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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Загальна теорія хвиль: математичне
представлення»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
_______________бакалавр______________________
(назва рівня вищої освіти)
спеціальності (напряму) _________________
освітня програма ___________________________________________________________
спеціалізація _______________________________________________________________
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є
надати майбутнім спеціалістам з будь-якої спеціальності необхідного мінімуму з особливостей
розповсюдження хвиль будь-якої природи у лінійних середовищах
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є
є засвоєння студентами математичного апарату теорії хвиль будь-якої природи у лінійних
середовищах
1.3. Кількість кредитів – 3
1.4. Загальна кількість годин – 90
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором (міжфакультетська)
Денна форма навчання
Рік підготовки
2-й
Семестр
1-й
Лекції
32 год.
Практичні, семінарські заняття
Лабораторні заняття
Самостійна робота
58 год.
Контрольні роботи
-

4
1.6. Заплановані результати навчання
знати: типи хвиль в середовищах, розумітися на принциповій різниці між лінійним та
нелінійним хвильовим розповсюдженням.
вміти: записувати основні типи рівнянь математичної фізики, що описують усі типи лінійних
хвиль і розв’язки щодо їх одновимірних випадків.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Хвильове рівняння. Загальна форма хвиль, що еволюціонують. Гармонічні хвилі.
Пласкі хвилі. Хвильове рівняння. Принцип суперпозиції. Спеціальні типи розв’язків. Список
розв’язків. Телеграфне рівняння. Експонентна форма гармонічних хвиль. Формула Даламбера.
Неоднорідне хвильове рівняння. Граничні умови та змішані задачі. Розширення розв’язків при
відбитті хвиль.
Тема 2. Хвилі в струнах. Головне диференційне рівняння. Кінетична та потенційна
енергії. Включення до первісних умов. Відбиття на зміні щільності. Відбиття на
концентрованому навантаженні. Альтернативний розв’язок. Струни скінченної довжини,
нормальні моди. Струна, що розірвана посередині. Енергії нормальних мод. Нормальні
координати. Струна з навантаженням в її центральній точці. Вібрації, що затухають. Метод
скорочення сталої хвилі. Єдиність руху, що обумовлено методом енергетичного інтегралу.
Тема 3. Хвилі в мембранах. Головне диференційне рівняння. Розв’язок для прямокутної
мембрани. Нормальні координати для прямокутної мембрани. Кругова мембрана. Єдині
розв’язки.
Тема 4. Подовжні хвилі в балках і струнах. Диференційне рівняння для хвиль вздовж
балки. Вільні вібрації скінченної балки. Вібрації затисненої балки. Нормальні координати.
Випадок балки у стані напруження. Вібрації навантаженої пружини. Хвилі в ангармонічній
решітці.
Тема 5. Хвилі в рідинах. Гідродинамічна формула. Припливні хвилі та поверхні хвилі.
Припливні хвилі, загальні умови. Припливні хвилі в прямому каналі. Припливні хвилі в озерах і
баках. Припливні хвилі в прямокутних та кругових баках. Шляхи частинок для приливних
хвиль. Метод скорочення сталої хвилі. Поверхневі хвилі, потенціал швидкості. Поверхневі
хвилі в довгому прямокутному баці. Двовимірні поверхневі хвилі. Шляхи частинок для
поверхневих хвиль. Кінетична та потенційна енергії. Оцінка проходження енергії. Включення
до поверхневої напруги; загальна формула. Одновимірні капілярні хвилі.
Тема 6. Звукові хвилі. Зв’язок між тиском і щільністю. Головне диференційне рівняння.
Розв’язки для труб скінченної довжини. Поняття про нормальні моди. Нормальні моди в
трубках з границями, що рухаються. Потенціал швидкості; загальна формула. Диференційне
рівняння хвильового руху. Сферична симетрія. Кінетична та потенційна енергії. Еволюційні
хвилі в трубках зі змінним поперечним перерізом.
Тема 7. Електричні хвилі. Рівняння Максвелла. Хвильове рівняння в непровідних
середовищах. Електричні та магнітні потенціали. Пласкі поляризовані хвилі у діелектричному
середовищі. Оцінка проходження енергії для пласких хвиль. Відбиття та рефракція світлових
хвиль. Внутрішнє відбиття. Пласкі хвилі в частково провідних середовищах. Відбиття від
металу. Тиск випромінення. Скін-ефект. Розповсюдження в хвилеводах.
Тема 8. Загальні розгляди. Ефект Допплера. Такти. Амплітудна модуляція. Групова
швидкість. Рух хвильових пакетів. Розв’язок Кірхгофа для хвильового рівняння. Принцип
Френелі. Дифракція на отворі. Теорія дифракції Фронгофера. Теорія потенціалу, що
спізнюється. Хвильове розповсюдження в неоднорідному середовищі.
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Тема 9. Нелінійні хвилі. Нелінійне і квазілінійне рівняння. Консервативні рівняння.
Загальний вплив нелінійності та її характеристики. Хвильові фронти, що обмежують сталий
стан. Ріманові інваріантності. Найпростіші хвилі. Задача пістона. Неперервні розв’язки та
ударної хвилі.
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем
усього
1
Тема 1. Хвильове рівняння.
Тема 2. Хвилі в струнах.
Тема 3. Хвилі в мембранах.
Тема 4. Подовжні хвилі в
балках і струнах.
Тема 5. Хвилі в рідинах
Тема 6. Звукові хвилі
Тема 7. Електричні хвилі
Тема 8. Загальні розгляди
Тема 9. Нелінійні хвилі
Усього годин

