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 Мета і завдання навчальної дисципліни " Флуктуаційні явища в 

електронних системах" : ознайомлення та оволодіння сучасним рівнем знань про 

методику і можливості флуктуаційних досліджень провідних матеріалів. 

 Предмет навчальної дисципліни "Флуктуаційні явища в електронних 

системах"  включає основні методи та моделі, які застосовуються в фізиці 

флуктуаційних явищ, фізичні поняття, що вивчаються та ілюструються 

застосуваннями. 

 Вимоги до знань та вмінь.  

 Студент повинен знати: основні поняття про випадкові процеси, моделі 

флуктуаційних процесів в різних матеріалах та приладах, експериментальні методи 

досліджень. 

 Студент повинен  вміти:  обирати фізичні моделі, користуватись методами 

фізичних вимірювань, прийоми аналізу достовірності фізичних моделей для 

розв'язання фізичних задач та набути навичок самостійного використання і вивчення 

літератури з фізичних дисциплін. 

 Місце в структурно -логічній схемі спеціальності.  

Нормативна навчальна дисципліна "Флуктуаційні явища в електронних 

системах" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня "магістр". 

Система контролю знань та умови складання іспиту.  Навчальна 

дисципліна " Флуктуаційні явища в електронних системах " оцінюється за модульно–

рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів : до першого входять 1–7 

теми, до другого 8–15 теми.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною 

шкалою за кожний модуль.  

 

Система контролю знань 

  Курс "Флуктуаційні явища в електронних системах" складається з 2-х 

змістовних модулів (ЗМ-1, ЗМ-2). 

 Навчальним планом на вивчення курсу відведено 34 години лекцій, 4 години 

ПК, 3 години ПКР,  годин КСРС, 2 години залік у ІII семестрі. 

 Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

 Передбачені : 

 2 підсумкові модульні контрольні роботи; 

 комлексний підсумковий модуль – залік. 

 

Підсумкова оцінка (ПО) розраховується за накопичувальною системою 

Максимальна кількість балів ПМК-1 ПМК-2 Залік Всього 

За модульну контрольну роботу 40 40 20 100 

 

Форми поточного контролю: контрольна робота, самостійна робота (в тому 

числі, перевірка виконання домашніх завдань). 

До підсумкової оцінки студент може отримати додаткові бали: 

 за статтю в науковому журналі - до 10 балів; 

 за доповідь на науковій всеукраїнській або міжнародній конференції – до 10 

балів; 

 за активну участь у науково-дослідній роботі за науковою тематикою 
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факультету – до 5 балів; 

 

 

Тематично-змістовна частина курсу 
  

№ Зміст лекційного заняття Годин 

1 Тема 1. Вступ. Поняття про випадковий процес. Флуктуації в радіофізиці. 

Шум. Спектри шуму. Одиниці вимірювання шуму. 

2 

2 Тема 2. Математичні методи. Інтеграл та ряд Фур’є. Теорема Парсеваля. 

Випадкові процеси. Характеристики випадкових процесів. Кореляційні 

функції.  

2 

3 Тема 3. Властивості стаціонарного ергодичного процесу. Шум лінійних і 

нелінійних систем. Особливості шуму нестаціонарних систем.  

2 

4 Тема 4. Тепловий шум. Теорема Найквіста. Еквівалентні шумові схеми 

чотирьохполюсників. Режими вимірювання шуму. Перетворювання 

еквівалентних схем. 

2 

5 Тема 5. Шуми в електронних приладах. Генераційно-рекомбінаційний шум. 

RTS-шум. Шум ХШР-центрів. Шум прилипання. Об’ємний шум. 

Поверхневий шум. Нерівноважний шум.  

4 

6 Тема 6. Шум напівпровідникового діода. Ідеальний діод. Дробовий шум. 

Довгий діод. Шум ОПЗ. Поняття про модуляційний шум. 

3 

7 I модуль. Контрольна робота. 1 

8 Тема 7. Еквівалентна шумова схема біполярного транзистора. Шум 

біполярного транзистора. Коефіцієнт шуму. Розрахунок шуму біполярного 

транзистора. 

2 

9 Тема 8. Еквівалентна схема польового транзистора. Шум польового 

транзистора. Джерела шуму польового транзистора. 

3 

10 Тема 9. Шум МДП транзистора. 1/f-шум. Теорія Мак Уортера. Гіпотеза 

Хоуге. Проблема 1/f-шуму. 

4 

11 Тема 10. Шум лавинного діода. Шум високочастотних приладів.  2 

12 Тема 11. Експериментальне вимірювання характеристик шуму. Інтегральні 

параметри. Спектральне представлення шуму. Кореляційні характеристики. 

2 

13 Тема 12. Шум низькорозмірних структур. Шум 2D і 1D електронного газу. 

Нерівноважний шум потужних транзисторів. Фазовий шум. 

2 

14 Тема 13. Технічні засоби вимірювання характеристик шуму. Аналізатор 

спектру. Аналого-цифрове перетворення. Малошумлячий підсилювач.  

2 

15 II модуль. Контрольна робота. 1 

 Всього: 34 
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