
Анотація курсу "Молекулярна спектроскопія "
Викладач – доктор фізико-математичних наук, професор Баскаков О.І.
Курс – лекційний, з практичними заняттями.

Мета і завдання навчальної дисципліни
Мета викладання дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам сучасне

уявлення про основні теоретичні положення і напрямки розвитку молекулярної
спектроскопії, про її місце в загальній системі наукових знань і її застосуванні.

Завдання дисципліни є засвоєння студентами засад молекулярної
спектроскопії та способів її використання в промисловості і науці.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: закони взаємодії квантової системи з монохроматичним

електромагнітним полем, адіабатичне наближення, структуру обертальних
рівнів енергії молекул різного типу в наближенні жорсткого вовчка,
алгебраїчну теорію кутового моменту, теорію нормальних коливань
багатоатомних полу-жорстких молекул, спектроскопічні позначення рівнів
енергії молекул, основні положення теорії груп і їх застосування до розв’язання
завдань молекулярної спектроскопії;

вміти: вивести вираз для ймовірностей переходів, пояснити поведінку
квантової системи під дією зовнішнього монохроматичного електромагнітного
поля, розраховувати обертальну енергію молекул різного типу, як аналітично,
так і чисельно, розраховувати коливальну енергію полу-жорстких молекул,
знаходити координати симетрії багатоатомної молекули;
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