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1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Вивчення методів емісійної та поглинальної спектроскопії у субтерагерцовому,
терагерцовому та оптичному діапазоні з вимірюванням частот; методів субдопплерівської
спектроскопії; принципів роботи стандартів частоти; методів сучасної надширокосмугової
терагерцової спектроскопії у часовій області.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
Вивчення методів та засобів спектроскопії у терагерцовому та субтерагерцовому діапазоні.
1.3. Кількість кредитів 3
1.4. Загальна кількість годин 90 (18л+9п+63с)
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
за вибором
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
2-й
Семестр
3-й
Лекції
18 год.
Практичні, семінарські заняття
9 год.
Лабораторні заняття
Самостійна робота
63 год.
Індивідуальні завдання
Контрольнi роботи − 2

1.6. Заплановані результати навчання
Студенти повинні знати :
Основні методи емісійної та поглинальної спектроскопії у субтерагерцовому, терагерцовому
та оптичному діапазоні з вимірюванням частот; методів субдопплерівської спектроскопії;
принципів роботи стандартів частоти; методів сучасної надширокосмугової терагерцової
спектроскопії у часовій області.
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. Основи емісійної спектроскопії
Тема 1. Емісійна спектроскопія
Терагерцовий діапазон та його значення у сучасному світі. Переваги емісійних
спектрометрів. Імпульсні Фур’є спектрометри з імпульсним упорскуванням речовини що
досліджується. Емісійні спектрометри з внутрішньо імпульсним частотним модулюванням.
Тема 2. Терагерцова спектроскопія когерентного спонтанного випромінювання
Спектрометри з реєстрацією когерентного спонтанного випромінювання. Аналіз систем
фазового автопідстроювання частоти. Застосування перетворення Лапласа для аналізу
систем регулювання. Функція дії у просторі перетворення Лапласа при переключенні
частоти. Негативний зворотній зв'язок як основа фазового автопідстроювання частоти.
Прямий цифровий синтез частоти у спектрометрах з реєстрацією когерентного спонтанного
випромінювання.
Тема 3. Субдопплерівська спектроскопія
Види розширення спектральних ліній. Реальна форма спектральних ліній. Методи
уникнення допплерівського розширення спектральних ліній. Спектроскопія насичення зі
спостереженням провалу Лемба. Математичне моделювання спектральної лінії з провалом
Лемба. Субдопплерівський спектрометр РІНАНУ.
Тема 4. Стандарти частоти
Точність вимірювань. Різниця між “accuracy” та “precision”. Мазер на основі амоніаку як
стандарт частоти. Рубідієвий стандарт частоти. Цезієвий стандарт частоти. Лазерне
охолодження атомів. Методи досягнення високої точності та стабільності.
Розділ 2. Основи терагерцової спектроскопії
Тема 5. Вимірювання частоти у терагерцовому та оптичному діапазоні
Спектр послідовності коротких імпульсів. Фемтасекундні лазери як основа оптичної
частотної гребінки. Оптичні частотні гребінки як стандарти та синтезатори частоти.
Вимірювання частоти в оптичному діапазоні за допомогою оптичних частотних гребінок.
Тема 6. Надширокосмугова терагерцова спектроскопія у часовій області
Методи надширокосмугової терагерцової спектроскопії у часової області. Застосування
надширокосмугової терагерцової спектроскопії. Спектроскопічні дослідження міжзоряного
середовища. Спектрорадіометри та аналізатори спектра.
3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем

Кількість годин
денна форма
заочна форма
у тому числі
усього
у тому числі
л
п ла інд с.
л п лаб інд
б.
.
р.
.
.
2
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5
6
7
8
9 10 11 12
Розділ 1. Основи емісійної спектроскопії
16
4
12
усього

1
Тема 1. Емісійна
спектроскопія
Тема 2.
Терагерцова
спектроскопія
когерентного
спонтанного
випромінювання
Тема 3.
Субдопплерівська
спектроскопія
Тема 4. Стандарти
частоти
Разом за розділом 1

16

2

2

12

16

2

2

12

19

4

3

12

67
12 7
48
Розділ 2. Основи терагерцової спектроскопії
15
4
2
9

Тема 5.
Вимірювання
частоти у
терагерцовому та
оптичному
діапазоні
Тема 6.
8
Надширокосмугова
терагерцова
спектроскопія у
часовій області
Разом за розділом 2 23
Усього годин 90

№
з/п
2
3
4
5

с.
р.
13

2

-

6

6
18

2
9

15
63

4. Теми практичних занять
Назва теми
Терагерцова
спектроскопія
когерентного
спонтанного
випромінювання
Субдопплерівська спектроскопія
Стандарти частоти
Вимірювання частоти у терагерцовому та оптичному діапазоні
Разом

