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Вступ
Дисципліна «Обернені задачі радіофізики» є курсом за вибором для аспірантів
радіофізичного факультету та інших факультетів і викладається в 2 семестрі, обсягом 2
кредити, 34 години лекційні і 38 годин самостійної роботи.

Мета і завдання навчальної дисципліни «Обернені задачі радіофізики»:
ознайомлення та оволодіння сучасним рівнем знань про фундаментальні принципи і
методи аналізу та обробки інформації, практичного застосування експериментальних
методів обробки сигналів та теоретичних положень теорії інформації в сучасних
інформаційних технологіях, ознайомлення студентів з актуальними задачами виявлення та
відновлення сигналів, новітніми перспективними технологіями, які використовуються для
створення програмного забезпечення та електронної техніки у напрямку розвитку цих
технологій, а також підвищення рівня логічного, теоретико-математичного та
аналітичного мислення аспірантів.
Предмет навчальної дисципліни «Обернені задачі радіофізики» включає
основні методи та моделі, які застосовуються в сучасних системах обробки сигналів,
перспективи розвитку інформатики на основі новітніх досягнень фізики, наноелектроніки
та систем комп‘ютерної обробки інформації.
Вимоги до знань та вмінь.

Аспірант повинен знати: базові принципи теорії сигналів, такі як: простори
сигналів та їх представлення, лінійні та нелінійні перетворення, представлення
випадкових сигналів, теорію та експериментальні методи реалізації основних процедур
аналогової та цифрової обробки сигналів, матеріал попередніх курсів фізикоматематичного профілю, експериментальні методи фізики.
Аспірант повинен вміти: набути навичок самостійного використання і вивчення
спеціальної літератури, виконувати необхідні аналітичні розрахунки узагальнених
спектрів сигналів та реалізовувати їх визначення чисельними методами, визначати основні
статистичні характеристики випадкових сигналів, обирати фізичні моделі, користуватись
методами фізичних вимірювань.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності.
Навчальна дисципліна «Обернені задачі радіофізики» є складовою циклу професійної
підготовки аспірантів.

Зв’язок з іншими дисциплінами. «Обернені задачі радіофізики» вивчається
на основі знань з курсів математичної фізики, оптики, електродинаміки, квантової
механіки, квантової радіофізики і нелінійної оптики, 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.
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НАЗВА ТЕМИ

Сучасна теорія сигналів. Основні напрямки застосування
(системи керування та зв’язку, телекомунікаційні
та
мультимедійні технології, т.і.). Аналогові і цифрові сигнали.
Множини сигналів. Метрика, метричні простори.
Лінійні нормовані простори сигналів.
Простори зі скалярним добутком. Гільбертовий простір L2(T).
Скінченовимірні лінійні простори.
Представлення сигналів з L2(T). Теорема проектування.
Лінійні функціонали та оператори.
Випадкові сигнали. Спектральне представлення випадкових
сигналів.
Розвинення Карунена-Лоева та його застосування.

Обернена задача для лінійних систем як приклад
некоректної задачі.
Квазірозв‘язки некоректних задач. Методи регуляризації за
Тихоновим.
Оптимальне представлення випадкових сигналів. Базис
Карунена-Лоева.
Відновлення вхідного сигналу в лінійних системах з
адитивними шумами. Метод власних функцій каналу.
Відновлення сигналу в лінійних системах з неермітовим
оператором. Оптимальне відновлення аналогових сигналів
за дискретними відліками.
Обернена задача статистики фотовідліків для методу
квантового лічення фотонів.
Відновлення хвильового фронту сенсором Шека-Хартмана
як обернена задача.
Методи апостеріорного надрозрізнення сигналів в оптиці та
електронній спектроскопії.
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