэҥлан кунар куб м  йуж логалэш, каласыза.

28. Орам палымэ.

Виклукан брусын, пӧлэмын, йашлыкын, т, м. орам па- 
лаш куштылго: кужытым, лопкытым, кӱкшытым ончыктышо 
числа-влакым шукэмдышаш вэлэ. Вӱд, моло вишкыдэ наста, 
газ формыдымо улыт. Пэшкыдэ настат раш формыдымо шуко 
уло. Формыдымо настан оражым тыглай висымэ дэнэ 
муаш огэш лий. Тудым градуслан шэлэдымэ атэ дэн —  
мэизурко дэнэ висат.

Мэнзурко цилиндр гай(36сӱр.), конус-гай (37сӱр.) лийэш. 
Мэнзуркын шэлэдымэ палыжэ куб сантимэтр-влакым ончык- 
та. Мэнзурко дэнэ висаш тӱҥалмэ дэч ончыч, тудын ик 
ужашыжэ кунар куб  см ончыктымым палыман. Йужо мэн- 
зуркышто ик ужаш 1 см^, альэ 2 см^, 5 см^ ончыкта.
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Паша.

1. 38, 39 сӱрэтыштэ мэнзуркын ик ужашыжэ кунар 
куб см ончыкта?

2. Йыргэшкэ мэнзурко ужашын кошарйыргэшкэ мэн- 
зурко ужаш дэч могай ойыртэм уло?

3. Тидэ ойыртэмым кузэ умылтарэда?

ссш

кт

Оя

'1 И я

Ж *

Дя
Яо

36 сӱр. Йыргэш- 
кэ мэнзурко.

37 сӱр. Кошарйыргэшкэ 
• мэнзурко.

38 сур. 39 сӱр.

4. Лопка, альэ аҥысыр мэнзуркышто изи ора настам 
висаш каньылэ. Молан?

Мэнзурко дэнэ пэшкыдэ, вишкыдэ, газ настам висаш 
тунэмаш лабораторий пашам штыза.

29. Лабораторий паша.

Ш т ы ш а ш  паша:  Пэшкыдэ, вишкыдэ, ’ газ гай настан 
орам мэнзурко дэн висаш 'тунэмаш.

Ӱзгар дэ нэ -м ат эр йал-вл ак: мэнзурко, турлӧ наста- 
влак.

I. П э ш к ы'д э н а с т а н  ора"м висыза.
1. Мэнзуркыш вудым тэмэн (тич тэмаш ок кул), оражым 

палыза.
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Мэнзуркын шзлэдымэ ужан^ шотлымо годым шинча дэн 
йоҥылыш штыдэ ончаш ида мондо. Вӱд ӱмбал кӧргыш пу- 
рэн шога гын, ӱлылсӧ тӱрым шотлаш кӱлэш; тунам экшык 
шагалрак лийэш.

2. Вычкыж шӱртыш кылтэн, пэшкыдэ настам вӱдышкӧ
колтыза. Пэшкыдэ наста 
вӱдым шырэн, мэнзур- 
кышто вӱд овара. Вӱд 
йэшаралтмэ ора, пэшкы- 
дэ настан орам ончыкат^). 
(40 сӱр. ончо).

Виклукан ныллукашпэ- 
шкыдэ настан кужытым, 
лопкытым, кӱкшытым ви- 
сэн орам шотлэн лукса. 
40 сӱрэтыштэ ончыкты- 
мо сэмын мэнзурко дэ- 
нэ палыза. Кок сэмын 
шотлымыдам таҥастары- 
за. Икгай орам ончыкта, 
укэ?

II. Г аз  ора м ви-  
с ы 3 а.

1. Мэнзуркышко тич 
вӱдым тэмэн, йанда дэн 

атышкэ кумыктыза. Лэвэдмэ йандам

40 сӱр. Пэшкыдэ настан орам мэнзурко 
дэнэ палымэ.

лэвэдын, вэс вӱдан^ 
вӱдыштӧ сайын лу- 
кса (40-сӱр.).

2. К а д ы р т ы м э 
йанда пуч воштмэн- 
зуркыш шӱлышым 
пуртыза. Ш ӱ л ы ш 
шырэн вӱдым мэн- 
зурко гыч мӧҥгэш 
луктэш. Мэнзуркыш- 
то вӱд волымым 
шотлэн, мэнзУркыш- 
то улшо газын (шӱ- 
лышын) орам палаш 
лийэш. 41 сӱр. Газ орам мэнзурко дэнэ палымэ.

1) Пэшкыдэ наста вӱдыштӧ ок воло гыи, вичкыж кӱртньӧ воштырыш 
кэрын, йоммэшкэ тэмдалза.
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30. Задачэ дэнэ йодыш-влак.

1. 1 мм  мартэ лачым висымым кузэ умылаш кӱлэш?
2. Стольар масгэрскайышто могай (кунар) ончыктыш мартэ 

лачым вискалэда?
3. Ик ӱзгарым штэн лукмо дэнэ шуко ӱзгарым штэн 

лукмаштэ могай ойыртэм уло?
4. Дэталь штымаштэ допуск мо тугай лийэш?
5. Тӱрлӧ ӱзгарлан допускым кӧ ончыкта?
6. Шуко ӱзгарым штэн лукмаштэ шӱдырым (валым), ро- 

жым вискалмэ тарманым кузэ маныт?
7. Вичкыж, кӱжгӱ шӱдыр-влакым вискалмэ могай ка- 

либр-скобым шинчэда?
8. Шуко ӱзгарым штэн лукмаштэ штангэнциркуль дэнэ, 

микромэтр дэн молан огыт вискалэ?
9. Калибр дэнэ вискалмаштэ мо сайжэ уло?

10. Кӱжгӧ шӱдырым, альэ вичкыж шӱдырым утларак 
лачым штат?

11. Кумдыкым могай мэтр тӱҥ виса дэнэ висат?
12. 2,5 гэктарым кв. мэтрыш савырза.
13. Ар, гэктар, кв. киломэтр могай кумдык висымаштэ 

кӱлэш?
14. Пӧлэм-влак кумдыкым могай тӱҥ виса дэнэ висат?
15. Мэтр систэмыштэ ора тӱҥ висам могайым шинчэда?
16. Формыдымо наста орам висаш могай ӱзгар кӱлэш?
17. Пэшкыдэ настан орам мэнзурко дэнэ кузэ висат?
18. Вишкыдэ настан орам могай тӱҥ виса дэн висат?
19. Газын орам кузэ висат?

31. Нэлгытым висымэ.

Нимо дэнэ кучыдымо наста эрэ мландэ ӱмбакэ возэш 
(пурэн кайа). Иктаж мо ӱмбакэ пыштэт гын, сакэт гын, 
кыдыштэ кучэт гын, нэлгытым шижат. Мландыштэ улшо 
чыла ■ настан ик тӱҥ койшыжо уло, тидэ — нэлгыт лийэш 
Тидэ койшым изи годсэкак тэ шинчэда.

Пэшкыдэ дэнэ вишкыдэ настан нэлгытшым шукэртсэкак 
шинчэныт: вэс сэмын иктат шонэн огыл. Газ гай настан 
(йужын) нэлгытшым шуко мартэ шинчэн огыт ул.

Иуж вошт койэш, пэш куштылго, сандэнэ тудын нэлгыт' 
шым иканаштэ палэн огыт ул. Тидын дэнэ 400 ий ожно 
поп-влаклан калыкым онталкалаш йӧнан улмаш.

41



Йужын нэлгытшэ укэ манмэ дэнэ — поп-влак капдымэ 
шулыш, нэлгытдымэ суксо уло манын онталкалэн улыт. Йу- 

жын нэлгытшым палэн налмэк, поп-влак- 
лан тидэ шот дэнэ олталаш амал кодын

4

огыл.
Йужыя нэлгытшым тыгай опыт шты- 

мэ дэнэ палэн улыт.
Йанда шарым налына, тудын кран 

лийжэ. Краным пэтрэн, йужым тулэн 
луктына, шар нэлытым кир дэнэ висат. 
(42 сӱр.). Краным почмэкэ тӱжвал 
йуж шӱшкэн йанда шарыш пура, ки- 
рым тайа. Виса салма-влакым тӧр шташ, 
вэс салмашкэ нэлгытым йэшараш кӱ- 

42 сӱр. йужнэлгытви- -^эш . ЙЙэшармэ нэлгыт йанда шарыштэ 
сымэ йанда шар. пурышо йуж нэлгытым ончыкта.

32. Нэлгыт тӱҥ виса-влак.

Мэтр систэмэ висаштэ нэлгыт тӱҥ висалан килограмым 
шотлат. Килограмын эталоным платинадэн иридийым[чӧрымӧ 
мэтал дэнэ штымэ Франций виса палатыштэ уло. Моло 
культур эллаштэ килограм гыч лач ойыпшо уло.

43 сӱр. 1 лигр вӱдын нэлгытшэ 1 кг.

4“ С дэнэ 1 куб. дм эрыктымэ вӱдын нэлгытшэ 1 кило- 
грам (лгг) лийэш (43 сӱр.). Килограмын тӱжэмаш ик ужа- 
шыжым грам маныт (кӱчыкын г).
42



Тыгэ 1 литрыштэ 1000 см? уло. 4о С дэнэ 1 куб см эрык- 
тымэ вӱдын нэлгытшэ 1 г лийэш.

33. Мэтр систэм нэлгыт тӱҥ виса.

1 тон (т) — 1 000 килограм («г)
1 килограм — 1 000 грам {г)
1 грам — 1 000 милиграм {мг)

Шурным, моло кугу нэлгыт висымаштэ, тыгай виса дэнэ 
вискалат;

1 цэитиэр — 100 килограм {кг)
1 тои — 10 цэитиэр (ч)

Й о д ыш- вл а к :
1. 2,5 «г-штэ кунар грам?
2. 125 см^ вӱлын нэлгытшэ кунарэ 0 г лийэш?
3. 3784 г-штэ кукар килограм?
4. Тонышто кунар грам?
5. 1 куб м  эрыктымэ вӱдын нэлгытшэ кунар г лийэш?

34. Кир-виса.

Нэлгытым кир-виса дэнэ висат. Тӱрлӧ-тӱрлӧ виса лийэш. 
Тыглай виса коклаштэ пружинан виса уло (44 сӱр.). Тудын 
тӱҥ ужашыжэ винтла пӱтырымӧ пружин (спираль) лийзш.

Пружин шуйнымо дэнэ настан нэлгытшым налат. Пружи- 
нан висам эн ончыч килограмлан, тудын ужашыжлан шэлэ- 
дат. Чӱчкыдын кучылтмылан пружинжэ тӱгана, сандэнэ вара 
сэмын чын нэлгытым палэмдаш ок тӱҥал. Совэт Ушэмыштэ 
пружинан кирам огыт штэ, сатулымаш вэрлаштэ пружинан 
виса дэнэ правитэльствэ пунчал почэш вискалашат ок лий

Кызыт вачан виса дэнэ вискалат (45 сӱр.).
Вачэ покшэлнэ, кок мучашыштэ кум шӧран вурс призмым 

(Л, 5, С) шындат. Покшэл призмэ (С) шӧржӧ дэнэ ӱлык 
онча, вачэ кок мучашсэ призмын (Л, В) шӧрышт кӱшкӧ

1) Эрыктымэ вӱд дэн йандар вӱд иктэ огыл.
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ончат. Вачэ покшэлнэ ужашлымэ оҥа {Е) мучко коштшо 
стрэлкэ {О) пыжыктымэ.

Вачын кум шӧран вурс призмышкэ {А, В) салмам сакат. 
Тыгай висам сайын тӧжэн штымэ гын, пурла вэл вачэ шола 

вэл вачэ дэнэ тӧр лийман, салманат нэлгытшэ ик 
гайак лийман. (Вачын покшэл кум шӧран приз- 
мэ дэч (С) мучашсэ кок-кум шӧран призмэ дэ- 
кат (Л, В) ик гай тора лийман. Салмаштэ нэл- 
гыт дэч посна киран вачыжэ тӧр шога, стрэлкат

ужашлымэ оҥан 
,в {Е) покшэлнэ лий- 

эш. Кок салмаш- 
тэ ик гай нэлгыт 
к и й м э годымат 
тыгакак лийман.

Иктаж могай 
нзстаннэлгытшым 
палаш, висаш пы- 
штэн тӱҥ нэлгыт 
виса дэнэ таҥас- 
тарат.

Вискалмэ нэл- 
гытым кир кӱрт- 

ньым чойн дэнэ альэтой (латунь) дэнэ штат. Изирак нэлгытым 
вискалаш латунь дэнэ"альэ альуминий дэнэ штат (46 сӱр.). 

Тыгай кир кӱртньӧ-влакым вискалаш йамдылат:

1) 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 г.
500, 200, 100, 100, 50, 20, 20, 10 л<г,

Кугурак нэлгытым висымэ годым милиграм, грам нэлТы- 
тым огыт кучылт, 1 кг, 2 кг, 5 кг т. м. нэлгыт вэлэ лийэш.

Вискалаш тӱрлӧ виса лийэш. 48 сӱрэтыштэ ончык- 
тымым Бэранжэ виса маныт.

Бэранжэ кир пэш шижшэ огыл, тудын дэнэ нэлыракым 
вэлэ вискалат.

49 сӱрэтыштэ эм вискалмэ виса.
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44 сӱр. Пру- 
жинан виса.
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45 сӱр. Кирын вачыжэ.



46 сӱр. Тыгыдэ нэлытлак.

47 сӱр. Тэхникэ виса.
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Науко ой-влакым шымлымаштэ пэшак лач виса кӱлэш. 
50 сӱрэтыштэ ончыктымо виса дэнэ милиграмын ик лу

ужаш мартэ лач 
висаш лийэш.

Наукын й у ж о  
п а ш а ш т э  тыгай 
висат ок йӧрӧ. 51 
сурэтыштэ ончык- 
тымо виса дэн ми- 
лиграмын ик миль- 
йон ужаш мартэ 
лач висаш лийэш. 

Вичкыж кварц воштырэш (Я ) изи салма сакымэ (У). 
Салмашкэ изи нэлгытым пыштэт гын, кварц воштыр {И) ка- 
дырга. Воштыр кадыргымым микроскоп (ЛГ) вошт ончат.

48 сӱр. Бэранжэ кир.

49 сӱр. Эм вискалмэ кир. 50 сӱр, Химичэски лачым кир.

Пэшак кугу нэлгытым висаш, кугу салман висам шташ 
лийэш. Ожно тыгай висамак штат улмаш. Шудо орвам ви- 
сымэ годым, висан ик салмашкэ шудо орвам пуртат, вэс 
салмашкэ таҥастармэшкэ кир кӱртньым оптат. Шудо орва 
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1
нэлгыт висаш кир кӱртньым опташ куштылго пашак огыл. 
Кызытсэ жапыштэ кугу вэлытым висаш кир кӱртньым 
шукат огыт пыштэ.

51 сӱр. Пэшак изи настам висымэ кир.

Мутлан каласаш, вагоным тӱжэм уж.ашан виса дэн ви- 
сат: тӱжэм"килограм нэлгытым ик килограм дэнэ висат. Иужо 
вэрэ нэлгытлан кӧра шӱдӧ ужашан виса уло. 52 сӱрэ- 
тыштэ лу ужашан виса ончыктымо.

52 сӱр. Л у  ужашан кир.

35. Висан шижмашыжэ.
Висан сайжым нэлгытым шижмашыжэ ончыкта. Вискалмэ 

годым пэшак изи нэлгытым шижын, виса салма тайна гын,
47



тугай висам ПэШ шижшэ маныт. Висан шижмашым тыгэ 
палат: висашкэ нэлгытым нумал кэртмыж шумэш оптат; 
(тудым коч могай висаштат ончыктымо) пурла салмашкэ кир 
куртрньым, вэсышкэ тарым, альэ ошмам тӧр лимэш оптат, 
Вара пурла салмашкэ изи гына кир куртньым йэщарэн, 
стрэлкэ тайнымым ончат. Огэш тайнэ гын, стрэлкэ тайнаш 
туҥалмэш кир куртньым йэшарат. Стрэлкэ тайнаш туҥал- 
мэш оптымо нэлгытым виса шижмашыжэ маныт.

36. Виса дэнэ вискалмэ правилэ.

Кира дэнэ вискалаш туҥалмэ дэч ончыч, вискалмэ прави- 
лым шинчаш кулэш:

1. Салмашкэ ночко, лавран настам пышташ ок лий.
2. Висышаш настам шола салмаш пыштат, кир куртньым 

пурла салмашкэ.
3. Кир куртньӧ-влак тыглай годым пурла салмаштэ, альэ 

йашлыкыштэ шкэ вэрыштыжэ лийышт.
4. Тыгыдэ кӱртньӧ-влакым пинцэт дэн вэлэ налыт, кид 

дэнэ огыт кучылт.
5. Висымэ дэч ончыч, стрэлкын тӧр ончыктымыжы.м 

палат.
6. Висам сайын аралаш кулэш: рузаш, тукалаш огэш 

йӧрӧ.

37. Лабораторий паша.

Шт ' ы ш а ш  паша:  турлӧ настан нэлгытым палаш ту- 
нэмаш.

Ӱ^зга^р дэ н̂ э м’атэ  р иал-в лак:  виса, кир куртньӧ- 
влак, пинцэт, тӱрльӧ пэшкыдэ падраш наста, пропко йолан 
пробиркэ (53 сӱр), йанда стакан, тар альэ ошма, чӱчыктыш 
(пипэткэ), клэй, вашкӱзӧ.

1. Тӱрльӧ настан нэлгытым палыза. Таблитсышкэ возыза.
2. Пробиркэ дэнэ вишкыдэ орам висаш, атым штыза.
П а л э м д ы м а ш :  1 куб см вӱд 1 грам. Пробиркышкэ ик

грамын вӱдым оптэн кубсм-лан шэлэдымэ корэшым кнагашкэ 
возэн, пыжыкташ лийэш.

3. Чын висымэ нэлгытым экшыкын ончыктышо висаш 
вискалаш тунэмза.
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^  ӓкшыкын ончыктӹшо висаш сайынак висаш лийэш. Тыгэ 
висымым рушла „тарирование" висымэ маныт (54 сӱр.). Шо- 
ла салмашкэ висышашлык настам шындат, пурла могырышко

стаканым альэ бан- 
кым шындэн, ошма 
дэнэ альэ тар дэнэ 
салмам тӧр штат.

Салмаштэ улшо 
наста олмэш, вара 
тӧр лиймэшкэ кир 
кӱртньым шындат. 
Тидэ кир кӱртньӧ 
нэлгыт, настан нэл- 
гытым о н ч ы к т а .  
Шоналтыза, молан 
тыгэ лийэш (54 а 
сӱр).

Чынын ончыкты- 
шо висан шола сал- 
машкэ изи нэлгы- 
тым пыжыктыза. 
Виса ындэ тайна. 
Кӱшнӧ каласымэ сэ-

54 сӱр. Киран шыжмым палмэ, 
тарированы сэмын висымэ.

53 сӱр. Проп- 
ко йопал про- 

биркэ.
54 а сӱр. Экшы к ончыктышо 

кираш  висымэ.

мын иктаж могай настам висыза. Вара чынын он- 
чыктышо висаш таҥастарыза.

т а 6 л и ц э

М о наста Тудын нэлгытшэ

55 сӱр. От- 
вэс, альэ”вот- 

ш ӱртӧ.

4 -1 3 4

38. Нэлгыт вийын туравэллыкшэ.

Штативышкэ шӱртӧ дэнэ изи нэ- 
лытым сакыза. Кудо вэлышкэ нэлгыт 
шупшмым эскэрза (56 сӱр.). Мландэ 
шупшмо вэлышкэ нэлыт тура лийэш.
Нэлгыт шупшмо корным иктаж мо дэн 
палэмдэн, нэлыть̂ д! тарватыза, луп- кэчышэ нэ- 

шалт-лупшаг шога да, адак шкэ вэ- сэмынак вэлэ
рышкыжак толэш. кэча.
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Нэлгыт шупшмо шӱртб корным тура кэчышэ корно 
(отвэсный)‘) маныт. Нэлгытшыгэ шӱртыжым отвэс маныт^) 
(55 сӱр.)

Оралтэ штымаштэ пырдыж тура оптымым вотшӱртӧ 
дэнэ тэргат. Опса, тӧрза йанакым тура шындаш кӱлэш. 
Ӱстэмбакэ коман кнагам тура шогалтэт гын, тудо йӧрлын 
ок кай; изиш шӧрын лийэ гыи, йӧрлын кайа. Оралтэ, суртшты- 
маштэ тура шогышаш пырдыжым шӧрынь колташ огэш 
лий; чоткыдыжо йомэш, сӱмӱрлэнат кэртэш.

А/
\
\

ж  •/ -  ,

39. Горизонталь туравэллык.

Тура лнйшэ корнылан виклукын кайшэ корным, горизон- 
таль корно маныт.

Кӱварым, фундамэнтым, опса ӱлыл йанакым горизонт 
корно сэмын штат. Машинам альэ пӧрт шындаш фунда-

мэнтым горизонт корносэмын, 
пэш эскэрэн штыман.

Горизонтальым плотньык- 
влак ватэрпас дэнэ палат. 
Ватэрпас тыгэ шталтэш: тӧр 
пужарымэ брусокэш покшэлнэ 
торэш виклукын планкым шын- 
дат. Планкэ покшэлнэ, кӱшы- 

чын ӱлкыла шӱрто сакалтэш; мучаштыжэ нэлыт лийэш. 
Фундамэнт ӱмбалан ватэрпасым шындымӧҥгӧ, шӱрто тура 
лийэш гын, фундамэт горизонт корно сэмын шталтын лийэш.

Машиным уровэнь 
ӱзгар дэнэ шындат.

Пу альэ мэтал план- 
кын кӱшӱл могырэш, 
покшэлан вишкыдэ на- 
ста пыштымэ, йанда

57 сӱр. Ватэрпас.

58 сӱр. Уровэнь.

пуч пыжыктымэ. Ианда пучышко вишкыдэ настам тич огыт 
тэмэ; йара вэрысэ йуж эрэ кӱшнӧ лийэш. Планкын ӱлӱл

1) руш л а вэс сэмын —  вэртикальный маныт.
2) БОТШӱртӧ плотньыкын лийэш .
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могыр вик кийа гын, пу»} кӧргы што йуж  лач Пӧкшэлнэ 
лийэш. Тидэ вэрыштэ корэшым палэмдымэ.

Ватэрпас дэнэ альэ уровэнь дэнэ ӱстэл оҥан, тӧрза ӱлыл 
йанакын горизонталь сэмын киймым тэргыза. Школышто пӧр- 
тымӧ станок уло гын, станын кӱшыл могырын вик кий- 
мым тэргыза. Горизонт сэмын киймым палаш уровэнь ӱшан 
тарман; сандэнэ ӱзгарым пэшак вик киймэ сэмын шынды- 
ман гын, ӱзгар пэлэнжак уровэнь лийэш. Артилэрий орудий- 
нат уровэнь уло.

40. Уровэнь дэнэ орудийым виктарымаш.

Артилэрий орудий виктаршэ 0 лӱйшаш вэрым уждэак 
командир каласымэ сэмын орудийым виктара. Орудий дэнэ 
лӱйшаш вэр коклаштэ кӱк- 
шака, кожла, йал, ола лий- 
ын кэртыт. Командир луй- 
шаш вэрым ужэш. Орудий 
виктараш кулэшым навод- 
чиклан каласа-).

Орудий гыч снарӓд лэк- 
тын АВ  корно сэмын (59 
сӱр.) огэш кай. Снарӓдын 
шкэ нэлгытшат, йуж пызыр- 
мат кайшаш корным млан- 
дэ вэлыш кадырта. Снарӓд 
лэкмэкэ, 1 сэкунд гыч ЛВ  
корно дэч 5 м ӱлнӧ лийэш,
2 сэкунд гыч 20 м  ӱлнӧ, т.у.
Снарӓд каймэ корным трай- 
экторий корно маныт.

59 сӱр. Снарӓд каймэ корным ончык- 
---------------------  тымо.

0  Р уш а—наводчик. 1
2) Сӧй корабльыштэ улшо орудий пэл тон нарэ нэлгытан снарӓд дэнэ 30 к м  

коклашкэ лӱйа. Эн кугу  орудий — ток нарэ нэлгытан снарӓд дэнэ 35 к м  
коклаш лӱйа. Капиталист сар годым нэмыч-влак 100 к л  коклаш лӱймӧ 
пэш ку гу  орудийым йамдылэн улыт улмаш. Тыгай орудий дэнэ Париж  
олам лӱйкалэныт.
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Снарӓдым мундурко колташ орудий лук йатыр кугурак 
лийман.

59-шэ сурэтыштэ АВ  корно пуч рожлан тура толшо 
корным ончыкта. АС  корно — горизонт корно. ВАС  лук 
лийэш. Тидэ лукым снарӓд виктармэ лук маныт *).

Снарӓдым мун- 
дУрк колташ, тидэ 
лукым 42° шумэш 
вэлэ кугэмдаш лий- 
эш. Эша лукым ку- 
гэмдэт гын, снарӓд 
лйшэмэш вэлэ.

Снарӓд л у к ы м 
кугэмдашлан арти- 
лэрий орудий пэлнэ 
уровэнь, лук висымэ 
тарман уло (60 сӱр.).

Орудий вик кий- 
шэ сэмын шога гын, 
лук висымэ нуль 
тарманыштэ кулэш 
лукым шындат, ту- 
нам уровэньат ваш- 
талтэш (кыдал сурт).

60 сӱр. Орудий пэлэн лук висымэ тарманын ПОКШЭЛ КОРЭШЫмак 
кӱлэшым ончыктымо.

уровэнь О Н Ч Ы К Т Ы Ш

корэшыштэ, уровэнь покшэл корэшыштэ Л И Й Э Ш  (кушул 
сӱр.). Снарӓд йытырым нӧталаш кулэш гын, лук висымэ 
орудий йытырым йа волтыман, йа кузыктыман (лумын 
винтэ уло). Уроаэнь покшэл корэшым ончыктымӧҥгӧ, 
снарӓд пуч кулэш лукышто лийэш (улӱл сур.).

41. Удэльнэ нэлгыт. '
Турлӧ настан орашт ик гайак гынат, нэлгытышт тугайак 

огыл. Куртньӧ падраш тыгайак пу падраш дэч нэлэ, тугайак

1) рушла —  угол вэзвышения.
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вулно падраш лэч куштылго. Тӱрлӧ настан нэлгытым таҥас- 
тараш, нунын посна тӱҥ виса нэлгытым гына шинчыман.

Ик куб см настан (грам дэн висымаштэ) нэлгытшым 
удэльный нэлгыт маныт.

Коч могай настан удэльный нэлгытшым палаш — тудын 
1 куб см нэлгыт кунар грам лиймым палыман.

Мутлан каласаш, 20 куб см чойын 146 грам лийэш. 
1 куб  см чойнын нэлгытшэ 20 кана шагалрак лийэш:
146 ; 20 =  7,3 г —тидэ чойынын удэльный нэлгытшым ончыкта. 
Удэльный нэлгытым ончыктышашлан тыгэ возат: 1 см. 
чойн =  7,Зг, альэ кӱчыкын — 7,3г/сж^

Спиртын, кӱртньын, йандан, т. м. шынэн, удэльный нэл- 
гытшым муза.

42. Удэльный нэлгыт таблицэ.
удэль- удэль-

Наста лӱм ный
нэлгыт

Наста лӱм ный
нэлгыт

Пэш кы дэ наста Ш иш тэ ( в о с к ) .......................
И й ( 0 ° ) ....................................

0,96
0,90

П л а ти н а .................................... 21,4 Парафин .................................... 0,90
Шӧртньӧ 19,3 У  р ж а ......................................... . 0,8
В у л н о ......................................... 11,4 Лышташан кукшо пуш эҥгэ 0,66
Ш и й ......................................... 10,5 Кукш о т о р ф ........................... 0,4
Т о й ............................................. 8,9 Иман кукш о пушэҥгэ . . 0,45
Латунь (цинк дэнэ вӱргэньэ П р о б к о .................................... 0,24

йӧрм ӧ).................................... 8,4 Пызыргышэ шудо . . . . 0,14
Кӱртньӧ, в у р с ....................... 7,8 Бужга лум ................................ 0,1
Ш ий в у л н о ........................... 7,3
Ч о й н ......................................... 7,3 Виш кы дэ наста
Ц и н к ......................................... 7,2 Тыргӱмыж (ртуть) . . . . 13,6
А л м а з ......................................... 3,5 Сэрный к и с л о т а .................. 1,9 ■
Гранит . ................................ 2,7 С о л ь а н ы й ............................... 1,2
А л ь у м и н и й ........................... 2,6 Ш ӧр ......................................... 1,03
Кварц .................................... 2,6 В Ӱ Д ............................................. 1.0
Вакш кӱй ............................... 2,5 У й ..................  ....................... 0,92
Пасу кӱй (булыжник) . . 2,3 Кэросин, бэнзин, нэфть . . 

Спирт (этиловый) . . . ,
0,8

Тыгыдэ кӱй (щебень) . . . 2,3 0,8
Ш у н ......................................... 2,2 Эфир ( „ ) . . .  . 0,74
Ш о н ч а л .................................... 2,1
Кэрмыч .................................... 1,8 Г а з  гай  наста
Сакыр . . . . . . 1,6 Й у ж ............................................. 0,00129
Кукш о о ш м а ........................... 1,5 В о д о р о д .................................... 0,0009
Йӱлалтымэ извэска . . . . 1,4 Кислород ................................ 0,00142
Ш ӱ к ӱ й .................................... 1,4 А з о т ............................................. 0,00125
Н а т р и й .................................... 0,98 Углэкислый г а з .................. 0,00147
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43. Лабораторий паша.

Ш т ы ш а ш  паша:  Турлӧ настан удэльный нэлгытым 
палаш тунэмаш.  ̂ *

Ӱ з г а р  дэн м а т э р  иа л-вл ак: виса тыгыдэ кир кӱрт- 
ньӧ-влак, рэзин колча, мэнзурко, спирт, вӱд, моло тӱ'рлӧ 
наста.

1. Шынымэ наста нэлгытым палыза.
2. Тудын оражым шотлэн муза. (Ожсо лабораторий 

паша гыч шарныза).
3. 1 куб  см пэлгыг кунар грам лийэш, шотлыза. (Тидын 

дэн удэльный нэлгытым муза).
Лач вискалэда гын, экшыкым ода штэ. Пашадам тыгай 

таблицыш возыза.

Т а б л и ц э

М огай наста Нэлгыт 
(грам дэнэ)

Ора (куб см 
дэнэ)

Удэльный 11 см® кунар 
нэлгыт 1 грам

С п и р т ...........................
Кӱртньӧ падраш . .

Й о д ы ш  д э н э  паша- влак :
1. Вудын удэльный нэлгытжэ моганьэ?
2. 7800 грам кӱртньын оражэ 1000 см^. Кӱртньын удэль- 

ный нэлгытжэ кунарэ?
3. 5,2 кг йандан оражэ 2000 см^ гын, удэльный нэлгытжэ 

кунар лийэш?
4. 400 г кэросинын оражэ 500 см^. Кэросинын удэльный 

нэлгытжым шотлэн муза.

Коч могай настан удэльный нэлгытшым палаш, тудын 
грам дэнэ ончыктымо нэлгытжым, к у б  см  дэнэ ончыктымо 
оралан шэлаш кӱлэш.

Кӱчыкын тыгэ возаш лийэш: удэльный нэлгыт = нэлгыт
ора

Тидэ правилым эша кӱчыкын возаш лийэш. Ой-вляк ол- 
мэш буквам шинчыман:

Удэльный нэлгыт олмэш — ӓ 
Грам дэнэ нэлгыт „ — р
куб см дэнэ ора „ — V
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Буква дэнэ палэмдэн правилым тыгэ возат:

V

Тидэ возымым удэльный нэлгытым мумо формул маныт.

44. Наста нэлгытым, орам, удэльный нэлгытым
шотлэн лукмо.

Настан удэльный нэлгытжым, оражым шинчэт гын, нэлгыт- 
шым муаш лийэш. Вӱд нэлгытым мумаш гыч тидэ пашам 
умлаш куштылго. Вӱдын удэльный нэлгыт 1 г^см^ лийэш.

куб  см дэнэ ончыктымо вӱдын оражэ грам дэнэ ончык- 
тымо нэлгыт нарэ лийэш.

Примэр: 256 куб см вӱд оран нэлгытшэ кунар лийэш? —  
256 грам лийэш.

Тыгай задачым штэна
Вӱргэньэ падраш ора 50 см^ лийэш. Нэлгытшым шотлэн 

муза?
1 см^ вӱргэньын нэлгытшэ 8,9 грам (удэльный нэлгыт таб- 

лицэ гыч муына). 50 см? вӱргэньэ оран нэлгытшэ 50 кана 
шукырак лийэш: 8,9X50 =445 грам лийэш.

Вӱргэньэ падрашын нэлгытшым муаш, вӱргэньын удэль- 
ный нэлгытшым оралан шукэмдышна.

Сандэнэ тыгай правилым каласэн кэртына: настан нэлгы- 
тжым мушаш вэрч удэльный нэлгытым оралан шукэмдаш 
кӱлэш. Куб  см дэнэ ора ончыктымо гын, нэлгыт эрэ грам 
дэнэ ончыктымо лийэш.

Кӱчыкын тидэ правилым тыгэ возаш лийэш:
Наста нэлгыт =  удэльный нэлгытым X  оралан.
Шаҥгысэ буква-влакым шарнэн, формул дэнэ тыгэ возаш 

лийэш: р ^ ӓ  ■ V.
/

Паша.
1. Вулно моклакан оражэ 2000 куб  см гын, нэлгытшэ ку- 

нарэ лийэш?
2. Кэрмычын оражэ 2 куб дм гын, нэлгытшэ кунарэ?
3. 5 литр бэнзинын нэлгытшэ кунарэ?
4. Альуминий кӱртньӧ дэч кунар кана куштылго?
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Настан нэлгытжэ дэнэ удэльный нэлгытым шинчэн, тудын 
оражым муаш лийэш.

П р и м э р: 390 грам кӱртньӧ моклакан оражым муза. 
(кӱртньын удэльный нэлгытшэ 7,8 — таблитсэ гыч). 7,8 г
кӱртньын оражэ 1 куб см. 390 грам кӱртньын оражым палаш, 
390 грамым 7,8 г^см^-лак шэлаш кӱлэш. 390 г : 7,8 =  50 см \ 

Наста орам палаш, нэлгытшым удэльный нэлгытлан 
шэлаш кӱлэш. Нэлгыт грам дэнэ ончыктымо гын, ора эрэ 
куб см дэнэ ончыкталтэш.

Тидэ правилым кӱчыкын тыгэ каласат;

ора =  ,
нэлгыт

удэльный нэлгыт

. Адакат буква-влакьш шарнэн, тыгэ возат: V 

Паша.
1 кг вӱд вулнын оражым палыза.
3,2 кг спиртын „ „
252000 г латуньын „ „
0,078 т куртньын „ „

1

2.7.

10.5 19.3

Вӱд Алюминий Ш ий вулно Кӱртньӧ Ш ий Шӧртньӧ 

61 сӱр. Тӱрльӧ настан ик гай нэлгытынак оражэ.

П а л э м д ы м а ш:
1 куб. см вӱдын нэлгытшэ 1 г;
1 куб. дм „  „ 1  лгг;
1 куб. м „ „ 1  тон.
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Тидым шинчэн, коч могай настан нэлгытшым палаш 
лийэш.

Вургэньын удэльный нэлгытжэ 8,9 гын, тудын ора висажэ 
вудьш тыгайак ора висаж дэч 8,9— кана нэлырак, сандэнэ:

1 куб. см вӱргэньэ нэлгыт 8,9 г;
1 куб. дм „ „ 8,9 т̂ г;
1 куб. м „ „ 8 , 9  тон.

Тидэ правилым пэҥгыдын шинчыза:
1. Наста ора куб. см дэнэ ончыктымо гын, тудын нэлгытшэ 

грам дэнэ ончыкталтэш.
2. Ора куб. дм дэнэ гын, нэлгытщэ килограм дэнэ.
3. Ора куб. м дэнэ гын, нэлгытшэ тон дэнэ.

Кэросин Вӱд Р туть

62 сӱр. Икгай нэлгытан вишкыдэ настан орашт. Кок йара мэнзуркышко 
кудын кӱкшыт глицэрин дэнэ спиртым опталаш кӱлэш, палэмдыза.

45. Задачэ дэнэ йодыш-влак.

1. Икгай ора ртуть вуд дэч кунар кана нэлэ?
2. 1 куб. дм ший вулно кунзр кг нэлгыт?
3. 1 куб. м чойнын нэлгытшым шотлыза.
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4. 120 кӱртньӧ оран нэлгытшым шотлыза.
5. 1 литр кэросинын нэлгытшэ кунарэ?
6. 20 куб. м нэфт оран нэлгытшэ кунарэ?
7. Чойн дэнэ вэлмэ модэльын чэртьож почэш оражэ 

2350 см^. Вэлымэ моклакан нэлгытшэ кунарэ?
8. Ала могай мэтал дэнэ вэлымэ моклакан оражэ 

200 куб. см, тудын нэлгытшэ 520 грам. Удэльный нэлгытым 
муын, могай мэтал дэнэ вэлымым, палыза.

