
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

“ОПТИЧНА СПЕКТРОСКОПІЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ ” 

Теми, що виносяться для самостійної роботи студентами 1 курсу магістри фізичного факульте- 

ту кафедри фізики функціональних матеріалів на період з 24 січня до 28 лютого 2018 року  

Викладач: докт. фіз.-мат. н., проф. Стрельчук В.В. 

1.  Наноматеріали та їх енергетичні спектри   

Тема 1.1.  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. 

Тема 1.2. 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.  

2. Фізичні методи дослідження.  

Тема 2.1. 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.  

3. Основи теорії люмінесценції твердих тіл.  

Тема 3.1. 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. 

Тема 3.2. 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). 

Контрольні запитання 

1.1. Наноматеріали, наноструктури і нанотехнології. Правило Мура. Річард Фейман ”Внизу 

багато місця: запрошення увійти в нову область фізики”. К.Е. (Ерік) Дрекслер ”Машина 

творення: настає ера нанотехнології”.  

1.2. Класифікація та застосування наноматеріалів. Підходи до визначення поняття 

наноматеріали. 

1.3. Найбільш видатні досягнення в багатодисциплінарній області нанофізики 

(наноматеріалів і наноструктур) відзначені Нобелівськими преміями по фізиці і хімії. 

1.4. Основні принципи нанотехнологій. 

1.5. Напівпровідникові наноструктури. Штучні періодичні структури (гетероперехід, 

гетероструктури, надгратки). Квантово-розмірні ефекти - квантово-механічна інтерференція 

електронних хвиль. 

1.6. Фундаментальні розмірні фізичні явища. Енергетичний спектр електронних і фононних 

збуджень. Квантове обмеження. 

1.7. Тунелювання. Застосування. 

1.8. Розмірне квантування в двохвимірному випадку. Квантова яма. 

1.9. Одномірні квантові нитки (КН). Густина станів одномірного електронного газу. 

1.10. Квантові точки. Концепція «штучних атомів». Енергетичний спектр і густина 

станів 



2.1.  Класифікація фізичних методів дослідження. Часова характеризація. Класифікація 

фізичних методів за характером взаємодії випромінювання, поля чи потоку частинок з 

речовиною (оптична спектроскопія, радіоспектроскопія, дифракційні, електричні, іонізаційні 

методи,...). 

2.2. Оптичні методи дослідження. Електромагнітне випромінювання. Ширина 

спектральних ліній (природня ширина спектральних ліній із співвідношення невизначеності 

Гейзенберга, Ефект Доплера, Розширення Лоренца, Ефекти Зеємана і Штарка). Параметри 

спектральної смуги.  

2.3. Експериментальні методи реєстрації оптичних спектрів - традиційний дисперсійний  та 

метод фур’є-спектроскопії.   

3.1. Фізична природа і типи люмінесценції. Нерівноважне випромінювання, поняття про 

люмінесценцію. Спонтанна і вимушена  люмінесценція   

3.2. Характеристики люмінесцуючих речовин. Принцип Франка-Кондона. Правило Стокса-

Ломеля. Правило дзеркальної симетрії. 

3.3. Стимульоване випромінювання. Люмінесценції та спектри збудження люмінесценції. 

Квантовий і енергетичний вихід. 

3.4. Люмінесценція об’ємних і наноструктурованих матеріалів.  

3.5. Біолюмінесценція. 

Лабораторні роботи. Теоретична підготовка 

Лабораторна робота №1. “Вимірювання розмірів наноструктур методом атомно-

силової мікроскопії”  

- вивчити теоретичні і експериментальні основи роботи атомно-силового мікроскопа; 

- ознайомитись із схематичною конструкцією і принципом роботи і електричного 

керування АСМ; 

- ознайомитись з роботою атомно-силового мікроскопа в контактному і 

напівконтактному режимах роботи на прикладі тестових решіток; 

Лабораторна робота №2. “Розрахунок енергетичних спектрів квантових точок і 

квантових ниток”  

- Ознайомлення з методами розрахунку енергетичного спектру та інших 

характеристик напівпровідникових квантових точок і квантових ниток, який 

проявляється  в спектрах поглинання і люмінесценції. 
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Конспект лекції до теми 1.1 та відповіді на контрольні запитання 1.1 – 1.5 

надіслати до 26 січня 2018 року. 

Конспект лекції до теми 1.2 та відповіді на контрольні запитання 1.6 – 1.10 

надіслати до 02 лютого 2018 року. 

Конспект лекції до теми 2 та відповіді на контрольні запитання 2.1 – 2.3 

надіслати до 09 лютого 2018 року. 

Конспект лекції до теми 3.1 та відповіді на контрольні запитання 3.1 – 3.2 

надіслати до 16 лютого 2018 року. 

Конспект лекції до теми 3.2 та відповіді на контрольні запитання 3.3 – 3.5 

надіслати до 23 лютого 2018 року. 

 

Конспект лекцій з курсу і опрацювання теоретичного матеріалу лабораторних робіт 

здати 01 березня 2018 року. 

Адреси для спілкування E-mail strelch@isp.kiev.ua ; viktor.strelchuk@ccu-semicond.ne  
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