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Практичні: к ф.-м. н., доцент, Монастирський Генадій Євгеньович, 
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Лабораторні: 

Розміщення курсу https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1D8TC_FWQMdXJq3ts0ibdCQfE9zBFnAVq 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Курс ставить на меті розгляд з єдиних позицій коливальних та хвильових процесів в 

різноманітних фізичних та технічних системах. Вивчення курсу є необхідним етапом освіти фізика, 

що займається прикладними проблемами і закладає базу для подальшої спеціалізації. Воно 

базується на апеляції до експерименту та математичних навичках, набутих з курсів математичного 

аналізу, лінійної алгебри, диференційних рівнянь, теорії функції комплексної змінної, деяких 

розділів математичної фізики. 

 Студенти на лекціях беруть участь в бліц-опитування, розв’язують задачі на практичних 

заняттях, виконують завдання в процесі виконання домашньої контрольної роботи (ДКР). 

Завдання побудовані таким чином, щоб закріпити теоретичний матеріал, відпрацювати навички 

розв’язування практичних задач.  

Під час навчання використовуються: 

● Різноманітні технічні засоби подання інформації (мультимедійні комплекси, інтерактивні 
дошки тощо); 

● Google-диск з комплектом методичного забезпечення в електронному вигляді; 
● Засоби дистанційного навчання (електронна пошта, hangout, zoom тощо) 
● Заохочується виконання практичних задач за допомогою програмних пакетів та застосунків 

(Python, Mathlab&Simulink, Octave, Wolfram Matematica тощо) 
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 Навчання здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії 

викладача та студента з метою засвоєння студентами матеріалу та розвитку у них практичних 

навичок.   

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Місце навчальної дисципліни в програмі навчання 

 Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної 

дисципліни Коливання та хвилі  можна використовувати в подальшому в навчальних дисциплінах, 

пов’язаних з теоретичними та практичними аспектами прикладної фізики. 

 

Необхідні навички 

Для засвоєння матеріалу курсу студенти повинні засвоїти термінологію та поняття курсів 

загальної фізики (Механіка, Електрика та Магнетизм, Оптика) та Класичної механіки, мати 

уявлення про основні принципи Атомної фізики, вміти використовувати апарат лінійної алгебри, 

операції з матрицями, функції комплексної змінної, диференціювати, інтегрувати, розв'язувати 

диференціальні рівняння, знати елементи Фур’є-аналізу та мати поняття про узагальнені функції.  

 

Програмні результати навчання  

 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної 

дисципліни Коливання та хвилі мають продемонструвати такі результати навчання:  

1. Будувати та аналізувати фазові портрети коливальних систем різного типу і визначати 
їх поведінку в околі особливих точок. Знаходити точки біфуркації. 

2. Використовувати метод послідовних наближень для коливальних систем різного 
типу. 

3. Використовувати метод гармонічного наближення для коливальних систем різного 
типу. 

4. Використовувати метод повільно змінюючихся амплітуд (метод Ван-дер-Поля) для 
коливальних систем різного типу. 

5. Знаходити передавальну та апаратну функцію для лінійних коливальних систем. 
Використовувати інтеграл Дюамеля та/або зворотне перетворення Фур’є для 
знаходження відгуку лінійної коливальної системи на дію довільної форми. 

6. Знаходити для лінійних коливальних систем нормальні частоти та нормальні моди 
коливань 

7. Використовувати метод характеристик для пошуку розв’язків гіперболічних рівнянь, 
що описують кінематичні хвилі. 

8. Отримувати умови утворення розривів, перекидання гіперболічних (кінематичних) 
хвиль, знаходити швидкість поширення та амплітуду слабких розривів (ударних хвиль) 

9. Отримувати і аналізувати дисперсійні рівняння із диференціальних рівнянь і навпаки 
та знаходити фазові та групові швидкості. 

10. Використовуючи метод стаціонарної фази будувати асимптотичні розв’язки для 
диспергуючих хвиль.  

