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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Електродинаміка є однією з основних дисциплін теоретичної 
фізики, що входить до обов’язкової програми підготовки фахівців-
радіофізиків. Курс містить дві частини: «Теорія поля» та 
«Макроскопічна електродинаміка», в яких розглядається взаємодія 
електромагнітних полів з речовиною, поширення електромагнітних 
хвиль у різних середовищах (неоднорідних, анізотропних, дискретно 
шаруватих), розсіяння полів різних джерел (точкових, лінійних, 
поверхневих та об’ємних) різноманітними об’єктами. Границі розділу 
між середовищами можуть бути як гладкими, так і нерівними з різним 
типом нерівностей. При цьому одне з середовищ, що межує, може бути 
ідеально провідним або мати скінченну провідність. У цілому, задачі 
дифракції та поширення електромагнітних хвиль умовно поділяються 
на два класи – задачі поширення хвиль у природних умовах та задачі 
про коливання та поширення хвиль у штучних середовищах. До 
першого класу належать задачі радіолокації, дистанційного зондування, 
поширення хвиль в атмосфері тощо, до другого – задачі про генерацію 
та поширення хвиль у композитах та радіопоглинаючих матеріалах, а 
також у лініях передачі (порожніх металевих, діелектричних 
хвилеводах, у смужкових лініях), що містять неоднорідності. 

Через те, що електродинаміка є фундаментальною дисципліною 
спеціальності «Радіофізика та електроніка» та  базою для подальших 
спецкурсів, навчальною програмою передбачено, окрім лекцій 
та практичних занять, виконання курсової роботи, що повинно сприяти 
закріпленню отриманих знань. 
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ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ 
КУРСОВОЇ РОБОТИ 

При виконанні курсової роботи необхідно  

 підібрати літературу, рекомендовану за темою курсової 
роботи;  

 ознайомитись з теоретичним матеріалом за темою, 
поняттями, визначеннями та законами, що необхідні для 
розуміння означеного питання; 

 зрозуміти, як ставиться проблема, які методи та підходи 
лежать в основі її розв’язання й аналізу, як здійснюється 
розв’язання; 

 ознайомитися з фізичною інтерпретацією отриманих 
результатів; 

 оформити звіт з курсової роботи відповідно до даних 
методичних вказівок. 

Після виконання курсова робота здається на перевірку. Захист 
курсової роботи відбувається на кафедрі теоретичної радіофізики 
наприкінці вивчення курсу електродинаміки. 
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ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 

Тема 1. Основні фізичні закономірності відбиття та заломлення 
плоских хвиль. Паралельна поляризація 

 Завдання 
1) що таке електромагнітні хвилі, які основні властивості та 

характеристики плоских монохроматичних електромагнітних хвиль; 
2) як отримуються закони відбиття та проходження плоских 

електромагнітних хвиль для плоскої границі розділу діелектричних 
середовищ; 

3) вивести формули Френеля для паралельної поляризації; 
4) розглянути ефект повного проходження хвилі до другого 

середовища.  
Література: [1, 2, 3]. 

Тема 2. Основні фізичні закономірності відбиття та заломлення 
плоских хвиль. Перпендикулярна поляризація 

 Завдання 
1) що таке електромагнітні хвилі, які основні властивості та 

характеристики плоских монохроматичних електромагнітних хвиль; 
2) як отримуються закони відбиття та проходження плоских 

електромагнітних хвиль для плоскої границі розділу діелектричних 
середовищ; 

3) вивести формули Френеля для перпендикулярної поляризації; 
4) розглянути ефект повного відбиття хвилі від границі розділу двох 

середовищ.  
Література: [1, 2, 3]. 
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Тема 3. Формули Френеля. Відбиття та заломлення плоских 
хвиль діелектриками 

 Завдання 
1) розглянути задачу про відбиття та заломлення плоских хвиль 

на плоскій границі розділу; 
2) як вводяться коефіцієнти відбиття та заломлення; записати формули 

Френеля для випадків, коли електричне поле нормальне та 
паралельне до площини падіння; 

3) дослідити відбиття та заломлення хвиль на границі двох 
діелектриків; 

4) розглянути метод орієнтованих графів, вивчити проходження хвилі 
через пластинку. 
Література: [4, 5, 2]. 

Тема 4. Однорідні та неоднорідні плоскі хвилі 

 Завдання 
1) які основні властивості та характеристики однорідних плоских хвиль; 
2) як отримати закони відбиття та проходження плоских 

електромагнітних хвиль для плоскої границі розділу поглинаючого 
середовища; 

3)  записати формули Френеля; 
4) які основні властивості та характеристики неоднорідних плоских 

хвиль. 
Література: [6, 2, 7]. 

Тема 5. ТЕ-хвилі в шаруватих середовищах 

 Завдання 
1) які основні властивості та характеристики електромагнітних хвиль, 

які хвилі належать до ТЕ-хвиль; 
2) як отримати закони відбиття та проходження плоских 

електромагнітних хвиль для плоскої границі розділу діелектричних 
середовищ; 
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3) як отримати основні диференціальні рівняння, що описують закони, 
які визначають взаємодію плоских електромагнітних хвиль 
з плоскими границями розділу діелектричних середовищ; 

4) як вивести вирази для елементів характеристичної матриці 
шаруватого середовища; 

5) отримати вирази для амплітуд відбитої хвилі та хвилі, що пройшла 
через шарувате середовище. 
Література: [3, 1, 8].  

Тема 6. ТМ-хвилі в шаруватих середовищах 

 Завдання 
1) які основні властивості та характеристики електромагнітних хвиль, 

які хвилі належать до ТМ-хвиль; 
2) як отримати закони відбиття та проходження плоских 

електромагнітних хвиль для плоскої границі розділу діелектричних 
середовищ; 

3) як отримати основні диференціальні рівняння, що описують закони, 
які визначають взаємодію плоских електромагнітних хвиль 
з плоскими границями розділу діелектричних середовищ; 

4) як вивести вирази для елементів характеристичної матриці 
шаруватого середовища; 

5) отримати вирази для амплітуд відбитої хвилі та хвилі, що пройшла 
через шарувате середовище. 
Література: [3, 1, 8].  

Тема 7. Застосування імпедансних граничних умов для аналізу 
відбиття електромагнітних хвиль від провідних поверхонь 

 Завдання 
1) що представляє собою фізично область контакту двох середовищ, як 

формулюються граничні умови в електродинаміці; 
2) вивчити поведінку заломленого поля в середовищі з великою 

провідністю та пересвідчитися в тому, що поле має характер плоскої 
хвилі, що поширюється нормально до границі розділу; 
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3) як отримати вираз для наближеної граничної умови Леонтовича, 
в чому полягає наближення; 

4) проаналізувати, за яких умов доцільно застосовувати імпедансні 
граничні умови. 
Література: [9, 7, 1, 6].  

Тема 8. Застосування імпедансних граничних умов для аналізу 
відбиття електромагнітних хвиль від спеціальних 

електродинамічних структур (діелектрика на підкладці) 

 Завдання 
1) ознайомитися з різними способами формулювання граничних умов 

в електродинаміці;  
2) вивчити поведінку хвилі, що біжить вздовж границі діелектричного 

шару, який розташовано на металевій підкладці, та вільного 
простору;  

3) як отримати вираз для наближеної граничної умови Леонтовича, 
в чому полягає наближення; 

4) проаналізувати, в яких випадках доцільно застосовувати імпедансні 
граничні умови. 
Література: [10, 9]. 

