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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Фізика і фотоелектроніка ІЧ, ТГц та мм діапазонів спектру»  

 (за вимогами ECTS) 

 

Мета: ознайомлення та надання знань з фізика і фотоелектроніки ІЧ, ТГц та мм 

діапазонів спектру, методів формування та дослідження фізичних властивостей спеціальних 

матеріалів для конструювання ТГц та ІЧ детекторів. Навчальний курс направлений на 

ознайомлення аспірантів: 

 історією розвитку ТГц та ІЧ техніки; 

 основними типами ТГц та ІЧ детекторами: квантовими, тепловими та 

випрамляючими; 

 параметрами та характеристиками детекторів; 

 принципами ТГц та ІЧ детектування та джерелами випромінювання. 

Навчальна програма «Фізика і фотоелектроніка ІЧ, ТГц та мм діапазонів спектру» є базовою 

дисципліною для виготовлення та застосування ТГц та ІЧ детекторів.  

Предметом навчальної дисципліни «Фізика і фотоелектроніка ІЧ, ТГц та мм 

діапазонів спектру» є взаємозв’язок фізичних властивостей матеріалів з принципами ТГц та 

ІЧ детектування для вирішення прикладних задач спостереження та виявлення скритих 

об’єктів. В курсі детально розглядаються властивості матеріалів та систем та їх 

взаємозв’язок технологічними процесами їх створення. 

 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Фізика і фотоелектроніка ІЧ, ТГц та мм 

діапазонів спектру ” є засвоєння базових знань з історія розвитку науки, створення та 

функціонування ТГц та ІЧ техніки, яка в наш час демонструє швидке зростання і набуває 

широкого розповсюдження у застосуванні у різних галузях, особливо в галузі безпеки, 

біомедицини, астрофізики та інших галузях.  

 В результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:  

 історію розвитку ТГц та ІЧ техніки; 

 класифікацію ТГц та ІЧ детекторів, особливості функціонування різноманітних 

традиційних охолоджуваних та неохолоджуваних ТГц та ІЧ-детекторів та масивів та 

інших приладів нових матеріалів; 

 фізичні принципи роботи квантових, теплових та випрамляючих ТГц і ІЧ детекторів; 

 обрання фізичної структури та властивостей матеріалу, формування та поведінку 

пасивуючих покриттів для фотоприймачів; 

Курс ІІІ Галузь знань 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Семестр – 5 

Кількість кредитів ECTS – 4 

Тижневих годин - 4 

Природничі 

науки 

Тип: нормативна 

Загальна кількість годин – 120 

Аудиторних – 40 год. 

Лекції – 20 год. 

Практичні заняття – 0 год. 

Семінарські заняття – 20 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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 особливості створення ТГц та ІЧ детекторів на основі прямого та когерентного 

поглинання 

вміти:  

 аналізувати основні відмінності фізичної структури матеріалів та її вплив на їх 

властивості; 

 описати основні фізичні процеси, що протікають в ТГц та ІЧ детекторах; 

 пояснити залежність властивостей приладів від застосування різних матеріалів;  

 пояснити залежність чутливості та надійності ТГц та ІЧ детекторах; 

 зробити оптимальний вибір між когерентним або некогерентним детекторами для 

різних цілей застосування, чутливості та технології тошо; 

 забезпечити метрологічні вимоги до методики контролю вимірювань. 

 

Форми проведення занять: лекції, семінари. Організація роботи слухачів навчальної 

дисципліни передбачає формування поняттєво-категоріального масиву інформації з кожної 

теми, контрольні питання та самостійні завдання, роботу з науково-технічною літературою. 

 

Поточний контроль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і перехресне 

усне опитування, бліцопитування; письмові контрольні роботи; практичні, індивідуальні та 

самостійні завдання; робота з діаграмами, графіками, схемами; розв’язання творчих задач; 

робота аспірантів у парах і групах; самоконтроль, тестова форма оцінювання навчальних 

досягнень аспірантів тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ) 

з навчальної дисципліни “ Фізика і фотоелектроніка ІЧ, ТГц та мм діапазонів спектру " 

(ІІІ курс – 5 семестр) 

 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Семінар

и, год. 

Самостійна 

робота, год. 

Разом, 

год. 

Змістовий модуль 1 

Загальна класифікація детекторів та історія розвитку ТГц та ІЧ техніки. 

1.1. Тема 1. Історія розвитку ТГц та ІЧ 

техніки.  
2 2 8 12 

1.2. Тема 2. Загальна класифікація ТГц 

та ІЧ детекторів.  
2 2 8 12 

1.3. Тема 3. Квантові, теплові та 

випрамляючі ТГц та ІЧ детектори.  
2 2 8 12 

1.4. Тема 4. Основні параметри 

детекторів: показники 

ефективності, виявлювальна 

здатність. 