11. Використовуючи різні наближення теорії дисперсії знаходити вигляд рішень для 
хвильових пакетів в середовищах з дисперсією. 

12. Використовуючи рівняння Крамерса-Кроніга за рівнянням дисперсії знаходити 
коефіцієнт поглинання хвиль в середовищах з дисперсією. 



13. Вміти лінеарізувати хвильові рівняння із слабкою нелінійністю і знаходити  
дисперсійні рівняння для рівняння Кортевега-де-Фріза, Сін-Гордона, ϕ4, нелінійного 
рівняння Шрьодінгера, 

14. Вміти шукати розв’язки для поширення хвиль в періодичних, зокрема, дискретних 
середовищах. Отримувати для них рівняння дисперсії. 

15. Вміти користуватися методом повільно змінних амплітуд, отримувати із рівнянь 
газової та електродинаміки нелінійні рівняння, що описують коливальний рух, та 
враховують дисипацію (зокрема рівняння Бюргерса) та дисперсію (зокрема рівняння 
КДФ та Бусінеска) 

16. Отримувати точні і наближені розв’язки для рівняння Бюргерса, використовувати 
заміну Хопфа-Коула, отримувати розв’язки для стаціонарних хвиль. 

17. Для окремих нелінійних рівнянь отримувати точні хвильові рішення, в тому числі 
солітонні    

 

Набуті знання та практичні навички сформують у студентів: 

Загальні компетентності СВО: 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності СВО: 

ФК 5. Здатність до постійного розвитку компетентностей у сфері прикладної фізики, інженерії та 

комп’ютерних технологій. 

ФК 6. Здатність використовувати сучасні теоретичні уявлення в галузі фізики для аналізу фізичних 

систем. 

ФК 7. Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження та математичного 

моделювання в професійній діяльності. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

1.1 КОЛИВАННЯ В КОНСЕРВАТИВНИХ СИСТЕМАХ З ОДНІЄЮ СТЕПЕНЮ ВОЛІ. 

1.2 КОЛИВАННЯ В ДИСИПАТИВНИХ СИСТЕМАХ З ОДНІЄЮ СТЕПЕНЮ ВОЛІ. 

1.3. КОЛИВАННЯ В СИСТЕМАХ З ОДНИМ СТЕПЕНЕМ ВІЛЬНОСТІ ПІД ДІЄЮ ПРИМУСОВОЇ СИЛИ 

1.4. КОЛИВАНЯ В СИСТЕМАХ ІЗ ДВОМА CТЕПЕНЯМИ ВІЛЬНОСТІ 

1.5. КОЛИВАННЯ В СИСТЕМАХ З ОДНИМ СТЕПЕНЕМ ВІЛЬНОСТІ ПРИ ПАРАМЕТРИЧНІЙ ДІЇ  

1.6. НЕРЕЗОНАНСНІ ПАРАМЕТРИЧНІ СИСТЕМИ. 

1.7 АВТОКОЛИВАННЯ В СИСТЕМАХ З ОДНИМ СТЕПЕНЕМ ВІЛЬНОСТІ 

1.8. АВТОКОЛИВАНЯ У ЗВ’ЯЗАНИХ СИСТЕМАХ. 

1.9. КОЛИВАНЯ В СИСТЕМАХ З N СТЕПЕНЯМИ ВІЛЬНОСТІ. 

2.1 Вступ. ДВА ОСНОВНИХ ТИПИ ХВИЛЬОВОГО РУХУ 

2.2. ХВИЛЬОВЕ РІВНЯННЯ. ДЕЯКІ ПРИКЛАДИ ХВИЛЬОВОГО РІВНЯННЯ. 

2.3. ПРОСТІ ХВИЛІ В ОДНОРІДНОМУ ТА ІЗОТРОПНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. 

2.4. УДАРНІ ХВИЛІ. 

2.5. НЕЛІНІЙНІ ХВИЛІ В ДИСИПАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. СТАЦІОНАРНІ ХВИЛІ.  

