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Тема: Утворення й поширення електромагнітних хвиль.  

Мета: 

Ввести поняття електромагнітного поля та електромагнітних хвиль; пояснити 

механізм виникнення електромагнітних хвиль; ввести фізичні характеристики хвилі; 

порівняти характеристики механічних хвиль з характеристиками електромагнітних 

хвиль; порівняти швидкість механічного рівномірного руху зі швидкістю 

поширення електромагнітної хвилі; розвивати логічне мислення учнів, умінь 

аналізувати явища природи; формувати матеріалістичний світогляд дітей. 

 

Матеріали до уроку:  
(не забувємо записувати тему, номер уроку, дату і невеликий конспект теми в 

окремий зошит з фізики) 

1. МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ 

Електромагнітні хвилі теоретично 

передбачив Дж. Максвелл. 

Проаналізувавши всі відомі на той час 

закони електродинаміки, він дійшов 

висновку, що змінне магнітне поле 

породжує електричне поле, а змінне 

електричне поле породжує магнітне. 

Розрахунки, здійснені Максвеллом, 

показали, що коливні електричне й 

магнітне поля можуть відриватися від провідників, які їх породжують, і рухатися 

через вакуум зі швидкістю 3∙10
8
 м/с. На жаль, Максвелл не дожив до 

експериментального підтвердження своїх розрахунків. Тільки через 15 років після 

створення Максвеллом теорії електромагнітного поля і через 10 років після смерті 

Максвелла Генріх Герц продемонстрував випромінювання і приймання 

електромагнітних хвиль.  

Якщо прив'язану на нитці заряджену кульку вивести зі стану рівноваги й відпустити, 

то кулька розпочне коливальний рух, а електричне поле в просторі, що оточує 

кульку, буде періодично змінюватися. Згідно з теорією Максвелла змінне 

електричне поле створить змінне магнітне поле, яке, у свою чергу, створить змінне 

електричне, і т. д. 

Якщо пропускати по провіднику змінний струм, то навколо провідника періодично 

змінюватиметься магнітне поле. Змінне магнітне поле створить змінне електричне 

поле, яке, у свою чергу, створить змінне магнітне, і т. д. 

Теоретично і в тому, і в іншому випадках ми одержимо поширення коливань 

електромагнітного поля. Як відомо, поширення в просторі коливань речовини або 

поля називається хвилею. Тобто можна сказати, що ми одержимо електромагнітну 

хвилю. 

Електромагнітна хвиля — це процес поширення в просторі електричних і 

магнітних полів, що періодично змінюються.  

Джерелом хвилі в першому випадку буде коливне заряджене тіло, у другому — 

провідник, по якому тече змінний струм. 
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Проте реальну електромагнітну хвилю створить тільки змінний струм, але і її 

енергія буде настільки малою, що хвиля навряд чи подолає відстань, яка дорівнює 

розміру кімнати. Річ у тім, що енергія електромагнітної хвилі пропорційна частоті в 

четвертому степені (W - ν
4
), тому джерелом електромагнітної хвилі може бути 

тільки пристрій, у якому створюються електромагнітні коливання високої 

частоти. 

 

2. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ 

ХВИЛЮ.  

Моделі електромагнітного поля роздаю учням. 

Електромагнітна хвиля як процес поширення електромагнітного поля насамперед 

характеризується вектором напруженості Е  та вектором магнітної індукції В . Будь-

яка хвиля періодична і в часі, і в просторі, тому ці величини періодично змінюються 

і з часом, і зі зміною відстані від джерела хвилі. 

За теорією Максвелла вектори Е  і В  перпендикулярні як до напрямку поширення 

хвилі, так і один до одного, при цьому вони одночасно досягають максимального 

значення й одночасно перетворюються на нуль. Отже, електромагнітна хвиля — це 

поперечна хвиля.  

Зверніть увагу: те, що електромагнітна хвиля є поперечною, не означає, що в 

просторі є якісь горби й западини. Уздовж напрямку поширення хвилі та в даній 

точці простору відбуваються плавні зміни напруженості та магнітної індукції 

електромагнітного поля. 

Електромагнітна хвиля, як і механічна, характеризується періодом і частотою 

коливань, довжиною та швидкістю поширення. 

Швидкість поширення електромагнітної хвилі розглядаємо, як аналогію до 

механічного рівномірного руху 

Рівномірний рух 
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Довжина хвилі  — це відстань, на яку поширюється електромагнітна хвиля за час, 

що дорівнює періоду; або: відстань між двома найближчими точками в просторі, в 

яких коливання вектора напруженості (вектора магнітної індукції) відбуваються 

однаково 

3. ДОСЛІДИ ГЕРЦА З ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ 

Переглянути презентацію – додано до урока 

 

Домашнє завдання: зробити конспект «Що таке механічні хвилі?» та описати «Які 

властивості мають механічні хвилі» 

Зворотній зв'язок  
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