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У своїй
детально
с
роботі “Еллектромаггнітна тееорія” Хевісайд
Х
о описавв
властивоості плосских, сфееричних циліндри
ичних хввиль. Веллику уваггу надавв
питанню
ю розповвсюдженн
ня плосских хвиль взд
довж дввох паралельнихх
провідни
икових циліндрич
ц
чних тілл; розповвсюдженн
ня лінійн
но поляр
ризованоїї
електром
магнітної хвилі у простоорі між двома горизонта
г
альними ідеальноо
провідни
иковими площинаами; побуудував тееорію дрротового зв’язку. А потім
м
запропон
нував сввою теоорію “беездротово
ої телегррафії” ((це булаа теоріяя
бездротоового зв’яязку, цим
м він випеередив сво
оїх сучасн
ників на 220 років).
В той
т
час уже пррактично здійсню
ювали пеередачу ррадіохвил
ль черезз
Атлантику (Експеерименти
и Марконіі по здійссненню радіозв’язкку між Європою
Є
і
равильно здійснитти радіозвв’язок, нее
Америкоою(1901р.)). Але як пояснитти і як пр
знали. А.O.
А
Хевіссайд запроопонувавв наступнее: радіо промені,
п
яякі направвляютьсяя
із Землі, досягаю
ють відображуюч
чого шару
у, який розташовваний наа великій
й
відстані від повеерхні Зем
млі. Відби
ившись від
в Землі, знову н
направляю
ються доо
жуючого шару, від
дображую
ються і зн
нову попаадають наа Землю. Із цьогоо
відображ
слідує припущен
п
ння Хевіісайда, що
щ над Землею існує ш
шар, що відбиваєє
радіохви
илі і тому можливи
ий “бездроотовий звв'язок” наа великі віідстані.( Рис.1
Р
)

Рис.1

Основна ідеея оперраційних методівв Хевісаайда поллягала у замініі
інтегруваання диференціалььного рівн
няння роззв’язанняям алгебрааїчних ріввнянь.
Оперраційне числення
ч
Хевісайд
да у звор
ротному переході дало мо
ожливістьь
запобігти
и розв’язуванню характерристични
их рівнян
нь, спростило оттриманняя
точних розв’язків
р
в, містилоо ряд споссобів знах
ходження наближеених розв’язків.
Основна ідеяя символльного чи
ислення виражаєть
в
ься у від
дділені оп
ператорівв
мування від
в функц
цій, на якіі вони дію
ють.
диференціюванняя, інтегруввання, сум

