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Назва дисципліни Міграція та трансформація електронних збуджень в 
конденсованих системах 

Адреса викладання 
дисципліни 

79005, м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8а 

Факультет та 
кафедра, за якою 
закріплена 
дисципліна 

Фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

10 Природничі науки 
Спеціальність: 104 Фізика та астрономія 
Спеціалізація: Експериментальна фізика 
 

Викладачі 
дисципліни 

Волошиновський А.С., доктор фізико-математичних наук, 
професор, завідувач кафедри експериментальної фізики. 

Контактна 
інформація 
викладачів 

 avolosh@ukr.net 

Консультації з 
питань навчання 
по дисципліні 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій та лабораторних занять 
(за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн 
консультації через електронну пошту. 

Сторінка 
дисципліни 

 

Інформація про 
дисципліну 

Дати студентам основи знань про люмінесценцію, як про один 
з потужних методів фізичного дослідження речовини. У курсі 
викладаються результати теоретичних і експериментальних 
досліджень різних люмінесціюючих систем. Розглянуто 
фізичні основи люмінесцентних процесів, підходи до розробки 
люмінесцентних пристроїв та продемонстровано можливість їх 
різноманітного використання в багатьох областях 
фундаментальних і прикладних досліджень  – у фізиці високих 
енергій, ядерній фізиці, діагностичній медичній апаратурі, в 
багатьох промислових вимірювальних системах, при 
радіоізотопному моніторингу і т.д. 

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна «Міграція та трансформація електронних 
збуджень в конденсованих системах» є нормативною 
навчальною дисципліною з спеціальності: 104 – Фізика та 
астрономія, спеціалізації «Експериментальна фізика», яка 
викладається у 2 семестрі  в обсязі 5 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСTS). 
Програма навчальної дисципліни передбачає ознайомлення із 
загальними закономірностями випромінювальних процесів, 
основними механізмами люмінесцентних процесів за умови 
внутрішньоцентрової та рекомбінаційної люмінесценції, 
люмінесценції екситонів, релаксації та трансформації енергії 
збудження за умови високоенергетичного збудження, впливу 
розмірних процесів та квантового обмеження на 
люмінесценцію. Ці основи люмінесценції будуть фундаментом 
для розуміння процесів у люмінофорах різного призначення та 
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сцинтиляційних матеріалах.  Запропоновані лабораторні 
роботи дозволять проводити оцінки люмінесцентних та 
сцинтиляційних параметрів. 

Мета та цілі 
дисципліни 

Мета  –  Ознайомити студентів з явищами люмінесценції, 
як одного з важливих методів фізичного дослідження речовин і 
їх застосування в народному господарстві.  

 
Завдання – Навчити студентів механізмів збудження 

люмінесценції в речовинах у різних агрегатних станах, 
досліджувати спектральні параметри і кінетику люмінесценції, 
визначати природу елементарного осцилятора і фізичні 
параметри атомів, молекул та іонів. Застосовувати ці знання 
при виготовленні люмінесцентних систем (сцинтиляторів, 
люмінофорів, дозиметрів і ін.) або при застосуванні 
люмінесцентного аналізу. 
 

Література для 
вивчення 
дисципліни 

1. Волошиновський А.С., Родний П.О. Випромінювальні 
остовно-валентні переходи в широкощілинних 
діелектричних кристалах. – Львів: Вид.центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2004. – 200 с. 

2. Ребане К.-С.К. Люмінесценція. – Тарту: Тартуський дер. 
ун-т, 1966. 

3. Сердюк В.В., Ваксман Ю.Ф. Люмінесценція 
напівпровідників. – Одеса: Вища школа, 1988. – 200 с. 

4. G. Blasse, B. C. Grabmaier Luminescent materials. – Springer-
Verlag, 2001. – 121 p. 

5. А. С. Волошиновський.  Основи люмінесценції / А. С. 
Волошиновський, С. Г. Неділько, М. С. Підзирайло.  – 
2004. – 207 с. 