2.6. ХВИЛІ В СЕРЕДОВИЩАХ З ДИСПЕРСІЄЮ. 

2.7. ПЕРЕДАЧА ЕНЕРГІЇ В ДИСПЕРГУЮЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ. 

2.8. ЗВ`ЯЗОК МІЖ ДИСПЕРСІЄЮ ТА ПОГЛИНАННЯМ. 

2.9. ДИСПЕРСІЙНІ СЕРЕДОВИЩА. 

2.10. ХВИЛІ НА ПОВЕРХНІ РІДИНИ 

 



4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основна: 

1.Монастирський Г.Є. Коливання та хвилі. Частина 1. Коливання - К.: Політехніка, 2002. 

2. Монастирський Г.Є. Коливання та хвилі. Частина 2. Хвилі - К.: Електронний конспект, 2019. 

3. Анісімов І.О. Коливання та хвилі. Навч. посібник.- К.: Академпрес, 2003. - 280 с. - ISBN 966-

7541-25-8. 

Додаткова: 

4.  Виноградова М.Б, Руденко О.В., Сухоруков А.П., Теория волн. М.: Наука, 1990. 

5. Крауфорд Ф. Волны (БКФ, т.3). - М.: Мир, 1984. 

6. Уизем Дж., Линейные и нелинейные волны, М:Мир, 1977. 

7. Пиппард А. Физика колебаний.-М.:Высшая школа,1985. 

8. Рабинович М.И., Трубецков Д.И., Введение в теорию колебаний и волн, М.:Наука, 1984. 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік тем, завдання та терміни виконання 

Програмні результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються 

студентам на першому занятті. 

№ 

з/п 
Тема 

Програмні 

результати 

навчання 

Основні завдання 

Контрольний 

захід 

Термін 

виконання 

1. 

Ізохронність коливань. Фазовий 

портрет. Особливі точки. Фазовий 

портрет системи з дисипацією різного 

типу. Метод Льєнара. Метод 

послідовних наближень. Метод 

гармонічного наближення. Метод 

повільно змінюючихся амплітуд (ПЗА). 

Укорочені рівняння. 

№ 2,4,5 

 

Експрес 

тестування на 

лекціях,  

ДКР№1 

1,2 тиждень 

2. 

Амплітуда поглинання та амплітуда 

дисперсії. Резонанс.  Формфактор лінії. 

Відгук системи при δ-дії, апаратна 

функція коливального контуру. 

Помножувач частоти. Застосування 

методів гармонічного наближення та 

ПЗА до примусових коливань в 

слабонелінійних дисипативних 

системах. 

Параметричний резонанс, накачка, 

глибина модуляції. Параметричний 

підсилювач.  

№ 2,4,5 

Експрес 

тестування на 

лекціях,  

ДКР№2 

3,4 тиждень 

3. 

Генератор Томсона. М'який та 

жорсткий режим збудження коливань. 

Точки біфуркації. Фазовий портрет 

№ 2,5 

Експрес 

тестування на 

лекціях,  

5,6 тиждень 
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автоколивальної системи. ДКР№3 

4. 

Парціальні частоти. Нормальні 

коливання (моди). Власні частоти. 

Зв'язок та зв`язність. Биття. Фільтри 

низьких та високих частот. Гасіння, 

перекачка та затягування коливань. 

Ортогональність власних коливань.  

Коливання в однорідних ланцюгах. 

Смуговий фільтр. 

№ 1,2,5 

Експрес 

тестування на 

лекціях,  МКР 

7,8 тиждень 

5. 

Гіперболічні хвилі. Хвильові рівняння. 

Прості хвилі. Метод характеристик. 

Задача Рімана про розповсюдження 

звуку. Ударні хвилі. 

Розповсюдження хвиль з розривами. 

Хвилі в потоці транспорту. Рівняння 

Бюргерса. 

№ 1,2,5,9 

Експрес 

тестування на 

лекціях,  

ДКР№4 

9,10 тиждень 

6 

Фазова та групова швидкості, 

нормальна та аномальна дисперсія. 

