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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни 

 “ СПЕКТРОСКОПІЯ ШВИДКОЗМІННИХ ПРОЦЕСІВ”) 

 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 
денна форма навчання 

Кількість кредитів — 5 
Галузь знань: 

10  
Природничі науки  

Нормативна 

Модулів — 1 
Спеціальність: 

104 Фізика та астрономія 

Змістових модулів —  1 

 
Рік підготовки: 

2-й 

 Семестр 
3-й Загальна кількість годин —  

150 
 

 

Лекції 
16 год. 

Практичні, семінарські 
- 

Лабораторні 
32 год. 

Самостійна робота 
102 год. 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних —  3 
самостійної роботи 
студента — 6,4 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
магістр 

Вид контролю:  
іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета  -  Розкрити фізичні основи отримання коротких та надкоротких світлових 
імпульсів, ознайомитись з методами спектроскопії з часовим розділенням, фізичними 
процесами з надшвидкими часами релаксації. 

 
Завдання – Навчити студентів оволодіти методами отримання коротких світлових 

імпульсів, вивчити обладнання та математичний апарат для аналізу амплітуди та форми 
імпульсів. Вивчити фізичні основи та апаратурне забезпечення для створення імпульсних 
лазерів піко- та фемтосекундного діапазону, надшвидкі фізичні процеси;  імпульсну 
абсорбційну, люмінесцентну та лазерну спектроскопію. 

 В результаті вивчення даного спецкурсу студент повинен  
 
знати:  
- математичні методи обробки результатів часових вимірювань; 
- фізичні основи та апаратурне забезпечення для створення імпульсних лазерів піко- 

та фемтосекундного діапазону; 
- механізми надшвидких фізичних процесів; 
- імпульсну абсорбційну, люмінесцентну та лазерну спектроскопію; 
 
вміти:  
- оволодіти методами отримування  коротких світлових імпульсів; 
- вивчити обладнання та математичний апарат для аналізу амплітуди та форми 

імпульсів; 
- вимірювання часових параметрів для отримання оптичних характеристик 

матеріалів. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Спектроскопія швидкозмінних процесів. 
 
Тема 1. Основні тенденції у розвитку спектроскопії з часовим розділенням. 

Абсорбційна та люмінесцентна спектроскопія. Імпульсні високоенергетичні збудження. 
Імпульсна лазерна спектроскопія. 

Тема 2. Імпульсні джерела збудження. Іскровий розряд. Синхротронне 
випромінювання. Імпульсні пучки заряджених частинок. Сильнострумові прискорювачі 
електронів, γ-джерела. Імпульсні лазери. 

Тема 3. Математичні методи обробки результатів часових вимірювань. Апаратна 
функція часового спектрометра. Рівняння згортки для збуджуючого імпульсу та імпульсу 
відгуку системи. Деконволюція. Чисельні методи розв’язування інтегро-диференціальних 
рівнянь Фрейнгольда 1-го роду. Метод регуляризації Тихонова. Ітераційні методи 
розв’язування некоректних математичних задач. 

Тема 4. Імпульсні лазери. Генерація коротких лазерних імпульсів. Амплітудна 
модуляція. Механічна та електрооптична модуляція. Модуляція добротності лазерних 
резонаторів. Генерація «гігантських» оптичних імпульсів. Пікосекундні лазери. Фазова 
модуляція. Активна та пасивна синхронізація мод. Здвоєний режим роботи лазерів – 
синхронізація і модуляція добротності. Самосинхронізація мод. Оптична компресія. Схеми 
компресії. 

Фемтосекундні лазерні системи. Задаючі генератори з фіксованою довжиною хвилі на 
основі твердо тільних та іонних лазерів. Перестроювані по частоті джерела спектрально-
обмежених імпульсів. Нелінійно-оптичні компресори.  Волоконно-оптичні модулятори та 
граткові компресори з фільтрами спектральних компонент. Нелінійно-оптичні компресори з 
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параметричним перетворенням частоти. Підсилення надкоротких імпульсів. Широкосмугові 
оптичні підсилювачі. 

Техніка вимірювань фемтосекундних імпульсів. Електронно-оптичні методи. 
Корелятори для фемтосекундних імпульсів. 

Тема 5. Імпульсна абсорбційна спектроскопія з часовим розділенням. Імпульсний 
абсорбційний спектрометр на базі лінійного прискорювача електронів. Абсорбційна 
спектроскопія з подвійним збудженням. Короткоживучі пари  френкелівських дефектів. 
Ефект «радіаційної» тряски. 

Тема 6. Люмінесцентна спектроскопія з часовим розділенням. Часові параметри 
вторинних процесів випромінювання (люмінесценція, «гаряча» люмінесценція, різні види 
розсіяння світла, випромінювання Вавілова-Черенкова). Вплив процесів дезактивацій 
збуджених станів, температурного та концентраційного гасіння на кінетику випромінювання. 

Тема 7. Міграційні процеси. Передача енергії збудження від донора до акцептора. 
Статичний перенос енергії збудження від матриці до випромінюючих центрів. Мультипольна 
взаємодія і її прояв в часових параметрах люмінесценції. 

Процеси випромінювальної релаксації в субнаносекундному часовому інтервалі. 
Механізми над швидкої люмінесценції. Між зонні та внутрізонні випромінювальні переходи. 
Розпад високо енергетичних електронних збуджень. Автолокалізація електронних збуджень 
(Vk-центри, автолокалізовані екситони). 