2 2 8 12 

1.5. Тема 5. Основні параметри 

матричних детекторів ІЧ та ТГц 

випромінювання: еквівалентна 

шуму різниця температур (NEDT), 

дальності виявлення та 

розпізнавання, модуляційна 

функція передачі та роздільна 

здатність ІЧ та ТГц систем 

бачення.  

2 2 8 12 

 Разом 10 10 40 60 

Змістовий модуль 2 

Принципи ТГц та ІЧ детектування та джерела випромінювання 

2.1. Тема 6. Принципи ТГц та ІЧ 

детектування: пряме та когерентне 

детектування  

2 2 8 12 

2.2. Тема 7. Класифікація ТГц та ІЧ 

детекторів: некогерентне та 

когерентне детектування.  

2 2 8 12 

2.3. Тема 8. Графенові детектори.  2 2 8 12 

2.4. Тема 9. Детектори ТГц діапазони 

на основі метаматеріалів та 

фоторезистивних антен.  

2 2 8 12 

2.5. Тема 10. Джерела ТГц та ІЧ 

випромінювання: штучні, теплові 

та твердотільні.  

2 2 8 12 

 Разом 10 10 40 60 
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Всього 20 20 80 120 

 

 

ЗМІСТ НОРМАТИВНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Загальна класифікація детекторів та історія розвитку ТГц та ІЧ техніки. 

 

Тема 1. Історія розвитку ТГц та ІЧ техніки. (Brief history of THz and IR technologies). 

Обговорюється коротка історія розвитку науки ТГц та ІЧ техніки. В наш час, наука і 

технологія ТГц демонструє швидке зростання і набуває широкого розповсюдження у їх 

використанні, особливо в галузі безпеки, біомедицини, астрофізики та інших галузях.  

Тема 2. Загальна класифікація ТГц та ІЧ детекторів. (General classification of detectors). 

Наведена основна класифікація детекторів, зроблено увагу на велику різноманітність 

традиційних охолоджуваних та неохолоджуваних ТГц та ІЧ-детекторів та масивів, а також 

нових компонентів на основі нових матеріалів та конструкцій.  

Виміряти та порівняти ефективність детекторів та інфрачервоних сигналів ТГц та ІЧ-

сигналів може бути досить складним завданням. Причиною цього є те, що слід враховувати 

різноманітні параметри, які залежать від різних умов, таких як рівень потужності 

випромінювання, рівень вихідного сигналу випромінювача, що пов’язаний з його 

температурою, розмірами та коефіцієнтами сірості, фонові умови, електроніка обробки 

сигналів, тощо.  

Тема 3. Квантові, теплові та випрамляючі ТГц та ІЧ детектори. (Photon (quantum), thermal 

(power) and rectification detectors). 

Квантові детектори реагують на кількість падаючих фотонів. Чутливість ефективних 

квантових детекторів (фотопровідники або фотодіоди) можуть наближатися до границі 

фотонного шуму навколишнього середовища, за умови, що температура детектора є досить 

низькою.  

Теплові детектори поглинають енергію термічного випромінювання і перетворюють її в 

тепло. В ідеальному випадку чутливість теплових детекторів не залежить від довжини хвилі, 

оскільки сигнал залежить від лише потужності джерела випромінювання.  

Розглянути типи детекторів з нелінійними вольт-амперними характеристиками, більш відомі, 

як випрамляючі детектори. Приклади пристроїв з нелінійними ВАХ є діоди з бар’єрами 

Шоткі (Schottky barrier diodes – SBD), детектори, що базуються на ефектах надпровідності 

(SIS, HEB), детектори на основі надграток (SL), детектори на основі польових транзисторів 

(FET) тощо. 

Тема 4. Основні параметри детекторів: показники чутливості та еквівалентна шуму 

потужності. Basic parameters of detectors - figures of merit: Responsivity and Noise Еquivalent 

Power (NEP). 

Електромагнітне випромінювання, що поглинене детектором, змінює рух електричних 

зарядів або нагріває решітку детекторну або електронний газ в чутливому елементі, що 

приводить до зміни їх електричних параметрів. Електричний сигнал (струм або напруга) 
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залежить від інтенсивності падаючого випромінювання - кількості фотонів або потужності 

випромінювання, що падає на детектор.  

Тема 5. Основні параметри детекторів: виявлювальна здатність (D*) еквівалентна шуму 

різниця температур , модуляційна функція передачі та роздільна здатність системи. (Basic 

parameters of detectors - figures of merit: Detectivity, Noise equivalent difference temperature 

(NEDT) and Modulation transfer function and system’s resolution). 

