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«Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітних хвиль. 

Розв'язування задач» 

План уроку 

1. Історична довідка 

2. Фізичні величини, що характеризують коливальний рух. 

3. Розв’язування задач. 

Історична довідка.  

Найпліднішою спробою пояснення властивостей і похо-

дження електричних і магнітних полів з єдиних позицій ви-

явилися теоретичні дослідження англійського фізика-

теоретика Джеймса Клерка Максвелла, який у 1864 р. опуб-

лікував працю «Динамічна теорія електромагнітного поля». 

Максвелл ввів у фізику поняття вихрового електричного по-

ля і запропонував нове трактування закону електромагнітної 

індукції, відкритої Фарадеєм в 1831 році: будь-яка зміна 

магнітного поля породжує в навколишньому просторі вихрове електричне 

поле, силові лінії якого замкнуті(рис.2). А в середині 60-х років ХІХ ст. Максвелл 

дійшов висновку, що існує і зворотний процес: змінне електричне поле викли-

кає появу змінного магнітного поля (вихрового).  

Найбільш успішними були експериментальні досліджен-

ня талановитого німецького вченого-фізика Г. Р. Герц. Після 

багаторічних пошуків і досліджень він у 1888 р. опублікував 

результати своєї праці, де повідомляв, що експеримен-

тально підтвердив існування електромагнітних хвиль. Він 

також дослідив основні властивості електромагнітних 

хвиль. 

У природі взагалі немає 

відокремлених одне від 

одного електричних і магнітних полів, а існу-

ють електромагнітні поля як особливий вид 

матерії, через який відбувається електромагні-

тна взаємодія.  

Фізичні величини, що характеризують коливальний рух 

Магнітне поле може створюватися не тільки електричним струмом (тобто ру-

хомими електричними зарядами), але і змінним електричним полем.  

Рис. 2 
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Сукупність нерозривно взаємопов'язаних змінних вихрових електричного і 

магнітного полів називають електромагнітним полем 

Процес поширення змінного електромагнітного поля в просторі з плином ча-

су називають електромагнітною хвилею. 

Електромагнітні хвилі є поперечними, 

оскільки в кожній точці простору елект-

рична напруженість, магнітна індукція і 

швидкість поширення цих хвиль взаємно 

перпендикулярні. Графічно електромагні-

тну хвилю можна зобразити у вигляді 

двох синусоїд.(рис.4). 

 Із теорії Максвелла випливає, що швидкість поширення електромагнітної 

хвилі у речовині визначається за формулою: 

 

 

Максвелл показав, що швидкість поширення електромагнітної хвилі є величи-

ною скінченною і у вакуумі дорівнює швидкості світла: 

 

Електромагнітна хвиля поширюється в діелектрику, але ще краще у вакуумі. Із 

теорії Максвелла випливає, що довільний заряд, що рухається із прискорен-

ням або коливається, випромінює електромагнітні хвилі  

 

Період коливань Т — це фізична величина, що 

дорівнює мінімальному інтервалу часу, через 

який значення змінної величини повторюється 

 

 

Одиниця періоду коливань у SІ — секунда.  

де t- час повного коливання, N – кількість ко-

ливань. 

Для розрахунку періоду коливань в ідеально-

му коливальному контурі використовують фо-

рмулу Томсона: 

 LCT 2  
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Частота коливань — це фізична величина, що ха-

рактеризує коливання й дорівнює числу повних 

коливань в одиницю часу. 

 

 

Одиниця частоти коливань у СІ — герц (Гц). 1 Гц дорівнює частоті коливань, 

під час яких тіло за 1 с здійснює одне повне коливання.  

Період і частота — взаємообернені величини.  

 

 

Довжина хвилі .- це відстань на яку поширилася 

хвиля протягом часу, що дорівнює періоду коли-

вань хвилі. 

Т   

Довжина хвилі , яка випромінюється контуром, визначається його часто-

тою υ: 

,
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Частота коливань, які виникають у контурі: 

LC


2
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Циклічна частота — це фізична величина, що характеризує коливання й 

дорівнює числу повних коливань, здійснюваних за 2π секунд: 

T
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Одиниця циклічної частоти коливань у SІ — радіан на секунду. 

Властивості електромагнітних хвиль найлегше вивчати, використовуючи 

передавач і приймач, які працюють на сантиметровому діапазоні.. Досліди Гер-

ца і пізніше проведені експерименти показали, що електромагнітні хвилі мають 

такі властивості: 

1) в однорідному середовищі поширюються рівномірно і прямолінійно; 

2) відбиваються діелектриками, а ще краще провідниками, при цьому ви-

конуються закони відбивання хвиль; 

3) заломлюються; 

4) фокусуються; 

5) дають явища дифракції і інтерференції; 

6) поляризуються. 

Властивості електромагнітних хвиль виявились такими ж, як і властивості 

хвиль будь-якої іншої природи. 

t
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Приклад розв’язування задач. 
Задача 1. Індуктивність коливального контуру дорівнює 0,5 мГн. Контур 

резонує на довжину хвилі 300 м. Визначити електроємність такого контуру. 
Опором контуру знехтувати. 

Дано: 
L = 0,5 мГн 

 = 300 м 
__________ 
С – ? 
Розв’язування. Виразимо довжину електромагнітної хвилі через швид-

кість поширення і період коливань контуру 
 

 = с Т, 

де с = 3  108 м/с – швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі.  
Період коливань контуру дорівнює 
 

Т = 2 LC . 
 

Тому LCс   2  
 
Звідки знаходимо ємність конденсатора 
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Підставимо числові значення 
 

ФС 11

3162

4

101,5
105,01094
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Відповідь: С = 51 пФ. 

Задача 2. Визначити довжину хвилі, яка  випромінюється коливальним кон-
туром, складеним з котушки з індуктивністю L = 1,2 мГн та конденсатор а, ємніс-

тю С=310-2 мкФ. Опір контура дуже малий. 
 Розв’язання 

Довжина хвилі , яка випромінюється контуром, однозначно визначається 
його частотою υ: 

 ,



c
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Частота коливань, які виникають у контурі: 

 
LC


2

1
 .  

Підставимо формулу і отримаємо: 

LCc 2  . 

де c = 3108 м/с – швидкість розповсюдження електромагнітних хвиль у ва-
куумі.  

 
Підставимо значення С, L і c у системі СІ: 

)(1013.1103102.110314.32 4838 м  . 

 

 


