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წრფივი რხევითი სისტემები. მატერიალური წერტილის მცირე რხევები. თავისუფალი
რხევები. მილევადი რხევები.
იძულებითი რხევები. რეზონანსის მოვლენა.
გაუსის თეორემა. სტოქსის თეორემა. მათი გამოყენება ნარტივი წყაროს ელექტრული და
მაგნიტური ველების გამოთვლისას.
მაქსველის განტოლებათა სისტემები (ინტეგრალური და დიფერენციალური სახით).
სასაზღვრო პირობა ორი გარემოს გამყოფ საზღვარზე.
ელექტრული და მაგნიტური ველის დაძაბულობების გამოსახულებები სკალარული და
ვექტორული პოტენციალების საშუალებით.
უწყვეტობის განტოლება დიფერენციალური და ვექტორული ფორმით.
ელექტრომაგნიტური ტალღის განტოლება ვაკუუმში. ბრტყელი მონოქრომატული ტალღბი და
მათი თვისებები. ელექტრომაგნიტური ტალღების პოლატოზაცია.
სინათლის გავრცელება ნივთიერებაში. დისპერსია. ფაზური და ჯგუფური სიჩქარეები.
გარდატეხის კომპლექსური მაჩვენებელი.
ელექტრომაგნიტური ტალღბეის დიფრაქცია (ჰიუგენსს-ფრენელისა და ფრაუნ ჰოფერის
მიახლოება).
ფიზიკური სიდიდეები და ოპერატორები კვანტურ მექანიკაში.
კვანტური სისტემის მდგომარეობა. ტალღური ფუნქცია. სტატისტიკური ოპერატორი.
მოძრაობის რაოდენობის მომენტის ოპერატორები. ორბიტალური, სპინური და სრული
მომენტები. ელექტრონის მაგნიტური მომენტი.
პაულის პრინციპი. მისი ზუსტი და მიახლოებითი ფორმულირება.
ნაწილაკი ცენტრალურ ველში. წყალბადის ატომის სპექტრები.
ტალღური პაკეტის გავრცელება ნაწილობრივ დიპერსირებად გარემოში. დისპერსიის
თეორემა. დისპერსიის პირველი და მეორე მიახლოება.
დარტყმითი ტალღების ფორმირება და ევოლუცია არადისპერსირებად და დისპერსირებად
გარემოებში.
სუსტი არაწრფივი დისპერსიის გავლენა ტალღურ პროცესებზე ბიურგესის განტოლება.
სუსტი არწრფივი დისპერსიის გავლენა ტალღურ პროცესებზე. კორტევეგა-დე ფრიზის
განტოლება.
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