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ПЕРЕДМОВА 

Дисципліна «Теорія поля» є дисципліною вільного вибору студентів напрямку 
»Геологія» спеціальності «Геофізика», що читається на другому курсі  (ІV семестр) в обсязі 5 
кредитів – 162 години, з яких 68 годин  лекцій, 17 годин практичних занять і 77 годин 
самостійної роботи. Форма підсумкового контролю – іспит. 

Метою і завданням навчальної дисципліни «Теорія поля»є оволодіння студентами 
основними положеннями векторного аналізу, теорією скалярних та векторних полів, 
символічними методами при виконанні диференціальних операцій, основними положеннями 
сучасної електродинаміки. 

Предмет навчальної дисципліни «Теорія поля» включає основні положення 
векторного аналізу, скалярне і векторне поля та їх диференціальні характеристики, 
символічні методи при виконанні диференціальних операцій, криволінійні координати та 
диференціальні операції в них, інтегральні співвідношення і теореми в теорії гармонічних 
полів, класифікацію та визначення векторних полів, основні положення теорії 
електромагнітного поля.   

Вимоги до знань та вмінь 
 Студент повинен знати: основні операції над векторами; вектор-функцію скалярного 

аргументу та її властивості; скалярне поле, його рівневі поверхні, похідну за заданим 
напрямком, вектор-градієнт скалярного поля; поняття векторного поля, векторні лінії і їх 
рівняння, потік векторного поля, лінійний інтеграл та циркуляцію векторних полів, 
диференціальні характеристики векторних полів – дивергенцію та ротор, теореми Гауса-
Остроградського та Стокса, потенціал векторних полів; ньютонові та кулонові векторні поля, 
їх потенціал, рівняння Лапласа та Пуассона для потенціалу, теорему Гауса; символічні 
методи при виконанні диференціальних операцій; диференціальні рівняння та граничні 
умови для векторів електромагнітного поля; електродинамічні потенціали та вираження 
векторів електромагнітного поля через них, граничні умови для електродинамічних 
потенціалів; особливості рівнянь для гармонійних електромагнітних полів, хвильове число; 
рівняння енергетичного балансу в електромагнітних полях; плоске гармонійне 
електромагнітне поле та його основні характеристики і розповсюдження в однорідному 
середовищі (фазова швидкість, довжина хвилі, імпеданс); граничні умови на тонкому 
провідному шарі (умови Шейнмана-Прайса). 

Студент повинен вміти:  виконувати операції над векторами; знаходити рівневі 
поверхні та обчислювати вектор-градієнт скалярного поля і похідну скалярного поля  за 
заданим напрямком; знаходити та аналізувати векторні лінії векторного поля; обчислювати 
потік та лінійний інтеграл вектор-функції; застосовувати теореми Стокса та Гауса-
Остроградського при дослідженні векторних полів; застосовувати символічний метод при 
виконанні диференціальних операцій; виконувати диференціальні операції в криволінійних 
координатах; визначати типи векторних полів; застосовувати закони електродинаміки для 
дослідження електромагнітних полів; використовувати електродинамічні потенціали  для 
визначення векторів електромагнітного поля; визначати швидкість, довжину хвилі, імпеданс, 
коефіцієнт затухання та потужність скін-шару плоских гармонійних електромагнітних полів. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Теорія 
поля» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня  
«бакалавр» напрямку «Геологія» спеціальності «Геофізика». Вона є базовою для вивчення 
таких спеціальних дисциплін як «Магнітометрія», «Гравіметрія», «Електрометрія», 
«Детальна гравімагнітометрія  природних систем», «Кількісний аналіз магнітних аномалій», 
«Теорія обробки геофізичної інформації», «Геофізичні дослідження свердловин». 

Система контролю знань та умови складання іспиту. Контроль  знань здійснюється 
за модульно-рейтинговою системою та передбачає проведення двох модульних контрольних 
робіт протягом періоду навчання та підсумкового іспиту. Результат навчальної діяльності 
студентів оцінюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль проводиться у вигляді 
письмового іспиту. Підсумкова оцінка враховує сумарну кількість балів, набраних як за 
результатами двох модульних контрольних робіт, так і підсумкового іспиту. Максимальна 
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оцінка кожної письмової модульної роботи складає 30 балів, а підсумкового іспиту – 40 
балів. При цьому, набрана кількість балів відповідає оцінці: 

 

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 

 
Шкала відповідності 

За 100-бальною шкалою    Оцінка за національною шкалою 
90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84 4 добре 

65 – 74 
60 – 64 

3 задовільно 

35 – 59 
1 – 34 

2 незадовільно 

 

Для оцінки «відмінно» необхідно отримати  90-100 балів, «добре» – 75-89 балів, 
«задовільно» – 60-74 бали. При отриманні кількості балів від 1 до 59 виставляється оцінка 
«незадовільно». 

  

Форми проведення поточного та підсумкового контролю. Контроль  здійснюється за 
модульно-рейтинговою системою. 

Модульна контрольна робота №1 – 30 балів: 
письмова контрольна робота – 22 бали; 
усна відповідь, домашня письмова робота – 2 бали; 
практичні заняття – 4 бали; 
самостійна робота – 2 бали. 
Модульна контрольна робота №2 – 30 балів: 
письмова контрольна робота – 22 бали; 
усна відповідь, домашня письмова робота – 2 бали; 
практичні заняття – 4 бали; 
самостійна робота – 2 бали. 
Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту – 40 балів. 
Змістовий модуль 1: Основи векторного аналізу. Скалярні і векторні поля, їх 
класифікація та визначення. 
Максимальна кількість балів – 30. Термін атестування – 3-тя декада березня. 
Змістовий модуль 2: Гравітаційне та магнітне поля. Основні положення  теорії 
електромагнітних полів. 
Максимальна кількість балів – 30. Термін атестування – 3-тя декада травня. 
Підсумковий контроль – іспит. Максимальна кількість балів – 40. 
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Навчально-тематичний план вивчення дисципліни (ІІ семестр) 

Кількість годин № 
лек-
ції 

 
Назва лекції Лекції Прак-

тичні 
заняття 

Само-
стійна  
робота 

Форми 
конт-
ролю 

Змістовий модуль 1 
Основи векторного аналізу. Скалярні і векторні поля, їх класифікація та визначення

Тема 1 
Вектор-функція скалярного аргументу 

1 Вступ. Предмет та зміст курсу. Скаляри і 
вектори. Основні операції над векторами 

2  2  

2 Вектор-функція скалярного аргументу та 
її властивості. Диференціювання та 
інтегрування вектор-функції по 
скалярному аргументу 

2 2 2  

Тема 2 
Скалярне поле 

3 Поверхні рівня (ізоповерхні). Похідна 
скалярного поля за заданим напрямком. 
Градієнт 

2 

 

 2  

Тема 3 
Векторне поле 

4 Векторні лінії. Потік вектора через 
поверхню. Дивергенція вектора 

2 2 2  

5 Теорема Гауса-Остроградського та її 
застосування для вивчення куло нових і 
нью тонових полів 

2  3  

6 Потенціал куло нових і нью тонових 
полів. Рівняння Лапласа і Пуассона. Поле 
об’ємного куло нового заряду 

2  2  

7 Дивергенція вектора. Ротор вектора. 
Теорема Стокса 

2 2 3  

Тема 4 
Диференціальні операції в криволінійних координатах 

8 Загальна характеристика криволінійних 
координат. Запис градієнта та 
дивергенції в криволінійних координатах 

2  3  

9 Вираження лапсасіану та ротора в 
криволінійних координатах 

2  2  

Тема 5 
Символічні методи при виконанні диференціальних операцій 

10 Символічний метод в диференціальних 
операціях, приклади його застосування 

2 2 3  

11 Диференціальні операції другого 
порядку. Просторове диференціювання 

2  2  

Тема 6 
Формули Гріна. Гармонічні функції 

12 Формули Гріна. Гармонічні функції, їх 
приклади та властивості. 

