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Назва дисципліни Спектроскопія швидкозмінних процесів 

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 

 Курс «Спектроскопія швидкозмінних процесів» розроблено 
таким чином, щоб надати учасникам відповідні загальні та 
фахові компетентності засновані на розумінні закономірностей 
спектроскопії швидкозмінних процесів. У курсі представлені 
відповідні теоретичні дані та передбачені практичні заняття з 
отримання коротких світлових імпульсів, створення 
імпульсних лазерів піко- та фемтосекундного діапазону. 

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна «Спектроскопія швидкозмінних процесів» є 
нормативною навчальною дисципліною з спеціальності: 104 – 
Фізика та астрономія, спеціалізації «Експериментальна 
фізика», яка викладається у 3 семестрі  в обсязі 5 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСTS). 

Програма навчальної дисципліни передбачає 
ознайомлення із основними тенденціями у розвитку 
спектроскопії з часовим розділенням,    математичними  
методами обробки результатів часових вимірювань, технікою 
вимірювань фемтосекундних імпульсів,  люмінесцентною 
спектроскопією з часовим розділенням, міграційними 
процесами. 

Мета та цілі 
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 
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імпульсів. Вивчити фізичні основи та апаратурне забезпечення 
для створення імпульсних лазерів піко- та фемтосекундного 
діапазону, надшвидкі фізичні процеси;  імпульсну 
абсорбційну, люмінесцентну та лазерну спектроскопію. 

 

Література для 
вивчення 
дисципліни 

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. 

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

 
Тривалість курсу Один семестр (3 семестр). 

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

Очікувані 
результати  
навчання 

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. 

Ключові слова Імпульс, імпульсна лазерна спектроскопія, джерела збудження, 
іскровий розряд, модуляція. 

Формат курсу Очний: проведення лекцій,  лабораторних занять та 
консультації для поглибленого розуміння тем. 

Теми Наведено у табл.1. 
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Підсумковий 
контроль, форма 

іспит в кінці семестру 
усний, тести  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з: 
Атомна фізика,  Квантова електроніка, Міграція та 
трансформація електронних збуджень в конденсованих  
системах. 

Навчальні методи 
та техніки, які 
будуть 
використовуватися 
під час викладання 
курсу 

Презентація, лекції, дискусія, виконання лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, рефератів. 

Необхідне 
обладнання 

Лекційні заняття ‒ мультимедійна установка та ноутбук. 
Лабораторні заняття ‒ 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  – 5 балів; 
 допуск  до лабораторних робіт  та захист лабораторних 

робіт – 40 балів; 
 контрольна  перевірка знань за змістовим  модулем  – 5 

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

Питання до 
екзамену (чи 
питання на 
контрольні роботи) 

1. Часові параметри люмінесцентних процесів. Остовно-
валентна люмінесценція. 
2. Вимірювання часових параметрів оптичних імпульсів 
методом статистичного ліку одиночних фотонів. Старт-
стопний метод. 
3. Синхротронне випромінювання – властивості та 
застосування. 
4. Вимушене комбінаційне випромінювання. 
5. Газорозрядні джерела оптичних імпульсів. 
6.Оптичне випрямлення та Черенковське 
випромінювання. 
7. Режим вільної генерації лазера. Пічкова структура 
імпульсу. 
8.Оптична параметрична генерація як спосіб 
перетворення частоти 
9.Режим модуляції добротності лазера. Часові параметри 
імпульсів поглинання. 
10.Використання методів нелінійної оптики для 
перетворення частоти. Генерація сумарної та різницевої 
частоти. 
11.Методи модуляції добротності лазерів 
12.Використання методів нелінійної оптики для 
перетворення частоти. Генерація другої гармоніки. 
13.Робота лазера в режимі синхронізації мод. Спектральна 
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ширина лазерного випромінювання. 
14.Схема та робота триступінчатого компресора оптичних 
імпульсів на оптичному волокні та дифракційних ґратках. 
15.Скорочення тривалості імпульсу в режимі 
синхронізації мод. 
16.Оптичний імпульс в нелінійному середовищі із k2>0. 
Розширення світлового імпульсу. 
17.Вивести умову спектрально обмеженого імпульсу ΔνΔ 
t ~ 1 
18.N-солітони. Компресія N-солітонів в оптичних 
волокнах із k2<0. 
19.Фазова та групова швидкості та співвідношення між 
ними для оптичного імпульсу. 
20.Поширення оптичного імпульсу в оптичному волокні. 
Умова формування оптичного солітона. 
21.Дисперсія групової швидкості, дисперсія оберненої 
групової швидкості та їх кореляція із дисперсією 
середовища. 
22.Фазова самомодуляція у нелінійній оптиці. 
Формування додатного чірпа. 
23.Амплітудна модуляція  та зміна частоти коливань. 
24.Самофокусування як прояв самодії у нелінійній оптиці.  
25.Фазова модуляція та формування додатних та 
від’ємних чірпів. 
26.Дифракційна ґратка як компресор оптичних імпульсів. 
Приклади схем з оптичною компресією на ґратці. 
27.Компресія фазомодульованих імпульсів у випадку 
αk2<0. Залежність тривалості імпульсу від розмірів 
оптичного середовища. Довжина компресії. Коефіцієнт 
компресії. 
28.Розширення фазомодульованих імпульсів у випадку 
αk2>0. Залежність тривалості імпульсу від розмірів 
оптичного середовища.  

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

 
Таблиця 1 

Схема курсу «Спектроскопія швидкозмінних процесів» 
Тиж-
день 

Тема занять (перелік 
питань) 

Форма діяльності  
та обсяг годин 

Додаткова 
література / ресурс 

для виконання 
завдань (за потреби) 

Термін 
виконання 

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

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

 1 тиждень 
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2  лабор.заняття– 2 год. 

самостійна робота – 
5 год. 

 1 тиждень 

3 Імпульсні джерела 
збудження. Іскровий 
розряд. Синхротронне 
випромінювання. 

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

 1 тиждень 

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

 1 тиждень 

5 Математичні методи 
обробки результатів 
часових вимірювань. 

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

 1 тиждень 

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

 1 тиждень 

7 Імпульсні лазери. Лекції – 2 год. 
лабор.заняття– 2 год. 
самостійна робота – 
6 год. 

 1 тиждень 

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

 1 тиждень 

9 Імпульсна абсорбційна 
спектроскопія з часовим 
розділенням. 

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

 1 тиждень 

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

 1 тиждень 

11 Люмінесцентна 
спектроскопія з часовим 
розділенням. 

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 Міграційні процеси. 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 Лазерна імпульсна 
спектроскопія. 

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

 1 тиждень 

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

 1 тиждень 

 


