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1. Мета дисципліни – отримання знань в області основних напрямів оптичної спектроскопії 

конденсованих середовищ та квантово-розмірних структур.  Передбачається освоєння 

фундаментальних закономірностей, пов'язаних з розповсюдженням та взаємодією 

електромагнітного випромінювання з речовиною, процесами поглинання, випромінювання і 

розсіювання світла, властивостями вторинного випромінювання, нелінійно-оптичними явищами в 

конденсованих середовищах, фотонними, фононними і плазмонними хвилями в твердих тілах. 

Ознайомлення студентів (магістрів) з сучасними теоретичними знаннями та основами 

експериментальних методів оптичної спектроскопії та діагностики мікро- і наноструктур; 

методами комп’ютерного програмного забезпечення для обробки експериментальних результатів 

в області оптики твердого тіла і наноструктур; застосуванням методів випромінювальної, 

поглинальної (відбивальної) і коливної спектроскопії для дослідження структур мікро- і 

наноелектроніки;  отримання необхідних навиків використання раманівського спетрометра Horiba 

Jobin Yon T64000 і інфрачервоного Фур’є спектрометра Bruker Vertex 70V. Завдання дисципліни 

передбачає творче оволодіння студентами (магістрами) знаннями, вміннями і навиками по тим 

розділам квантової фізики і оптики твердого тіла, які забезпечують повноцінне освоєння основних 

понять, методів і застосувань оптичної спектроскопії наноструктур. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: знати основи загальної 

фізики, квантової механіки, електродинаміки, фізики твердого тіла 

 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Курс «Оптична спектроскопія наноструктур» передбачає 

творче оволодіння студентами (магістрами) знаннями, вміннями і навиками по тим розділам 

квантової фізики і оптики твердого тіла, які забезпечують повноцінне освоєння основних понять, 

методів і застосувань оптичної спектроскопії наноструктур. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): отримання студентами знань про спектроскопічні дослідження 

фізичних процесів рекомбінаційного випромінювання, поглинання і відбивання світла і 

використання отриманих навиків для вирішення фізичних і хімічних задач фізики функціональних 

матеріалів, що сприятиме розвитку логічного і аналітичного мислення студентів – майбутніх 

фізиків. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми 

викладанн

я і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Студент повинен знати основні поняття та 

закономірності оптичних явищ в твердих тілах в 

широкому спектральному діапазоні від 

ультрафіолетового до інфрачервоного, механізми 

переносу енергії та тушіння люмінесценції в ідеальних 

кристалах, кристалах з дефектами і наноструктурах, 

можливості практичного застосування люмінесцентних 

методів дослідження рекомбінаційних процесів та їх 

теоретичного пояснення для різних функціональних 

матеріалів, розуміти принципи проведення фізичних 

експериментів по оптимальній характеризації 

нанорозмірних об’єктів.    

Лекції, 

самостійн

а робота. 

Модульні 

контрольні 

роботи, 

перевірка 

рефератів, 

іспит. 

50 

2 Студент повинен вміти творчо використовувати 

методи оптичної спектроскопії для різних 

Лаборато

рні 

Захист 
лабораторн
их робіт. 

50 
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функціональних матеріалів, аналізувати спектри 

люмінесценції та спектри збудження люмінесценції, а 

також ознайомитись з методами контролю фізичних 

параметрів матеріалів, які визначають якість матеріалів 

і надійність приладів, творчо використовувати методи 

оптичної коливної спектроскопії для дослідження 

фізичних характеристик та контролю параметрів 

функціональних матеріалів, самостійно вивчати і 

використовувати літературу з даної дисципліни, 

проводити аналіз отриманих експериментальних 

даних. 

