Анотація
до курсу «Оптоелектроніка хвильових процесів»
Викладач – професор кафедри фізики НВЧ, док. фіз.-мат. наук Шматко О. О.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – опанувати сучасними методами розв’язку задач поширення хвильових пучків в
квазіоптичних системах оптоелектроніки та методами розрахунку полів в відкритих
резонаторах та їх характеристик.
Завдання – розглянути сучасні уявлення про фізичні явища, що спостерігаються в
квазіоптичних відкритих системах оттоелектроніки, наближені методи розрахунку полів в
відкритих резонаторах встановити властивості відкритих резонаторів та квазіоптичних
ліній передачі.
Знати – про основні явища, що спостерігаються при поширенні хвильових пучків в
відкритому просторі та квазіоптичних системах оптоелектроніки, методи розрахунку
основних характеристик полів.
Вміти – проводити розрахунки характеристик квазіоптичних ліній передачі та їх
елементів, застосовувати наближені методи розрахунку для отримання частотних та
енергетичних характеристик систем оптоелектроніки.
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