6. Scintillation materials and detectors, Catalog of the Institute for 
single crystals: Kharkov. 1995. 

7. Релаксація високоенергетичних збуджень у нанорозмірних 
матеріалах / О.В. Гектін, А.С. Волошиновський, О.С. 
Заіченко, В.В. Вістовський, Т.С. Малий, А.В. Жишкович // 
Харків: “ІСМА”, 2018.– 217 ст. 

8. А.С.Крочук , М.С.Підзирайло, З.А.Хапко, О.Т.Антоняк. – 
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 
молекулярної спектроскопії і люмінесценції.   – Львів: Вид. 
ЛНУ, 2000. – 38 с. 

9. Wikipedia. http://www.wikipedia.org. 
 

Тривалість курсу Один семестр 

Обсяг курсу 150 годин, з яких 48 год. аудиторних занять, з них 16 год. 
лекцій, 32 год. лабораторних занять та 102 год. самостійної 
роботи. 

Очікувані 
результати  
навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати:  

 класифікацію явищ люмінесценції; 
 механізми збудження люмінесценції речовин в різних 

агрегатних станах; 
 квантову теорію люмінесценції; 
 особливості внутрішньо центрової і рекомбінаційної 

люмінесценції центрів забарвлення; 
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 характеристику екситонної люмінесценції кристалів; 
 методи визначення параметрів рівнів захоплення 

електронів і дірок в кристалах; 
 механізми перенесення енергії до центрів 

випромінювання 
 механізми міграції енергії збудження по кристалічній 

матриці 
 особливості прояву квантово-розмірних ефектів у 

люмінесценції наночастинок. 
 механізми утворення радіаційних дефектів 

 
вміти:  

 відрізняти явище люмінесценції від інших видів свічення; 
 пояснити основні закономірності спектрів конденсованих 

систем (закони Стокса, дзеркальної симетрії між 
спектрами поглинання і випромінювання, антистоксову 
люмінесценцію і ін.); 

 побудувати зонну схему кристалу, розмістити рівні 
активатора, діркові і електронні рівні захоплення; 

 якісно характеризувати процеси міграції та 
трансформації енергії електронного збудження в 
кристалофосфорах 

 обчислювати кількісні значення параметрів 
люмінесценції; 

 змонтувати спектрофотометричну установку на базі 
монохроматорів для досліджень явищ люмінесценції; 

 проводити експерименти по визначенню параметрів 
люмінесценції: дійсного розподілу енергії в спектрі 
люмінесценції, частоти чисто електронного переходу, 
положення піків термо- і фотостимульованої 
люмінесценції і ін. 

 знаходити зв’язок між електричними властивостями 
конденсованих середовищ і особливостями їх зонної 
структури; 

 планувати і здійснювати простіші експерименти по 
дослідженню атомних станів; 

 систематизувати елементарні частинки на основі 
сучасних уявлень. 

 
Ключові слова люмінесценція, люмінофори, швидкодія, роздільна здатність, 

рівні активатора, міграція та трансформація енергії, 
наночастинки. 

Формат курсу Очний: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота та  
консультації для поглибленого розуміння тем. 

Теми Наведено у табл.1. 

Підсумковий 
контроль, форма 

іспит в кінці семестру 
усний  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
дисциплін: Атомна фізика, Квантова механіка, Спектроскопія 
атомів, молекул і кристалів. 

Навчальні методи 
та техніки, які 
будуть 

Презентація, лекції, дискусія, виконання лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, рефератів. 
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використовуватися 
під час викладання 
курсу 
Необхідне 
обладнання 

Лекційні заняття ‒ мультимедійна установка та ноутбук. 
Лабораторні заняття ‒ наукове обладнання навчальної 
лабораторії люмінесценції. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 
кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводяться за 100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням: 

 робота на лекціях – 10 балів; 
 допуск  до лабораторних робіт  та захист лабораторних 

робіт – 30 балів; 
 контрольна  перевірка знань за змістовими модулями – 

10 балів. 
Разом: 50 балів. 
 Іспит:   50 балів. 
 Підсумкова максимальна кількість балів: 100. 
 