2 1 2  

13 Визначення гармонічної функції 
всередині замкнутої поверхні за 
значеннями функції і її нормальної 

2  2  
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похідної на поверхні (змішана задача 
Діріхле-Неймана) 

14 Внутрішня задача Діріхле. Функція 
Гріна. Розв’язок внутрішньої задачі 
Діріхле для сфери 

2  3  

Тема 7 
Основні типи векторних полів 

15 Класифікація векторних полів, 
характеристика області їх визначення . 
Потенціальне поле в однозв’язній 
області. Соленоїдальне поле 

2 2 2  

16 Визначення поля за його розходженням і 
вихором 

4  4  

Контрольна модульна робота №1. Основи векторного аналізу. Скалярні і векторні 
поля, їх класифікація та визначення 

 
30 

 
Змістовий модуль 2 

Гравітаційне та магнітне поля. Основні положення  теорії електромагнітних полів 
 

Тема 8 
Гравітаційне і постійне магнітне поле 

17 Гравітаційний потенціал і прямі задачі 
гравіметрії 

2 2 3  

18 Магнітне поле диполя та намагніченого 
тіла 

2  2  

19 Обернені задачі в теорії потенціальних 
полів 

2  2  

20 Приклади розв’язку обернених задач в 
потенціальних полях 

2  2  

Тема 9 
Фізичні характеристики електромагнітних полів і електромагнітні властивості 

середовища 
21 Вектори електромагнітного поля, їх 

визначення і фізична інтерпретація. 
Електромагнітні властивості середовища 

2  2  

22 Постійний електричний струм в 
провідниковому середовищі 

2  2  

23 Поле постійного електричного струму в 
анізотропному середовищі 

2  2  

Тема 10 
Основи теорії Максвелла 

24 Закони Біо-Савара-Лапласа та повного 
струму 

2 2 2  

25 Система рівнянь Максвелла 2  2  

26 Рівняння Максвелла та класи 
електромагнітних полів 

2  2  

27 Граничні умови для векторів поля 2  3  

28 Електромагнітні потенціали та граничні 
умови для них 

2  2  

29 Гармонійні електромагнітні поля і 
рівняння електродинаміки в комплексній 
формі 

2  2  
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Тема 11 

Енергія електромагнітного поля 
30 Рівняння енергетичного балансу в 

електромагнітному полі 
2  2  

31 Енергетичний баланс гармонійних 
електромагнітних полів 

2  2  

Тема 12 
Змінні електромагнітні поля в однорідному середовищі 

32 Плоскі електромагнітні поля в 
однорідному середовищі 

2 2 3  

33 Поля дипольних джерел в однорідному 
середовищі 

2  3  

Контрольна модульна робота №2. Гравітаційне та магнітне поля. Основні 
положення  теорії електромагнітних полів 

 

30 

 ВСЬОГО 68 17 77 60 

 

Загальний обсяг часу для вивчення дисципліни складає 162 години, із них: 

лекції – 68 годин; 

практичні заняття – 17 годин; 

самостійна робота – 77 годин. 
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Зміст дисципліни за темами лекцій 

Змістовий модуль 1 

Основи векторного аналізу. Скалярні і векторні поля, їх класифікація та визначення 

Тема 1 
Вектор-функція скалярного аргументу 

Лекція 1: Вступ. Предмет та зміст курсу. Скаляри і вектори (2 години). 
Вступ. Предмет та зміст курсу. Місце предмету в системі прикладної геофізики.  
Скаляри і вектори. Скалярні і векторні поля. Вектор, його модуль і орт, різні форми 

запису векторних величин. Додавання та віднімання векторів. Скалярне і векторне множення 
векторів. Векторно-скалярний (змішаний) та векторно-векторний (подвійний векторний) 
добутки векторів. Запис елементів плоского і тілесного кутів. Зображення площадки 
вектором. 

Завдання для самостійної роботи (2 години). 
Усвідомити об’єкт дослідження теорії поля, її місце в системі прикладної геофізики. 

Вивчити поняття скаляра і вектора, форми запису вектора, його характеристики, вивчити 
основні операції над векторами – додавання, віднімання, множення (скалярне і векторне), 
змішане і подвійне. Розглянути приклади. 

Література: [1, 2, 8, 11]. 
 
Лекція 2. Вектор-функція скалярного аргументу  (2 години). 
Поняття вектор-функції скалярного аргументу, приклади. Радіус-вектор  траєкторії руху 

точки. Годограф вектора-функції. Межа та неперервність. Похідна вектора-функції по 
скалярному аргументу. Похідні вищих порядків. Диференціал вектора-функції. Властивості 
похідної. Розвинення похідної вектора-функції на геометричні складові. Формула Тейлора. 
Інтегрування вектора-функції по скалярному аргументу. Вектор як елемент лінії і поверхні. 

Практичне заняття 1  (2 години). 
1. Операції над векторами. 
2. Застосування векторного аналізу для розв’язку геометричних задач. 
3. Знаходження кута між векторами. 
4. Визначення умов ортогональності. 
5. Визначення проекції векторів на заданий напрямок. 
Завдання для самостійної роботи (2 години). 
Вивчити поняття вектор-функції скалярного аргументу, її годографа. Визначення 

похідної, її геометричне тлумачення, інтегрування вектора-функції. Виконати домашнє 
завдання по розв’язку задач. 

Література: [1, 2, 8, 11]. 
 

      Тема 2 
            Скалярне поле 
Лекція 3. Скалярне поле та його характеристики (2 години). 
Зображення скалярного поля, рівневі поверхні (ізоповерхні, ізолінії). Похідна 

скалярного поля за заданим напрямком. Градієнт скалярного поля, геометричне тлумачення 
вектора-градієнта. Оператор Гамільтона. Вираження градієнта в символічній формі. 
Властивості оператора Гамільтона. Інтегрування скалярного поля. 

Практичне заняття  (2 години). 
1. Значення та зображення рівневих поверхонь та ізоліній. 
2. Обчислення похідної скалярного поля за заданим напрямком. 
3. Визначення вектора-градієнта скалярного поля. 
4. Інтегрування скалярного поля. 
Самостійна робота (2 години). 
Вивчити поняття скалярного поля, його візуальне зображення у вигляді ізоповерхонь, 

поняття вектора-градієнта, його геометричне тлумачення та символічну форму запису через 
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оператор Гамільтона. Розв’язування задач на побудову ізоліній (ізоповерхонь), знаходження 
похідної за заданим напрямком, обчислення вектора-градієнта скалярного поля, інтегрування 
поля. 

Література: [1, 2, 3, 4, 7, 8]. 
 

Тема 3 
Векторне поле 

Лекція 4. Векторні лінії. Потік вектора через поверхню. Дивергенція вектора (2 
години). 
Визначення векторних ліній. Рівняння векторних ліній, їх геометричне тлумачення, 

приклади дослідження векторних ліній. Потік вектора через поверхню. Дивергенція 
(розходження) векторного поля. Отримання запису дивергенції в декартових координатах. 
Вираження дивергенції в символічній формі. 

Самостійна робота (2 години). 
Вивчити і усвідомити поняття векторних ліній векторного поля, їх рівняння, методику 

дослідження векторних ліній. Вивчити поняття потоку вектора через поверхню, дивергенції 
поля, символічну форму запису дивергенції та вираження в декартових координатах. 
Самостійний розв’язок задач на дослідження векторних ліній та обчислення дивергенції. 

Література: [1, 2, 3, 5, 7, 8]. 
 
Лекція 5. Теорема Гауса-Остроградського та її застосування для вивчення кулонових і 
ньютонових полів (2 години). 
Формулювання теореми Гауса-Остроградського, її доведення. Поняття кулонових та 

ньютонових полів. Потік поля внутрішнього точкового джерела через сферичну поверхню. 
Потік поля внутрішнього точкового джерела через замкнуту поверхню довільної форми. 
Потік поля системи внутрішніх точкових джерел через замкнуту поверхню довільної форми. 
Потік поля системи зовнішніх джерел через довільну замкнуту поверхню. Теорема Гауса для 
кулонових та ньютонових полів (друга теорема Гауса). 

Практичне заняття (2 години). 
1. Знаходження і дослідження векторних ліній. 
2. Обчислення потоку вектора через поверхню. 
3. Застосування теореми Гауса-Остроградського для обчислення потоку 

через замкнуту поверхню. 
Самостійна робота  (2 години). 
Вивчити формулювання теореми Гауса-Остроградського та її доведення. Вивчити 

застосування теореми Гауса-Остроградського для вивчення кулонових та ньютонових полів. 
Усвідомити сутність другої теореми Гауса. Самостійний розв’язок задач на дослідження 
векторних ліній, обчислення потоку векторного поля через поверхню та застосування 
теореми Гауса-Остроградського для обчислення потоку. 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13]. 
 