9. 820 см^ мландэ шӱйын нэлгытшэ кунарэ?
10. 2 куб .м  пурашкэ кунар тонн уржа пура?
11. 1,5 куб .м  кӱй моклакан нэлгытшэ 3,75 тонн. Тидэ 

кӱйын удэльный нэлгытшым палыза.
12. 1 литр спирт 800 грам. Удэльный нэлгытшэ кунарэ?
13. 1 куб .м  торф 400 Агг. Тудын удэльный нэлгытшэ ку- 

нарэ?
14. Вулно пульан нэлгытшэ 20 грам, тудын оражэ могайэ?
15. 0°-штэ ий моклака 920 лгг нэлгытан, тудын оражэ 

магайэ?
16. 15-шэ задачыштэ оячыктымо ий моклака шулэн, 4° 

С мартэ ыра гын, тудын оражэ кунарэ лийэш?
17. 1 Агг спиртым мэнзуркыш опталмэ. Кунар куб. см вэ- 

рым мэнзуркышто налэш?
18. Кугу кэрмыч коҥган нэлгытшэ 900 Агг мартэ лийын 

кэртэш. Тыгай коҥга кунар орзм налэш?
19. Кэрмыч нэлгыт 4 кг. Кэрмыч орам муза.
20. 6  Агг латуньын оражым шотлыза. Тидэ сорт латуньын 

удэльный нэлгытшэ 8,4.
21. 4 кг кэросиным тэмаш кунар куб. дм-ш  атэ кӱлэш?
22. Вӱдым тич тэмымэ банкышкэ 1 куб. дм оран вӱр- 

гэньым колтымо. Банкэ гыч кунар вӱд вэлэш? (нэлгыт дэнэ).
23. 50 г латуньын, альэ 50 г шӧртньын оражэ кугу?
24. Кэрмычын кужытшо 27 см, лопкытшо 13 см, кӱжгӱтшӧ 

6,5 см, нэлгытшэ 4 кг. Кэрмычын удэльный нэлгытым муза.
25. Пу моклакан 10 см кужытшо, 8 см лопкытшо, 6 см 

кӱжгытшӧ, 240 г нэлгытшэ. Удэльный нэлгытшым муза.
26. Кӱртньӧ листын кужутшо 140 см, лопкытшо 100 см^ 

1 мм  кӱжгӱтшӧ. Тудын нэлгытшэ кунарэ?
27. Йандан кужытшо 75 см, лопкытшо 50 см, кӱжгытшӧ 

3 мм. Нэлгытшэ кунарэ?
28. Ик мэтр квадрат пӱчкышан*) кӱртньӧ воштырын мо- 

гыржо ик 1 см гын, нэлгытшэ кунар лийэш?
29. Чойн дэнэ вэлымэ модэль кӧрган лийын. Кӧргӧ ора- 

жым пудыртыдэ палаш лийэш, укэ?

1) Квадр. сечение.
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30. Вудым тич тэмымэ банкышкэ 1 кг йандам колтымо. 
Банкэ гыч кунар грам вӱд тӱр гоч йога?

31. Днэпростройлан 400000 куб. м  ошма кӱлэш лийын. 
Ик вагонышко 15тон ошмам оптаг гын, кунар вагон ошма 
лийын?

32. Ик цистэрнын’) оражэ 20 куб. м  гын, 1 000 тон нэф- 
тым наҥгайаш кунар цистэрнэ кӱлэш?

46- Вийым висымэ.
Нэлгытым нӧлташ, ӱстэлым ӧрдыжыш кораҥдаш, кӱртньӧ 

калайы.м пӱчкаш, оҥам йыгаш, т. м. шташ вий кӱлэш. 
Тӱрлӧ пашалан тӱрлӧ вий кӱ- 
лэш. Нэлгытым нӧлтымӧ годым 
вий пыштымынам к и д ы ш т э  
йарым чымалтмэ дэнэ палэна.
Куштылгырак нэлгытым нӧл- 
тымӧ вий дэнэ нэлым нӧлташ 
ок лий. Сандэнэ вий нэргэн 
пэрвой умылмым, шыл йарым 
чымалтмым ШИЖ.МЭ дэнэ палэ- 
на. Моло пашаштат вийым ты- 
гэракак умлэна. Мутлан кала- 
саш, имньын шупшмо вийжым 
шыл йарым чымалтмэ шот дэ- 
нак умлэна.

Паровоз шупшмо вийм ой- 
лэна. Тунамат, паровоз олмэш 
йэҥ-влак шупшмо годым куна- 
рак шыл йарымышт чымалтмэ 
дэнэ таҥастарэна. Мландэ дэн 
чыла тӱрлӧ наста коклаштат 
шупшмо вий уло. Сандэнэ коч 
могай настат мландэ ӱмбакэ 
возэш, альэ мландым тэмда. Тидэ шупшмо вийым вэс тӱр- 
лын нэлгыт вий маныт.

Ик настам вэс наста шупшэш, лишэмда, мӧҥгэш шӱка

63 сӱр.

1) Цистзрнэ дэцэ чоиын корнышто тӱрлО вишкыдэ настам наҥгайат.
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гын, тидэ насталан вий эҥэта манына. Чынжым гын, тыштэ 
вий эҥэтымэ огыл, а вэс наста гына эҥэта.

Кузэ вийын оражым висат? Шыл йарым чымалтмэ дэнэ 
гына вий оран чынжым палаш ок лий: мо ик йэҥлан куш-

64 сур. Динамомэтр.

тылго гын, вэс йэҥлан тудак нэлэ лийэш. Коч могай вийын 
кугытшым палаш, тудым лач висэн кэртшашлык вий дэнэ

таҥастарат. Тыгай вий настан нэл- 
гытшэ лийэш.

.Вий висаш лумын ӱэгарым штыман. 
Тыгай ӱзгарлан пружинан виса лийын 
кэртэш. Шкэ кид вийнам висэна. Пру- 
жиным кок мучаш гыч кучэн, кок вэ- 
лыш кэртмына сэмын шупшаш туҥа- 
лына (63 сур.).

Пружин шуйнымым палэмдэна. Ва-

65 сӱр. Градуслан палэм- 
дымэ пружин. 

Пружин градусник.
66 сӱр. Ш упш мо вийым палаш шындыиэ 

динамомэтр.

ра пружиным луштарэн, тудо палыш шумэшак нэлгыт дэнэ 
(кир куртньӧ дэнэ) шуйныктарэна (64 сур.). 10 кг-м  сакэн 
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пружин палыш шумэш шуйныш. Сандэнэ мэмнан кид вийна 
10 кг улмаш. Коч могай вийын кугытшым нэлгыт виса 
дэнэ; грам, килограм, тон дэнэ висаш лийэш.

Вий висымэ тарманым динамомэтр маныт (грэк мут — 
динамис, рушла — сила, марла—вий) Динамомэтр тӱрлӧ-тӱр- 
лӧ лийыт. Тудын туҥ ужашыжэ пружинэ, альэ мэтал рэс- 
сор (лӱҥгэ гай).

66 сурэтыштэ, орва шупшмо годым, имньэ вийым дина- 
момэтр дэнэ висымым ончыктымо. Эмлымэ вэрлаштэ тазалык 
шынымэ годым динамомэтрын кулэшыжэ уло.

47. Лабораторий паша.
Ш т ы ш а ш  п а ша :  Пружинан динамомэтрым нэлгыт он- 

чыктымр сэмын палэмдаш.
Та р* ман- влак  д э н э  м а т э р и а л :  изирак пружин 

(устэмбалан сакымэ, пэлэнжэ градуслан ужашлымэ оҥа), 
куштылго виса салма, тыгыдэ кир куртнӧ-влак.

Сурэтыштэ ончыктымо сэмын узгарым тӧрлэн шындыза. 
Салмашкэ нэлгыт пыштымэ сэмын ужашлӹмэ оҥаштэ па- 
лэмдыза.

Нэлгыт йэшармэ сэмын пружин шуйнымым эскэрза.
Нэлгыт йэшармэ дэнэ пружин шуйнымаштэ могай ойыр- 

тэмым ужыда?
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III. УЗГАРЫН*) ШОКШО-ДЭН ВАШТАЛТМЫЖЭ.

48. Ий, вӱд, пуш (пар).

Ийым налынат, йанда стаканыш пыштэн ырыкташ тӱҥа- 
лына. Ыраш тӱҥалмэк ий моклакат шулаш тӱҥалэш. Пэш- 
кыдэ ий моклака олмэш, стаканыштэ вӱд лийэш.

Садыгэ ий моклака йӧршын вӱдыш савырна. Тидэ ий 
гыч шулэн лэкшэ вӱдэтым угыч тӱгӧ луктына, альэ пӧртэ» 
шак шончал варышан лумэш шындэна гын, вӱдэт адак 
мӧҥгӧ ийышкэ савырна.

Тидыжым ида мондо: ий ырыктымэ дэнэ вӱдышкӧ са- 
вырна, вӱд кылмыктымэ дэнжэ тудо ийышкэ савырна. Ий 
гыч шулэн лэкшэ вӱдэтым адак чотрак ырыкташ тӱҥалына. 
Вӱд ырэн-ырэн варажым шолаш тӱҥалэш. Ик жап вӱд шол- 
мэкэ, мэ ужына: атыштэ вӱд шагалэмын. Вӱд шолын 
пуча. Шолмо дэн тудо газ формышко — пушыш савырна. 
Адак тидымат ойлаш кӱлэш: шукыж годым шолын шин- 
чышэ вӱд ӱмбалнэ ош тӱтрам газ манын ойлат. Тидэ йоҥы- 
лыш, ош тӱтра— пар огыл, тудо пэш тыгыдэ вӱд чӱчалтыш- 
влак гына улыт. Пуш вошт койэш. Вӱдан, шолшо чайныкым 
тидым ужына: ош тӱтра гайжэ чайнык нэр дэч иктаж могай 
коклаштэ, кӱшкырак чумырга. Паржэ ош тӱтырагай мар- 
кэжэ вэлэ лийэш, раш палат ок лий, вошт койшо лийэш.

Шолшо вӱд гыч лийшэ пушым мэ погэн, угыч вӱдыш 
савырэн кэртына. Тыгэ шташ, мэ вӱдым стаканэш огыл, 

*  йандау колбэш шолташ тӱҥалына. Колбын аҥжым рожан

1) Наста.
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пропка дэн пэтырэна. Пропка рожэшыжэ вычкыж йандау 
пучым кэрына.

Йандау пуч гыч эртышэ пушыжым йӱкшыкташ тӱҥа- 
лына. Садлан кужо пуч ӱмбакэт адак вэс лопка пучым чи- 
йыкташ логалэш (67 сӱр). Тудо кӱжгӧ пучышкыжо йӱшто 
вӱдым опталына. Йӱкшыктымӧ пушэт вӱдыш савырна. Вӱд- 
шым мэ адак вэс атыш чумырэн кэртына. Тидэ погымо 
вӱдэтым мэ адак кылмыктэн, угыч ийышкэ савурэн кэртына. 
Тыгэрак ырыктымэ дэн ий вишкыдэ насташ савырныш, 
вишкыдыжэ пушыш савырныш. Тидэ чыла вашталтмаш 
ырыктымэ дэн лийэ.

67 сӱр. Вӱд пушым вӱдыш савырмаш.

Ий дэн вӱдым таҥастараш гын, нунын коштышт ик гай 
огыл. Ий йӱштыштӧ ^лиймыжэ годым, шулаш тӱҥалын 
огыл гын, нигунамат шкак пормыжым ок вашталтэ. Ий 
моклакан формыжым вашталташ, альэ тыгыдэмдаш вийым 
пышташ кӱлэш. Тыгыдэмдымэ, ойырымо ужашыштын адакат 
ышкэ формышт лийэш. Вишкыдэ ӱзгар гыч посна ужашым 
ойыраш нимат йӧсӧ огыл, вийат шуко ок кӱл. Вишкыдэ гыч 
ойырымо ужаш могай атыш пыштэт, тугай форман лийэш. 
Коркаш пыштэт — корка форман, стаканыш пыштэт стакан 
форман лийэш.

Вӱдым ончэтат, мом шонэт, тудым штэн кэртшашла чӱ- 
чэш. Тудын формыжым вашталташ пэш куштылго гын, ора-
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Ясым йзиш гына ваШталташат пэш нэлэ. коч могай вишкыды- 
нат оражым, пычырикак изэмдашат пэш шуко вийым пышташ 
кӱлэш. Мэ тыгат ойлэн кэртына: вишкыдэ ӱзгар изышат 
ок турт.

Вишкыдэ ышкэ формыжым ок кучо, ышкэ оражым пэш 
куча. Пуш (пар) вишкыдэ наста огыл. Тудо формыжымат, 
оражымат ок кучо. Чынак, вӱд ӱмбалнэ коштшо пуш пӧрт 
йыр шарла. Ий, вӱд, пуш посна-посна наста огыт ул, ик 
настак — вӱдак кум койышан наста лийэш. Тидэ койшышт 
настам ырыктымэ дэн лийэш.

Кэч могай ӱзгарат пэшкыдыж годым, шкэнжын формы- 
жым, оражым куча. Ӱзгарын вишкыдыж годым ышкэ оражэ 
лийэш, формыжо огэш лий, тудо настак газ шотан улмыж 
годым (пуш) шкэ формыжымат, оражым кучэн ок кэрт, 
тудо уло кумдык мучко шарла.

49. Наста-влак тӱрльӧ койышан улыт.

Мэмнан йырым-йыр улшо наста-влакым налына гын, ик 
тӱшкажэ пэшкыдэ-кӱртньӧ, пушэҥгэ, кӱй; вэсыжэ вишкыдэ— 
карасин, спирт, ртуть; кумышыжо газ шотан—йуж: углэкис- 
лота, т, м. Тыгай тӱрло-тӱрло наста лоҥгашт, мэ ик 
тӱрло гыч вэс тӱрлыш шиждэ савырнышэ настамат ваш 
лийына. Мутлан, чот шокшо кэчыштэ пэшкыдэ ӱй моклака 
эркын пушкыдэмэш, вишкыдэ лийэш, садлан ӱйын пэшкыдэ 
дэнэ вишкыдэ койыш коклам ойырашат йӧсӧ, адак икканаштэ 
пэшкыдэ, вишкыдэ койшан настат лийэш, мутлан варым 
налына.

Шокшо кэчыштэ варым чогыт дэн пэрэт гын, тудо пудырга, 
тыгыдэ падрашыш савырна. Тунамак вар надышкэ пыштэт 
гын, эркын ната формыш савырна. Вар ӱмбалан нэлырак 
ӱзгар пыштымашкэ, тудо нугыдо вишкыдысэ сэмынак вола, 
кӧргыш пура.

Вӱд дэн опытым ыштэн мэ ужна: ик настак ырыктымэ 
дэнэ шкэ койшыжым вашталта. Мэмнан шинчымэ пэшкыдэ 
ӱзгар-кӱртньӧ, чойын, той чот ырыктымэ дэнэ вишкыдэ 
лийыт. Тугак вишкыдэ наста-влакым кылмыктымӧҥгӧ, нуно 
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пэшкыдыш савырнат, тыгэ ртутьым, спиртым кылмыктэн 
пэшкыдэ насташ савыраш лийэш. Нуным вэлэ огыл, йужы- 
мат пэшкыдышкат савыраш лийэш,

Чылаж годымак, ырыктымэ дэнэ пэшкыдэ настам виш- 
кыдыш савыраш ок лий.

Тэвэ, мутлан „мэталический йод“ — манмым ырыктымэ 
дэнэ нугыдо пушыш гына савырна, вишкыдэмын ок кэрт.

Пэшкыдэ наста-влакым ырыктымэ дэнэ вишкыдэммышт, 
мэтал-влак гыч тӱрлӧ кӱлэш узгарым, тарманым шташ 
полша. Коч могай пэшкыдэ мэталын формыжым кырэн ваш- 
талташ, шуко вийым пышташ '"логалэш. Тидым кугу вий 
пыштыдэак ыштат. Онч^лч мэталжым чот ырыктэн, виш- 
кыдыш савырат. Вара вишкыдэ мэталэтым, йамдылмэ 
формышко опталытат, тугай формак лийын шинчэш. Йук- 
шымэшкэ адак тоштыж гайак пэшкыдэ лийэш, могай фор- 
мыш опталмэ, тугайак кодэш.

50. Пӱртысыштӧ вӱдын йыр савырнымыжэ.

Йэрыштэ вуд огэш його. Йогынысо ҥуд кукшакарак 
вэр гыч улыл вэрыш йога. „Водопад" манмэ кушычын 
ӱлык шуҥгалт йога, сандэнэ вӱдын йогымыШо пэш раш 
палэ. Вуд „йогэн пытэн" кэртэш мо?

Кэҥэжым йогын-влакыштэ вудшӧ пуча, утларакшым 
кукшо ий годым тыгэ лийэш. Шошым дэнэ шыжым йо- 
гынышто вуд пэш кугын тэмэш: шыжым талэ йур лиймэ 
дэнэ, шошым лум шулымо дэнэ. Йӱрат ок йур, лумат ок 
лум ыльэ гын  ̂ йогынышто вӱд йӧршын пучэн пытат ыльэ. 
Кужэч йӱржӧ лийэш? Тидым мондыман огыл: вӱд шол- 
тымо дэч поснат пушыш савырна. Иктаж атыш вӱдым 
оптал шындэна гын, шуко жап эртымэк, вӱд шагалэмэш. 
Тыгэ вӱд пучэн, пушыш савырна. Кэчыштэ шинчышэ вӱд 
вашкэрак пушыш савьтрна. Кэчэ ырыктымэ дэн, тэҥгыз 
ӱмбач пэш шуко вӱд пушыш савырна. Тидэ пушэт кӱш 
кӱзэн, тыгыдэ вӱд чӱчалтыш лийэш. Чайник ӱмбалсэ ош 
тӱтыра гайышкэ чумырга. Тугай вӱд чӱчалтышан тӱтыра 
кугын погынэн, пылыш савырна. Вара пылжэ мардэж куш 
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Пӱа, тушко кайа. Кӱш кӱчышӧ вӱдэт йӱр лийын, мӧнгӦ 
мландэ ӱмбак йога. Йӱр вӱд кӱкшака мландэ ӱмбач корэ- 
мыш йогэн, кугу йогышо вӱдыш ушна, сандэнэ вӱд йогы- 
нышто пучэн пытэн ок кэрт.

Йогышо вӱдэш пӱйам пӱйэн вӱдлан вакш оравам пӧр- 
дыктыктат, элэктростансий турбинлан пашам ыштыктат. 
Вӱдым кэчэ ышкэ вийжэ дэнэ ок ырыктэ гын, мландэ ӱм- 
балнысэ вӱд пуш лийын кӱшкӧ ок кӱзӧ. Йӱрат ок лий, 
йогышо вӱдышкат вӱд ок ушно. Тунам вакш орава турбин 
пӧрдыктышо вийжат ок лий ыльэ. Тыгэракын вӱдлан вийым 
кэчэ шокшыж дэнэ пуэн шога.

51. Шокшо дэн настан шарлымыжэ.

1 опыт. Пропко дэн пэтырымэ колбым налзат, проп- 
кашыжэ рожым ыштэн йандау пучым кэрза. Пуч мучашы- 
жым вӱдыш ыштыза.

ш
■■■ ■

68 сӱр. Йӱжын ырыктымэ дэн 
шарлымыжэ.

69 сӱр.

Колбыжым спирт лампэ дэн альэ кид дэнэ ырыктыза. 
(68 сӱр.). Колбо кӧргысӧ йуж тыгыдэ шӱвӱроҥла тӱжвакэ 
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лэкташ тӱҥалэш. Колбо кӧргыш йуж нигузэат йэшаралт ок 
кэрт. Тугэ гын, колбо кӧргысӧ йуж шарлымыж дэн шуко 
вэрым налаш тӱҥалын.

2 опыт. Вичкыж рэзин шарым пуэн, рожшым кыл- 
тыза. Вара эркын ырыктыза. Муядрат эркын кугэмаш 
тӱҥалэш. Ырыктымыжым чарнэт гын, мундра кӧргысо йуж 
йӱкшат, шаржэ изэмэш.

Тыгэракын тэ раш ужыда: Йуж ырыктымэ дэн шарла, 
йӱкшымо дэнэ туртэш.

Ырымэ дэнэ йужын шарлымыжэ. Ырыктымэ дэнэ виш- 
кыдэ наста мо лийэш, тудым ончалына.

3 опыт. Колбо тичак вӱдым тэмэн, йаядау пучым 
пропка вошт колбыш колтыза. Колбышто, вӱд тич лийман, 
йара вэрым кодыман огыл. Пучышто йара вэр кодман. 
Пучысо вӱд кӱкшытым, рэзингэ кандра дэн кылтэн палым 
ыштыман. Колбыжым эркынрак ырыктыза.

Варажэ ышкат ужда, пучысо вӱд эркын кӱш кӱзаш 
тӱҥалэш.

Тыгэракын палэна: вишкыдат ырыктымэ дэн шарла.

52. Лабораторий паша.
Тӱрлӧ вишкыдэдэн газ-влакын шокшо дэн шарлымыш- 

тым таҥастармаш
1. Тӱрлӧ вишкыдын шокшо дэн шарлымыштым таҥа- 

старыза.
1) Тыгэ шыныза: ик гай пробиркэш вӱдым, спиртым 

красиным тӧр тэмыза (70 сӱр.).
2) Нуяо пробиркым вӱдан атыш шындэн, вӱдшым ырык- 

тыза.
3) Ырымэ сэмын вӱдшым пудыратыза. Вишкыдэ-влак ик 

сэмынак шарлат мо, шэкланыза.
2. Вишкыдэ дэн газын шарлымыжым таҥастарыза.
Пэҥгыдэ ӱзгар пэш шагал шарла. Тудын шарлымыжым 

тыгай шынымаш дэн раш ужаш лийэш (71 сӱр.). Кӱртньӧ 
воштырын ик мучашыжэ тарваныдымашын изи турэш пи- 
жыктэн шындымэ. Вэс мучашыжэ имэ ӱмбак пыштымэ. Имэ 
шуышкыжо вычкыж олымым кэрман. Кӱртньӧ воштыр 
ырыктымэкэ, воштыр шуйнат, имым пӧрдыкта. Имэ пӧрт- 
мыжэ олым тарванымэ дэнэ пэш палэ.
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Рожан пробка дэнэ кок пробиркым пЭтырыза; пробка 
рожыш йанда пучым шындэн, ик пробиркым спирт альэ

красин дэнэ тэмыза, вэс пробир- 
кысэ кужо йандау пучыш иктаж 
могай вишкыдым ик кана чӱчалтыза.

Кок пробиркымат ш т а т и в э ш  
ыштыза. Вара пробиркэ влак йы- 
малан шокшо вӱдан стаканым ку- 
чыза. Ианда пучысо вишкыдэ кра- 
сйн да чӱчалтыш шарлымым ончы- 
за. Кудыжо утларак шарла, эскы- 
рЫза.

Кок кӱртньӧ воштырым йыгы- 
рэ П1уп1»сат, коклашкэ кужо, выч- 
кыж* тойам торэш пыштыза (72 
сӱр.). Тойан ик мучашыжэ В  йӱ- 
малнэ кийа, вэсыжэ А  ӱмбалнэ 
лийэш. А  дэн ончыктымо воштыр- 
жым эркынрак ырыктыза. Ырыкты- 
мэ дэн воштыр шуйна. А ӱмбалнэ 
кийшэ тойан мучашыжэ ӱлык вола. 

■Адак тыгат ышташ лийэш: кӱр-
70 сӱр. Вишкыдэ-влакын шар- .^^^0 воштырым штативэш ик муча- 

лымыштым таҥастармаш. •'
шыжым пэҥгыдын шындыза (73 

сӱр.), ӱлыл мучашыжым. кӱжгӧ пуда ӱмбалан пыштымэ 
вычкыж пу воштырэш шогалтыза. Кӱртньӧ воштыржым 
ырыкташ тӱҥалат гын, 
спирт лампэ дэн кӱрт- 
ньӧ воштыр ш у й н ӓ.
Воштырын кӱшыл му- 
чашыжэ пэҥгыдын пы- 
жыктымэ. Ӱлыл муча- 
шыжэ пу воштырым 
шӱка, тыгэ тудын му- 
чашыжэ кӱшкӧ нӧлта- 
лалтэш. Ырыктымэ дэн пэҥгыдэ наста шарла. Насташтэ улшо 
рож мо лийэш? Ырыктымэ дэнэ кугэмэш альэ укэ? Тидым 
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палаш ныл кӱртньӧ воштыр дэн ыштымэ квадрат мо лийэш, 
ончыза (74 сӱр.). Ырыктымэкэ ик воштыржо шуйна. Ту- 
дыжо кужэмэш гын, кумышо воштыржат хугак шуйна. 
Тудо кок воштыржо кокымышо дэа нылымшэ воштырым 
шуйат. Тыгэ кокымышо дэн ны- 
лымшэ воштыржат шуйнатат, 
пэрвой дэн кумышо воштырым 
торат.  ̂ ;

Ындэ раш палэ, воштыр дэн 
ыштымэ виш кугэмэш.

Ырыктымэ дэн рож кугэмэш 
гын, узгарын кӧргыжо мо лийэш, 
кугэмэш альэ укэ? Бутылкам_‘ 
ырыктэна гын, тудын: кӧргыжӧ 
кугэмэш альэ укэ? Тидлан ваш- 
мутым муаш тыгай опытым ыш- 
тыман.

Рожан пропка дэн пэтырмэ 
колбым налзат, пропкашкыжэ 
вычкыж йандау пучьш кэрын 
шындыза. Колба дэяэ пучын ужашыжым вӱд дэнэ тэмэна. 
Пучэшыжэ вӱд дэн тӧр рэзингэ шэргашым чийыктыза, (69 
сур.) вара тидэ колбыжым шокшо вудыш шындыза. Пэр-

72 сӱр. окшэмдымэ дэн 
тал воштыр шарла.

мэ-

73 сӱр.

вой колбысо вуд улык вола, рэзингэ шэргаш кушан, йараш 
кодэш. Вара вуд кӱшкӧ кучаш тӱҥалэш. Ончыч колбыжо 
ырэн шарлышат, вуд улык волыш, варажэ вудшӧ ырэн шар-
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лыш, куш кӱзыш. Кэч кунамат вишкыдэ насга пэшкыдэ дэч 
содоррак, утларак шарла. Тӱрлӧ пэҥгыдэ наста-нкгай ырык- 
тымэ дэнак ик гай огыт шарлэ.

74 сӱр. Пожар скгналын модэльжэ.

Вӱргэньэ дэнэ кӱртньӧ пластинкым налына. Нуным ваш 
пудалэн шындэна, вара ырыкташ тӱҥалына. Вӱргэньэ плас-

тинкэ тӱжвакыла шарлэн кадырга 
Йӱкшымӧ годым кӧргышкыла кадырга.

Ырыктымэ вӱргэньэ кӱртньӧ дэч 
утларак шарла, тугакак у т л а р а к 
туртэш. *

Тӱрлӧ мэталын тӱрлын шарлымэ 
турткытышым палэн, тудым сигнал 
пушо пожарнэ элэктричэс оҥгырэш 
кэлыштарат (74 сӱр. ончы.ча).

Вӱргэнь дэнэ кӱртньӧ гыч штымэ 
пластинкэ лишан элэктричэс онгы-

рын кнопкым штат.
Пожар тӱҥалэш гын, пластинкэ вӱргэньэ могыр гыч тӱж- 

вак кадыргэн лэктэш, кнопкым тэмда.

53. Тэхникыштэ шокшо дэнэ наста шарлымым шин-
чэн шогыман.

Пэшкыдэ настан шокшо дэнэ шарлымыжэ изэ гынат, ти- 
дым тэхникыштэ шинчэн шогыман. Жарлымэ дэнэ турт- 
мын вийжэ пэш кугу.
70 '
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75 сӱр.

Тидым тыгэ умландарэн пуаш лийэш. Нэгызэш тарва- 
ныдымын кок стойко, 75 сӱр. анчыктымо сэмын шындал- 
тэш. Нунын умбалан кӱртньо воштыр пыштыман. Вош- 
тыр мучаштэ торэш рож уло. Лодышко воштыр пышты- 
мӧҥгӧ, рожшо изиш лэвэдалтэш, торэш тойам кэраш ок 
лий.

Тойам ырыктэн, стойко-влакэщ пыштэна. Ырыктымэ дэнэ 
тойа шуйна, рожышко чугун тойам шындаш лийэш. 
Йӱкшымӧҥгӧ тойа кӱчыкэмэш. Рожышко шындымэ чугун 
тойа кӱрлын кайа.

Кӱртньӧ корныш- 
то рэльс оптымо 
годым, рэльс кок- 
лаштэ изэ вишым ко- 
дат. Тыгэ шташ огыл 
гын, ырымэ д э н э  
рэльс-влак кужэмыт, 
кадыргэн к э р т ы т, 
вара корнат пужла.

Трамвайлан рэльс оптымо годым виш дэч поснак оп- 
тат. Трамвай корнын рэльсыжэ пэлыжэ мландэ кӧргыштӧ 
лийэш. Садлан тэмпэратур вашталтмаш пэш кугынак ок 
логал.

Орава шина шупшмо годымат, апшаг-влак тидэ законым 
огыт мондо. Шупшмо дэч ончыч шинам ырыктат. Ырык- 
тымэ дэн шина шарла, чийыктымэк йукшэн, орава шина 
туртыя, тогыным чот шупшын шында. Артилэрий орудий 
ыштымэ годымат, тыгак ыштат. Орудий рудышкӧ урс оҥ- 
гым ырыктэн чийыктат, вара йукшымэкшэ пэш пэҥгыдын 
шупшылт шинчэш, нигунамат тарваташ ок лий.

Адак наста шарлымым йандауш мэталым паитлымэ го- 
дым шотыш налаш кӱлэш. Утларакшым злэктричэствэ лампэ 
ыштымэ годым тидым шэкланыман. Мэтал дэн йандаун шар- 
лымыжэ икгайак огыл гын, тэмпэратур вашталтмэ дэн 
мэтал (мэтал утларак шарла) йандаум пудыртэн кэртэш. 
Садлан йандауш тудын дэнэ тӧр шарлымэ мэталым паитлаш 
кулэш.
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Тыгай шот дэнак куртньӧ да бэтон дэн тӧр ыштымэ го- 
дым, бэтон составшым куртньӧ дэн ик сэмынак шарлы- 
шым кэлыштарат.

Турлӧ машинын дэтальжым вискалмэ годым, шокшо дэн 
шарлымашым шотыш налаш кулэш. Дэталь влакын цэх гыч 
ыштэн контрольор дэн тэргаш кондымэк, тэргышэ вигак 
вискалаш ок туҥал. Вискалымэ вэрыштэ йатыр жап кий- 
ыктымэк ижэ вискалаш тӱҥалыт. Укэ гын, дэталь дэн ви- 
сымэ тарманын тэмпэратурышт турлӧ лиймэ дэнэ висымы- 
жат йоҥылыш лийэщ.

54. Настан тэмпэратуржым палымэ йӧн.

Тыланда тыгайым ужаш тукнэн дыр: йуштӧ гычын изи- 
шрак олтымо пӧртыш толын пурэтат, пӧрт шокшын чучэш, 
Изишак шинчымэк шокшо пӧртэт палэ лийэш: тудо йӧр- 
шын йуштӧ улмаш.

Тидэ, шокшын чучмым, онталалтмашым тыгэ палаш 
лийэш.

Опыт. Кок крушкам, ик кумыжым налза, ик крушкаш кыд 
чытымэ шокшо вудым пыштыза, вэсышкыжэ йуштӧ вудым, 
кумыжышкэ шокшо дэнэ йуштым пэлэ гыч пыштыза.

Вара ик крушкашкыжэ пурла кыдым, вэсышкыжэ шола 
кыдым чыкэн, кум минут нар кучыза. Кок кыдгэ икканаштэ 
луктын, кумыжыш чыкыза. Чылтак ӧрат вэлэ: ик вудак 
шокшынат, йуштынат чучэш. Шокшо крушкасэ кыдлан 
йуштын чучэш, йуштӧ вудан крушкасэ кыдлан шокшын 
чучэш. Моча ончылнат тугак, пуретат шокшын чучэш, моча 
гыч лэктат гын, йуштын чучэш.

Тидэ шынымына тэвэ тидым ончыкта: настан шокшо дэдэ 
йуштӧ улмыштым, физикыштэ ойлымо сэмын, нунын тэм- 
пэратурыштым тыгэ-тугэ чучмылан ушанэн палаш ок лий.

Тэмпэратурым йоҥылыш штыдэ висаш посна прибор 
уло, тудым тэрмомэтр маныт.

Тэрмомэт^ йанда пуч дэнэ шталтэш. Пучышто мучко 
вэс вичкыж пуч уло, тудо улыл мучаштэ шар гай лийэш. 
Кӱшыл мучаш паитлымэ, кӧргышто йуж ок кодалт. Тэрмо- 
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мэтр кӧргысо шар дэнэ вичкыж пучын ужашыжэ ртуть 
альэ спирт дэнэ тэмалтэщ.

Тэрмомэтрэш альэ тудын пэлэнсэ оҥаш, кушычын ӱлы- 
кыла палэ-влак шталтыт.

Тэрмомэтр йырсэ кумдык (пространстБо) монар шокшо 
лийэш, тэрмомэтрсэ вишкыдэ наста тунарак кӱш кӱза.

Тыгэ тэрмомэтрын кӧртысо ртуть альэ спирт
кӱш кӱзымӧ дэнэ настан ырымыжым ончыкта.

Тыгай опыт-влакым штэна.
Опыт. Кӱртньо атыш вӱдым пыштыза, вӱд-

шым ырыктыза. Ырыктымэ сэмын пучысо ртуть
кӱш куза. Тудо тэрмомэтрымак
лум оптымо куртньӧ крушкаш
шындэн, к р у ш к а ж ы м  эркын
ырыктыза. Лумыш шындымэ
тэрмомэтрысэ ртуть нигунарат
кӱшкӧ ок кӱзӧ. Тыгэ лумын
шулымыжо годым, тэмпэратур-
жо ок вашталт.

Тудо тэрмомэтрым кукшо шу-
ан колбыш шындызат, колбысо
вудшым ырыкташтуҥалза.Ырык-
тымэ сэмын тэрмомэтрысэ ртуть
мэҥгэ куш куза. Вӱд шолаш пур-
мэк, куш кузымым чарна. (77 сур) 77 сӱр. Шолшо вӱд
Вудым эшо ырыктэна гынат, вуд парыштэ тэрмо-

мэто шогалтымэ.пушын тэмпэратуржо ок вашталт. ^
Тиды гыч мэ, ындэ тыгай пунчалым ыштэна: виш колбы- 
со шолшо вӱд пушын тэмпэратуржо вашталтдымэ лийзш. 
Ындэ тэрмомэтрэш градус ончыктышо палым шташ тӱҥа- 
лына. Шэлмэ градус палым шташ тӱҥ палыжлан лум лэвы- 
мэ тэмпэратур точкым, адак шолшо вӱд парын тэмпэратур 
точкым налаш кэлшымэ. Шулышо лумыш шындымэ тэр- 
момэтрысэ вишкыдын туртмо эн ӱлыл точкыжым 0 (нуль) 
дэнэ палэмдэна. Шолшо вӱд пушышто шогышо ртуть точ- 
кыжым 100 дэнэ палэмдэна. О дэнэ 100 коклажым 100 пайлан 
пайлэна. О дэч ӱлыкшат тыгак палым  ̂шэлына.
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Тыгэ ыштэн пайлымашым Цэльсий шкалэ маныт. Тэрмо- 
мэтрэшыжат С йукпалым шындат.

15° С ончыктымашым тыгэ лудыт: Цэльсий тэрмомэтр 
дэн 15 градус,— маныт. Нуль дэч улык кайшэ шэлэдымашым 
минус ( — ) палэ дэн ончыкталтэш.

—  5® С ончыктымым. Цэлсий дэнэ 5 градус нуль дэч 
улык,— манын лудыт. Цэлсийградус шотлымым (шкалаЦэль- 
сия) наукыш пуртымо, тудо мэмнан Совэт Ушэмыштэ пэҥ- 
гыдэмдымэ.

55. Лабораторий паша.

Ш т ы ш а ш  п а ш а .  1. Тэрмомэтрлан шкалам штэн йам- 
дылаш.

Мутлан, тэмдан йамдэ ыштымэ тэрмомэтрда уло лийэш, 
шкалажэ ыштымэ огыл. Группыштыда кутырэн онгыза, ку- 
зэла шкалам ышташ лийэш. Шкаладымэ тэрмомэтрда уло 
гын, тудлан шкалам ыштыза.

Ш т ы ш а ш  п а ша .
2. Й а м д э  т э р м о м э т р ы н  ш к а л а ж ы м  т э р г э н  он-  

ч ы 3 а:
Тэндан кучылтмо тэрмомэтрда заводышто ыштымэ. 

Шкала ыштымэ годым мастар иктаж йоҥылышым пуртэн 
колтэн. Тидэ тэрмомэтр чын альэ йоҥылыш ончыкта, кузэ 
палыман?

Тидым кутырэн налмэк, тэрмомэтрдам тэргэн налза.

56. Тэрмомэтрым кузэ кучылтман?

Тэрмомэтрым ырыктымэ годым, тэрмомэтрысэ ртуть куш 
куза, йукшыктармэкэ мӧнгӧ вола.

Тэрмомэтр могай наста альэ узгар дэнэ тукнэн шош 
(шокшо альэ йуштӧ дэнэ), тэмпэратуржымат тудынымак 
ончыкта.

