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Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
 
Мета – опанувати сучасними уявленнями поширення хвиль мікрохвильового та 
терагерцового діапазонів в штучних середовищах – метаматеріалах та лівосторонніх 
середовищах. 
Завдання – розглянути сучасні уявлення про фізичні явища, що спостерігаються в 
метаматеріалах та лівосторонніх середовищах для різних значень матеріальних 
параметрів, надати класифікацію різних середовищ за матеріальними параметрами, 
розглянути різні лінії передачі та встановити їх властивості, встановити властивості 
ефекта Сміта-Парселла в терагерцовому діапазоні при русі електронів поблизу 
дифракційної решітки. 
Знати – про основні явища, що спостерігаються при поширенні хвиль в штучних 
середовищах за умов від’ємного показника заломлення середовища та в метаматеріалах, 
методи розрахунку планарних ліній передачі з метаматеріалу або лівостороннього 
середовища.  
Вміти – проводити розрахунки дисперсійних характеристик планарних ліній передачі з 
метаматеріалу та знаходити амплітудно-частотні характеристики розсіяння хвиль на 
середовищах з метаматеріалу. 
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