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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Електромеханічні
хвилі у плазмоподібних середовищах” складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки магістрів напряму підготовки «механіка»
спеціальності 8.04020201 «теоретична та прикладна механіка».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є математичні моделі та основні
методи дослідження електромеханічних хвиль у плазмоподібних мета-матеріалах,
плазмонних та нано-плазмонних матеріалах , їх фізична природа та сучасні галузі
застосування.
Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, геометрія, диференціальні
рівняння, механіка суцільних середовищ, електродинаміка, електроніка.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Модуль 1. Електромеханічні хвилі поверхневі та обьемні хвилі у плазмо подібних
метаматериалах.
Модуль 2. Електромеханічні хвилі у плазмонних та наноплазмонних материалах
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Електромеханічні хвилі у
плазмоподібних середовищах” є надання знань про закономірності розповсюдження
електромеханічних хвиль у плазмо подібних середовищах, їх теоретичні заснови та
математичні моделі, застосовування у техніці, фізичні причини і необхідність їх
вивчення.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Електромеханічні хвилі у
плазмоподібних середовищах” є вивчення студентами основних теоретичних
відомостей про розповсюдження електромеханічних хвиль у плазмоподібних
середовищах, та набуття практичних навичок розв’язання конкретних задач, вивчення
основних методів дослідження плазмоподібних середовищ таких як плазмоподібні
метаматеріали, наноплазмонні матеріали, тощо, їх фізичної природи та галузей
застосування.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
- сучасні застосовування плазмо подібних та наноплазмонних метаматеріалів
- основи теорії гомогенізації мета матеріалів;
- основні поняття та положення теорії диспергуючих анізотропних суцільних
середовищ;
- фізичні основи дисперсійних явищ у суцільних середовищах;
- поняття та фізичний зміст густини електромагнитної енергії у диспергуючих
суцільних середовищах;
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- методи побудови теорії плазмоподібних середовищ, як прикладу диспергуючих
анізотропних суцільних середовищ;
- електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ;

вміти :
- коректно формулювати математичну постановку основних задач про
розповсюдження електромеханічних хвиль у плазмо подібних метаматеріалах;
- вибирати найдоцільніші методи розв’язання відповідних задач;
- використовувати математичні методи для опису явищ у хвилеводах, заповнених
плазмо подібними метаматеріалами;
- розв’язувати наступні задачі:
- побудова та застосовування теорії росповсюдження електромеханічних хвиль у
поазмоподібних мета матеріалах;
- побудова та застосовування теорії росповсюдження та збудження
електромеханічних хвиль у плазмонних метаматериалах та наноструктурах;

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/ 2 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Росповсюдження електромеханічних хвиль у плазмо
подібних метаматериалах.
- сучасні та майбутні застосування плазмо подібних мета-матеріалів та
наноструктур. Наноструктуровані плазмонні мета-матеріали;
- електромеханіка ефективно суцільних середовищ. Класи ефективно суцільних
середовищ;
- методи теорії ланцюгів теорії в якості основної феноменологічної моделі метаматеріалів;
- просторово-неоднорідні мета-матеріали та мета-матеріали з просторовою
дисперсією;
- електромеханічні властивості мета матеріалів;
- тензори діелектричної і магнітної проникності метаматеріалів.
- електромеханічні поверхневі та об'ємних плазмони в плазмо подібних метаматеріалах.
Змістовий модуль 2. Дисперсійні властивості хвилеводів на основі плазмо
подібних метаматериалов та наноплазмонних матеріалів.
- електромагнітні хвилі у хвилеводі. Мембранні функції і нормальні моди
хвилеводу з ідеальними стінками.
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- високочастотні електромагнітні хвилі у хвилеводах, заповнених
плазмоподібним мета-матеріалом. Мембранні функції і нормальні моди
хвилеводу заповненого плазмоподібним метаматериалом.
- обьемні пламони у хвилеводах на основі плазмоподібних метаматериалів;
- електромеханічні поверхневі пламони у хвилеводах на основі плазмоподібних
мета-матеріалів;
- густина та потік енергії електромагнітної енергії електромеханічних хвиль у
хвилеводі на основі плазмоподібного метаматериала;
- фізичні аспекти аномальної взаємодії випромінювання з шаром плазмо
подібного метаматериала. Роль поверхневих плазмонив.
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