
 
 

Робоча навчальна програма з дисципліни 

“Технічна електродинаміка” 
 
 

I. Вступ 
1. 1. Об’єкт вивчення 
 Об’єктом вивчення є реальні електродинамічні структури, в яких можуть 
поширюватися або в яких можуть існувати коливання електромагнітних хвиль діапазону 
НВЧ - коаксіальні лінії, хвилеводи, сповільнюючі системи різних типів, резонатори.  
1. 2. Предмет вивчення 
 Предмет курсу - вивчення теорії та техніки з питань збудження та поширення 
електромагнітних хвиль у різних середовищах, практичне застосування яких пов’язане з 
діапазоном НВЧ, який використовується сучасною радіотехнікою.  
1. 3. Мета навчання 
 Метою викладання курсу є формування у студентів теоретичних, конструкторських та 
технологічних навиків і знань, необхідних для подальшого розвинення засобів проектування 
та виробництва електродинамічних структур НВЧ.  
Внаслідок вивчення курсу студенти повинні 
знати: 
- основні рівняння, принципи та теореми електродинаміки; 
- засоби збудження електромагнітних хвиль джерелами у вільному просторі, в 
середовищах при наявності тіл, а також у хвилеводах, резонаторах та інших спрямовуючих 
системах; 
- властивості електромагнітних хвиль, зокрема швидких та сповільнених хвиль у 
вільному просторі, при збудженні хвилеводів, сповільнюючих структур та резонаторів.  
Внаслідок вивчення курсу студенти повинні вміти: 
- самостійно застосовувати основні методи та засоби для практичного розрахунку 
електромагнітних хвиль у різних середовищах; 
- самостійно вивчати нові розділи електродинаміки.  
Внаслідок вивчення курсу студенти повинні мати уявлення: 
- про проблеми задач теорії електромагнітного поля; 
- про нові досягнення теорії та практики знань в галузі технічної електродинаміки.  
2. Зміст дисципліни 

Всього годин – 108, у т. ч. лекції – 40 , самостійна робота – 48, практичні заняття – 10, 
лабораторні заняття – 10. 
Вступ. Предмет вивчення і задачі дисципліни. Властивості діапазону НВЧ (2 години). 

Розділ 1. Телеграфні рівняння. Характеристики довгої лінії. 
Всього годин - 25, у т. ч. лекції – 6; практичні заняття -2, лабораторні заняття - 2; самостійна 

робота - 15. 
Лекція № 1 (2 год.) 
Вирішення телеграфних рівнянь. Коефіцієнт придушення та фазовий коефіцієнт. 

Коефіцієнт відбиття. Лінія розімкнута на кінці. 
Лекція №2  (2 год.) 
Лінія замкнута на кінці. Лінія навантажена на реактивний опір (L або C). Лінія 

навантажена на активний опір. 
Лекція №3  (2 год.) 
Стоячи хвилі. Опір навантаження. Імпеданс в максимумі та в мінімумі стоячої хвилі.  
Вимірювання навантажених імпедансів. Поняття хвилеводу. Переваги хвилеводів на 

НВЧ. 
Розділ 2. Закони електромагнетизму 

Всього годин - 24, у т. ч. лекції – 8; практичні заняття -2, лабораторні заняття - 2; самостійна 
робота - 12. 

 Лекція №4  (2 год.) 



Класифікація радіочастотних діапазонів. Особливості діапазону НВЧ. Недоліки 
звичайних ліній передачі на підвищених частотах. Поняття хвилеводу та порожнистого 
резонатора.  

Лекція №5  (2 год.) 
Класифікація середовищ. Графічне зображення полів. Потенційні та вихрові поля.  
Основні закони електродинаміки – рівняння Максвела, рівняння неперервності, закон 

Ома в диференційній формі. 
Лекція №6  (2 год.) 
Енергія електромагнітного поля. Густина енергії. Вектор Пойнтінга та його фізична 

інтерпретація.  
Лекція № 7 (2 год.) 
Граничні умови для векторів електромагнітного поля. 
 