Лекція 6. Потенціал векторного поля. Потенціал кулонових і ньютонових полів (2 
години). 
Поняття потенціальної функції векторного поля (потенціалу). Визначення потенціалу 

для полів ньютонового та кулонового типу, створених точковими джерелами та 
розосереджених в об’ємі. Рівняння Лапласа та Пуасона, символічна форма їх запису. Поле 
рівномірно зарядженої кулі, його отримання. 

Самостійна робота (3 години). 
Вивчити і усвідомити поняття потенціальної функції (потенціалу) векторного поля. 

Вивчити визначення потенціалу ньютонових (кулонових) полів, створених як точковими 
джерелами, так і гравітаційними масами (зарядами), розосередженими в об’ємі. Вміти 
досліджувати поле зарядженої кулі з використанням другої теореми Гауса для кулонових 
(ньютонових) полів. 
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Література: [1, 2, 3, 4, 7]. 
 
Лекція 7. Циркуляція та ротор векторного поля. Теорема Стокса (2 години). 
Лінійний інтеграл вектора-функції, запис лінійного інтегралу в декартових 

координатах, властивості лінійного інтеграла, приклади. Циркуляція вектора по контуру 
безкінечно малої площадки. Вихровий вектор (ротор) векторного поля, його запис в 
декартових координатах. Вираження ротора в символічній формі. Теорема Стокса, її 
доведення. 

Практичне заняття (2 години). 
1. Обчислення лінійного інтегралу векторного поля. 
2. Обчислення циркуляції та ротора вектора. 
3. Застосування теореми Стокса для обчислення циркуляції вектора. 
4. Визначення потенціальності поля та його потенціалу. 
Самостійна робота (3 години). 
Вивчити поняття лінійного інтегралу вектора-функції, запис лінійного інтегралу в 

декартових координатах, поняття циркуляції вектора. Вивчити і усвідомити, що таке 
вихровий вектор (ротор), його геометричне тлумачення, запис ротора в декартових 
координатах та символічній формі. Вивчити теорему Стокса, її доведення. Самостійний 
розв’язок задач на обчислення лінійного інтегралу векторного поля, циркуляції та ротору, 
застосування теореми Стокса, визначення потенціальності і потенціалу поля. 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8]. 
 

Тема 4 
Диференціальні операції в криволінійних координатах 

Лекція 8. Загальна характеристика криволінійних координат. Градієнт та дивергенція 
в криволінійних ортогональних координатах ( 2 години). 
Характеристика циліндричних та сферичних координат як приклад криволінійних 

координат. Криволінійна довільна ортогональна система координат. Елементарні 
переміщення в криволінійних координатах, коефіцієнти Ляме координатних напрямків. 
Вираження градієнта та дивергенції в криволінійних координатах. Вираження градієнта та 
дивергенції в циліндричних та сферичних координатах. 

Самостійна робота (3 години). 
Вивчити поняття криволінійної ортогональної системи координат. Вивчити запис 

елементарних переміщень в криволінійних координатах, елементів поверхні та об’єму. 
Усвідомити поняття коефіцієнтів Ляме координатних напрямків, знати значення коефіцієнтів 
Ляме для циліндричних та сферичних координат. Вивчити записи градієнта та дивергенції в 
криволінійних координатах, їх доведення. Знати та зуміти виразити градієнт і дивергенцію в 
циліндричних і сферичних координатах. 

Література: [1, 2, 3, 5, 7, 8]. 
 
Лекція 9. Вираження лапсасіану та ротора в криволінійних координатах (2 години). 
Вираження лапсасіану в криволінійних координатах. Вираження лапсасіану в 

циліндричних та сферичних координатах. Вираження ротора в довільних криволінійних 
координатах, циліндричних та сферичних. Приклади застосування криволінійних координат 
при розв’язку фізичних задач  (розв’язок задач про поле рівномірно зарядженої кулі та 
циліндра). 

Самостійна робота (2години). Вивчити вираження лапсасіану в довільних 
криволінійних координатах, процес отримання цього вираження. Вміти виразити лапсасіан в 
циліндричних та сферичних координатах. Освоїти представлення ротора в довільних 
криволінійних координатах, логічну схему отримання цього представлення. Уміти 
представляти ротор в циліндричних та сферичних координатах. Вивчити застосування 
криволінійних координат для розв’язку фізичних задач на прикладі визначення поля 
рівномірно зарядженої кулі та циліндра. Розв’язок задач із застосуванням криволінійних 
координат – циліндричних та сферичних (обчислення потоку вектора та циркуляції). 
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Література: [1, 2, 3, 5, 7, 8]. 
 

Тема 5 
Символічні методи при виконанні диференціальних операцій 

Лекція 10. Символічний метод в диференціальних операціях. Приклади застосування 
методу (2 години). 
Сутність символічного методу. Правила застосування методу при виконанні 

диференціальних операцій над скалярними та векторними полями. Похідна вектора-функції 
за заданим напрямком, її геометричне тлумачення та символічна форма запису. Приклади 
застосування символічного методу для виконання таких диференціальних операцій як 
обчислення дивергенції та ротора від добутку скаляра на вектор, векторного добутку двох 
векторів, обчислення градієнта від скалярного добутку двох векторів та інших. 

Практичне заняття  (2 години). 
1. Вираження диференціальних операцій – градієнта, дивергенції, лапсасіана та ротора 

в циліндричних та сферичних координатах. 
2. Знаходження гармонічних сферично-симетричних та осесиметричних функцій. 
3. Задачі на перехід від декартових координат до циліндричних та сферичних. 
4. Застосування символічного методу в диференціальних операціях. 
Самостійна робота  (3 години). 
Вивчити сутність символічного методу та правила його застосування при виконанні 

диференціальних операцій. Вивчити запис у символічній формі похідної скалярної та 
векторної функцій за заданим напрямком. Вивчити застосування символічного методу на 
прикладах обчислення дивергенції та ротора від добутку скаляра на вектор, векторного 
добутку двох векторів, обчислення градієнта скалярного добутку двох векторів. Вивчити 
застосування символічного методу в диференціальних операціях над скалярними та 
векторними функціями, аргументами яких  є радіус-вектор та його модуль. Розв’язування 
задач на застосування криволінійних координат та символічного методу. 

Література: [1, 2, 5]. 
 
Лекція 11. Диференціальні операції другого порядку. Просторове диференціювання (2 
години). 
Диференціальні операції другого порядку та їх символічний запис: дивергенція та ротор 

градієнта скалярного поля; дивергенція та ротор ротора (вихрового вектора). Поняття про 
просторове диференціювання (об’ємні похідні полів). Доведення властивостей градієнта і 
ротора за допомогою методу просторового диференціювання. 

Самостійна робота (2 години).  
Вивчити диференціальні операції другого порядку, результат їх обчислення та запис в 

символічній формі. Вивчити і усвідомити поняття просторового диференціювання, довести 
відповідність таких диференціальних операцій, як обчислення градієнта та ротора через 
просторове диференціювання (формули об’ємних похідних), а також довести властивості 
градієнта і ротора методами просторового диференціювання. Отримати у різних системах 
координат вирази для векторного лапсасіану, використовуючи диференціальну операцію 
другого порядку - обчислення ротор ротора та правила обчислення диференціальних 
операцій у криволінійних координатах. 

Література: [1, 2, 3, 7, 8]. 
 

Тема 6 
Інтегральні формули теорії поля. Гармонічні функції 

Лекція 12. Формули Гріна. Гармонічні функції, їх приклади. Властивості гармонічних 
функцій (2 години). 
Перша, друга та третя формули Гріна. Гармонічні функції. Формули Гріна у випадку 

гармонічних функцій. Приклади гармонічних функцій. Особливі точки гармонічних функцій. 
Властивості гармонічних функцій: поверхневий інтеграл по замкнутій поверхні від 
нормальної похідної гармонічної функції, значення гармонічної функції всередині замкнутої 



 12
ізоповерхні; значення двох функцій всередині замкнутої поверхні, які співпадають на 
поверхні, внутрішня і зовнішня задачі Діріхле; значення гармонічної функції всередині 
замкнутої поверхні, що є нульовою ізоповерхнею відносно нормальної похідної гармонічної 
функції, задача Неймана. 

