
Тема 3. Хвилі 
Тема лекції 11. Механічні хвилі. Спектр електромагнітного випромінювання.                                              
Мета : сформувати знання про природу хвиль,  їх вплив на людину,   про єдину систему  електромагнітних хвиль 

нанесених на шкалу (спектр)  

План 
1. Хвилі. Особливості хвильового руху. 

2. Електромагнітні хвилі. 

3. Шкала (спектр) електромагнітних хвиль  

 

1.Механічні хвилі. Особливості хвильового руху. 
Хвилі ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Механічні хвилі __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Основні властивості хвиль  ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Фізичні величини, що характеризують хвилю 

Хвиля — це поширення коливань, тому фізичні величини, які характеризують коливання (частота ν , період 

Т, амплітуда А коливань), характеризують і хвилю. Ще двома важливими характеристиками хвилі є довжина 

λ хвилі і швидкість 𝑣 поширення хвилі. 

Амплітуда коливань   ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Період коливань      ___________________________________________________________________________ 

Частота коливань    __________________________________________________________________________ 

Довжина хвилі     _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
Види механічних хвиль  

Поперечні ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________    

Повздовжні хвилі ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Сферична хвиля  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Плоска хвиля   _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Електромагнітні хвилі  https://youtu.be/k3vZSSUGdk0  

Електромагнітне поле  _____  _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Електромагнітна хвиля _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/k3vZSSUGdk0


Джерело електромагнітних хвиль ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Фізичні величини, що характеризують електромагнітну хвилю 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Властивості  ________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 3.Шкала (спектр) електромагнітних хвиль   https://youtu.be/gHcwkRzM854  
Електромагнітні хвилі відрізняються частотою, а отже, й довжиною хвилі. 

Різницею частот пояснюється той факт, що деякі властивості електромагнітних хвиль суттєво різняться. 

Шкала (спектр) електромагнітних хвиль – безперервна послідовність частот і довжин існуючих у природі 

електромагнітних хвиль. 

 
       Радіохвилі – від наддовгих із довжиною понад 10 км до ультракоротких і мікрохвиль із довжиною меншою 0,1 мм – 

породжуються змінним електричним струмом. 

Електромагнітні хвилі радіодіапазону застосовують:  

- мобільний зв’язок; 

- радіомовлення та телебачення; 

- радіолокація (виявлення, розпізнання та дослідження різноманітних об’єктів); 

- GPS-навігація, GPS-моніторинг (визначення розташування транспортних засобів і людей); 

- зв’язок із космічними апаратами. 

      Електромагнітні хвилі оптичного діапазону 

Електромагнітні хвилі оптичного діапазону випромінюються збудженими атомами.  

      Інфрачервоне (теплове) випромінювання (довжина хвилі становить від 780 нм до 1–2 мм). 

Інфрачервоні промені застосовують: 
- в промисловості для сушіння лакофарбових поверхонь, деревини, зерна.  

- у пультах дистанційного керування, системах автоматики, охоронних системах. 

Тепловізори – прилади нічного бачення, які «відчувають» інфрачервоні хвилі довжиною 3–15 мкм. 

Представників фауни мають своєрідні живі «прилади нічного бачення», які здатні сприймати інфрачервоні промені 

(глибоководні кальмари, американська гримуча змія). 

Видиме світло – область електромагнітного випромінювання, що безпосередньо сприймається людським оком (довжина хвилі 

400–780 нм). 

Ультрафіолетове випромінювання (довжина хвилі 10–400 нм). 

Ультрафіолетове випромінювання, має високу хімічну активність. Застосовують для дезінфекції повітря в лікарнях і місцях 

великого скупчення людей. 

Основне джерело природного ультрафіолетового випромінювання – Сонце. 
У великих дозах ультрафіолетове випромінювання є шкідливим для здоров’я людини. 

У невеликих кількостях ультрафіолет добре впливає на людину, адже сприяє виробленню вітаміну D, зміцнює імунну систему, 

стимулює низку важливих життєвих функцій в організмі. 

https://youtu.be/gHcwkRzM854


Рентгенівське і γ-випромінювання 

Рентгенівське випромінювання (довжина хвилі 0,01–10 нм) виникає внаслідок швидкого (ударного) гальмування 

електронів, а також у результаті процесів усередині електронних оболонок атомів. 

Рентгенівське випромінювання застосовують: 

- у медицині (кісткові тканини менш прозорі для рентгенівського випромінювання, ніж інші тканини організму людини, 

тому кістки чітко видно на рентгенограмі); 

- у промисловості (для виявлення дефектів); 
- у хімії (для аналізу сполук); 

- у фізиці (для дослідження структури кристалів). 

Рентгенівське випромінювання чинить руйнівну дію на клітини організму, тому застосовувати його потрібно надзвичайно 

обережно. 

γ–випромінювання (довжина хвилі менша 0,05 нм) випускається збудженими атомними ядрами під час ядерних реакцій, 

радіоактивних перетворень атомних ядер і перетворень елементарних частинок. 

