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Методи вимірювання параметрів електричних сигналів низького та
наднизького рівня, методи підвищення чутливості та роздільної
здатності, структурні реалізації та алгоритми функціонування засобів
вимірювання параметрів електричних сигналів, рівень яких
порівняний, або менший рівня власних шумів вимірювальної
апаратури та фонових завад.
Традиційні електричні методи вимірювання параметрів речовин та
матеріалів передбачають вплив на об’єкт дослідження зовнішнім
електричним або електромагнітним зондуючим сигналом з наступною
оцінкою параметрів сигналу після взаємодії з об’єктом дослідження.
Але, при цьому не враховується, що під впливом зондуючого сигналу
може змінюватись його структура та фізико-механічні властивості, що
призводить до збільшення похибок вимірювання. В той же час будь
яким діелектричним матеріалам, що мають температуру, більшу за
абсолютний 0, властиві власні електромагнітні процеси, що
породжують електричні струми та відповідні електромагнітні поля
широкого частотного діапазону, які містять інформацію про
властивості речовин та матеріалів. Проблема їх вимірювання полягає в
тому, що вони мають настільки низький рівень, що традиційними
методами провести вимірювання неможливо. Знання, отримані при
вивченні даної дисципліни дозволяють вимірювати такі сигнали.
Результати навчання: розуміння процесів, які породжують власні
електричні сигнали та електромагнітні випромінювання в
діелектричних матеріалах, оволодіння методами та алгоритмами, що
дозволяють вимірювати параметри сигналів, рівень яких менший за
рівень завад та власних шумів вимірювальної апаратури, можливість
структурної реалізації методів вимірювання надслабких сигналів та
опису функцій перетворення.
Загальні компетентності:
ЗК10 - Здатність до застосування сучасних інформаційних
технологій у науковій діяльності
Фахові компетентності:
ФК1 - знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій,
принципів і методів експериментальної інформатики;
ФК9 - Здатність впроваджувати новітні досягнення для проектування
засобів вимірювальної техніки;
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