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 ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна “Люмінесцентні та сцинтиляційні матеріали” укладена 
відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з природничих наук 
за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Люмінесцентні та сцинтиляційні 

матеріали широко використовуються в багатьох областях фундаментальних і прикладних 
досліджень – в фізиці високих енергій, ядерній фізиці, діагностичній медичній апаратурі, в 

багатьох промислових вимірювальних системах, при радіоізотопному моніторингу. 
Виходячи з цього, в пропонованій програмі послідовність викладення дисципліни пов’язана 
з різноманітністю використання  цих матеріалів. 

Навчальну дисципліну “Люмінесцентні та сцинтиляційні матеріали ” аспіранти денної                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
форми навчання вивчають на другому році навчання в аспірантурі. 

 
 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “ Люмінесцентні та сцинтиляційні 

матеріали ”) 
 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань: 

10 Природничі науки 
Денна форма навчання 

Модулів – 1 Спеціальність: 

105 Прикладна фізика та 
наноматеріали 

Вибіркова 

Блоків змістових модулів – 1 Рік підготовки – другий 

Загальна кількість годин – 90 Спеціалізація: 

Фізика напівпровідників і 

діелектриків 

Семестр – 4 

Тижневих годин: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи – 2,6 

Лекції – 32 год. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

доктор філософії 

Лабораторні – 16 год. 

Самостійна робота – 42 год. 

Вид контролю – іспит 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить – 1,143. 
 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою і завданням навчальної дисципліни “Люмінесцентні та сцинтиляційні 

матеріали” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків  для розуміння 
феномену люмінесценції як фізичного явища. Практичного використання люмінесцентних та 

сцинтиляційних матеріалів, виходячи з особливостей процесів передачі енергії збудження до 
центрів свічення. 

 
В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен 

 знати:  

1. Теоретичне підґрунтя люмінесценції як фізичного процесу. 
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2. Діаграми енергетичних рівнів індивідуальних активаторних центрів свічення та вплив на 
них структури матеріалів. 

3. Класифікацію люмінесцентних та сцинтиляційних матеріалів за типом збудження, 
часовими характеристиками та механізмом елементарних процесів . 

4. Характеристики широковживаних фосфорів для виготовлення освітлювальних ламп, 

реєстрації катодного і рентгенівського випромінювання. 

5. Сцинтиляційні характеристики широковживаних сцинтиляторів і визначальні для них 

електронні процеси. 
 
 вміти: 

1. Робити порівняльну оцінку спектрометричних характеристик люмінесцентних матеріалів . 
2. Здійснювати розрахунок експлуатаційних характеристик сцинтиляторів в залежності від 

способу  їх використання, форми, розмірів і оптичних параметрів. 
3. Робити оцінку найкращого енергетичного розділення сцинтиляційних матеріалів в 

залежності від типу відбиваючої поверхні і різного значення коефіцієнта поглинання. 

 
Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год.). Курс складається з 32 год. лекційних 

занять, 16 год. практичних занять та 42 год. самостійної роботи. Тижневе навантаження 
студента складає 3 год. аудиторних занять та 2,625 год. самостійної роботи. 
 

 
3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Поглинання люмінесцентними матеріалами енергії збудження. 

Загальний вступ до люмінесцентного матеріалознавства. Діаграми енергетичних рівнів 

індивідуальних іонів (іони перехідних металів з dn і do електронною конфігурацією, іони 
рідкісноземельних металів з 4fn електронною конфігурацією, ртутеподібні центри з s2 
електронною конфігурацією, центри забарвлення). Поглинальні переходи з перенесенням 

заряду. 
Тема 2. Випромінювальні переходи в люмінесцентних центрах. 

Вступ. Екситонна люмінесценція лужногалоїдних кристалів. Особливості люмінесценції 
рідкісноземельних іонів (лінійчатий та широкосмуговий спектри свічення). Люмінесценція 
ртутеподібних іонів та іонів перехідних металів. Остовно-валентна люмінесценція. 

Термолюмінесценція. 
 Тема 3. Безвипромінювальні переходи. 

Вступ. Безвипромінювальні переходи в ізольованому люмінесцентному центрі. Випадок 
слабкого зв’язку. Середній та сильний тип зв’язку. Особливості гасіння люмінесценції при 
високоенергетичному збудженні. Температурне гасіння. Формула Мотта. Концентраційне 

гасіння. Гасіння сторонніми домішками. Безвипромінювальні переходи в напівпровідниках.  
 Тема 4. Передача енергії збудження. 

