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Група 34 

Фізика ф астрономія 

Урок 12 

Тема: Практична робота по темі «Електромагнітні та механічні хвилі» 

Мета: 

Навчальна - закріпити знання учнів з теми «Механічні та електромагнітні хвилі», 

формувати навички і вміння розв’язувати якісні і кількісні фізичні задачі, 

застосовуючи набуті знання; 

Розвивальна -  розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу; 

Виховна -  виховувати самостійність і відповідальність; формувати науковий світогляд 

та інтерес до вивчення фізики. 

 

Матеріали до уроку: 

Типові задачі: 

1.Яка швидкість хвиль, якщо вони піднімають буй кожні 1,5 с, а  відстань між 

гребнями сусідніх хвиль 6м. 

Дано:     

λ=6м  Формула хвилі      =
 

 
 .      

Т=1,5с    =
  

    
 4 м/с 

 υ-?            

Відповідь : υ=3,2м.   

2.Підводний човен сплив на відстані 100 м від берега, викликавши хвилі на поверхні 

води. Хвилі дійшли до берега за 20с, причому за наступні 15 с було 30 сплесків хвиль 

об берег. Яка відстань між гребнями сусідніх хвиль. 

Дано:     

S=100м Швидкість хвилі υ =
 

 
   ;   υ =

    

   
       .    

t=20 c     Частота хвилі ν =
 

  
    ;  ν =

  

   
 =2 Гц . 

t1=15 c  Формула хвилі     . Знайдемо довжину хвилі частоту хвилі 

N=30    =
 

 
 ;       =

    

    
       

  -?       Відповідь :          



3.Довжина хвилі в першому середовищі 3м, а після переходу в друге середовище 

збільшується до 5м. Визначте швидкість поширення хвилі в другому середовище, якщо 

її швидкість у першому дорівнює 15см/с. 

Дано:                   При переході із одного середовища в інше швидкість хвилі  

λ1=3м         змінюється, а частота  залишається незмінною, бо вона  

λ2=5м         визначається джерелом коливань. Із формули хвилі   

υ1=1500 м/с        знайдемо частоту       ;   ν =
  

  
    ;    ν =

       

  
=500 Гц.  

υ2-?      Знайдемо швидкість хвилі в другому середовищі:       ;        

                                      =2500 м/с. 

Відповідь:    2500 м/с. 

4.Супутникові телефони передають сигнал через супутник що «висить» на висоті 

36000 км над Землею. Якою буде мінімальна затримка сигналу під час використання 

таких телефонів. 

Дано:    

S=36000км   36·10
6
м        Відстань до об’єкту   

  

 
 , відбитий сигнал повернеться  

с=3·10
8
 м/с   через час    

  

 
 .    

          

           
=24·10

-2
 с. 

t-?   

Відповідь:  =0,24 с. 

 

Домашнє завдання: 

Розвязати задачі: 

1.Визначте довжину звукової хвилі з частотою 200 Гц в склі?  

2.Хлопчик порахував, що 15с поплавок на хвилях здійснив 30 коливань. Відстань між 

сусідніми впадинами хвиль дорівнює 1,5м. Визначте швидкість поширення хвиль на 

поверхні води.  

3.Сигнал радіолокатора повернувся від цілі через 0,4 мс. На якій відстані перебуває 

ціль.  

 

Зворотній зв'язок: 

Viber/Telegram   0988025226 

E-mail  chervyak.v92@gmail.com 
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