Тема 9. Поширення плоских монохроматичних електромагнітних 
хвиль в анізотропних кристалічних середовищах 

 Завдання 
1) які середовища називаються анізотропними, як записуються 

матеріальні рівняння для таких середовищ; 
2) якими є загальні закономірності поширення електромагнітних хвиль 

в анізотропних середовищах; 
3) якими є загальні закономірності поширення плоских 

монохроматичних електромагнітних хвиль в анізотропних 
середовищах; 

4) як отримано рівняння Френеля для анізотропних та негіротропних 
кристалів; 
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5) які геометричні побудови використовують для визначення 
швидкостей поширення та напрямків коливань. 
Література: [3, 11].  

Тема 10. Оптичні властивості кристалів 

 Завдання 
1) описати оптичну класифікацію кристалів; 
2) які середовища називаються анізотропними, як записуються 

матеріальні рівняння для таких середовищ; 
3) записати рівняння Френеля для анізотропних та негіротропних 

кристалів; 
4) якими є закономірності поширення світла в одновісних кристалах; 
5) якими є закономірності поширення світла в двовісних кристалах; 

Література: [3, 11]. 

Тема 11. Основи геометричної оптики. Наближення дуже 
коротких хвиль 

 Завдання 
1) у чому полягає наближення геометричної оптики; 
2) як отримано рівняння ейконалу, рівняння переносу, в чому полягає їх 

фізичний зміст; 
3) отримати формули для інтенсивності в межах геометричної оптики;  
4) сформулювати межі застосування геометричної оптики. 

Література: [3, 11, 12]. 

Тема 12. Інтерференція монохроматичних хвиль. Стоячі хвилі 

 Завдання 
1) у чому полягає сутність явища інтерференції, що таке когерентність; 
2) проаналізувати інтерференцію двох монохроматичних хвиль; навести 

приклади, що демонструють явище інтерференції; 
3) вивчити методи вимірювання довжини хвилі та кутових розмірів, що 

засновані на явищі інтерференції; 
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4) розглянути інтерференцію падаючої та відбитої плоских 
монохроматичних хвиль світла при його падінні на добре відбиваючу 
плоску поверхню, дати визначення хвилі, що стоїть. 
Література: [3, 1, 13, 14]. 

Тема 13. Явище дисперсії електромагнітних хвиль у діелектриках 

 Завдання 
1) як отримати рівняння електромагнітного поля для середовищ 

з дисперсією; 
2) для визначення залежності діелектричної проникності від частоти 

(закону дисперсії) вивчити розв’язання задачі про взаємодію 
електромагнітної хвилі із зарядами, що містяться в середовищі, на 
прикладі найпростішої моделі діелектрика – сукупності нейтральних 
молекул; 

3) проаналізувати розв’язок рівняння руху електронів у молекулі 
з метою визначення вектора об’ємної густини поляризації 
(поляризовності), знайти їх зміщення як функцію поля;  

4) визначити, як залежать показники заломлення та поглинання 
від частоти. 
Література: [11, 3]. 

Тема 14. Діелектрична проникність та поширення хвиль 
у середовищах з вільними зарядами 

 Завдання 
1) що таке середовища з дисперсією, якими є фізичні причини появи 

дисперсії;  
2) навести приклади середовищ з вільними зарядами, отримати 

залежність діелектричної проникності від частоти на прикладі газової 
плазми в найпростішому наближенні – квазінейтрального 
середовища у випадку нехтування тепловим рухом частинок; 

3) проаналізувати отриманий розв’язок для випадку металів та плазми;  
4) у чому полягає фізичний зміст уявної частини діелектричної 

проникності. 
Література: [11, 6, 1, 15].  
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Тема 15. Поширення хвиль у середовищах з урахуванням 
просторової дисперсії (ізотропні гіротропні середовища) 

 Завдання 
1) що таке просторова дисперсія, які її фізичні причини;  
2) проаналізувати залежність частоти від хвильового вектора 

в найпростішому випадку слабкої просторової дисперсії;  
3) розглянути поширення хвиль у ізотропному гіротропному 

середовищі; 
4) отримати дисперсійне рівняння для хвиль, що поширюються 

в ізотропному гіротропному середовищі з урахуванням просторової 
дисперсії з частотою, близькою до власної частоти середовища. 
Література: [11, 1, 16].  

Тема 16. Електродинамічні властивості середовища 
з просторовою дисперсією 

 Завдання 
1) що таке просторова дисперсія, які її фізичні причини;  
2) записати матеріальні рівняння за умови нелокальності зв’язку між 

векторами напруженості електричного поля та електричної індукції;  
3) проаналізувати залежність частоти від хвильового вектора 

в найпростішому випадку слабкої просторової дисперсії;  
4) як записується діелектрична проникність для середовища зі слабкою 

просторовою дисперсією. 
Література: [16, 11, 1]. 

Тема 17. Поширення хвиль у середовищах з урахуванням 
просторової дисперсії (ізотропні негіротропні середовища) 

 Завдання 
1) що таке просторова дисперсія, які її фізичні причини;  
2) проаналізувати залежність частоти від хвильового вектора 

в найпростішому випадку слабкої просторової дисперсії;  
3) розглянути поширення хвиль в ізотропному негіротропному 

середовищі; 
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4) отримати дисперсійне рівняння для хвиль, що поширюються 
в ізотропному негіротропному середовищі з урахуванням 
просторової дисперсії з частотою, близькою до власної частоти 
середовища. 
Література: [11, 1, 16]. 

Тема 18. Метод електричних зображень 

 Завдання 
1) що таке електростатика; 
2) дати загальну характеристику методів розв’язання задач 

електростатики; 
3) пояснити сутність методу електричних зображень, особливості його 

застосування; 
4) проілюструвати застосування досліджуваного методу на прикладах 

зображення відносно площини, сфери, складної поверхні. 
Література: [12, 17, 18]. 

Тема 19. Хвилі в диспергуючих середовищах 

 Завдання 
1) дати загальну характеристику хвильових процесів у диспергуючих 

середовищах; 
2) дослідити властивості хвильового пакету в диспергуючому 

середовищі; 
3) розглянути області нормальної та аномальної дисперсії; 
4) дати якісний аналіз отриманих виразів. 

Література: [11, 12, 15]. 

Тема 20. Матеріальні рівняння електромагнітного поля 
в середовищах з дисперсією 

 Завдання 
1) дати загальну характеристику хвильових процесів у середовищах 

з дисперсією; 
2) сформулювати матеріальні рівняння в диспергуючих середовищах; 
3) дослідити властивості діелектричної проникності при w  ¥ ; 
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4) виявити фізичний зміст комплексної діелектричної проникності. 
Література: [11, 1, 19]. 

Тема 21. Зв’язок між дисперсією та поглинанням 

 Завдання 
1) дати загальну характеристику хвильових процесів у середовищах 

з дисперсією; 
2) отримати зв’язок між дисперсією та поглинанням; 
3) вивести співвідношення Крамерса-Кроніга; 
4) дати якісний аналіз отриманих виразів, навести приклад 

їх використання. 
Література: [11, 1, 19]. 

Тема 22. Дисперсія електромагнітних хвиль у діелектриках 

 Завдання 
1) дати загальне визначення дисперсії електромагнітних хвиль, у чому 

полягають її фізичні причини; 
2) що таке полярні та неполярні діелектрики, якісно описати процес 

поляризації в них; 
3) розглянути явище дисперсії електромагнітних хвиль у неполярних 

та полярних діелектриках; 
4) провести якісний аналіз і дати фізичну інтерпретацію отриманих 

співвідношень. 
Література: [11, 1, 20]. 

