
Кафедра квантової 

радіофізики



Спеціальні лекційні курси
◼ Мікропроцесори

◼ Квантова електроніка

◼ Медійні технології в радіофізиці

◼ Вступ до радіофізики, електроніки 
та фотоніки

◼ Цифрова обробка інформації

◼ Функціональна електроніка

◼ Фізика активних середовищ

◼ Мікрохвильова електродинаміка

◼ Квантова радіофізика і
телекомунікаційні технології

◼ Бездротові комунікації

◼ Оптичні інформаційні системи 

◼ Хвильові і коливальні процеси 

◼ Основи статистичної радіофізики

◼ Сучасна напівпровідникова 
електроніка

◼ Мультимедійні технології

◼ Квантова електроніка

◼ НВЧ електроніка 

◼ Вибрані розділи квантової 

радіофізики (англійською мовою)

◼ Комп'ютерне моделювання 

◼ Експериментальна лазерна 
фізика

◼ Оптика лазерних систем

◼ Спінхвильова електродинаміка

◼ Оптика анізотропних та 
направляючих структур 

◼ Проектування радіоелектронних
схем

◼ Основи нанофізики і
нанотехнології

◼ Цифровий зв'язок



Лабораторія 

акустооптики

Лабораторія 

інтегральної оптики

та ближньопольової

мікроскопії

Лабораторія 

радіоспектроскопії 

і спінхвильової

електроніки

Лабораторія 

волоконної 

оптики

Лабораторія 

методів та 

приладів 

надвисоких 

частот

Лабораторія 

сертифікаційних 

випробувань 

голографічних 

елементів



Проекційні лазерні інформаційні системи, 

побудовані на базі швидкісного 

двокоординатного акустооптичного дефлектора

Лабораторія акустооптики



Лабораторія акустооптики
Лазерний скануючий диференційно-фазовий мікроскоп



Лабораторія лазерної поляриметрії

Автоматизований 2D Мюллер-поляриметр



Лабораторія інтегральної оптики

та ближньопольової мікроскопії

Зонд 

ближньопольового

НВЧ мікроскопа Ближньопольовий

мікрохвильовий скануючий

мікроскоп з активним зондом



Лабораторія інтегральної оптики
та ближньопольової мікроскопії

Комп’ютерна лабораторна робота з 

електрооптики, розроблена в лабораторії



Лабораторія радіоспектроскопії 
і спінхвильової електроніки

Багатоканальні 
фільтри НВЧ 

діапазону на основі 
епітаксіальних ЗІГ 

плівок

Амплітудно-частотна 

характеристика 

16-канального фільтра



Лабораторія сертифікаційних 
випробувань голографічних елементів

Автоматизована установка для визначення 

фізичних характеристик голограм



Лабораторія волоконної оптики

Установка для спостереження просторової структури 
вимушеного розсіювання Мандельштама-Брилюена у 

волоконному світловоді



Установка для вимірювання 

магнітних характеристик 

матеріалів

Аналізатор мережі фірми Agilent

в діапазоні 10 МГц - 67 ГГц

Установка для вимірювання 
електродинамічних 

характеристик матеріалів 
в діапазоні 37 – 53 ГГц

Установка для вимірювання 

електродинамічних 

характеристик матеріалів 

в діапазоні 25 – 37 ГГц

Лабораторія методів та приладів 
надвисоких частот
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