роботи, 

самостійн

а робота. 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання. 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1 2 

Знання теоретичних основ оптичної спектроскопії. +  

Навички використання методів оптичної спектроскопії  + 

7. Схема формування оцінки. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6-8. Обов’язковим 

для іспиту є отримання мінімальної кількості балів на кожній модульній контрольній. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

Семестрове оцінювання:  
 Min Max 
Модульна контрольна робота 1 5 10 
Модульна контрольна робота 2 10 16 
Захист лабораторних робіт 5 8 
Реферат (есе) 4 6 

Підсумкове оцінювання:  

 Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Захист лаборатор- 

них робіт 
Реферат  Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 5 10 5 4 36 60 

Максимум 10 16 8 6 60 100 

 

Умови допуску до підсумкового екзамену: 

Для студентів, які набрали меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум за кожну 

форму контроля, для допуску до підсумкового екзамену необхідно перескласти відповідну модульну 

контрольну, лабораторну роботу з відповідним рівнем знань. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у 

відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі 

організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

Добавлено примечание ([Б1]): Програмні результати 

наведені умовно. Я гадки не маю, які вони насправді. 
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8. Структура навчальної дисципліни.. Тематичний  план  лекцій та лабораторних занять. 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції Л/Р С/Р 

Змістовий модуль 1 Фізика напівпровідникових наноструктур 

1 

ТЕМА 1. Наноматеріали та їх енергетичні спектри 
Вступ. Що означає ”нано” ? Наноматеріали, наноструктури і нанотехнології – 

історія, сучасний стан і перспективи. Класифікація напівпровідникових 

наноматеріалів (квантові нитки (КН), квантові ями (КЯ), квантові точки (КТ)). 

Застосування квантово-розмірних структуру в наноелектроніці і 

оптоелектроніці. Фундаментальні розмірні фізичні явища. Енергетичний 

спектр електронних збуджень наноструктур. Квантове обмеження. Ефект 

тунелювання. Розмірне квантування і густина станів в наноструктурах різної 

розмірності (КЯ, КН і КТ). Квантово-розмірний ефект в кремнієвих 

нанокристалітах. 

Практичне/лабораторне заняття 
Розрахунок енергетичних спектрів квантових точок і квантових ниток. 

4 4 20 

2 

ТЕМА 2. Фізичні методи дослідження. 

Часова характеризація методів. Класифікація фізичних методів дослідження. 

Спектроскопічні (спектральні) методи. Електромагнітне випромінювання та 

його кількісні характеристики. Ширина спектральних ліній: Природня ширина 

енергетичних рівнів; Ефект Доплера; Розширення Лоренца; Ефекти Зеємана і 

Штарка. Параметри спектральної смуги. Експериментальні методи реєстрації 

оптичних спектрів - "сканування спектру" та фур’є-спектроскопії. 

Практичне/лабораторне заняттяВимірювання розмірів наноструктур 

методом атомно-силової мікроскопії. 

2 2 20 

 Модульна  контрольна  робота    

Змістовий модуль 2 Оптична спектроскопія твердих тіл 

3 

ТЕМА 1. Основи теорії люмінесценції твердих тіл. 

Вступ. Природа і типи люмінесценції. Нерівноважне випромінювання і 

люмінесценція. Люмінесценція об’ємних і наноструктурованих матеріалів. 

Теплове свічення твердих тіл. Основні характеристики люмінесціюючих 

речовин. Спектри випромінювання, спектри збудження люмінесценції (СЗЛ), 

квантовий і енергетичний і квантовий вихід свічення. Принцип Франка-

Кондона. Закон Стокса-Ломмеля - Стоксовий зсув та правило дзеркальної 

симетрії спектрів поглинання та люмінесценції). Люмінесценція об’ємних і 

наноструктурованих матеріалів. Співвідношення між спектрами поглинання і 

випромінювання (принцип Ван Русбрека – Шоклі). Форма спектра 

випромінювання для прямих міжзонних переходів. Лазерне випромінювання. 

Спонтанне і вимушене випромінювання. Підсилення і генерація світла. 

Конструкція і параметри лазерів. Типи лазерів.  

Експериментальні методи і умови вимірювання спектрів люмінесценції. 

Стаціонарна люмінесценція. Фотолюмінесценція із часовим розділенням. 

Рекомбінаційне випромінювання твердих тіл при зона-зонних переходах. 

Люмінесценція  власна, екситонів, домішкових, донорно-акцепторних  або 

дефектних центрів. Внутріцентрова люмінесценція. Метод конфігураційних 

координат. Пояснення ефекту температурного тушіння внутріцентрового 

свічення та енергія активації такого процесу. 

Практичне/лабораторне заняття Метод конфігураційних координат.  