Тэмпэратур палымаштэ йоҥылышым ынэна штэ гын, мо- 
гай настан альэ узгарын тэмпэратуржым висэна, мондыман 
огыл.

Пӧрт кӧргӧ йужын тэмпэратуржым палышаш годым 
тэрмомэтрым шокшо коҥа умбак кучэна гын, тудо тэмпэ- 
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ратурым йоҥылыш ончыкта. Тунам тэрмомэтр пӧрт йужыным 
огыл, комган шокшыжым вэлэ ончыкта. Пӧртысӧ йужым 
палышаш годым, тэрмомэтрым конга дэч ӧрджэш, пырды- 
жэш сакыман. Тӱнысӧ йужын тэмпэратурым .палышаш го- 
дым, ӱмылан вэрэш сакыман.

Вишкыдэ настан тэмпэратуржым палышаш годым, виш- 
кыдышкыжак пыштыман, тэрмомэтрысэ ртуть мэҥгэ 
мӧҥгэш оньыш кошташ чарнымэк вэлэ налын 
ончыман. Тэрмомэтрым тэмпэратур шотлаш вӱд- 
гыч лукман огыл. Чараш луктын ончымо тэрмо- 
мэтр йоҥылыш ончыкта.

57. Тэрмомэтрын ыштымэ ойыртэмжэ.

Тӱрлӧ кӱлэшлан, тӱрлӧ-тӱрлӧ тэрмомэтр уло.
Мэдицинэ тэрмомэтрыштэ градус ончыктымыжо 
35®С гыч 43®С маркэ вэлэ. Мэдицинысэ тэрмо- 
мэтр дэнэ тидэ кокласэ градусым вэлэ висаш 
вэрэштэш.

Лабораторий тэрмомэтрыштэ шуко пайлымаш 
лийэш. Пӧрт кӧргысӧ йуж висаш о гыч 50^0 мар- 
кз сита.

Тӱнысӧ йуж вискалаш шуко шкалан лэрмо- 
мэтр кӱлэш. Кыдал широташтэ йӱштӧ — 30®С маркэ 
лийын кэртэш. Пэш чот йӱштӧ— 45®С маркэ 
Сибирыштэ лийын. в

Тыгай тэмпэратурлан ртутьан тэрмомэтр ок 
йӧрӧ. Ртуть — 89®С маркэ вэлэ чыта, варажэ кыл- 
ма, умбакыжэ волаш ок тӱҥал.

Тыгай ӱлыкшӧ тэмпэратур висаш ртутьан тэр- 
момэтр ок йӧрӧ, садлан спиртым чийалтэн ртуть 
олмэш пыштат. Спирт пэш чот йӱштӧ годымат ок 
кылмэ. 'Мэдицин тэрмомэтр (78 сӱр) шкалаштэ 
35® гыч 43® маркэ градус-влак ончыктымо. Айдэ- 
мын шокшыжо илымыж годым тылэч ӱлыкат, 
кӱшкат лийын ок кэрт. 35® дэч улык, 43® дэч кӱшкӧ 
лийэш гын, айдэмэ кола. Садлан туй йэҥым эмлымэ момэтр.
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годым, тудын лач тэмпэратуржым палаш пэш кӱлэш. Тугай 
тэрмомэтрыштэ градус-влак лу ужашлан шэлэдымэ улыт. 
Тэрмомэтр градусын лу ужашыжымат раш палын шташ тэр- 
момэтр мучашсэ ртуть мэҥгым кужым штат, садлан тэрмо- 
мэтр пуч рӱдыжӧ пэш вычкыж лийэш. Тидэ кугу ртуть ора 
изиш ыра гынат, пэш палэ лийэш. Тыгай тэрмомэтрыштэ 
0®,100“ градус укэ, садлан тыгай тэрмомэтр штымэ годым, 
ончылнысо тэрмомэтр сэмын пайлаш огэш лий. Тыгай тэр- 
момэтр штымэ годым, йамдэ сайын штымэ 0°— 100® гра- 
дусан дэн таҥастарэн шташ логалэш. Угыч штымэ тэрмо- 
мэтржымат, сайжымат вӱдыш пыштэн, вӱдшым ырыктэн 
толын, у тэрмомэтрэш градус палым штыман.

Айдэмэ капын тэмпэратуржым раш ончыктышашлан, 
тэрмомэтрым коҥла йымалнэ лу минут кучат. Ырымэ дэнэ 
ртуть кӱшкӧ кӱза. Тэрмомэтрым ӧрдыжыш налат гынат, вара 
мӧҥгӧ ок воло. Йандау пуч кӧргыштӧ А тура рӱдыжӧ пэш 
аҥысыр. Тидэ рӱдӧ гыч ртуть ырэн кӱшкӧ кӱзэн кэртэш. 
Йӱкшымӧ дэнэ, тудын тура ртуть мэҥгыжэ кӱрлэшат, мӧнгӧ 
ок воло.

Тыгэракын кап дэч ойрэн налмэ тэрмомэтр висымэ йэ- 
ҥын эн кӱшыл тэмпэратуржым оячыкта. Ртутьым мӧҥгӧ 
волтэн колташ, тэрмомэтрым кыд мучашэш налын рӱзалташ 
кӱлэш (тыгылай химий тэрмомэтрым рӱзаш ок кӱл, шкак 
вола).

57а. Йодыш.
1. Вӱд могай, могай формо лийын кэртэш?
2. Пэшкыдэ шотан дэч вишкыдын, газ шотанын могай 

ойыртэмжэ уло?
3. Ырыктымэ дэнэ наста кузэ молэмэш?
4. Коч могай настан ырыктымэ дэн шарлымыжым кузэ 

ончыкташ лийэш?
5. Тэрмомэтр молан кӱлэш? .
6. Тэрмомэтрым кузэ штымэ?
7. Тэрмомэтрэш градус шэлэдымашым кузэ штат?
8. Тэрмомэтр шташ ртуть лэч посна моло вишкыдым 

налаш лийэш мо?
9. Рэомьур дэн Цэльсий тэрмомэтрын могай ойыртэмышт 

уло? (76 сӱр. ончо).
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10. Тэрмомэтрын шкалажэ укэ гын, тудо мОгай лийэш? 
Рэомьур альэ Цэльсий тэрмомэтр, палаш лийэш мо?

11. Рэомьур дэнэ 10° гын, Цэльсий дэнэ моньар лийэш?
12. Мэдицин тэрмомэтр кузэ ыштымэ?
13. Мэдицинтэрмомэтрыштэ ртутьым 

мӧнгӧ кузэ волтыман?
14. Тэмпэратур висымэк, лабаратор 

тэрмомэтрым рузаш кӱлэш мо?
15. Йуж ырыктымэ дэн мо лийэш?
16. Чай совлаончыч ӱстэмбалнэ кийа 

ыльэ. Вара шокшо чайыш пыштышна.
Чай совлан оражэ кугэмэ мо?

17. Ырыктымэ дэнэрэльсын кужытшо 
кужэмэш мо?

18. Тэхникыштэ пэшкыдэ ӱзгары»' 
ырымэ дэнэ шарлымыжым кушто шо- 
тыш налыт, примэрым ончыктыза.

19. Мэдицин тэрмомэтрыштэ 0° дэнэ 
1 0 0 ° укэ гын, градус-влакым кузэ па- 
лэмдат?

20. Мэдицин тэрмомэтрыштэ 0° дэнэ 
1 0 0 ° кӱлэш мо?

21. 0° дэч ӱлык тэмпэратур лийэш мо? 79 сур. Тэрмомэтр ш у-
22. Тэмпэратур 100° дэч кӱшкӧ лий- лышо лумышто. 

эш мо? Примэрым ончыктыза.
23. 79 сӱрэтысэ тэрмомэтрэш градус ончыктышо могай 

числам шындаш кулэш?
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IV. ПЭШКЫДЭ НАСТА (ӰЗГАР).

58. Настан формыжо вэс наста дэн вашталтмыжэ.
(Деформация).

Машина штышаш чэртьожым ыштымз годым, тудын 
кажнэ дэтальжым к.узэ шташ, лач шотлэн лукман. Инжэньэр 
шкэ проэктэшыжэ тидым учотыш налжэ; ик ужаш кугыт 
шотышто вэсылан толжо, ужашышт паша штымаштэ тӧр 
лийышт.

Куй пӧрт оптымо годым, нӧлтышӧ машина кушыл па- 
чашыш кэрмычым нӧлта. Кэрмыч шкэ нэлгытшэ дэнэ кана- 
тым чот чыма. Канатшэ экшыкан гын, курлынат кэртэш.

Пӧртын кушыл пачашышт улул пачашым пызырат, пы- 
зырналтмэ дэнэ улыл пачашыжэ лаштырга „Пэш кугу нэлгыт 
лийэш гын, йӧршын волэнат шинчэш. Торэш кашта нэлэ 
пызырмэ дэнэ кадыргэн кэртэш.

Кок вагон кокласэ пружин туртэш, шуйна, ваш лийын 
чот пэрнымэ дэч арала. Вагон ваш-ваш пижыктымэ сагыльэ 
шуйна. Пэш нэлэ шупшыктымо годым курлынат кэртэш.

Нинэ ончыктымо примэрлаштэ тэ ужыда: ик узгар вэс 
узгар формым вашталтэн кэртэш, альэ шалатымашкат шукта.

Узгарын формыжо вашталтмашым дэформаций маныт.
Дэформацийын турлӧ лиймыжым тэргэна.

59. Шуйнымаш.

80 сурэтыштэ ончыктымо виса пружин дэн ыштымэ. Ик 
мучашэшыжэ колчам ыштымэ, вэсэшыжэ сагыльэ. Пружинын 
улыл мучашэшыжэ палэмдышэ тойа штымэ, тудо пружин 
шуйнымым шкалаштэ ончыкта.
78



Пружин йийа сэмь1н кугу мОДэльым штызат, тӱрлӧ нэл- 
гыт дэнэ пружин шуйнымым тэргыза (81 сӱр.).

Пружинын ӱлыл мучашэш толшо масштаб корэшым па- 
лэн налын, виса салмаш кирым пыштыза. Кунар шуйнымым 
палэмдымэк, киржым налза. Кир налмэк пружин адак тур- 
тэш, улыл мучашэт адак ончыл палэмдымэ корэш тура 
лийэш.

80 сӱр. Пружин виса влак.

=-ю

81 сӱр.

Кок кана утларак нэлгытым налын адак пыштэн ончыза, 
пружин кок пачаш утла шуйна. Нэлгытым налмэк пружин 
адак тошто олмышкыжо шупшылалт шинчэш.

Настан формыжо вашталтын, адакат мӧнгӧ тошто фор- 
мышко савырнэн кэртэш гын, тидэ койышым лывыргымаш‘) 
маныт.

1) Лывыргымаш — упругость.
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Наста формо вашталтмаш мбҥгб савырна гын, тугай 
вашталтмашым лывыргэ (упругий) дэформаций маныт.

Пружинэш утларак да утларак нэлгытым сакэна гын, нэл- 
гыт кугэммэ сэмын, пружин шуйна, нэлыт налмэк пружин 
адак тошто олмышкыжо шинчэш.

60. Кодшо дэформаций.
Пружинэш нэлгытым утыж дэнэ шукэмдэн, шуйнышо, 

пружин гыч нэлыжым мучыштарэна гынат, тудо пужла 
тугак кодэш, туртмым йомдара. Настан дэформацийжэ 
йӧршынак кодэш гын, тугай формо вашталмашым кодшо 
дэформаций маныт. Настан формыжо изиш вашталтын 
кодэш гын, тудым нӧрӧ маныт (мутлан: шун, шыштэ) настан 
формыжо кугун вашталтмэк, мӧнгӧ, тошто формышкыжо 
савырна гын,тугайымлавыргэ—маныт(мутлан: йандау, вурс).

Иӧршын лывыргэ ӱзгар укэ; чыла матэриалынат форио 
вашталтмыжэ палэ лийын кодэш.

Машинан кажнэ дэтальжэ, коч могай вий тудлан логалэш 
гынат, формо вашталтмыжэ палэ лийын ынжэ код.

Чынымак, тэвэ вагон ваш-ваш пижыктылмэ, сагыльэ пой- 
эзд каймэ годым шупшылалтын шуйнв. Тидэ шуйнымашыжэ 
вагон шогалмэкат кодэш. Эрэ тидэ сагыльат шуйна да 
шуйна, варажым кӱрлэш. Машинын кэч могай дэтальжат 
конструктор пуымо формыжым ок вашталтэ гын вэлэ, па- 
шам ыштэн кэртэш. Дэтальын формыжо вашталтэш гын, 
тудым йӧрдымылан шотлаш лийэш. Тэвэ* ончыза, мардэж 
вакш шэстэрнан пӱйжӧ пӧрдын-пӧрдын тӱганэн, варажым 
йӧршын пытат, мардэж вакшым пӧрдыкташ чарна.

61. Шалатышэ (пудыртышо) нэлгыт.

Пружинэш нэлгытым сакымэк дэформатсий кодэш гын, 
пружин пужла. Нэлгытым эшэ йэшараш гын, пружиным йӧр- 
шын шуйэт. Нэлгыт дэнэ пружин, рэзин кандра вэл огыл, 
коч могай воштырат, пу альэ мэтал ӱзгарат шуйна.

Воштыр шуйнымым шынэн ончэна. Тидым шташ 1 мэтр 
кутышан вӱргэньэ воштырым налза, торэшыжэ (диамэтр) 
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0,8 мм  лийжэ. Ик мучӓшЫжым йктаж Вэрэ пыжЫктыЭӓ 
(82 сӱр.). Вэс мучашэшыжэ фаньэр оҥам кир салма сэмын са- 
кызӓ. Салмашкыжэ кэрмычым пыштыза.

Палэмдышэ воштыр чашка волымым ончыкта. Кэрмычшым 
налмэкэ палэмдышэ воштыр адак мӧҥгӧ тошто вэрышкыжэ 
кайа, Эркын салмашкэ кэрмычым йэшарэна гын, воштыр 
эрэ шуйна, варажым кӱрлынат кэртэш. Кӱрылмӧ годым лийшэ 
нэлгытым пудыртышо (шалатышэ) нзлгыт маныт.

—  15

82 сӱр. Чӧп шупшултмашым шыныме.

Каласэн пуза, шынаш налмэ кагазын лопкытшым кугэм- 
даш гын, кушкэдшаш нэлгытшым кугэмдаш кӱлэш, укэ?

Шынымын схэмыжэ 83 сӱр. ончыктымо.
Могай вий дэнэ тӱрлӧ воштыр альэ шӱртӧ кӱрлэш, па- 

лэн налына. Пу рамэш кӱшан динамомэтрым сакэна, 84 сӱр. 
мучашсэ сагылэш воштырым пижыктэна, тудыя вэс муча- 
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ШЫжым шӱдырэш пӱтыралына. Шӱдыржым пӱтырэн, вош- 
тырым чымэна. Воштыр чымалт кӱрлын кайа.

Чымалтмэ дэн кӱрлмым палаш, динамомэтр йыр кагаз 
дэн шэргаш гайым штэн чиктэна (85 сӱр.). Динамомэтрын 
палэмдышыжэ пырльа кагаз шэргашым пижыктэн ӱлык вол- 
тыжо. Кӱрлын каймэк палэмдыш кӱш кӱзэн кайа. Кагаз 
шэргашыжэ кӱрлмӧ вэрэшыжэ кодэш.

83 сӱр. Тӱрло матэриал влакым кӱрл 
кэртшэ нэлгыт вийым шынэн ончымаш.

84 сӱр. Чӧпын кӱрлмыжым 
сынэн ончымаш.

Ончыч опытлан тыгылай шӱртым налза. Мутлан, шӱртӧ 
Ъкг вий дэн кӱрлын манына. Ындэ кок шӱртым ваш пӱты- 
рэн кӱрлаш гын, 6 кг вий кӱлэш лийэш.

Кум шӱртым вашпӱтырэн кӱрлаш 9 кг нарэ вий кӱлэш.
Тидэ опыт тэвэ тидым ончыкта. Кунар матэриал кӱжгӧ, 

тунар шуко нэлгыт вий кӱрлаш кӱлэш.
Кок тӱрлӧ мэтал вычкыж воштырым налмӧҥгӧ, кок 

воштыржынат кӱжгытшӧ ик-гай лийэш гынат, нинэ воштыр- 
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влак тӱрлӧ вий дэнэ кӱрлыт. Изий виЙ дэнак тэ вычкыдс 
кӱртньӧ воштыр дэнэ шӱртым кӱрлда.

Тэхникыштэ тӱрлӧ матэриалым тэргаш тӱрлӧ 
ӱзгар уло. Тугай ӱзгар дэнэ вий йэшарэн 
кӱжгӱ мэтал воштырымат кӱрлаш лийэш.

Шынэн ончыктыма гыч палэ: тӱрлӧ матэ- 
риалын кӱжгытышт ик гань гынат, нуно тӱрлӧ 
нэлгыт дэнэ кӱрлыт.

Мочыла канат ик нэлгыт дэнэ кӱрлэш. Ту- 
дын кӱжгытак кӱртньӧ воштырым шуко нэлгы- 
тым пыштэн гына кӱрлаш лийэш.

Тӱрлӧ матэриалын пэҥгыдылыкыштым (чот- 
кылыкжым) таҥастарэн палаш, шынэн налын, 
кажнэ матэриалын 1 см^ кӱжгытан воштыр кӱ- 
рылмӧ нэлгыт — вийым ончыктат.

Мутлан, 0,5 кв. милимэтр кӱжгӱтан вӱргэньэ 
воштыр кӱрлаш \2  кг нэлыт кӱлэш лийжэ.

Тугэжэ 1 кв. мм  кӱжгытаным кӱрлаш 24 кг 
кӱлэш. 1 кв. сантимэтр кӱжгӱтан тойам=100  
кв. мм  кӱрлаш 100 пачаш утла нэлгыт кӱлэш:

24 Агг X  100 = 2  400 кг.

Тыгэжэ тэргымэ вӱргэньэ воштырын кӱрл- 
шаш нэлгытшэ 2 400 кг.

Тӱрлӧ матэриалын кӱрылшаш нэлгытым 
таблицэ дэнэ ончыктэна. ^ 85 сӱр.

Кӱрылшаш нэлгыт таблицэ.

( кв. сантимэтрлан килограм дэнэ ончыктымо)

К у р т н ь ӧ   4 000 —  7000
В у р с ................................ 5 000 —  2 5000
Ч о й ы н ......................................... 1 500
В ӱ р г э н ь э ....................... 2 200 — 4000

Ш эм в у л н о ........................... ....  . 120
П ӱ н ч ӧ ......................................................700
Т у м о ......................................................900
Канат . .  . . . . . . .  500 — 1000

Нэлгыт вий ончыктымо кэч могай матэриал гычат чыла 
ӱзгарым ик гай пэҥгыдым шташ огэш лий. Ӱзгарын пэҥгы- 
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дылыкшэ штымым, молымӓт ӧнчӓ, сӓндэйэ ик гай ок лий. 
Кӱртньын йужо сортшо кӱрлаш 1 кв. сантимэтрлан 4000 кг 
кулэш. Ындэ шотлэн луктына: 20 лгв. сл< кӱртньо тойа кӱ'рлаш 
могай нэлгыт вий кӱлэш?

Кӱртньӧ тойан пӱчкышыжӧ 20 кв. см кӱрылмӧ нэлгытшэ 
тыгай лийэш:

4 0 0 0 к г Х 2 0  =  80000лгг

Ындэ тыгай зӓдачым ыштэна:4 тонн нэлгытым кӱзыкташ 
могай кӱжгытан муш канат кӱлэш? Канатын кӱрылшаш 
нэлгытшэ кв. см-ш  600 кг, тидлан ваш мутым тыгэ пуаш 
лийэш: 4000 : 600 =  6,7 кв.см  канатым 6,7 кв.см  пӱчкы- 
шаным налаш кӱлэш. Кэч могай машинылан, альэ оралтылан 
проэктым штымэ годым, шалатэн кэртшэ нэлгыт вийым шот- 
лыман.

Садлан проэктыштэ пэҥгыдылыкшым йэшарэя шотлат. 
Пызырмэ нэлгытым вэлэ огыл, утыжымат чытышым шты- 
ман. Вара тунам шаланымэ дэч ӱшанлэ лийэш.

П р и м э р .  Мэ кызыт гына муна,4 тон нэлым нӧлташ, 
6,7 кв. см пӱчкышан (сечение) канат кӱлэш. Тидэ кӱжгыт 
прэдэльный лийэш, изиш вичкыжракым налат гынат, канат 
ок чытэ, кӱрлэш. Канатлан пэҥгыдылык запасшым, лу пачаш 
утла налыт. Садлан мэмнан прймэрыштэ 40 200кв. кӱрылмаш 
вийлан 67 кв. см кӱжгытан канатым налман.

Шотлымаштэ шукыж годым йамдэ таблицэ дэнэ шот- 
лат. Таблицыштэ тӱрлӧ пашаштэ чытымэ нэлыжым ончык- 
тымо. Таблицыштэ кум тӱрлӧ паша ончыктымо. Пэрвой 
корнышто вашталдымэ нэлгыт ончыкталтэш.

Вэс корнышто икташ могай нэлгыт мартэ эркын шукэмын, 
варамӧҥгӧ изэмын толшо нэлгыт влак: кумышо корнышто 
шкэ кугутшо дэнэ паша йӧнжэ дэнат кэнэта вашталтшэ 
нэлгыт влак, мутлан, щинын шатунжо йужгынам поршэным 
шупшэш, йужгынам тэмда.

Шупшмо годым шатун шуйна, тэмдымэ годым тур- 
тэш.
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Шуйнымо годым чытымэ нылгыт:

Паша
тӱкӧ

Шуарымэ
кӱртньӧ

Лэвыктымэ
кӱртньӧ

Лэвыктымэ
вӱрс

Лэвыктымэ 
вӱрс ӱзгар Чойын

I 900 900 —  1 200 1 200 — 1 500 600 —  900 300

II 600 600 — 800 800 —  I 000 400 —  600 200

III 300 300 —  400 400 — 500 200 —  300 100

Кок тӱрлӧ цифр лиймэ годым, матэриалын пэҥгыды- 
лыкщэ дэнэ пашан могай лиймыжым шотыщ налыт.

62. Задач-влак.

1. 5 кв, см кӱжгытан кӱртньӧ воштыр могай нэлгыт дэн 
кӱрлэш? Кӱрлмӧ нэлгытшэ 4 000 кг см?,

2. Вагоным ваш пижыктымэ сагыльын кӱжгытшӧ 12 кв. см. 
Тидэ сагыльлан чоткыдылык запасшьш лу пачаш утла пумо 
гын, мыньар нэлгыт чыташ ыштымэ? Кӱрлмӧ нэлгытшэ 
5 000 кг см^.

3. Вурс брус 10 000 кг кӱрлшӧ нэлгыт вийым чытыман. Пэҥ- 
гыдылык запасшым вич пачаш кугэмдэт гын, брус кӱжгы- 
тым могай налаш кӱлэш. Кӱрлшӧ нэлгыт 5 000 лгг

4. Ик тон нэлгытым нӧлташ 3 кв. см кужытан кэрэм чы- 
тэн кэртэш мо? Кӱрлмӧ нэлгытшэ 500 кг см^.

5. Канатлан лупачашан пэҥгыдылыкзапасым налаш гын,
4-шэ задачсэ кэрэм кӱжгытшӧ могай кӱжгытан лийман?

6. 1 мэтр кутышан, 60 см торэшан, 50 см кӱкшытан вурс 
оҥам нӧлташ вич пачашан пэҥгыдылык запасан кӱртньӧ 
тойа могай кӱжгытан дийман?

63. Чарак кагыргымаш,

Тӱрлӧ нэлгыт лиймэ дэн пружин воштыр вэлэ огыл, 
молат шкэ формьцптым вашталтат. Кӱртньӧ тойанат ик 
мучашыжэ альэ кокытшат подставкэш пыштымэ гынат, дэ- 
формаций лийын кэртэш (86 сӱр.).

Кӱртньӧ тойан ик мучашыжым пэҥгыдэмдэн шындэн, вэс 
мучашэшыжэ нэлгытым сакэна. Нэлгытым кунар йэшарэна, 
кӱртьнӧ тойа тунар кадырга. Тыгэ кӱтньӧ тойа, нэлгыт шу- 
Кэммэ дэнэ кагырга,
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Кӱртньӧ тойа гыч нэлгытым налгынат, йара тойан муча- 
шыжэ шогымо вэрэш палым штэна. Тудо нэлымак налын, 
тошто вэрэшыжак А  точкэш сакэна. Вара тойан мучашыжэ 
кунарыш вола, тужак палым штэна. Тудо нэлгытшымак А 
палэ дэч В  палыш шӱкалына. Тойан мучашыжэ адак ӱлы- 
кырак вола, тойа утларак кагырга.

Тыгэ, тойа нэлгыт кугыт дэнэ вэлэ ок кадыргэ, адак 
тойан тӱҥ гыч могай коклаштэ нэлгыт лиймэ дэнат кадырга- 

Нэлгытшэ тойа пэҥгыдэмдымэ точко гыч моньар умбал- 
нырак лийэш, тунар утларак тойа кадырга.

87 сӱр. Кок мэҥгэш пыштымэ варан кадыргымыжэ.

Кок тойам торан шогалтызат, ӱмбакышт вичкыж варам 
пыштыза (87 сӱр.). Тидэ вара покшэлан нэлгытым кылтэн 
сакэна.

Нэлгыт йэшарымэ сэмын вара кадыргаш туҥалэш. Нэлгы- 
тым налмӧҥгӧ вара мӧнгэш вик лийэш. Тӱр гоч нэлгытым 
сакэн вара мӧҥгэш вик лийын ок кэрт, кадыргэн шинчэш. 
Утыж дэн сакэн вара кӱрлэш.

Нэлгыт дэнэ кадыргышэ коклам — кадыргымаш стрэлкэ 
маныт. Кадыргымэ коклаштыжэ стрэлкэ нэлгытлан пропор- 
циональнэ лийэш.

Планкым кок мэҥгэш пыштэн, кадыргымэ стрэлкым палэн 
налза. Вара планкым (аҥысыр оҥа) шӧр дэнэ кок мэҥгэ му- 
чаш дэнэ пыштыза. Тудо нэлгытымак пыштымэ дэнз планкэ 
тунарак ок кадыргэ, нэлгытым утларак йэшараш вэрыштэвд.

Тыгэ, шӧрдэн шындымэ планкэ, кадыргымыжым ваш- 
талтыдэак, утларак нэлгытым нумалэш (лопка дэнэ пыш- 
тымэ лэч).
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Матэриалын нэлгытым чытымашыжэ (сопротивляемость) 
кӱжгытым вэлэ огыл, кузэ пыштымымат онча.

Тидым шинчымэ мланна шагал матэриал дэнак кугу пэҥ- 
гыдылыкым муаш полшэн кэртэш.

Шагал матэриал дэнэ кугу 
пэҥгыдылык мумаштэ „двутав- 
ровая" манмэ балкын торэш пӱч- 
мӧ формыжо пэш йӧнан (88 сур- 
ончо).

Тидэ балкын торэш пӱчмыжӧ
кок Т  буква ушымо гай койэш.
Балкын, эн тӱҥ матэриалжэ ӱм-

88 сӱр. Коктамган балкэ: А —  бал- балжэ дэнэ йымалжэ лийэш. Ӱм- 
кыя кӱшыл могыржо, Б— балкын „

ӱлыл могыржо. балжэ дэнэ йымалжэ покшэчын
вычкыж пырдыж дэн ушымо 

улыт. Тыгай форман балкым кӱртньӧ дэнэ, вурс дэнэ штат. 
Кӱртньӧ дэнэ вурсым лэвыктымэк, могай формым шонэт, 
тугайым шташ лийэш. Тыгэ штымэ дэнэ матэриалаг шагал 
кайа, пэҥгыдылыкщат утларак лийэш.

64. Задач-влак.
1. Кагаз ӱштмӧ рэзингэ аҥысыр шӧрэш карандаш дэнэ 

паралэль линий-влакым ыштыза (89сӱр.). Корно коклажэ бжл? 
лийжэ. Рэзингым сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын кадыртыза 
(89сӱр.). Кадыртымэк линий-влак паралэльнэ кодыт мо? Кудо 
могырыштыжо линий коклажэ шарла? Кудо могырыштыжо 
аҥысырэмэш?

89 сӱр. 1-шэ Задачэ гыч.
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2. Тойам кадыргымыжэ годым, (86 сӱр.) кӱшыл тӱрысӧ 
пуын шӱртыжӧ (волохна) мо лийэш?

3. Ӱлыл тӱрысӧ пу шӱртыжӧ (87 сӱр.) мо лийэш?
4,. Тойам пудырташ кузэ куштылгырак: покшэч кучэн, 

альэ кок мучаш гыч кучэн? ,

90-91 сӱр. Паша штымэ годым кудо пӱсыжо шукырак кадырга.

5. Кӱвар ынжэ кадыргэ манын, моло условий икгай лий- 
маштэ, кӱвар мэҥгӹм шуэн альэ чӱчкыдӹн шогалдылаш 
кӱлэш? '

6. Тошто, шукэртсэ кӱвар сай гынат, молан шуко трам- 
вайым икканаштэ огыт колто?

7. Кунам пӧртэм кӱртньӧ (резец) кадырга, кӱчыкын альэ 
кужын шындымэ годым? (90-91 сӱр.).

8. Оҥам лапкан альэ шӧрын шогалтэт гын, шуко нэлгы- 
тым чыта?

65. Нэлгытын тэмдымашыжэ.

Йэчым чийэн тэ пушкыдо лумыш • волэн кайдэ кайэн 
кэртыда. Йэчыгыч йолым луктын, лумыш тошкалын ончэда 
гын, йолда вик лумыш волэн кайа. Тидэ молан тыгэ лийэш, 
тэргэн налына. Лумышто йэчэ дэнэ альэ тудын дэч посна 
шогымаштэ шкэ нэлгытда дэн лумым тэмдэда. Йэчэ дэнэ шогы- 
мыда годым, йэчын кумдыкшо йол пундаш кумдык лэч икташ 
20 кана кугырак лийэш. Садлан йэчэ дэнэ шогымо годым, 
1 квадрат сантимэтр лумын кап нэлгытшэ коло пачаш шагал- 
рак т-эмда, садлан лум ок воло.

Тыгай опыгым ыштыза. Иктаж йашлыкыш тич ошмам 
оптызат, оҥа тӱр дэн тӧр тӧрлатыза. Ошма ӱмбак эркын
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кэрмычым лапкая пыштыза. Кэрмычын нэлгытшэ 4 кг. Кэр- 
мыч лапкаж дэн 350 кв. см кумдык вэрым налэшат ква- 
дратный сантимэтр йэда нэлгытшэ 

4000 , ,  _
-;;5̂  =  11,5г логалэш. ооО

Тудо кэрмычымак аҥысыр шӧржӧ дэнэ шогалтэна гын, 
175 кв.см  кумдыкшо дэнэ кажнэ кв. сантимэтрлан 23 г 
нэлгыт логалэш. Тудо кэрмычымак кутынь шогалтэна гын, 
84 кв. см кумдыкшо дэнэ ик кв. сантимэтрлан 46 грамм 
нэлгыт толэш.

Эн пӧрвӧй пыштымыжэ дэнэ кэрмычын тэмдымэ палы- 
жат огэш код, варасэ пыштымыж дэнэ палэ лийын кодэш. 
Кутынь шогалтыиэ дэнэ кэрмыч тэмдымын палыжэ выньэм 
лийын кодэш.

Квадрат сантимэтр йэда логалшэ нэлгыт тэмды- 
машым удэльнэ тэмдымаш маныт.

Коч могай кумдык (настан, ӱзгарын) иктаж нэлгыт мартэ 
гына тэмдымашым сэҥэн кэртэш. Удэльнэ тэмдымаш тудын 
лэч утла гын, матэриал лаптырга, шалана.

Сэҥэн кэртшаш тэмдымаш тэвэ тидэ таблицыштэ ончык- 
тымо:

кв. см. — лан 1,5 кг. гыч 2,5 кг. мартэТыгыдэ ошма
Пэшкыдэ о ш м а .......................................................1 п . 6,5 7,5 »
Ш унан м л а н д э .......................................................1 ■ » 0,8 1.6 Л

Пэҥгыдэ шун дэн о ш м а .................. 1 » „ 4 5 п

Пэҥгыдэ шун ......................................... 1 » .  5,4 8,7 »

Сланцын п а д р а ж э ................................................ 1 » . 6,5 8,5 ■

Пэҥгыдэ к у .....................................................................1 п .  9 20 »

Звэска йӧршан кэрмыч оптыио . . 1 » п 7 я

Цэмэнтэш кэрмыч оптымо ............................ 15 %
1 кв. см-лая мэтал-влакын нэлгыт тэмдымаш кучымо 

килограм дэнэ ончыктымо.

66. Затач-влак.
1. Кужо йол дэнэ кайшын почэшыжэ кэлгэ палэ лийын 

кодэш. Молан тыгэ лийэш?
2. Ий умбалнэ йол йэчэ дэнэ, альэ тудын 

коштмаштэ удэльнэ тэмдымаш утларак лиэш?
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3. Нэлгытым кандра дэнэ нумалат гын, молаа кандра пар- 
ньам пӱчкэш? Кагазым кандраш пӱтырмӧнгӧ молан каньлы- 
рак лийэш?

4. Пудан, имын, вӱржын кошар, писэ вуйжо молан ку- 
лэш?

5. Идым гоч кӱкш таганан кэм дэн кайэт гын, молан 
палэ лийын кодэш, йыдал дэнэ нимат ок лий?

6. Йандау банкын пундашыжэ 20 кв. см, тушко 500 гр 
вӱдым тэмымэ. Вӱдын пундашым чыла тэмдымашыжэ могай? 
Удэльнэ тэ.мдымашыжым шотлэн лукса.

7. Йал озанлык машинын орава тогьЛжым молан лопкам 
ыштат?

8. Молан кӱртньӧ кольмо дэнэ мландэ кӱнчаш пу коль- 
мо дэч куштылгырак?

9. Йашлыкын пундаш кумдыкшо 400 кв. см. нэлгытшэ 
80 кг. Йашнык шогымо вэрэш логалшэ удэльнэ тэмдымыжым 
шотлэн лукса.

10. Ошмаштэ 75 кг нэлгытан чойын оҥа кийа, оҥан лоп- 
кытшо 1 кв. мэтр. Чойын оҥан, удэльнэ тэмдымашыжым 
шотлэн лукса.

67. Нушшо трактыр.

Тэ нушшо трактырым ужында дыр?
Тудо автомобиль сэмын орава дэнэ огыл, вурс коп- 

так-влак ташма коштмо дэнэ кайа. Коптакын кӧргӧ вэлсэ 
ӱмбалнэ кӱкшака уло. Нунын ӱмбалнэ орава-влак рэльс ӱм- 
бач каймэ сэмынак пӧрдыт.

Трактыр.кайшыжла рэльсым оптэн толэш (ташмам), шкак 
погэн кайа.

Мотор коптакан кужо ташмам пӧрдыктэн, трактырым 
ончык наҥгайа.

Трактырын мландэ ӱмбалнэ каймыжэ годым, икканашгэ 
30 коптак тӱкна. Коптак-влак мландэш пижын, — трактыр- 
лан шуко нэлгытым нангайа. Тыгэ нушкын каймыж дэн трак- 
тыр нэлэ гынат, (2000 кг) кэч могай корно дэнат, корно 
дэч поснат кайэн кэртэш (93 сӱр.). Трактырын удэльнэ 
тэмдымыжэ айдэмын лэчат шагал лийэш.

Тидэ шойа огыл, шотлэна гын, раш палэ. Айдэмэ млан- 
дэ ӱмбач кайшыжла, йол пундаш дэнэ вэлэ мландым пы- 
зыра. Йол пуядашын лопкытшо 150 кв. см. Айдэмын кокла
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нэлгытшэ 64 кг гын, удэльнэ тэмдымашыжэ 0,34 кг кв. см 
лийэш. 2200 кг яэлгытан трактырын нушмо коптак-влак.

92 сӱр. Нуш ш о трактыр.

пундашышт 6400 кв. см. Сандэнэ тудын удэльнэ тэмдыма- 
шыжэ 0,54 кг см вэлэ лийэш.

93 сӱр. Танк тура вэрыш кӱза.

Тыгай нушшо трактыр корэмла, лакыла гочат, пу кувар 
гычат вончэн, тӱрлӧ вэрэат коштын кэртэш.
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Нушшо трактыр сар пашаштэ йӧнап.
Тудо айдэмым, тӱрлӧ машинам, орудий-влакым шуй^ 

шыктэн кэртэш. Тыгай нушкын коштшо машиным брони- 
раватлымэк, кӧргышкыжӧ пулэмьотым, изи орудийым 
шындатат, тудым танк маныт (93 дэн 94 сӱр.).

1

91 сӱр. Фронт пӱчшӧ танк. (Сэдэ танкыштэ кок пулэмьот да орудий.
Танкыштэ 4 йэҥ лийэш).

Кызытсэ танкын удэльнэ нэлгытшэ айдэмын кугу огыл. 
Кызыт тулэчат куштылгын коштшо танк уло; тудо айдэмэ 
кайэн кэртдымэ вэрыштат (куп, чодра, молат) коштын кэр- 
тэш. Куртньӧ провлок пэчым, кӱ саврым, тыгыдэ пушэҥ- 
гылам, оралтым сӱмырэн, кӱршт кайэн кэртэш.