Рівняння Кортвега де Вріза. 

Співвідношення Крамерса-Кроніга. 

Деякі приклади дисперсійних 

відношень. Перше та друге 

наближення теорії дисперсії. Метод 

стаціонарної фази. 

№ 1,2,5,9 

Експрес 

тестування на 

лекціях,  

ДКР№5  

11,12 тиждень 

7 

Особливості розповсюдження хвиль в 

магнітоактивних середовищах. Свисти. 

Дисперсійні рівняння для хвиль в 

магнітоактивних середовищах.  

Хвилі в середовищах з періодичною 

структурою. Хвилі в дискретних 

структурах. Фонони. Магнони. 

Плазмони. 

№ 1,2,4,5,9 

Експрес 

тестування на 

лекціях,  

ДКР№6 

13,14 тиждень 

8 

Хвилі на воді постійної глибини. 

Структура фронту. Корабельні хвилі 

Теорія мілкої води. Рівняння 

Кортевега-де Фріза і Бусінеска. Іонно-

акустичні хвилі в плазмі. Солітонні 

рішення. 

№ 1,2,4,5,9 

Експрес 

тестування на 

лекціях,  

ДКР№7 

15, 16 

тиждень 

9 

Деякі точні рішення для хвиль в 

нелінійному середовищі. Солітонні 

рішення рівняння Кортевега-де Фріза. 

Рівняння Sin-Гордона. Спіральні хвилі в 

феромагнетиках. Нелінійне рівняння 

Шредингера. Радіосолітон. 

№ 1,2,4,5,9 

Експрес 

тестування на 

лекціях,  

ДКР№8 

17, 18 

тиждень 



6. Самостійна робота студента/аспіранта 

Самостійна робота студентів має на меті розвиток творчих здібностей та активізація їх 
розумової діяльності, формування потреби безперервного самостійного поповнення знань та 
розвиток морально‐вольових зусиль. Завданням самостійної роботи студентів є навчити студентів 
самостійно працювати з літературою, творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його 
та формування навичок до щоденної роботи з метою одержання та узагальнення знань, умінь і 
навичок. 

На самостійну роботу відводяться наступні види завдань: 

• обробка і осмислення інформації, отриманої безпосередньо на заняттях; 

• робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій; 

• виконання підготовчої роботи до практичних занять; 

• підготовка реферату за узгодженою темою; 

• підготовка до складання семестрового контролю. 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

№ 

з/п 
Контрольний захід % 

Ваговий 

бал 
Кіл-ть Всього 

1. Активність на лекційних заняттях 7 1 7 7 

2. Активність під час бліц-опитувань 8 1 8 8 

4. Домашня контрольна робота 20 2.5 8 20 

5. Активність на практичних заняттях 20 5 4 20 

6. Іспит або залік 30 30 1 30 

 Всього 100 

 

Активність на лекційних заняттях дозволяє отримати разом із оцінкою відвідуваністю 

лекцій додаткові бали до рейтингу. Відвідування не менш як 

14 лекцій – 7 балів; 

13 лекцій – 6 балів; 

12 лекцій – 5 балів; 

11 лекцій – 4 бали; 

10 лекцій – 3 бали; 

9 лекцій – 2 бали; 

8 лекцій – 1 бал; 

7 лекцій – 0 балів; 

За кожну вірну відповідь під час бліц-опитування отримується 1 бал. 

 

Активність на практичних заняттях 

На практичних заняттях за кожну самостійно розв’язану біля дошки задачу дається до 5 

балів. Конструктивна ідея або вірна відповідь з «місця»: – 1 бал. 

З огляду на обмежену кількість виходів до дошки студенти зацікавлені у активній участі в роботі на 

практичних заняттях. 