Тема 8. Лазерна імпульсна спектроскопія. Спектроскопія когерентних нестаціонарних 
процесів. Імпульсна Фур’є-спектроскопія. Нелінійні ефекти при збудженні над короткими 
імпульсами. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Кількість годин 

Денна форма 
у тому числі 

Назви змістових 
модулів і тем 

Усього  
л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Спектроскопія швидкозмінних процесів 
Тема 1. Основні тенденції у 
розвитку спектроскопії з ча-
совим розділенням. Абсорб-
ційна та люмінесцентна 
спектроскопія. Імпульсні 
високоенергетичні збуджен-
ня. Імпульсна лазерна 
спектроскопія. 

10 2    8 

Тема 2. Імпульсні джерела 
збудження. Іскровий розряд. 
Синхротронне випроміню-
вання. 

26 2  6  16 

Тема 3. Математичні методи 
обробки результатів часових 
вимірювань. 

12 2    10 

Тема 4. Імпульсні лазери. 12 2    10 
Тема 5. Імпульсна абсорб-
ційна спектроскопія з часо-
вим розділенням. 

26 2  8  16 

Тема 6. Люмінесцентна 
спектроскопія з часовим 

26 2  8  16 
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розділенням. 
Тема 7. Міграційні процеси. 28 2  6  18 

Тема 8. Лазерна імпульсна 
спектроскопія. 

10 2    8 

Вступне заняття. 
Підсумкове заняття. 

   2 
2 

  

Разом – зм. модуль1 150 16  32  102 

Усього годин 150 16  32  102 
 

 

5. Теми семінарських занять 
Семінарських  занять у курсі не передбачено. 
 

6. Теми практичних  занять 
Практичних занять не передбачено. 
  

7. Теми лабораторних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 
1. 

Вступне заняття. 
Врахування форми збуджуючого імпульсу при визначенні часових 

параметрів люмінесценції. 

2 
6 

2. Вимірювання спектрів люмінесценції та збудження люмінесценції 
з часовим розділенням. 

8 

3. Визначення констант процесів передачі енергії збудження 
методами імпульсної спектроскопії. 

8 

4. Вимірювання часових параметрів люмінесценції у мілічасовому 
діапазоні. 

6 

 Підсумкове заняття. 2 
 Всього за семестр 32 

 

8. Самостійна  робота 
Лекції, лабораторні 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Основні тенденції у розвитку спектроскопії з часовим 
розділенням. Абсорбційна та люмінесцентна спектроскопія. 
Імпульсні високоенергетичні збудження. Імпульсна лазерна 
спектроскопія. 

6 

2. Імпульсні джерела збудження. Іскровий розряд. Синхротронне 
випромінювання. 

8 

3. Математичні методи обробки результатів часових вимірювань. 8 
4. Імпульсні лазери. 8 
5. Імпульсна абсорбційна спектроскопія з часовим розділенням. 8 
6. Люмінесцентна спектроскопія з часовим розділенням. 8 
7. Міграційні процеси. 8 
8. Лазерна імпульсна спектроскопія. 8 
9. Застосування імпульсної спектроскопії в біології для вивчення 

процесів конформації білків, переносу енергії збудження в 
клітинах та фотосинтезу. 

8 
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10. Врахування форми збуджуючого імпульсу при визначенні часових 
параметрів люмінесценції. (лаб.) 

8 

11. Вимірювання спектрів люмінесценції та збудження люмінесценції 
з часовим розділенням. (лаб.) 

8 

12. Визначення констант процесів передачі енергії збудження 
методами імпульсної спектроскопії. (лаб.) 

8 

13. Вимірювання часових параметрів люмінесценції у мілічасовому 
діапазоні.(лаб.) 

8 

 Разом: 102 

 
                                               

10. Методи контролю 

 Контроль засвоєння матеріалу включає:  
Робота на лекціях (5 балів), колоквіум (5 балів), контроль за виконанням 

лабораторних робіт шляхом допуску  до лабораторних робіт  та захисту лабораторних робіт 
(40 балів) – разом за семестр 50 балів, іспит – 50 балів. Сумарна оцінка, таким чином, 
виставляється за 100-бальною шкалою. 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Розподіл балів, які отримують студенти в  процесі прослуховування лекційного курсу 
і виконання лабораторних робіт  (для екзамену) 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 
 

Підсумковий 
тест  

(екзамен) 

Сума 

Л Лаб. Кол. 

5 40 5 

50 100 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 
 

За національною шкалою 
Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  

71-80 С Добре 
Добре 

61-70 D Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 
Задовільно  

 

 

Зараховано 

 

 
12. Методичне забезпечення 
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13. Рекомендована література 

 
Базова 

 
1. Параметричні генератори світла і пікосекундна спектроскопія. Під ред А.Піскарскаса. 

Вільнюс: Мокслас. 1983. 
2. Зельдович Б.Я., Кузнецова Т.І. Генерація надкоротких імпульсів світла з допомогою 

лазерів. УФН. 1972. Т.106. – С.47. 
3. Ахманов С.А., Вислоух В.А. Самовплив хвильових пакетів в нелінійному середовищі 

і генерація фемтосекундних лазерних імпульсів. УФН. Т.149. – 450 с. 
4. Phosphor handbook/Shigeo Shionoya et al. CRC Press. 1999. 
5. Алукер Э.Д. Електронні збудження і радіолюмінесценція лужно-галоїдних  кристалів 

/ Е.Д. Алукер, Д.Ю. Лусис, С.А. Чернов. – Ін-т фізики Рига: Зінатне, 1979. – 251с. 

6. Алукер Э.Д. Швидкодіючі радіаційно-стимульовані процеси в лужно-галоїдних 
кристалах/ Е.Д. Алукер, В.В. Гаврилов, Р.Г. Дейч, С.А. Чернов. – Ін-т фізики. – Рига: 
Зінатне, 1987. – 183 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 
 
1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org. 

 