68. Нэгыз (фундамэнт).

Кэч могай мландат ик монар нэлгыт тэмдышым сэҥа. 
Нэлгытшэ т У р  г о ч  утыждэн лийэш гын, пызырналтшэ млан- 
дэ лаштырга, нэгыз улык вола, строймо оралтэ турын кайа, 
пырдыж шэлэш, волэнат шинчэш. Садлан тэхниклан, инжэ- 
ньэрлан оралтэ стройаш туналмыж дэч онычыч, нэгыз млан-
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дыжым сайын шынэн налжэ. Утларакшым кӱкшӧ, шуко 
пачашан пӧрт ыштымэ годым тидым эскэрман. Шоналтыза 
йан, кажнэ кӱшыл кэрмычшэ ӱлыл кэрмычым тэмда*

Кэрмыч 7 кг см (квадр. см гыч 12 кг) мартэ вэлэ тэм- 
дымым чыта. Тылэч утла лийэш гын, оралтым эшэ йэша- 
рэн опташ огэш лий.

Пырдыжын уло нэлгытшым нэгыз кучэн шогыжо. Млан- 
дыштэ эн шуко нэлыжым кӱй курык гына кучэн кэртэш.

Сандэнэ оралтэ ышты- 
мэ годым, нэгызлан млан- 
дым пэҥгыдэ лончо мар- 
кэ кунчыман, альэ пуш-

95 сӱр. Пӧрт нэгыз. 96 Сӱр. НЭГЫЗЫМ бэТОНЭЩ ШЫНДЩ1ТЫН, 
мландыжэ свай-влак дэнэ чоткыдэм- 
далтыныт. Куж о свай-влакын муча- 
шышт-влак гына ончыкталтыныт. Свай 
покшэлсэ лакэ сӱрэты изын ончыкты-* 

шаш вэрч шталтын.

кыдо мландэшак пырдыж нумалшэ нэгызым штьшан. Ончыч 
кӱй дэнэ цэмэнт йӧршаным— кэрмыч пӧртлан, кэрмыч дэнэ 
пу пӧртлан нэгызым штыман.

95 сӱрэтыштэ нэгызшэ мландыгэ ӱлык шарэн ыштымэ. 
Тыгэ штымэ дэнэ пырдыж нэлэштыт нэгыз кучэн кэртэш. 
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Нэгызын матэриалжэ пэҥгыдэ лиймэ дэнэ пырдыж кучаш 
полша. Пушкыдо мландэш нэлэ нэгызым шташ ок лий гын, 
оралтэ нэгыз тӱҥалмэ дэч ончыч, нэгыз йӱмалан кумда 
бэтонан нэгызым альэ нэгызлан бэтон мэҥгэ-влакым швгал- 
тат. Вара фундамэнт ӱмбалан пырдыжым опташ тӱҥалыт.

Оралтын пырдыжшэ мландэ гыч вӱдым ынжэ шупш 
манын, мландэ ӱмбал дэн тӧр, пырдыжэш вӱд колтыдымо 
лончым штат.

69. Тэргэн йодмаш.
1. Дэформаций манмэ мо лийэш?
2. Дэформацийын тӱрлӧ сэмын лиймым примэр дэнэ 

ончыктыза. ,
3. Могай дэформацийым лывыргэ маныт.
4. Могайым кодшо дэформаций маныт.
5. Могай ӱзгарым лывыргэ маныт.
6. Машина дэтальыштэ молан кодшо дэформаций лийман 

огыл.
7. Мо тугай шалатышэ нэлгыт?
8. Мом кӱрлшӧ нэлгыт маныт?
9. Кӱрлшӧ нэлгыт таблицыштэ пӱнчӧ мут ваштарэш 900 

числа шога. Тудо мом ончыкта?
10. Мо тугай кадыргымэ стрэлкэ?
11. Удэльнэ нэлгытым кузэ шотлэн луктыт?
12. Кокытан рэльсын молан ӱлнӧ да кӱшнӧ тӱржо кӱжгӧ, 

лопка лийэш. Лопка тӱржӧ пэҥгыдылыкым пуа мо?
13. Мо тугай танк?
14. Танкын нушкын коштмыжо молан кӱлэш?



V. ВИШКЫДЭ ӰЗГАРЫН КОЙЫШЫШТ

70. Тӱҥалтыш.

Мастэрскойлаштэ пашам ыштэн тэ ужда, иктаж кӱртньӧ 
моклакам шумаш альэ пу моклакам пужараш мо чоло шу- 
ко вий кӱлэш. Апшат кӱртньӧ дэнэ иктаж ӱзгарым тапташ 
мо чоло вийым пытара.

Пэшкыдэ ӱзгарым шымлэн, мэ тыгай койышыжым палэн 
улна ыльэ:

1. Пэҥгыдэ ӱзгар ышкэ формыжым ок йомдарэ.
2. Пэҥгыдэ ӱзгар дэч иктаж 

ужашыжым ойыраш пэш шуко 
вийым пыштыман.

3. Вийым пыштэн, ӱзгарын 
оражым, формыжым вашталташ 
лийэш.

Пэшкыдэ ӱзгарын тыгай кой- 
шышт улмо дэнэ пэшкыдэ ӱзгар 
дэнэ тӱрлӧ машинэ дэтальым, ма- 

'шиным шташ лийэш. Вэс могы- 
рымжо тыгай койшышт дэнэ
пэҥгыдэ ӱзгар-влак формышт 
вашталдышашым нэлэмдат. П§ҥ- 
гыдэ ӱзгарын ужашышт ваш-

ваш пэш пэҥгыдын кучалтын шогат. Нуным ойраш пэш йӧсӧ.
Бишкыдэ ӱзгарын койшыжо чылт вэс тӱрлӧ.
Вишкыдын ышкэ формыжо огэш лий, могай атыш 

пыштэт тудын формыжым налэш.
Аҥысыр мэнзуркыш 100 куб. см вӱдым тэмыза (97 сӱр).

Мэнзуркыш опталмэ вӱд, мэнзурко форман лийэш. Аҥысыр
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мэйзурко гыч, лӧпка а}ган мэнэуркыш опталза. Тэ ужда 
опталмэ вӱд ора формыжым вашталда. Вудын кӱкшытшӧ 
адак 100 шэлмаш палэ дэн тӧр лийэш. Сандэн тыгай пун- 
чалым ышташ лийэш, вӱдым ик вэр гыч вэс вэрыш оптал- 
мэк тудын оражэ ок вашталт, вӱдым цилиндрышкэ пыштэн, 
кӱшыч поршэнь дэнэ тэмдэт гын, нигунарат туртыктэн от 
кэрт, вӱдын оражым нигунарат от вашталтэ.

Пэш чот тэмдымэ дэн вӱдым изишак туртыкташ лийэш 
гынат, тудо туртмыжо нимат палэ огыл. Садлан вӱдым 
туртдымо вишкыдылан шотлаш лийэш. Вишкыдын атэ 
формо галмэ койшыжо улмыж дэн, ӱзгар ыштымаштэ лэ- 
выктэн опталын ӱзгар ышташ полша.

Кэч могай тарман ыштымэ годым, ончыч тарман фор- 
мыжым мландэш ыштат.

Вара мэталым лэвыктэн, тудо формыш опталыт. Опталмэ 
мэтал тугай форман йӱкшэн, кылмэн шинчэшат, могай 
формым ыштымэ, тугай форман лийэш.

Вӱдын ужаш-влакшым пэш ласкан ойраш лийэш. 
Корка дэн вэдра гыч вӱдым коштал налат гын, вӱдын ужа- 
шыжэ ойрла, стаканысэ вӱдыш крандашым чыкызат, вара 

- лукса. Карандаш лукмэк, карандаш пэлэн вӱд пижын лэк- 
тэш. Стакан гыч ойрлэн карандаш дэн пижшэ вӱдым, каран- 
даш дэчат ойраш лийэш.

Вӱдын ужашышт иктышт, вэсышт дэч пэш куштылгын 
ойырлат.

71. Вишкидын ӱмбалжэ (поверхность).

Устэл ӱмбак йаклака йандам пыштыза, ӱмбакшэ вэлоси- 
пэд орава шарикым пыштыза. Шарикым йандаштэ шып 
кийытэн от кэрт, шарик эрэ пӧртэш. Молан тыдэ тыгэ лийэш?

Устэл ӱмбал икканат тӧр ок лий. Садлан йанда тӧр 
ок воч, тӱрын лийэш. Тӱрын могырыш шарикшат пӧртын кайа. 
Йанда йӱмакэ шырпым пыштэн, тӧрлаташ лийэш. Иандат 
пэш тӧр лийэш гын, шарик пӧртын ок кай, шып кийа.

Йандау гыч шарикым налзат, йандам кыдыш налын, 
йанда покшэк вӱдым чӱчыктыза. Иандаужо кукшо лийжэ.

Йандаум тӱрлӧ могырыш тӱрындэнат, вӱд тӱрын мо- 
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гырыш чумырга. Тӱрын могырышто вӱд кӱжгӱ лийэш, кӱш- 
нӱ вычкыж лийэш. (99 сӱр). Йандаум тӧр (горизонтальнэ) 
кучэна гын, вӱд тӧрлана, чыла вэрэ кӱж- с
гӱтшӧ ик гай лийэш.

89 сӱр. Тайыл йандаштэ вӱдчучалгыш ончыктымо.

99 сӱр. 1С0 сӱр.

Кок стаканыш вӱдым пыштызат, вӱдын ӱмбалжым ончы 
за. Вӱд ик стаканыштэ утла, вэс стаканыштэ шагал лийэш 
гынат, ӱмбалышт паралэльнэ лийэш.

П

п п а

101 сӱр. Вашушнышо аТэ-влакыштэ вишкыдэ-влакын иктӧрышто улмыш-
тым ончыкталтын.
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Ик стакӓнжым шӧрын ыштэда гӹн, ужыдӓ, стаканысэ йӱд 
формыжым вашталта гынат, вӱдын ӱмбалжэ моло стаканысэ 
вӱд ӱмбал дэнэ паралэльнэ лийэш. Вӱдын формыжым кэч ку- 
зэ от вашталтыл гынат, ӱмбалжэ эрэ горизонтальнэ кодэш.

Вӱдан стакан воктэн иктаж нэлгытым кашташ кылдэн 
сакыза (100 сӱр.). Вӱд ӱмбак угольникым кучыза. Уголь- 
никын катьэтшэ вӱд ӱмбал дэн тӧр лийэш, вэс катьэтшэ 
сакымэ шӱртӧ дэн тӧр лийэш. Тугэжэ палэ, вӱдын ӱмбалжэ 
тура кэчышэ шӱртылан тура.

72. Ваш ушнышо атэ-влак.
Кок йандау пучым налзат, рэзингэ пуч дэнэ когыньыш- 

тым ваш ушыза. Вара штативэш когыньэк пыжыктэн шын- 
дыза. Рэзингэ пучшым покшэчын кормыштэн шындыза. Ик 
йандау пучышкыжо вӱдым опталза. Кормыштышыжым налза. 
Кормыштыш налмэкта, вӱд ик пуч гыч вэс пучыш йогэн 
кӱза. Вара вӱдын уровэньжэ (кӱкшытшӧ) кок пучыштат тӧр 
лийэш (101 сӱр.). Ик пучшым штативэш кодэн, вэсыжым 
кыдыш налын вэсыж дэч ӱлык, кӱшкӧ, шӧрын ыштэт гы- 
нат, когыньыштынат уровэньышт ик гай лийэш.

Ик пучшым лампэ тӱньык дэн вашталтэн ончыза. Лампэ 
тӱньыкышкыжат вӱдым тэмыза, садак уровэьнышт ик тӧр 
лийыт.

Кок атэ ӱлычыи ваш ушнат гын, тугайым ваш ушнышо 
атэ (сообщающийся сосуд) маныт. Ваш ушнышо атылаштэ 
икгай вишкыдэ лийэш гыи, уровэиь кок атыштыжат тӧр 
лийэш.

Вэс йандау пучшым вычкыж мучашан, изи аҥан пуч 
дэнэ вашталтыза. Вара лампэ тӱньӱкшым йандау пуч дэч 
кӱшкырак нӧлталза. Изи йандау пуч аҥ гыч вӱд чымэн 
шыжаш тӱҥалэщ (102 сӱр.). Вӱд тунам кок атыштат тӧр 
лийаш тырша.

73. Ваш ушнышо атэ-влак тэхникыштэ.

Ваш ушнышо атэ-влакын законжо тэхникыштэ шуко 
вэрэ кучылталтэпг.
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Вӱд висЫмэ йанда. Икгай вишкыдын ваш ушнышӧ 
атылаштэ уровэньышт тӧр лиймэ дэнэ, вошт койдымо аты'

ласэ вӱдын кунар улмыжым палаш 
лийэш. Тидлан: тудо вӱдан атэ вок- 
тэн йандау пучым атыш ушэн, вок- 
тэнжэ шогалтыман (103 сӱр.), Тидэ 
вӱд кӱкшыт висымэ йандяу пуч па- 
ровой под воктэн лийэш.

Пучын улыл мучашыжэ под пундаш 
дэн ушымо лийэш, кӱшыл вуйжо под 
кӱшыл вуйэш пар лиймашэш ушал- 
тэш (104 сӱр.).

Тыгай йандау дэнак (нэфтэ висы- 
мэ маныт) бакыласэ нэфтым, краси- 
ным ончэн, бакысэ нэфтэ, красин ку- 
нар улмыжым палат.

Артэзиан тавэ (виньэм). Йужо вэрэ 
артэзиан тавым кӱнчат. Тугай тавэ гыч

102 сӱр. Фонтал.

вӱд чымалт ышкак лэктэш. Артэ- 
зиан тавэ тыгэ лийэш. (105 сӱр.) 
Мландэ кӧргыштӧ вӱд лончо 
у.1 0 . ПАР

103 сӱр. Вӱд висымэ йанда. 104 сӱр. Пар подын вӱдв сымэйандажэ.

Ончыктымо сӱрэтыштэ вӱд лончо /Г, вӱд колтыдымо кокЛ  
дэн С лончококлаштэ лийэш. Нинэ лончо-влак кӱнчымӧ тура 
ӱлнӧ улыт. Ончыктымо тура Л лончыжым кӱнчэн шӱтэт гына  ̂
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К  лончэш погынышо вӱд чымалт кӱш куза. Вӱд тыгэ кӱн- 
чымо вэрыштэ ваш ушнышо атэ-влак зякон почэш, умбалсэ 
вуд лончо дэк-тӧр лийаш тӧча, садлан фонтанла куш чыма. 
Тидэ шутымӧ рожэш А лончыш шумэш пучым шындат. 
Пучын кушыл мучашэш краным ыштат. Тидэ кран дэн вуд 
лэкмым чараш лийэш, йоктараш лийэш. Тыгай тавым артз- 
зианский тавэ маныт.

Шльуз — Ваш ушнышо атэ-влак закон кугу йогышо ву- 
дыштӧ параход кошташ ыштымэ шльузыштат уло.

105 сӱр. Артэзиан виньэм кузэ лийэш.

106 сурэтыштэ Волховысо гидроэлэктрис стансий план 
ончыктымо.

Волхов вуд кызнтсэ стансий тура, пэш вик йога. Сад- 
лан вудшатшолын йога. Вуд пундашыштыжэ шолдра куйан, 
садлан тыштэ параход-влак коштын огыт кэрт.

Тыгай вэрым параходлан эрташ йӧным тыгэ ыштат. 
Йогышо вуд воктэн аҥысыр каналым кӱнчат. Тидэ канал 
гыч параход-влак эртэн кайат. Йогышо вудын талын йогы- 
мыжым, нийжым элэктрис стансийлан полшыктат. Экэктрис 
вяйжэ Лэнинградысэ фабрик, заводлаш кайа.

Сурэтыштэ ужыда: шльузышто кок капка уло. Кок капка 
коклаштэ чулан'гай уло. Кушыл могырым параходым эрта- 
рэн колташ кулэш гын, параходым 1 капка дэк намийат. 
Тидэ капка дэн параход чуланышкэ вУд погынэн шумэш 
вучаш туҥалэш (107 сур.), Вуд уровэнь тӧр лиймэкэ 1 кап-
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кажым почытат, параход кок капка коклаш пура. Тудын 
почэш 1 капкажым чӱчыт (107 кокласэ сурэт). Чӱчмэкэ кок 
кокласэ вӱдшым эркын йоктарат. 2 капка кок могырыштат 
вӱд уровэнь тӧр лиймэкэ (107 кокласэ сӱрэт), шльузын 2 
капкажым почыт. Вара параход тужэч йогышо вӱдыш эр- 
тэн кайа.

Параход йогымо ваштарэш кӱзымо годым тыгэ ыштат: 
пэрвой параход шльузыш пура, 2 капкам почын пуртымэк, 
почэшыжэ чӱчӱт. Кок капка коклаш вӱдым пуртат, 1 капка

АВАННАМ ЭР

АВАНПО РТшд ь у э

106 сӱр. Волхов вӱд элэктростанцэ.

вэс могырысо вӱд дэнэ кок капка кокласэ вӱд лийэш. Бӱд 
уровэнь тӧр лиймэк, 1 капкам почытат, параходым лук^ын 
колтат.

Тугай чулан кок могырыштыжо ойыртэмжэ пэш куго 
гын, ик могыржо пэш кӱкшӧ, вэс могыржо пэш лапкагыя, 
тунам ала мыньар чуланым ыштат.

Днэпростройысо каналын кум чуланжэ уло. Кажнэ чу- 
ланыштэ параход 12 мэтрлан альэ вола, альэ кӱза (142 
стр. сӱр. ончо).
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Водопровод — Ваш ушнышо атылашгэ вӱдын кӱкшытшо 
ик тӧр лийаш тӧчымашыжэ, водспровод ыштымаштэ пур- 
талтэш (108 сӱр). Олалашгэ вуд налмэ вэрым эн кӱшан 
ыштат. Тудо башньэш эн кӱшанжэ кугу бакым шындат. 
Тидэ бакшэ оласэ чыла оралтэ дэчат кӱшнӧ лийман. Тудо

107 сӱр. Параход шльуз гыч лэктэш.

бакыш чарныдэ вийан насос дэнэ йандар вӱдым пуэн 
шогат. Тудо бак гыч пэш кугу тӱҥ пуч кайа. Тудо кугу 
пуч гыч тыгыдэ пуч кажнэ пӧртлаш кайаг.

Тэлым кылмымэ дэч нинэ пуч-влак мландэ йымалнэ кок 
мэтр кэлгытыштэ лийыт.

Бакшат, рӱдӧ кугу пучшат, кажнэ пӧртласэ тыгыдэ пуч- 
шат ваш ушнышо атз-влак гай улыт. Нинэ пучлаштэ вӱд ик- 
гай кӱкшыгым налаш тӧча, Оласэ водопроводТцуч тӱшка
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йыргэшкэ шот дэнэ ыштымэ.' Кугу тӱҥ пучшо шӧргашгай. 
Тужэч посна изи пуч тӱшка ола мучко шарла. Посна пуч 
локтылалтэш гынат, туды.\1 пэтырэтат, моло вэрэ тошто 
сэмынак кодэш. Водопровод схэмыштэ, тэ ныл тӱҥ кугу 
пучым ужыда: АВ  пучышко урэмысэ кран У К  пижыктымэ^ 
ЛВ  гыч вэс пуч АС кайа. АС  пучышко СО ушна. АВ  пуч 
дэн СО пучым ВО  пуч уша. Нинэ пучлаштэ кран-влак лг̂ , 

^з) ^^4 улыт. Нинэ кран дэн уло пуч-влакым чардэ, посна 
пучлаштэ вуд коштмым чараш лийэш.

108 сӱр. Оласэ водопроводын схэмажэ.

АВ  пучым пэтыраш кӱлэш лийэш гын, дэн лгз кра- 
ным пэтыраш кӱлэш. Тидэ водопровод тӱшка иэш тыгы- 
лайын ыштымэ. Оласэ водопровод тӱшка пэш сложный, 
эҥырэмыш водла шупшмо. 1-шэ № пӧртышко пуч дэнэ вӱд 
пуалтэш. Пӧртыш пурмо дэч ончыч пучышто лгд кран уло. 
Тидэ кран дэн вӱдым пӧртыш пуаш лийэш, чарашат лийэш.

Вӱд коштыктымо пуч пӧртлаштэ кран дэн пытат, вуд 
кулэш гын, краным вэлэ путыралман. Кранын кӧргыжо 109 
сурэтыштэ ончыктымо.

Кранын кыд кучэмжым путыралын, мэ В  той оравам 
нӧлтална. Тидэ той йыргэшкыш шуштӧ йыргэшкэ пэҥгыдын 
ПИЖ Ы КТЭ1Щ 1Ы НДЫ М Э. Крнн путыралмэ лийэш гын, тудо шуштӧ 
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йыргэшкэ вӱд кОрным чот пэтырэн шын^а. Тудо Шӱштыжӧ 
ок пэтырэ гын, вӱд эрэ йога.

Ындэ тыгай йодыш лэктэш: молан тыгай сложный кра- 
ным ыштат? Молан самавар кран гайым огыт ыштэ?

Тидым опыт дэн тэргэн налына, краным почмо, пэтыры- 
мэ тӱкылмӧ годым, водопроводышто мо лийэш?

Воронкаш рэзингэ пучӹм чи- 
ктэна, вэс мучашэшыжэ кошар 
вуйан йандау пучым чиктэна.
Пӧрвӧй рэзингым парньа дэнэ 
чывышталынат, воронкаш вӱдым 
опталына, вара парньам мучыш- 
тарэна. Воронкасэ вӱд пуч дэнэ 
савырнэн, йандау пуч мучашыш 
кӱш кӱза (110 сӱр). Воронкасэ 
вӱд уровэньымат эрта.

Ындэ 111 сӱрэтысэ сэмын  
опытым шындыза. Йандау атыш

ЮЭ сӱр. Водопровод кран.

вӱдым опталынат, самавар кран гай, йандау 
пуч гычшо йогаш эркым пуэна. Йогымыжо 
годым пуч мучашыжым парньа дэн пэтырэна 
гын, вӱд чымэн кӱшкыла изи йандау пучыш 
кӱзаш тӱҥалэш (112 сӱр.). Тидэ вӱд чымалт 
кӱш лэкмыжэ, тудым ончыкта, кэч кунамат 
кран тӱкылмӧ годым вӱд чымалт чарна; ку- 
гу тэмдымашым, пэрмашым ышта. Тыгай 
пэрымаш водопровод пучымат шалатэн кэр- 
тэш, садлан водопроводэш винтан краным 
ыштат. Винтан краныштэ тыгай чымалтмаш 
лийэш гынат, пэш изи лийэш. Краным пӱты- 
рэн тэ вӱд йогымым эркын чарэда, вӱдын чы- 
малтмашыжат огэш лий. Пӧртысӧ кран дэч 
посна эшэ урэмысэ кран лийэш. Урэмысэ 

кран пожар йӧрыкташ, урэм нӧрташ. Урэмысэ кран- 
жат пӧртысӧ гайак, ораио гына куго. Урэмысэ кранымат 
тугак почыт, чӱчыт. *Кугу олалаштэ илышэ, вӱдым чылан 
тыгай пучла гыч налыт. Садлан пэш шэкланаш кӱлэш. Таза-
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лык пужышо вӱд водопроводыш логалэш гын, пэш шуко 
йэҥ чэрланэн кэртэш. Водопровод дэнэ ола мучко колташ 
эн сай памаш вӱд кэлша. Памаш вӱд мландэ йӱмалнэ, кэл- 
гыштэ эрнэн йога. Тыгай памаш вӱд кугу олалан ситышын 
ок лэк, садлан кугу йогышо вӱд гыч налаш логалэш.

Йогышо вӱдым ола дэч ӧрдыж гыч, йандар вэр гыч 
налаш логалэш. Туд дэч посна, вӱды,м эрыктэн налыт. 
Эрыктымэ вэр лӱмын ыштымэ. Тыштэ ала мыньар пачаш 

кӱй^лончо гоч вӱд эртэн, ижэ водопрово- 
дыш логалэш. Эрыктымэ вэрыштэ тыгы- 
дэ ошма гыч эрналт, вӱд водопроводыш 
кайа. Тидэ эрыктымэ вэржымат вӱд дэч 
кодшо лавра дэч чӱчкыдын эрыктэншогат

111 сӱр.

Кугу олалан йандар вӱдым кузэ пуат, палэн шогашта, 
Рублэвский вӱд стансий нэргэн умылтарэн пуэна. Рублэв- 
ский стансий Моско оласэ водопроводыш вӱдым пуэн шога.

Насос стансий ола дэч ӧрдыштӧ. Йогышо вӱдын кӱшӱл 
могырэш ыштымэ. Тидэ стансий чак фабрик, заводлат, йа- 
лат нимат укэ. Садаан тудо вӱд йандарын шога. Вӱд йан- 
дар гынат, тудым чот эрэктат. Вӱдын йандарлыкшым посна 
ыштымэ лабараторийштэ ончат. Лабараторийштэ кажнэ кэ- 
чын вӱдын арулыкшым шымлат.

Йогышо вӱд гычын вӱдым налаш, вӱд сэрэш кугу кок 
пачашан кӱй приомникым ыштымэ. Тидэ приомник вӱд стан- 
сийыш кайа. Вӱд пурмо вэрыштэ кӱртньӧ шоктэ, шолдра 
ӱзгар нимат пурэн ок кэрт.

Приомник гыч адак кӱртньӧ шоктэ гоч кӱртньӧ-бэтон 
дэн ыштымэ басэйнлаш кайат. Басэйн торэшыжэ 80 мэтр, 
кутышыжо 50 мэтр, кэлгытшэ 3 мэтр.,Тушко чылажэ 1 ми- 
лион вэдра вӱд пура.
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Тидэ басэйн гыч вӱд эркын йога, садлан чыла пудран- 
чыкшэ ӱлык волэн шинчэш. Шошым вӱд чот пудранымэ 
годым, пудранчым содор турлыктараш басэйныш хумичэс- 
кий составым пыштат. Тидэ состав минэральный шончал 
дэн пырльа содор турлэн шинчытат, вӱд пэш йандар кодэш.

Тыжэч вӱд эркын кугу пучыш эрнаш (фильтырыш) кол- 
талтэш. Тидэ фильтрыштэ тыгыдэ кӱй дэн кӱжгӱ лончо шо- 
дра ошма оптымо. Тыжак басэйнэш коддымо 
лавражэ эрнэн кодэш. Тужэчын вӱд анлий- 
ский фильтр манмашкэ йоктаралтэш.

Английский фильтрыштат шар кӱй шанча 
дэн ошма лийэш. Тыштэ ошма лончыжат, кӱ 
лончыжат пэш кӱжгӱ, адак ошмажат тыгыдэ.

Тидэ фильтр коч вӱд 
пэш эркын л э к т э ш ,  
шагат лан 10 см вэлэ 
йога. Садлан, шуко вӱ- 
дым эрыктэн шукташ 
фильтрын лопкыгшо 
лопка, фильтрын лоп-

112 сӱр.

кытшо 2500 кв. мэтр. Английский фильтр вончымэк, вӱд 
кугу рэзэрвуарыш погына, тужэчын тулэн водопровод рэ- 
зэрвуарыш колтат. Водопровод рэзэрвуар ола дэч кӱшнӧ, 
Лэнин курыкышто шога.

Канализатсэ — Ола гыч, пӧртла гыч тӱрло ок кӱл настам 
эрыкташ канализатсэ уло. Пӧртлагыч мушкылтыш, лавран 
вӱд, шонданла гыч ок кӱл наста ужаташ шуко пуч шамыч 
лийыт. Чыла лавра, мушкылтыш нинэ пуч дэн йогэн кайат.

113 сӱрэтыштэ кухньысо ракэвот дэн, канализатсэ пуч 
дэнэ ушнымым ончыкта. Тэ ужда дыр, ракэвот йумалнэ 
сифон уло.
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Тудо сифонжо канализатсий пучыш 
кок пуч дэнэ ушна. Ик пучшо кӱшкыла 
кайа, вэсыжэ улыкыла,

Ӱлыл пучшо дэнэ канализатсий пу- 
чыш мушкылтышыжо кайа, кӱшыл пуч- 
шо дэнэ осал ӱпшыжо кайа. Тидэ осал 
газышт пӧртыш ынышт логал манмэ, 
газ каймэ пучшо 5  буква гай. Ракэвот 
гыч вӱд йогэн лэхмэк, чыла йогэн огэш 
кай; изишак пучын кагыр лукэшыжэ ко- 
дэш. Кодшо вӱд пропка гай пэтырэн 
осал пушлан пӧртыш лэкташ корным 
ок пу.

113 сӱр. Тӱрлӧ шакшэ-влак йогымо 
провод.

Шондан волак шӱалташ ыштымэ. 
Р-тойгм тэмдалмэк С-сифон нӧлталал- 
тэш. Вара вӱд 1 пуч дэнэ волакыш 
волат, шӱалтэн колта. Вӱд ӱмбалнэ 
коштшо моклака. Я /-пэтыршэ кран 
дэк пижыктымэ. Вӱд йогэн каймэк 
моклакат ӱлык волат, кран почылдэш. 
Вӱд адак тудо атыш погына. Моклака 
вӱд дэн пырльа кӱш  кӱзат, кран пэ- 
тыр налтэш. Сӱрэтыштэ эшэ вӱд 
пропка дэн йуж  йандарэмдымэ пуч 

кой"эш.
114 сӱр. Кухньасэ водопровод 

кран йымал атэ.
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114 сӱрэтУштэ шонДанысэ кӓнализӓтсэ пучЫн вӱд проп- 
кажым ончыктымо. Тудо вӱд пропка пуч гыч мӧҥгӧ лэкшэ 
осал пушым куча. Кӱшычыы волшо вӱд, волакысэ ок кӱл 
настам мушкын канализатсэ пучыш колта. Кодшо йандар 
вӱдшӧ волакысэ лукэш кодын, пуш лэкшаш корным пэтыра.

Ракэвот гыч кайшэ пуч вӱдым вэлэ колтэн кэртэш. 
Пучыш шолдыра ӱзгар ынжэ логалман, ракэвот пундашыш- 
тэ кӱртньӧ шоктэ уло. Шолдра куштыра дэн вэлэ огыл, 
тыгыдэ дэнат, мутлан: шӱраш дэн, чай куча дэн, пӧрт 
мушмо лавран вӱд дэн сифоным куштыраҥдаш лийэш. 
Вара ракэвот гыч вӱд йогымымат чарна.

Куштыранжэ сифоным эрыкташ, сифон йӱмалнэ улшо 
той винтым (пропкам) О винтылэн лукташат, куштыражым 
кӱртньӧ воштыр дэнэ эрыкташ кӱлэш.

Кугу пучэш погынышо куштыражым эрыкташ, кугу 
вишым ыштымэ Р  (тэргаш).

Тидэ пӧртла гыч лэкшэ канализатсэ пуч, кудывэчысэ 
пуч дэнэ ушна. Кудывэчысэ пучла дэн ок кӱл наста урэмысэ 
пучлаш ушна. Варажым урэмла гыч иктыш ушнэн, ола шэн- 
гэл, мӱндырк кайат, ик 'вэрыш лэктэш. Тидэ вэржым оро- 
шатльымэ пасу маныт.

Тудо пасуэш йогэн толшо вӱд шарлэн, мландыш шуп- 
шылалтэш. Мландэш тудо вӱд адак эрна. Эрнышэ вӱд 
адак йогышо вӱдыш йогэн кайа. Кодшо тӱрло минэраль- 
ный насташт микроб полшымо дэн мландэ уаҥдаш полшат. 
Сандэн тугай пасуэш кушкылат сайын шочэш.

74. Экскурсий.

1. Олалаштэ вӱдым кужэч налыт?
2. И к йэҥлан кунар вӱд кӱлэш?
3. Водопроводыш йандар вӱдым вэлэ пуртышаш вэрч, 

мом ыштат?
4. Водопроводыш пуршо вӱдым кузэ эрыктат?
5. Мо тугай Английский фильтыр?
6. Пэш румбыкан вӱдым кузэ эрыктат?
7. Пӧртла гыч ок кӱл настам кузэ колтат?
8. Мо тугай орошэньэ пасу?
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75. Йодыш-вЛак.
1. Корэмыштэ вӱд молан йога?
2. Тэнгызысэ вӱдын ӱмбалжэ могай?
3. Вошт койдымо бакышкэ (103 сӱр.) вӱд тэмымэ. 

Бакыштэ вӱд мон кӱкшыт—палэн кэртыда?
4. Катализатсыштэ вӱд пропка молан кӱлэш?
5. Олаласэ вӱд пуч-влак тэлым молан огыт кылмэ?
6. Вӱд толшо пучым олмыкташ кӱлэш гын, вӱдым кузэ 

чарыман?
7. 115 сӱрэтыштэ кум тӱрло кӱкшытан чаньык уло, 

кумыиьэкшынат пундаш лопкытышт ик гай, кудо чаньы- 
кышкэ вӱд шуко пура?

8. Ракэвотсо кран йога. Йогымым чараш мом ышташ 
кӱлэш?

9. Ракэвот куштраҥэш гын, кузэ тудым эрыктыман?

]1

115 сӱр. 8 шэ йодышлан.

76. Вишкыдын атэ пундашыш тэмымыжэ.

Мэнзуркыш опталмэ вишкыдэ, мэнзурко пундашым тэмда. 
Кунар шуко вӱдым пыштэт, тунар гана тэмцымаш йэша- 
ралтэш, уровэньжат кӱш кӱза.

Мэнзуркысо вишкыдым лопка банкыш опталына гын, 
банкэ пундаш тэмдышэ вӱд кӱкшо ок лий, тэмдымашыжат 
шагалэмэш. Бакэ пундашын кумдыкшо лопка, садлан 
шагал логалэш (116 сӱр). Ындэ атыш опгалмэ вӱдын атэ 
пундашыш тэмдымыжым шотлэн налына. Ныл угыдан банкын 
пундаш кумдыкшо 40 кв. см, тушко 200 куё. см вӱдым 
опталмэ. Тидэ банкысэ вӱдын кӱкшытшӧ 5 сантимэтр лий- 
эш(117 сӱр.).
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Байкыш опталмэ вӱдын нэлгытшэ йОО г, сандэнэ кӓ>кна 
квадр. см кумдык атэ пундашлан, тынар тэмдылаш логалэш:

2С0 г  ̂ г
40 кв, см кв. см

1 кв. см кумдыкыш тэмдымашым удэльный тэмдымаш — 
маныт.

Тидым вэс турлынаг шотлэн лукташ лийэш (117 сур.). 
Кажнэ кв. сантимэтрыш, кв. см лопкытан, 5 см кукшутан 
вӱд тэмда. Тыгай вуд оран нэлгытшэ 5 грам. Ик кв. см

)кв̂ м
116 сӱр. 117 сӱр.

кумдыкан опталмэ вӱд мэнгэ кӱкшытын нэлгытшэ кунар 
атэ пундашыш тэмдымэ, удэльный тэмдымашыжат тунар 
лийэш.

Штативэш пыжыктымэ С/-тусан йандау пучыш изишак 
ртутьым опталына (118 сӱр.). Ваш ушнышо атэ-влак закон 
почэш, кадыр пучышто кокытыштыжат ртутьын кукшытшӧ 
тбр лийэш. Ртутьын кӱкшытшым шкалын палэшыжэ палэм- 
дэна. Йандау пучын А мучашышкыжэ, 10-15 см кӱкшыт 
вӱдым опталынат, ончэна, вишкыдын уровэньышт икгай 
лийэш мо?

Ртутьын В  пучышто кӱкшутшӧ кӱш кӱзэн.
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Тидэ ОПӸТ Ӹ Ш ТӸ М Э пог^ӓш 
ындэ тэмдымаш вашталтмэ 
шэкланымэ приборым, 119 сӱ- 
рэтыштэ ончыктымо гайым 
ышташ лийэш. Тыгай прибо- 
рым маномэтр маныт.

Прибор кадыртымэ йандау 
пуч дэнэ ыштымэ; пучышко 
изишак чийалтымэ вишкыдэ 
опталмэ лийэш. Кок пучыш- 
тыжат вишкыдэ тӧр лийыт. 
Тидэ пучым, тэмдымаш палаш 
шонымо атэ дэнэ ушэна. Ушы- 
мэчэ вишкыдынкукшӱтшӧ ваш- 

талтэш. Виш кодшо пучысо вишкыдэ кӱш кӱзымӧ дэнэ, мэ 
вэс атысэ вишкыдын тэмдьгмашыжым палэн нална.

Тидэ маномэтр дэнэ ындэ тудым палэна; атын формыжо

119 сӱр.
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ӓтэ пундашЫш тӓмдымашыжым ваштӓлта альэ укэ. Атын 
фзрмыжо могай вашталтмашым ышта, опытэш ыштэн он- 
чэна. 120 сӱрэтыштэ ончыктымо прибор Б  пундаш лукман 
бутылка. Бутылкан аҥышкыжэ, пропкаш М  маномэтр шым- 
дымэ. Маномэтр кӧргышто ртуть.

Ртутьын ужашыжэ бутылка аҥышкат лэктэш, садлан 
бугылка пундаш ртутьан (тарваналтшэ) лийэш. Тидэ ртуть- 
жым бутылкаш опта гмэ вӱд тэм- 
да. Ртутьын кӱкшӱтшӧ дэн вӱ- 
дын тэмдымыжым палэн кэртына.

