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ВСТУП
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«Сучасна радіоспектроскопія»
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1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Вивчення методів та засобів сучасної експериментальної радіоспектроскопії, методів
вимірювання частот ліній обертальних спектрів молекул, методів дослідження форми
спектральних ліній. Вивчення методів спектрального аналізу міжзоряного середовища.
Вивчення методів обробки експериментальних реалізацій.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
Вивчення методів та засобів сучасної експериментальної радіоспектроскопії
1.3. Кількість кредитів 4
1.4. Загальна кількість годин 120 (24л+8л+88с)
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й-й
Семестр
1-й
Лекції
24 год.
Практичні, семінарські заняття
Лабораторні заняття
8 год.
Самостійна робота
88 год.
Індивідуальні завдання
год.
Контрольнi роботи − 2

1.6. Заплановані результати навчання
Студенти повинні знати :
основні різновиди сучасних радіоспектрометрів, їх переваги та призначення; методи
спектрального аналізу міжзоряного середовища, методи обробки експериментальних
реалізацій.
Студенти повинні вміти :
Використовувати знання в галузі прикладної фізики, математики, електроніки та
інформаційних технологій для виконання наукових досліджень та розв’язання виробничих
задач. (ПРН-1)

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Експериментальні методи сучасної радіоспектроскопії
Тема 1. Класифікація радіоспектрометрів
Застосування радіоспектроскопії. Міжзоряні молекули. Гіпотеза “Світу
Класифікація спектрометрів. Закон Ламберта-Бугера-Бера.
Тема 2. Методи вимірювання частоти у мікрохвильовому діапазоні

РНК”.

Методи вимірювання частоти в мікрохвильовому діапазоні. Радіоспектрометри з
вимірюванням частоти за опорним спектром. Радіоспектрометр РАД. Радіоспектрометр
FASSST. Радіоспектрометри з вимірюванням частоти за допомогою частотної мітки.
Тема 3. Методи синтезу частоти
Перетворювання частоти з використанням нелінійних елементів. Множення частоти з
використанням нелінійних елементів. Синтез частоти. Різновиди синтезаторів частоти.
Некогерентний синтез частоти. Когерентний синтез частоти. Прямий аналоговий синтез
частоти. Прямий цифровий синтез частоти. Непрямий синтез частоти. Синтезатори
частоти з ФАПЧ. Синтезатор частоти з ФАПЧ з малим частотним кроком. Комбінований
синтез частоти.
Тема 2. Радіоспектрометри на основі синтезаторів частоти
Радіоспектрометри з синтезом частоти. Методи покращення якості вихідного спектру
синтезаторів прямого цифрового синтезу частоти. Радіоспектрометр РІНАНУ. Частотне
модулювання та синхронне детектування в радіоспектрометрах. Інші радіоспектрометри
на основі синтезаторів частоти.
Розділ 2. Методи обробки експериментальних записів спектрів
Тема 5. Лінійний метод найменших квадратів
Математична обробка експериментальних реалізацій. Метод найменших квадратів. Метод
максимальної правдоподібності як основа метода найменших квадратів. Поліноміальна
апроксимація методом найменших квадратів. Особливості застосування метода
найменших квадратів при обробці експериментальних реалізацій.
Тема 6. Нелінійний метод найменших квадратів
Види розширення спектральних ліній. Ефект Допплера. Червоне та синє зміщення.
Реальна форма спектральних ліній. Нелінійний метод найменших квадратів як основа
математичної обробки експериментальних реалізацій. Критерій найменших квадратів для
нерівноточних вимірювань.