Вступ. Передача енергії між ідентичними люмінесцентними центрами.  Схема для іонів із 
слабким, проміжним і сильним зв’язком. Передача енергії між відмінними люмінесцентними 
центрами. Передача енергії в напівпровідниках. 

Тема 5. Практичне використання люмінесцентних матеріалів.  
Лампові фосфори. Люмінофори для чорно-білого і кольорового телебачення. Люмінофори 

для реєстрації рентгенівського випромінювання. 
Тема 6.Традиційні неорганічні сцинтиляційні матеріали.  

Сцинтиляційні властивості активованих лужно-галоїдних кристалів. Спектрометричні 

характеристики кристалів германата і силіката вісмута та деякі приклади їх використання в 
ролі сцинтиляційних матеріалів. Люмінесцентні властивості і кінетика сцинтиляцій 

вольфраматів кадмію, кальцію і цинку. Використання сцинтиляційних кристалів 
вольфраматів в електромагнітних калориметрах та в медичній діагностичній апаратурі.  
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Тема 7. Нові швидкодіючі сцинтилятори. 

Сцинтилятори на основі оксидних кристалів  активованих важкими рідкоземельними 
елементами. Робочий діапазон сцинтиляційних параметрів ітрієвих гранатів активованих 
церієм. Сцинтиляційні властивості флюоритів церію і барію та інших елементів.  

 Тема 8.Інше використання. 

Апконверсія. Апконверсійні процеси і матеріали. Люмінесцентний іон як зонд. 

Люмінесцентний імунологічний аналіз, принципи і матеріали. 
Тема 9. Деякі закономірності збирання світла і формування спектрометричних 

характеристик. 

Роль оптичних параметрів у формуванні спектрометричних характеристик сцинтиляційних 
кристалів. Вплив реабсорбції і показника заломлення. Особливості збирання світла в 

сцинтиляційних кристалах з великим співвідношенням повздовжніх і поперечних розмірів. 
Результати деяких розрахунків виконаних методом Монте-Карло. Оцінка найкращого 
енергетичного розділення сцинтиляційних матеріалів.  

                                                                                                               
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

лк пр лаб ср 

МОДУЛЬ 1 

1 Поглинання люмінесцентними матеріалами енергії збудження. 2 –  4 

2 Випромінювальні переходи в люмінесцентних центрах. 2 – 4 4 

3 Безвипромінювальні переходи. 2   4 

4 Передача енергії збудження. 4 – 4 4 

5 Практичне використання люмінесцентних матеріалів. 4 –  4 

6 Традиційні неорганічні сцинтиляційні матеріали. 4 – 4 6 

7 Нові швидкодіючі сцинтилятори. 6 – 4 6 

8 Інше використання 4 –  6 

9 
Деякі закономірності збирання світла і формування 
спектрометричних характеристик. 

 

4 –  4 

 ВСЬОГО 32 – 16 42 

 
 

5. ТЕМИ ЛАБОРАОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1 

1 Люмінесцентне дослідження кристалофосфорів активованих 
рідкісноземельними елементами. 

4 

2 Отримання спектрів збудження фотолюмінесценції з врахуванням 

селективних  властивостей установки та чутливості фотоприймачів. 
4 

3 Дослідження кінетики післясвічення люмінесценції та розрахунок її 
часових параметрів. 

8 

 ВСЬОГО 16 
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6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Використовуються такі методи навчання:  

а) словесні – лекція, пояснення, бесіда, інструктаж (вступний та поточний) під час виконання 
лабораторних робіт; 

б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу таблицями, схемами та графіками; 
в) лабораторні – виконання лабораторних робіт, що передбачає організацію навчальної 
роботи для отримання нових знань, перевірки певних наукових гіпотез на рівні досліджень , 

узагальнень та аналізу та формування вмінь і навичок інтерпретації результатів досліджень. 
 

 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ  

 

Контроль знань здійснюється за результатами іспиту. 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

А 90–100 5 відмінно 

В 81–89 
4 

дуже добре 

С 71–80 добре 

D 61–70 
3 

задовільно 

Е 51–60 достатньо 
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Физический институт им. П. Н. Лебедева, 1999. 
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школа, 1988. –  200 с. 

 
 

Допоміжна: 

      1.А. М. Гурвич Введение в физическую химию кристаллофосфоров. – М.: Мир, 1982. 
      2.В. Р. Карась, Е. П. Сысоева Сцинтиляционные материалы и детекторы на их основе.– 

         Черкассы: ОНИИТЭХИМ, 1989. – 125 с. 
 

9. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  
 
Форма підсумкового контролю успішності – іспит. 