Тема 23. Заломлення електромагнітних хвиль 
в анізотропних середовищах 

 Завдання 
1) дати визначення поняття анізотропії, записати матеріальні рівняння 

для анізотропних середовищ; 
2) описати загальні закономірності поширення електромагнітних хвиль 

в анізотропних середовищах, відзначити особливості їх поширення; 
3) записати рівняння Френеля для одновісних та двовісних кристалів, 

дати визначення звичайної та незвичайної хвиль; 
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4) розглянути явища подвійного променезаломлення та конічної 
рефракції. 
Література: [3, 11]. 

Тема 24. Поширення плоских хвиль у кристалічних середовищах 

 Завдання 
1) дати загальне визначення анізотропних середовищ, записати 

матеріальні рівняння для таких середовищ; 
2) записати рівняння Френеля для одновісних та двовісних кристалів;  
3) що таке призма Ніколя, компенсатори; 
4) дослідити явище інтерференції в кристалічних пластинках. 

Література: [3, 11]. 

Тема 25. Магнітоактивні середовища. Тензор діелектричної 
проникності плазми в постійному магнітному полі 

 Завдання 
1) дати визначення анізотропних, гіротропних та магнітоактивних 

середовищ; 
2) дослідити властивості магнітоактивної плазми у високочастотному 

наближенні; 
3) знайти тензор діелектричної проникності магнітоактивного 

середовища, визначити, яку поляризацію мають нормальні хвилі 
в магнітоактивній плазмі; 

4) визначити тензор діелектричної проникності магнітоактивного 
середовища з урахуванням втрат. 
Література: [11, 12]. 

Тема 26. Поширення плоских високочастотних хвиль 
у магнітоактивній плазмі 

 Завдання 
1) дати визначення анізотропних, гіротропних та магнітоактивних 

середовищ; 
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2) записати тензор діелектричної проникності магнітоактивної плазми, 
знайти показник заломлення магнітоактивної плазми; 

3) розглянути звичайну та незвичайну хвилі, дослідити властивості 
нормальних хвиль; 

4) розглянути особливі випадки поширення електромагнітних хвиль 
у магнітоактивній плазмі. 
Література: [11, 12]. 

Тема 27. Електродинамічні властивості феритів 

 Завдання 
1) що таке анізотропні середовища; 
2) сформулювати визначення феритів, записати рівняння Ландау-

Ліфшиця; 
3) знайти компоненти тензора магнітної проникності для феритів; 
4) описати особливості поширення електромагнітних хвиль у феритах, 

навести приклади використання феритів у техніці НВЧ. 
Література: [11, 12, 15]. 

Тема 28. Поширення електромагнітних хвиль у гіромагнітних 
середовищах (феритах) 

 Завдання 
1) сформулювати визначення феритів, записати рівняння Ландау-

Ліфшиця; 
2) записати компоненти тензора магнітної проникності для феритів; 
3) дослідити особливості поздовжнього поширення електромагнітних 

хвиль у феритах; 
4) дослідити особливості поперечного поширення електромагнітних 

хвиль у феритах. 
Література: [11, 12, 15]. 

Тема 29. Електромагнітні хвилі в надпровідниках 

 Завдання 
1) записати та дати фізичне пояснення рівнянню Лондонів; 
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2) ознайомитися та записати основні співвідношення, що 
характеризують високочастотні властивості надпровідників; 

3) описати механізм надпровідності. 
Література: [15, 16]. 
 

Тема 30. Електродинамічні параметри іонізованого газу 
(беззіштовхувальна плазма) 

 Завдання 
1) ознайомитися з основними властивостями плазми, вивчити 

її електродинамічні параметри; 
2) отримати діелектричну проникність для беззіштовхувальної плазми; 
3) проаналізувати отриманий вираз; 
4) дослідити властивості електромагнітних хвиль у докритичній 

та закритичній плазмі. 
Література: [15, 21]. 

Тема 31. Електродинамічні параметри іонізованого газу  
(плазма з урахуванням зіткнень) 

 Завдання 
1) ознайомитися з основними властивостями плазми, вивчити її 

електродинамічні параметри; 
2) отримати діелектричну проникність для плазми; 
3) дослідити властивості електромагнітних хвиль у плазмі 

з урахуванням впливу зіткнень. 
Література: [15, 21]. 

Тема 32. Поширення імпульсів у середовищах з частотною 
дисперсією 

 Завдання 
1) ознайомитися з основними властивостями електромагнітних 

імпульсів; 
2) показати, як представляється імпульс через парціальні хвилі; 
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3) проаналізувати поширення імпульсів у середовищі з дисперсією; 
4) отримати напруженість поля для вузькосмугового сигналу та слабкої 

дисперсії, розрахувати групову швидкість. 
Література: [15, 11]. 

Тема 33. Поширення радіохвиль 

 Завдання 
1) дати загальну характеристику діапазонів радіохвиль та областей їх 

застосування; 
2) розрахувати граничну довжину траси поширення ультракороткої 

хвилі з прямою видимістю, розглянути явище інтерференції хвиль 
за рахунок впливу земної поверхні, записати інтерференційний 
множник, розрахувати висоту приймача, де зникає сигнал; 

3) отримати формулу ідеального радіозв’язку; 
4) антени приймача та передатчика космічної радіолінії представляють 

собою параболічні дзеркала діаметром 1,5 м (потужність передавача 
100 Вт, довжина хвилі 3 см). Використовується приймач з шумовою 
температурою 180 К, лінія призначена для передачі сигналу 
зі смугою пропускання 5 МГц. Розрахувати довжину траси, за якої 
потужність прийнятого сигналу в 10 разів перевищує потужність 
шуму. 
Література: [15, 21]. 

Тема 34. Сповільнення хвиль діелектричною пластинкою, що 
лежить на ідеально провідній поверхні 

 Завдання 
1) дати характеристику поверхневих хвиль; 
2) записати розв’язок хвильового рівняння для випадків хвиль Е-типу та 

Н-типу; 
3) записати дисперсійні рівняння сповільнюючої системи у вигляді 

діелектричної пластинки на металевій поверхні, проаналізувати 
вигляд силових ліній. 
Література: [15, 2]. 
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Тема 35. Хвилі над ідеально провідною площиною 

 Завдання 
1) проаналізувати електромагнітні поля над ідеально провідною 

площиною при падінні паралельно та перпендикулярно 
поляризованих хвиль; 

2) накреслити структуру силових ліній Т-, Е- та Н-хвиль; 
3) знайти: поздовжнє хвильове число; поперечне хвильове число; 

фазову швидкість; довжини хвиль поперечної та поздовжньої хвилі 
для частоти f = 10 ГГц, f = 15 ГГц та кута падіння φ = 40˚, 
паралельна поляризація, границя вакуум-ідеальний провідник. 
Література: [15, 2]. 

Тема 36. Поширення електромагнітних хвиль у земних умовах 

 Завдання 
1) дати загальну характеристику діапазонів радіохвиль та областей їх 

застосування; 
2) описати електродинамічні властивості земної поверхні та атмосфери; 

чому дорівнює комплексна діелектрична проникність для різних 
підстильних поверхонь; 

3) описати явище атмосферної рефракції й явище відбиття радіохвиль 
від іоносферних шарів; 

4) оцінити ефект атмосферної рефракції, неоднорідний шар замінити 
двома однорідними шарами: на рівні земної поверхні індекс 
заломлення дорівнює 200, для другого шару використати значення 
діелектричної проникності на висоті 4 км, покласти кут падіння 
рівним 650. Чому дорівнює похибка визначення поперечної 
координати цілі, якщо відстань, яку проходить хвиля, дорівнює 20 км? 
Література: [15, 21]. 

