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удосконалень (модернізації) антен 

спецпризначення на найближчу 

перспективу; 

 

 знання характеристик та параметрів 

вітчизняних та закордонних антен з 

обробкою сигналів та існуючі обмеження 

при їх реалізації. 

 вміти провести аналіз даних, що 

отримано при проектуванні антен з 
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Завдання 

Тема 1. Антени в сучасній 

радіоелектроніці. Класи антен, їх 

параметри та характеристики. 3     3 11 

Вивчення принципів 

побудови та 

алгоритмів 

функціонування антен 

спецпризначення 

Тема 2. Класифікація антен з 

обробкою сигналу як основного 

напрямкурозвитку та їх коротка 

характеристика. 

3     3 11 

Ознайомлення з 

конструкціями антен 

з обробкою сигналів 
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3    4 7 11 

Вивчення параметрів 

та характеристик 

антен з електричним 

скануванням 

Тема 4. Проектування антен 

апертурного синтезу та 
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Розрахунок антен 

апертурного синтезу 

Тема 5. Антени мобільного з’язку. 

Фрактальні антени 
4    8 12 14 

Розрахунок 

фрактальних антен 

Тема 6. Метаматеріали 

2    3 5 5 

Ознайомлення з 

властивостями та 
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Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

поточне оцінювання 10 
впродовж 

семестру 

теоретичний звіт за кожною темою 

захист лабораторних 

робіт 

35 захист лабораторної роботи №1 

30 захист лабораторної роботи №2 

35 захист лабораторної роботи №3 

складання іспиту 

90-100 

після 

модулю, 

за 

розкладом 

сесії 

відмінно   

75-89 добре 

60-74 задовільно 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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