
КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

З частотою, меншою за 20 Гц, -  інфразвуковими. їх  вухо лю
дини не чує. Проте властивості цих звуків використовують в 
різних пристроях. Так, ультразвук застосовують для стерилі
зації продуктів харчування, очищення поверхні металів від 
бруду і окислів. У медицині існують ультразвукові апарати 
для дослідження внутрішньої порожнини тіла людини. Остан
нім часом розроблено ультразвуковий хірургічний інстру
мент, який дає можливість проводити певні операції без втрат 
крові.

Інфразвуки шкідливі для людського організму. Тому з 
ними доводиться боротися. Там, де виробництво пов’язане з 
потужними низькочастотними механічними коливаннями, 
застосовують засоби ізоляції робітників від шкідливої дії 
інфразвуків. Наприклад, простий вентилятор, який повинен 
був би підвищити працездатність робітника, може викликати 
значну його втому, оскільки інфразвук, спричинений обер
танням лопатей, шкодить здоров’ю людини.

1. Як утворюється звукова хвиля?
2. Які речовини добре проводять звук?
3. Які коливання чує вухо людини?
4. Які хвилі називають ультразвуками і де вони зааосовуються?
5. Які хвилі називають інфразвуками і які дії вони можуть спричинити?

§ 48. Коливальний контур. 
Виникнення електромагнітних 
коливань у коливальному контурі

Крім механічних коливань, у природі 
існують електромагнітні коливання. 
Вони утворюються в системі, що назива
ється коливальним контуром. Це елек
тричне коло, що складається з котушки 
індуктивності і конденсатора, з ’єднаних 
між собою паралельно (мал. 3.16).

Мал. 3.16. Схема 
коливального контуру

Q)Коливальний контур -  це коло з 
паралельно з’єднаних котушки 
індуїггивності і конденсатора.

Зазвичай опір провідників у такому 
колі дуже малий. Для отримання коли
вань в коливальному' контурі конденса-



. тор спочатку заряджають, надаючи йому заряд Qg. Тоді в по
чатковий момент часу між обкладками конденсатора виникає 
електричне поле. Повна енергія в контурі в цей момент дорів
нює енергії зарядженого конденсатора:

W  = W = ^ ,
® 2С’

де Qg -  заряд конденсатора; С -  його електроємність.
При замиканні ключа конденсатор починає розряджатися, 

і в контурі виникає зростаючий за значенням струм. Унаслі
док розряду конденсатора енергія електричного поля зменшу
ється; вона перетворюється в енергію магнітного поля котуш 
ки, в якій проходить струм І:
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де I  -  сила струму; L -  індуктивність котушки.
' В ідеальному коливальному контурі повна енергія зберіга

ється і залишається рівною енергії електричного поля конден
сатора після його заряджання. У будь-який момент часу вона 
дорівнює сумі енергій електричного поля конденсатора і маг
нітного поля котушки:
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Ь Г
W  = 9 - + И І

2С 22С 2
У момент часу, коли конденсатор по

вністю розрядився, енергія електричного поля стає рівною 
нулю, а енергія магнітного поля котушки досягає максималь
ного значення:

w = w LI_  max

Після цього сила струму в контурі починає зменшуватися, 
отже, зменшується і магнітний потік. За законом електромаг
нітної індукції, зміні струму протидіє ЕРС самоіндукції, що 
виникає внаслідок зміни магнітного потоку. Тому через пев
ний час конденсатор починає перезаряджатися, і між його 
обкладками знову виникає електричне поле.

Згодом, через певний час струм припиниться, а заряд кон
денсатора набуває свого початкового значення, проте на об- 
ладках він буде протилежним за знаком. Далі відбуватимуть
ся ті самі процеси, які були на початку циклу, але вони по
вторюватимуться в зворотному напрямі. Через певний інтер
вал часу система повернеться в попередній стан і почнеться 
самовільне повторення циклу заряджання і розряджання кон
денсатора. За відсутності втрат на нагрівання провідників у 
коливальному контурі коливання в ньому будуть незгасаючі.
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У реальних же умовах вони будуть згасати. Процеси, що від
буваються в контурі, викликають вільні коливання, період 
яких залежить від параметрів коливального контуру — елек
троємності конденсатора та індуктивності котушки. Видатний 
англійський фізик В. Томсон установив, що:

Ф * о р « № с о н а

Уїльям  (Кельвін) Томсон (1824-1907) -  видатний 
англійський фізик. Наукові праці стосуються бага
тьох питань фізики, математики І техніки. Він широко 
застосовував термодинамічний метод д ля  пояснення 
різних фізичних явищ; плідно працював у галузі 
вивчення електричних і магнітних явищ; відомі його 
праці з теплопровідності.