Бутылка кӧргыш й^ндау пу- 
чан /  пропкам шындэнат, пу- 
чыш вӱдым опталына. Кунар 
кӱшкӧ вӱдым йэшарэна, тунар 
вишаҥан пучышто ртуть кӱшкӧ 
кӱза.

У  ончыктышо дэн бутылкасэ 
вӱдын кӱкшӱтшым палым ыш- 
тэна, маномэтрысэ ртутьын кӱк- 
шӱтэшыжат палым ыштэна. Ва- 
ра бутылка гыч пучым луктьша.
Пучысо вӱд бутылкаш кодэшат, 
маномэтрысэ ртутьым тэмда, 
маномэтрысэ ртуть мӧҥгӧ вола.
Тудо вӱдан лопка атэш шарлэп, 
лопка кӱкшӱтшӧ дэн изийын 
тэмда. Маномэтрысэ ртуьтым 
шэкланэн, лопка атышкэт адак
вӱдым йэшараш тӱҥална. Бутылкасэ вӱд, шаҥгысэ пучысо 
вӱд кӱкшӱтыш шумэкэ, ртутьат кӱш, тошто вэрышкыжэ 
кӱзэн кайа. Тидэ опыт мыланна тудым ончыкта: удэльный 
тэмдымашлан, атын формыжо нимогай вашталдымашы- 
мат ок ыштэ.

Тидэ лукмо кок пунчалым ваш ушэн, тыгай ик пунчалым 
ышташ лийэш: атэ пундашыш вишкыдэ тэмдымаш атын 
формыж дэн огыл, опталмэ вӱдын кӱкшытшо дэн да 
тудын удэльный нэлгытшэ дэн лийэш.
8 -1 3 4  113
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77. Вишкыдын атэ пырдыД{Ым тэмдымыжэ.

Атыш опталмэ вишкыдэ атын пундашым вэлэ ог^л, 
пырдыжшымат тэмда. Вычкыж рэзингэ лапчакым налын. 
.воронка аҥэш кылдыза. 121 сӱрэгысэ сэмын, йандау атыш

воронкажым чыкыза. Иандау атыш 
вӱдым опталына гын, тэ ужда, во- 
ронка аҥэш кылдымэ рэзингэ чы- 
малтэш. Вӱд тэмдымэ дэнэ рэзингэ 
мӱтылгэн лэктэш.

Садлан тыгай пунчалым ышташ 
1(ӱлэщ: вийкыдэ атэ пундашым 
вэлэ огыл, атэ пырдыжымат тэмда.

Кӱкшӧ калай атэш ала мыньар 
вэрэ рожым ыштымэ, тидэ рожлаш 
тыгыдэ маномэтр-влак шындылмэ.

Тилэ калай атыш вӱдым опталаш гын, маномэтрласэ 
ртуть тӱрлӧ кӱкшытыш кӱзат, тӱрлӧ кэлгытыштэ тӱрло 
тэмдымашым ончыктат.

121 сӱр.

г я я ш т л  1 1 1 Ш .

122 сӱр. 123 сӱр.
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Вишкыдын атэ пырдыжым тэмдыМэ кугытшО, ^атыш 
опталмэ вишкыдын кӱкшытшо дэнэ лийэш.

Ик гай кӱкшытысӧ лийшэ {В дэн С) маномэтрыштэ 
ртуть ик гай кӱкшытыш кӱза. Тугэжэ вишкыдын тэмдымаш 
тӱрлӧ точкылаштэ, ик кэлгытыштэ ик гайак лийэш.

Тудо рожла гыч маномэтр-влакым лукмэк, кӱчук йандау 
пучым кэрына (123 сур.).

Атыш вудым тэмымэк, тидэ тыгыдэ йандау пучла гыч 
вуд чымэн йогаш туҥалэш. Тидэ йандау пучшо кунар 
улнӧ, вуд тунар талын шыжэн йога. Тугак вӱдын чымалт- 
мыжэ ышкэ кӱкшытшо дэч лийэш.

78. Йогышо вӱдын рэакцийжэ.

124 сӱрэтышгэ кугу вородкаш рэзингэ пуч дэнэ тура 
углан кадыр йандау пучым шуймо. Воронкам штативэш 
сакымэ. Йандау пуч 
мучашым пэтырэн 
воронкаш в у д ы м 
опталат гын, йан- 
дау пуч тура кэча.
Пуч мучашым виш 
кодэт гын, вуд йо- 
гаш туҥалэшат, 
йандау пуч шӧрын 
кайа. Йогымо вэ- 
лын тупышкылажэ 
вуд тэмдэн пучым 
шӧрын колта. Тэ 
ончылсо опыт дэнэ 
палышта; п у ч ы н  
аҥжэ пэтырмэ ыль- 
ат, тэмдымаш чыла 
могыр пырдыжыш- 
кат ик гай ыльэ.

124 сӱр.

Тэмдымаш ик гай лиймэдэн пучат тура кэчыш. Пучын аҥжэ 
почмэкэ вуд йогаш туҥальэ. Йогымо годым вуд йогымо 
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могы^ыш тэмдымаш огэш лий, А  пырдыжыш тэмдымыж дэя 
тура кэчышэ пучым тэмдэн шӧрын колга.

Вӱд йогымо могыр ваштарэшысэ пырдыжыш тэмды- 
машым, йогышо вншкыдын рэакцнй маныт.

Иогышо вӱдын рэакцийжэ дэн 
«сэгнэр орва“ манмэ тарманым ыш- 
таш лийэш. Тура угылан йандау пуч 
гыч вуд йогымо дэн тудо тарман пӧр- 
таш тӱҥалэш.

79. Вишкыдэ кӧргыштэ тэм- 
дымаш.

Лаборатор паша.
Пашан"^ т ӱ ҥ  ш о т ш о  — вишкы- 

дэ кӧргысӧ тэмдымашым тэргаш.
Тарман дэн матэриал: йандау бан- 

кэ, йандау пуч, рэзингэ шэргаш, мано- 
мэтр, кӱчык рэзингэ пуч, м^сштаб 
кӱлэш.

1. Вийаш йандау пучым рэзингэ 
125 сӱр. Сэгнэр кольаса пуч дэнэ маномэтрыш шуйыза (119 

сӱр.). Кӱкшӧ банкыш вӱдым тэмыза.
2. Йандау пучшым вӱдыш эркын тура сакалтыза. Маномэтр 

мом ончыкта, шэкланыза. Вишкыдэ покшэлнэ тэмдымаш 
уло мО? Тэмдымаш тӱрлӧ кэлгытыштэ кузэ вашталтэш?

3. Йандау пучын мучаш гыч 15 слг-нарэшрэк рэзингэ шэр- 
гашым чиктызат, шэргаш дэк шумэш вӱдыш чыкыза, мано- 
мэтр кунарыш нӧлталалтын ончыза.

80. Вишкыдын ӱлыч кӱш тэмдымыжэ.

Тэ вишкыдын кӱшӱч ӱлык, ӱлыч кӱш тэмдымыжым а д ^  
пырдыжыш тэмдымыжым ужда. Икгай кэлгытыштак тӱрлӱ 
могырыш тэмдымаш ик гай лийэш. Ик кэлгытыштэ виш- 
кыдын тэмдымаш могайрак палэн нална.

Опыт—Лампэ тӱньыкын ик мучашыжым кӱжгу кагаздэн 
пэтырэнат, вӱдан йандаубанкыш шындэна (126 сӱр.). Тӱньы- 
кым вӱдыш волтымо годым, ӱлыч вӱд тэмдымэ дэнэ кӱжгӧ 
кагаз ластык тӱньык тӱрэш чот пижэш. Вишкыдын ӱлыч 
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кӱшкӧ тэмдымын вийжым висаш, лампэ тӱ- 
ньык кӧргыш картон тӧргалтмэш кидым 
пышташ кӱлэш ыльэ. Мэ тидым вэс тӱр- 
лын ыштэна: тӱньык кӧргын картон тӧр- 
галтмэш вӱдым опташ тӱҥална. Тӧргалтмэ 
жапшэ палэлийжэ манын, тӱньыкыш чийал- 
тымэ вӱдым пышташ лийэш (127.). Эркын 
сайын ыштымз опытыштэ раш палэ лийэш, 
картон лач л*амэп тӱньыкысӧ вӱд йандау 
банкы» вӱд дэнэ тӧр лийын шумэк тӧр- 
галтэш. Тидэ жапыштэ картоным ӱлычат 
вӱд тэмда, кӱшычынат туньыкысэ вӱд 
тэмда. Картон тӧргалт каймэ дэн, мэ тыгай 
пунчалым ыштэн кэртына: кок тидэ тэм- 
дымаш тӧр улыт, Тидэ опытым кэч могай 
кэлгытэшат ышташ лийэш. Вишкыдын 
вишкыдэ коргышто лийшэ иктаж лапкы-

тыш ӱлыч кушкӧ

126 сур. Вӱд йыма- 
чын картоным тзм- 
да, сандэнэ картон 
йанда тӱрэш пижын 

Еэча.

*.....т̂
127 сӱр. Картонышко вӱд 
ӱлычат, кӱшычат икгаиьэ 
тэмда, сандэнэ картон 

йымак вола.

тэмдымыжэ, кӱшыч ӱлык тэмдымэ дэн 
тор лийэш.

Тидэ пэш кӱлэшан пашам; вишкы- 
дын тэмдымыжым сайын тэргэн умлэп 
палаш, ӱлнӧ ончыктымо йодыш-влак 
дэн, задач-влакым сайын тэргэн, пун- 
чалым ышташ кӱлэш.

81. Задач да йодыш-влак.

1. Мэнзуркын пундаш кумдыкшо 
20 кв см. Вӱд 10 см кӱкшытыш оптал- 
мэ. Мыньар грам вӱд уло мэнзуркыш- 
то? Мэнзурко пундашыш тэмдымаш 
кунар лийэш?

2. Ӓҥсыр мэнзуркысо вӱдым лоп- 
ка банкыш опталмэ. Вӱдын пунда- 
шыш тэмдымыжэ вашталтэ мо?

3. Атышкэ 15 см кӱкпхӱт вӱд оп- 
талмэ. Тидэ лончо вӱдын атэ пундашы- 
шкэ удэльный тэмдымашыжэ могай?''
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Юм.

4. бОсжкэлгыт вӱдыштӧ удэльный тэмдыш мыньар лийэш? 
50 см, кӱкшытан, 1 кв см лопкыт пундашан вӱд мэнтэ

мыньар нэлгытан лийэш?
5. 10 мэтр кутышан водопровод пуч вӱд дэн тэмымэ.

Вӱдын пырдыжыш тэмдымыжэ 
чыла кӱкшытыштат ик гай мо? 
Пуч мучашыштэ вӱдын тэмдымы- 
жэ могай? (128 сӱр.).

6. 12 мэтр кэлгытан кугу пийа 
капкаш удэльный тэмдымаш мо- 
гайрак лийэш (129 сӱр.)?

7. Нэфтэ висымэ пучышто 8 
мэтрым ончыкта. Бакэ пундашыш 
нэфтын удэлный тэмдыш могай 
(130 сӱр.)?

8. Кум икгай пробиркыш 20 
см кӱкшыт гыч иктыш вӱдым, вэ- 
сыш ртутьым, кумышыш- краси- 
ным опталмэ. Кажнэ пробиркысэ 
пундашыш удэльный тэмдымашым 
шотлэн лукса.

I? 9. Атыштэ вӱд 15 см кӱкшыг, 
128 сӱр. 5 задачлан. 10 см кэлгытыштэ, 20л:в см кум-

дыкан лапчак уло. Тидэ лапчакыш 
ӱлыч кӱшкӧ, кӱшӱч ӱлык тэмдымашым муза.

10. Кок атым (131 сӱр.) ик нарак бӱдым тэмымэ 
Банкэ-влакын пундашыш тэмдымаш ик гайак мо?

11. Тудо кок атышкак, 10 шо задачэ гайэ; иктышкыжэ, 
вӱд, вэсышкыжэ красин тэмымэ, кӱкшытышт когыньышты- 
нат ик гайак. Удэльный тэмдымаш когыньыштынат ик га- 
йак мо? Нунын кокласэ краным почат гын, ик атэ гыч вэс 
атыш йогат мо? Кран почмэк вишкыдын кӱкшытышт ик 
гайак кодэш мо?

ттгг

129 сӱр. 8 задачлан. 130 сӱр. 8 задачлан.
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12. 76 см кукшытан ртугь мэҥгыа 
шыжым шотлэн лукса.

13. Насосын тэмдымэ вийжэ 5 лгг/лгв 
вӱдым мон кӱкшытыш кӱзыкташ лийэш?

удэльный тэмдыма- 

см. Тидэ насос дэн

:--------
----------------------

. — и < —■----------------------

131 сӱр. 10 задачлан.

132 сӱр. 16 задачлая. 133 сӱр. 14 задачлан.

14. Мэнзурка пундашыш ртуть изышак пыштымэ. Тушко 
•йандау пуч шогалтымэ. Мэнзуркэш ртуть ӱмбак 27,2 см вӱд 
тэмымэ (132 сӱр.). Йандау пучышто ртуть кунарыш кӱза?

15. Вӱд йӱмалсэ пуш вӱд йӱмак 
50 мэтрыш волэн. Пушын кажнэ 1 
кв мэтр кумдыкан ӱмбалжэ мыньар 
тэмдымашым чыта. Тэҥгыз вӱдын 
удэльный нэлгытжэ 1,02.

16. Кум атышкэ(133 сӱр.) ик кӱк- 
шытанак вишкыдым опталмэ. Кудо 
атыштыжэ вӱд шуко. Кудо атыштыжэ 
удэльный тэмдымашыжэ утларак.

17. Вӱдышкӧ ныл угылан моклакам 
пыштымэ (134 сӱр.). Моклакан шола, 
пурла, ончыл, шэҥгэл, ӧрдыж пырдыж- 
шым вӱд ик сэмынак тэмда мо? Адак 
ӱмбал дэн йымал пырдыжшэ ик гайак 
тэмдалтэш мо? 134 сӱр. 17 задачлан..
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18. 135 сӱрэтыштэ тыгай опыт ончыктымо. Пэчкэ тичак 
вӱд, тушко адак кужу пучым шогаятэн, вӱдым оптат. Пу- 
чыш вӱдым оптымэк, пэчкэ пудэштын. Каласыза, молан пу-

чыш йэшармэ дэн пэчкэ 
пудэштын.

19.' 136сӱрэтыштэ тош- 
то книшкасэ опыт он-

13 3 сӱр. 19 задачлан. 136 сӱр. 20 задачлан.

чыкталтэш. Йзҥ  вӱдан коваштэ мэшак ӱмбалнэ шога, 
Мэшак гыч пуч кайа. Айдэмэ тэмдымыж дэнэ вӱдым 
шуко кӱшкӧ ок кӱзыктӧ. Айдэмэ 75 кг. гын, вӱдым мон 
кӱкшытыш кӱзыкта?

Мэшак ӱмбалсэ оҥа кумдыкшо 1000 к&. см.

82. Тэргыш йрдыш.

1. Вишкыдын могай койшыжо уло, шотлыза.
2. Вишкыдын шкэ формыжо уло мо?
3. Вишкыдын оражым вашталташ лийэш мо?
4. Шып шинчышэ вӱдын ӱмбалжэ могай?

. 5. Ваш ушнышо атылаштэ вишкыдын кӱкшытшӧ кузэ 
лийзш?
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6. Вӱд висымэ йандӓу молан кӱлэш?
7. Тэхникышкэ ваш ушнышо атэ-влакым пуртымо примэ« 

рым каласыза.
8. Артэзиан тавэ (виньэм) гыч вуд кузэ лэктэш?
9. Водопровод кузэ ыштымэ.

10. Атэ пундаш дэн атэ пырдыжыш тэмдымаш кузэ 
лийэш?

11. Вишкыдын ӱлыч кӱшкӧ тэмдымыжым кузэ ончыкташ?
12. Кэлгэшмэ дэнэ тэмдымаш кузэ вашталтэш?
13. Сэгнэров оравам умылтарыза. ,
14. Атын формыж дэнэ вишкыдын тэмдымаш вашталтэш 

мо?

83. Йымак волышо настам вӱд мӧҥгэш нӧлта.

Тавысэ вӱд вэдрам вӱдыштӧ улмыж годым нӧлташ куш- 
тылго. Вӱд ӱмбак лэкмӧҥгыжӧ нэлэ лийэш; тидым коч

137 сӱр. 138 сӱр.

кӧат шинча. Вӱдыштӧ йӱштылмӧ годым вӱд нӧлтымым пэ- 
шак шижаш лийэш; тыгэ ик кид дэнэ кугу йэҥымат вӱдыш- 
тӧ нӧлталащ нэлэ огыл. >
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1 опыт. Изи пашкар вуйэш вулно кагазым пӱтырэн 
мэнзурко вӱдыш колтыза. Тыгай пашкар йымак волыдэ 
унчыло шогэн коштэш. Парньа дэнэ вӱд йымак тэмдалына 
гынат, парньа налмэ почэшак вӱд ӱмбак лэктэш. Тыштат 
вӱд нӧлтымым шижына.

2 опыт. Виса салма йымак шӱртӧ дэнэ йанда пробкым 
кылдэн сакыза (137 сӱр.). Вэс салмашкэ нэлгытым пыштэн, 
кок салмамат тӧр штыза. Виса салмч йымак сакымэ проб- 
кым мучыштардэ, стакан вӱдыш чыкыза. Виса салма-влак 
тӧр кодын кэртыт мо? Пробка кэчыман салма куштылэмын 
нӧлталалтэш. Вӱднӧлтымӧ дэнэ пробка нэлгыт куштылэмын.

Тудо пробкымак кошкымэкыжэ тыглай висэн ончэна 
гын, нэлгытшэ йӧршынат вашталтын огыл. Тыштат вӱдын 
ӱмбак нӧлтымыжӧ рашак палэ.

3 опыт. Штатив пружинышкэ йанда стакан шындаш 
оҥгым пыжыктымэ (138 сӱр.). Стакан тич вӱдым тэмэн, шӱр- 
тэш кьглдымэ кӱй падрашым колтыза. Вӱдыш волышо кӱй 
кап шырэн вӱдым ӧрдышкӧ вэла. Кӱлын вӱдан стаканым 
оҥгышко пуртэн шындэн, кӱй падрашымат йымакэ сакэна. 
Стакан дэнэ кӱй нэлгытлан кӧра пружин кунар шуйнымым 
палэмдыза. Кэчышэ кӱйым мучыштардэ вӱдыш чыкэна. 
Вӱд нӧлтымӧ дэнэ кӱй куштылэмэшат, пружинат мӧҥгэш 
туртылалтэш. Кӱлын стаканыш тичак вӱдым тэмэна гын, 
туртшо пружин адакат тоштыж нарак шуйна.

Пундаш волышо настам вӱд нолтымо вий, наста кап 
шырэн лукмо вуд нэлгыт дэнэ икгай.

Тыгай законым шукэртак грэк калык гыч кугун т^нэм- 
шэ Архимэд палэн. Тудланак тудым Архимэд закон-ма- 
ныт.

84. Йодыш дэнэ задачэ влак.

1. 20 см^ кугытан мрамор падрашым вӱд могай вий 
дэнэ нӧлта?

2. 5 дм^ кӱйын нэлгытшэ 15 кг. Вӱд йымак волымо дэч 
могай вий яӧлтымӧ кӱлэш?

3. 10 см^-аа йанда пробкам кэросиныш пыштымэ. Кэро- 
син могай вий дэнэ мӧҥгэш нӧлта.
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4. Вишкыдэ насташкэ пыштымэ ӱзгарыҥнэлгытшэ шырэн 
лукмо вишкыдэ нэлгыг нарэ йомэш, -  манмаштэ могай эк- 
шык уло?

5. Узгарым 50 г вий дэнэ вӱд нӧлта. Оражэ могайрак?
6.  ̂ см? той мо чоло вӱдэш куштылэмэш? 1 см^ кӱрт- 

н! ӧ? Йанда? т. м.
7. Вулно кагаз пӱтырман пашкар вӱдыштат, ӱйыштат 

ӱмбалнэ коштэш. Вӱдыштӧ альэ ӱйыштыжӧ пашкарын кап- 
шэ утларак вола?

8. Вӱд йымак волышо шарикым ӱйышкӧ пыштэна гын, 
мо лийэш?

9. 1200 см} ан шарын нэлгытшэ 300 г. Тыгай парым вӱд 
йымак чыкэн кидым луктына гын, вӱд йымаланак кодэш 
мо? Шарым вӱд пундаш волташлан могай вий кӱлэш?

85. Архимэд законым тэхникыш пуртымо,
Иймаш. Вӱдыштӧ, моло вишкыдэ насташтэ тӱрлӧ ӱзгар- 

влак ийын кыштмым чыланат шинчэна. ’ Молан нуно вӱд 
йымак волыдэ ийын коштыт, тидым Архимэд закон гыч па- 
лэна. Вишкыдыштэ ӱзгар (наста) кок вий кок- 
лашкэ вэрэштэш: ӱзгарын шкэ нэлгытшэ СЛ) 
ӱлыкӧ шупшэш, 2) ӱзгар кап дэнэ шӱкэн 
лукмо вишкыдэ шкэ нэлгытшэ дэнэ ӱмбак 
нӧлта (139 сӱр).

Кок вий коклаштэ лиймэ дэнэ ӱзгар ку- 
гурак вий вэлкэ кайа, Узгарын кап нэлгытшэ 
шӱкэн лукмо вишкыдэ лэч утларак гын, тудо 
ӱлык вола; шӱкэн лукмо вишкыдэ кап 
нэлгыг лэч утла лиймаштэ ӱзгар ӱмбалнэ 
ийын коштэш.

Ӱзгар нэлгыт шӱкэн лукмо вишкыдэ наста дэн ик гай 
гын, кыдалнэ копггэш (ӱмбакэ ок кой, чылт йымакат ок 
воло).

140 сӱрэтыштэ пробка дэнэ пэтырман изи пробиркэ он- 
чыктымо. Пробка воштшо вычкыж йанда пуч колтымо. Ты- 
гай пробиркэ, вӱдышто кӱшыч ӱлык коштэш. Сандэнэ тич 
вӱд тэмыман йанда клэнчашкэ колтымо. Йанда клэнчам 
тичмаш пробко дэн пэтырмэ годым, пызыралтмэ дэнэ вӱд 
йанда пуч мучко пробиркыш пура. Нэлэмшэ пробиркэ пун-
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дашкэ волалтэш.* Пробкы мӧҥгэш кораҥдымэ сэмын, про- 
биркэ гыч туршто йуж вӱдым шукэн луктэш. Куштылэммыж 
дэнэ пробиркат тошто вэрышкыжак нӧлталалтэш.

Тыгэ узгар нэлгытым изэмдыл, 
кугэмдыл вуд пундашкз волташат, 
умбак кузыктэн лукташат йӧнэш- 
тараш лийэш. Пробиркышкэ, мили- 
мэтрлан ужашлымэ (142 сур.) лас- 
тыкым мучко пыжыктэн, пундаш- 
кыжэ ошмам пыштыза, вудышкӧ 
шогалтэн колтыза. Вуд умбалнэ шо- 
гэн коштшо пробиркышкэ изин 
ошмам йэшарэда гын, мо лийэш? 
Пробиркэ вудышкӧ утларак волал- 
тэш. Тыгэ ошмам, куртньӧ пудыр- 
гым эркын эрэ йэшарэна гын, про- 
биркэ нэлэммынс дэнэ, вара сэмын 
вуд пундашкат волэн возэш.

Турлӧ шынэн ончымаштэ, вӱ- 
дыштӧ коштмо 

кугу пушымат (судно) кузэрак шташ 
кулэшыжэ палынак койын шога. Кугу 
вуд пушын нэлгытшэ, тудын вудыш во- 
лалтшэ кап дэн шукэн лукмо вуд нэл- 
гыт нарэ лийман.

Пробиркышкат ошмам эрэ йэшармэ 
дэнэ, тудо вудышкӧ эрэ кэлгынрак во- 
ла. Вуд пундашкэ волэн вочшо пробир- 
кэ кап шукэн лукмо вуд нэлгытым (М ), 
тудо пробиркын вуд умбалнэ коштшы- 
жла шукэн лукмо вуд нэлгыт (/V) дэнэ 
таҥастармаштэ Ж-жэ N  дэч нэлырак.

Сандэнэ кугу пуш чоло вуд оран нэ- 
лгытшэ ( М ) пуш кап нэлгыт (IV) дэчк угу 
лийман. М -жэ N  дэч шагал Лиймэ дэнэ пуш капат ву- 
дышкӧ шагал вола. Тыгай пушышко турлӧ погымат утларак 
оптэн наҥгайаш лийэш.
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Кугу пушым шташ тӱҥалмэ дэч ончыч, тудын нэлгытшэ 
дэнэ оражым шотлэн пыштыман.

Пушын нэлгытшэ мащ^ина-влак, моло нэлгыт дэнэпырльа 
пушын вӱдыш волалтшэ кап ужашыж дэнэ шӱкэн лукмо 
вӱд нЭлгыт нарэ лийман.

Вӱдыштӧ коштмо кугу пушышко тӱрлӧ нэлгытымат шот 
дэнэ вэл опташ лийэш. Нэлгытым мояар опташлийэш, вӱ- 
дышкӧ пуш волалтмэ гыч палыман. Вӱдышкӧ волышо пуш 
ужаш дэнэ вӱд ӱмбалсэкыдэжым йош- 
кар корно дэнэ палэмдат. Йошкар 
корно дэч ӱлыкӧ,—вӱд йымалсэ ужаш, 
кӱшкыжӧ— вӱд ӱмбалсэ ужаш манмэ 
лийэш.

Кугу пушын вӱдысӧ кап оражэ 
пушын кугытшым ончыкта. Кугу пуш 
10 тӱжэм тон вӱдым шӱкэн луктын 
шога гын, шкэ нэлгытшыгэ 10 тӱжэм 
тон нэлгытым нумал кэртэш.

Вӱд йымак волалтшэ пуш ужашын 
оражэ 10 тӱжэм лийеш.

Вӱд йымалсэ пуш ужаш чыла во- 
лалтмэш ик канат нэлгытым огыт оп- 
то, эрэ утыжым кодат. Иктаж мо 
дэнэ шӱтлэн вӱд пура гынат (кыдэж 
гыч кыдэжышкэ пуш пундаштэ вӱд
кайэн ок кэрт), вӱд йымак содорак пуш ок волэн кайэ. Тидэ 
коклаштэ шӱтлышӧ вэрым ачалэн, пурэн тэмшэ вӱдым ту- 
лэн') лукташ лийэш.

Вӱд йымач коштмо пуш. Вӱд йымач коштмо кугу пуш 
сар пашаштэ полша. Тугай пуш дэнэ вӱд йымачын тӱрлӧ 
вэрышкат кайэн колташ лийэш. Вӱд йымач коштмо , кугу 
пушын кужутшо_100 м, изирак пушын 30 м  лийэш. Ожнысо 
вӱд йымач коштмо пуш влакын вӱд ӱмбалсэ мардэж луп- 
шымо дэнэ пурэн-лэктын коштмо льукымат тӱкылаш пэрна 
ыльэ.

I

и2 сӱр.

1) качать.
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143 сӱр. Вӱд Йымач коштмо пушым пӱчкын ончыкталтын.

Кызыт вӱд йымач кошташ штымэ пуш-влакын вуд ӱмба- 
лан кодшо ужашыжэ тугай изи огылат, мардэжан годым 
вӱд лупшымо дэчат лӱдшаш укэ. Адак кӱлэш годым, вӱд 
йымакат 2 минут коклаштэ волэн шылэш.
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Тыгай пушым Ъӱд дэнэ нэлэмдэн йым'ак волташ, пуш 
пундаш вэлыштэ вӱд пурташ цистэрнэ (143 сӱр.)-влак штал- 
тыт. Ик цистэрнэ-влакышт пуш нэлгытым вэсэмдаш, вэсышт 
пуш капым вӱд йымак волташ. Молышт пуш вуй дэнэ поч 
вэлым кӱлэш сэмын куштылэмдаш — нэлэмдашлан, пуш вуй- 
ышто альэ почышто улыт.

Пуш вуйысо цистэрнэ-влакыш вӱдым 
пуртэн, пуш вуй чотырӓк вӱдышкӧ во- 
ла. _Поч вэл цистэрнэ-влакыш вӱдым 
пуртымо годым, поч вэл вӱдышкӧ вола.
Пушым вӱд йымак шылташлан шкэ цис- 
тэрнышкыжэ вӱдым вэлэ пуртэн, тэмы- 
ман. Ончычак моло цистэрҥэ-влак дэнэ 
пуш нэлгытым кэлыштарэн йамдылман.
Тушманым ужмӧҥгӧ, канитан ой почэш 
вӱд йымак волтышо цистэрнэ-влакыш 
вӱдым пуртыман. Цистэрна - влакышкэ 
вӱд тэммэ сэмын пуш шкэак вӱдышкӧ 
вола.

Пуш коштыктышо машина - влакэш
олтымо вишкыдэ наста п>чымо дэнэ
пуш нэлгыт ыжнэ шагалэм, — манын,
йулышӧ наста олмэш вӱд тэмын шога.
Садлан пуш нэлгытат ик гайак кодэш.
Тушманым шалаташ колтылмо мин дз-
нэ снарьад-влак нэлгытат вӱд дэнэ тэмал-
тыт. Цистэрныш тэмымэ вӱдым ӱ м б а к  144 сӱр. Арэо.мэтр Д1 ту-

дындэнпашам шгымаш.лэкташ туртшо иуж дэнэ поктэн луктыт.
Архимэд закон дэн удэльнэ нэлгытым палымаш. Тид- 

лэч ончыч тӱрлӧ ӱзгарынат удэльнэ нэлгытшым мэнзурка 
дэнэ палэна ильэ. Ӱзгарын оражым мэнзурка дэнэ пэш ла- 
чак палаш ок лий,

Коч могай ӱзгарымат йымак волымо дэч ӱзгар кап шӱкэн 
лукмо вӱдын энлгытшэ мӧҥгэш нӧлта. Мутлан ӱзгарым йы- 
мак волымо дэч вӱд 5,3 г нэлгыт дэнэ нӧлтымӧ годым, ӱзга- 
рын оражэ 5,3 см^ лийэш.

Удэльнэ нэлгытым тыгэ палаш лийэш (137 сӱр). Узгарым,
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шӱртӧ альэ вӹчкыж кӱртньӧ воштӹр дэнэ влӧа салмӓш сӓ- 
кэн, нэлгытшым палыман. Тудо ӱзгарымак вӱдыш колтэн 
висат. Нэлэмшэ виса салма гыч уто граммым налына. Нинэ 
налмэ уто грамм-влак ӱзгарын оражым см^ дэнэ ончыкта.

Ӱзгарын нэлгытшым шкэ оражлан пайлэн, удэльнэ нэлгы- 
тым палэна.

Арэомэтр. Изи пашкар вуйышко вулно кагазым пӱты- 
рэн вӱдышкӧ колтэда гын, пашкар унчыльо шогалэш. Чыла 
капшэ йоммэш ьӱдышкӧ ок воло. Кап нэлгытшэ, шӱкэн 
лукмо ора вӱдын нэлгытшэ дэнэ тӧр лийымэшкэ вэл вола. 
Пашкарын вӱдыш волышо ужашыжым палэмдэн, спиртышкэ 
колтыза. Пашкар спиртыштэ утларак йымак вола. Молан 
спиртыштэ утларак йымак вола?

Вулно кагаз пӱтырман пашкарым спирт гыч луктын, ну- 
гыдо шинчал вӱдышкӧ пыштэда гын, корэм вӱд дэч шагал 
йымак вола. Шинчалан вӱдынудэльнэ нэлгытшэ тавэ вӱд 
дэч кугу. Тыгак тӱрлӧ вишкыдэ наста-влакын удэльнэ нэ- 
лгытлпалмэ приборым штат.

Тыгай приборым арэомэтр,— маныт (144 сӱр.). Арэомэ- 
трым йанда пуч дэн штат. Вишкыдэ'наста-влакыштэ прибо- 
рын вэртикальнэ шташ вуйыштыжо ртуть альэ дробь лийэш. 
Ианда пуч мучко вишкыдэ-наста-влакын удэльнэ нэлгытым 
ончыктышо шкала лийэш. Тидэ шкалаштэ тӱрлӧ вишкыдэ 
настан удэльнэ нэлгыт ончыктымо арэомэтр вишкыдэ нас- 
ташкэ волалт шогымо годым, шкала тудын удэльнэ нэлгыг- 
шым ончыкта. Шӧр удэльнэ нэлгытым палгымэ приборым 
лактомэтр, — маныт.

Арэомэтр дэнэ тӱрлӧ вишкыдэ настан удэльнэ нэлгытшым, 
вийыжымат палаш лийэш.

86. Йодыш дэнэ задач-влак. >>
«

1. Молан пуш вӱд ӱмбалнэ коштэш, кӱртньӧ, пудайымак 
вола?

2. Вӱдыштӧ коштмо пушышко нэлгыгым оптымо годым, 
мом ужаш лийэш?

3. Параход йогын вӱд гыч тэҥыз вӱдышкӧ лэкмӧҥгӧ, 
чотырак вола альэ куза?
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4. Ик виса салмашкэ вулно падрашым, вэс салмашкэ 
тугай нэлгытанак йанда падрашым кылдэн сакэна. Вулно 
дэнэ йандам вӱдышкӧ чыкэна гын,' виса салма-влак тӧр 
кодыт, укэ?

5. 10 кг-ман ӱзгар вудыштӧ 6 кг-ыыи шупшэш. Удэльнэ 
нэлгытшым палыза.

6. Вӱдыштӧ йанда пробка 5 г-лан куштылэмэш. Пробкан 
оражым палыза.

7. Вӱдыштӧ пробка 5 г-лан куштылэмэш, кэросиныштэ 
4 г-лан. Кэросинын удэльнэ нэлгытшым палыза.

8. Пушэҥгэ молан вӱд йымак ок воло? Пробка?
9. Трактор вийаш лукан 5 м  кужытан, 4 м  торэшан па- 

ромыш пурэн. Сандэнэ паром 5см  вӱдышкӧ волэн. Тракты- 
рын, нэлгытшым муза.

10. Вийаш лукан 25 м  кужутан, 12 м  торэшан баркыш 
мыландэ шӱйым оптымӧҥгӧ, баркэ 0,5 м-лан вӱдышкӧ во- 
лыш. Вийаш пырдыжан баркышкэ шӱйым моньарэ оптымо?

87. Вишкыдын тэмдымашыжэ.
Вишкыдэ ӱзгар шкэ кӱкшыт дэн удэльнэ нэлгытшылан 

кӧра атэ пундаш альэ пырдышкат тэмдэн шогымым мэ 
шинчэна.

5 см кӱкшӱтан вӱд мэҥгэ ик квадрат .сантимэтр кумды- 
кыш 5 г нэлгыт дэн тэмда. Вӱдын 12 см кэлгытыштэ 1 см^

■заь
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кумдыкыш — 12 2 тэмда. Тэмдыш кугэмдаш, вӱд мэшгым ку- 
гэмдыман. 145-шэ сӱрэтыштэ ончыктымо гай атышкэ 25 см 
кӱкшыт вӱдым тэмэна гын, тыгэ 1 см?-ак А  кумдыкыш 25 г, 
дэн тэмда, ӧрдыж5 пырдыжыш—20 г, ӱмбал С пырдыжыш — 
15 2 нэлгыт тэмдат. Коч могай кумдыкланат нэлгыт тэмды- 
мым шотлэн лукташ куштылгын лийэш.

\0  см нӧлтылмэш атыш вӱдым тэмэна гын, мо лийэш?
Тэмдышат квадрат сантимэтр- 
лан {см'^) 10 г кугэмэш, А  — 
ЪЬг^см ,̂ В — 30 г/сл<2, С — 25 г/ 
см- лийыт. Молан тэмдыш ку- 
гэмэш? У  гыч 10 см кӱкшыт 
йышарымэ вӱд АВ  ӱмбак квад- 
рат сантимэтр йыжа {см^) 10 г 
нэлгыт дэн тэмда. Йэшаралтшэ 
тэмдыш — чыла атэ ужашыш- 
кат ик тӧр тэмда. Йэшарымэ 
вӱд нэлгытым 10 г^см'  ̂ тэмды- 
шэ поршэнь дэнат вашталтэн 
кэртына, садэ тэмдышат атэ 
мучко ик тӧр кугэмэш.

Садэ ойлымым кӱчыкэмдэн 
каласэн кэртына.

1. Пэтырмэ атыштэ вишк'ыдэ наста тэмдалтэш гын, тэм- 
дымаш чыла кумдыкэш тӧр шарла.

2. Квадрат сан.тимэтр кумдык тэмдалмэ,— чыла атэ пыр- 
дыш ужашышкат тугак тэмда.

Кугу тунэмшэ Паскаль лӱман француЗг вишкыдэ ӱзга- 
рыштэ тэмдыш законым тыгэрак палымдэн.

Атыш пэтырмэ вишкыдэ ӱзгарым тэмдымэ, чыла ;ВЭ- 
рышкат квадрат сантимэтр йыда ик тӧр тэмда.

88. Вӱд ‘) прэсс. ф
Вишкыдэ ӱзгар могай улмыжым палышна. Садын дэн 

машиным штэн мэ пашашкат тудым кычкэн кэртына. Тыгай

145 сӱр. Паскаль (1623— 1662)

0  Гидравлический.
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машина 147 сӱрэтышта ончыктымо. Кок тӱрлӧ диамэтран 
В  дэнэ Е  цилиндрым С пуч дэн иктыш ушымо.