Тема 37. Повністю поляризовані хвилі 

 Завдання 
1) вивчити загальні відомості та визначення; 
2) визначити геометричні параметри поляризаційного еліпсу; 
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3) розглянути випадок суперпозиції двох хвиль довільної еліптичної 
поляризації з різними амплітудами та фазами; 

4) записати для цього випадку вирази для амплітуд та фаз сумарної 
хвилі. 
Література: [22, 3]. 

Тема 38. Представлення поляризації за допомогою 
комплексних векторів 

 Завдання 
1) записати основні визначення та співвідношення; 
2) що таке комплексні вектори; 
3) представити еліптично поляризовану хвилю у вигляді суперпозиції 

трьох еліптично поляризованих хвиль, що поширюються вздовж 
координатних осей; 

4) вивчити параметри Стокса та їх зв’язок з геометричними 
характеристиками еліпсу поляризації. 
Література: [22, 16, 3]. 

Тема 39. Частково поляризовані хвилі 

 Завдання 
1) вивчити загальні відомості та визначення; 
2) записати представлення частково поляризованих хвиль у лінійному 

базисі; 
3) пояснити, які випадки є граничними для частково поляризованих 

хвиль; 
4) вивчити представлення поляризації частково поляризованих хвиль 

за допомогою параметрів Стокса. 
Література: [22, 16, 3]. 

Тема 40. Плоскі хвилі в середовищах зі скінченою провідністю 

 Завдання 
1) вивчити загальні відомості та формули; 
2) вивчити зв’язок характеристик поширення хвиль з параметрами 

середовища; 
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3) знайти згасання електричної компоненти поля на глибині H=0.5 м, 
l=10 м у прісній воді (e=80, s =10-3 См/м) та на глибині H=1 м, 
l=3 см у морській воді (e=80, s =5 См/м). 
Література: [6, 2, 7]. 

Тема 41. Плоскі хвилі в середовищах зі скінченою провідністю 

 Завдання 
1) вивчити загальні відомості та формули; 
2) вивчити зв’язок характеристик поширення хвилі з параметрами 

середовища; 
3) знайти згасання електричної компоненти поля на глибині H=1 м, 

l=10 см у вологому ґрунті (e=10, s =10-2 См/м) та на глибині H=5 м, 
l=1000 м у сухому ґрунті (e=4, s =10-3 См/м). 
Література: [6, 2, 7]. 

Тема 42. Стаціонарні електричні поля 

 Завдання 
1) дати визначення електростатичного поля, як воно описується; 
2) які задачі належать до задач електростатики, які методи 

їх розв’язання; 
3) знайти поле двох заряджених ниток. 

Література: [4, 18]. 

Тема 43. Хвилі біля границі розділу двох середовищ 

Завдання 
1) вивчити відбиття та заломлення плоских хвиль на плоскій границі 

розділу, отримати формули Френеля; 
2) сформулювати граничні умови Леонтовича; 
3) дослідити явище скін-ефекту біля плоскої границі провідника; 
4) що собою представляє електромагнітний екран, вивчити його 

характеристики та призначення. 
Література: [4, 3, 11, 1]. 
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Тема 44. Електромагнітні хвилі, що направляються 

Завдання 
1) сформулювати хвильові рівняння для хвиль, що направляються; 
2) проаналізувати зв’язок між поздовжніми та поперечними складовими 

поля; 
3) як вводиться класифікація хвиль, що направляються; 
4) вивчити парціальні хвилі в хвилеводах, сформулювати закон 

парціальних потужностей; 
5) знайти фазову швидкість хвилі в порожньому металевому хвилеводі, 

заповненому повітрям, якщо її енергетична швидкість uэ=180 Mм/c. 
Література: [4, 2, 7]. 

Тема 45. Діелектрики. Поляризація діелектриків 

Завдання 
1) дати загальну характеристику діелектриків, проаналізувати механізм 

поляризації діелектриків, визначити електричний момент 
та потенціал нейтральної молекули; 

2) як визначається потенціал електричного поля за наявності 
діелектриків; дослідити залежність поляризації від поля; 

3) навести приклади розрахунку поля за наявності діелектрика; 
4) проаналізувати процеси поляризації на мікрорівні, отримати рівняння 

поля в діелектриках шляхом усереднення мікроскопічного поля; 
5) як відрізняється поле, що діє на диполь, від середнього. 

Література: [20, 1, 5]. 

Тема 46. Діелектрики. Енергія електричного поля в діелектриках 

Завдання 
1) дати загальну характеристику діелектриків, проаналізувати механізм 

поляризації діелектриків, дати визначення вільних та зв’язаних 
зарядів; 

2) як визначається потенціал електричного поля за наявності 
діелектриків; дослідити залежність поляризації від поля; 
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3) як визначається енергія електричного поля в діелектриках;  
4) дослідити перетворення енергії, пов’язані з поляризацією 

діелектриків.  
Література: [20, 1, 18]. 

Тема 47. Дифракція електромагнітних хвиль 

Завдання 
1) сформулювати сутність явища дифракції; 
2) провести строге розв’язання задачі дифракції плоскої 

електромагнітної хвилі на нескінченному круговому циліндрі; 
3) знайти закон розподілу струму, що збуджується на поверхні циліндру 

полем плоскої хвилі; 
4) проаналізувати отримані результати.  

Література: [12, 2]. 

Тема 48. Хвильова теорія і закони геометричної оптики 
для описання електромагнітного поля 

Завдання 
1) сформулювати основні положення хвильової теорії 

електромагнітного поля; 
2) у чому полягає принцип Гюйгенса-Кірхгофа; 
3) як формулюється основне рівняння та закони геометричної оптики;  
4) як здійснюється перехід від хвильової теорії поля до законів 

геометричної оптики; 
5) сформулювати принципи наближеного розв’язання дифракційних 

задач.  
Література: [12, 2]. 
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Тема 49. Електромагнітні хвилі між паралельними ідеально 
провідними площинами 

Завдання 
1) як вводяться поперечно-електричні та поперечно-магнітні хвилі; 
2) провести розв’язання для поперечно-електричних та поперечно-

магнітних хвиль; 
3) які величини вводяться для характеристики спрямовуючої системи 

та хвиль, що в ній поширюються; 
4) дати визначення фазової й групової швидкості, навести їх залежність 

від частоти.  
Література: [12, 23]. 

Тема 50. Монохроматичні й немонохроматичні хвилі 

Завдання 
1) дати визначення монохроматичної хвилі, плоскої хвилі, їх основних 

характеристик; 
2) як перетворюється частота й хвильовий вектор при переході до іншої 

системи відліку; сформулювати ефект Допплера; 
3) навести представлення реальних немонохроматичних хвиль у вигляді 

інтеграла Фур’є; дати визначення аналітичного сигналу та його 
основних характеристик; 

4) сформулювати представлення немонохроматичного поля у вигляді 
синусоїдальної хвилі з амплітудою, що повільно змінюється.  
Література: [16, 3]. 

Тема 51. Запізнілі потенціали 

Завдання 
1) сформулювати неоднорідні хвильові рівняння; 
2) як розв’язуються ці рівняння за допомогою функції Гріна; дати 

визначення запізнілої функції Гріна; 
3) як здійснюється вибір запізнілих потенціалів; у чому полягає 

фізичний зміст запізнювання; 
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4) записати спектральне розкладання запізнілих потенціалів. 
Література: [16, 15]. 