Реферат: «Квантові точки» «Багатофотонні поглинання в твердих тілах»; 

«Смуги домішкового поглинання центрів забарвлення» 

6 4 20  

4 

ТЕМА 2. Фізичні механізми випромінювальних процесів 

Зона схема кристалофосфора. Механізми переносу енергії. Механізми та 

ймовірність випромінювальної рекомбінації. Температурне тушіння 

рекомбінаційної люмінесценції. Антистоксова люмінесценція. 

Безвипромінювальна рекомбінація. Кінетика люмінесценції. Основні рівняння 

кінетики. Коефіцієнт рекомбінації і захоплення. Кінетика випромінювання 

6 8 20 
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напівпровідникових наноструктур: квантові ями, квантові точки. Крайова і 

довгохвильова люмінесценція напівпровідників. Прямі і непрямі 

випромінювальні переходи. Випромінювання з участю фононів. Екситонна і 

“гаряча” люмінесценція. Довгохвильова люмінесценція глибоких центрів 

свічення 

лабораторне заняття1. Оптика квантових ниток и квантових точок. Оптичні 

методи дослідження квантових точок. Застосування квантових точок: лазери 

для волоконного зв’язку, квантові точки в біології і медицині. 

2. Розрахунок співвідношення між екситоним радіусом і розміром 

наноструктури у випадку слабкого, проміжного і сильного конфайнмента (CdS 

КТ).Реферат: «Екситони в одно- і двовимірних  системах в електричному 

полі» 

5 

ТЕМА  3. Експериментальні методи і застосування оптичної  
спектроскопіїСучасні  методи реєстрації спектрів. Монохроматори. 

Систематичні і випадкові похибки. Апаратна функція. Методи оптичної 

спектроскопії поглинання (коефіцієнт поглинання і сила осцилятора). Методи 

люмінесцентної спектроскопії.  Електролюмінесценція. Термостимулювана 

люмінесценція кристалофосфорів. Катодолюмінесценція. Збудження 

люмінесценції електронним пучком. Квантовий вихід люмінесценції. 

Люмінесцентна мікроспектроскопія наноструктур. Скануюча оптична 

мікроскопія ближнього поля. 

Реферат: «Люмінесцентні наночастинки та їх застосування в науці про життя» 

6 4 20 

6 

ТЕМА  4. Основи коливної спектроскопії твердотільних функціональних 

мат 
Класичний і квантовомеханічний підхід для опису коливних спектрів. 

Коливання і хвилі в лінійному одномірному періодичному ланцюжку з 

атомами одного типу. Закон дисперсії для коливань одномірного періодичного 

ланцюжка з атомами двох типів. Коливання атомів тривимірної решітки. 

Нормальні координати кристалічної решітки. Фонони в кубічних кристалах. 

Коливання в полярних кубічних кристалах. Фонони в кристалах з вюрцитною 

кристалічною граткою. Комбінаційне розсіяння світла (КРС). Макроскопічна 

та мікроскопічна теорія КРС. Правила відбору. Інфрачервона спектроскопія. 

Типи коливань. Приклади. Алмаз, кремній і германій. 

Практичне/лабораторне заняття 
1. Вивчення властивостей аморфного кремнію методом ІЧ-спектроскопії 

2. Засвоєння основних принципів експериментальних вимірювань спектрів  

комбінаційного розсіяння світла в конденсованих системах 

6 8 20 

 ВСЬОГО 30 30 120 

Загальний обсяг 180  год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год 

Лабораторні - 30 год 

Самостійна робота -   120 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Сердюк В.В., Ваксман Ю.Ф.  Люминесценция полупроводников.-  К.; Одесса: Выща школа, 

1988. 

2. Люминесценция и ее применение / В. Л. Лёвшин, Л. В. Лёвшин.- М.: Наука, 1972. 

3. Питер Ю, Кардона М. Основы физики полупроводников / Под ред. И.И.Решиной / 

Физматлит, Москва, 2002.  

4. Панков Ж.  Оптические процессы в полупроводниках.- М.: Мир, 1972. 

5. Кюри Д., Люминесценция кристаллов, перевод с французского, М., 1961;  

6. Фок М. В., Введение в кинетику люминесценции кристаллофосфоров, М., 1964;  

7. Пека Г.П., Коваленко В.Ф., Куценко В.Н. Люминесцентные методы контроля параметров 

полупроводниковых материалов и приборов.- Киев, Техніка, 1986.  
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8. Верещагин И.К.  Электролюминесценция кристаллов.- М.: Наука, 1974. 