Самостійна робота (2 години). 
Отримати першу, другу та третю формули Гріна. Отримати формули Гріна для 

гармонічних функцій. Вивчити приклади гармонічних функцій. Вивчити властивості 
гармонічних функцій. Усвідомити сутність задач Діріхле та Неймана по визначенню 
гармонічних функцій. Дослідити задані функції на їх гармонічність. 

Література: [1, 2, 7, 12]. 
 
Лекція 13. Змішана задача Діріхле-Неймана. Задача Діріхле. Функція Гріна  (2 години). 
Визначення гармонічної функції всередині замкнутої поверхні за значеннями функції і 

її нормальної похідної на поверхні (змішана задача Діріхле-Неймана). Визначення 
гармонічної функції всередині замкнутої поверхні за її значеннями на поверхні (внутрішня 
задача Діріхле). Функція Гріна, її властивості. 

Самостійна робота ( 2 години). 
Отримати інтегральне рішення змішаної задачі Діріхле-Неймана. Отримати розв’язок 

внутрішньої задачі Діріхле. Вивчити властивості функції Гріна. 
Література: [1, 2, 5, 7, 12]. 
 
Лекція 14. Розв’язок задачі Діріхле для сфери та площини (2 години). 
Постановка внутрішньої задачі Діріхле для сферичної замкнутої поверхні. Розв’язок 

внутрішньої задачі для сфери. Інтеграл Пуассона. Розв’язок задачі Діріхле для площини. 
Практичне заняття (2 години). 

Розв’язок внутрішньої задачі Діріхле для потенціалу рівномірно зарядженої кулі. 
1 Підрахунок потенціалу ньютонового поля точкового джерела у верхній півпростір з 

використанням розв’язку задачі Діріхле для площини.  
Самостійна робота  (3 години). 
Виконати розв’язок внутрішньої задачі Діріхле для сферичної поверхні. Виконати 

розв’язок задачі Діріхле для плоскої поверхні двома способами – використавши розв’язок 
задачі Діріхле для сфери (спрямовуючи радіус сфери в нескінченність) і методом 
дзеркальних відображень. Самостійно розв’язати задачі на визначення гармонічності функції 
та рішення задачі Діріхле. За літературними даними вивчити розв’язок задачі Діріхле-
Неймана для сфери та площини. 

Література: [1, 2, 3, 5, 7, 12] 
 

Тема 7 
Основні типи векторних полів та їх визначення 

Лекція 15. Класифікація векторних полів. Потенціальне та соленоїдальне поле, поле 
загального вигляду  (4 години). 

Принципи класифікації векторних полів. Потенціальні (безвихрові), соленоїдальні 
(вільні від джерел в заданій області) поля та поля загального вигляду. Лапласове поле. 
 Поняття про одно- та багатозв’язні області визначення векторних полів. Потенціальне 
поле в однозв’язній області, його властивості. Лінійний інтеграл потенціального векторного 
поля як потенціальна функція. Рівняння Лапласа та Пуассона для потенціалу. Потенціальне 
поле в багатозв’язній області, його властивості.  

Соленоїдальне поле, його властивості. Вектор-потенціал соленоїдального поля. 
Векторне рівняння Пуассона для вектор-потенціалу. Поле загального вигляду. Зображення 
поля загального вигляду у вигляді суперпозиції потенціального та соленоїдального полів. 

Практичне заняття (2 години). 
1. Розв’язування задач на встановлення типу поля. 
2. Знаходження потенціалу векторних полів. 
3. Розв’язування задач на визначення соленої дальності поля. 
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4. Встановлення особових точок векторних полів. 
5. Визначення гармонічності функцій. 
Самостійна робота – 4 години. 
Вивчити принципи і методику класифікації векторних полів на потенціальні, 

соленоїдальні поля та поля загального вигляду. Вивчити особливості та характеристики 
областей визначення векторних полів, їх ступінь зв’язності. Вивчити властивості 
потенціальних полів в одно- та багатозв’язній області. Знати, що таке циклічна постійна, як 
виражається потенціал поля в різних областях визначення, який вигляд має рівняння 
Пуассона для потенціалу. Вивчити і знати особливості і властивості соленоїдальних полів – 
неперервність їх векторних ліній, вираження їх через векторний потенціал, вигляд 
векторного рівняння Пуассона для вектор-потенціалу. Усвідомити можливість зображення 
полів загального вигляду через суперпозицію потенціального та соленоїдального полів. 
Самостійно розв’язати задачі на встановлення типу поля, встановлення потенціалу та 
особових точок, соленої дальності векторних полів та гармонічності функцій. 

Література: [1, 2, 12, 13]. 
 
Лекція 16. Визначення векторних полів за заданими розходженням і вихором (2 години). 
Загальна постановка задачі визначення поля за його розходженням і вихором. Гранична 

(крайова) умова. Теорема про єдиність розв’язку задачі для однозв’язної обмеженої та 
необмеженої областей визначення.  

Знаходження скалярного потенціалу та потенціального поля в обмеженій однозв’язній 
та необмеженій (задача Пуассона) областях визначення. Знаходження векторного потенціалу 
та соленоїдального поля в необмеженій області визначення. Знаходження поля загального 
виду. 

Самостійна робота (2 години). 
Вивчити і усвідомити загальну постановку задачі по знаходженню векторного поля  за 

відомими його диференціальними характеристиками – розходженням (дивергенцією) і 
вихором (ротором). Знати крайову умову як необхідний атрибут єдності розв’язку задачі для 
обмеженої та необмеженої областей визначення. Отримати розв’язок задачі по знаходженню 
потенціалу і потенціального поля в обмеженій та необмеженій (задача Пуассона) областях. 
Отримати співвідношення для векторного потенціалу і соленоїдального поля в необмеженій 
області визначення поля. Представити розв’язок задачі по знаходженню поля загального 
виду у вигляді суперпозиції скалярного та векторного потенціалу (потенціального та 
соленоїдального полів). 

Література: [1, 2, 7, 12, 13]. 
 

Модульна контрольна робота №1 
Основи векторного аналізу. Скалярні і векторні поля, їх класифікація та визначення  

(30 балів) 
Типове завдання модульної контрольної роботи № 1 

1. Вектор-функція скалярного аргументу, її похідна, інтегрування вектор-функції. 
2. Дивергенція векторного поля.  
3. Формули Гріна. Гармонічні функції, приклади гармонічних функцій. 
4. При якому значенні m вектори перпендикулярні: 

a) kjmigkjimp
rrrrrrr 74;43 −+=++= ; 

б) kjigjimp
rrrrrr 433; +−=+= . 

5. Знайти похідну функції U=xyz в точці A(1;-2;2) за будь-яким напрямком і за напрямком 
радіуса-вектора точки A. 

6. Обчислити потік вектора ( ) ( ) ( )kxzzyyxa
rr 222222 =++++=  через частину 

площини X0Y, обмежену колом 122 =+ yx . 
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Контрольні питання до змістового модуля 1 

Основні операції над векторами. Зображення площадки вектором. Вектор-функція 
скалярного аргументу. Похідна вектор-функції за скалярним аргументом. Інтегрування 
вектор-функції за скалярним аргументом. 

Скалярне  поле. Поверхні рівня. Похідна скалярної функції за заданим напрямком. 
Градієнт. Оператор Гамільтона. Вираження градієнта в символічній формі. 

Векторне поле. Векторні лінії. Протік вектора через поверхню. Дивергенція поля. 
Вираження дивергенції в символічній формі. Теорема Гауса-Остроградського. Застосування 
теореми Гауса-Остроградського для вивчення кулонових та ньютонових полів. Потенціал 
кулонових та ньютонових полів. Рівняння Лапласа та Пуассона. Поле об’ємного шарового 
заряду.  

Лінійний інтеграл вектор-функції. Циркуляція вектора по контуру нескінченно малої 
площадки. Вихоровий вектор (ротор). Вираження вихору в символічній формі. Поле вихорів, 
приклади вихору у фізичних полях. Теорема Стокса.  