Розглянуто основні детектування ІЧ та ТГц випромінювання, еквівалентна шуму різниця 

температур, модуляційна функція передачі та роздільної здатності систем для 

характеристики ІЧ-систем пасивного бачення.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Принципи ТГц та ІЧ детектування та джерела випромінювання. 

 

Тема 6. Принципи ТГц та ІЧ детектування: пряме та когерентне детектування. (IR and THz 

detection principles - direct and coherent detections).  

Обговорено основні принципи роботи ТГц та ІЧ приймачів на основі прямого та 

когерентного детектування. Показано, що кожен фотон у будь-якому ТГц чи ІЧ 

спектральному діапазоні є носієм інформації та дозволяє отримати інформацію про 

спостережувальні об'єкти.  

Тема 7. Класифікація ТГц та ІЧ детекторів: некогерентне та когерентне детектування. 

(General classification of IR and THz detectors: Incoherent and coherent detection). 

Розглянуто некогерентні та когерентні принципи роботи ТГц та ІЧ детекторів.  

Усі системи виявлення ІЧ або ТГ випромінювання, залежно від їх застосування та реєстрації 

можна приблизно поділити на дві групи некогерентних та когерентних детекторів.  

Вибір між когерентним або некогерентним детектуванням у спектральному діапазоні ТГц 

або ІЧ не завжди є очевидний, оскільки він залежить від різних умов: ТГц або ІЧ-смуги 

пропускання атмосфери, цілі застосування, чутливості детекторів, технології тощо. 

Тема 8. Графенові детектори. (Graphene-based detectors) 

Графен (одиничний атомний шар вуглецю, двовимірний графіт) є 2-D матеріалом, в якому 

електронний транспорт в основному регулюється релятивістським рівнянням Дірака. 

Останнім часом графен широко досліджується у фундаментальній науці та інженерно-

технічних галузях застосування. В останнє десятиліття цей матеріал був добре дослідженний 

для використання у ІЧ та ТГц-детекторах завдяки його оптичним, електронним та тепловим 

властивостям.  

Тема 9. Детектори ТГц діапазони на основі метаматеріалів та фоторезистивних антен. (THz 

sensors with metamaterials and Photoconductive antenna (PCA) detectors) 

Останні дослідження в конструюванні наноматеріалах дозволили створити метаматеріали 

(ММ), які дозволили започаткувати новий напрямок у розвитку терагерцових технологій для 

створення нового класу детекторів ТГц діапазону. Також, розглянуто клас ТГц приладів для 

спектроскопії та візуалізації – TDS (time-domain spectroscopy) -ТГц використання 

фоторезистивних антен (photoconductive antennas – PCAs), які привертають увагу як джерела 

та детектори в імпульсних та CW THz установках. 
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Тема 10. Джерела ТГц та ІЧ випромінювання: штучні, теплові та твердотільні. ( THz and IR 

sources: аrtificial, thermal and solid-state). 

Будь-який об'єкт з температурою T > 0 K є джерелом електромагнітного випромінювання. 

Теплове випромінювання добре описується теоретичним спектром абсолютно чорного тіла 

(Формула Планка) і залежить від температури об’єкта. Для природних джерел 

випромінювання, наприклад, температура поверхні Землі (T ~ 290… 310 K) або тіла людини, 

потужність теплового випромінювання є досить сильним в ІЧ-спектральному діапазоні 

прозорості атмосфери (максимум випромінювання знаходиться при λ ≈ 9,6 мкм), але воно 

слабке на частотах ТГц діапазону. Однак спектральна смуга ТГц активно освоюється 

астрофізикою у космосі на зовнішніх платформах поза атмосферою Землі в спектральному 

діапазоні λ ≈ 30… 600 мкм (частота випромінювання ν ≈ 0.5…10 ТГц), оскільки холодні 

предмети (пил і газ хмар в галактиках з T ≈ 10… 100 K) випромінюють у цьому 

спектральному діапазоні.  

Наведено типи штучних джерел, які в основному можна розглядати як такі, що 

базуються на тепловому випромінюванні, стимульованих емісійних процесах (лазери), 

процесах прискорення електронів, явищі негативного диференціального опору, генерація 

лазерних імпульсів тощо.  

Розглянуто твердотільні джерела ТГц випромінювання, такі як генератори та 

підсилювачі і які є надійними та компактними пристроями та можуть працювати в режимі 

CW при кімнатній температурі з відносно вузькою шириною лінії випромінювання. 
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