
§ 46. Механічні хвилі. Довжина хвилі

З останнього рівняння можна знайти максимальне значен
ня швидкості руху тіла в коливальному процесі.
1. У  яких точках траєкторії тіло, що коливааься, має лише потен

ціальну енергію?
2. У які моменти руху тіло, що коливається, має пише кінетичну .  ̂

енергію?
3. Як визначають потенціальну енергію тіла, що коливається? Яке 

максимальне значення може мати ця енергія?
4. Яке максимальне значення кінетичної енергії може мати 

тіло, що коливається? Яке в цьому разі значення швидкості 
тіла?

5. Яку повну механічну енергію має тіло, що коливається, у будь^ 
якіСі точці траєкторії?
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Коливання як процес можуть поширюватися в 

просторі. Для підтвердження цього підвісимо на нитці, закрі
пленій у штативі кілька маятників і приведемо один з них у 
коливальний рух (мал. 3.11).

За деякий час усі маятники будуть коливатися. Отже, ко
ливання можуть передаватися від одного тіла до іншого через 
пружні зв’язки. Подібне можна спостерігати в природі.

Якщо кинути камінь у воду озера, то побачимо, що від ньо
го навсібіч поширяться кола, у яких частинки води колива
ються у вертикальному напрямі. Поплавок, який плаватиме 
поруч на поверхні води і до якого надійшли коливання, також 
починає коливатися. У даному випадку відбувається складний 
процес. З одного боку, частинки води 
коливаються, зміщуючись у вер
тикальному напрямі, а з іншого -  
коливання поширюються вздовж по
верхні води в горизонтальному на
прямі. Проте зміщення частинок 
води в горизонтальному напрямі не 
відбувається. Тому поплавок на 
хвилі хоча й коливається, але до бе
рега не наближається. Тому ка
жуть, що поширюється хвиля.

Процес поширення коливань в 
пружному середовищі назвали ме
ханічною хвилею.

Як будь-який фізичний процес, 
хвиля має певні характеристики.
Однією з них є швидкість хвилі. Мал. 3.11. Маятники на нитці
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Усі В ІД О М І назгці хвилі поширюються не миттєво, а протягом 
певного часу, з певною швидкістю.

Який же механізм утворення хвилі?

Хвиля -  процес поширення коливань.

Якщо проаналізувати розглянуті раніше приклади, то мож 
на помітити, що механічні хвилі поширюються в пружному 
середовищі. Для того щоб уявити процес поширення хвиль у 
пружному середовищі, змоделюємо його за допомогою кульок 
певної маси, з’ єднаних між собою пружинами (мал. 3.12-а).

Якщо надати певного імпульсу лівій крайній кульці 
(мал. 3.12-6), то вона почне рухатися, розтягуючи пружину. 
На другу кульку почне діяти сила, яка зміщуватиме її в тому 
самому напрямі. Унаслідок інертності рух другої кульки не 
буде узгодженим з рухом першої кульки: він буде запізнюва
тися порівняно з рухом першої кульки (мал. 3.12-в).

Якщо першу кульку привести в коливальний рух, то друга
  кулька також почне коливатися, але з деяким запізненням за

фазою. Третя кулька під впливом сили пружності також по
чне коливатися, але ще більше відстаючи за фазою. Нарешті 
всі кульки почнуть коливатися з однаковою частотою, але в 
різних фазах. При цьому ланцюжком побіжить поперечна 
хвиля.

Якщо першій кульці в такій моделі надати імпульсу уздовж 
ланцюжка, то вздовж неї також поширюватиметься хвиля. 
Таку хвилю називають поздовжньою. Її утворення можна спо
стерігати на довгій горизонтальній пружині, одним кінцем за
кріпленій у  стіні (мал. 3.13): після удару по торцю пружини

Д)

Мал. 3.12. Модель процесу утворення поперечної 
хвилі
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Мал. 3.13. Поширення 
поздовжньої хвилі

утворяться згустки 1 розрідження U 
витків, які відображають поширен
ня поздовжньої хвилі.

Якщо розглянути поширення
механічної хвилі за допомогою мо
делі з кульок (мал. 3.12), то можна
помітити, що коли перша кулька 
проходить положення рівноваги й 
рухається вгору, на певній відстані від неї існує інша кулька,
яка, проходячи положення рівноваги, також рухається вгору,
тобто коливання цих кульок відбуваються в одній фазі.

Відстань між двома сусідніми точками хвилі, які колива
ються в одній фазі, називають довжиною хвилі (мал. 3.14).
Наприклад, це відстань між двома сусідніми гребнями хвилі,
утвореної від кинутого у воду каменя. Довжина хвилі позна
чається буквою грецького алфавіту А, (лямбда).

За один період хвиля поширюється на відстань, що дорів
нює довжині хвилі. Тому швидкість поширення хвилі можна
визначити за допомогою цих величин:

Xи = — .

Т
Звідси Я, = vT.
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Довжина хвилі дорівнює добутку швидкості хвилі на період
X = vT.

Оскільки період зв’язаний з частотою співвідношенням

r  = i,TO >- = y .

Отриманий вираз для довжини хвилі ідентичний виразу
для довжини шляху за певний час:

І = vt.
Тому існує інше означення довжини хвилі: це відстань, на

яку поширилася хвиля за один період.
Довжина хвилі є універсальною характеристикою хвильо

вого процесу різної природи -  механічних, електромагнітних
хвиль, хвиль, властивих мікрочастинкам.

Мал. 3.14. Відстань між двома сусідніми точками 
хвилі, які коливаються в одній фазі

10-Fizlka, 11 И
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Задача. Човен хитається на хвилях, які поширюються з
швидкістю 2,5 м /с . Відстань між двома найближчими гребе
нями хвиль 8 м. Який період коливання човна?

Д а н о :
V = 2,5 м /с ,
1 = 8 м .

Т - 7

Звідси

Р о з в ’ я з а н н я
За означенням, відстань між двома найближ
чими гребенями -  це довжина хвилі. Тому
можна записати зв’язок між швидкістю і
періодом коливань у вигляді

І = vT.

Т = ~.
V

Підставивши значення фізичних величин, отримаємо

Т = =3,2 с.
2,5 м /с

Відповідь: період коливання човна 3,2 с.

1. Що таке хвиля? Які умови її поширення?
2. Яка хвиля називається поперечною, а яка поздовжньою?
3. Чому в механічній хвилі між коливаннями окремих чааинок

існує різниця фаз?
4. Від чого залежить швидкість хвилі?
5. Що таке довжина хвилі?
6. Яка залежність між довжиною хвилі і частотою?
7. Чому довжину хвилі називають універсальною характеристи

кою хвильового процесу?

В п р а в а  2 4

1. Уздовж пружного шнура поширюється поперечна хвиля
зі швидкістю 20 м /с . Період коливгшня шнура 0,5 с. Чому до
рівнює довжина хвилі?

2. В океанах довжина хвилі сягає 300 м, а період коливань
15 с. Яка швидкість поширення такої хвилі?

3. За ЗО с морська хвиля вдаряється об берег 15 разів.
Ш видкість поширення хвилі 4 м /с . Яка довжина хвилі?

4. Хвилі набігають на берег озера, і кожні 12 с перетинають
берегову лінію три хвилі. Яка швидкість хвилі, якщо відстань
між їх гребенями становить 6 м?