Тема 52. Неоднорідні рівняння Гельмгольца та їх розв’язання 
за допомогою функції Гріна 

Завдання 
1) записати неоднорідні рівняння Максвела, ввести скалярний 

та векторний потенціали; 
2) отримати неоднорідні рівняння Гельмгольца, умову калібровки 

Лоренца; 
3) ввести функцію Гріна, сформулювати її властивості; 
4) отримати явні вирази для функції Гріна для рівняння Гельмгольца 

і розв’язок неоднорідного рівняння Гельмгольца. 
Література: [15, 4]. 

Тема 53. Електростатика провідників 

Завдання 
1) які величини та співвідношення характеризують електростатичне 

поле провідників; 
2) визначити енергію електростатичного поля провідників, дати фізичну 

інтерпретацію отриманих співвідношень; 
3) розв’язати задачу про визначення поля еліпсоїда, що проводить; 
4) визначити, які сили діють на провідник в електростатичному полі. 

Література: [19, 17, 20]. 

Тема 54. Теорія скін-ефекту 

Завдання 
1) визначити поняття ідеального провідника; чому дорівнює 

комплексна діелектрична проникність для нього та які граничні 
умови задовольняються на його поверхні; 

2) розглянути явище сильного скін-ефекту, сформулювати граничні 
умови Леонтовича; в чому полягає перевага цих граничних умов; 
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3) дослідити опір провідників при сильному скін-ефекті; 
4) проаналізувати скін-ефект у циліндричному проводі. 

Література: [7, 2, 4]. 

Тема 55. Електродинамічна теорія довгих ліній 

Завдання 
1) дати класифікацію ліній передачі; 
2) дослідити властивості електромагнітних хвиль в ідеальних провідних 

лініях; 
3) проаналізувати хвилі в двопровідній лінії зі скінченним опором 

проводів; розв’язання провести з використанням вектора Герца. 
Література: [7, 4]. 

Тема 56. Властивості постійного електричного поля. Інтегрування 
рівняння Пуассона 

Завдання 
1) сформулювати загальні властивості й рівняння постійного 

електричного поля, рівняння Пуассона; визначити, що таке 
еквіпотенціальні поверхні; 

2) записати рівняння Пуассона в інтегральній формі, в тому числі й для 
точкових зарядів; 

3) довести єдиність розв’язку електростатичної задачі; 
4) як розв’язується гранична задача за допомогою функції Гріна. 

Література: [16, 17, 4]. 

Тема 57. Електродинамічні потенціали. Елементарний 
електричний випромінювач 

Завдання 
1) як вводяться векторний і скалярний потенціали; сформулювати 

і розв’язати неоднорідне хвильове рівняння; 
2) що таке елементарний електричний випромінювач, отримати його 

поле в ближній, проміжній та дальній зоні; 
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3) проаналізувати структуру поля елементарного електричного 
випромінювача; 

4) сформулювати принцип переставної подвійності. 
Література: [4, 2, 12]. 

Тема 58. Електродинамічні потенціали. Елементарний 
магнітний випромінювач 

Завдання 
1) як вводяться векторний та скалярний потенціали; сформулювати та 

розв’язати неоднорідне хвильове рівняння; 
2) що таке елементарний електричний випромінювач, записати його 

поле в ближній, проміжній та дальній зоні; 
3) сформулювати принцип переставної подвійності, як вводиться 

елементарний магнітний випромінювач; 
4) проаналізувати структуру поля елементарного магнітного 

випромінювача, які його фізичні моделі. 
Література: [4, 2, 12]. 

Тема 59. Еквівалентні джерела електромагнітного поля 

Завдання 
1) що таке еквівалентні джерела електромагнітного поля; 
2) сформулювати принцип Гюйгенса; 
3) що таке елемент Гюйгенса, як визначається його поле; 
4) сформулювати лему Лоренца та теорему взаємності. 

Література: [2, 12, 4]. 

Тема 60. Дифракція електромагнітних хвиль. Методи 
геометричної та фізичної оптики 

Завдання 
1) дати визначення дифракції, сформулювати задачу дифракції; 
2) сформулювати принципи методу геометричної оптики, межі його 

застосовності; 
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3) сформулювати принципи фізичної оптики, в чому полягає 
наближення фізичної оптики; визначити поле випромінювання 
хвильового фронту; 

4) сформулювати лему Лоренца та теорему взаємності. 
Література: [4, 2]. 

Тема 61. Постійне електричне поле 

Завдання 
1) дати визначення електростатики, сформулювати рівняння Пуассона; 
2) чому дорівнює потенціал системи зарядів на великих відстанях; 
3) визначити енергію і сили взаємодії в електростатичному полі; 
4) чому дорівнює потенціал подвійного шару, навести фізичний 

приклад подвійного шару. 
Література: [16, 20, 17, 12]. 

Тема 62. Постійне магнітне поле 

Завдання 
1) які загальні властивості постійного магнітного поля в вакуумі, 

сформулювати основні рівняння; 
2) що таке магнітний момент; 
3) визначити магнітне поле постійного струму; 
4) визначити енергію та сили взаємодії в постійному магнітному полі. 

Література: [16, 17, 12, 18]. 

Тема 63. Постійне електромагнітне поле 

Завдання 
1) які загальні властивості постійного електричного, магнітного та 

електромагнітного поля, як формулюються основні рівняння; 
2) вивчити застосування вектора-потенціалу для розрахунку магнітного 

поля постійного струму, визначити поле двопровідної лінії та поле 
кругового витка; 

3) чому дорівнює енергія магнітного поля струму; 
4) що таке квазістаціонарні поля. 

Література: [10, 12, 20, 19]. 
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Тема 64. Елементарна теорія дисперсії 

Завдання 
1) що таке діелектрична та магнітна сприйнятливість; 
2) сформулювати визначення середнього та ефективного поля; 
3) отримати формулу Лорентц-Лоренца; 
4) у чому полягає елементарна теорія дисперсії. 

Література: [3, 20, 16]. 

Тема 65. Магнітне поле в середовищах 

Завдання 
1) дати класифікацію магнетиків; 
2) записати основні рівняння для магнітного поля в середовищах; 
3) сформулювати властивості феромагнетиків; що таке крива 

намагнічування, розмагнічувальний фактор; 
4) як здійснюється магнітне екранування. 

Література: [18, 16, 13]. 

Тема 66. Нелінійні електромагнітні процеси в середовищах 

Завдання 
1) записати загальний вираз для нелінійної поляризовності; 
2) якими є квадратичні по полю ефекти нелінійності; 
3) якими є кубічні по полю ефекти нелінійності; 
4) описати класичні моделі нелінійної сприйнятливості. 

Література: [16, 11]. 

Тема 67. Наближений розв’язок дифракційних задач 

Завдання 
1) що таке дифракція, сформулювати граничні умови на границі розділу 

двох середовищ; 
2) сформулювати принципи наближеного розв’язку дифракційних 

задач; 
3) розглянути задачу про дифракцію плоскої електромагнітної хвилі на 

отворі в плоскому провідному екрані; 
4) що таке плоска дифракційна антена. 

Література: [12, 15, 6, 7]. 
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Тема 68. Циліндричні хвилі 

Завдання 
1) отримати хвильове рівняння, дати визначення плоских хвиль; 
2) розглянути розв’язання хвильового рівняння в циліндричних 

координатах; 
3) якими є особливості циліндричних хвиль; 
4) знайти електромагнітне поле нескінченно протяжного лінійного 

струму. 
Література: [6, 7, 21]. 