Аҥысыр В  цилиндрыштэ А  поршэнь вӱдым тэ.мда. Тэм- 
дыш ик цилиндр гыч С пуч коч вэс цилиндрыш тӧр шар- 
лэн, О  поршэньым нӧлта. Кок тӱрлӧ диамэтран цилиндр- 
ыштэ тӱрлӧ поршэнь-влак: Л — 1 см \ О  — 50 см^ лийыт.

Л поршэнь 1 кг 
дэнэ тэмда гын, Пас- 
каль закон почэш 
О  поршэньым 50 кг 
нӧлта. К у г у  пор- 
шэньым нӧлталтдэ 
кодышаш вэрч, 50 кг 
нэлгытан у  3  г а р ы м 
пыштыман. ^

Машинан изирак 
поршэньым 5 кг тэм- 
дымэ годым, кугу 
поршэньыш могай- 
рак нэлгытан ӱзга- 
рым пыштыман? Та- 
ҥастармаштэ, кугу поршэнь изи поршэнь дэч 50 пачаш.лопка. 
Садэ гыч 50 пачаш нэлырак ӱзгарым — 250 «г пыштыман.

П р и м э р .  Кок тӱрлӧ 150сл«2 дэнэ 4 см- лопкытан пор- 
шэньым налына. Изирак поршэньыш \2  кг тэмда. Кугу 
поршэнь нӧлталтмэ дэч могай нэлгытым пыштыман? Изирак 
поршэньыш — чылажэ 12лгг тэмда. 1 см^ кумдыкым 4 пачаш 
шагал тэмда: 12 «г : 4 см"̂  =  3 кг^см^.

Паскаль закон почэш \ 50 см^ лопкытан поршэньым 
3 кг/см^ X  150 см^ =  450 кг нӧлта.

Кугу поршэнь нӧлталтмэ дэч могай нэлгытан ӱзгар кӱ- 
лэшым палэнат улына.

147 сӱр. Вӱд прэссын схэмыжэ.

89. Задач-влак.
1. Кок тӱрлӧ 1000 см^ дэнэ 5см^ лопкытан поршэньым 

налына. Изирак поршэньыш 200 кг тэмда. Кугу поршэнь 
нӧлталтмэ дэч могайрак нэлгытым пышташ кӱлэш?
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2. Ик поршэнь 1 вэсыжэ 1 см‘‘ кумдыкан. Тэмдымашым 
тӧр штышаш вэрч кугу поршэньэш могай нэлгытым пышты- 
ман? Шотлэн лукса.

90. Вӱд машина тэхникыштэ.
148 сӱрэтыштэ вӱд прэсс пӱчкын ончыктымо. Шола мо- 

гырсо изирак поршэнь (А ) вӱдан рэзэрвуар (С ) дэн ушнэн 
шога. Тыдэ (А ) поршэньын (Г )  кучэмжым коштыктэн (С),

рэзэрвуар гыч вӱ-
дым кугу цилинд- 
рыш тулэн колты- 
ман. К у г у  цилин- 
дрыш тэммэ сэмын 
вӱд СЕ) поршэньым 
эркын нӧлташ тӱҥа- 
лэш. Кугу поршэнь 
дэн кӱшыл ората 
торэш коклашкэ тэм- 
даш (пызырыкташ) 
ӱ з г а р  пышталтэш. 
Тэхникэ п а ш а ш т э  
йужгынам наста-вла- 
кым пызыраш альэ 
тэмдаш кӱлэш, Тидэ 
пашаштэ вуд прэсс 

пэш кэлша. Тыгэ, тудын дэнэ шудым, кагазым, мамыкым 
прэсовайа. Кугу прэсс дэнэ завотышто кӱжгӧ куртньӧ лис- 
там кадыртат; турлӧ мэтал узгарым тэмдэн штат.

Гидравлик прэссым грамофон пластинкэ-влак штымаштэ 
полшыктат, кужгу куртньӧ ластыкым туҥдат, тыгыдэ курт- 
ньӧ узгар-влакым мэтал лышташ гыч штылыт, кужгу мэ- 
тал ластыкым шуткалат, машинэ ужашын чоткыдыжымат 
тэмдэн ончэн палат.

91. Паша.
Тавэ гыч вуд вэдрам, шахтэ гыч мландэ шӱйым лукта- 

шат — пашам штыман. Кугурак нэлгытан узгарым кушкырак 
нӧлталаш чӧтырак пашам штыман. Кэлгэ шахтэ гычат 
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мыландэ шӱй вэдрам лукташ, тавэ гыч вуд вэдра лукмо дэч 
чотырак пашам штыман.

Могай кугытан паша штымым палаш 1 кг  нэлгытым 
1 м  кӱкшытыш нӧлталмэ пашам налыт. Тыгай кугытан 
пашам килограммомэтр,— маныт.

Килограммомэтрым кӱчыкын кгм  манын палэмдат.
Тӱрлӧ нэлгыт нӧлтымӧ пашам шотлэн лукташ лийэш.
1 - ш э п р и м э р. 25 кг нэлгытан 

моклакам 4 м  кӱкшӱтыш -кӱзыкташ 
мо чоло пашам штыман?

1 кг нэлгытым 1 м  кӱкшытыш кӱзы- 
кташ 1 кгм  пашам штыман. Ик кг вэлэ 
огыл, 25 кг нэлгытым 1 м  кӱкшытыш- 
кӧ кӱзыкташ, 25 кгм пашам штыман.
Тудо 25 кг нэлгытымак 4 м  коклашкэ ^  
кӱзыкташ, пашам 25/гглг дэч 4 пачаш 
утлзрак штыман.

25 кг X  4 ж =  100 кгм.

2-ш о п р и м э р. М  кг нэлгытым 
7 м  коклашкЭ кӱзыкташ мо чоло пашам штыман?

64 кг 1 м  коклашкэ нӧлталаш 64 кгм  паша штыман.
64 л:г 7 м  коклашкэ нӧлталаш 64 X  7 =  448 кгм  пашам 

штыман.
Пашан кугытшын нэлэ узгар нӧлтымӧ годым палышаш 

вэрч, узгарын нэлгытшым кукшытлан шукэмдаш кулэш.
Нэлэ нӧлтыштмаштэ вэлэ паша ок шталт, моло вэрэат 

шталтэш. 149 сурэтыштэ опса тукылалташ олдырчо коч 
кайшэ кандрашкэ нэлгытым кылтдэя сакымэ. Опсам шуп- 
шыл почшыла мэ сакымэ узгарым шупшын кузыктэна — 
пашам штэна. Тукылалтмэ годым, тудо узгарак шкэ нэлыт- 
шэ дэнэ мӧҥгэш волмыж годым, опсам тукыла— пашам шта.

Имньэ орвам шупшын крымэ машинаприводымат пӧрдыкта. 
Коштытшо чогыт пудам крэн пурта; пычал тар пудэштмэ 
дэнэ йуж тэмдыш куй курыкымат пудэштарэн шалата. 
Кугу пушко гыч снарӓдым луктын колта, т. м. паша- 
мат шт%
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Имньэ шупшын каймэ орва утларак нэлэ корныжат кужурак 
гын, пашажат чотрак пэрна.

Мутлан каласымаштэ, 30 кг нэлгыт шӱдырнышӧ орвам 
имньэ 100 .и торашкэ наҥгайа. Штымэ паша ЮОлг кэлгытан 
шахтэ гыч 30 кг мыландэ шӱйым лукмо дэнэ ик тӧрак, имт 
ньын пашажэ 30 кг X  ЮО лг. =  3000 кгм.

Вӱдышкӧ пундашкэ ий чараклыш мэнгым кырмэ пашанат 
рокыш пуртымо кэлгытым, мыландын пэшкыдыжым онча.

Тар газ пушко гыч кугу снарӓдым луктын колта. Газшэ 
кунар чот кужын шӱка, тунар кугу пашам шта, снарӓдат 
пӱсын лэктын мӱндӱркӧ кайа.

Тар газ тэмдыш винтовко кӧргыштӧ 1200 кг см? лийэш, 
пычал йытырын кужутшо 65 см.

Газын штымэ пашажэ 1200x0,65=780 кг

92. Задач-влак.

1. Пашазэ 15 жэрмычым 6 м  кӱкшытыш кӱзыктэн. Ик 
кэрмычшэ 4 кг нэлгытан. Пашан кугытшым шотлэн лукса.

2. Насос 15 л  вӱдым 5 м  коклаш нӧлта, могай пашам шта?
3. 0,75 кг нэлгытан волэн кэржалтшэ час кырам 1,2 ж 

коклашкэ мӧҥгэш нӧлтал сакаш, могай паша штыман?
4. 2 лг нэлгытан самольот 1 км  кӱкшытыш кӱзэн. Самольот 

могай пашам штэн?
Ъ.Ъ м  кӱкшыт гыч сэкундо йыда 2 м^ вӱд йога. Вӱд могай 

пашам шта?
6. Тракгыр ик час коклаштэ плуг дэн 1 км  коклам эрта. 

Шупшмо нэлгытшэ 600 кг. Час коклаштэ могай пашам шта?
7. 0,5ж’ вӱд 2 кӱкшут гыч волшыла могай пашам шта?

93. Вӱд двигатэль-влак.

Айдэмэ шукэртак йогышо вӱдым пашашкэ кычкэн. Вӱд 
мучко ожнысэк чодрам волта. Йогышо вӱд.вакшым, пӧртмӧ 
станокым, т. м. пӧртыкта. Вӱд вий дэнак апшат пошым по- 
шыктэн улыт, шахтэ гыч мыландэ шӱйым, рудамат нӧлтэн 
улыт. Кызытсэ тэхника йогышо вӱдым ий гыч ийышкэ эрэ 
утла пашашкэ кычка. Ожно тӱрлӧ кугу машин укэ годым, 
йогыш вӱдым айдэмэ шагал пашам штыктэн кэрты%
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Кызытсэ элэктричэс стансий — кугу заводышто, йогышо 
вӱд чыла машиным портыкта — пашам шта.

В. И. Л э н и н лӱмэш штымэ Днэпр кугу элэктричэс 
стансийым коч кӧат шинча. Днэпр йогышо вӱд турбиным 
пӧртыкта, турбин элэктричэс ток лукшо машиным (динамо- 
машина) пӧрдыкта. Элэтричэс ток кӱртньӧ воштыр мучко 
заводлашкэ толын-шарлэн, олам вогалтара, завод, фабрик- 
лаштэ тӱрлӧ машиным, станокым пӧртыкта.

Тэнэ, вич ийаш планым кошартымэ талукышо, штымэ 
Йэвроплан эн кугу Днэпр элэктричэс стансий пашам 
шташ тӱҥалын. Моло вэрэат, Совэт Ушэм мучко шуко вӱд 
вий дэн элэктричэс ток лукмо. Стансийым штымэ, йужыжо 
шталтыт, шташлан палэмдымэ.

94. Кэртшаш-вий').
I

Шуктымо альэ кызыт шталтшэ стансий-влакын кӱлэшыш- 
тым, могай пашам штэн кэртмыштым умлаш кӱлэш.

Чылтак паша ора дэнэ вэл машинам аклаш огэш йӧрӧ. 
Изи машинат кужу жап коклаштэ кугу машинан кӱчык 
жапыштэ штымыж нарэ пашам штэн кэртэш.

Мутлан манмаштэ параходыш шуко тӱрлӧ нэлгытым (ӱзга- 
рым) нумал опташ кӱлэш. Ик могырым нэлгытым пашазэ- 
влакат нумал кэртыт, вэс могырым лӱмын нэлгыт нумалмэ 
машина дэн икканаштэ налын пышташ лийэш. Параходыш 
пашазэ-влак нумал оптаг альэ машина икканаштэ налын 
пышта —паша оражэ ик тӧрак. Ойыртэмжэ жап коклаштэ, 
пашазэ-влак кужун шогылт эртарат, нэлын пашам штат, 
машина вашкэ, куштылгын, нойыдэ пашам шта.

Машина-влакым танастармаштэ ик гай жап 'коклаштэ 
могай пашам штэн кэртмыштым ончыман.

Тэхникыштэ машинан кэртмаш вийжым ончэн аклат. 
Вэс тӱрлын каласаш — сэкундо коклаштэ штэн кэртмэ паша 
оражӹм ончат.

Вӱд пар вий дэнэ штышэ машина лэкмэ дэч ожно крч

1) Мощность.
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могай пашашкат имньым кычкат улмаш. Садэ гыч кэрт- 
шаш-вийым имньэ вийшкэ савырэн шотлаш тӱҥалын улыт.

Талэ имньэ сэкундо жап коклаштэ 75 кгм  пашам штэн 
кэртэш,— манын шотлэн улыт. Садлан 75 кгм  пашам штэн 
кэртшаш-вийым имньэ вий, — манмэ.

Сэкундо жап коклаштэ 75 кгм пайда пашам штэн кэртшэ 
машинам,— ик имньэ чоло вийан,— манмэ.

Имньэ вий манмаштэ кок экшык уло:
1) Вий мутым кэртшаш-вий олмэш каласымэ
2) Имньын ик гай жап коклаштэ штымэ пашажэ ик имньэ 

кэртшаш-вийан дэч шагал лийэш
Кызытсэ тэхникыштэ, физикыштат кэртшаш-вийым кило- 
ватт дэнэ висат {квт).

1 имньэ вий =  0,736 квт.

Шотлымаштэ 3 квт 4 имньэ вийлан пыштат.
130000 имньэ вий чоло кэртшаш вийан Волхов вӱд 

стансийын Лэнинград промышлэныслан, 810 000 имньэ вий 
чоло кэртшаш-вийан Днэпр вӱдэш штымэ стансийын кӱлэ- 
шышт чылаланат пэшат палэ. Днэпр станций шуктымӧҥгӧ 
Горький ола лишылсэ Козмодэмйан стансий шташ тӱҥал- 
шашлык. Кэртшаш-вийжэ 1,5 Днэпр стансий нарэ лийшаш- 
лык. Шушаш жапыштэ Самар-ола воктэн Йул вӱдэш кугу 
стансий шталтшашлык. 1932 ийыштэ 23 станси вӱд вий 
дэн элэктричэствым лукташ тӱҥалшашлык.

1 9 3 2  и й ш т э  п а ша  ш т а ш  т ӱ ҥ а л ш а ш л ы к  
к у г у р а к  с т а н с и й - в л а к .

Д н э п р   372 ОООквт
С вирь  27 000 ,
Р и о н   36 000 ,
Д з о р гэ с   25 500 „

95. Ош шӱй.
Фабрик, заводлаштэ вӱд пар дэнэ штышэ машина-влакым 

паша штыкташ шӱйым йулалтыман.
Кугу йогынышто, эҥэрыштэ йогышо вӱдым шӱй сэмынак 

пашалан полшымыжлан ош шуй,—маныт. „Ош шӱйым" 
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пашашкэ кычкэн, шӱйым, т. м. олтышаш настамат олмэш- 
тарэна, аралэна.-

Совэт Ушэм мучко йогын вӱдым пашаш кычкэн 80 млн 
имньэ вий нарэ_муаш лийэш.

96. Вӱд орва.
Умбак йогышо вӱд дэнэ пӧртшӧ орва тӱҥдыш йыр 

йашлык-влак штэн пыжыктымэ (150 сӱр.).
Иогэн толшо вӱд йашлык- 

влакыш йогэн, нэлгытшэ дэнэ 
орван ик могыржым тэмдаш

150 сӱр. 151 сӱр. Умбач пӓралт йогышо кольаса

тӱҥалэш. Орван ик тӱржӧ чарныдэ нэлэм шогымылан кӧра, 
орва пӧрташ тарвана. Йашлыкла гыч волмо сэмын вӱд лэк- 
тын йога, кӱшул йашлыклашкэ чарныдэ тэмын шога. Шукы- 
рак йашлыкла влаклан ор- 
ван ик могыр ужашыжэ ут- 
ларак нэлэмэшат, кэртшаш- 
вийжат кугэмэш. Кэртшаш- 
вийым кугэмдашлан орва- 
мат 4-6 м  кугутаным штат.
Вуд орва шкэ шудыржыгэ 
пӧртмӧ дэн ушнэн шогышо 
мэханизмым пӧртыкта. Вуд 
орвам изирак корэм вудэш 
шындэн пашам штыктат. Ву- 
дым торэш пуйа дэн авырат.
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Тэмын шогышо вӱд оҥа дэн штымэ кугу волак мучко йо- 
гэн, орвам пӧртыкта. Кугу волакыштэ вӱд йогымым чарэн, 
орвам шогалташлан авыртыш уло. Тэмын шогышо уто вӱ- 
дым почын колташат корно уло.

Вӱдым орва ӱмбак йоктараш ок лий гын, покшэч 
альэ ӱлӱл тӱрым шӱкэн пӧртман орвам шындат.'Кыдач шӱкэн 
пӧртшӧ орвам шӱдыр торэшкэ толын йогышо вӱд тэмдэн 
пӧртыкта (151 сӱр.).

Ӱлӱл тӱрым шӱкалт пӧртшӧ орвам кашакын йогышо корэм 
вӱдыш, эҥэрышкат шындат.

Садэ орва тэхника шотышто пэш йӧндымӧ. Вӱдын 
70®/о пашажэ арам йомэш, 30% вэл пайда пашашкэ кайа.

Вӱдын пашажым орва пайда паша дэн таҥастармаштэ, 
тэхникэ-влак-пайда паша коэфициэнт 30®,'о вэлэ,̂ —маныт.

97. Вӱд турбиҥ.
Йогышо вӱд вий дэн штышэ элэктричэс 

двигатэльлан вӱд турбиным шындат.
стансийлаштэ

153 сӱр.
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Пучла мучко вийан шӱкалалт лэкшэ вӱд дэнэ пӧртшӧ 
Пэльтон турбин дэнэ эркынрак шӱкалалт лэкшэ вӱд пӧр- 
тыктымӧ Фрэнсис турби- 
ным ончалына.

153 сӱрэтыштэ ончыкты- 
мо Пэльтон турбин мэтал 
дэнэ штымэ. Мэтал орва 
йыр корка-сэмын кольмо- 
влак штымэ. Пуч вошт чот 
шӱкалалт лэкшэ вӱд (154 
сӱр.) кольмолашкэ логалын, 
оҥам талын пӧртыкташ тӱ- 
ҥалэш

153 сӱрэтыштэ комдыш 
ужашым кораҥдэн ик пу.чан 
турбин ончыктымо.

Пуч-влакым шукэмдэн, пуч мучаш рожым вашталтылын 
кэртшаш вийымат вашталтыл, тӱрлым шташ лийэш. Пэльтон

турбинын оражэ кугу огылат, утла- 
рак йӧнан турбинлан шотлалтэш. 
18000 Н Р  (имньэ вийан) АОО м  вӱд

154 сӱр. Пэльтон турбин.

1 у —

155 сӱр.

156 сӱр.
/ .  Вӱд виктарышэ кольаса; 2. 'Вӱд  

йогэн пура; 3. Пашазэ кольаса.

шогымо дэн пӧртшӧ турбин орван диамэтржэ 2,5 м. Турбин 
минутышто 300 кана йыр пӧртын савырна. Садэ
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турбиныш кӱкшу курык ӱмбач пуч-влак вӱдым йоктарат. 
Фрэнсис турбиным 155 сӱрэт гыч палаш лийэш. Турбинын 
йӧн дэнэ тӱҥдымӧ кольмо-влакан кок орважэ уло. Иктыжэ 
(Д) тарваныдымашын (б) орва ӱмбак йогышо вӱдым викга-

раш штымэ. И к А орва — викта" 
рышэ, вэсыжэ В  пашазэ орва 
манылтэш.

Пашазэ (В) орва пӧртшыжла 
(С) шӱдырым пӧртыкта. Шӱдыр 
дэнэ пырльа,— чыла м а ш и н а 
пӧртэш.

Виктарышэ канал гыч вуд 
йогымыжла В  орван кольмо-влак- 
шым Сэгнэр орва сэмын тэмдэн 
орвам пӧртыкта.

Турбинын пашазэ орважым вуд виктарышэ орва кӧргыш- 
кыла шындат (156 сур.).

157 сӱр.

158 сӱр. Вӱд элэктростанций схэмэ.

Фрэнсис турбин шагалракшукэн шогышо вуддэнэ, пашам 
шта. Лапкагарак вэр гыч шуҥгалт йогышр вудым, посна 
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йогӹшо эҥэр вӱд-влакым атпуйа дэн авырэн пашам штыктат 
Коштдымо чот йогышо влакыштат станцийыш шындэн, элэк- 
тричэс йогын вийым шуко лукташ лийаш, вӱдат кэртэш. Вӱ- 
дым кӱлэш чоло нӧлтэн 
шогаш, кӱкшӧ пӱйам 
штэн, вӱдым погыман.

158 сӱрэтыштэ вӱд 
вий д эн  элэктричэс 
лукшо стансий ончык- 
талтын. Вӱд авыртыш 
почаш машина уло.
А в ы р т ы ш почылтын, 
вӱд пуч мучко орва- 
влакыш пурэн пӧрты- 
кташ тӱҥалэш. Пӧртшӧ 
орва гыч кӱжгӱ шӱ- 
дыр пӧртэш (157-159 
сӱр.). Т у р б и н  ӱмбак 
шола могырым динамо 
машин шындымэ. Тур- 
бин гыч лэкшэ вӱд 
уэш корэм в ӱ д ы ш  
йога. Вӱд дэнэ пырльа 
пэшкыдэ ӱзгар турбиныш йогэн пурмо дэч вӱд пуч муча- 
шэш шоктэ шындалтэш.

159 сӱр. Вӱд элэктростанцийыштэ турбин дэн 
динамэ машиным ушымым ончыктымо. Кугы т  
влакым экскэрыза. Динамэ ӱмбалнэ йэн шога

98. Задач-влак.

1. Ик машина 5 минут кокляштэ 22 500 кгм  пашам шта, 
вэсыжэ 8 минут коклаштэ 28 800 кгм пашам шта. Могай 
машинан вийжэ кугурак?

2. 1-шэ задачыштэ ончыктымо машина-влакын вийштым 
имньэ вийшкэ савырэн шотлыза.

3. 6 кӱкшыт тура сэр гыч сэкундо коклаштэ 2 м  вӱд 
йога. Йогышо вӱдын кэртшаш-вийжым имньэ вийшкэ шот- 
лэн савырыза.

4. 3000 Н Р  (имньэ вий) кунар киловатт лийэш?
5. 600 квт  кэртшаш-вийан моторышто кунар имньэ вий 

уло.
141



6. Ик элэктричэс лампэ Ӧ,ӧб квт кэртшаш-вийым налэш. 
60 квт кэртшаш-вийан динамо кунар элэктричэс лампэ- 
влакым волгалтарэн кэртэш?

7. Ик лампэ 0,06 квт налэш. Днэпр вӱдэш шталтшэ 
станций кунар лампылан вийӹм пуэн кэртшашлык?

8. Трамвай мотор 50 квт налэш. Днэпр станций кунар 
трамвай моторлан вийым ситарэн кэртэш?

ДНЬЭПР зиэр

СНЛА
гидростАииэ

Ш Л Ь У З ‘ 
ВЛАН \ \

АМБА

ОТРО

160 сӱр. Йэвропылан эн кугу  вӱд вий дэн элэктричэс лукшо стансийын 
планжэ. 1932 ийын 1 майлан паша шташ тӱҥалшэ Днэпр стансий.

9. 8 час чарныдэ штышыла айдэмэ сэкундо йыда \2,Ъ кгм 
пашам шта. Айдэмын кэртшаш вийжым имньэ вийышкэ 
шотлэн савырыза.

10. Днэпр стансийын кэртшаш-вийжэ нарэ п'ашам 
шташлан, кунар пашазэ кӱлэшым шотлэн лукса. Стансийын 
йудгэ-кэчыгэ чарныдэ штымыжым ида мондо. '

11. Нэлгыт нӧлтышӧ машина 3000 кг нэлгытым 15 мэтр 
коклашкэ 2 минут нӧлта. Могай кэртшаш-вийан моторым 
шындыман?

9^. Тэргышэ йодыш-влак.

1. Архимэд законым каласыза.
2. Мо шот дэнэ йужо ӱзгар вӱд йымак вола, йужо ӱмбал- 

нэ коштэш?
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3. К^гу пуш кап вӱдӹм шырэн шӱкэп лукмым, кузӓ умыл- 
ман?

4. Вӱд йымалнэ коштшо кугу пуш кузэ йымакат волэн, 
ӱмбакат кӱзэн кэртэш?

5. Архимэд закон дэнэ ӱзгар кугытым кузэ палыман?
6. Архнмэд закон дэнэ нэлгытым кузэ' палыман?
7. Арэомэтрым мо кӱлэшлан кучылтыт?
8. Паскаль законым кузэ умылман?
9. Вӱд прэсс кузэ штымэ?

10. Вӱд прэсс дэнэ мом штат?
11. Нэлгыт кӱзыктымӧ пашам кузэ шотлыман?
12. Пашам мо дэн^ шотлыман?
13. Мо тугай килограммомэтр?
14. Могай вийым-кэртшаш-вий, маныт?
15. 1 НР (имньэ вийан) машина сэкундо жапыштэ кунар 

кгм  пашам шта.
16. Имньэ вий альэ киловатт кугырак?
17. Кунар тӱрлӧ вӱд турбиным шинчэда?
18. Мо тугай ош шӱй?
19. Мо тугай вӱд элэктричэс стансий?
20. Совэт Ушэмысэ эн кугурак элэктричэс стансий-влакым 

каласэн.лэкса.
21. Виктарышэ дэн пашазэ турбин орван могай ойыртэм* 

жэ уло?Кок тӱрлӧ орважат пӧртыт мо?



IV. ЙУЖ (АТМОСФЭР) ТЭМДЫМЛШ ДА КОШТ- 
ШО ЙУЖЫН ПАШАЖЭ.

161 сӱг.

100. Вӱд насос кузэ пашам шта.

Йанда пуч кӧргышкӧ пурышо тойа вуйышко мӓмыкым 
пӱтырэн, пучышко чыкэна. Тойа вуйышко путырмӧ мамык 

лач пучлан кэлшышэ пробка сэмын лийжэ. 
Тыгай тойаш пыжыктымэ пробкам поршзнь—  
маныт(1б1 сур.).

Йанда пуч вуйым вУдыш чыкэн поршэнь- 
ым шупшыл ончэна гын, мо лийэш?

Поршэнь кушкӧ кузымӧ сэмын, вудат пуч 
мучко нӧлталт куза.

Поршэньым мӧнгэш, кӧргышкӧ 
шукалмэ годым вудат пуч кӧргӧ 
гыч мӧнгэш лэктэш.

Тидэ шотым айдэмэ ожнысэк 
шинчэн шогэн. 2000 ий ожнак, ай- 
дэмэ тидэ закон дэнэ тавэ гыч 
вудымат нӧлтэн мошташ туҥалын.

Приборжэ вэл вэс турлырӓк улмаш. Мэмнан 
штымэ поршэньым пуч кӧргыш шукалмэ годым, 
вудат мӧҥгэш лэктэш. Поршэньым йанда пуч 
мучко волтымо годым, вудым шукэн лэкмэ дэч 
аралаш авыртыш лийман.

162 сурэтыштэ клапанан (ик могырыш вэл 
почылтшо опса) поршэнь ончыктымо. Поршэнь 
кузымӧ годым, вудат клапаным почын шкэак 162 сӱр.
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163 сӱр.

тэмын кӱза. Поршэньым мӧҥгэш волташ клапаным шкэак вӱд 
пэтра. Вӱдлан лэкташ корно пытымэ дэнэ поршэньат шогалэш.

Ижык клапаным (ик могырышкопочылтшо изи опса) лач 
поршэньэш штэна (163 сӱр). Тыгай поршэнь 
кӱзэн тэмшэ вӱдым чактарэн лукдак ӱлыкат 
волэн-кӱзэн кэртэш. Поршэньым тэмдалмэ го- 
дым, клапаным почын поршэнь ӱмбак-чыла вӱ.д 
кӱзэн лэктэш. Могай пайдам ужна? Поршэньым 
пундаш шумэшкэ волтэнат, мӧҥгэш кӱзыкташ 
тӱҥалына. Поршэнь ӱмбак лэкшэ вӱд шкэ нэл- 
гытшэ дэнэ кӱшӱл клапаным пэтрэн шында.

Улылсӧ клапан поршэнь почэш почылтын, 
поршэнь йымак адакат вӱд тэмэш. Уэш пор- 
шэнь волымо годым, ӱлыч пурэн тэмшэ вӱд 
тудо поршэнь ӱмбакак лэктэш. Поршэньын вол- 
мышт йыда ӱмбалсэ вӱд мэҥгыжэ эрэ кушкэш. V - 
Уло вэрышкэ кӱзэн тэммӧҥгӧ, пуч мучко кӱлэш 
вэрыш колталтэш (164 сӱр).

Тыгай вӱд нӧлтымӧ машиным кӧргышкӧ шупшо насос,— 
маныт. Шуко годым вэс тӱрлӧ машина дэн вӱдым нӧлтат.

Вэс клапанжэ поршэньэш огыл, насосын ци- 
линдр кӧргэшак штат (165 сӱр.).

Поршэньын шола, пурла могырыш коштмы- 
жо сӱрэт гыч палэ. Шола могырыш кайшыжла 
поршэнь вӱдым цилиндр гыч покта. Улылсӧ 
клапан вӱд нэлгыт дэнэ пэтралтэш, кӱшылсӧ 
почылтын, вӱдым луктыл колта.

Поршэнь пурла могырыш каймэ годым, вӱ- 
дат поршэнь почэш тэмын пура. Кӱзэн эртышэ 
вӱд нэлгыт дэнэ кӱшӱл клапан тӱкылалтэш, 
ӱлӱлсӧ клапан вӱд, шӱкымӧ, дэнэ почылтын, пор- 

3 шэнь почэш кӱзышӧ вӱдлан корным пуа.
Поршэнь пурла вэлыш каймыж годым, кӧр- 

гыш вӱдым налэш, шола вэлыш каймыж годым  ̂
тудо вӱдымак кӱшкӧ луктын покта. Тыгай машинам (насос),- 
кӧргышкӧ вӱдым шупшын кӱшкӧ поктэн тулышо,—маныт. 
Кок тӱрлӧ машина гычат, вӱд кӱрылтын тулалт лэктын йога. 
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КӦргыш шӱпшын, кӱшкӧ покТэн '1'улышО 
машина гыч вӱд ик тӧр лэктын йогаш, кӱшыл 
клапан ончылан йуж камэрым штат,

Поршэнь коштмо кокласэ жапыштэ ик тӧр 
вӱд йогашлан Г пуч мучашым анышырэм тол- 
шым штат (166 сӱр.).

Поршэнь ӱлыкӧ волымо годым (а клапан
почылтэш, в кла- 
пан тӱкылалтэш), 
камэрыштэ улшо 
й у ж ы м туртык- 
тэн, вӱд тэмаш тӱ- 
ҥалэш.

Поршэнь кӱш- 
'кӧ нӧлталалтмэго- 

дым (а клапан тӱкылалтэш, клапан в 
почылтэш),камэрыш вӱд тэммым чар-

165 сӱр. Сугурэн-тулышо 
насос.

на. Туртшо йуж тэм- 
дымэ дэнэ вӱд ик 
тӧр лэктын' й о г а  
Поршэньым волтэна 
гын, камэрышкэ ада- 
кат йужым туртык- 
тэн, вӱд йэшаралтэш.

Кид дэнэ тулы- 
ман пожарнэ маши- 
ныштэ (167 сӱр.) ик 
тӧр вӱд тулалт лэк- 
ташлан йуж камэр 
дэнэ пырльа алмаш- 
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‘гыл кӧштын, покташ кӧк поршэньым штат. Кызытсэ тэх^ 
никыштэ, тӱрлӧ пашаштат пӧртшӧ орва дэнэ (центробежный) 
тулышо машина дэнэ вишкыдэ настам (жидкости) тулат.

Пӧртшӧ орван тулы- 
шо машинам кузэ умы- 
лыман? (Могай амал

167 сӱр. 168 сӱр.

дэнэ тугэ тулымыжым 6-шэ'ийштэ мэханик тунэммэ годым 
палэна)

Атыштэ улшо вишкыдэ настам (вӱд, т. м.), мутлан, ста- 
каныш тэмымэ чайым лугэн пӧртыктымӧ годым, вишкыдэ

16Э сӱр. Вӱдым пӧртыктымо Годым, тудо атэ 
пырдыжыш часыралтэш.

170 сӱр.

наста стакан пырдыш воктэн лупшалтмыж дэн кӱзалт шога. 
Стаканыштэ тэмымэ чай вӱдым изи совла дэнэ талын ик
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вэлыш вэл лугэна гьш, покшэлнэ Гвӱд лакэмэш, стакан 
пырдыж воктэн кӱзалт пӧртэш (168 сӱр).

Изиракын вӱд тэмыман йанда шарым талын пӧртыктэна 
гынат, тыгай шотымак ужына. Вишкыдэ наста (вӱд) шар

покшэлан коддэ пырдыш йыр ша- 
ланэн пӧртащ тӱҥалэш (169 сӱр.).

Орва дэнэ тулышо машинам 
умылашлан 170 сӱр. ончалына. 
Пэтрымэ цилиндр форман короб- 
ка дэнэ пуч ушналт шога. Ко- 
робка дэнэ пуч кӧргыш вӱд тз- 
мымэ, ик пуч мучашыжэ вӱдыш 
колтымо. Цилиндр форман ко- 
робка кӧргыштӧ тыгыдэ кольмо- 
влакан пӧртшӧ диск (орва) уло.

Тудо пӧртмӧ годым, коробкышто улшо вӱдат пӧртэш. 
Портшӧ вӱд цилиндр ком- 
дыш пырдыжыш лупшалт- 
шӱкэн пӧрдэш. Ц и л и н д р  
комдышэш вӱдлан лэкташ 
вишым штэн орвам талын 
пӧртыктэна гын, мо лийэш?
Комдыш кӧргыштӧ улшо 
вӱд талын пӧртмыж дэн 
кӱшӱлсӧ пуч мучко йогаш 
тӱҥалэш (171 сӱр.). Йарсы- 
шэ вэрышкэ вӱд ӱлӱл пуч 
гыч шупшылалт пурэн шо- 
га. Кольмо влакан диск (ор- 
ва) пӧртмӧ годым, машина 
чарныдэ вӱдым кӱшкӧ нӧл- 
та (172 сӱр.).

Орва дэнэ тулышо ма- 
шиныштэ клапан укэлан кӧ- 
ра лавран вӱдат, кӱйэрат огэш пэтырэ. Тыгай машинам 
двигатэль шкив дэнат пӧртыкташ лийэш

172 сӱр. Цэнтробэш насосым пӱчкын 
ончыктымо.
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101. Вишкыдэ наста коч кунамат поршэнь почэш
кӱза мо.

Вышкыдэ настам тулымо машина (насос) дэнэ айдэмэ кок 
тӱжэм талук ожнак вӱдым тулэн мошташ тӱҥалын. Наука 
поршэнь почэш вӱдын могай амал дэн кӱзымыжым 1642 
ийыштэ вэл палэн кэртын. Науко тэхникэ дэч молан шэҥгэ- 
лан кодын улмаш?

Вӱд тулымо машина лукташ поршэнь почэш вӱд кӱзы- 
мым шинчымэ кӱлын. Молан кӱзымыжым палаш кӱлэшыжэ 
укэ гай улмаш. Тунэмшэ- 
влак, — поршэнь почэш вӱд 
ала кӱшкат кӱза, — манын 
шонэн улыт.

1640 ийыштэ вашталтыш 
лийын. Поршэнь почэш вӱд 
ик жап маргэ вэл кӱзэн 
кэртмыжым пойан,торгайшэ, 
промышлэносан Флорэнцэ 
оласэ производствышто па- 
шам штышэвлак п а л э н  
улыт. Нунылан курык па- 
шаштышт (горное дело) 
шахтэ гыч вӱдым шуко ту- 
лэн лукгаш логалын. Ин- 
жэньэр-влак кугу кӱкшытыш
вӱдым тулэн кӱзыкташ машина штымышт годым, поршэнь 
почэш 10,33 м  коклаш вэл вӱд-кӱзэн кэртмым палэн улыт.

Водопровод тэхникым ончык колташ, поршэньыштэ вӱд 
коштмым умлэн налаш кӱлэш улмаш. Тыгай койшым палэн 
налмэ кӱлын.

Тидэ пашалан Рим олаштэ улшо Галилэйым полшаш 
йодын улыт. Галилэй пэш шонго, чот чэрлэ улмаш. Мы- 
ландэ кэчэ йыр пӧртэш, манмэ законым палэн налын, 
умылтармыжлан поп-рлак тудым казэматыш шындыктэныт, 
моло тӱрлӧ сэмыя орландарымышт дэн чэрланэнат, пашашкэ 
пижын кэртын огыл. Тудын ойжо гына кугу полышым пуэн

14Э
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Вуд 10,33 м  коклаш вэл куза гын, уй куштылгырак, сандэнэ 
утла кузэн кэртэш. Ртуть вуд дэч 13,6 кана нэлырэк, тидлан 
лийын 10,33 м  коклаш гына огыл, 13,6 кана шагал коклаш 
нӧлталт кэртэш.

Кучыкын манмаштэ, —̂ ик тӱрлӧ машина тулэн кӱзык- 
тымо вишкыдэ наста-влакын нэлгытышт ик гай.

