Анотація курсу "Сучасна радіоспектроскопія"
Викладач – кандидат фізико-математичних наук, доцент Алєксеєв Є.А.
Курс – лекційний, з лабораторними заняттями.
Мета і завдання навчальної дисципліни
Мета. Вивчення методів та засобів сучасної експериментальної
радіоспектроскопії, методів стабілізації та синтезу частоти, методів
вимірювання частот ліній обертальних спектрів молекул, методів дослідження
форми спектральних ліній. Вивчення методів спектрального аналізу
міжзоряного середовища.
Завдання дисципліни є засвоєння студентами методів та засобів сучасної
мікрохвильової спектроскопії.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: основні різновиди сучасних радіоспектрометрів, їх переваги та
призначення; методи обробки експериментальних записів спектрів;
вміти: застосовувати метод найменших квадратів, здійснювати
розрахунки простих систем ФАПЧ, проводити експериментальне вимірювання
обертальних спектрів молекул.
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