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1. (15) Обчислити середнi за напрямом ⟨𝑛𝑖𝑛𝑗⟩ i ⟨𝑛𝑖𝑛𝑗𝑛𝑘𝑛𝑙⟩ для 𝑛 = 𝑟/𝑟 в R𝑑.
2. (10) Обчислити найнижчий ненульовий мультипольний момент атома метану. За яким законом взає-

модiють мiж собою молекули метану в газовiй фазi?
3. (5) Оцiнити час, за який електрон в атомi водню упав би на протон, якщо його рух описувати законами

класичної механiки.
4. (10) Знайти кутовий розподiл i повну iнтенсивнiсть випромiнювання кiльцевого соленоїда (у формi

тора).
5. (5) Знайти енергiю розчинення зарядженої металiчної кулi в дiелектрику зi сталою 𝜀. Як веде себе

куля в неоднорiдному дiелектрику?
6. (5) Знайти поле i енергiю одиничного точкового заряду розташованого на вiдстанi 𝑎 вiд плоскої межi

роздiлу двох дiелектрикiв.
7. (10) Проаналiзувати взаємодiю двох точкових зарядiв поблизу плоскої межi роздiлу двох дiелектрикiв.
8. (15) Знайти поле i енергiю одиничного точкового заряду розташованого у плоскопаралельнiй порожнинi

товщини 2𝑎 в дiелектрику.
9. (15) Знайти поле i енергiю одиничного точкового заряду розташованого на осi цилiндричної порожнини

в дiелектрику.
10. (15) Знайти енергiю розчинення системи зарядiв у дiелектрику, використовуючи мультипольний роз-

клад для системи i сферичну форму порожнини для розчинення.
11. (10) Знайти поле i енергiю одиничного точкового заряду у сферичнiй порожнинi в дiелектрику.
12. (15) Знайти енергiю диполя поблизу дiелектричного пiвпростору. Вивести загальну формулу для

енергiї розчинення диполя.
13. (15) Знайти енергiю розчинення диполя розташованого у плоскопаралельнiй порожнинi товщини 2𝑎

в дiелектрику.
14. (5-10) Знайти дiелектричну сталу ансамблю одновимiрних гармонiчних осциляторiв з тертям. По-

казати, що це мiнiмальна модель дiелектрика. Дослiдити частотну залежнiсть дiелектричної сталої.
Показати, що силу реакцiї випромiнювання можна врахувати в коефiцiєнтi загасання. Дослiдити ефект
локального поля.

15. (5) Знайти коефiцiєнт провiдностi газу заряджених частинок, що рухаються з тертям. Показати, що
це мiнiмальна модель провiдника. З’ясувати зв’язок зi знайденою в задачi 0.14 дiелектричною сталою.

16. (5) Знайти дiелектричну сталу ансамблю iзотропних гармонiчних осциляторiв у зовнiшньому сталому
магнiтному полi (в лiнiйному наближеннi).

17. (10) Знайти швидкостi i поляризацiю хвиль в одноосному кристалi.
18. (10) Знайти швидкостi i поляризацiю хвиль в iзотропному середовищi, помiщеному в стале магнiтне

поле (в лiнiйному наближеннi). Обчислити кут повороту площини поляризацiї при проходженнi лiнiйно
поляризованого свiтла.

19. (20) Порiвняти рiзнi формули теорiї дифракцiї на прикладi пiвплощини.
20. (5) Розглянути дифракцiю на щiлинi ширини 2𝑎.
21. (15) Розглянути дифракцiю на нескiнченному iдеально провiдному цилiндрi при перпендикулярному

падiннi лiнiйно поляризованої вздовж осi цилiндра плоскої хвилi.
22. (10) Розглянути дифракцiю хвилi на круглому отворi при перпендикулярному падiннi. Знайти амплi-

туду поля на оптичнiй осi системи.
23. (10) Як швидко розпливається монохроматичний гаусiв пучок?
24. (10) На плоский екран, в якому вирiзана щiлина у виглядi тонкого кiльця радiуса 𝑎, падає плоска

монохроматична хвиля. За екраном коаксiально до кiльця розташована лiнза так, що екран знаходиться
у фокальнiй площинi лiнзи. Описати хвилю за лiнзою.

25. Дослiдити поширення хвиль в прямокутному металiчному хвилеводi.
26. Дослiдити поширення хвиль в цилiндричному металiчному хвилеводi.