Галилэй опытым штэн огыл. Галилэйын колымӧҥӧ, То- 
ричэлли луман учэникшэ 1642 ийыштэ Галилэйын ойлымы- 
жым шынэн ончэн. Вуд дэнэ опытым шташ пэш кугу насос 
кулын. Садлан Торичэлли вӱд олмэш ртутьым налын.

Поршэнь олмэш насос пу- 
чым гына паитлэн шындэн. 
Трубкан паитлымэ вуйжым 
улык штэн, пуч тич ртутьым 
тэмэн. Парньаж дэнэ ик пуч 
мучашым пэтырэн, паитлыман 
вэс мучашыжым уэш кушкӧ 
савырэн. Тыгэ пэтырэн кучымо 
пуч мучашыжым парньажгэ 
тэмымэ фтуть атыш чыкэнат, 
парньажым кораҥдэн. Ртуть 
йогэн огыл, изиш вэлэ волэн.

Ртуть мэҥгэ ик жап улык 
-кушкӧ луҥгалтмӧҥгӧ, шо- 
галын. Шогышо ртуть мэҥ- 
гын кукшытшӧ (атыштэ улшо 

ртуть умбач шотлымаштэ) 76 см кодын. Ртуть дэч ку- 
шылсӧ пуч кӧргыштӧ мо кодын? Ончыч пуч тичак ртуть 
ильэ. Парньам караҥдышнат, ртутьын ужашыжэ лэктын 
йогыш. ^

Йуж пурэн ыш кэрт, пура гынжэ тыгыдэ шувэроҥ-влак 
кузымым ужына ильэ. Ргуть дэч йара (пуста) пуч мучашкэ 
йуж пурэн кэртын огылат, кушылсӧ пуч ужаш йӧршын 
йараш (пусташ) кодын.

Кужо пучым налын вудым, уйым, спиртым тэмэн ончы- 
маштат, Галилэйын ойжо чыныш лэктын. Вишкыдэ наста 
мэҥгэ удэльнэ нэлгытлан кӧра тӱрлӧ кукшытан лнйзщ,

С,
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Сай насосыштат пор- 
шэнь почэш 10,33 м коклаш 
вэл вӱд кӱзэн кэртмэ ЧЫ Н Ы Ш

лэктэ.

102. Йужын нэлгытшэ.

7 .6 <яс

Йужын нэлгытшэ улмым 
Галилэй муын. Тудо йандау 
шарыш йужым тулэн; тид- 
лэч вара шар нэлэмын.

Айтса, йужын удэльнэ 
нэлгытшым палэна. Ончыч 
йанда атэ гыч йужым кораҥ- 
дэна. Атыштэ улшо йужым 
тулэн лукташ лийэш.

Вэс йӧнат уло. Колбыш- 
то улшо йужым ырыкташ
ЛИЙЭШ . ЫрышЭ йуж ОВар- 175̂ Торичэллийь^Гопытшо.
мыж дэн колбо гыч лэктэш.
Йужын шар гыч моннар лэкмыжым палашлан, кузэ висыман? 

177 сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын штэн ончэна.
Колба гыч лэкшэ йуж мэнзуркыш погына.
Мэнзуркыш погынышо йужын оражым палэна. Спиртов- 

кым ӧрдышкӧ налына. Колбышто шагал кодшо йуж йӱкшэн 
туртмо дэнэ пуч мучко вӱд пура, Колбыш пурэн тэмшэ

вӱдым мэнзуркэ дэнэ висэн, 
лэкшэ йужын оражымат па- 
лэна. Колбым ырыктымаштэ 
альэ колбо гыч тулэн лук- 
маштат мо чоло йуж лэкмым 
палаш тунэмна. Садлан, йуж 
тулэн лукмо пучым (тулэн 
чарнымэ мӧнтӧ) вӱдыш чы- 
кэн, пэтыртышым (зажим)вэл 
почман. Пурэн тэмшэ вӱд 
ора луктын колтымо йуж 
ора дэнэ иктӧр улыт.
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103. Лабораторий паша. Йужын удэльнэ нэлгытжым
палымаш.

Прибор-влак; йк литран сай пэтыртышан колбо, (рэзин 
альэ вудэш шолтымо пробка) пэтыртыш вошт йанда пуч 
колтымо; рэзин пуч; пэтыртыш (зажим); йуж тулаш насос; 
0,01 г нарэ лач висэн кэртшэ виса; 0,01 г шумэшкэ тыгыдэ 
кир-влак; атыштэ вуд; мэнзурко.

Палэн налмым таблицыш возэна:

1. Й уж  лукмо дэч ончылсо колбо нэлгыт (грам д эн э).......................
2. Й уж  лукмо дэч варасэ (йара) колбо н э л гы т ....................................
3. Колбэ гыч лэкшэ йужын нэлгытшэ (грам д э н э ) ...........................
4. Колбо гыч лэкшэ йужын оражэ (куб. сантимэтр дэнэ) . . . .

^  грам шот
5. Йужын удэльнэ нэлгытшэ кӱбГ-с-антимэтр ш о ? .......................  • •

Ончыч 10 мг шумэш тыгыдэ кира-влак дэнэ пэтыртыш 
рэзин пуч, колбын нэлгытыштым палэна.

Шотлэн луктын, таблицын туҥалтыш корнзшыжэ возэна.
Насос дэнэ (ырыктэнат лийэш) колбышто улшо йуж 

ужашым кораҥдэн (тулэн луктын альэ йымач ырыктэн) рэ- 
зин пучым пэтрэн шындэна.

10 мг шумэш лач тыгыдэ кира-влак дэнэ колбым висэн, 
таблицын кокымшо корнэшыжэ возэна.

Колбыш чиктымэ рэзин пучын вэс мучашыжым вудыш 
чыкэн, ишыктышым кораҥдэнат, колбыш вуд толын тэмэш.

Рэзин пучым угыч пэтрэна.. Колбыш пурэн тэмшэ вудым 
мэнзуркыш йастарэнат, оражым паяэн, таблицын нылымышэ 
корнэшыжэ возэна.

Прибор-влакым погалтэн шындэн, шотлэн ончэна. Ончы- 
чак, лэктын кайшэ йуж нэлгытым палэна (грамм дэнэ).

Удэльнэ нэлгытым 6?=^ формул дэнэ муаш, йуж нэлы-

тым ончыктышо грам-влакым, тудо йужынак оражым он- 
чыктышо куб. сантимэтр-влаклан пайлыман.

Опытым кок-кум кана штэн ончаш лийман огыл гынат, 
кыдалсэ (срэдний) кугытым садак муман. Кыдалсэ кугыгым 
муаш, тунэмшэ-влакын налмыштым иктыш ушэн, опыт 
штымэ числалан пайлыман.
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Наук ончыктымо сэмын лач вискалман опытышго йуж 
удэльнэ нэлгыт 0,03129 г/см^ лэктын.

1 см^ йужын нэлгыгшэ 0,00129 г.
I дц^ „ „ 1,293 г.
\ м^ , , 1,293 кг.

104. Вӱд молан поршэнь почэш кӱза.

Поршэнь почэш молан вӱд кӱзымым Торичэлли тыгэ 
умылгарэн. Мэ йуж тэҥыз пундаштэ илэна. Мэмнан ӱмбалнэ 
пэш куго йуж ора уло. Йуж нэлгытшэ дэнэ чыла ӱзгары- 
мат тэмда, атыш тэ- 
мымэ ртуть у м б а к а т 
тэмда.

Мэмнан пуч кӧргы- 
штынат йуж лийэш 
гын, ртуть ӱмбак садак 
тэмда ильэ. Садланак 
р т у т ь а т  пуч мучко 
огэш кӱзалт (178 — 179 
сӱр.). Пуч кӧргб гыч 
тэмдыш укэ годым, 
ӧрдыж йуж ртутьым 
тэмдэн, пуч мучко кӱ- 
зыкта (180 сӱр.). Садэ 
амал дэнак поршэнь
йымалнэ йуж укэлан гына (уло гынат, пэш шагал) вишкыдэ. 
наста поршэнь почэш кӱза.

Йуж тэмдымэ дэнэ вӱд 10,33 м. кӱкшӱт нӧлталт сэҥа. 
Ртуть мэҥгэ тудо йуж тэмдымаштак 760 мм  коклаш вэл 
кӱзалтэш. Молан тыгэ лийэш?

Вӱд мэҥгэ дэнэ ртуть мэҥгэ сантимэтр кумдыкыш ик 
гайак тэмдат. Ртуть мэҥгын (вӱд мэҥгэ дэн танастармаштэ) 
кӱкшӱтшӧ 13,6 кана лапка гын, удэльнэ нэлгытшэ 13,6 кана 
шуко. Вӱд дэнэ ртуть мэҥгэ ик гай лопкыт вэрыш тэмдат 
гын; нэдгытыштат ик тӧр.
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Йуж тэмдышынат шкэ нэлгытшэ уло.
Тэмдыш кугутым Торичэлли пуч альэ насос мучко нӧл- 

тылшӧ вишкидэ наста нэлгыт гыч палыман.

105. Атмосфэр тэмдымашын кугутшо.

Атмосфэр (йуж) тэмдыш 760 мм  (76 см) кӱкшӱтан ртуть 
мэҥгэ дэнэ таҥасымым палэн улына. Ындэ атмосфэр тэм- 
дышын кугутшымат шотлэн луктын сэҥэна.

760 мм  (76 см) кӱкшутан ртуть мэҥгэ сантимэтр кумдык 
йыда тэмда. Ртуть мэҥгын могай нэлгытшэ?

Ора (об’ем) дэнэ удэльнэ нэлгыт гыч ӱзгар нэлгытым палмэ 
р = ӓ у  формулым шинчэна. Ртутьын оражым— V кычал 
луктына. Ртуть мэҥгын оражэ 1 см, 76 см=7Ь см^. Удэльнэ 
нэлгытшэ (ртутьын) 13,6.

р  =  ӓ^\ р  =  ] 3,6 ■ 76 =  1033,6 г.

Ртуть мэҥгэ сантимэтр кумдыкыш 1033,6 г вий дэнэ 
тэмда. Йуж тэмдыш 76 слӓ- кӱкшутан ртуть мэҥгэ тэмдыш 
дэнэ таҥаса. Садэ гыч, йужат ик сантимэтр лопкытыш 
1033,6 г вий дэнэ тэмда.

^Ӱстэл умбалнэ киИшэ тэтрадь умбак могай вий дэнэ йуж 
тэмдымым шотлэн ончэна. Тэтрадьнажэ 20 слг кужутан, \Ъ см 
торэшан.

Лопкытшо 20 X  15 =  300 см?.
Ик сантимэтр лопкытыш йуж 1033,6 г вий дэнэ тэмда. 

Нӧлтал пыштымаштэ тэтрадь нымат нэлэ огыл. Молан тыгэ? 
Мэмнан шотлэя лукмо ала йӧршынат чын огыл?

Тэтрадь нэлэ огыл манмаштэ, йуж ик ӱмбал вэлым гына 
вэл огыл, йымал вэлымат тэмда (нӧлта).' Ӱмбач тэмдышэ^' 
вий йымач тэмдышэ (нӧлтышӧ)’ вий дэнэ таҥасатат, мэ 
огына шиж.

Опытым штэн ончэна. Кугу калай банкым налына, изи- 
шак вудым тэмэн ик жап шолтэна. Вуд пар банкэ гыч 'лэк- 
шыжла йужым шырэн луктэш. Банкым тул умбач содор 
налын, паитлэн пэтырэн шындэна. Жап эрталтэн, банкэ кӧр- 
гысӧ пар уэш вудыш савырна. Парын оражэ туртэш, йужат 
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банкэ кӧргэш шагал кодын. Тӱжвал йуж тэмдыш лэнэ банкэ 
кӧргысӧ тэмдыш таҥасэн огэш кэртат, банкэ лаштыргыл 
пыта.

Атмосфэр (йуж) тэмдымым мэ капна дэнэ молан огына 
шиж? Мэмнан капыштат йуж ситышынак уло. Тужвалсэ 
йуж тэмдыш дэнэ тӧр таҥасэн тэмда. •

106. Атмосфэр тэмдымашым висымаш.

Пӧрт тич, потолокыш шумэшкэ ватым оптэна гын, пун- 
дашыштэ лийшэ ватэ чот тэмдалалтэш. Ӱмбак кӱзымӧ сэмын 
тэмдыш шагалэмэш. Эн ӱмбалнэ улшо ватэ нымат ок лап- 
ланэ.

Йуж тэҥыж пундашкат,—чыла ӱмбалсэ йуж нэлгыт тэмда. 
И к сантимэтр лопкытыш йуж 1,033 кг вий дэнэ тэмда. 
Кӱкшӱ курык ӱмбалнэ йуж тэмдыш могайрак гын? Тыгай 
йодыш шуко шинчышэ Паскальын (француз) ушышкыжо 
пурэнат, Паскаль тыгэрак мутланэн.

Мыландышкэ, — чыла ӱмбалсэ йуж тэмда. Кӱкшӱ вэрыш, 
курыкыш кӱзымӧ сэмын йуж слой вычкыжэмэш, нэлгыт 
изэмэш, тэмдышат шагалэмэш. Йуж тэмдымым пӧрт кыдэ- 
жэш оптымо ватэ дэнэ таҥастараш лийэш. Тидэ шотым 
сайрак палашлан, Паскаль опытым штэн ончаш кӱштэн.

Курык пундашэш (у подножья горы) Торичэлльын опыт- 
шым штэн улытат, ртуть мэҥгын кӱкшутшым эскэрэн улыт. 
Вэс опытым курык вуйэш штэн ончэн улыт.

Паскаль каласымз сэмынак, курык вуйэш штымэ опы- 
тыштэ ртуть мэҥгын кӱкшӱтшӧ лапкаҥын, курык йымалсэ 
ртуть мэнтын кӱкшӱтшӧ вашталтдэ кодын.

Ӧрмышт дэнэ опытым вич кана штэн улыт гынат, курык 
ӱмбалсэ ртуть мэҥгэ эрэ ик гай лапкан ончыктэн. Мландэ 
гыч кӱшкӧ кӱзымӧ сэмын йуж тэмдыш шагалэмэш. Тӱрлӧ 
кӱкшытыштӧ йуж тэмдышыя нэлгытшым палмэ мӧҥгӧ, ди- 
рижабль альэ аэроплан гычак могай кӱкшытыштӧ кайьшы- 
мат палаш лийэш
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107. Йодыш дэнэ задачэ-влак.
1. Атмосфэр (йуж) тэмдыш дэнэ могай кукшӱтан вӱд 

мэҥгэ таҥасэн кэртэш?
2. Кӧргыш шупшын тулышо машина дэнэ вӱдым могай 

кӱкшӱтыш тулэн кузыкташ лийэш?
3. 1 ^  кужытан, 60 см. торэшан ӱстэл 

_____ П ӱмбак могай нэлгыт дэнэ йуж тэмда?
4. см? лопкытан вэрыш кунар кило- 

\ \  грам в̂ 1й дэнэ йуж тэмда?
\ \  5. Йуж тэмдымэ дэнэ ӱстэл молан
\ \  ок шаланэ?

\ \  6. Торичэлль пучышто ртуть 76 см
\ \  кӱкшӱтэш шогалэш. Курык вуйышко кӱ-

зымо сэмын ртуть мэҥгэ кӱкшэмэш, 
альэ лапкаҥэш?

7. Пушэҥгэ лышташым кок тӱрво 
ӱмбак пыштэн йужым кӧргышкына шуп- 
шылмо годым, йышташ молан пудэш- 
талт кӱрлэш?

8. Вӱд йӱмо годым, йужым молан 
181 сӱр. 10 задачлан. кӧргышкына шупшына?

9. Торичэлль пуч кӧргысӧ ртуть ӱм- 
балан 'изишак йуж кодэш рын, мо лийэш?

10. Торичэлль пучым йӧрыктымӧ сэмын штэна гын, мо 
лийэш (181 сӱр.)?

108. Баромэтр.

Миллимэтрлан ужашлэн тамкалман Торичэлль пуч дэнэ 
атмосфэр тэмдышым палаш лийэш.

Тыгай приборым баромэтр маныт. Баромэтр дэнэ йуж 
тэмдыш вашталтмымат эскэрэн кэртына. Йуж тэмдыш куш- 
тылэммэ годым, ртуть мэҥгэ вола. Йуж тэмдыш нэ- 
лэммэ годым, ртуть мэҥгат шуйналтэш. Йуж тэмдыш куш -̂ 
тылэмынат, нэлэмьшат сэҥа. Тэҥыж вӱд ӱмбал дэнэ ик тӧр 
вэрлаштэ кыдалсэ (среднее) тэмдыш 76 см.

Мэ ончымо баромэтр дэч посна, — сифон баромэтр 
манмэ уло (183 сӱр.) Сифон баромэтр йанда пуч дэнэ штал- 
тэш. Аҥысыр кужо мучашыжым паитлэн, ртутьым тэмымэ, 
комыльа вуйжым виш кодымо. Йуж тэмдыш куштылэммэ 
годым, пучын комльа вуйжо тич лгймэш ртуть вола 
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Пуч кӧргысӧ ртуть мэҥгын тэмдымыжэ, йуж тэмдыш дэяэ 
таҥаса. Ртуть тэмыман баромэтр, йуж тэмдымым лач он- 
чыкта гынат, вэр гыч вэрыш коштыкташ йӧндымӧ. Кош- 
тыкташлан анэроид баромэтр йӧнан (181 сӱр). (Анэроид 
мутым, — вэс сэмын йужды- 
мо, — маныт). Анэроид ба- 
ромэтрыштэ, мэталл дэнэ 
штымэ валын-валын лэвз- 
дышан коробка — тӱҥ ужа- 
шыжэ л и й э ш  (185 сӱр).
Коробкэ кӧргӧ гыч йужым 
тулэн луктыт. Йуж тэмдыш 
коробкым пызырэн шалаты- 
мэ дэч покшэлсэ изи мэҥган 
Р  пружин нӧлтэн шога.

Йуж тэмдыш нэлэмын
атэ пэтыртышым кӧргӧ вз-
лыш тӱҥда, тэмдыш куш-
тылэммэ сэмын, лэвэдышат
вийынэн шога. Ушэн шогы-
шо мэханизм дэнэ изи мэҥ-
гышкэ стрэлкэ пыжыктымэ.
Йуж тэмдышлан кӧра стрэл-
кэ шола вэлышкат, коштын
сэҥа. Стрэлкэ й ыма л а н ,
ртуть баромэтр ончыктымо
почэш ужашлэн, тамкалман
щкала пыжыкталтэш. Мут-
лан, стрэлкэ 754 ончыкта щгсӱр. Кор-
гын, ртуть тэмыман баро- «ан ртуть

, баромэтрмэтрыштэ р т у т ь  754 мм
кукшӱтӓн. Анэроид баромэтр пӱсын шижшэ, пэлэн коштык- 
таш каньэлэ прибор.

Пружин вийыналт шогымо эркын вэсэммэ дэн, анэроид 
баромэтр вара сэмын лач ончыктымым чарна.

Анэроид баромэтрын экшыкшым ртутьан баромэтр дэнэ 
таҥастарэн, альэ таблицэ почэшат тӧрлаташ лийыман.
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Баромэтр дэнэ атмосфэр тэмдышым палэна. Курык вуй 
дэч улӱлсӧ йуж курык вуйышко тэмдэн огэш кэртат, курык

ӱмбак кӱзымо сэмын тэм- 
дыш куштылэммым Пас- 
каль опыт дэнэ палэн. 
Вэрлан кӧра йуж тэмдыш 
вэсэммым шинчэн, вэрын 
мо1ай кӱкшутшымат ба- 
ромэтр дэнэ палаш лий- 
эш. Дирижабль, аэроп- 
лан дэн кушуч чоҥэш- 
тэн коштмаштэ, мыландэ 
мучко коштмаштат (пу- 
тэшэствыштэ), мэталл дэ- 
нэ штымэ пусын шижын, 
кукшутым ончыктышо ба- 
ромэтр кэлша. Т ы г а й  
приборым а л ь т и м э т р  
(кукшутым палышэ) ма- 
ныт. Кушкӧ шагал кузыма- 

штэ, VI м  коклалан йуж тэмдыш 1 мм  куштылэмэш. Кук- 
шун кузымаштэ тыгэ шотлаш ок йӧрӧ.

Ийгэчэ могай лийышашымат, баромэтр палаш полша.  ̂
Баромэтр шкалаштэ „ойар“, „ваш- 
талтшан", „йӱр“, т. м. возымымат 
ужаш лийэш. Баромэтр ончыкгымо 
гыч ийыгэчэ вэс тУрлат лийын сэ- 
ҥа.^аромэтрыштэ *ойар“, тужвал- 
нэ „талэ йур“ лийын кэртэш. Ий- 
гэчэ вашталтмаш ик йуж тэмды-

I

184 сӱр. Мэтал анэроид баромэтр.

185 сӱр. Анэроид баромэтрым штымэ. 186 сӱр. Маномэтр.
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шым вэл ок ончо: мардэж кудо вэлым, кукшО альэ вудыж- 
гӧ йуж, тэмпэратурьшат онча. Ончыко могай ийгэчэ лий- 
шашым палашлан ик баромэтр гына шагал.

Кэчэ йыда баромэтр волэн толмо, ночко ийгэчэ толша- 
шым ончыкта. Эркын баромэтр кӱзэн шога гын, ночко ий- 
гэчэ эртышашым ончыкта.

109. Маномэтр.

Тэхникыштэ атмосфэр дэч йатыр кугу тэмдыш дэнэ 
тӱкнылман. Тыгай тэмдышым сантимэтр кумдыкыш 1 кг 
тэмдыш вий дэнэ шотлыман. Сантимэтр лопкытыш 1 кг вий 
тэмдымым „атмосфэр" манмэ. Кыдалсэ йуж тэмдыш (76 см) 
дэч атмосфэр изиш мӧҥгэшрак.

Кугӱ тэмдыш висымэ приборым маномэтр, — манмэ 
(186 сур).

Маномэтрым.вӱд пар дэнэ паша штышэ тӱрло машинаштэ 
ужын сэҥэна(паровозышто, кугу пӧрт ырыктышэ конгаштэ, 
т. м.) Маномэтрыштэ тӱҥдымо вычкыж пуч уло. Пар тэм- 
дымэ дэнэ пуч пормо вашталтшыжла шкала умбалсэ стрэл- 
кымат коштыкта. Кочэгар маномэтрым эскэрэн, под кӧргысӧ 
пар тэмдымым эрэак ужын, кулэш сэмын вэл под йымалан 
олта.

110. Йодыш дэн задач-влак.
1. Баромэтр курык пундашыштэ 760 жж тэмдышым он- 

чыкта, курык вуйышто 730 мм. Курыкын кукшутшым па- 
лыза.

2. Льотчик 2 км  кукшутыш кузэн. Альтимэтрын ончык- 
тымашыжэ кунар милимэтрлан вашталтэш?

3. Ӱ̂ лул панашыштэ кэчышэ дэнэ кукшӱ пӧртын кушул 
пачашыштэ кэчышэ баромэтр-влак ик тӧрак ончыктат мо?

4. Кугу под кӧргысӧ пар тзмдыш — 5 атмосфэр. 3 
лапкытан под лэвэдыш тэмдышэ вийым шотлэн лукса.

5. Пар подым аралышэ клапан 1 см'  ̂ лопкытан. Под кӧр- 
гысӧ пар тэмдыш — 12 атмосфэр. Клапан пробкыш пар ку- 
нар килограм вий дэнэ тэмда?

6. Снарьад пундашын лопкытшо 45 см."̂ , пычал тар .газ 
тэмдыш =  1500 атмосфэр. Пычал тар газын вийжым шотлэн 
лукса.
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7. Физик Отто фой-Гэрикэ ртуть Олмэш вӱдым тэмэн, 
баромэтрым штэн. Баромэтр пучын кӱшӱл мучашыжэ пӧрт 
лэвэдыш дэчат кӱшко лэктын шогэн. Вӱдыштӧ коштшо ай- 
дэмэ фигур ойар ийгэчылан лэвэдыш коч койэш, моло- 
кунам лэвэдыш коклаш шылэш улмаш. Тыгай фигурлан 
Гэрик сатана дэн кылым куча,— манын, титаклэн улыт. Гэ- 
рик баромэтр пуч мучашыжым молан пӧрт лэвэдыш коч 
луктын?

Баромэтр пуч могай кӱкшӱтан улмаш? Ртуть мэҥгэ тэм- 
дыш 20 мм-яш  вэсэммэ годым, фигур могай кӱкшӱтыш 
кӱзэн кэртын?

Ш .Т уртш о йуж.
Мэталл альэ пу пуч дэнэ штымэ модыш пычалым,— чы-

ланат шинчэна (187 сӱр.). Пычал пуч кӧргыштӧ шыгыр пор-
' шэнь коштэш.

Пучым п р о б к а
дэнэ пэтырэн, пор-
шэньым кӧргыш шӱ-
калмэ дэнэ пуч кӧр- 

Т87 сӱр. Модыш пычал. .. „гысо йужым туртык-
тэна. Поршэньым ӱтларак пуч кӧргыш шӱкалмэ годым, 
пробкэ пудэшталт гына лэктын возэш.

7221ШШ2.

188 сӱр- Й у ж  туртмо сэмын тэмдыш куш кэш .

Йуж туртмо дэнэ могай вашталтыш лийэш? 
Пробка молан пудэшталт гына лэктын кайа?

1 опыт. Лэктын кайшэ пр^эбка олмэш 
йанда пучан пробкым шындэна. Йанда пучым 
маномэтр дэнэ ушэна.Поршэньым пуч кӧргыш 
тэмдалмэ дэнэ, туртшо йуж тэмдыш вашта- 

лтмым маномэтр ончыкта. Пуч кӧргэш чот туртшо йуж та- 
лын шӱкымӧ. дэн пробкэ пудэшталт лэктэш.

2 опыт. Кок вишан йанда атым налына. Ик вишы- 
жым йанда пучым вошт кэрман рэзин пробкэ дэнэ пэтырэна.' 
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189 сӱр. Йанда атышкэ йуж тулмаш.

Йанда пучын ик мучашыжэ 
пайитлэн пэтырман, ӧрдыжэш 
вэл изи В  рож кодымо (189 
сур). Ӧрдыж 5  рож умбак рэ- 
зин пуч пучкышым чиктэна. 
Ианда атын О  вишыжым мано- 
мэтр дэнэ ушэна. Йанда пу- 
чын А  вуйжым „пычал“ пу- 
чым пэтыршэ пробкэ вошт 
колтэна (190 сур.).

Поршэнь дэн тэмдалтшэ йуж 8  лончо гыч С рэзинкым 
нӧлтал, банкэ кӧргыш лэктэш, банкэ гыч мӧҥгэш лэктын 
ок кэрт.

Поршэньым луктын, банкышкэ угыч йужым йэшарымэ 
дэнэ банкэ кӧргысӧ йуж тэмдыш эрэ 
кушкэш. Йуж тэмдыш кушмым ушымо 
баромэтр ончыкта.

3 опыт. Йандаатынан О  вишы- 
жым пэтыршэ проб- 
ка олмыш, атэ пун- 
даш вошт шушо йан- 
дапуч кэрман проб- 
кэ дэнэ пэтырэна 
(191 сур). Кошаргэн 
лэктын шогышо пуч 
мучаштэ кран уло.

Пэл атэ чоло ву- 
дым тэмэн, краным 
тукылэн, банкэ кӧр- 
гыш йужым тулэн 
тэмэна.

Краным почына 
гын, тулэн тэмымэ 
туртшо йуж вуд Ум-

Проб^й

190 сӱр. Клапанан 
лропка.

11—134

191 сӱр. Туртш о йуж вӱ- 
дым фонтанла луктэщ.
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бак тэмдымэ дэнэ, пуч мучко фонтанла вӱд лэктэш. Чот 
туртшо йуж дэнэ фонтанат кӱшкӧ талын чымэн йогэн 
лэктэш.

Опыт штымаш гыч туртшо йужын паша штэн кэртмы- 
жымат палышна.

112, Тулымо (нагнэтаймэ) насос.

Йужым тулаш (вэс сэмын —нагнэтайаш) лӱмын штымэ 
насос-влак улэдат. Примусыш, вэлосипэдыш йужым тулэн 
пуртымо годым, тыгай насосым кучылтыт.

Примусын нагнэтаймэ 
насосшо мэтал пучан лий- 
эш, тидэ пучын, примус 
рэзэрвуар кӧргыш пуры- 
шо мучашыштыжэ, рэзэр- 
вуар кӧргыш почылтшо 
клапан уло. Насосын пор- 
шэньжэ коваштэ падраш 
дэн шталтэш. Поршэньым 
рэзэрвуар кӧргышкӧ шӱ- 
калмэ годым, насосышто 
улшо йуж нызырналтэш, 
клапаным шӱка. Ишымэ 
йуж клапаным почэш да, 
насос гыч рэзэрвуарыш 
кайа. Поршэньым мӧҥгэш 
шупшмо годым тӱжвал 
йуж коваштэ падрашым 

пызырэн насос кӧргыш пура. Вэлосипэд насосат тидэ шот 
дэнак шталтэш. Ик ойыртыш гына уло: насосышто улшо 
клапанак пэтыра, вэлосипэдыштэ тидэ клапанжэ насосышто 
огыл, шинын рэзингэ камэржын кӧргыштыжӧ лийэш, Тидэ 
клапан, тиддэч ончылно, кок логаран банкэ дэн штымэ опы- 
тышто улшо клапан сэмынрак лийэш"

Пызырналтшэ йужым штымаштэ кучылтмо насосым онча- 
лына гын, тудо тыгай насос огыл. Тидэ насосын могай ул- 
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мыжым палаш йӧсӧ огыл. Пызырналтшэ йужым штымаштэ 
насос сложнырак лийэш, тидэ насосшым компрэссор маныт. 
Компрэссорын насосшым паровой машин, альэ моло вэс 
тӱрлӧ двигатэль мӧҥгэш-оньыш коштыкта.

113. Пызырналтшэ йуж-пашаштэ.

Пызырналтшэ йужын пашам штэн сэҥымыжым фонтан 
дэн, вэсэ дэнат опыт штымэ гыч ужын улыда. Турлӧ труба 
дэн пызырналтшэ йужым коч могай вэрышкат (фабрикыш- 
кат, заводышкат) ко- 
лташ лийэш, пызыр- 
налтэ йуж илымэ вэ- 
рыш лэктэш гын, 
суртышто улшо йуж 
ок локтылалт, утла- 
рак йандар вэлэ ли- 
йэш. Тидым шонал- 
тэт гын, кызытсэ 
тэхникыштэ пызыр- 
налтшэ йуж молан 
талын шарлымэ пэ- 
шат палэ.

Кугу заводышто, 
альэ кугу суртшты- 
маштэ пызырналтшэ 
йужын в и й ж э дэн 
пашам штышэ инст- 
румэнт-влакым чӱч- 
кыдын ужаш лийэш.

Ш

193 сӱр. Й уж  дэн суртым чийалтымэ.

Тыгай инструмэнт-влакым пнэвматик инструмэнт маныт.
Пнэвматичэский инструмэнтым пызырналтшэ йуж кошт- 

мо корно-пуч дэн рэзинка пуч коч ушыктат. Пашазэ, инст- 
румэнтын кид кучэмжым кучат, инструмэнтыш пызырналтшэ 
йуж пурмым виктарэн шога. Инструмэнтшэ турлӧ пашалан 
турлӧ мэханизман лийэш; иктыжэ пэш талын йыр пӧртын 
сэҥа, вэсыжэ мӧҥгэш-оньыш вик коштэда, тулэч молат.
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Пнэвматик проум, чӧгытым, ийым пашаштэ чӱчкыдын ку- 
чылтыт. Пнэвматик чогыт 4 кг чоло нэлгытан, тудо ик минут 
коклаштэ 3000 кана пэрэн сэҥа. Тыгай чӧгытым пашазэ за- 
кльопкыш эҥэтыктэн кучат, киддэч шуко вашкэ штэн шуктат.

Тиддэч посна, тыгэ штымэ закльопколан шуко вийат 
ок кул. Ий дэн румо паша, йӧсӧ паша, пэш шуко вийым 
йодэш. Пнэвматик ий ик минутышто 3000 кана пэрэн, 
м'эталым пэш вашкэ, пашазэ дэч кугу вийым йоддэ куш- 
тылгын пӱчкэш. Сурт чийалтымаштат пызырналтшэ йуж 
полша, тудо чийам шалан шыжыктылын, тӧр чийалташ 
йӧным шта (193 сӱр.).

Ру;(Ьикыштэ паша штымэ годым, пнэвматик инструмэнт 
дэн паша штымэ утларак йӧн — пашам штэн лэкшэ пызыр- 
налтшэ йуж инструмэнт гыч лэктэшат, кумдан шарла, саддэн 
шахтысэ йужым йандарэштара. Куй кӱнчышӧ машинын 
пашажэ (туннэль штымэ годым, моло вэрэат) пэш оҥай. 
Мӧҥгэш - оньыш коштшо сталь ий дэн, кӱйыштӧ аҥышыр 
кэлгэ рожым кӱнчат. Тидэ рожыш динамитым чыкат. Ди- 
намит пудэшталтэшат, кӱй орам шалатэн луктэш.

Шахтыштэ вагоньэткыш шуйым оптатат, тудым элэк- 
тричэствэ дэн коштшо машин-влак шупшыктат. Газ улмылан 
вэрчын элэктричэствэ дэн пашам лийдымэ шахтыштэ, ваго- 
ньэткэ-влакым вэс турлӧ машин дэнэ шупшыктат. Тидэ 
машинжэ шкэ пашаж дэн паравозлан толэш, кошташ гына 
паровоз гай пар дэн огыл, пызырналтшэ йуж дэн коштэш.

Пызырналтшэ йуж дэн  ̂ паша штышэ чыла машиным, 
моло узгарым каласэн пытарашат ок лий, пэшак шуко улыт. 
Писман — сэрышан вагоньэткэ-влакым коштыктышо куртньӧ 
корно-влак улыт; кугу-нэлэ узгар-влакым кушкӧ нӧлтышӧ 
машин-влак улэдат; пытартышлан-пызырналтшэ йужым пнэв  ̂
матик бэтон манмым штымаштат кучылтыт. Лугалтшэ 
вишкыдэ бэтон лапаш, пызырналтшэ йуж дэн чот пызыр- 
мылан кӧра, тӧр вэрыш кышкалтэш, тидэ вэрэш бэтон лапаш 
пэшкыдэмэшат, тыглай бэтон дэч чоткыдо пнэвматичэский бэ- 
тон лийэш. Пнэвматик бэтоным сэмэнт-пушка манмэ дэн штат.

Тидэ сэмэнтшэ пожар машинын вудым шыжыктылмэ 
сэмынак бэтон шыжакталтэш.
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114. Тормоз (чарыш).

Пызырналтшэ йужым тэхникыштэ тӱрлӧ сэмынат кучыл- 
тыт манна. 'Тиддэч поснат, пызырналтшэ йуж тӱрлӧ вэрэ 
шарлбн, пашалан полшэн шога. Тэвэ пойэзд, трамвай кошт- 
мым ончалына. Пызырналтшэ йуж дэнэ пойэзд, трамвай 
коштмым виктарэн шогаш лийэш.

Талын куржмо годым кэнэта шогалаш пэш йӧсӧ вэт, тэ 
тидым шкэат шинчэда. Кӱртньӧ корнысо пойэзд пэш талын

194 сӱр. Й уж  тормоз.

коштэш, тудо шагатыштэ 90 киломэтрым, утлат кайэн сэҥа. 
Тыгэ талын каймэ годым пойэздым шогалташ йӧсӧ. Иктаж  
могай туткар лийэшат, машинист пойэздым шогалтышашлан 
вэрчын, ик паровозым гынат чараклэн шогалта ильэ гын, 
вагонышт тошто сэмынак ончык кайат ыльэ. И к парово- 
зым шогалтэн, чыла вогоным шогалташ ок лий ыльэ, вагоя- 
влак ончыкак кайэн шкэштат шаланат ильэ, паровозшымат 
шалатат ыльэ. Саддэнак пойэздын талын каймыж годым, 
чыла вагонымат икканаштэ шогалтыман. Тыгэ шогал- 
ташлан 'чыла вагоным икканаштэ шогалтэн сэҥышэ ӱз- 
гар— тормоз манмэ кӱлэш.
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Тыгай тормоз коклаштэ пызырналтшэ Иуж дэн пашам 
штышэ тормоз-влакат улэдат.

Паровозышто лӱмынак рэзэрвуар шталтэш, тидэ рэзэр- 
вуарыш пар машина йуж насос дэн йужым тулэн пурта. 
Тидэ рэзэрвуар гыч тӱҥалын, чыла пойэзд мучко пуч шты- 
мэ, тидэ пучышйак пойэздын чыла вагоныштат улшо йуж 
тормоз - влакым ушыктымо (194 сӱр.).

Тормоз цилиндр мэтал дэн штымэ. Цилиндрын кӧргыш- 
тыжӧ цилиндрым А  дэн В  ужашлан пайлышэ поршэньым 
шындымэ, поршэньыш тормоз колоткам пыжыктымэ, Л 
ужашыштыжэ поршэнь дэн тормоз колоткам чымэн шогышо 
пружин уло.