Загальна характеристика криволінійних координат. Градієнт в криволінійних 
координатах. Дивергенція в криволінійних координатах. Вираження лапсасіану в 
криволінійних координатах. Вираження ротору в криволінійних координатах. 

Символічний метод в диференціальних операціях. Похідна вектор-функції за заданим 
напрямком. Застосування символічного методу. Диференціальні операції другого порядку. 
Поняття про просторове диференціювання. 

Формули Гріна. Гармонічні функції та їх властивості. Змішана задача Діріхле – 
Неймана.  Внутрішня задача Діріхле, функція Гріна. Розв’язок внутрішньої задачі Діріхле 
для сфери, інтеграл Пуассона. 

Основні типи векторних полів. Поняття про одно- та  багатозв’язні області. 
Потенціальне поле в одно- та багатозв’язних областях. Соленоїдальне поле. Поле загального 
виду. Загальна постановка задачі визначення поля за його розходженням та вихором. 
Визначення потенціального поля. Визначення соленоїдального поля і вектор-потенціалу. 
Визначення поля загального виду. 

 
 

Змістовий модуль 2 
Гравітаційне та магнітне поля. Основні положення  теорії електромагнітних полів  

 
Тема 8 

Гравітаційне і постійне магнітне поле 
Лекція 17. Гравітаційний потенціал і прямі задачі гравіметрії (2 години). 
Поле сили тяжіння – поле ньютонових сил. Потенціал та напруженість (сила тяжіння) 

точкової маси. Потенціал та сила тяжіння гравітаційної маси, розосередженої в об’ємі. Пряма 
та обернена задачі. Потенціал поля двовимірного тіла. Логарифмічний потенціал. Пряма 
задача для полів тривимірних тіл. Гравітаційне поле горизонтального циліндра. Потенціал та 
поле кулі. Пряма задача для вертикального уступу та циліндра. 

Практичне заняття (2 години). 
1. Розрахунок гравітаційного поля для кулі. 
2. Розрахунок гравітаційного поля для циліндра. 
3. Розрахунок гравітаційного поля для уступу. 
Самостійна робота (3 години). 
Вивчити, що таке гравітаційне поле, його потенціал, загальну постановку прямих задач. 

Вивчити потенціал та напруженість гравітаційного поля точкової маси. Отримати розв’язок 
прямих задач для горизонтального циліндра, кулі та уступу. Виконати розрахунки полів для 
циліндра, кулі та уступу. 

Література: [1, 8, 14]. 
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Лекція 18. Магнітне поле диполя та немагнітного тіла (2 години). 
Поняття магнітного диполя. Постановка та розв’язок задачі про магнітне поле 

магнітного диполя. Потенціал та напруженість магнітного поля диполя. Інтенсивність 
намагнічування. Загальні підходи до отримання поля намагніченого тіла. Магнітне поле 
намагніченого горизонтального циліндра. Магнітне поле намагніченої кулі. 

Самостійна робота (2 години). 
Вивчити і усвідомити загальну постановку задачі про магнітне поле намагніченого тіла. 

Отримати співвідношення для потенціалу та напруженості поля магнітного диполя. 
Виконати розв’язок задачі для горизонтального циліндра та намагніченої кулі, 
проаналізувати рішення. 

Література: [1, 8, 14]. 
 
Лекція 19. Обернені задачі в теорії потенціальних полів (2 години). 
Поняття обернених задач. Про стійкість розв’язку обернених задач. Коректність 

постановки за Ж.Адамаром. Розв’язок нестійких задач. Коректність за Тихоновим О.М. Три 
умови коректності. Критерії єдиності розв’язку обернених задач. Класи моделей та єдиність 
розв’язку задач для них. Теорема Тихонова про умови стійкого розв’язку обернених задач. 

Самостійна робота (2 години). 
Вивчити і усвідомити, що таке обернена задача та коректність її розв’язку. 

Формулювання коректності за Адамаром Ж. та Тихоновим О.М. Вивчити умови коректності 
та критерії розв’язку обернених задач, класи моделей та теорему Тихонова О.М. про умови 
стійкості розв’язку обернених задач. Вивчити методи розв’язку некоректних задач. 

Література: [1, 7, 14]. 
 
Лекція 20. Приклади розв’язку обернених задач в потенціальних полях (2 години). 
Обернена задача для поля шарового джерела. Обернена задача для поля витягнутого 

циліндра. Інтегральні (прямі) методи розв’язку обернених задач – визначення координат 
центрів гравітаційних мас, надлишкової маси гравітаційних об’єктів. Загальна постановка 
розв’язку обернених задач методом підбору. 

Самостійна робота (2 години).  
Виконати розв’язок оберненої задачі для поля шарового джерела та циліндра. Вивчити 

можливості для застосування інтегральних (прямих) методів інтерпретації гравітаційних 
полів з метою знаходження положення центрів збурюючих об’єктів та їх надлишкової маси. 
Вивчити принципи розв’язку обернених задач методом автоматизованого підбору. 

Література: [1, 7, 14, 15]. 
 

Тема 9 
Фізичні характеристики електромагнітних полів. Постійне електричне поле 
Лекція 21. Вектори електромагнітного поля і їх фізичні інтерпретація. Діелектрична 
та магнітна проникність (2 години). 
Вектори електромагнітного поля: вектор напруженості електричного поля та вектор 

електричної індукції, вектор напруженості магнітного поля і вектор магнітної індукції. 
Поляризація діелектрика, діелектрична проникність середовища. Намагнічування речовин та 
магнітна проникність. Матеріальні рівняння. Об’ємний, поверхневий та лінійний розподіл 
зарядів. 

Самостійна робота (2 години). 
Зрозуміти, як фіксується наявність електромагнітного поля. Сила Лоренца та її дві 

складові. Вивчити вектори електромагнітного поля, їх одиниці виміру, уяснити, чому в 
реальних середовищах поле необхідно характеризувати чотирма векторами. Вивчити і 
зрозуміти процес поляризації діелектрика в зовнішньому електричному полі. Що таке 
електрична проникність, як властивість середовища, що відображає його здатність 
поляризуватися. Абсолютна та відносна діелектрична проникність, одиниця виміру 
абсолютної діелектричної проникності. 
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Вивчити і зрозуміти процес намагнічування речовин, що таке магнітна проникність, 

одиниця виміру абсолютної магнітної проникності. 
Вивчити і чітко уявляти, що таке об’ємний поверхневий та лінійний розподіл 

електричних зарядів, відповідно поняття об’ємної, поверхневої та лінійної густини заряду. 
Література: [1,6,10,12,16]. 
 
Лекція 22. Постійний електричний струм у провідниковому середовищі (2 години). 
Постійний електричний струм. Щільність струму. Питома електрична провідність та 

питомий електричний опір. Закон Ома. Сторонні сили. Об’єднаний закон Ома в 
диференціальній та інтегральній формах. Закони Кірхгофа в диференціальній та інтегральній 
формах. Об’єднаний закон стаціонарного поля, рівняння Лапласа. Закон Джоуля-Ленца. 
Електричні аналогії. 

Самостійна робота (2 години). 
Вивчити, що таке електричний струм, щільність електричного струму. Що таке 

питомий електричний опір та питома електрична провідність, одиниці їх виміру. Закони Ома 
та Кірхгофа в диференціальній та інтегральній формах, об’єднаний закон постійного 
електричного поля і рівняння Лапласа як його частковий випадок. Енергія поля постійного 
електричного струму, закон Джоуля-Ленца в диференціальній та інтегральній формах. 
Уявляти формальну аналогію між полями постійного електричного струму в провідникових 
середовищах та електричними полями зарядів в діелектриках (електростатичні аналогії). 
Домашнє завдання на розрахунок щільності струму та енергії поля. 

Література: [1,5,9,11]. 
 
Лекція 23. Електричні поля в однорідних та анізотропних середовищах (2 години). 
Збудження стаціонарних електричних полів в землі. Заземлення. Електричне поле 

точкових джерел (заземлень) в однорідних середовищах. Перехідний опір заземлень 
(кульового, дискового, стрижневого). Загальна характеристика електричного поля постійного 
струму в анізотропних середовищах, дво- та тривимірна анізотропія, поле точкового джерела 
в анізотропних середовищах. 

