
  

Робоча  навчальна програма з дисципліни 
“Електронні та квантові прилади надвисоких частот”  

 
1. Вступ 
1.1 Об′єкт вивчення  
Об′єктом вивчення курса є електронні та квантові прилади надвисоких частот (НВЧ) 

які широко застосовуються у радіоелектронної апаратурі сучасних радіоелектронних 
пристроях, системах і комплексах, системах передачі аналогової та цифрової інформації, 
сигналів телебачення та радіомовлення, зв’язку,  спеціалізованих системах радіолокації, 
навігації, тощо.  

 
1.2 Предмет вивчення 
Предмет курсу – вивчення фізичних основ, принципів побудови, конструкцій, 

робочих та експлуатаційних характеристикх, режимів роботи  електронних та квантових 
приладів надвисоких частот, особливостей їх застосування у сучасних  радіоелектронних 
пристроях, системах і комплексах.  

1.3 Мета навчання 
Метою курсу є формування у студентів теоретичних та практичних знань та навичок, 

що необхідні для їх участі у проектуванні, виробництві та експлуатації різноманітних 
радіоелектронних приладів, систем і комплексів НВЧ.  

В результаті вивчення курсу:   

Бакалавр повинен знати: 
− призначення та області застосування приладів НВЧ; 
- фізичні процеси, що відбуваються у приладах НВЧ з динамічним керуванням 
електронного потоку та приладах квантової електроніки. 
− конструктивні особливості та основні характеристики приладів НВЧ з 
динамічним керуванням електронного потоку та приладів квантової електроніки.; 
− технічні та експлуатаційні характеристики типових приладів НВЧ та приладів 

квантової електроніки  
Бакалавр повинен уміти: 

– самостійно користуватися науково-технічною та справочною літературою у 
галузі приладів НВЧ  та квантової електроніки; 
– здійснювати самостійний вибір необхідних приладів з параметрами, що 
потрібні для апаратури, яка проектується, або експлуатується. 
– самостійно читати креслення та схеми приладів НВЧ; 
– проводити порівняльний аналіз рішень, які приймаються.  

Бакалавр повинен мати уявлення: 
– про перспективний розвиток та тенденції удосконалення приладів та приладів 
НВЧ; 
– про сучасні методи інженерних розрахунків приладів НВЧ. 



  

Триместр 3.2 
2. Зміст дисципліни 

Вступ 

Всього годин – 3, у т.ч. лекції – 2, самостійна проробка матеріалу лекції – 1. 

 
Зміст та задачі курсу. Коротка історична довідка. Діапазон НВЧ, його верхня та 

нижня межа. Класифікація основних діапазонів НІЧ. Основні принципи динамічного 
керування електроного потоку у приладах НВЧ.  

Розділ 1. Прилади НВЧ динамічного керування електронного потоку  пролітного 
типу  

Всього годин – 14,5, у т.ч. лекції – 6, самостійна робота– 8,5. 

 
Лекція 1. Улаштування, конструктивні особливості та фізичні процеси прольотного 
клістрону. Закони модуляції електронного потоку по швидкості та щільності Гармонічний 
склад току клістрона. Характеристики і параметри прольотних клістронів. 

Проробка матеріалу лекції – 1 години. 
Самостійне вивчення питань (2,5 години): 
1.Взаэмодія електронного потоку  зі змінним електричним полем резонаторів 

прольотного клістрону: 
1.1 Наведення  струму у резонаторі, конвекційний струм. 
1.2.Еквівалентна схема резонатора прольотного клістрону. 
1.3. Добір енергії від електронів у  навантаження. 
Література: Основна Л1, стор. 26 – 53. 

                     Додаткова Л2, стор. 8-14. 

 Лекція 2. Багато резонаторні прольотні клістрони. Характеристики і параметри багато 
резонаторних прольотних клістронів. Галузі застосування. 

Проробка матеріалу лекції –  1  година. 
Самостійне вивчення питань (2 години): 
1 Методи підвищення електронного к.п.д. багаторезонаторного клістрону. 
2 Багаторезонаторні клістрони з рекуперацією. 
Література: Додаткова Л2, стор. 54-60. 

 
Лекція 3. Відбивний клістрон, принцип дії, зони синхронізму, електронна підстройка 
частоти, характеристики  та параметри.  

Проробка матеріалу лекції – 1 година. 
Самостійне вивчення питань (2 години): 
1. Аналіз характеристик відбивного клістрону на основі електронних провідностей. 
Література: Основна Л1, стор. 52-55. 

                     Додаткова Л2, стор. 68-73. 

 



  

Розділ 2. Прилади НВЧ тривалої взаємодії електронного потоку з 
високочастотним полем  

Всього годин – 16 , у т.ч. лекції – 6, самостійна робота– 10. 

 
Лекція 1. Сповільнюючи структури приладів НВЧ, розповсюдження електромагнітних хвиль 
у сповільнюючих структурах, просторові гармоніки, дисперсійні характеристики. 

 Проробка матеріалу лекції – 2 години. 
 

