Анотація курсу «Теорія поля»
Викладач — доц. Бутрим О.Ю.
Курс — лекційний з практичними заняттями
Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета цього курсу — дати теоретичні основи електродинаміки, ознайомити
з головними поняттями електродинаміки, теорії електромагнітних хвиль, а
також розглянути головні типи, застосування та методи розрахунку базових
електродинамічних структур, таких як: резонатори, хвилеводи та антени.
Завдання дисципліни — вивчення теоретичних основ електродинаміки і
набуття навичок застосування отриманих знань для розв’язання практичних
задач, здобуття необхідного підґрунтя для вивчення подальших курсів
радіофізичного спрямування.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: основні поняття теорії хвильових процесів, фізичні принципи
випромінювання та поширення електромагнітних полів та взаємодії їх з
різними середовищами, головні методи розрахунку енергетичних
характеристик електромагнітних полів, основні електродинамічні структури та
їх функціональну роль у пристроях НВЧ.
вміти: використовувати отримані знання для аналізу хвильових процесів в
електродинамічних структурах, розраховувати основні параметри цих
структур, грамотно застосовувати їх у біомедичних експериментах та
приладах.
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