Самостійна робота (2 години). 
Вивчити, що таке перехідний опір заземлення, яку роль він відіграє при збудженні 

електричного поля в землі. Отримати співвідношення для електричного поля точкового 
заземлення та перехідних опорів кульового та дискового заземлень. Вивчити особливості 
просторового розподілу електричного поля в анізотропних середовищах. Дво- та тривимірна 
анізотропія. Рівняння для потенціалу електричного поля в анізотропному середовищі. 
Коефіцієнт анізотропії та середньоквадратичний опір двохосно-анізотропного середовища. 
Електричне поле точкового джерела в анізотропному середовищі. Виконання домашнього 
завдання на розрахунок опорів заземлень та електричних полів в однорідному та 
анізотропному середовищі. 

Література: [1,3,5,12]. 
 

Тема 10 
Основи теорії Максвелла 

Лекція 24. Закони Біо-Савара-Лапласа та повного струму (2 години). 
Магнітне поле постійного струму. Механічні сили в магнітному полі (закон Ампера). 

Закон Біо-Савара-Лапласа для елемента лінійного струму та лінійного провідника зі 
струмом. Закон повного струму в інтегральній та диференціальній формах. Магнітне поле 
нескінченного лінійного провідника зі струмом. 

Самостійна робота (2 години). 
Вивчити закон Ампера про механічні сили, що діють на лінійний струм в магнітному 

полі. Вивчити закон Біо-Савара-Лапласа та повного струму, що встановлюють зв'язок 
електричних струмів та напруженості магнітного поля. Отримати значення магнітного поля  
струму, що протікає в нескінченному кабелі, скориставшись законом Біо-Савара-Лапласа. 
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Отримати напруженість магнітного поля нескінченного лінійного провідника зі струмом, 
скориставшись законом повного струму. 

Література: [1,3,4,5,9,10]. 
 
Лекція 25. Система рівнянь Максвелла (2 год). 
Струм зміщення, повний струм. Перше рівняння Максвелла, як узагальнення закону 

повного струму. Закон індукції Фарадея та друге рівняння Максвелла, як його узагальнення. 
Дивергенція векторів поля, третє та четверте рівняння Максвелла, що виражають собою 
теореми Гауса для електричного та магнітного полів. Повна система рівнянь Максвелла та їх 
фізична інтерпретація, диференціальна та інтегральна форма рівнянь. 

Самостійна робота (2 години). 
Вивчити і усвідомити поняття струму зміщення, введеного Максвеллом, та повного 

струму. Вивчити повну систему рівнянь Максвелла, їх диференціальну та інтегральну форму 
вираження, їх фізичний зміст. Усвідомити і чітко розуміти зв'язок відповідних рівнянь з 
законом повного струму, законом індукції Фарадея та теоремою Гауса для електричних і 
магнітних полів. Довести, що перше рівняння Максвелла є узагальненням закону повного 
струму, а друге – законом індукції Фарадея. 

Література: [1,3,5,6,9,10,12,16]. 
 
Лекція 26. Рівняння Максвелла та класи електромагнітних явищ (2 години). 
Система рівнянь Максвелла для електростатичних полів, полів стаціонарних струмів, 

змінних квазістаціонарних полів та змінних хвильових полів. Електромагнітні поля в 
однорідних середовищах. Система рівнянь Максвелла для однорідних середовищ. Релаксація 
електричних зарядів в провідникових середовищах. Телеграфні диференціальні рівняння для 
векторів електромагнітного поля. Диференціальні рівняння для векторів поля у випадку 
стаціонарних, квазістаціонарних та хвильових полів, їх вираження в різних системах 
координат. 

Самостійна робота (2 години). 
Виразити повну систему рівнянь Максвелла для електростатичних, стаціонарних, 

змінних квазістаціонарних та змінних хвильових полів. 
Виписати систему рівнянь Максвелла для однорідних середовищ. Отримати закон 

релаксації електричних зарядів в однорідних середовищах. Отримати диференціальні 
телеграфні рівняння для векторів електромагнітного поля. Отримати диференціальні 
рівняння для стаціонарних полів (рівняння Лапласа), квазістаціонарних (рівняння 
теплопровідності) та хвильових полів (хвильове рівняння). 

Література:  [1,3,5,9,16] 
 
Лекція 27. Граничні умови для векторів електромагнітного поля (2 години). 
Граничні умови для нормальних (ортогональних) компонент векторів 

електромагнітного поля. Поверхнева дивергенція вектора електричної індукції та поверхнева 
густина заряду. Граничні умови для тангенціальних (дотичних) компонент векторів поля. 
Поверхневий ротор вектора напруженості магнітного поля та щільності поверхневого 
струму. Закон Біо-Савара для поверхневих струмів. Гранична умова Шейнмана-Прайса на 
тонкому провідному шарі. 

Практичне заняття (2 години): 
1. Розрахунок механічних сил в магнітному полі, що діють на лінійний струм. 
2. Розрахунок магнітного поля на основі законів Біо-Савара-Лапласа та повного 

струму. 
3. Розрахунок магнітного поля шляхом інтегрування диференціальних рівнянь і 

використанням граничних умов. 
Самостійна робота (3 години). 
Довести неперервність на границях розділу ортогональних компонент векторів 

магнітної індукції та щільності струму, розривність (при наявності поверхневого розподілу 
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зарядів) нормальних  компонент вектора електричної індукції. Вивчити поняття 
просторової дивергенції. 

Довести неперервність на границях розділу тангенціальних компонент вектора 
напруженості магнітного поля. Вивчити поняття поверхневого ротора. 

Усвідомити поняття тонкого провідного шару (плівки Шейнмана-Прайса). Довести 
граничну умову Шейнмана –Прайса  на тонкому провідному шарі. 

Самостійно розв’язати задачі на дослідження магнітного поля. 
Література: [1,5,6,10-12,16,17]. 
 
Лекція 28. Електродинамічні потенціали та граничні умови для них (2 години). 
Векторний потенціал магнітного і електричного типу. Вираження векторів 

електромагнітного поля через електродинамічні потенціали. Скалярний потенціал. 
Телеграфні рівняння для векторного та скалярного потенціалів. Зв'язок між скалярним та 
векторним потенціалами – калібрувальне співвідношення (нормування) Лоренца. Вектор 
Герца та його використання для визначення векторів електромагнітного поля. Граничні 
умови для електродинамічних потенціалів. 

Самостійна робота (2 години). 
Вивчити поняття векторного потенціалу магнітного та електричного типу. Виразити 

вектори електромагнітного поля через векторний та скалярний електродинамічні потенціали. 
Отримати телеграфні рівняння для електродинамічних потенціалів та умову нормування 
Лоренца. Отримати співвідношення для електродинамічних потенціалів електричного типу. 

Вектор Герца, його вираження через скалярний потенціал. Отримати диференціальне 
рівняння його зв’язку з векторним потенціалом. Отримати телеграфне диференціальне 
рівняння для вектора Герца. Виразити вектори електромагнітного поля через вектор Герца. 

Скориставшись граничними умовами для векторів поля, отримати граничні умови для 
векторного та скалярного електродинамічних потенціалів. 

Література: [1,3,5,9,12,16,17]. 
 
Лекція 29. Гармонійні електромагнітні поля і рівняння електродинаміки в комплексній 
формі (2 години). 
Застосування методу комплексних амплітуд для математичного вираження 

електромагнітних полів, що змінюються в часі за гармонійним законом. Система рівнянь 
Максвелла для комплексних векторних амплітуд. Комплексна провідність та діелектрична 
проникність. Векторні диференціальні рівняння Гельмгольца для комплексних амплітуд 
напруженостей електричного і магнітного полів та комплексних векторних 
електродинамічних потенціалів. Вираження комплексних напруженостей електричного і 
магнітного полів через комплексні електродинамічні потенціали. 

Комплексне хвильове число – параметр, що виражає вплив середовища на структуру 
електромагнітного поля. Коефіцієнт затухання і фазовий коефіцієнт комплексного 
хвильового числа. Тангенс кута втрат. Особливості комплексного хвильового числа для 
квазістаціонарних та хвильових полів. 