γ-випромінювання використовують: 

- у дефектоскопії (для виявлення дефектів усередині деталей);  

- у сільському господарстві та харчовій промисловості (для стерилізації харчів); 

- у лікуванні онкологічних захворювань – для знищення ракових клітин (променева терапія). 

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ 

1. Розташуйте електромагнітні хвилі в порядку збільшення їхньої довжини:  

1) видиме світло; 2) ультрафіолетове випромінювання;  

3) радіохвилі; 4) рентгенівське випромінювання  
     2. Установіть відповідність між випромінювачем та електромагнітними хвилями, які він здебільшого випромінює.  

1 Мобільний телефон А γ-випромінювання 

2 Батарея опалення Б Рентгенівське випромінювання 

3 Світлячок В Інфрачервоне випромінювання 

4 Радіоактивний препарат Г Видиме світло 

 Д Радіохвилі 

Домашнє завдання. Дайте відповіді на наступні запитання 

1. Назвіть відомі вам види електромагнітних хвиль. ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

2. Що спільного між усіма видами електромагнітних хвиль? У чому їх відмінність?_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

3. Як змінюються властивості електромагнітних хвиль зі збільшенням їхньої частоти?_________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

4. Наведіть приклади застосування різних видів електромагнітних хвиль.______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

5. Як уникнути негативного впливу деяких видів електромагнітного випромінювання на здоров’я людини? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поширення в просторі коливань речовини або поля називають хвилею. 

Механічна хвиля – це поширення коливань у пружному середовищі 

Основні властивості хвильового руху: 

  -хвилі поширюються в середовищі зі скінченною швидкістю; 

-джерелом механічних хвиль завжди є тіло, що коливається; 

 -механічні хвилі не можуть поширюватись у вакуумі; 

 -хвильовий рух не супроводжується перенесенням речовини; 

 -під час поширення хвилі відбувається перенесення енергії 

 
Фізичні величини, що характеризують хвилю 

Амплітуда коливань – максимальна відстань, на яку відхиляється точка від положення рівноваги. 

Період коливань – час одного повного коливання. 

Частота коливань – кількість коливань за одиницю часу. 

Довжина хвилі 𝛌 – це відстань між двома найближчими точками, які коливаються синхронно; відстань, на яку 

поширюється хвиля за час, що дорівнює періоду 

 

Види механічних хвиль 

Поперечні хвилі – це хвилі, у яких частинки коливаються в напрямку, перпендикулярному до напрямку їх поширення. 

Поздовжні хвилі – це хвилі, у яких частинки коливаються вздовж напрямку поширення хвиль 

Сферична хвиля виникає, якщо джерелом хвилі є матеріальна точка або сфера, що пульсує. У цьому випадку енергія, яку 

прилеглі шари середовища отримали від джерела хвилі, розподіляється по дедалі більшій площі, тому зі збільшенням 

відстані від джерела амплітуда хвилі зменшується. 
Плоску хвилю можна отримати, якщо коливати пластинку перпендикулярно до її поверхні. У цьому випадку енергія буде 

розподілятися такою самою площею, тому, якщо сили тертя в середовищі нехтовно малі, амплітуда хвилі залишатиметься 

незмінною 

Електромагнітні хвилі 
Електромагнітне поле — вид матерії, за допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими тілами і частинками 

та намагніченими тілами. 

Електромагнітна хвиля(ем випромінювання) — це поширення в просторі коливань електромагнітного поля. 

 

Фізичні величини, якими характеризують електромагнітну хвилю. Електромагнітна хвиля, як і механічна, 

характеризується частотою , довжиною  і швидкістю поширення .  
 Для поширення електромагнітних хвиль не потрібне середовище. Навпаки, найкраще й найшвидше електромагнітні 

хвилі поширюються у вакуумі. Дж. Максвелл теоретично обчислив швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі й 

з подивом  виявив, що отримане значення збігається зі значенням швидкості світла у вакуумі (на той час воно вже було 

виміряне експериментально): м/с. 

Дж. Максвелл висунув слушне і сміливе на той час припущення: світло є різновидом електромагнітних хвиль. Учений 

не лише виявив природу світла, а й передбачив існування та властивості різних видів електромагнітних хвиль. 

У вакуумі — і тільки в ньому — всі електромагнітні хвилі поширюються з однаковою швидкістю, тому для вакууму 

довжина і частота електромагнітної хвилі пов’язані формулою: c = λν. 

 
Під час переходу з одного середовища в інше швидкість поширення електромагнітної хвилі змінюється, змінюється і 

довжина хвилі, а от частота залишається незмінною. У повітрі швидкість поширення електромагнітних хвиль майже та сама, 

що й у вакуумі. 

 

 

 Джерело ЕМ хвиль-

провідник, через який тече 

змінний струм або  

заряджене тіло, що рухається 

прискорено. 
 

Властивості ЕМ хвиль 

Електромагнітні хвилі в однорідному середовищі поширюються рівномірно і прямолінійно, 

відбиваються від провідних предметів, заломлюються на межі з діелектриком, частково поглинаються 

речовиною і розсіюються 



 

 

 

 

 

 