Пызырналтшэ йуж, коштмо пуч гыч цилиндрыш логалэ- 
шат, поршэньын кок вэлжэ гычат тӧр пызыраш тӱҥалэш; 
саддэн пружинын пызырмыжлан кӧра поршэнь тормоз ко- 
лоткам колэса-орва дэч кораҥда. Иктаж вэрыштэ йуж кошт 
мо пучын клапанжым почаш гын, альэ тидэ пучшо иктаж- 
мо шот дэн пудырга гын, пызырналтшэ йуж пуч гыч, адак 
цилиндрын А  ужашыж гычат тӱжвак лэктэш. Цилиндрын В 
ужашыштыжэ улшо пызырналтшэ йуж тӱжвак лэктын ок 
сэҥэ, К  клапанжэ цилиндр кӧргыш вэлэ почылтэшат В 
ужашыштэ улшэ йужым авырэн шога— тӱжвак ок лук. 
Саддэн пызырналтшэ йуж В  вэлым поршэньым пызыраш 
тӱҥалэшат, тормоз колаткам паровоз колэсаш чот ишык- 
та, пойэздым чараклэн шогалта.

Тыглай жапыштэ тормозым машинист вуйлатэн шога, 
кӱлэш годым йуж коштмо клапанжым пӱсын почэш, кӱлэш 
годым тӱчэш. Аптратыш годым (пойэзд-влак ваш мийэн 
тӱкнымӧ, альэ вэс туткарыштэ), тормозым машинист дэч 
молат кучэн сэҥат, пойэздыштэ кайшэ йэҥ пуч краным по- 
чын пойэздым шогалтэн сэҥа. Саддэнак чыла вагоныштат 
тормозын кранжым почмо ӱзгар уло.

115. Пызырналтшэ йужым сар пашаштэ кучылгмо.

Сар пашаштэ пызырналтшэ йуж кучылтмым ончалына. 
Тыштат пызырналтшэ йуж кугу пашам шта.
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Пызырналтшэ йуж огнэмьӧт гыч нэфтьым шыжыктэн
лукгэшат, тидэ нэфтьым огньэмьӧт гыч лэкмыж годым йӱла-
татат, 1 0  мэтр кӱкшытан тул кӱзаш тӱҥалэш,

Газ баллоным вишкыдэ йад наста дэнэ тэмат. Газ баллон
гыч чыла йад настам вашкэ луктын кышкыман, саддэн бал-
лонын вэнтильжэ гыч тӱҥалын пундашышкыжэ
шумэш ӱлыч почмо рожан пуч [|уло. Балланышто,
йад наста ӱмбалныжэ, 2 0  атмосфэр пызыртышан
пызырналтшэ йуж уло. Вэнтильым почат гын, йуж
пызыраш тӱҥалэшат вишкыдэ йад настам пуч дэ-
нэ вэнтиль дэх шӱкэн, тӱжвак луктэш. Тӱжвак
шӱкэн лукмо вишкыдэ йад наста пэш вашкэ га-
зыш савырнат, йад газан пылым шта.

Тэ шинчэда дыр, лӱйэн колтэтат, тар-газ сна-
рьадымат, затворжымат чот пызыра. Тар-газ пы-
зырмылан кӧра, снарьад орудий гыч пэш талын
лэктын колта, орудийжэ снарьад каймэ дэч вэс
могырыш чакныман ыльэ.

Саддэнак ожно, лӱймӧ йыда орудийым тошто 193сӱр. Газ

вэрышкыжэ мӧҥгэш чактараш шагал жап ок кӱл, баллоным
пӱчкын он-нэлэ ӱзгарым эрэ чактарылаш кугу паша. Кызыт чыктымо 

гын, тыгэ огыт чактарыл, орудийым ик вэрыш 
сошник манмэ дэн пыжыктат; лӱймӧ годым чыла орудий 
мӧҥгэш ок чакнэ, ик стволжо гына чакна. Стволжат лӱй- 
мӧ почэш тошто вэрышкыжак шинчэш, тидлан лӱмын накат- 
ник манмэ мэханизмым штымэ.

196 сӱр. Накатник.
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Орудийын стволжым мӧҥгэш чактаршэ накатникыч па- 
шажым палэн налаш, 196-шо дэн 197-шэ сӱрэтыштэ В ка- 
мэрым ужыда, тӹшкэ пызырналтшэ йуж тэмалтын. Тидэ В  
камэр дэч ӱлнырак вишкыдэ наста дэн (вӱд дэн глицэрин, 
альэ орва ӱй) тэмымэ А  цилиндр уло. Тидэ А  цилиндрышкак 
поршэньым шындымэ. Иктаж могай причин дэн поршэнь В  
камэр вэлкэ кайаш тӱҥалэш гын, цилиндрыштэ улшо виш- 
кыдэ наста В  камэрыш йогэн пурыман; тидэ вишкыдэ наста

197 сӱр.

В  камэрыш пура гын, тушто улшо пызырналтшэ Й30К утла- 
рак чымалтэш (197 сӱр.). В  камэрыштэ улшо пызыр- 
налтшэ йуж, вишкыдэ вэшчэствам мӧҥгэш шӱкэн лукташ 
тӱҥалэш, тыгэ кунар лиймэ сэмын, поршэньым В  камэр дэч 
тораш тӧча. Поршэньым орудийын тарванылдымэ станокшо 
дэн ушыктымо, В  камэр дэн цилиндржэ орудийын капыш- 
кыжэ ушыктымо. Орудийын чакнымыж годым капшэ кош- 
тэшат, поршэньлан вишкыдэ настам В  камэрыш шӱкэн пур- 
тыкта, Мӧҥгэш чакнымэ пытымэк, пызырналтшэ йуж виш- 
кыдэ настам мӧҥгэшак Л камэрыш шӱкэн луктэшат, ору- 
дийым тошто вэрышкыжак чактарэн шында.

Тул дэн лӱйман орудийыштэ улшо шэҥгэк чактармым, 
пулэмьотышто, пистолэтыштэ лӱймӧ гильзым луктын кыш- 
каш, вэс патроным пышташ, лӱйашат, альэ лӱйаш йамдылаш 
йӧнэштарымэ.
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116. Йуж шуэмдышэ насос.
XVII курымын кыдаллан Отто фон-Гэрикэ лӱман физик, 

йара — йуждымо вэрым палэн налаш шонэн насосым штэя, 
тидэ насос дэн тӱрлӧ атыла гыч 
йужым тулэн тӱжвак луктын, атэ 
кӧргыжӧ йуждымо-йара лийын.

Атыла гыч йужым тулэн лукмо 
годым мо лиймым палаш, хлопушка 
манмэ дэн маномэтрын пашаштым 
ушэштарэна. Хлопушда дэн мано- 
мэтрым ты маркэ штымэ сэмынак 
ваш ушэнат, мэтал цилиндрыштэ 
шыгырын коштшо А  поршэнь уло 
(199 сӱр.). Цилиндрын мучашыш- 
тыжэ клапанан кок „наконэч- 

манмэ уло: наконэчникшын
198 сӱр. Отто фон-Гэрикэ 

(1602— 1686).

ник"
клапанжэ В цилиндр кӧргӧ вэлыш, 
вэсыжын С клапанжэ тӱжвал вэлыш 
почылтыт. Мутлан манаш, В  наконэчникшы.м иктаж могай 
рэзэрвуар дэн ушымо лийжэ. Поршэньым шупшын лукташ 
тӱҥалат гын, цилиндрыштэ улшо йуж шуэмэш, йарарак 
лийэш, йуж пызырмэ шагалэмэш. Маномэтрын пучшо гыч 
йужым тулэн лукташ поршэнь- 
ым шупшын лукташ тӱҥалына.
Йужым тулэн тӱжвак лукмо

клапан
199 сӱр. 200 сӱр.

169



годым, маномэтрыштэ йуж пызырмаш шагалрак лиймым 
тэ ужыда.

Школысо насос кузэрак шталтмым палэн налын, Отот 
фон-Гэрикэн йужо опытыштым штэн оннэна. 199,—200-шо 
сӱрэтлаштэ школысо насос ончыкталтын; ӱлӱл ужашыжэ —  
клапан улмо вэр, клапанын пашажым сайракын палаш лийжэ 
манын, схэмэ шот дэп ончыктымо. Рэзэрвуарыштэ улшо 
йужын П1̂ ыртышыжэ цилиндрыштэ улшо пызыртыш дэч 
шукырак лийэшат, рэзэрвуарын йужшо В клапаным почын 
цилиндрышкэ лэкташ тӱҥалэш (199 сӱр.^. Поршэньым 
кӧргыш шӱкымӧ годым цилиндрысэ йужым пызырат, саддэн 
С  клапан почылтэшат, йуж тӱжвак лэктэш. Поршэньым мӧҥ- 
гэш оньыш коштыктэн рэзэрвуарыштэ улшо чыла йужым тӱж- 
вак тулэн лукташ лийэш, тушто йӧршын йара-пуста вэр кодэш.

Промышлэнысыштэ йужым тӱжвак тулэн 
лукташ утларак тулэн сэҥышэ, талэ насосым 
кучылтыт.

117. Вӱд шыжыктышэ насос.

2 0 1 -шэ сӱрэтыштэ ончыктымо вӱд шыжык- 
тышэ насос нэргэн каласаш кӱлэш. В  пуч 
гычйогышо вӱд, водопроводышто пэш кугу 
пызыртыш улмылӓн кӧра С пуч гыч йогэн 
лэктэш, шкэж дэнэ пырльа кумда А  пучышто 
улшо йужым тӱжвак наҥгайа. О  пучым иктаж 
могай рэзэрвуардэн рэзин пуч коч ушаш гын, 
йогышо вӱд рэзэрвуарыштэ улшо йужым тӱ- 

жвак тулэн луктэш, рэзэрвуарыштэ пэш шуэмшэ — шагал 
йужан вэр лийэш. Йужым тулэн лукман рэзэрвуар, водО’ 
провод гыч йогышо вӱдым пэтырмэ дэч ончыч ойырал- 
тэш. Рэзэрвуарым ойырмо дэч ончыч вӱд йогымым чарэт 
гын, вӱдшӧ рэзэрвуарыш йогаш тӱҥалэшат, чыла пашам пужа.

118. Йуж насос дэн штымэ опыт-влак.
1 опыт. Йуж насосын тарэлкышкыжэ, ӱмбачын шӱ- 

выроҥ дэн, альэ рэзин лэвэдман йанда цилиндрым 
170

201 сӱр.



шогалтэн, тушэчын йужым тӱжвак тулэн лукташ тӱҥалына. 
Цилиндр гыч йужым тулэн шогымо почэш тудын кӧргысӧ' 
йужшо шуэмэш. Саддэн. шӱвыроҥ, альэ рэзин цилиндр 
кӧргыш шупшылалташ тӱҥалэшат, пытартышлан, тӱжвал 
йужын чот пызырмыжлан кӧра, шӱвыроҥ пудэшталт колта 
(2 0 2  сӱр.).

Тидэ опыт гыч каласэна: иктаж могай атын кӧргысӧ 
йужшым тӱжвак тулэн лукмо годым, тидэ атэ кӧргыштӧ 
чымэн шогымо (тэмдыш) вий шагалэмэш. Тӱжвал пызыр* 
тышлан атэ кӧргӧ гыч чараклымаш ок 
логалат, тудо рэзиным йымакэ пызырэн 
волта, шӱвыроҥым гӹн, кушкэдэш.

2 опыт. Насосын тарэлкашкы- 
жэ, ӱмбачын пу пропка дэн пэтырман 
йанда цилиндрым шогалтэна. Пу проп- 
кан ӱмбалныжэ лакэ гайым штэн, туш- 
ко вӱд вулным (ртуть) тэмэна.

Йужым тулэн лукмо годым тӱжвал кушкммэ'^^^”^
пызыртыш ртутьым пызыраш тӱҥа-
лэш, ртутьшо пу пропкан изи лончылашт коч цилиндрын 
кӧргӧ вэлышкыжэ шыжа, йӱр гай цилиндрыш йогаш тӱҥа- 
лэш (203 сӱр.).

Тидэ опыт гыч кок ой лэктэш, иктыжэ]— пушэҥгыштэ 
тыгыдэ лончыла улмо ончыкталтэш, вэс шот дэнэ атмосфэр 
пызыртышын кугу улмыжо койэш.

3 опыт. Насосын тарэлкыж ӱмбак чаҥым шогалтэна, 
тудын кӧргысӧ йужым тулэн лукташ тӱҥалына. Иктаж кунар 
жап эртымэк, атмосфэр пызыртыш чаҥым тарэлкыш пэш 
чот ишыктэн шында. Чаҥым тарэлкэ гыч ойырашат ок лий. 
Чаҥ йымак йужым угычын пурташ гын, чаҥым тарэлкэ 
ӱмбач пэш куштылгын ойыраш лийэш.

Йанда чаҥым нӧлталаш кугу вий кӱлэш манына. Палырак 
лийашлан шотлэн ончэна: мутлан манаш, чаҥ кӧргысӧ пы- 
зырмаш атмосфэр пызырмаш дэч 10  пачаш шагалрак лийжэ; 
чаҥ дэн лэвэдмэ тарэлкын кумдыкшо 200 см^ лийжэ. Ик 
квадрат сантимэтр ӱмбак 1033 г атмосфэр пызыртыш лога- 
лэш. Чаҥ йымалсэ пызыртыш 10 пачад шагалрак, альэ вэс
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мут дэн ик квадрат сантимэтр ӱмбак 103,3 г пызырмаш 
логалэш.

Тыгэ гын, тарэлкым пэтыршэ чаҥ кӱшӱчын ӱлкӧ 206,6 кг 
нэлгыт дэн тэмда. Ӱлӱчын кӱшкӧ чаҥым нӧлтымӧ вий 2 0 ,6 6  кг 
лийэш.

Чаҥым тарэлкэ гыч ойыраш тыгай вий кӱлэш: 
206,6— 20,66^185,94 кг.

1654 нйыштэ Отто фон-Гэрикэ пэш оҥай опытым штэн
Тудо йара кӧрган, пэш сайын ваш ушнышо кок пэлшарым

  штэн. Тидэ кок пэлшар-влакым ваш
ушыктэн, кӧргыж гыч йужым тулэн
луктын. Кӧргӧ тэмдымаш шагал лийы
нат, атмосфэр тэмдыш кок пэл шарым
чот ушныктэн. Ушнышо кок пэл шарым
ойыраш тӱҥалынытат, ойыраш пэш шу
ко вий кӱлэш лийын. Саддэн кок пэл-
шарыш ойраш имньэ - влакым кичкэн
кок вэлыш [шупшыктэныт. Имньэ-вла
кат тидэ кок пэлшарым ойырэн сэҥэн
огыт ул. Шарыштэ улшо краным почын
йужым пуртымо почэш, шарым изи азат
ойырэн сэҥэн.

4 опыт. Йыргэшкэ пундашан, рэ
зин пропка дэн пэтырман колбым налына ртуть пызырналтын г  ^  г

лэктэш. Пропка рож-влакыш кранан йанда пуч
влакым чыкэна. Тидэ колбым висэна 

Колба гыч йужым тулэн лукмэк, угычын висаш гын, кол 
бын куштылэммыжэ палэ лийэш. Тидэ— йужынат висажэ 
уло манын мланна ончыкта.

5 опыт. Насосым чаҥ йымакшэ вазэлин дэн йыгымэ 
рэзин пропка дэн пэтрымэ изи клэнчам шогэлтэна. Чаҥ 
йымалсэ йужым ситымэшкак шуэмдаш гын, клэнча пэтырмэ 
пропка кӱшкӧ тӧрштэн лэктэш. Тидэ опыт хлопушка гыч 
лэкшэ пропка сэмынак лийэш. Пропкажэ тыштат-туштат проп- 
ка ӱмбалнэ улшо пызыртыш ик тӧр огылат, кӱшкӧ тӧршта.

6 опыт. Кумда логаран чоткыдо колбыш вӱдым тэмэн, 
А  кӧргышкыжӧ пу падрашым — оҥам кудалтэна. Падраш 
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вӱд ӱмбалнэ коштэш. Тидэ колбым рэзин пропка дэн пэ- 
трэна, пропкаштэ улшо рожыш йуж тулаш йанда пучым 
чыкэна. Йуж тулымо сэмын пу падрашын вӱдыштӧ улшо 
ужашыж гыч йуж лэкмым ужына, йуж падраш гыч лэктын, 
вӱд ӱмбак нӧлталтэш.

Колбышко йужым пурташ гын, пу падраш вӱд йымак 
вола, тидэ палынак койэш. Йужым тулэн лукмэк, угычын 
колбыш пуртылаш тӱҥалына. Пу падраш вӱд йымак вола, 
ийын коштмым чарна, йужым тулэн лукмэк гына тудо вӱд 
ӱмбак кӱза.

Тидэ опытышто мо лиймым ужын, шоналтэн налза, ум- 
ландарэн пуза.

Й 0  д м а ш-в л а к:
1 . Йужым тулэн лукмо годым, пушэҥгэ гыч мо шот дэн 

йуж лэктэш?
2. Тыгай опытышто пушэҥгэ кӧргысӧ лончыла гыч лукмо 

йуж, тидэ лончылаш угычын пурэн сэҥа мо?
3. Колбышко йужым пуртымо годым пушэҥгэ лончыла- 

влак могай лийыт?
4. Йужым тулэн пуртымо годым пу падраш молан вӱд 

йымак̂  ̂вола?
5. Йуж тулэн лукмо годым пу падраш мо вэрч вӱд ӱм- 

бак куза?

119. Насосым тэхникыштэ кучылтмо.

Элэктричэствэ лампым, радиолампым, тэрмосым штымэ 
пашаштэ йуж шуэмдышэ насосын кӱлмыжӧ умландардэат 
падэ. Чыла тидэ наста-влакым штымэ пашаштэ, йанда атэ 
кӧргысӧ йужым тулэн лукман, йужым тулэн лукмэк атыжым 
паитлэн шындыман. Ожнырак штылмэ лампэ-влакым онча- 
лаш гын, лампэ мучашыштэ вичкыж пӱсӧ нэр уло. Тидэ 
нэржэ йужым тулэн лукмо годым, насос дэн лампым ушык- 
тымо пучын олмыжо лийэш.

Кӱртньӧ корнылан шпалым йамдылмаштэ йуж шуэмды- 
шаш (разрежение) насос-влак кӱлыт. Ӱмбач ончалмаштэ, 
кӱртньӧ корнысо шпал дэн йуж шуэмдышаш насос кок- 
лаштэ ушнэн шогымо укэ гай койэш. Тугэ гынат, йуж
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шуэмдымэ насос шпал йамдылмаштэ полша, шпал насослан 
полшымылан вашкэ ок шӱй.

Пушэҥгэ коч кунар кукшо лийэш гынат, тудын кӧргыш- 
тыжӧ кунар гынат ночко уло; пэш кукшо шпалым мландыш 
пыштэт гын, тудат пэш вашкэ илэ — ночко лийэш. Шпал 
эокын-эркын шӱйаш тӱҥалэш, вашкэ шӱйынат пыта; шӱйшӧ 
шпалжэ кугу экшыкым шта — пойэздым шалатыктэнат кэр- 
тэш. Шпал ынжэ шӱй манын, тудым сайын йамдылаш кӱлэш. 
Шпалым тыгэ йамдылат: шпалым лӱмын штымэ атыш —  
вакуум камэрыш пыштат. Тидэ камэрыштыжэ шӱймӧ ваш- 
тарэш штымэ настам опталыт.

Вакуум!) камэр гыч йужым тӱжвак тулэн лукмо годым, 
шпалыштэ улшо йужат шпал гыч тӱжвак тулэн лукталтэш- 
Тидым 6 -шо опытышто тэ ужын улыда. Йужым тулэн лукмэк 
вакуум камэрыш йужым угычын пуртымо годым, йуж пызыр- 
мылан кӧра шӱймӧ ваштарэш штымэ настажз шпалын лон- 
чылашкыжэ чончалтын пура. Тидэ наста шпалыш шыҥа, йуж 
вэрым налэш, шпалым шӱймӧ дэч арала. Элэктричэствэ 
машинэш пӱтырмӧ шпал сэмынак шталтэш.

Шуко йужым икканаштэ тулэн луктын, йужым шагал 
шуэмдышэ кугу вийан насос-влакат улэдат. Тыгай насосым 
пэш шуко пурак, шӱк погынышо производствылаштэ тулэя 
лукташ кучылтыт. Сайын штымэ кугу мэханичэский стольар 
мастарлыкыштэ чыла машин пэлэнат пучым штымэ. Тидэ 
пучшо паша штымэ годым лэкшэ пуракым шупшын шогышо 
кугу вийан насос дэн ушыктымо.

Саддэн чыла пуракшат тидэ пуч коч тӱжвак лэктэш, 
мастарлык суртлан пуракаҥаш, шӱкаҥаш эркым ок пу. Элэ- 
ватырыштэ шурно кучылтмо годымат, тидын сэмынак штат. 
Тыгай насос дэн ик шурным вэлэ огыл, моло шагал удэлвяз 
нэлгытан настамат, мутлан: мэжым, хлопокым, мушым, молы- 
мат ик вэр гыч вэс вэрыш коштыкташ лийэш. Тыгай кугу 
вийан насос ик суртышто улшо йужым (йуж Дэн пырльа 
кӱшнӧ ончыктымо наста-вла«ымат) тулэн луктэш гын, тулэн 
лукмо йужшым, настажым вэс суртыш тэма. Тыгэ вэс

1) Вакуум —  латин шомак, марла тудо йара вэр лийэш.
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суртыштыжо йуж чот тэмэш — чымалтэш. Тыгэ чымалтшэ 
йужшым вэс пашаштэ йӧнэштарат: апшатыштэ тулым пуат^ 
домна коҥгаш чойыным шулыкташ йужым пуат, пу ӱзгарым 
коштат, бум.азэй фильтр дэн эрыктэн йандар йужым штат; 
шахтым, рудникы„- йандар йужаным штат, осал йужшыи 
шупшын налыт.

120. Архимэдын газ законжо.
Вӱдыш чыкымэ ӱзгар ӱмбак кок вий тӱкнат: 1) ӱзгарын 

ӱлкӧ пызыршэ нэлгытшэ, 2 ) вӱдын кӱшкӧ нӧлташ тӧчымӧ 
вийжэ, тидэ вийлан кӧра вӱдын 
чыкымэ ӱзгар куштылгырак 
гай тучэш. Вӱдышкӧ изи оран 
ӱзгарым чыкэт гын, вӱдын 
нӧлтымӧ вийжэ изэ, кугурак 
нэлгытан ӱзгарым чыктэна гын, 
вӱдын нӧлтымӧ вийжат кугу- 
рак лийэш.

Тидым тыгай опыт дэн 
шынэн налаш лийэш; иктыжэ 
изи оран, вэсыжэ кугу оран 
кок тӧр нэлытан ӱзгар-влакым 
висашкэ пышташ гын, виса тӧр 
кэчаш тӱҥалэш. Тидэ висам 
вӱдышкӧ чыкаш гын, висан 
тӧр шогымыжо пыта: изи оран 
ӱзгар вола, кугу оранжэ кӱза.
Молан тыгэ лийэш? -

Висан вӱдыштӧ улмыж годым, тудым тӧр штэна, вӱд 
гыч лукмэк кугу оран ӱзгар нэлырак лийэш.

Газыштат тыгай законымак ужаш лийэш.
Изи висан кок мучашэш тӱрлӧ оран ик гай нэлгытаҥ 

шарым сакэна: ик шаржэ — кугу йанда шар, вэсыжэ — из» 
мэтал шар лийжэ. Тидэ висам насос чаҥ йымак шогалтэна 
(204 сӱр.).

Чаҥ йымачын йужым тулэн лукмо годым, йанда шар 
нэлырак сэмын лийэш, ӱлыкӧ вола. Чынжым гын, йанда
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шар нэлэмын огыл. Шуэмдымэ йужышто тудо мэтал шар 
дэч нэлыракын койэш гын, тудо ончычшымат нэлыракак 
улмашын, йужын чымэн шогымыжо гына йанда шар мэтал 
шар дэч куштылгыракын койын.

Йужышто коч могай ӱзгарынат шкэ нэлгытшэ уло, адак 
тудым шӱкэн лукшо ӱлыч кӱшкыла тэмда. Тэмдымэ вийжэ 
шӱкэн лукмо йужын нэлгытлан тӧр толэш.

121. Йужышто ийын коштмо.

Йужышто улшо коч могай ӱзгарланат кок вий дэн тӱк- 
наш логалэш; I)  ӱзгарын шкэ нэлгытшэ дэн; 2) шӱкэн 
лукмо йужын нэлгытлан тӧр лийшэ кӱшкӧ нӧлтэн шогышо 
йужын тэмдымашыжэ.

Ӱзгарын нэлгытшэ, тудын шӱкэн лукмо йужын нэлгытшэ 
дэч шукырак гын, ӱзгар альэ ӱлыкӧ вола, альэ мландыштэ 
тарваныдэ кийа. Ӱзгарын нэлгытшэ, тудын шӱкэн лукмо 
йужын нэлгытшэ дэч шагалрак гын, ӱзгар кӱшкӧ нӧлталтэш. 
Тыгэ кӱшкӧ нӧлталтмым тэ шуко ужыда, мутлан: пылын, 
шовын шӱвыроҥын, модыш йуж шарын, мландэ йыр коштшо 
дирижабль дэн аэростатын. Рвэзын шӱлэн овартымэ шовын 
шӱвыроҥжо молан кӱшкӧ нӧлталтэш? Шӱвыроҥ шокшо йуш 
дэн тэмалтэш, шокшо йужын удэльнэ нэлгытшэ йӱштӧ йӱ- 
жын дэч шагалрак. Тыгэ гын, шокшо йуж дэн тэмымэ 
шовын шӱвыроҥын нэлгытшэ, тудын шӱкэн лукмо йужын 
нэлгытшэ дэч шагалрак, саддэнак шӱвыроҥ кӱшкӧ нӧлтал- 
тэш. Шӱвыроҥышто улшо йуж вашкэ йӱкша,,нэлэмэш; тидэ 
жапыштэ шӱвыроҥ ок пудэшталт гын, ӱлыкӧ волаш тӱҥа- 
лэш.

Йуж шарым, йуж дэч куштылгырак удэльнэ нэлгытан газ 
дэнэ тэмат. - ^

Тэвэ 1 тӱрлӧ газын нэлгытыштым ончыктышо табли- 
цым ончалына.

0° ан й у ж  1,29 кг.
15° ан й у ж  1,19 ,
Волгалтаршэ (светильный) г а з  0,42 ,
Гэ л и й  0,14 ,
Водород 0,07 ,
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Ик куб мэтр йу>к нӓлгЫт дэн тыгаЙ оранак вэС гаЗЫК 
нэлгытын ойыртэмжэ, ик куб мэтр газын нӧлталт сэҥымэ 
вийжэ маналтэш. Тыгэ 1 тӱрлӧ газын нӧлталт сэҥымэ 
вийышт тыгайэ лийыт:

Волгалтарышэ г а з ...........................  1,29 — 0,42 =  0,87
ГэлиИ ....................................................1 .2 9 -0 ,1 4  =  1,15
В о д о р о д ............................................ • 1,29 —  0,07 =  1,22

Эн утларак нӧлталт сэҥымэ вийан газ-водород лийэш. 
Саддэнак йуж шарым водород дэн тэмаш гын, утларак пайда 
лийэш; водородшо йӱла, тидыжэ -=  
гьша пэш куго аптратыш. Гэлий 
огэш йӱлӧ, тугэ гынат, тудо шэргэ, 
адак нӧлталтын сэҥымэ вийжэ во- 
дород дэч шагалрак. Водород дэн 
гэлийым иктыш йӧрэн йӱлдымӧ, 
дирижабльым тэмаш лийшэ газым 
шташ лийэш.

Йуж шар рэзинкэ дэн шупшык-
тымо порсын матэрый дэн шталтэш, ' '
кӧргышкыжӧ водород тэмалтэш
(205 сӱр.). Шар ӱмбакшэ пидмэ ' "
сэткым кудалтымэ, сэткышкыжэ чо- „пс ■, ш^ ' 205 сӱр. Шар-аэростат.
ҥэштыл коштшо йэҥ-влаклан шин-
чаш, инструмэнт опташ корзинкэм сакымэ. Тэмымэ 
газым шар гыч тӱжвак лукташ, клапаным штымэ. Ти- 
дэ клапан гыч газым тӱжвак луктат гын, шар изэмэшат, 
ӱлыкӧ волаш тӱҥалэш. Кӱшкӧ кӱзэя-кӱзэн, шарын шӱкэн 
лукмо йуж нэлгыт дэн тӧр улмо кӱкшытыш кӱзэн шуат гын, 
шар тылэч кӱшко кӱзэн ок кэрт. Саддэн шарыш пыштымэ 
нэлэмдышэ настам (балластым)^— (кукшо ошмам) иктаж 
кунар ӱлыкӧ кудалтат. Йуж шар адак кӱшкӧ кӱзэн кэртэш.

Шар \ӱлыкӧ волмыж годым, мландыш чот иныж тӱкнӧ 
манын, корзин гыч кӱжгӱ кандрам, „гайдоп" манмым ӱлыкӧ 
сакат. Шарын ӱлкӧ волмыж годым, тудо мландыш возэшат, 
шарым куштылэмдэн волашыжэ чаракла.

Йара чоҥэштэн кошташ, йуж шар дэч посна, иктаж ку- 
шан пыжыктэн, кӱшкӧ нӧлтыктымӧ кишкэ гай аэростат влак 
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улыт. Аэростат сар пашаштэ кӱлэш; аэростат дэн кӱшкӧ 
нӧлталтын тушман[вэлыштэ мо шталтмым, вэрым, снарьад 
кушко”вочмым, тулэч молымат ончаш лийэш. Аэростат кор- 
зиныштэ, шукыж годьш 1 — 2  йэҥ шэкланышэ льотчик-

влак^ лийыт, [нуно 
улнӧ’’ улшо-влаклан 
тэлэфон дэн уж- 
мым ойлат (206 сур.). 
Аэроплан винт гай 
винтым пӧртыкташ- 
лан, куштылго кугу 
вийанмашиным шты- 
мэк, виктарэн чоҥэ- 
штыл коштмо дири- 
жабль- влак лэкты- 
ныт. Д и р и ж а б л ь  
кужо сигар гай куж- 
гӧ нэран, пусӧ по- 
чан лийэш (207 сур.). 
Шэҥгэл вэлыштыжэ 
—тарванылдымэ ум- 
бал уло, саддэн ди- 
рижабль йыр пӧр- 
тын савырнэн ок сэ- 
ҥэ, пэнгыдын шога, 
адак шэҥгэл вэлыш- 
так дирижабльым 
пурла, шолашкэ са-

выркалаш, улкӧ, кушкӧ коштыкташ „руль“ манмым пыжык- 
тымэ. Дирижабльыш йымалнэкомандэдэнэ коштшо влаклан 
пуш гай уло. Адак ордыжлаштэ мотор-влак улыт. Сар ди- 
рижабльыштэ луйкалашлан, пулэмьот-влакымат шындылыт. 
Пэшкыдэ дирижабль-влакым куштылго мэтал дэнэ штат, 
умбачынжэ матэрый дэн шупшалтэш; кӧргышкыжӧ йуж 
шар-влакым пыжыкталтэш. И к шар гыч газ лэкташ туҥа- 
лэш гын, альэ пужла гынат, дирижабль улкӧ волэн ок воч, 
тудын нӧлталт сэҥымэ вийжэ гына иктаж кунар вашталтэш. 
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207 сӱр. Дирижаб.чь шкэ шогымо мачтыж дэн.

Дирижабльым газ дэнэ тэмаш пэш шэргын шога, саддэь 
ӱлыкӧ волмо годым газшым тӱжвак огыт лук. Дирижабльым 
пэтырман вэрыш („эллинг“ манмыш) пуртат, альэ 207 шэ 
сӱрэтыштэ ончыктымо мачтэш кылтат, вэс кана чоҥэштэн 
каймэш огыт тарватэ.

122. Задач дэнэ йодмаш-влак.

1. 1 м? оран ӱзгар ӱмбак 0 ° годым йуж могай вий дэн 
пызыра?

2. 100 дм^ оран рэзин шарым водород -дэн тэмымэ. Вэс 
тыгай шар йуж дэн тэмымэ, пэрвой шаржэ лэч кунарлан 
куштылгырак?

3. Йоча модмо йуж шар кӱшкӧ нӧлталтэш. Можо шукы- 
рак лийэш: альэ газ дэн тэмымэ шарын нэлгытшэ, альэ йужын 
шӱкымӧ вийжэ?

4. Йуж шарым могай газ дэн тэмат?
5. Аэростатын „нӧлталт сэҥымэ вийжэ" мо тугай лийэш?
6 . 10 м  диамэтран йуж шарын оражэ 4000 чоло лийэш. 

Тидэ шарым водород дэн тэмымэ гын, тудын нӧлталт сэ- 
ҥымэ вийжым шотлэн лукса.

7. 1500 м} оран йуж шарым водород дэн тэмымэ. Шарын 
ӱмбалжэ дэн гондолжо 250 кг нэлгытан. Тидэ шар 65 кг 
нэлгытан 3 йэҥым кӱшкӧ нӧлтэн сэҥа мо?
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123. Мардэж двигатэл.

Парусан пуш-влакын мардэж вий дэн коштыкташ тӱҥал- 
мылан пэш шуко жап лийэш. Вэс мэханичэский пашаштэ 
мардэж вийым кэлыштармэ шуко вара тӱҥалын. Эн ончы- 
ча< мардэж вакш-влак шталтыныт; нуно чара вэрэш шын- 
далтыныт, кумда вэрым налыныт (208 сӱр.). Кызытсэ

жапыштэ о л а ш т э, 
альэ совхозышто, 
колхозышто тӱрлӧ 
пашам штышэ изи 
мардэж орвам йатыр 
ужаш лийэш (̂ 209 
сӱр.).

Рушкоклаш шар- 
лышэ мардэж вак- 
шым 208 шэ сӱрэ- 
тыштэ ончыктымо. 
Тидэ сӱрэтыштэ вак- 
шын тӱҥ валышкы- 
жэ пыжыктыман 6 
шулдыран 0  р в а м 
ужыда. Мардэж ул- 

мо годым, шулдыр влакым кэлиштарэн шындэт гын, нуно 
мардэж вий дэн пӧрташ тӱҥалытат, тӱҥ валым пӧртыктат. 
Тидэ-валжэ шэстэрна коч вакш кӱй-влак- дэн ушалтын 
шога.

Вакш шулдырым мардэш почэш савыркалэн шогыман. 
Саддэнак мардэж вакшым мардэжлан кэлыштараш лийша- 
шын штат: альэ чыла вакшыжымак вакш рӱдӧ йыр пӧртьй<- 
тат, альэ вакш вуйжым гына савыркалаш лийшашым штат. 
Вакш кӱйым гына мардэж почэш савыркалман, вакшым 
208 шэ сӱрэтыштэ ончыза.

Коч могай вийан мардэж годымат пашам шташ лийжэ 
манын, мардэж вакш шулдырым кок рэшоткан ужаш дэн 
штат, иктыжым, пужэнналаш лийшашаным, оҥаавыртышла 
дэн ишкылат. Кугу мардэж годым тидэ оҥа авыртыш-влакым 
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налэдаш лийэш, саддэн мардэж авыршэ оҥа шагалэмэшат, 
вакш шулдырыш мардэж шагалрак пыэыра.

Мардэж вакш шулдыр (209 -сур.) пуын альэ мэта- 
лын пластинкэ-влак дэн шталтэш, тыгай пластинкышт йыр 
пыжыкталтыт, оҥго 
сэмын лийыт. Тыгай 
вакш ш у л д ы р ы м  
пӧртыктылаш айдэ- 
мэ вий ок кӱл. Тудо 
шкэак мардэж по- 
чэш савырнылэш.
Пэш кугу, альэ изи 
мардэж годым вакш 
пашам ик тӧр шты- 
жэ манын, шулдыр 
пластинкэ - влакым 
тӱрлӧ лукын савы- 
ркалат, альэ кумдаҥ- 
дат, альэ аҥысырэм- 
дат. Москосо Аэро- 
гидродинамика Рӱ- 
дӧ Институтышто 
(ЦАГИ) кугу вийан 
мардэж двигатэльым 
шташ корным кыча- 
лыт.

Промышлэныс па- 
шаш мардэж вийым 
пуртымо кызыт кум-
данак шарлэн огыл. Тидэ ик шотшо дэн, мардэжын ик 
тӧр шогыдымыжлан кӧра тыгэ.

Калык озанлык пашаштына мардэж вий эн утларакшым 
тыгыдэ вакшлаштэ гына пуртымо. Совэт ушэмын ^ 4  ужаш 
киндыжэ мардэж вакш-влакэш йоҥышталтэш.

Мардэж вийым калык озанлык пашаш пурташлан, наук 
дэн тэхниклан иктыш ушнэн, пашам шташ тӱҥалман. Нунын 
пашашт кугу. Нунылан, мардэж вий дэн мэмнан илымэ шо-
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гт
тышто могай пашам штэн сэҥышашым шотлыман, мардэж 
вийым могай вэрэш шындыман — тэхникэ, экономикэ шоты- 
што кушто йӧнанрак лийэш, адак могай вэрэш могайрак 
вакшым шындыман,—чыла шотлэн налман. Варавакш шул- 
дыр олмэш, элэктричэский установкым, тарватылмэ кугу 
вакш шулдырым мардэж пӧртыкташ тӱҥалэш.

Совэт Ушэмым элэктричэствэ элыш савырмаштэ шӱй дэн 
вудлан полшаш, кандэ шӱй — мардэж лэктэш.
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