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Вступ Дисципліна "Електроніка надвисоких частот" є курсом за вибором для аспірантів  
радіофізичного факультету та інших факультетів і викладається в 2 семестрі, обсягом 1 
кредит, 18 годин лекційної роботи.  

Мета і завдання навчальної дисципліни "Електроніка надвисоких частот" – 
ознайомлення з фізичними принципами побудови, характеристик, режимів роботи 
електронних та квантових приладів надвисоких частот та особливостей їх застосування у 
сучасних радіоелектронних пристроях, системах і комплексах, а також методів та пристроїв 
керування їх параметрами. 

Предмет навчальної дисципліни "Електроніка надвисоких частот" включає сучасні 
методи та моделі, які застосовуються в описах за допомогою фізичної теорії електронних 
приладів надвисоких частот.  
Вимоги до знань та вмінь. 

Аспірант  повинен знати: 
Типи сучасних сучасних електронних та квантових приладів надвисоких частот, 

активних елементів, пристроїв керування параметрами надвисокочастотного 
випромінювання, а також фізичні основи функціонування цих приладів та застосування їх в 
сучасних галузях науки і техніки. 

Аспірант  повинен вміти: 
Знаходити розрахунковими методами характеристики надвисокочастотних активних 

елементів, оптимізувати їх параметри для реалізації надвисокочастотних ефектів. 
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна "Електроніка надвисоких частот"  є складовою циклу професійної 

підготовки аспірантів.  
Зв’язок з іншими дисциплінами. "Електроніка надвисоких частот" вивчається  на 

основі знань з курсів електрики та магнітизму, електродинаміки, квантової механіки, 
квантової радіофізики і фізики та техніки надвисоких частот, оптики, атомної фізики, які 
викладаються на другому,  третьому і четвертому  курсах радіофізичного факультету.  

Система контролю знань. Не містить підсумкової атестації у вигляді заліку чи 
іспиту, а контролюється викладачем при проведенні співбесід по темам. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 
№ 

тем
и НАЗВА ТЕМИ Лекції Самостійна  робота 

1 Предмет вивчення, Невзаємні елементи електроніки НВЧ  2  
2 Електровакуумні прилади НВЧ. 2  
3 Клістроні генератори. 2  
4 Магнетронні генератори. 2  
5 Твердотілі прилади НВЧ. 2  
6 Прилади НВЧ динамічного керування електронного потоку. 2  

7 Прилади НВЧ тривалої взаємодії електронного потоку з 
НВЧ. 2  

8 Плазмова НВЧ електроніка 2  
9 Прилади квантової електроніки 2  
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