Лекція 2. Улаштування та конструктивні особливості ламп біжучої хвилі 
типу”О”.Характеристики та параметри ЛБХ.. 

 Проробка матеріалу лекції – 1 година.  
Самостійне вивчення питань (2,5 години): 

1. Елементи лінійної теорії лампи біжучої хвилі типу”О”. Енергетична взаємодія 
електронів з біжучою хвилею у ЛБХ. 

Література: Основна Л1, стор. 64-67. 

                     Додаткова Л2, стор. 125-130. 

Лекція 3. Улаштування та конструктивні особливості ламп зворотної хвилі типу”О”. Фізичні 
процесси, характеристики та параметри ламп зворотної хвилі. 

 Проробка матеріалу лекції – 2 години. 
Самостійне вивчення питань (2,5 години): 
1.Конструкційні особливості ламп зворотної хвилі типу”О”. 
2. Релятивістські ламп зворотної хвилі типу”О”. 
Література: Основна Л1, стор. 77-79. 

                     Додаткова Л2, стор. 146-150. 

 
Розділ 3. Прилади НВЧ зі схрещеними полями 

Всього годин – 19, у т.ч. лекції – 8, самостійна робота– 11. 

 
Лекція 1. Аналіз фізичних процесів у приладах з схрещеними полями. Модуляція 
електронного потоку по швидкості та щільності у приладах з схрещеними полями. 

Проробка матеріалу лекції – 2 години.  
Самостійне вивчення питань (1,5 години): 
1. Рух електронів у схрещених полях  з відмінної від нуля  початковою 
швидкістю під кутом до осі z. 
Основна Л1, стор. 79- 81. 
Лекція 2. Улаштування та конструктивні особливості багато резонаторних 

магнетронів. Умови синхронізму.  
Проробка матеріалу лекції – 2 години. 
 
 Самостійне вивчення питань (1,5 години): 
1.Робочий режим магнетрону. 
2. Умови синхронного руху електронів у поверхні аноду. Порогова напруга. 



  
Література: Основна Л1, стор. 93-97. 

                     Додаткова Л2, стор. 96-100. 

Лекція 3.  Коливальна система. Види коливань у магнетроні. Зв’язки. Характеристики 
магнетронів 

Проробка матеріалу лекції – 1 години. 
Лекція 4. Улаштування, конструктивні особливості, характеристики та параметри 

платінотронів (амплітрони, стабілотрони).  
Проробка матеріалу лекції – 2 години. 

 
Розділ 4. Прилади квантової електроніки 

Всього годин – 21,5 , у т.ч. лекції – 8, самостійна робота – 13,5. 

 
Лекція 1. Види випромінювання у квантових системах. Інверсна населенність та негативна 
температура квантової системи. 

Проробка матеріалу лекції – 1 години. 
Самостійне вивчення питань (2 години): 
1.Енергетичний спектр атома у зовнішньому полі. Одно фотонні та багато фотонні 

квантові переходи. Ширина спектральної лінії. 
Література: Основна Л2, стор. 139-147. 

                     Додаткова Л3, стор. 43-54. 
Лекція 2. Методи створення інверсної населеності Характеристики квантового 
підсилення.Улаштування та конструктивні особливості молекулярних  генераторів. 
Характеристики та параметри молекулярних генераторів. 

Проробка матеріалу лекції – 2 години. 
Самостійне вивчення питань (1,5    години): 
1. Квантові стандарти частоти. 
Література: Основна Л2, стор. 165 - 169. 

Лекція 3. Улаштування та конструктивні особливості квантових парамагнітних 
підсилювачів. Характеристики та параметри квантових парамагнітних підсилювачів. 

Проробка матеріалу лекції – 2 години. 
Самостійне вивчення питань (1,5    години): 
1.Конструктивні особливості квантових парамагнітних підсилювачів відбивного типу 

та підсилювачів біжучої хвилі. 
Література: Основна Л1, стор. 174 - 181. 



  
Лекція 4. Особливості квантових приладів оптичного діапазону, газові лазери. 

Твердотельні та напівпровідникові лазери (лазери з електронним збудженням, інжекційні 
лазери). 

Проробка матеріалу лекції – 2 години. 
Самостійне вивчення питань (1,5    години): 
1. Рідинні та хімічні лазери. 
Література:  Додаткова Л2, стор. 187-190 

 

3. Лабораторні роботи 

 (20 годин) 
1. Дослідження відбивного клістрона - 4 години  
2. Дослідження багато резонаторного магнетрону - 4 години  
3. Дослідження  лампи біжучої хвилі - 4 години 
4. Дослідження напівпроводнокового лазера - 4 години 
5. Дослідження газового лазера - 4 години 

 

4. Практичні заняття (10 годин) 

1. Взаємодія заряджених часток з електромагнітним полем. Наведення струмів при русі 
вільних зарядів. Умови порушення коливань в електродинамічних системах.  
2. Особливості роботи приладів НВЧ із резонансними і нерезонансними системами.  
3. Основні моменти теорії поширення лазерного випромінювання. Дифракція. Гауссовы  
пучки. Оптико-геометричне наближення. 
4.  Лінзові хвилеводи і лазерні резонатори.  
5. Нелінійна взаємодія електромагнітних полів. Лазерні умножители і перетворювачі 
частоти. Параметричні перетворювачі 
 

5. Розрахункова робота (5 годин) 

 Розрахункова робота – домашнє завдання на основі практичного заняття № 1 та 2. 
Виконується задача розрахунку умов збудження коливань для конкретного варіанту завдання 
в том, чи іншому із приладів.. 