Питання до 
екзамену (чи 
питання на 
контрольні роботи) 

1. Визначення люмінесценції. 
2.Класифікація  видів люмінесценції за типом збудження, 
часовим характеристикам.   Флуоресценція та фосфоресценція. 
3. Умови співіснування вільних та автолокалізованих 

екситонів. Люмінесценція АЛЕ. 
4. Автолокалізований екситон в ЛГК.  

Просторова та   енергетична структура АЛЕ. 
5.Класифікація  видів люмінесценції за механізмом 

елементарних збуджень. Резонансна люмінесценція, 
спонтанна, метастабільна та рекомбінаційна люмінесценція.   

6. Динаміка руху "гарячих" та автолокалізованих дірок. 
7. Основні люмінесцентні характеристики речовин.  
8. Просторова та енергетична структура автолокалізованої 

дірки в ЛГК.  
9. Кінетика рекомбінаційної люмінесценції. 
10.Типи екситонів в кристалах, спектри поглинання та 

люмінесценції вільних екситонів.  
11. Потенціальні криві молекул та принцип Франка-Кондона. 
12. Діаграми Танабе-Сугано для іонів Ti3+, Cr3+, Mn3+. 

Безфононна і широкосмугова люмінесценція іонів 
перехідних металів. 

13.Люмінесценція багатоатомних молекул. 
14. Тривалентні (Ce3+, Pr3+,Nd3+) та двовалентні (Eu2+, Sm2+, 

Yb2+) іони РЗЕ з 4f  5d переходами. 
15.Незалежність спектрів люмінесценції від довжини хвилі 

збуджуючого світла та закон Стокса-Ломеля.  
16.Особливості випромінювальних 4f-4f переходів в іонах 

Gd3+, Eu3+ та Tb3+. 
17. Антистоксова люмінесценція. Використання антистоксової 

люмінесценції для охолодження газів.  

18. Особливості люмінесценції ртутеподібних центрів  
19. Правило дзеркальної симетрії спектрів поглинання та 

випромінювання. 
20. Природа А-, В-, С-  та D- смуг поглинання ртутеподібних 

центрів. Структура та температурна залежність розщеплення 
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А- і С- смуг поглинання.  

21. Кінетичні рівняння балансу між процесами рекомбінації, 
іонізації, захоплення електронів пастками та їх звільнення з 
пасток. 

22. Форма поверхні адіабатичного потенціалу у випадку 
взаємодії T-рівнів з Eg- та T2g - коливаннями. Статичний та 
динамічний ефект Яна-Теллера. 

23. Види гасіння молекулярної люмінесценції. Температурне 
гасіння. Формула Мотта. 

24. Вібронна взаємодія та ефект Яна-Теллера. Псевдоефект 
Яна-Теллера. 

25. Концентраційне гасіння.  
26. Електрон-фононна взаємодія та форма спектрів 

люмінесценції. Параметри електрон-фононної взаємодії. 
27. Схеми рекомбінаційних процесів в кристалофосфорах. 
28. Криві ТСЛ для кінетики II-го роду. Глибина пасток. 
29. Кінетичні рівняння балансу та квазімолекулярна кінетика 
загасання. (Кінетика I-го роду). Залежність кінетики 
люмінесценції від температури.  
30. Криві термолюмінесценції у випадку кінетики I-го роду. 