Розділ 3. Плоскі електромагнітні хвилі у необмеженому просторі 
Всього годин - 23, у т. ч. лекції – 6; практичні заняття -2, лабораторні заняття - 2; самостійна 

робота - 13. 
Лекція № 8 (2 год.) 
Плоскі хвилі в однорідному, поглинаючому та реальному діелектричному 

середовищах. Хвильові рівняння та їх розв'язання.  
Лекція № 9 (2 год.) 
Дисперсійне середовище. Фазова та групова швидкості, співвідношення між ними.  
Електромагнітні хвилі на межі розділення середовищ. Відбиття та заломлення при 

нормальному падінні.  
Лекція № 10 (2 год.) 
Похиле падіння хвилі, закони Снелліуса. Поверхневі явища, поверхневий опір, 

еквівалентний поверхневий струм. Гранична умова Леонтовича. 
 
Розділ 4. Хвилі, що спрямовуються, та поля в обмежених середовищах 
Всього годин - 26, у т. ч. лекції – 16; практичні заняття -2, лабораторні заняття - 2; 

самостійна робота - 6. 
Лекція № 11 (2 год.) 
Хвилі, що спрямовуються, аналітичне подання, хвильове рівняння. Типи хвиль. 

Характеристики дисперсних хвиль.  
Лекція №12  (2 год.) 
Поширення хвиль між двома паралельними пластинами.  
Лекція № 13 (2 год.) 
Прямокутний хвилевід, поперечно – електричні та поперечно – магнітні хвилі, 

складові електромагнітного поля, особливості та основні параметри електромагнітної хвилі. 
Структура полів різних типів хвиль. 

Лекція № 14 (2 год.) 
Круглий хвилевід, розв'язання хвилевого рівняння. Особливості та структура полів 

нижчих типів хвиль.  
Лекція №15  (2 год.) 
Коаксіальна лінія. Структура поля хвилі ТЕМ. Хвилі вищих типів. Енергетичні задачі 

у спрямовуючих системах. Потужність, що передається по хвилеводах.  
Лекція № 16 (2 год.) 
Загасання хвиль у прямокутному та круглому хвилеводах. Виведення загасання для 

основної хвилі прямокутного хвилеводу.  
Лекція № 17 (2 год.) 
Електромагнітні поля в об'ємних резонаторах. Поперечно – електричні та поперечно – 

магнітні коливання у прямокутному резонаторі. Добротність. Циліндричний резонатор, типи 
коливань, резонансні довжини хвиль, особливості нижчих типів коливань. Коаксіальні 
резонатори, резонансна довжина, добротність. Відкриті резонатори, особливості, 
добротність. 

Лекція №18  (2 год.) 



Електромагнітні хвилі у сповільнюючих структурах. Поняття сповільнюючих 
структур, повільні хвилі. Ребриста (гребінчаста) структура. Металева площина, покрита 
діелектриком. 

Розділ 5. Випромінювання та дифракція електромагнітних хвиль 
Всього годин - 10, у т. ч. лекції – 4; практичні заняття -2, лабораторні заняття - 2; самостійна 

робота - 2. 
Лекція № 19 (2 год.) 
Дифракція хвиль на з’єднаних плоских та циліндричних хвилеводів. Дифракція 

Френеля на отворі в екрані.  
Лекція № 20 (2 год.) 
Векторні та скалярні потенціали. Диполь Герца. Принцип подвійності. Елементарний 

магнітний диполь. 
 3. Лабораторні роботи. 

 1. Дослідження неоднорідностей у прямокутному хвилеводі.  
2. Дослідження характеристик прямокутних резонаторів.  

 3. Дослідження сповільнюючих структур.  
 4. Дослідження дифракції хвиль на отворі та краю екрана. 
 

4. Семінари, практичні заняття 
 Семінари не передбачені 
 Типові задачі для практичних занять: 

1. У круглому хвилеводі з хвилею Н11 є металева вставка довжиною l. 
Орієнтація вставки складає кут 45о відносно структури поля. Товщина вставки d = 1, 9мм, 
радіус хвилеводу а = 1, 32см, частота хвилі f = 7, 5 ГГц. Визначити довжину вставки для 
одержання обертової поляризації хвилі Н11.  