Самостійна робота (2 години). 
Вивчити і зрозуміти застосування методу комплексних амплітуд для математичного 

описання гармонійних електромагнітних полів. Отримати систему рівнянь Максвелла в 
комплексній формі та виразити комплексні вектори напруженості електричного і магнітного 
поля через комплексні електродинамічні потенціали. Вивчити і знати, що таке комплексні 
провідність та діелектрична проникність середовища. Отримати диференціальні рівняння  
Гельмгольца для векторів та потенціалів. 

Вивчити, що таке комплексне хвильове число, його коефіцієнт затухання та фазовий 
коефіцієнт, тангенс кута втрат і його фізичну сутність. Проаналізувати особливості 
комплексного хвильового числа для квазістаціонарних та хвильових полів. 

Література: [1,3,6,9,10,12]. 
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Тема 11 

Енергія електромагнітного поля 
Лекція 30. Енергетичний баланс в електромагнітному полі (2 години). 
Закон Джоуля-Ленца для змінних електромагнітних полів, його диференціальна і 

інтегральна форми. Рівняння енергетичного балансу. Об’ємна густина енергії електричного і 
магнітного поля. Вектор Умова-Пойтінга, його фізична сутність. Потік енергії в 
електромагнітному полі. Рівняння енергетичного балансу в диференціальній формі. Рівняння 
енергетичного балансу в інтегральній формі. Рівняння енергетичного балансу при наявності 
сторонніх сил. Потік енергії в стаціонарному полі. 

Самостійна робота (2години). 
Отримати рівняння, що виражає закон Джоуля-Ленца, який описує витрати енергії 

електромагнітного поля на нагрівання середовища (джоулеві втрати). Записати його 
диференціальну та інтегральну форми. Отримати рівняння енергетичного балансу, 
спираючись на систему рівнянь Максвелла. Вивчити, що таке вектор Умова-Пойтінга, його 
фізична сутність. Вивчити поняття і записати співвідношення для об’ємної густини енергії 
електричного і магнітного полів. Записати рівняння енергетичного поля при умові 
присутності сторонніх сил. Показати, куди спрямований потік енергії електромагнітного 
поля на поверхні циліндричного провідника. 

Література: [1,5,6,9,10]. 
 
Лекція 31. Енергетичний баланс в гармонійних електромагнітних полях (2 години). 
Середні значення енергетичних характеристик гармонійних електромагнітних полів. 

Визначення середніх енергетичних характеристик через комплексні і комплексно-спряжені 
величини. Рівняння енергетичного балансу в комплексній формі. Середній баланс енергії при 
комплексному характері магнітної і діелектричної проникності. Активний та реактивний 
потік енергії та потужність джоулевих втрат. 

Самостійна робота (2 години). 
Вивчити і зрозуміти, що таке середнє значення величини, що змінюється за 

гармонійним законом, за період її коливання. Виразити середні значення енергетичних 
характеристик – вектора Умова-Пойтінга (потоку енергії), потужностей джоулевих втрат та 
сторонніх сил, енергії електричного та магнітного полів через комплексні та комплексно-
спряжені вектори електромагнітного поля. Записати рівняння енергетичного балансу для 
середніх енергетичних характеристик. 

Усвідомити, що таке комплексні діелектрична та магнітна проникності, кути 
електричних та магнітних втрат. Отримати рівняння енергетичного балансу при комплексних 
проникностях. Проаналізувати рівняння енергетичного балансу, виділивши в ньому 
активний та реактивний потік енергії електромагнітного поля та активну потужність втрат і 
сторонніх сил. 

Література: [1,5,6,9,10]. 
 

Тема 12 
Змінні електромагнітні поля в однорідному середовищі 

Лекція 32. Плоскі електромагнітні поля в однорідному середовищі (2 години). 
Поняття плоского електромагнітного поля. Вектор-потенціал плоского гармонійного 

електромагнітного поля. Вектори плоского гармонійного поля в однорідному середовищі. 
Розповсюдження поля, фазова швидкість та довжина хвилі. Фаза та амплітуда векторів. 
Затухання поля в напрямку розповсюдження. Скін-шар та його потужність (товщина). 
Енергетичні співвідношення в плоскому гармонійному полі. Імпеданс плоского 
гармонійного поля, його фізична сутність. Фаза і модуль імпедансу для квазістаціонарних і 
хвильових полів. Визначення питомого електричного опору середовища на основі вимірів 
імпедансу. 

Практичне заняття (2 години): 
1. Розрахунок потоку енергії в плоскому гармонійному полі. 
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2. Визначення фазової швидкості розповсюдження та довжини плоскої гармонійної 

хвилі. 
3. Визначення фази та модуля імпедансу в різних середовищах. 
4. Визначення питомої електропровідності середовищ за відомим імпедансом. 
Самостійна робота (3 години). 
Вивчити і усвідомити поняття плоского електромагнітного поля. Отримати значення 

вектор-потенціалу плоского поля. Виразити вектори електромагнітного поля через вектор-
потенціал. Отримати співвідношення, що визначають фазу і амплітуду векторів поля. 
Проаналізувати фазово-амплітудні співвідношення для різних полів – хвильового та 
квазістаціонарного. Проаналізувати процес затухання поля, потужність скін-шару. Отримати 
вирази для фазової швидкості розповсюдження та довжини хвилі, проаналізувати їх для 
різних за класом полів. Отримати рівняння енергетичного балансу. 

Усвідомити поняття імпедансу плоского гармонійного поля, його фізичну сутність. 
Отримати співвідношення для фази та модуля імпедансу. Показати можливість визначення 
електричних властивостей середовища через амплітуду імпедансу. 

Література: [1,6,10,12]. 
 
Лекція 33. Гармонійні поля дипольних джерел в однорідному середовищі (2 години). 
Постановка та алгоритм  розв’язку задачі про електромагнітне поле гармонійного 

магнітного диполя. Векторний та скалярний потенціал. Вектори електромагнітного поля. 
Аналіз електромагнітного поля в ближній і дальній зонах джерела збудження. 

Постановка та алгоритм розв’язку задачі про електромагнітне поле гармонійного 
електричного диполя. Скалярний та векторний потенціал, вектори електромагнітного поля. 
Аналіз поля в ближній і дальній зонах.  

Самостійна робота  (3 години). 
Вивчити постановку задач про електромагнітне поле магнітного та електричного 

гармонійних дипольних джерел. Отримати векторні та скалярні потенціали. Отримати 
вирази, що описують вектори напруженостей електричного і магнітного полів через 
електродинамічні потенціали. Вивчити поняття ближньої і дальньої зони джерела збудження. 
Проаналізувати електромагнітні поля в ближній і дальній зонах. 

Література:  [1,3,5,12,18] 
 

Модульна контрольна робота № 2 
Гравітаційне та магнітне поля. Основні положення  теорії електромагнітних 

полів  (30 балів) 
Типове завдання модульної контрольної роботи №2 

1. Пряма задача гравіметрії для вертикального циліндра 
2. Магнітне поле намагніченої кулі.  
3. Довести, що поле потенціальне і знайти його потенціал: kxjyiazp

rrrr 222 ++= . 
4. Потік енергії в стаціонарному полі. 
5. Використавши закон Біо-Савара-Лапласа, знайти напруженість магнітного поля, 

створеного відрізком кабелю [а;в], по якому протікає струм сили І. 
6. В однорідному середовищі з питомим опором 100 Ом·м розповсюджується плоска 

гармонійна електромагнітна хвиля з періодом коливань Т=10с. До якого класу 
електромагнітних полів  відноситься це поле, доведіть це. Визначте фазову 
швидкість його розповсюдження, потужність скін-шару, та імпеданс. 

 

Контрольні питання до змістового модуля 2 
Гравітаційний потенціал та сила тяжіння точкової і розосередженої в об’ємі маси. 

Пряма та обернена задачі в теорії потенціальних полів. Потенціал та сила тяжіння 
гравітаційних полів двовимірних тіл, логарифмічний потенціал. Гравітаційне поле 
горизонтального циліндра та кулі. Пряма задача гравіметрії для вертикального уступу та 
циліндра.  
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Магнітне поле дипольного джерела. Магнітне поле намагніченого горизонтального 

циліндра. Магнітне поле намагніченої кулі. 