 



Домашня контрольна робота розбита по темам на 8 частин, кожна з яких виконується 

студентами після завершення відповідної теми і складається із варіантів персональних задач від 1 

до 4. Оціночний час виконання ДКР – дві академічні години. Критерії оцінювання ДКР (максимум 5 

балів за кожну): 

● максимальна кількість балів за кожне питання – повна правильна відповідь, 95% інформації, 
там де треба наведено рисунки, позначення, є письмовий коментар щодо базових понять, 
законів, які використовуються під час розв’язку задачі, 

● 75% балів – розв’язок правильний, не всі умови попереднього пункту виконано, 
● 60% балів – наведено основні базові поняття для розв’язку, розв’язок неправильний. 
● списані відповіді, які студент не може пояснити, не зараховуються 

Валідність оцінок забезпечується: 

● оцінкою ДКР на основі чітких критеріїв 
 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Система оцінювання 

Обов’язкова умова допуску до екзамену/заліку Критерій 

1 Поточний рейтинг RD ≥ 40 

2 
Поточний контрольний захід - Домашня контрольна 

робота 
Виконання ДКР 

Додаткові умови допуску до екзамену/заліку, які заохочуються: 

1. Активність на лекційних та практичних заняттях (додаються заохочувальні бали). 

2. Залучення при виконанні завдань ДКР програмних засобів та застосунків для візуалізації результатів 
обрахунків, оптимізації обрахунків, використання оригінальних методик (додаються заохочувальні 
бали)  

3. Активна самостійна робота над теоретичним матеріалом: пошук та використання інформаційних 
ресурсів, ілюстрацій, відео, медіаресурсів, що доповнюють поточний курс (додаються заохочувальні 
бали). 

4. Позитивний результат першої атестації та другої атестації. 
 

Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою 1 

Рейтингові бали, RD 
Оцінка за 

університетською шкалою 

Можливість отримання оцінки 

«автоматом» 

95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно + 

85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре + 

75 ≤ RD ≤ 84 Добре + 

65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно + 

60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо – 

RD < 60 Незадовільно – 

Невиконання умов допуску Не допущено – 

Іспит 

 

                                           
1
 Оцінювання результатів навчання здійснюється за рейтинговою системою оцінювання відповідно до 

рекомендацій Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, ухвалених протоколом №7 від 29.03.2018 року. 



Питання, що виносяться на іспит складаються із 2-х теоретичних питань і однієї задачі. За кожен пункт 

дається максимум 10 балів. Критерії оцінювання: 

● максимальна кількість балів – 95% інформації, повна правильна відповідь, там де треба наведено 
рисунки, позначення, є письмовий коментар щодо базових понять, законів, які використовуються під 
час розв’язку задачі, 

● 75% балів – розв’язок правильний, не всі умови попереднього пункту виконано, 
● 60% балів – наведено основні базові поняття для розв’язку, розв’язок неправильний. 
● списані відповіді, які студент не може пояснити, не зараховуються 

  

Студенти, які отримали за рейтингом позитивну оцінку і набрали протягом семестру не менше ніж 60 

балів (RD ≥ 60)), можуть отримати оцінку за іспит «автоматом» згідно з рейтинговими балами.  

 Студенти, які отримали менше 40 балів пишуть додаткову МКР і захищають її у вигляді співбесіди. 

Остаточна оцінка є сумою рейтингових балів та балів отриманих на іспиті після співбесіди 

 

Політика навчальної дисципліни 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 

Заохочувальні бали 
Штрафні бали 

Критерій 
Ваговий бал Критерій Ваговий бал 

 Участь у міжнародних, 

всеукраїнських та/або інших 

заходах та/або конкурсах (за 

тематикою навчальної 

дисципліни) 

5-10 балів в 

залежності 

від місця, 

яке зайняв   

Порушення термінів 

виконання МКР без поважної 

причини 

−5 балів  

 Виступ на лекції з ініціативною 

доповіддю на обрану тему за 

програмою дисципліни з 

ілюстраціями, відео, медіа 

контентом, що доповнює курс 

1-5 балів Відвідування менше  ніж 7 

лекцій без поважних причин 

− 3 бали 

 Правильна відповідь на бліц-

опитування на лекції та 

практичних заняттях 

1 бал Відсутність на заняттях без 

поважних причин  

–1 бал за 

кожний 

пропуск 

 

Відвідування занять 

Відвідування лекцій заохочується. Студентам рекомендується не тільки відвідувати лекції з причини 

викладу на них теоретичного матеріалу та розвинення навичок, необхідних для виконання ДКР та МКР. 