Тема 69. Сферичні хвилі 

Завдання 
1) отримати хвильове рівняння, дати визначення плоских хвиль; 
2) розглянути розв’язання хвильового рівняння в сферичних 

координатах; 
3) якими є особливості сферичних хвиль; 
4) записати й проаналізувати поле електричного диполя в сферичній 

системі координат. 
Література: [6, 10, 7, 21]. 

Тема 70. Енергія електромагнітного поля 

 Завдання 
1) отримати теорему Умова-Пойнтінга, визначити фізичний зміст 

величин у цій теоремі; 
2) розглянути леми про зміст квадратів та добутків комплексних 

амплітуд; 
3) розглянути теорему про комплексну потужність (комплексну 

теорему Умова-Пойнтінга) та теорему про потужність, що 
коливається; 

4) у чому полягає енергетичний зміст комплексних проникностей. 
Література: [7, 1, 2]. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 
ПРО КУРСОВУ РОБОТУ 

Об’єм звіту про курсову роботу має бути приблизно 10–15 сторінок 
тексту формату А4 (300х210 мм), шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Структура звіту про курсову роботу: 
1) Титульний лист 
2) Завдання на курсову роботу 
3) Зміст 
4) Вступ 
5) Основна частина 
6) Висновок 
7) Список літератури 
8) Додатки 
У вступі стисло описують проблему, пов’язану з завданням, 

формують мету роботи (1–2 стор.).  
Основна частина містить відповіді на питання, поставлені в завданні: 

основні співвідношення, результати розрахунків, графічний матеріал 
і фізичний аналіз результатів (10–12 стор.). 

У висновку коротко викладаються основні результати та висновки 
курсової роботи (1–2 стор.). 

Бібліографічні посилання у списку літератури розташовують 
у порядку появи в тексті. 

 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
факультет радіофізики, біомедичної електроніки 

та комп’ютерних систем 
 
 
 

 
КУРСОВА РОБОТА 

З ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ 
 

ТЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
 

 
Керівник 
 
Студент групи  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харків 20__ 



34 

 

Зміст 
Завдання……………………..…………………………….…………………3 
Вступ……………………….…………………………..…………………….4 
Основна частина………………………………..…………....………………5 
 

1. Виведення основних рівнянь магнітної гідродинаміки…...…........5 
2. Магнітогідродинамічні хвилі…………......................................….10 

 
Висновки…...…………………………………………………………….…14 
Список використаної літератури………..…………………………….......15 



35 

 

Завдання 
Розглянути основні рівняння магнітної гідродинаміки стосовно 

іоносферної плазми. Привести розв’язання рівнянь, що описують 
поширення магнітогідродинамічних хвиль. 
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Вступ 
Як відомо, планету Земля оточено газовою оболонкою, що 

називається атмосферою. Атмосфера захищає Землю від космічних 
частинок і космічного випромінювання, що забезпечує можливість 
існування життя на нашій планеті. У той же час не менш важливою 
захисною оболонкою Землі є магнітосфера. Магнітосфера – область 
навколоземного простору, фізичні властивості якої визначаються 
магнітним полем Землі та його взаємодією з потоками заряджених 
частинок. Потік протонів та електронів, що йде від Сонця (сонячний 
вітер), потрапляє під вплив магнітного поля Землі, яке суттєво змінює 
траєкторії руху частинок, і заряджені частинки здійснюють гвинтовий 
рух уздовж силових ліній магнітного поля в напрямі до полюсів. 
Взаємодія цих часток з верхніми розрідженими шарами атмосфери 
й магнітосферою приводить, наприклад, до виникнення таких явищ як 
полярні сяйва (світіння, що викликані збудженням кисню та азоту), 
геомагнітні бурі (сильні збурення магнітного поля Землі) тощо. У той 
самий час взаємодія сонячного вітру з іонізованою частиною верхньої 
атмосфери (іоносферою) приводить до цілої низки збурень магнітного 
поля, багато з яких мають характер майже періодичних варіацій 
з періодами від декількох десятих секунди до декількох сотень секунд. 
Відомо, що в замагніченій (такій, що знаходиться в магнітному полі) 
плазмі під дією збурень можуть виникати різні хвильові процеси. Отже, 
вважають, що явища, які відбуваються в розрідженій слабоіонізованій 
іоносферній плазмі з високою електропровідністю в магнітному полі 
Землі, визначаються поширенням магнітогідродинамічних хвиль. 

З цього випливає, що для розуміння процесів, які відбуваються 
в іоносфері, необхідно розглянути явища, що виникають у плазмі, яка 
знаходиться в магнітному полі. Для такого аналізу плазми з успіхом 
використовуються моделі, в яких плазма вважається суцільним 
середовищем. Найпростішою з них є модель провідної рідини. У цій 
моделі властивості плазми не відрізняються від властивостей, 
наприклад, рідкого металу. Наука, що вивчає рух провідних рідин або 
газів за допомогою спільного розв’язання рівнянь гідродинаміки 
та електродинаміки, називається магнітною гідродинамікою. У цій 
роботі розглядаються основні рівняння магнітної гідродинаміки, що 
описують поширення магнітогідродинамічних хвиль у плазмі, 
та їх розв’язання. 
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Основна частина 
1. Виведення основних рівнянь магнітної гідродинаміки 

Якщо провідне рідке (або газоподібне) середовище знаходиться 
в магнітному полі, то при його гідродинамічних рухах у ньому 
індукуються електричні поля і виникають електричні струми. Але на 
струми в магнітному полі діють сили, які можуть істотно вплинути 
на рух рідини. З іншого боку, ці струми змінюють і саме магнітне поле. 
Таким чином, виникає складна картина взаємодії магнітних 
і гідродинамічних явищ, яка повинна розглядатися на основі спільної 
системи рівнянь поля і рівнянь руху рідини. 

Для буквальної застосовності магнітної гідродинаміки необхідно, 
щоб для руху, що розглядається, характерні відстані й проміжки часу 
були великими порівняно з довжиною пробігу і часом пробігу носіїв 
струму (електронів, іонів) відповідно. У деяких випадках однак 
рівняннями, які формально співпадають з рівняннями магнітної 
гідродинаміки ідеальної рідини, може описуватися і рух середовища 
з великою довжиною пробігу. 

Магнітна проникність середовищ, про які фактично йдеться 
в магнітній гідродинаміці, мало відрізняється від одиниці, і ця 
відмінність не має значення для досліджуваних тут явищ. Тому скрізь 

будемо вважати 1m = . 

Складемо систему магнітогідродинамічних рівнянь в умовах, коли 
можна знехтувати усіма дисипативними процесами, тобто для ідеальної 
рідини. Це означає, що не враховуються як процеси в’язкості 
і теплопровідності, так і скінченність електричної провідності 
середовища s ; остання вважається як завгодно великою. 

Електромагнітне поле в рухомих провідниках на основі рівнянь 
Максвелла визначається так 

 
1

rot ,
B

E
c t

¶
= -

¶


  (1) 

 
4

rot ,H j
c

p
=

 
  (2) 
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 div 0,B =


  (3) 

 
1
, ,j E E v B

c
s s

æ ö÷é ùç¢ ÷= = +ç ÷ê úç ë û÷çè ø

   
  (4) 

 .B Hm=
 

  (5) 

Рівняння (4) визначає зв’язок між струмом і полем у рухомих 

провідних середовищах. У ньому E ¢


 – напруженість електричного поля 
в системі відліку, що рухається разом з провідником (супутня система); 

E


 – напруженість електричного поля в системі, що покоїться; v


 –
 швидкість системи, що рухається, відносно системи, що покоїться, 
тобто в даному випадку – швидкість провідника (яку ми припускаємо, 
природно, малою порівняно зі швидкістю світла). 

