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Навчальний посібник з курсу фізики призначається для самостійної
роботи студентів з оволодіння методами розв’язання фізичних задач. Посібник
покликаний допомогти студентам у засвоєнні матеріалу лекційного курсу
фізики, а також сприяти осмисленому розумінню фізичних процесів, які
ілюструються на прикладах розв’язання конкретних задач.
В даній частині розглядаються такі розділи курсу фізики: «Закони
постійного струму. Електромагнетизм. Коливання і хвилі. Елементи
геометричної оптики і фотометрія. Хвильова оптика. Квантова природа
випромінювання. Елементи фізики мікрочастинок».
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ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
1. Кожну з відомих і невідомих величин необхідно позначити однією з
латинських, або грецьких літер, застосовуючи також індекси, щоб позначення
різних величин не були однаковими..
2. Зробити короткий запис усіх даних умови задачі, виписавши їх зліва
стовпчиком. Всі величини треба перевести в одиниці Міжнародної Системи
одиниць (СІ). При необхідності ввести додаткові постійні фізичні величини,
наведені в довідкових таблицях «Додатки».
3. Якщо необхідно, і в тих випадках, де це можливо, зробити малюнок,
який пояснює зміст задачі, і нанести на нього відомі і невідомі позначення
фізичних величин. Розв’язання задачі слід супроводжувати короткими, але
вичерпними поясненнями.
4. Розв’язати задачу в загальному вигляді, не виконуючи проміжних
обчислень, тобто, застосовуючи фізичні закони у вигляді формул, отримати
кінцеву формулу для шуканої величини за допомогою алгебраїчних
перетворень, в яку входять величини, що є відомими з умови задачі, або взяті з
таблиць (сталі величини). В формулах необхідно застосовувати такі ж
позначення, які введені в п.3 при скороченому запису умови задачі.
5. Числові значення підставляються тільки в кінцеву формулу замість
літерних позначень, після чого проводяться обчислення, записується числове
значення шуканої величини, заокруглене до трьох значущих цифр, і поряд –
найменування одиниці вимірювання шуканої величини.
Не забувайте про те, що в формулу треба підставляти числові значення,
які виражаються в одиницях тільки однієї системи одиниць. Скорочені назви
одиниць вимірювання не потрібно записувати поруч з числами в розрахунковій
формулі.
6. Оцінити, де це доцільно, достовірність отриманої числової відповіді
(наприклад. електричний заряд не може бути меншим елементарного заряду
(заряду електрона); швидкість тіла не може бути більшою за швидкість світла у
вакуумі і т.п.).
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