2. Визначити розміри поперечного перерізу ас та вс і довжину хвилеводного 
трансформатора lс, який узгоджує два відрізки прямокутного хвилеводу, один з яких має 
розміри а1 = 4, 78 мм, в1 = 2, 4 мм, а другий – а2 = 7, 11 мм, в2 = 3, 6 мм. Частота генератора f 
= 50 ГГц. Хвиля Н10. При розрахунках вважати, що вс = ас/2.  

3. Плоска гармонічна хвиля поширюється в безмежному просторі з параметрами 
ε = 4, µ = 1, σ = 0. Амплітуда напруженості електричного поля Ем = 60 мВ/м. Визначити 
параметри хвильового процесу, значення, та напрямок векторів напруженості магнітного 

поля H
→

, Пойнтінга Π
→

 та об'ємну густину струму зміщення J
→

зм на частотах: а) f= 100 ГГц, 

б) f = 2 ГГц. Знайти миттєві значення векторів E
→

, Π
→

та Η
→

 для t = 0 при z = 2 м.  
 4. Середовище 1 простягається від z = – ∝ до z = 0, а середовище 3 від z = d до z = +∝. 
Між ними розміщений шар товщиною d. Хвильові опори середовищ 1 і 3: W1 = 3000 м, W3 = 
125 Ом. Частота лінійно поляризованої хвилі, яка падає за нормаллю із середовища1 на 
площину z = 0, складає f = 7, 8 ГГц. Визначити товщину шару d та його хвильовий опір, для 
яких у середовищі 1 буде відсутня відбита хвиля. 
  

5. Курсова робота. 
- не передбачена.  

6. Рекомендована література 
6. 1. Основна література  
1. Гольдштейн Л. Д. , Зернов Н. В. Электромагнитные поля и волны. – М. : Сов. радио, 1971. 
Наявність у бібліотеці 40 прим.  
2. Вольман В. И. , Пименов Ю. В. Техническая электродинамика. – М. : Связь, 1971. 
Наявність у бібліотеці 36 прим.  
3. Лебедев И. В. Техника и приборы СВЧ, в 2-х т. , т. 1. -М. :Высшая школа, 1970. Наявність 
у бібліотеці -120 прим.  
4. Конструирование экранов и СВЧ-устройств/ Под ред. А. М. Чернушенко. -М. Наявність у 
бібліотеці – 56 прим.  
6. 2. Допоміжна і додаткова література  



1. Векштейн Е. Г. Сборник задач по электродинамике. -М. : Высшая школа, 1966. Наявність у 
бібліотеці – 20 прим.  
2. Сборник задач по курсу «Электродинамика и распространение радиоволн»/ Под ред. С. И. 
Баскакова – М. : Высшая школа, 1981. Наявність у бібліотеці – 24 прим.  
3. Барсуков С. Н. Теорія електромагнітного поля. Навч. посібник до лаб. практикуму – 
Харків, ХАІ, 1994. Наявність у бібліотеці – 20 прим. , на кафедрі – 70 прим.  
4. Руководство к лаб. работам по курсу «ТЭМП»/ Сост. Алексеев Ю. А. , Барсуков С. Н. , 
Заикин И. П. – Харьков, НАКУ, 2000. Наявність у бібліотеці – 20 прим. , на кафедрі – 50 
прим.  

