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Група 36 

Фізика і астрономія 

Урок 9-10 

Тема. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку.    

          Радіолокація. 

Мета:  

Навчальна - формувати розуміння учнями явищ, покладених в основу організації 

роботи стільникового зв’язку та радіолокації; 

  Розвивальна - розвивати уміння спілкуватися, стисло та грамотно 

формулювати, думки, аргументи, висновки тощо, уміння працювати з 

інформацією й комунікацій ними пристроями, користуватися  сучасною  

науковою мовою, розв’язувати задачі з фізики; 

   Виховна -  виховувати екологічну грамотність учнів, навички здорового життя, 

розуміння   важливості фізичних знань для розвитку  потреб людства, шанування 

внеску українських науковців у розвиток суспільства, інтерес до вивчення фізики. 

Матеріали до уроку: 

План вивчення нового матеріалу 

1.Особливості поширення ультракоротких радіохвиль. 

2.Стільниковий мобільний радіозв'язок. 

3.Радіолокація.(презентація) 

4.Принцип роботи імпульсного радіолокатора. 

1.Особливості поширення ультракоротких радіохвиль. 

Звернувшись до шкали електромагнітних хвиль можна побачити, що найбільша її 

ділянка належить радіохвилям. Оскільки частоти цих хвиль значно відрізняються 

(від 3 кГц до 3 ТГц ), достатньо широкий діапазон і довжин хвиль (від100 км до 

0,1 мм),  то відповідно   різняться і властивості радіохвиль, наприклад, поширення 

в атмосфері Землі. 

За своїми властивостями ультракороткі радіохвилі дуже близькі до світлових 

променів: поширюються в межах прямої видимості, їх можна посилати вузькими 

пучками,які  фокусують за допомогою спеціальних антен.  



2. Стільниковий зв’язок один із видів мобільного радіозв’язку, в  

  основі якого лежить стільникова мережа (частотою від 450 до 3000 МГц). 

  Основні складові стільникової мережі: стільникові телефони, базові  

  станції, центри комутації, які працюють у тому самому частотному  

 діапазоні. 

Особливість стільникового зв’язку полягає в тому, що зона покриття  

ділиться на «стільники», що визначається зонами покриття окремих 

    базових станцій. Кожен стільник має площу близько 25 км
2
 і  обслуговуєть 

    ся окремою базовою станцією. Стільники частково перекриваються й   

    разом утворюють мережу. На ідеальній (рівній і без забудови) поверхні  

    зона покриття однієї базової станції являє собою коло, тому складена з них  

    мережа має вигляд шестикутних зон (бджолиних стільників). 

Коли вмикається телефон, він починає “прослуховувати” ефір і улавлюва- 

    ти сигнал базової станції того стільника, де на даний момент перебуваєте  

    клієнт. Після цього телефон випромінює радіосигнал – посилає станції свій  

     ідентифікаційний код. Відтоді телефон і станція підтримуватимуть  

     радіоконтакт, періодично обмінюючись сигналами. 

Такими процесами “керують” центри комутації, які пов’язані з базовими  

станціями дротовими каналами зв’язку. Центр комутації безперервно  

“відстежує” місце перебування мобільного телефону.  

Він “передає” сигнал телефона, як естафетну паличку, від однієї базової  

 станції до іншої, коли телефон “подорожує” зі стільника в стільник,   

здійснюється вихід на інші мережі (можете зателефонувати на номер 

 іншого оператора або стаціонарний телефон, скористатись Інтернетом). 

3. Радіолокація. (Презентація)  

    Використання українських супутників в радіолокації 

      Запуск супутника "Січ-2" 

      (https://www.youtube.com/watch?v=HEstv3-2Aa8&feature=youtu.be ) 

      (http://sich2.ikd.kiev.ua/) 

4.Принцип роботи імпульсного радіолокатора. 

Радіолокатор (радар) – забезпечує випромінювання радіохвиль, а також  

https://www.youtube.com/watch?v=HEstv3-2Aa8&feature=youtu.be
http://sich2.ikd.kiev.ua/


приймання радіохвиль, які відбиваються від об’єкта. 

Режими роботи радіолокатора: 

- пошук (сканування) антена радіолокатора весь час сканує простір 

(наприклад, повертається по горизонталі й одночасно рухається вниз-угору); 

- спостереження антена весь час напрямлена на обраний об’єкт. 

Принцип роботи  радіолокатора. 

        Якщо радіохвилі випромінювати в усіх напрямках або широким пучком, то 

вони відбиватимуться одночасно від багатьох об’єктів і розпізнати, де 

розташований досліджуваний об’єкт, наприклад літак, буде неможливо. Тому 

радіолокатор посилає хвилі напрямлено та вузьким пучком, а виявлення відбитого 

сигналу свідчить, що досліджуваний об’єкт розташований у напрямку поширення 

радіохвиль. Розрізняють два основні режими роботи радіолокатора. У режимі 

пошуку (сканування) антена радіолокатора весь час сканує простір (наприклад, 

повертається по горизонталі й одночасно рухається вниз-угору). У режимі 

спостереження антена весь час напрямлена на обраний об’єкт.   Радіосигнал, який 

посилає радіолокатор, являє собою короткочасний (тривалістю мільйонні частки 

секунди), але дуже потужний імпульс. Щойно імпульс послано, антена 

радіолокатора автоматично перемикається на прийом: радіолокатор “слухає” ефір 

— чекає на відбитий сигнал. Приймач має високу чутливість (відбитий 

радіосигнал досить слабкий), тому на час випромінювання імпульсу його 

відключають, інакше апаратура зіпсується. Через певний інтервал часу (значно 

більший за тривалість імпульсу) антена знову перемикається на радіопередавач і 

радіолокатор посилає наступний імпульс. 

Відстань s до об’єкта визначають за часом t проходження радіоімпульсу до цілі й 

назад.  

  
   

 
 

 

Розв’язування розрахункових задач 

1. Скільки імпульсів щосекунди випромінював радіолокатор апарату Кагуа, якщо 

глибина печери на видимому боці Місяця 50 км? 



Дано: 

        

      

       
 

 
 

Розв’язання 

  
   

 
              

 

 
                  

   

  
 

    

 
 

  

 
   

  
       

         
 

       

   
        

 

Відповідь:       . 

      

 

 

2. Мобільні телефони роблять життя людини комфортним та інформативно 

насиченим. 2019 рік став першим роком, який Україна зустріла з 4G-інтернетом 

(його запустили в квітні 2018р.). Впровадження 4G почалося зі допоміжних 

частот - 2600 МГц. На якій довжини хвилі він працює? 

Дано: 

           

       
 

 
 

Розв’язання 

=2,6*10
9
Гц                               

 

 
 

    

 
 
  

 

 
 
 
 

    

  
     

       
          

Відповідь:       . 

      

 

 

Домашнє завдання   

Випромінювання мобільних телефонів пригнічує електромагнітні імпульси клітин 

живих організмів (експериментально доведено, сигнали мобільних телефонів 

змінюють   електричні імпульси головного мозку), нагріває організм «зсередини». 

Скласти пам’ятку про безпечне використання мобільних телефонів «Не стань 

рабом мобільного телефону». 

 

Зворотній зв'язок  
Viber/Telegram 0932186792 
E-mail vitasergiivna1992@gmail.com  

mailto:vitasergiivna1992@gmail.com

