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Эффект Магнусаны туршилт 
Хамрах хүрээ 12-р анги 

 

Хичээлийн сэдэв Хийн урсгалд нөлөөлөх чанар 

 

Зорилго Эргэлдэгч биеийн хэлтийх шалтгааныг ойлгох. 

 

Хичээлийн явц   

 

Таамаглал   

1. Инерцийн тухай тайлбарлаарай. 

Биехөдөлгөөнийхөө анхны төлөв байдлыг хадгалахыг эрмэлзэхийг инерцит чанар гэнэ. 

 

2. Бөмбөгөнд инерцийн хүч ажиглагдах учраас хөдөлгөөний турш чиглэл нь өөрчлөгдөхгүй. 

Харин хэлтийж байгааг тайлбарлаарай. Хэлтхийж байгаа үе ямар тохиолдол вэ? 

Бөмбөг эргэх үед 

 

Хэрэглэгдэхүүн Хуванцар аяга 2ш, резин 4 - 5 ш, скоч 

 

Туршилтын явц  

1.  2ш хуванцар аяганы ёроолыг өөд өөдөөсөө харуулж скочоор дарах. 

2.  Резиныг хооронд нь холбох  \4ш-ээс 5ш хооронд нь уях\. 

3.  Уясан резиныг хуванцар аяганд мушгих. 

4. Мушгисан резины нэг үзүүрийг дарж нөгөө үзүүрийг татах. Дарсан үзүүрээс гараа авч 

хөдөлгөөнийг ажиглах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хугацаа 
/минут/ 

Үе шат Багш Суралцагч 

7 
Сэдэл, 

таамаглал 
Ажлын хуудас өгч асуух. Ажлын хуудсанд бичих. 

8 Төлөвлөгөө 
Суралцагчидтай хамтран 
туршилтын төлөвлөгөөг 
гаргах 

Суралцагчид унших. 

10 Туршилт 

Багууд туршилт гүйцэтгэх 
явцад багш чиглүүлж, 
туслах. 

Туршилтыг хийж ажиглах. 

15 
Үр дүн 

Дүгнэлт 
 Хамтран ярилцаж дүгнэлт гаргах. 
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Үр дүн  

Хуванцар аяга нь хэрхэн ниссэн бэ? Бас хуванцар аяганы нисэх аргыг тайлбарлаарай. 

Хуванцар аягыг резинээр эргүүлж байгаад резинээ татахад аяга буцаж эргэх хөдөлгөөн хийж 
байна.   
 

Дүгнэлт   

Хуванцар аяга эргэлдэнэ нисэхэд эргэлдэх хөдөлгөөний нөлөөгөөр аягыг тойрсон агаарын 

урсгал нь хурдан ба удаан болно. \агаарын урсгал нь хурдан болон агаарын урсгал нь 

удаан\   Агаарын урсгалын тухай удаанаас хурдан бол агаарын даралт бага. Тийм учраас 

агаарын урсгал удаанаас хурдан руу хүч үүсэх /Закон Бернулли/. Тиймээс аяганы нисэх чиглэл 

нь хэлтийж явж байгаа үзэгдлийг Эффект Магнуса гэж нэрлэнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн :  

Дундговь аймгийн “Эрдмийн далай цогцолбор” сургуулийн физикийн багш Ж.Долгорсүрэн 

 Жайкагийн сайн дүрийн гишүүн Фүкүшима Мики 

 

 

 

 

 

Агаарын урсгал 

Аяга нисэх 

чиглэл 

Агаарын урсгал нь хурдан 

Агаарын урсгал нь удаан 

Хуванцар аяга 

эргэхэд 

Эргэлдэх Хуванцар 

аяга 

Агаарын урсгал нь хурдан 

Агаарын урсгал нь удаан 

Эргэлдэх 

F 

← Энэ үзэгдэл нь Эффект Магнуса 
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Эффэкт Магнусаны туршилт 
 

Зорилго Эргэлдэгч биеийн хэлтийх шалтгааныг ойлгох. 

Таамаглал 

1. Инерцийн тухай тайлбараарай. 

.............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ .................................................................

............................................................................................................................. ....................................

........................................................................................................................................................... ...... 

2. Бөмбөгөнд инерцийн хүч нь ажиглагдах учраас хөдөлгөөний турш чиглэл нь өөрчлөгдөхгүй. 

Харин хэлтийх үед байна. Тэр ямар тохиолдол вэ? 

................................................................................................................................................................. 

Хэрэглэгдэхүүн Хуванцар аяга 2ш, резин 4 - 5 ш, скоч 

Туршилтын явц  

1.  2ш хуванцар аяганы ёроолыг өөд өөдөөсөө харуулж скочоор дарах. 

2.  Резиныг хооронд нь холбох  \4ш-ээс 5ш хооронд нь уях\. 

3.  Уясан резиныг хуванцар аяганд мушгих. 

4. Мушгисан резины нэг үзүүрийг дарж нөгөө үзүүрийг татах. Дарсан үзүүрээс гараа авч 

хөдөлгөөнийг ажиглах. 

Үр дүн  Хуванцар аяганы хөдөлгөөн болон ойр орчны агаарын урсгалыг зургаар 

тайлбарлаарай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүгнэлт 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Анги.................................нэр..................................................................... 