Якщо коливальний контур увімкнути в електричне коло
  змінного струму, то в ньому виникнуть вимушені коливання,

частота яких буде дорівнювати частоті цих коливань. їх  амп
літуда залежатиме від опору провідників у контурі та від 
співвідношення між частотою змінного струму і власною час
тотою контуру. У разі, коли ці частоти будуть однаковими чи 
близькими, в контурі виникатимуть коливання, амплітуда 
яких стрімко зростатиме. Тобто в коливальному контурі ви
никатиме резонанс. Це явище використовують у радіоприйма
чах, коли за допомогою настроювання контуру на певну час
тоту отримують сигнал потрібної радіостанції. Адже змінюю
чи індуктивність котушки або ємність конденсатора, ми змі
нюємо власну частоту контуру. Якщо власна частота контуру 
збігається з частотою певного радіосигналу, у контурі завдяки 
резонансу виникає струм значно більшої сили, який переда
ється в спеціальний пристрій для подальшого підсилення.

1. Яка будова найпростішого коливального контуру?
2. Які перетворення енергії відбуваються в коливальному конту

рі?
3. Яке фазове співвідношення між перетвореннями енергії елек

тричного і магнітного полів у коливальному контурі?
' 4. Які параметри коливального контуру визначають його власну 

частоту?
5. Коли виникає резонанс в коливальному контурі?
6. Для чого в коливальному контурі радіоприймача змінюють
 ̂ індуктивність чи ємність контуру?



§ 49. Утворення електромагнітних хвиль

В п р а в а  25
1. Коливальний контур складається з конденсатора ємніс

тю 2 пФ і котушки індуктивністю 0,5 мкГн. Яка частота ко
ливань у контурі?

2. Конденсатор електроємністю 1 мкФ,. заряджений до на
пруги 225 В, приєднали до котушки індуктивністю 10 мГн. 
Якою буде максимальна сила струму в колі?

З*. Коливальний контур складається з двох послідовно 
з’ єднаних конденсаторів і котушки. Період власних коливань 
50 мкс. Яким буде період коливань контуру, якщо конденса
тори увімкнути паралельно?

4. Коливальний контур складається з котушки індуктив
ністю 4 мГн і плоского повітряного конденсатора. Площа 
пластин конденсатора дорівнює 10 см^, відстань між пласти
нами становить 1 мм. Яким буде період коливань контуру?

§ 49. Утворення електромагнітних 
хвиль
Електромагнітні коливання поширюються в про

сторі у вигляді електромагнітних хвиль. У них відбуваються 
взаємні перетворення електричного і магнітного полів, які ра
зом утворюють змінне електромагнітне поле, що поширюєть
ся у просторі.
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■(§)' Процес поширення змінного електромагаітного поля у просто 
рі називають електромагнітною хвилею.

Для одержання електромагнітних хвиль, як і хвиль будь- 
якої іншої природи, потрібна система, в якій відбуваються 
коливання. Для електромагнітних коливань такою системою 
може бути коливальний контур, який складається з конденса
тора і котушки індуктивності.

Сучасні електронні системи дають змогу підтримувати в 
ньому незатухаючі коливання протягом тривалого часу, що у 
свою чергу створює умови для тривалого випромінювання 
електромагнітних хвиль. На цьому принципі працюють радіо
станції, ретранслятори мобільного зв’язку, телебачення та Ін- 
тернет.

Однак сам по собі закритий коливальний контур не може 
випромінювати електромагнітні хвилі, оскільки його елек
тричне поле зосереджене між обкладками конденсатора і поза 
його межами практично не виявляється. Змінні магнітні поля