Кількість годин
денна форма
у тому числі
п
лаб.
4
5

2
11
10
9

л
3
4
3
3

інд.
6

9

3

6

9
8
11
11
12
90

3
2
4
4
6
32

6
6
7
7
6
58

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Семінарські, практичні, лабораторні заняття не заплановано.
5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Види, зміст самостійної роботи: робота з
літературою,
підготовка
до
виконання
практичних занять
Тема 1. Основні властивості розв’язку
одновимірного
неоднорідного
хвильового
рівняння.
Тема 2. Метод енергетичного інтегрального
рівняння.
Тема 3. Моди у мембрані.
Тема 4. Основні властивості розв’язку рівняння
Кортевіга-де-Вріса.
Тема 5. Потенційна і кінетична енергія
приливних хвиль у танку.
Тема 6. Закон збереження енергії звукової хвилі
у замкнутому прямокутному ящику.
Тема 7. Плазмони у металі.
Тема 8. Електромагнітні поля випромінювання.
Тема 9. Однорідне хвильове рівняння для

Кількість
годин
7

7
6
6
6
6
7
7
6

с. р.
7
7
7
6

6
електромагнітного
середовищі.

поля

в

нелінійному

Усього годин

58
6. Індивідуальні завдання

Індивідуальних завдань не заплановано.
7. Методи навчання
Курс побудовано на лекційних заняттях, що знайомлять студентів з теоретичним
матеріалом, та з самостійної роботи. Питання для самостійної роботи студентів наведені в
методичному посібнику з даного курсу. На самостійну роботу виведено низку питань, що
стосуються змісту курсу, що вивчається, але не входять до лекцій.
8. Методи контролю
Поточний контроль включає роботу на лекційних заняттях та контрольні роботи
(максимум 46 балів) і самостійну роботу (максимум 14 балів).
Підсумковий контроль - залік (40 балів).
9. Схема нарахування балів

Т1
4

Поточне тестування та самостійна робота
Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
Т2 Т3
КР
Т1
Т2
Т3
Т1
Т2
Т3
4
4
12
4
4
4
4
4
4

КР
12

Залік

сума

40

100

Т1, Т2 ... – теми розділів, передбачені навчальним планом.
КР - контрольна робота, передбачена навчальним планом.
Розділ зараховується студентові, якщо він набирає не менш 50 % можливих балів за
тему. Студент допускається до заліку, якщо всі розділи зараховані та здано звіт за
лабораторними роботами. Студент не допускається до заліку, якщо набирає протягом семестру
менше 10 балів (з урахуванням оцінки звіту за лабораторними роботами). Студенти з
підсумковим рейтингом < 10 вважаються такими, що не допущені до заліку з дисципліни. Їм
перед сесією надається можливість підвищити оцінку і отримати допуск до заліку шляхом
виправлення нульових оцінок з окремих видів занять і контрольних завдань. Термін і порядок
ліквідації заборгованостей установлюється викладачем.
Критерії оцінювання навчальних досягнень
1.Виконання кожного завдання залікового білета оцінюється балом за шкалою
оцінювання
№
з/п
1

Кільк.
балів
0

2

1-8

При оцінці відповіді на теоретичні
При оцінці розв’язання задачі
питання
Виявлено, що студент виявив академічну недоброчесність
Наведено
лише
визначення Записано коротку умову, наведено
термінів,
які
входять
до рисунок до задачї, записано
формулювання питання
основні закони з цієї теми

7
3

9-19

4

20-24

5

25-32

6

33-36

7

37-40

Додатково до п.2 вказано метод
розв’язання задачі
Додатково до п.3 при правильному
Наведено нечітку відповідь
виборі методу розв’язання задачі
допущено грубі помилки
Додатково до п.3 при правильному
Наведено відповідь з незначними
виборі методу розв’язання задачі
помилками
не доведено до кінця
Наведено правильну в цілому
Задачу доведено до правильної
відповідь з порушеннями логіки кінцевої формулі і на тому
викладення матеріалу або без припинено розв’язання
належних
ілюстрацій
чи
оформлення відповіді ускладнює
розуміння тексту
Здобуто
правильну
кінцеву
формулу та проведено її аналіз,
Повна бездоганна відповідь
перевірку на розмірність, вірно
визначено числове значення
Наведено лише загальні відомості

2. Загальна оцінка залікової роботи за 40-бальною шкалою розраховується за формулою:

Оцінка = (П1+П2+П3)/3,
де П1, П2, П3 – бали за відповіди на окремі завдання залікового білету.
10. Рекомендована література
Основна література
1. Coulson C.A. Waves: A mathematical approach to the common types of wave motion. – Longman: New
York and London, 1987. - 229 с.
2. Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. М.: АН СССР. 1957. 507 с.
3. Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. М.: Наука. 1979. 384 с.
Допоміжна література
1. Pain H.J. The physics of vibrations and waves. – John Wiley & Sons, Ltd. 2005. – 557 с.
2. Whitham G.B. Linear and nonlinear waves. – John Wiley & Sons, Ltd. 1973. – 636 с.
11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
1. http://www.math.tifr.res.in/~publ/ln/tifr61.pdf
2. http://galileo.phys.virginia.edu/classes/152.mf1i.spring02/OscWavesIndex.htm