9. Н.Г. Башиев. Введение в молекулярную спектроскопию, Изд-во ЛГУ, Ленинград, 1974. 

10. Питер Ю, Кардона М. Основы физики полупроводников / Под ред. И.И.Решиной / 

Физматлит, Москва, 2002,560 с.  

11. Уханов Ю.И. Оптические свойства полупроводников.-  М.: Наука, 1977, 366 с. 

12.  Китель Ч. Введение в физику твердого тела.- М.: Физматлит, 1963, 384 с 

13. Рассеяние света в твердых телах /Под ред. М.Кардоны), М.,Мир, 1979, 390 с. 

14. Рассеяние света в твердых телах IV Электронное рассеяние, спиновые эффекты, 

морфические эффекты. /Под ред. М.Кардоны), М.,Мир, 1986, 408 с. 

15. Light Scatterinf in Solids V. Superlattice and ather microstructures. Ed. By V.Cardona and 

G.Guntherrodt.- Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1989, 211 p. 

16. Light Scatterinf in Solids VIII. Fullerenes, Semiconductor Surface, Coherent Phonons. Ed. By 

V.Cardona and G.Guntherrodt.- Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2000, 220 p. 

17. Light Scatterinf in Solids IX. Novel Materials and Techniques. Ed. By V.Cardona and 

G.Guntherrodt.- Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2007, 422 p. 

18. W.H.Weber,R.Merlin. Raman Scattering in Materals Science. .- Springer-Verlag, Berlin, 

Heidelberg, 2000, 492 p. 

19. Питер Ю, Кардона М. Основы физики полупроводников / Под ред. И.И.Решиной / 

Физматлит, Москва, 2002,560 с.  

20. Применение спектров комбинационного рассеяния / под ред. А.Андерсона, пер. с англ./ М.: 

Мир , 1977, 586 с. 

21. Сущинський М.М. Комбинационное рассеяние света и строение вещества / M: Наука, 1981, 

183 с. 

22. Строшило М., Дута М. Фонони в наноструктурах /под ред.Г.Н.Жижина, пер. с англ./ М.: 

Физматлит, 2006, 319 с. 

 

Додаткова: 

1. Оптика наноструктур / Под ред. А.В. Федорова. – СПб: Недра, 2005. 

2. Херман, М. Полупроводниковые сверхрешетки / М. Херман. – М.: Мир, 1989. 

3. Local probe techniques for luminescence studies of low-dimentional semiconductor structures / 

A.Gustafsson, et.al. // Journal of Applied Physics Vol. 84, № 4 (1998) P.1715 -1775. 

4. Gaponenko, S.V. Optical Properties of Semiconductor Nanocrystals / S.V. Gaponenko. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 

5.  Semiconductor Quantum Dots /Ed. Y.Masumoto, T.Nakagahara // Series Nanoscience and 

Nanotechnology, Springer. 2002. 

6.  Гительзон И.И. и др. Светящиеся бактерии, Новосибирск, 1984; Добрецов Г.Е. 

Флуоресцентные зонды в исследовании клеток, мембран и липопротеинов, М., 1989; 

Зеленин А.В. Люминесцентная цитохимия нуклеиновых кислот, М., 1967.; Карнаухов В.Н. 

Люминесцентный спектральный анализ клетки, М., 1978. 

 

Література до лабораторних/практичних занять 

1л. Дж.  Джоунопулос,  Дж.  Люковски.  Физика  гидрогенизированного аморфного кремния/ 

Выпуск2: Электронные и колебательные свойст-ва./ М.: Мир, 1988. - 448 с. ; М. Бродски. 

Аморфные полупроводники. М.: Мир,1982. - 419 с.; 

А.Смит. Прикладная ИК спектроскопия. М.: Мир, 1982. - 328 с. ; К. Данцер, Э.Тан, 

Д.Мольх. Аналитика. Систематический обзор. М.: Химия, 1981. – 280 с. ; Аморфный 

кремний и родственные материалы/ Под ред. Фрицше. М.: Мир, 1991. 

2л. Gaponenko, S.V. Optical Properties of Semiconductor Nanocrystals / S.V. Gaponenko. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 