 
5.Самостійна робота:   
Вивчення характеристик приладів НВЧ сучасної радіоелектроніки за 

допомогою Інтернету, питань конструювання та порівняння Ії  з існуючими та 
перспективними приладами України, Росії та інших країн, виконати розрахунки у рамках 
розрахунково-графічної роботи по існуючим методикам.  
 



  

6 Учбово - методичні матеріали дисципліни 
 

6.1 Основна література 
1. Дулин В.Н. Электронные и квантовые приборы СВЧ. .-М.: Энергия,1972.-224 с. 

наявність у бібліотеці 35 прим. 
2. Андрушко Л.М., Федоров Н.Д. Электронные и квантовые приборы СВЧ. .-М.: 

Радио и Связь,1981.-207 с. – наявність у бібліотеці 20 прим. 
6.2 Додаткова література 
 

1. Устройства и техника СВЧ/ В.Г.,Удачин П.В. Немец.- Учеб. Пособие по 
лабораторному практикуму.-Харьков,ХАИ,1994.- 214с.– наявність на кафедрі – 
20 прим. 

2. Березин В.М., Буряк В.С., Гутцайт Э.М., Марин В.П. Электронные приборы  
СВЧ.-М.: Высшая школа,1985.-296 с. 

3. Киселев Г.Л Приборы квантовой электроники. .-М.: Высшая школа,1985.-237 с. 
 

7. Контрольні питання 

 
1. Основні принципи динамічного керування електронного потоку у приладах 
НВЧ. 
2. Взаємодія НВЧ поля і електронного потоку. 
3.  Улаштування, конструктивні особливості та фізичні процеси прольотного 
клістрону.   
4. Закон модуляції електронного потоку по швидкості у прольотного клістроні. 
5.  Закон модуляції електронного потоку по  щільності у прольотного клістроні. 
6. Умови синхронізму  у прольотного клістроні. 
7.  Гармонічний склад току прольотного клістрона. 
8. Характеристики і параметри прольотних клістронів. 
9.  Багаторезонаторні прольотні клістрони. Улаштування, конструктивні 
особливості та фізичні процеси. 
10. Відбивний клістрон, принцип дії. 
11. Закон модуляції електронного потоку по  щільності відбивниго клістрону. 
12.  Зони сінхронізму відбивниго клістрону. 
13. Електронна підстройка частоти відбивниго клістрону., характеристики  та 
параметри 
14. Сповільнюючи структури приладів НВЧ, розповсюдження електромагнітних 
хвиль у сповільнюючих структурах. зв’язок фазової та групової швидкостей. 



  

15.  Просторові гармоніки у сповільнюючих структурах,, дисперсійні 
характеристики. 
16. Улаштування та конструктивні особливості ламп біжучої хвилі типу”О”. 
17. Умови синхронізму ЛБХ. 
18. Характеристики і параметри ЛБХ. 
19. Улаштування та конструктивні особливості ламп зворот-ньої хвилі типу”О”. 
20.  Фізичні процесси, характеристики та параметри ламп зворотньої хвилі. 
21. Умови збудження коливань у лампах зворотньої хвилі. 
22. Аналіз фізичних процесів у приладах з схрещенними полями.  
23. Рівняння руху електронів у постійних схрещених електричному і магнітному 
полях.  
24. Модуляція електронного потоку по швидкості та щільності у приладах з 
схрещенними полями 
25. Улаштування та конструктивні особливості багаторезонаторних магнетронів. 
26. Умови синхронізму. Види коливань у магнетроні. 
27. Характеристики магнетронів 
28. Магнетронні підсилювачі. Улаштування та конструктивні особливості 
платинотронів. 
29. Улаштування та конструктивні особливості ситабілотронів. 
30. Методи створення інверсної населенності Характеристики квантового 
підсилення. 
31. Улаштування та конструктивні особливості молекулярних  генераторів. 
Характеристики та параметри молекулярних генераторів. 
32. Улаштування та конструктивні особливості квантових парамагнітних 
підсилювачив. Характеристики та параметри квантових парамагнітних підсилювачив. 
33. Особливості квантових приладів оптичного діапазону, газові лазери. 
34. Твердотільні та напівпроводникові лазери (лазери з електронним збудженням, 
інжекційні лазери). 
35. Твердотільні та напівпроводникові лазери (лазери з електронним збудженням, 
інжекційні лазери). 

 
 
Програму склав 
професор, д.т.н.                                                               О.О. Зеленський 

  