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які 

здатні розвинути практичні уміння та навички. 

Відвідування практичних занять не оцінюється. Пропуски занять штрафуються, оскільки курс в 

першу чергу орієнтований на практичне застосування теоретичного матеріалу та розвивання у студентів 

навичок необхідних для виконання практичних завдань. Система оцінювання орієнтована на отримання 

балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички. 

Пропущені контрольні заходи 

Результат модульних контрольних робіт для студента(-ки), який не з’явився на контрольний захід, є 

нульовим. У такому разі, студент(-ка) мусять написати модульну контрольну роботу. 

Календарний рубіжний контроль 

 



Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою 

проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього 

процесу студентами 2. 

Критерій Перша атестація Друга атестація 

Термін атестації 3 8-ий тиждень 14-ий тиждень 

Умови 

отримання 

атестації 

Поточний рейтинг 4 ≥ 17 балів ≥ 30 балів 

ДКР №1,2,3 + – 

ДКР №4,5,6 − + 

 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: 

https://kpi.ua/code .  

 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: 

https://kpi.ua/code .  

Процедура оскарження результатів контрольних заходів 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та 

очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами. 

Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково аргументовано, 

пояснивши з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного листа та/або зауважень. 

 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Програма до курсу “Коливання та хвилі” 
1. Вільні коливання в консервативних системах з однією ступеню волі. Амплітуда, частота, 

фаза коливань. Фізичний зміст частоти коливань. Ізохронність коливань. 
2. Фазовий портрет. Особливі точки. 
3. Метод послідовних наближень в теорії коливань. 
4. Коливальні процеси в дисипативних системах. Дія сил тертя (дисипація). Декремент 

згасання. 
5. Фазовий портрет системи з дисипацією різного типу. Метод Льєнара. 
6. Метод повільно змінюючихся амплітуд (ПЗА). Укорочені рівняння. 
7. Резонанс. Метод комплексної амплітуди. Формфактор лінії. 
8. Гармонічна дія, відгук системи при δ-дії, апаратна функція коливального контуру. 
9. Власні та примусові коливання в системах із двома степені вільності. Графік Віна та ефект 

розштовхування частот. 
10. Параметрична дія, параметричний резонанс, накачка, глибина модуляції. 
11. Рух коливальної системи в швидкоосцилюючих полях. 
12. Адіабатичні інваріанти. ВКБ наближення. 

                                           
2
 Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування. Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2018. 20 с. 

3
 Там само. 

4
 Там само. 

https://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code


13. Автоколивання в системах з однією ступеню волі. Накопичувальний елемент, зворотній 
зв`язок, системи осциляторного та релаксаційного типу. 

14. Вироджені автоколивальні системи. 
15. Генератор Томсона. М′який та жорсткий режим збудження коливань. Точки біфуркації. 
16. Фазовий портрет автоколивальної системи. Показники Ляпунова. 
17. Автоколивання в зв’язаних системах. Явища синхронізації. 
18. Автоколивання в зв’язаних системах. Явища затягування, гасіння коливань. 
19. Коливання в системах з n ступенями волі. Власні коливання або моди коливань. Власні 

частоти. Ортогональність власних коливань. 
20. Коливання в дисипативних системах з n ступенями волі. Комплексні власні частоти. 
21. Примусові коливання в системах з n ступенями волі. Фільтри. 
22. Два основних типи хвильового руху. Зв’язок між ними. 
23. Хвильові рівняння. Телеграфні рівняння. Урахування дисипації. 
24. Прості хвилі. Метод характеристик. Перекидання фронту хвилі. 
25. Характеристичні форми. Інваріанти Рімана. 
26. Задача Рімана про поширення звуку. 
27. Гіперболічні хвилі. Характеристики та класифікація гіперболічних систем. 
28. Поширення хвиль з розривами. Закони збереження. 
29. Нелінійні хвилі в дисипативному середовищі. Рівняння Бюргерса (без розв’язків).  
30. Розв’язки рівняння Бюргерса. Еволюція профілю хвилі при поширені в нелінійному 

