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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.

Рекомендована література
Базова

1. Таунс Ч., Шавлов А. Радиоспектроскопия. – М.: Иностранная литература, 1959. – 736 с.
2. Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопи. – М.: Мир, 1985. – 384 с.
3. Алексеев Е.А., Захаренко В.В. Синтезатор прямого цифрового синтеза в микроволновой
спектроскопи // Радиофизика и задиоастрономия. – 2007. – т.12. – №2. – с. 205-213.
4. Алексеев Е.А., Мотиенко Р.А., Маргулес Л. Спектрометры миллиметрового и
субмиллиметрового диапазонов на основе синтезаторов прямого цифрового синтеза//
Радиофизика и задиоастрономия. – 2011. – т.16. - №3. – с. 313-327.
5. Белов С. П., Демкин В. М., Пученкин В. И., Третьяков М. Ю. Субмиллиметровый
газовый спектрометр РАД третьего поколения // Препр. / АН СССР. Ин-т прикладной
физики; №201. – Горький: 1988. – 24c.
6. Манассевич В. Синтезаторы частот. Теория и проектирование. – М: Связь, 1979. – 382 с.
7. Есепкина Н.А., Корольков Д.В., Парийский Ю.Н., Радиотелескопы и радиометры. – М.:
Наука, 1973. – 415с.

Допоміжна
8. Макаренко В., Синтезаторы частоты прямого цифрового синтеза // Электронные
компоненты и системы. – 2004. – №1. – с.3 – 7.
9. Макаренко В., Синтезаторы частоты прямого цифрового синтеза // Электронные
компоненты и системы. – 2004. – №2. – с.13 – 18.
10. Клэппер Дж., Фрэнкл Дж.. Системы фазовой и частотной автоподстройки частоты. Пер.
с англ. – М.: Энергия, 1977. – 440с.

11. Інформаційні ресурси
11. Руководство по синтезаторам прямого цифрового синтеза

http://www.ieee.li/pdf/essay/dds.pdf
12. Руководство по ФАПЧ

http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8040-D.PDF
http://www.freescale.com/files/rf_if/doc/app_note/AN535.pdf