Виразивши з рівняння (2) E


 через H


 і підставивши до (1), 
отримаємо 

 
2 rot

rot , rot .
4

B c H
v B

t p s

æ ö¶ ÷çé ù ÷- = - ç ÷ê ú çë û ÷÷ç¶ è ø

 
 (6) 

Розкривши праву частину для consts =  і constm = , маємо 

 
2

rot , ,
4

H c
v H H

t psm
¶ é ù- = - Dê úë û¶

  
 (7) 

 div 0.H =


  (8) 
Поклавши s  ¥ , маємо 

 rot , .
H

v H
t

¶ é ù= ê úë û¶

 
  (9) 

Гідродинамічні рівняння містять рівняння неперервності 

 div 0v
t

r
r

¶
+ =

¶


  (10) 

(r  – щільність рідини) і рівняння Ейлера 

 ( ) 1
,

v f
v v P

t r r
¶

+  = -  +
¶

  
  



39 

 

де f


 – об’ємна щільність сторонніх, у даному випадку 

електромагнітних, сил. При 1m =  основний внесок до магнітного поля 

дає сила 

 
1 1
, rot ,

4
f j H H H
c p
é ù é ù= =ê ú ê úë û ë û

   
,  

яку можна отримати, наприклад, з сили Лоренца. Таким чином, 
рівняння руху рідини набуває вигляду 

 ( ) 1 1
, rot .

4

v
v v P H H

t r pr
¶ é ù+  = -  - ê úë û¶

   
  (11) 

До цих рівнянь треба ще додати рівняння стану 

 ( ), ,P P Tr=   (12) 

яке пов’язує між собою тиск, щільність і температуру рідини та 
рівняння збереження ентропії, яке відображає адіабатичність руху за 
відсутності дисипації: 

 0,
ds s

v s
dt t

¶
º +  =

¶


  (13) 

де s  – ентропія одиниці маси рідини, а 

 
d

v
dt t

¶
º + 

¶


  

позначає «субстанціональну» похідну, яка визначає зміну величини при 
переміщенні рідини разом частинкою, що рухається. Рівняння (8)-(13) 
і складають повну систему магнітогідродинамічних рівнянь ідеальної 
рідини. 

В основі записаної системи рівнянь лежить зневага струмом 
зміщення в рівняннях Максвелла. Це означає, що вважається 

 
1

rot .
E

H
c t

¶
<<

¶

 
  (14) 

Виразимо E


 через H


, взявши до уваги, що s  ¥ . При 
нескінченній провідності як завгодно мале електричне поле викликало 
б нескінченний струм (4), що вимагало б нескінченно великої витрати 



40 

 

енергії, і тому є неможливим. Отже, у наближенні ідеальної провідності 
електричне поле в системі координат, яка пов’язана з провідним 
середовищем, повинно дорівнювати нулю 

 
1
, 0E E v H

c
é ù¢ º + =ê úë û

  
  (15) 

або 

 
1
, .E v H

c
é ù= - ê úë û

 
  (16) 

Підставивши до нерівності (14), одержимо умову 

 
2

1,
vl

c t
<<   (17) 

де l  і t  – характерні для даного руху параметри довжини і часу. 

З формули (9) маємо оцінку /l vt   і тоді з (17) знаходимо умову 

v c<<  – рух повинен бути нерелятивістським (що і передбачалося 

нами з самого початку). З рівняння (11) маємо оцінку 2/ /v H lr t  ; 

у сукупності з (17) це дає умову для величини магнітного поля: 

 2 2.H cr<<   (18) 

Повернемося до рівняння (11). Йому може бути надано важливе 
наочне тлумачення. Розкриємо rot  праворуч у цьому виразі, 

врахувавши при цьому, що div 0H =


: 

 ( ) ( ) div .
H

H v v H H v
t

¶
=  -  -

¶

     
 

Підставивши сюди згідно з рівнянням безперервності (10) 

 
1

div ,
v

v
t

r
r

r r
¶

= - - 
¶


  

отримаємо після простого перегрупування членів: 

 .
H d H H

v v
t dtr r r

æ öæ ö¶ ÷ç÷ç ÷÷+  º = çç ÷÷ çç ÷÷ç ÷ç¶è ø è ø

  
 

  (19) 

З іншого боку, розглянемо будь-яку «рідку лінію», тобто лінію, 
яка переміщується разом з частинками рідини, що її складають. Нехай 
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ld


 – елемент довжини цієї лінії. Визначимо, як він змінюється з часом. 

Якщо v


 є швидкість рідини в точці на одному кінці елементу ld


, то її 

швидкість на іншому кінці дорівнює ( )v l vd+ 
 

. Тому протягом часу 

dt  елемент ld


 зміниться на ( )dt l vd 
 

, тобто 

 ( ) .
d
l l v

dt
d d=
  

 

Очевидно, зміна векторів ld


 і /H r


 з часом визначається 

однаковими рівняннями. Звідси випливає, що якщо в початковий 
момент часу ці вектори збігаються за напрямом, то вони залишаться 
паралельними і надалі, а їх довжини будуть змінюватися пропорційно 
один до одного. Іншими словами, якщо дві нескінченно близькі 
частинки рідини знаходяться на одній і тій самій силовій лінії, то вони 
будуть перебувати на одній і тій самій силовій лінії і надалі, а величина 
/H r  буде змінюватися пропорційно відстані між ними 

 .
H

ld
r

 
   (20) 

Переходячи від нескінченно близьких точок до точок, що 
знаходяться на будь-якій скінченній відстані одна від одної, ми 
приходимо до висновку, що кожна силова лінія переміщується разом 
з частинками, які розташовані на ній. Можна сказати, що (при s  ¥) 
магнітні силові лінії ніби вморожені до речовини рідини 
та переміщуються разом з нею. Величина ж /H r  змінюється в кожній 

точці пропорційно розтягуванню відповідної «рідкої лінії». Наприклад, 
при плоскому стисненні поперек поля довжина силових ліній 
не змінюється, внаслідок чого H  змінюється пропорційно r . При 

плоскому стисканні вздовж поля довжина силових ліній змінюється 
обернено пропорційно щільності, а H  залишається постійним. 

Ці результати мають й інший наочний аспект. З них випливає, що 
при переміщенні з часом будь-якого замкнутого рідкого контуру він 
не буде перетинати силових ліній. Це означає, що потік магнітного поля 
через будь-яку поверхню, що спирається на рідкий контур, залишається 
незмінним у часі. 
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2. Магнітогідродинамічні хвилі 
Розглянемо поширення малих збурень в однорідному провідному 

середовищі, що знаходиться в постійному магнітному полі 
0
H


. При 

цьому будемо розглядати рідину як ідеальну, тобто знехтуємо всіма 
процесами дисипації в ній. 

Виходимо з системи магнітогідродинамічних рівнянь (8)–(11). 
Рівняння ж адіабатичності (13) означає лише, що якщо незбурене 
середовище є однорідним, то і в збуреному середовищі буде consts = , 
тобто рух є ізоентропічним. 