3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб. інд. с. р.
л п лаб. інд.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10
11
12
Розділ 1. Експериментальні методи сучасної радіоспектроскопії
Тема 1. Класифікація
10
4
6
радіоспектрометрів
Тема 2. Методи
10
4
6
вимірювання частоти у
мікрохвильовому
діапазоні
Тема 3. Методи синтезу 42
4
38
частоти
Тема 4.
22
4
4
14
Радіоспектрометри на
основі синтезаторів
частоти
Разом за розділом 1
84
16
4
64
Розділ 2. Методи обробки експериментальних записів спектрів
Тема 5. Лінійний метод 24
4
4
16
найменших квадратів
Тема 6. Нелінійний
12
4
8
метод найменших
квадратів
Разом за розділом 2
36
8
4
24
120
24
8
88
Назви розділів і тем

с. р.
13

Усього годин

№
з/п
1
2

Теми лабораторних занять
Назва теми
Експериментальне вимірювання молекулярного
допомогою радіоспектрометра РІНАНУ
Обробка експериментальних записів спектрів

спектра

за

Разом
№
з/п
1

2

3
4
5
6

5. Завдання для самостійної робота
Види, зміст самостійної роботи
Тема 1.
Ознайомитися зі структурою радіоспектрометрів, методами
реєстрації молекулярних ліній, законом Ламберта-Бугера-Бера [1, 2]
Тема 2.
Ознайомитися з методами вимірювання частоти у мікрохвильовому
діапазоні [8]
Тема 3.
Ознайомитися з методами синтезу частоти [7]
Ознайомитися з непрямим синтезом частоти – ФАПЧ [11, 18]
Ознайомитися з синтезатором частоти з ФАПЧ з малим частотним
кроком [16]
Ознайомитися з принципом дії синтезаторів прямого аналогового
синтезу частоти [7, 17]

Кількість
годин
4
4
8
Кількість
годин
6

6

6
8
8
8

Ознайомитися з принципом дії синтезаторів прямого цифрового
синтезу частоти [9, 10, 15]
Тема 4.
8
Ознайомитися з радіоспектрометрами на основі синтезаторів частоти
[3-5, 12-14]
9
Ознайомитися зі структурою спектрометра РІНАНУ за матеріалами
статей [3, 4, 5]
Тема 5.
10
Ознайомитися з метод максимальної правдоподібності як основа
методу найменших квадратів [6]
11
Самостійно отримати вирази для поліноміальної апроксимації
методом найменших квадратів [6]
Тема 6.
12
Самостійно отримати вирази для апроксимації нелінійним методом
найменших квадратів [6]
Разом
6. Індивідуальні завдання
Індивідуальних завдань не заплановано.
7

8

6
8

8
8

8
88

7. Методи контролю
Курс побудовано на лекційних заняттях, що знайомлять студентів з
теоретичним матеріалом, та з лабораторних робот, під час яких студенти мають на
практиці використовувати лекційні матеріали. Питання для теоретичного
опитування, приклади розпивання типових завдань, завдання для самостій ної
роботи студентів та роботи на практичних заняттях наведені в методичному
посібнику з даного курсу. На самостійну роботу виведено низку питань, що
стосуються змісту курсу, що вивчається. Самостійну роботу спрямовано на більш
глибоке засвоювання матеріалу з використанням додаткової літератури та
матеріалів з Інтернету.
Лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів.
Поточний контроль включає роботу на практичних заняттях і самостійну роботу
(30 балів), виконання лабораторних робот (30 балів), виконання контрольних робіт
(18 балів).
Підсумковий контроль – залікова робота (40 балів).
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Розділ 1
Т1 Т2 Т3 Т4
2

КР

Розділ 2
Т5 Т6

КР

Лабора
торні
роботи
30

Залікова
робота

Сума

Разом

9
60
2 2 2
9
2
2
Т1, Т2 ... – теми розділів.
КР - контрольна робота, передбачена навчальним планом

40

100

Розділ зараховується студентові, якщо він набирає не менш 50 % можливих балів за
тему. Студент допускається до заліку, якщо всі розділи зараховані. Студент не
допускається до заліку, якщо набирає протягом семестру менше 10 балів. Студенти з
підсумковим рейтингом < 10 вважаються такими, що не допущені до заліку з дисципліни.
Їм перед сесією надається можливість підвищити оцінку і отримати допуск до заліку

шляхом виправлення нульових оцінок з окремих видів занять і контрольних завдань.
Термін і порядок ліквідації заборгованостей установлюється викладачами, котрі
проводять відповідні заняття і контрольні заходи.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
1.