Кількість
годин
2
2
3
2
9

5. Завдання для самостійної робота
№
з/п
1
2

3
4

5
6
7

8

9

Види, зміст самостійної роботи: робота з літературою, підготовка
до виконання практичних робіт
Тема 1
Ознайомитися з принципами емісійної спектроскопії [1]
Ознайомитися з емісійними спектрометрами з внутрішньо
імпульсним частотним модулюванням [2, 3, 4]
Тема 2
Ознайомитися з терагерцовою спектроскопією когерентного
спонтанного випромінювання [17, 18]
Ознайомитися з негативниим зворотнім зв'язком та фазовим
автопідстроюванням частоти [10, 11, 19, 20]
Тема 3
Ознайомитися з видами розширення спектральних ліній та
реальною формою спектральних ліній [5]
Ознайомитися з методами субдопплерівської спектроскопії [6, 7, 8]
Тема 4
Ознайомитися з принципами роботи рубідієвого та цезієвого
стандарту частоти [9]
Тема 5
Ознайомитися з методами вимірювання частоти у терагерцовому
та оптичному діапазоні [12, 13, 14]
Тема 6
Ознайомитися з принципами надширокосмугової терагерцової
спектроскопії у часовій області [15, 16]
Разом

Кількість
годин
6
6

6
6

6
6
12

9

6
63

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальних завдань не заплановано.
7. Методи контролю
Курс побудовано на лекційних заняттях, що знайомлять студентів з
теоретичним матеріалом, та з практичних занять, під час яких студенти мають на
практиці використовувати лекційні матеріали. Питання для теоретичного
опитування, приклади розпивання типових завдань, завдання для самостійної
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), проведення практичних занять (30 балів).
Підсумковий контроль - залік (40 балів).
8. Схема нарахування балів

Залікова
робота

Поточний контроль та самостійна робота
Т1
5

Розділ 1
Т2 Т3
5

5

T4
5

КР

Розділ 2
Т5 Т6
5

КР

Сума

Разом

5

15
60
20
15
10
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 виконання залікового білету оцінюється балом за
таблицею

№
з/п
1

Кільк.

2

1-8

3

9-19

4

20-24

5

25-32

6

33-36

7

балів

0

37-40

При оцінці відповіді на
При оцінці розв’язання задачі
теоретичні питання
Виявлено, що студент виявив академічну недоброчесність
Наведено лише визначення
Записано коротку умову, наведено
термінів, які входять до
діаграму або рисунок до завдання,
формулювання питання
записано основні закони з цієї теми
Наведено лише загальні
Додатково до п.2 вказано метод
відомості
розв’язання задачі
Додатково до п.3 при правильному
Наведено нечітку відповідь
виборі методу 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
викладення матеріалу або без
припинено розв’язання
належних ілюстрацій чи
оформлення відповіді ускладнює
розуміння тексту
Здобуто правильну кінцеву формулу
та проведено її аналіз, перевірку на
Повна бездоганна відповідь
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 відповіді на окремі завдання залікового білету.

9. Рекомендована література
Основна література
1. J.-U.Grabow, W.Stahl, H.Dreizler. A multioctave coaxially oriented beam-resonator
arrangement Fourier-transform microwave spectrometer // Review of Scientific Instruments.
– 1998. – V. 67. – p. 4072–4084.
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Vol.592. — P.L95-L98.
8. 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.
9. Риле Ф. Стандарты частоты. – М: Физматлит, 2009. – 510 с.
10. В.А.Диткин, А.П.Прудников. Интегральные преобразования и операционное
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12. Ye J., Cundiff S.T. (Editors), Femtosecond Optical Frequency Comb: Principle, Operation,
and Applications. – Kluwer Academic Publishers / Springer Norwell, MA, 2004. – 361 p.
13. C. O. Weiss, Frequency Measurement Chain to 30 THz Using FIR Schottky Diodes and a
Submillimeter Backward Wave Oscillator // Applied Physics B. – 1984. – Vol. 34, - pp. 63-67.
14. H. Schnatz, B. Lipphardt, J. Helmcke, F. Riehle, G. Zinner, First Phase-Coherent Frequency
Measurement of Visible Radiation // Physical Review Letters. – 1996. – Vol. 76. – No 1. –
pp.18-21.
15. E.Bründermann, H.-W. Hübers, M. F. Kimmitt, Terahertz Techniques. – Springer, London –
New York, 2012. – 383 p.
16. M. Perenzoni, D.J. Paul (Editors), Physics and Applications of Terahertz Radiation. –
Springer, London – New York, 2014. – 255 p.

Допоміжна література
17. Макаренко В., Синтезаторы частоты прямого цифрового синтеза // Электронные
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