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4. Elektromagnetinės bangos
10 Pabaik pildyti lentelę ir atsakyk į klausimus.

14 Visos elektromagnetinės bangos, sugrupuotos pagal bangų ilgį (dažnį), vadinamos elektromagnetinių

Bangos ilgis (m)

Radijo bangos
Ilgosios

1500

Vidutinės

300

Trumposios

10

bangų spektru.
1. Pateik tris savybes, būdingas visoms elektromagnetinėms bangoms.

Dažnis (MHz)

2. Kurios elektromagnetinių bangų skalės dalies bangos gali:

Labai aukšto dažnio (VHF)

100

• suteikti odai rudą atspalvį? ____________________________________

Ultraaukštojo dažnio (UHF)

3000

• būti naudojamos ir maistui gaminti, ir ryšiui palaikyti? ____________________________________

1. Kurios bangos naudojamos vietinėse radijo stotyse? ____________________________________
2. Kurios bangos naudojamos televizijoje? ____________________________________
11 Mechaninės bangos, kurių dažnis yra nuo 20 Hz iki 20 000 Hz vadinamos garsu. Kuriuo atveju teisingai

apibūdintas dažnis?
  Atstumas tarp dviejų bangos keterų.
  Atstumas, kurį banga nukeliauja per 1 s.
  Bangos svyravimų skaičius per 1 s.
  Didžiausia bangos ketera arba įduba.

1021

1020

1019

1018

1017

1016

1015

1014

1013

1012

1011

1010

109

108

107

106

105

Dažnis (Hz)

10

-13

10

-12

10

-11

10

-10

10

-9

10

-8

10

10

-7

-6

10

-5

10

-4

10

-3

10

10

-2

-1

1

10

1

10

2

15 Kuris iš teiginių yra teisingas?

  Elektromagnetinių bangų dažnis yra vienodas.
  Elektromagnetinių bangų ilgis yra vienodas.
  Elektromagnetinių bangų greitis vakuume yra vienodas.
  Elektromagnetinės bangos negali sklisti vakuumu.

10

f (Hz)

čiosios Saulės spinduliuotės. Paaiškink, kaip kiekviena nurodyta spinduliuotė
gali paveikti ar net pažeisti žmogaus organizmą:

λ(m)

a) gama spinduliuotė ______________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ ;

104

3

regimoji šviesa

Bangos ilgis
(m)
10-14

• būti užfiksuotos stebint karštus Visatos objektus? ____________________________________

16 Astronautai kosmose dėvi specialią aprangą, kuri apsaugo nuo jonizuojan-

12 Pavaizduota elektromagnetinių bangų skalė. Įrašyk elektromagnetinių bangų skalės dalis.
1022

• būti naudojamos vaisiams ir daržovėms sterilizuoti? ____________________________________

b) ultravioletinė spinduliuotė ________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ ;
c) mikrobangos ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
17 Išbrauk neteisingus teiginius.

• Gama spinduliuotės bangos ilgis didesnis nei IR spinduliuotės.
• Rentgeno spinduliuotė yra skvarbesnė už radijo bangas.
• UV spinduliuotė naudojama valdymo pulteliuose ir belaidžiam ryšiui.

13 Diagramoje A pavaizduotas bangų sklidimas, užfiksuotas oscilografu.

1. Diagramoje B pavaizduok
bangą, kurios dažnis yra didesnis už A diagramoje pavaizduotos bangos dažnį.
2. Diagramoje C pavaizduok
bangą, kurios amplitudė yra
didesnė už A diagramoje pavaizduotos bangos amplitudę.

36

• Radarai siunčia aukšto dažnio garso bangas.
18 Pabaik sakinius, nereikalingą paryškintą žodį išbrauk.

A

B

C
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1. Visų elektromagnetinių bangų greitis vakuume yra skirtingas / vienodas. Jis lygus 300 000 / 0,1 km/s.
2. Trumpiausios elektromagnetinės bangos yra gama spinduliuotė / rentgeno spinduliuotė, kurios
bangų ilgis apytiksliai lygus atomo / augalo ląstelės branduolio dydžiui.
3. Ilgiausios bangos – radijo bangos / UV spinduliuotė. Šių bangų ilgis yra mažo
miestelio / žmogaus dydžio.
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