Стійкість і коректність розв’язку обернених задач в теорії потенціальних полів. 
Критерії єдиності розв’язку обернених задач. Обернена задача для поля кульового джерела. 
Обернена задача для поля витягнутого циліндра. Інтегральні (прямі) методи розв’язку 
обернених задач. Загальна постановка розв’язку обернених задач методом підбору 

Вектори електромагнітного поля, їх фізична інтерпретація. Матеріальні рівняння. 
Постійних струм в провідниковому середовищі. Закон збереження заряду і рівняння 
неперервності. Рівняння Лапласа. Магнітне поле постійного струму. Закон Біо – Савара - 
Лапласа і закон повного струму.  

Струм зміщення. Перше та друге рівняння Максвела. Дивергенція векторів поля. Повна 
система рівнянь Максвела. Рівняння Максвела і класи електромагнітних явищ. 
Електромагнітні поля в однорідних середовищах. Граничні умови для векторів поля. 
Електродинамічні потенціали. Вектор Герца. Граничні умови для електродинамічних 
потенціалів. Гармонійні поля та рівняння електродинаміки в комплексній формі. Хвильове 
число. 

Закон Джоуля – Ленца. Рівняння енергетичного балансу. Вектор Умова-Пойтінга та 
його фізична інтерпретація. Потік енергії в стаціонарному полі. Енергетичний баланс при 
гармонійних коливаннях. Енергетичний баланс при комплексних діелектричній та магнітній 
проникностях. 

Плоске гармонійне електромагнітне поле в однорідному середовищі. Фазова швидкість, 
довжина хвилі, потужність скін-шару та імпеданс плоскої гармонійної хвилі.  

Електромагнітне поле гармонійного магнітного диполя в однорідному середовищі. 
Електромагнітне поле гармонійного електричного диполя в однорідному середовищі. 
Особливості полів  в ближній та дальній  зонах дипольних джерел збудження. 
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Контрольні питання до іспиту 

1. Скалярне та векторне множення двох векторів. 

2. Змішаний векторно-скалярний добуток  векторів. 

3. Подвійний векторний добуток векторів. 

4. Зображення площадки вектором. Запис плоского та тілесного кутів. 

5. Вектор-функція скалярного аргументу, її приклади. 

6. Похідна вектор-функції по скалярному аргументу та її властивості. 

7. Інтегрування вектор-функції скалярного аргументу. 

8. Скалярне поле, поверхні рівня скалярного поля. 

9. Похідна скалярного поля за заданим напрямком. 

10. Градієнт скалярного поля, оператор Гамільтона та вираження градієнта в 
символічній формі. 

11. Векторне поле. Векторні лінії векторного поля, рівняння векторних ліній. 

12. Потік вектора через поверхню. 

13. Дивергенція векторного поля, вираження дивергенції в символічній формі. 

14. Теорема Гауса-Остроградського. 

15. Застосування теореми Гауса-Остроградського для вивчення кулонових та 
ньютонових полів. 

16. Потенціал кулонових та ньютонових полів, рівняння Лапласа та Пуассона. 

17. Поле об’ємного кульового заряду. 

18. Лінійний інтеграл вектора-функції. 

19. Циркуляція вектора вздовж контуру нескінченно малої площадки. 

20. Вихровий вектор (ротор), вираження ротора в символічній формі. 

21. Поле вихорів. Приклади вихорів у фізичних полях. 

22. Теорема Стокса. 
23. Загальна характеристика криволінійних координат. 

24. Запис градієнта в криволінійних координатах. 

25. Запис дивергенції в криволінійних координатах. 

26. Запис лапсасіана в криволінійних координатах. 

27. Запис ротора в криволінійних координатах. 

28. Застосування символічного методу в диференціальних операціях. 

29. Похідна вектор-функції по заданому напрямку. 

30. Приклади застосування символічного методу при виконанні диференціальних 
операцій. 

31. Диференціальні операції другого порядку. 

32. Поняття про просторове диференціювання. 

33. Формули Гріна. 

34. Гармонічні функції, їх приклади та властивості. 

35. Змішана задача Діріхле-Неймана. 
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36. Внутрішня задача Діріхле. Функція Гріна та її властивості. 

37. Розв’язок внутрішньої задачі Діріхле для сфери. Інтеграл Пуассона. 

38. Розв’язок задачі Діріхле для площини. 

39. Одно- та багатозв’язні області визначення поля, їх характеристика. 

40. Класифікація векторних полів. 

41. Потенціальне поле в однозв’язній області визначення. 

42. Потенціальне поле в багатозв’язній області визначення. 

43. Соленоїдальне поле, його характеристика та властивості. Векторний потенціал. 

44. Загальна постановка задачі визначення поля за його розходженням та вихором. 
Єдиність розв’язку. 

45. Визначення потенціального поля та його потенціалу. 

46. Визначення соленоїдального поля і векторного потенціалу. 

47. Визначення поля загального виду. 

48. Потенціал та сила тяжіння гравітаційного поля точкової маси та маси, 
розосередженої в об’ємі. 

49. Пряма та обернена задачі в теорії геофізичних потенціальних полів. 

50. Потенціал поля сили тяжіння для двовимірних тіл, логарифмічний потенціал. 

51. Гравітаційне поле горизонтального циліндра. 

52. Гравітаційне поле кулі. 
53. Пряма задача гравіметрії для вертикального уступу та циліндра. 

54. Магнітне поле дипольного джерела. 

55. Магнітне поле намагніченого горизонтального циліндра. 

56. Магнітне поле намагніченої кулі. 

57. Про стійкість і коректність розв’язку обернених задач в теорії потенціальних полів. 

58. Критерії єдиності розв’язку обернених задач в теорії потенціальних полів. 

59. Обернена задача для поля кульового джерела. 

60. Обернена задача для поля витягнутого циліндра. 

61. Інтегральні (прямі) методи розв’язку обернених задач в потенціальних полях. 

62. Загальна постановка розв’язку обернених задач методом підбору. 

63. Вектори електромагнітного поля та їх фізична інтерпретація. Матеріальні рівняння. 

64. Електрична та магнітна проникності середовища. 
65. Постійний електричний струм у провідному середовищі. Закон Ома. 

66. Закон збереження заряду і рівняння неперервності (перший закон Кірхгофа). 

67. Другий закон Кірхгофа. Об’єднаний закон постійного електричного поля. Рівняння 
Лапласа для потенціалу електричного поля. 

68. Механічні сили в магнітному полі постійного струму. 

69. Закони Біо-Савара-Лапласа та повного струму. 

70. Струм зміщення. 

71. Перше рівняння Максвелла як узагальнення закону повного струму. 
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72. Закон індукції Фарадея та друге рівняння Максвелла. 

73. Дивергенція векторів поля. Повна система рівнянь Максвелла. 

74. Рівняння Максвелла і класи електромагнітних полів. 

75. Електромагнітні поля в однорідних середовищах. Диференціальні рівняння для 
векторів поля. 

76. Граничні умови для векторів електромагнітного поля. 

77. Тонкий провідний шар в електромагнітному полі, гранична умова Шейнмана-
Прайса. 

78. Векторний та скалярний електродинамічні потенціали. 

79. Вектор Герца. 

80. Граничні умови для електродинамічних потенціалів. 

81. Гармонійні поля та рівняння електродинаміки в комплексній формі. 

82. Комплексне хвильове число. 

83. Диференціальна форма закону Джоуля-Ленца для змінних електромагнітних полів. 

84. Вектор Умова-Пойтінга та його фізична сутність. 

85. Рівняння енергетичного балансу в електромагнітному полі. 

86. Потік енергії в стаціонарному електромагнітному полі. 

87. Енергетичний баланс в гармонійних електромагнітних полях. 

88. Енергетичний баланс при комплексних діелектричній та магнітній проникностях. 

89. Плоске гармонійне електромагнітне поле в однорідному просторі, фазова швидкість, 
довжина хвилі, імпеданс. 

90. Електромагнітне поле гармонійного магнітного диполя в однорідному середовищі. 

91. Електромагнітне поле гармонійного електричного диполя в однорідному 
провідному просторі. 

92. Особливості гармонійних полів дипольних джерел в ближній і дальній зонах джерел 
збудження. 
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