7. Контрольні питання 
1. Класифікація радіочастотних діапазонів. Особливості діапазону НВЧ.  
2. Недоліки звичайних ліній передачі на підвищених частотах.  
3. Поняття хвилеводу та порожнистого резонатора.  
4. Потенціальні та вихрові поля.  
5. Основні рівняння електродинаміки. Перше та друге рівняння Максвела.  
6. Основні рівняння електродинаміки. Друге та третє рівняння Максвела, рівняння 
неперервності, закон Ома в диференційній формі.  
7. Повна система рівнянь Максвела.  
8. Баланс енергії електромагнітного поля. Вектор Пойнтінга.  
9. Густина енергії електромагнітного поля.  
10. Хвилеві рівняння для довільної лінії передачі.  
11. Розв’язання хвилевих рівнянь для довільної лінії передачі.  
12. Плоскі електромагнітні хвилі.  
13. Фазова швидкість та довжина хвилі в лініях передачі.  
14. Дисперсія в лініях передачі НВЧ.  
15. Особливості дисперсних хвиль.  
16. Групова швидкість та швидкість переміщення енергії.  
17. Типи хвиль, що поширюються вздовж ліній передачі.  
18. Граничні умови електродинаміки. Поля на межі розділу двох середовищ.  
19. Хвилеводи прямокутного перерізу. Хвилі типу ТМ (Е). Структура хвиль ТМ11 (Е11), 
ТМ21 (Е21).  
20. Хвилеводи прямокутного перерізу. Хвилі типу ТЕ (Н). Структура хвиль ТЕ10 (Н10), 
ТЕ11 (Н11), ТЕ21 (Н21).  
21. Критична довжина хвилі та дисперсія хвиль у прямокутному хвилеводі.  
22. Електромагнітні хвилі між двома паралельними ідеально провідними площинами. 
Поперечно-магнітні поля.  
23. Електромагнітні хвилі між двома паралельними ідеально провідними площинами. 
Поперечно-електричні поля.  
24. Круглі хвилеводи. Поперечно-електричні поля. Структура хвиль ТЕ11 (Н11), ТЕ01 (Н01).  
25. Круглі хвилеводи. Поперечно-магнітні поля. Структура хвиль ТМ11 (Е11), ТМ01 (Е01), 
ТМ02 (Е02).  
26. Особливості структури поля в круглих хвилеводах.  
27. Коаксіальні лінії. Структури хвиль ТЕМ, ТЕ11, ТМ01. Діаграма типів коливань в 
коаксіальних лініях.  
28. Скін - ефект та поверхневий опір.  
29. Загасання хвиль у прямокутних, круглих хвилеводах та коаксіальних лініях.  
30. Граничні та допустимі потужності в прямокутних та круглих хвилеводах.  
31. Резонатори. Конструкції коаксіальних, хвилеводних та відкритих резонаторів. Резонатори 
квазістаціонарного типу.  
32. Власні гармонічні коливання в об’ємних резонаторах.  
33. Резонансні частоти вільних коливань в об’ємних резонаторах.  
34. Добротність об’ємних резонаторів.  
35. Власна добротність закритих резонаторів.  
36. Прямокутні резонатори. Поперечно - електричні коливання. Структура коливань Н101, 
Н011.  



37. Прямокутні резонатори. Поперечно - магнітні коливання. Структура коливань Е111, 
Е110.  
38. Добротність прямокутного резонатора. Коливання Н101.  
39. Циліндричні резонатори. Поперечно - електричні коливання. Структура коливаньТЕ111, 
ТЕ011.  
40. Циліндричні резонатори. Поперечно - магнітні коливання. Структура коливань ТМ011, 
ТМ010.  
41. Коаксіальний резонатор. Коливання ТЕМ. Структура поля ТЕМ.  
42. Відкриті резонатори. Власні коливання. Добротність.  
43. Збудження хвилеводів та резонаторів.  
44. Теорема єдиності.  
45. Теорема взаємності.  
46. Сповільнюючі системи. Ребриста (гребінчаста) структура.  
47. Сповільнюючі системи. Металева площина, покрита діелектриком.  
48. Сповільнюючі системи. Ідеально провідний циліндр, покритий шаром діелектрика.  
49. Сповільнюючі системи. Діелектричний хвилевід. Хвиля НЕ11.  
50. Сповільнюючі системи. Спіральний хвилевід.  
51. Хвилі в смужковій лінії. Хвиля ТЕМ. Хвилі вищих типів. Хвильовий опір.  
52. Запізнюючі потенціали.  
53. Диполь Герца.  
54. Принцип подвійності.  
55. Елементарний магнітний диполь.  

8. Форми та засоби поточного та підсумкового контролю – іспит усно. 
 
 
 
Програму склав: 

 доцент кафедри № 504      Тоцький О. О. 