Глибина пасток.  
31. Кінетичні рівняння балансу та загасання люмінесценції по 

гіперболі (Кінетика II-го роду). 
32. Термолюмінесценція і її спостереження.  
33. Визначення енергії термічної іонізації пасток на основі 

аналізу кінетики   фосфоресценції. 
34. Форма поверхні адіабатичного потенціалу у випадку 

взаємодії T-рівнів з Eg- та T2g - коливаннями. Статичний та 
динамічний ефект Яна-Теллера. 

35. Концентраційне гасіння.  
36. Кінетика рекомбінаційної люмінесценції. 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 
по завершенню курсу. 

 
 

Таблиця 1 
Схема курсу «Міграція та трансформація електронних збуджень в конденсованих системах» 

 
Тиж-
день 

Тема занять (перелік 
питань) 

Форма діяльності  
та обсяг годин 

Додаткова 
література / ресурс 

для виконання 
завдань (за потреби) 

Термін 
виконання 

1 Визначення люмінесценції. 
Класифікація видів 
люмінесценції. Основні 
люмінесцентні 
характеристики речовин.  

Лекції – 2 год. 
лабор.заняття– 2 год. 
самостійна робота – 
6 год. 

 1 тиждень 

2  лабор.заняття– 2 год. 
самостійна робота – 
5 год. 

 1 тиждень 

3 Особливості молекулярної 
люмінесценції. Види 

Лекції – 2 год. 
лабор.заняття– 2 год. 

 1 тиждень 
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гасіння молекулярної 
люмінесценції.  

самостійна робота – 
8 год. 

4  лабор.заняття– 2 год. 
самостійна робота – 
6 год. 

 1 тиждень 

5 Обертова поляризація 
молекул. Енергетична 
зонна модель 
кристалофосфорів. 

Лекції – 2 год. 
лабор.заняття– 2 год. 
самостійна робота – 
7 год. 

 1 тиждень 

6  лабор.заняття– 2 год. 
самостійна робота – 
5 год. 

 1 тиждень 

7 Загасання люмінесценції. 
Термолюмінесценція та 
методи визначення 
параметрів центрів 
захоплення. 

Лекції – 2 год. 
лабор.заняття– 2 год. 
самостійна робота – 
8 год. 

 1 тиждень 

8  лабор.заняття– 2 год. 
самостійна робота – 
5 год. 

 1 тиждень 

9 Електрон-фононна 
взаємодія в твердих тілах. 
Люмінесцентна 
спектроскопія 
ртутеподібних центрів 

Лекції – 2 год. 
лабор.заняття– 2 год. 
самостійна робота – 
8 год. 

 1 тиждень 

10  лабор.заняття– 2 год, 
самостійна робота – 
5 год. 

 1 тиждень 

11 Енергетичні схеми 
кристалофосфорів з іонами 
рідкісноземельних 
елементів та перехідних 
металів групи заліза. 

Лекції – 2 год. 
лабор.заняття– 2 год. 
самостійна робота – 
8 год. 

 1 тиждень 

12  лабор.заняття– 2 год. 
самостійна робота – 
5 год. 

 1 тиждень 

13 Екситони. Люмінесценція 
вільних екситонів. 
Автолокалізація 
електронних збуджень. 
Релаксовані та 
нерелаксовані дірки. 
Автолокалізовані екситони. 
Люмінесценція низько 
розмірних систем. 

Лекції – 2 год. 
лабор.заняття– 2 год. 
самостійна робота – 
8 год. 

 1 тиждень 

14  лабор.заняття– 2 год. 
самостійна робота – 
5 год. 

 1 тиждень 

15 Перенесення, міграція  та 
трансформація 
електронних збуджень в 
кристалах. Основні типи 
дефектів. Механізми 

Лекції – 2 год. 
лабор.заняття– 2 год. 
самостійна робота – 
8 год. 

 1 тиждень 
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утворення центрів 
забарвлення. Центри 
забарвлення. Діркові 
центри забарвлення. 

16  лабор.заняття– 2 год. 
самостійна робота – 
5 год. 

 1 тиждень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


