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Тема: ВІЛЬНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ.  Механічні хвилі. Їх 

характеристика. 

Мета уроку:  

− освітня: ознайомити учнів із поняттями механічні коливання, 

гармонічні коливання, їх видами та способами опису; формувати 

уявлення про види взаємодій у природі, зокрема про коливальні рухи; 

− розвиваюча: розвивати логічне мислення, навички роботи з науковою 

літературою, вміння проводити аналіз розрахункової задачі.  

− виховна: виховувати культуру наукового мислення та культуру 

оформлення розрахункових задач.  

 

Матеріали до уроку 

ВІЛЬНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ. Вільні коливання можуть 

бути не тільки механічними, а й електромагнітними. Електромагнітні 

коливання відбуваються в електричних колах. 

Електромагнітними коливаннями називають зміну заряду, напруги  

і сили струму. 

Система, в якій можуть відбуватися вільні електромагнітні коливання, 

складається з конденсатора і котушки, приєднаної до його пластин 

(обкладок). Таку систему називають коливальним контуром (рис. 16.3). 

а) б) 

Рис. 16.3. Модель (а) та електрична схема (б) коливального контура 

Після зарядження конденсатора в системі виникають вільні 

електромагнітні коливання, конденсатор починає розряджатися і в колі 

виникає 

електричний струм. Виявляється, сила струму не відразу досягає 

максимального значення, а збільшується поступово. Це пов’язано з 

явищем 

самоіндукції. ЕРС самоіндукції виникає під час виникнення струму в колі 

й перешкоджає його збільшенню, тому струм у колі збільшується 

поступово, а заряд конденсатора поступово зменшується до нуля. В той 



момент 

часу, коли заряд конденсатора дорівнює нулю, сила струму в колі має 

максимальне значення. Після цього сила струму буде зменшуватися, а 

заряд конденсатора збільшуватися і процес повториться. 

Період вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі 

визначається формулою Томсона: 

 𝑇 = 2𝜋√𝐿𝐶 

де L — індуктивність котушки; C — ємність конденсатора. 

Подібно до того, як координата тіла під час механічних коливань 

пружинного або математичного маятника змінюється за законом синуса 

або косинуса, так і заряд конденсатора, напруга на ньому та сила струму 

в контурі змінюються за гармонічним законом. Наприклад, якщо 

коливання в контурі виникли після зарядки конденсатора (тобто в 

початковий 

момент він був максимальним), то рівняння, відповідно до якого 

змінюється заряд конденсатора: 

𝑞 = 𝑞𝑚 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 

де qm — максимальне значення заряду (амплітуда). 

Подібно до того, як швидкість тіла є першою похідною від координати, 

так і сила струму є першою похідною від заряду. Отже: 

ⅈ = 𝐽𝑚𝑎�̇� 𝑐𝑜𝑠 (ɷ𝑡 +
𝜋

2
) 

де Im = qm — амплітуда коливань сили струму. 

 

 

 

 Механічні хвилі. Їх характеристика. Джерелами хвиль є коливні тіла. 

Якщо таке тіло перебуває в якому-небудь середовищі, коливання передаються 

частинкам речовини, які містяться в безпосередній близькості до нього. А 

оскільки частинки речовини взаємодіють одна з одною, то частинки, які 



коливаються, передають коливання своїм сусідам. У результаті коливання 

починають поширюватися в просторі. Так і виникають хвилі. 

Хвилею називається процес поширення коливань із часом. 

Будь-яка хвиля переносить енергію. Тому і механічна хвиля переносить 

енергію. А не речовину. 

Розглянемо хвилю, яка біжить уздовж шнура, коли один його кінець 

здійснює коливання під дією зовнішньої сили з періодом Т (рис. 5). 

 
Рис. 5 

Період Т називається періодом хвилі, а частота ν=1/T частотою хвилі. 

Модуль найбільшого відхилення частинок від положення рівноваги 

називається амплітудою хвилі. 

Відстань між найближчими точками хвилі, які рухаються однаково, 

називається довжиною хвилі й позначається λ. 

З’ясуємо  чому дорівнює швидкість поширення хвиль. Зазначимо, що: за 

час, який дорівнює одному періодові Т, кожна точка середовища зробила рівно 

одне коливання її, отже, повернулася в те саме положення. Таким чином, хвиля 

змістилася в просторі на одну довжину. Отже, якщо позначити швидкість 

поширення хвилі υ, то дістаємо, що довжина хвилі дорівнює:  

𝝀 = 𝝊Т. 

 Оскільки Т=1/ν, то швидкість, довжина й частота хвилі пов'язані 

співвідношенням υ=λν. 

У залежності від напряму коливань частинок відносно напряму 

поширення хвилі розрізняють хвилі поперечні й поздовжні. 



Хвилі, в яких частинки середовища під час коливань зміщуються в 

напрямі,перпендикулярному до напряму поширення хвилі, називаються 

поперечними. 

Хвилі, в яких частинки середовища під час коливань зміщуються уздовж 

напряму поширення хвилі, називаються поздовжніми. 

Контрольні запитання. 

1. Що таке математичний маятник? Період математичного маятника? 

2. Як визначити період коливань тягарця на пружині? 

3. Поясніть явище механічного резонансу. 

4. Що таке механічні хвилі? Види хвиль? 

5.  Якими фізичними величинами характеризуються хвилі, що 

поширюються в середовищі? 

Дайте письмово відповіді на питання та виконайте задачі : 

Параграф 16 стр. 119 Параграф 18 стр. 127-129 конспект 

1. Знайти період  і частоту коливань маятника, якщо за 2 хвилини він зробив 

60 повних коливань. 

2. Знайти період коливань математичного маятника, якщо довжина нитки 

10 м. 

3. Знайти період коливань тіла на пружині, якщо маса тіла 4 кг, а жорсткість 

пружини 6400 Н/м 

 

Зворотній зв'язок  
Viber  0662728430 
E-mail partitskiy.dmitro@kmrf.kiev.ua 
!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату 
уроку.  
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