Виконання кожного завдання залікового білета оцінюється балом за таблицею

№
з/п
1

Кільк.
балів
0

2

1-8

3

9-19

4

20-24

5

25-32

6

33-36

7

37-40

При оцінці відповіді на теоретичні
При оцінці розв’язання задачі
питання
Виявлено, що студент виявив академічну недоброчесність
Наведено лише визначення
Записано коротку умову, наведено
термінів, які входять до
діаграмуабо рисунок до задачї,
формулювання питання
записано основні закони з цієї теми
Додатково до п.2 вказано метод
Наведено лише загальні відомості
розв’язання задачі
Додатково до п.3 при правильному
виборі методу
Наведено нечітку відповідь
розв’язання задачі допущено грубі
помилки
Додатково до п.3 при правильному
Наведено відповідь з незначними
виборі методу розв’язання задачі не
помилками
доведено до кінця
Наведено правильну в цілому
Задачу доведено до правильної
відповідь з порушеннями логіки
кінцевої формулі і на тому
викладеннчя матеріалу або без
припинено розв’язання
належних ілюстрацій чи
оформлення
відповіди ускладнює розуміння
тексту
Здобуто правильну кінцеву
формулу та проведено її аналіз,
Повна бездоганна відповідь
перевірку на розмірність, вірно
визначено числове значення

2. Загальна оцінка залікової роботи за 40-бальною шкалою розраховується за формулою:

Оцінка = (П1+П2+П3)/3 ,
де П1, П2, П3 – бали за відповіди на окремі завдання залікового білету.
9. Рекомендована література

1.
2.
3.

4.

Основна література
Таунс Ч., Шавлов А. Радиоспектроскопия. – М: Иностранная литература, 1959. – 736 с.
Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопи. – М: Мир, 1985. – 384 с.
Алексеев Е.А., Захаренко В.В. Синтезатор прямого цифрового синтеза в
микроволновой спектроскопи // Радиофизика и задиоастрономия. – 2007. – т.12. – №2.
– с. 205-213.
Алексеев Е.А., Мотиенко Р.А., Маргулес Л. Спектрометры миллиметрового и
субмиллиметрового диапазонов на основе синтезаторов прямого цифрового синтеза//

Радиофизика и задиоастрономия. – 2011. – т.16. - №3. – с. 313-327.
Алексеев Е.А., Илюшин В.В., Мещеряков А.А. Высокоточный радиоспектрометр с
субдоплеровским спектральным разрешением // Радиофизика и Радиоастрономия. –
2014. – Т.19, №4. – с.364-374.
Линник Ю. В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической
теории обработки наблюдений // М: ГИФМЛ. – 1962. – 336c.
Манассевич В. Синтезаторы частот. Теория и проектирование. – М: Связь, 1979. – 382
с.
Мирский Г.Я. Электронные измерения. – М: Радио и связь, 1986. – 440 с.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

Допоміжна література
Макаренко В., Синтезаторы частоты прямого цифрового синтеза // Электронные
компоненты и системы. – 2004. – №1. – с.3 – 7.
Макаренко В., Синтезаторы частоты прямого цифрового синтеза // Электронные
компоненты и системы. – 2004. – №2. – с.13 – 18.
Клэппер Дж., Фрэнкл Дж. Системы фазовой и частотной автоподстройки частоты. Пер.
с англ. – М.: Энергия, 1977. – 440с.
F. Lewen, R. Gendriesch, I. Pak, D. G. Paveliev, M. Hepp, R. Schieder, G. Winnewisser,
Phase locked backward wave oscillator pulsed beam spectrometer in the submillimeter wave
range // Review of Scientific Instruments. – 1998. – V.69. – p. 32-39.
I.Medvedev, M.Winnewisser, F.C. De Lucia, E.Herbst, E.Białkowska-Jaworska,
L.Pszczółkowski, Z.Kisiel. The millimeter- and submillimeter-wave spectrum of the trans–
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