дисипативному середовищі. 
31. Стаціонарні хвилі в нелінійному дисипативному середовищі на прикладі рівняння 

Бюргерса. 
32. Хвиля як носій інформації. Поширення сигналу в диспергуючих середовищах. Фур’є-образ 

сигналу. Хвильовий пакет, фазова та групова швидкості. 
33. Асимптотика диспергуючих хвиль. Точки стаціонарності.  
34. Передача енергії в диспергуючому середовищі. 
35. (Природа дисперсії. Зв`язок між дисперсією та поглинанням. Співвідношення Крамерса-

Кроніга (без виведення). 
36. Електромагнітні хвилі в диспергуючому середовищі на прикладі моделі Лоренца-Друде. 
37. Поняття імпедансу середовища. Хвильовий опір. 
38. Дисперсія хвиль в середовищах із періодичною структурою. 
39. Дисперсія хвиль на поверхні рідини. 
40. Теорія мілкої води. Рівняння Кортевега де Фріза і Бусінеска.  Кноїдальні хвилі. Солітони. 

Задачі до іспиту із курсу «Коливання та хвилі» 
Номера задач дано за Монастирський Г.Є. Коливання та хвилі. Частина 1. Коливання - К.: 

Політехніка, 2002. 

1. 10.6 [1] 

2. 7.1 [1] 

3. 7.3 [1] 

4. 6.1 [1] 

5. 5.1 [1] 

6. 5.2 [1] 

7. 4.3 [1] 

8. 3.5 [1] 

9. 3.6 [1] 

10. 2.1а [1] 

11. 2.3а [1] 

12. 2.4б [1] 

13. 2.5 [1] 

14. 1.5 [1] 



15. 1.6 [1] 

 

16. Вважаючи, що хвиля задовольняє хвильовому рівнянню, визначте 

швидкість хвилі і напрямок її розповсюдження.  

17. Запишіть розв’язок та визначте умову перекидання профілю хвилі, що описується 

рівнянням .  

18. (Задача Рімана). На якій відстані від випромінювача ультразвуку потужністю I=10 Вт/см2 та 

частотою f=1 МГц з’явиться розрив. Густина середовища ρ=1г/см3, швидкість 

розповсюдження звуку с=1500м/сек, адіабатична стала γ=3. 

19. Звести систему рівнянь в часткових похідних для довгих іонно-звукових хвиль в плазмі із 

гарячими електронами 

 
до гіперболічного вигляду і знайти швидкості розповсюдження збурень. 

20. Знайти характеристичні швидкості та інваріанти Рімана для хвиль на поверхні рідини, що 

описуються рівняннями 

.  

21. Знайти стаціонарний розв’язок рівняння Бюргерса , що 

задовольняє умовам .   

22. Визначити максимальну концентрацію електронів в іоносфері, якщо максимальна частота 

хвилі, що відбивається від іоносфери при вертикальному падінні становить f=10 МГц. Частота 

зіткнень для плазми іоносфери ν=104 сек-1.  

23. Як пов’язані між собою фазова та групова швидкість електромагнітної хвилі, що 

розповсюджується в плазмі.  

24. Знайти провідність міді, якщо середня частота зіткнень електронів с фононами та 

дефектами гратниці становить ν=3⋅1013 сек-1, концентрація електронів n=8⋅1023 см-3. За якої частоти 

метал стає прозорим для електромагнітного випромінювання?  

25. Порівнявши імпеданси води та повітря, визначте відношення амплітуд гармонічних 

акустичних хвиль однакової інтенсивності в воді та повітрі. Швидкості розповсюдження звуку 

1500 м/сек та 330 м/сек відповідно.  

