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 Мета і завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни полягає в формування у студентів уявлень про

фізичні основи, методи, засоби та сучасний рівень розвитку квазіоптичних
терагерцевих радіохвильових технологій; вивчення студентами елементної бази,
на якій будуються сучасні радіоелектронні пристрої терагерцевого діапазону;
ознайомлення з принципами дії, методами аналізу і розрахунку характеристик
квазіоптичних приладів і пристроїв різноманітного призначення.

Завдання дисципліни є роз'яснити студентам фізичні основи терагерцевої
квазіоптики, властивості, особливості, характеристики, принципи дії і методи
розрахунку квазіоптичних хвилеводних функціональних пристроїв і
радіовимірювальних приладів терагерцевого діапазону і цим сприяти більш
швидкому оволодінню цим новим науковим напрямком.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: фізичні основи терагерцевої квазіоптики; властивості, особливості,

принципи дії і методи розрахунку квазіоптичних хвилеводних функціональних
пристроїв і радіовимірювальних приладів різноманітного призначення для
терагерцевої області електромагнітного спектру;

вміти: здійснювати аналіз, розрахунки параметрів і визначати основні
характеристики хвилеводних елементів і пристроїв для терагерцевої квазіоптики.
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