Вважатимемо 

 
0 0 0

, , ,H H h P P Pr r r¢ ¢= + = + = +
  

  

де індексом 0  позначено постійні рівноважні значення величин, a ,h


 r¢ , 

P ¢  – їх малі змінення у хвилі. Малою того ж порядку є і швидкість v


, 
яка дорівнює нулю в рівновазі. Зважаючи на ізоентропічність руху, 
зміни щільності й тиску пов’язані один з одним рівнянням 

 2

0
P u r¢ ¢= ,  

де ( )2

0
/u P t= ¶ ¶  – квадрат звичайної швидкості звуку в даному 

середовищі. Нехтуючи в рівняннях (8)-(11) малими величинами порядку 
вище першого, отримаємо наступну систему тепер уже лінійних 
рівнянь: 

 2

0

div 0, rot , , div 0,

1
, rot .

4

h
h v h v

t t
uv

H h
t

r
r

r
r pr

¢¶ ¶é ù= = + =ê úë û¶ ¶
¶ é ù¢= -  - ê úë û¶

  

    (21) 

Тут і нижче для стислості зазначений індекс 0  у рівноважних 
значень величин опускається. 

Шукаємо розв’язок цих рівнянь у вигляді плоскої хвилі. Тоді 
система (21) зводиться до системи алгебраїчних рівнянь 
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      (22) 

(рівняння ж 0k h =
 

, що слідує з div 0h =


, виконується автоматично 

і може окремо не розглядатися). 

Перше з рівнянь (22) показує, що вектор h


 перпендикулярний до 
хвильового вектора, напрям якого оберемо як вісь x . Площину ж, що 

проходить через k


 і H


, оберемо як площину xy . Крім того, введемо 

фазову швидкість хвилі /u kw= . Виключивши r¢  з третього рівняння 

за допомогою другого і переписавши рівняння в компонентах, 
отримаємо таку систему: 

 , ,
4
x

z z x z z

H
uh v H uv h

pr
=- =-   (23) 
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  (24) 

Ми розбили тут рівняння на дві групи, перша з яких містить тільки 

змінні 
z
h , 

z
v , а друга – тільки , ,

y x y
h v v . Звідси випливає, що збурення 

цих двох груп змінних поширюються незалежно один від одного. Що 
стосується збурень густини (а з нею і тиску), то вони поширюються 

разом зі збуреннями , ,
y x y
h v v  та пов’язані з 

x
v  співвідношенням 

 
x
v
u

r
r¢ = . (25) 

Умова сумісності двох рівнянь (23) дає 

 .
4

x

A

H
u u

pr
= º   (26) 
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У цих хвилях коливається компонента 
z
h  магнітного поля, яка 

є перпендикулярною до напряму поширення хвилі і напряму постійного 

поля H


. Разом 
z
h  коливається швидкість 

z
v , яка пов’язана з 

z
h  

співвідношенням 

 .
4
z

z

h
v

pr
=-  (27) 

Зв’язок між w  і k


 (закон дисперсії), що задається формулою (26), 
істотно залежить від хвильового вектора 

 
1

.
4
Hkw

pr
=

 
  (28) 

Фізичною ж швидкістю поширення хвиль є групова швидкість –

 похідна /d dkw . У даному випадку вона дорівнює 

 
4

d H

dk

w

pr
=


  (29) 

і не залежить від напряму k


; напрям поширення хвилі, що розуміється 

як напрям її групової швидкості, збігається з напрямом поля H


. Ці 
хвилі називають альфвенівськими, а швидкість (26) – альфвенівською 
швидкістю. 

Звернемося до хвиль, що описуються рівняннями (24); 
їх називають магнітозвуковими. Склавши визначник рівнянь (24) 

і прирівнявши його до нуля, отримаємо квадратне рівняння відносно 2u , 
корені якого мають вигляд: 

 

1/2
2 22 2

2 2 2 2

, 0 0 0

1
.

2 4 4
x
HH H

u u u u
pr pr pr

ì üï ïé ùï ïæ öï ïê ú÷ï ïç ÷= +  + -çí ýê ú÷ç ÷ï ïçê úè øï ïë ûï ïï ïî þ

ш п
  (30) 

Таким чином, ми отримуємо ще два типи хвиль; хвилі, що 

відповідають знакам «+» і «-» у формулі (30), називають відповідно 

швидкою і повільною магнітозвуковими. 
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У граничному випадку, коли 2 2

0
4H upr<< , маємо 

0
u u»
ш

, 

а із рівнянь (24) випливає, що 
y x
v v<< . Іншими словами, швидкі 

магнітозвукові хвилі в граничному випадку переходять у звичайні 

звукові хвилі, що поширюються зі швидкістю 
0
u . Слабке поперечне 

магнітне поле у хвилі пов’язано з 
x
v  так: 

 
0

/ .
y x y
h v H u»  

У тому самому граничному випадку швидкість повільної 

магнітозвукової хвилі збігається з альфвенівською швидкістю 
A
u . При 

цьому 

 0, / 4 ,
x y y
v v h pr» »-  

як і в хвилі першого типу, але тільки з іншою поляризацією: вектори v


 

і h


 лежать у площині, що проходить через k


 і H


, а 
не перпендикулярно до неї. 

У нестисливій рідині (чому формально відповідає граничний 

перехід 
0
u  ¥ ) залишається всього один тип хвиль –

 альфвенівський – з двома незалежними напрямами поляризації. Закон 

дисперсії цих хвиль дається формулою (28), а вектори v


 і h


 
перпендикулярні до хвильового вектора і пов’язані співвідношенням 

 .
4

h
v

pr
=-




  (31) 

Той факт, що за наявності поздовжнього магнітного поля 
поперечні зсуви рідини поширюються в ній у вигляді хвиль, може бути 
наочно розтлумачений. Зважаючи на «вмороженість» силових ліній, 
поперечне зміщення частинок рідини приводить до їх викривлення 
і, тим самим, до розтягування, a в деяких місцях і згущення. Але 
характер діючих у магнітному полі сил є таким, якби магнітні силові 
лінії прагнули скорочуватися і в той самий час відштовхуватися один 
від одного. Тому при їх викривленні з’являються квазіпружні сили, які 
прагнуть знову випрямити їх, що і приводить до виникнення коливань, 
подібних до пружних коливань струни. 



46 

 

Закінчення 
До області застосування магнітної гідродинаміки входять дуже 

різноманітні фізичні об’єкти – від рідких металів і електролітів до 
космічної плазми. Причому остання є настільки характерним об’єктом 
магнітної гідродинаміки, що саму магнітну гідродинаміку іноді 
розглядають як розділ фізики плазми. 

Незважаючи на те, що теорія поширення магнітогідродинамічних 
хвиль розвинена добре, експериментальне вивчення цього питання 
є досить складним. Лабораторні експерименти 
з магнітогідродинамічними хвилями вимагають наявності іонізованого 
середовища з магнітним полем такої напруженості, щоб магнітні сили, 
які повертають середовище до початкового стану після збурення, були 
порівняними зі звичайною пружністю рідини. Такі умови в лабораторії 
створити важко. Однак, у природних умовах Земля оточена частково 
іонізованим середовищем малої щільності, в якій геомагнітне поле 
обмежує свободу руху частинок. Ця область (магнітосфера) переходить 
в міжпланетний простір, в якому переважають потоки плазми, що 
випускаються Сонцем. В обох областях магнітні повертаючі сили 
є значними, і там можуть поширюватися реальні магнітогідродинамічні 
хвилі. 

Зі сказаного вище зрозуміло, що теоретичне і експериментальне 
вивчення магнітогідродинамічних хвиль є важливим для розуміння 
процесів, що відбуваються в атмосфері. 
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