26. Кругова частота ω вільних коливань дисипативного RLC-контуру з  індуктивністю L=1 мГн 

та опором R=6 Ом  становить 1000 с-1. Чому дорівнює величина конденсатора C? Яка особлива 

точка наявна на фазовому портреті? 

27. Яка власна частота коливань вантажу маси m=1 кг на пружині, якщо  під дією цієї ваги 

пружина розтягнулася на 1 мм. 

28. Чи можна застосувати метод повільно змінюючихся амплітуд (метод Ван-дер-Поля) для 

відшукання коливальних розв’язків рівняння руху нелінійного осцилятора , якщо: 

а) ω0=10, γ=2; б) ω0=100, γ=5000? 

29. Відомо, що добротність лінійного дисипативного осцилятора становить 1000, а за одну 

секунду амплітуда вільних коливань спадає в е раз. На якій частоті ω в такому осциляторі 

спостерігається резонанс? 

30. З якою частотою ω1=2⋅107 с-1 або ω2=2⋅108 с-1 необхідно змінювати ємність конденсатора в 

RLC-контурі, з  індуктивністю L=1.11 мГн та конденсатором із середньою ємністю C=1пФ для 

того, щоб збудити коливання в такому контурі? 

31. Чи будуть збуджуватися автоколивання в паралельному RLC-контурі із нелінійним 

елементом N-типу, якщо крутизна в робочій точці нелінійного елементу становить =-

0.2 Ом-1, а R=10 Ом? 



32. Знайти умови збудження автоколивань для послідовного коливального контуру з 

нелінійним елементом S-типу. 

33. Знайти власні частоти симетричної (ω1) та антисиметричної (ω2) моди для системи із двох 

маятників довжиною l=2.5 м та вагою 2 кг, зв’язаних пружиною жорсткістю К=5Н/м. Маятники 

розглядати як математичні, сталу вільного прискорення вважати g=10 м/сек2. 

34. Чому дорівнють власні частоти коливань двох кульок масою 1 кг з’єднаних пружинами 

однакової довжини і жорсткістю 100 н/м між собою і стінками? 

35. Чи можна збудити коливання струни довжиною 50 см закріпленої з обох сторін, 

прикладаючи періодичну силу частоти ω=60 с-1 точно посередині струни, якщо частота ω1, що 

відповідає стоячій хвилі з найбільшою довжиною хвилі λ становить ω1=30 с-1? Чому дорівнює  

найбільша довжина хвилі λ? 

36. Чому дорівнює довжина λ і групова швидкість Сg розповсюдження найкоротшої хвилі в 

однорідному одномірному середовищі з періодичною структурою періоду а? Відстань між 

атомами становить 3.14 Å . Накресліть схематично конфігурацію такої хвилі. 

37. Чому дорівнює максимальний хвильовий вектор і групова швидкість Сg для хвиль, що 

розповсюджуються в одномірній кристалічній решітці, утвореній із атомів двох різних типів. 

Відстань між атомами становить 3.14 Å. Накресліть схематично конфігурацію хвилі (хвиль). 

38. Лінеарізувавши рівняння Син-Гордона , випишіть для нього 

дисперсійне рівняння.  

39. Із закону дисперсії для хвиль на воді знайти групову швидкість С 

розповсюдження хвилі, якщо глибина водоймища h0=30м набагато більше довжини хвилі 

λ=2π/k=0.64 м. 

40. Із закону дисперсії для хвиль на воді знайти групову швидкість С 

розповсюдження хвиль довжиною, що істотно перебільшує глибину водоймища h0=0.1м. Сталу 

вільного прискорення вважати g=10 м/сек2. 

41. Лінеарізувавши рівняння Кортевега де Фріза , випишіть для 

нього дисперсійне рівняння. 

Лінеарізувавши нелінійне рівняння Шрьодингера , випишіть для нього 

дисперсійне рівняння. 
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