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Методичні рекомендації по вивченню дисципліни 
 
 Дисципліна „Фізичні методи аналізу колективних збуджень в  

конденсованих середовищах та низьковимірних системах” є базовою дисципліною за 
вибором слухача для спеціальності "високі технології", яка викладається в  3-му   
семестрі магістратури в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS), в тому числі 51 години аудиторних занять (з них 34 години лекцій, 17 
годин практичні заняття), та 57 годин самостійної роботи. Підсумковий контроль  – іспит. 

Метою вивчення дисципліни " Фізичні методи аналізу колективних збуджень в  
конденсованих середовищах та низьковимірних системах " є ознайомлення студентів з 
основними типами елементарних збуджень в конденсованих середовищах і створення  
бази для вивчення курсів фізики низьковимірних систем, сучасної мікро- та 
наноелектроніки, сучасних мікробіології та супрамолекулярної хімії.  

Предметом навчальної дисціпліни „ Фізичні методи аналізу колективних 

збуджень в  конденсованих середовищах та низьковимірних системах” є фізичні 
властивості різних типів колективних збуджень в конденсованих середовищах, 
органічних макромолекулах і наноструктурах, а також фізичні основи 
експериментальних методів їх вивчення.  

В курсі детально розглядаються методи опису та аналізу фізичних властивостей 
колективних збуджень І кредит – колективні збудження у впорядкованих середовищах;  
ІІ кредит — методи виявлення і аналізу колективних збуджень, ІІІ кредит – оптичні 
властивості колективних збуджень. 

Вимоги до знань та вмінь. 
Знати: Основні типи лінійних та нелінійних колективних збуджень у твердих тілах та 

молекулярних структурах, їх фізичні властивості та роль у . Мати уяву про 
експериментальні методи реєстрації елементарних збуджень.  

Вміти: Застосовувати отримані знання для оцінки мікро- та макроскопічних 
характеристик відповідних матеріалів. Пояснювати результати експериментів в фізиці, 
біології, та хімії на основі побудови простих моделей.  

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 
„Колективні збудження в конденсованому середовищі та наноструктурах, і методи їх 
аналізу” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня „магістр”, і доповнює для вивчення інших спеціальних дисциплін „Фізика 
низьковимірних систем”,  „Фотофізичні процеси в органічних середовищах”, 
«Біомолекулярна електроніка». 

 

Контроль знань 
 

 Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Підсумкова оцінка 
розраховується за накопичувальною системою. При цьому максимальна кількість 
балів встановлюється наступним чином: 
 

 
Змістовний 

модуль 1 
Змістовний 

модуль 2 

Комплексний 
підсумковий 

модуль (іспит) 

Індивідуаль
ний 

навчальний 
проект 

(самостійна 
робота) 

Підсумкова 
оцінка за 

повний курс 

Максималь
на кількість 
балів 

30 30 30 10 
 

100 
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Заплановано можливість отримання індивідуальних навчальних проектів для кожного 
студента, за бажанням слухачів. На семестр заплановано також 2 самостійних 
завдання. 
 
За 1 контрольну роботу студент може отримати - максимум 20 балів. 
За самостійне завдання в першому модулі – максимум 10 балів. 
За перший змістовний модуль – максимум 30 балів. 
 
За 2 контрольну роботу студент може отримати - максимум 20 балів. 
За самостійне завдання в другому модулі – максимум 10 балів. 
За другий змістовний модуль – максимум 30 балів. 
 
 
Терміни проведення модульних контролів у 1 семестрі : 
 
 1 модульний контроль – до 8 листопада 2010 року; 
 2 модульний контроль – до 27 грудня 2010року. 
  

При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 

Шкала відповідності 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав 
сумарну оцінку за два змістовні модулі, яка менше ніж 40 балів, то студент не 
допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 
передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни „Колективні збудження 
в конденсованому середовищі та наноструктурах, і методи їх аналізу”.  

За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною 
шкалою  

90 – 100 5 відмінно   

85 – 89 
4 добре 

  

75 – 84   

65 – 74 
3 задовільно 

  

60 – 64   

35 – 59 
2 незадовільно 

  

1 – 34   
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Тематичний план лекцій та практичних занять 

 
1 семестр 

 

 

Номер 
лекції Назва лекції 

Кількість годин 

лекції 
прак-
тичні 

СРС 

Контро-
льно 

модульна 
робота 

Інші форми 
контролю 

 
ЗМ1: Колективні збудження у впорядкованих середовищах  
 
1 Вступ. Приклад колективних збуджень: 

фонони в атомному ланцюжку/кристалі. 
Польовий опис. Поняття про лінійні і 
нелінійні колективні збудження, приклади 
моделей (молекулярні та магнітні 
ланцюжки/драбинки, сегнетоелетрики, 
поліацетилен, графен і т.д.). .  

2  2   

2 Електрон-фононна взаємодія: полярони. 
Розгляд задачі про полярон методом 
теорії збурень (для слабкої взаємодії). 
Варіаційний метод. 

2 2 4   

3 Плазмони. Макроскопічний опис 
плазмових хвиль (модель желе). 
Наближення випадкових фаз. 
Екранування заряду в металах і 
напівпровідниках. 

2 2 4   

4 Екситони. Екситони в напівпровідниках 
(екситони Ванньє-Мотта) і молекулярних 
кристалах (екситони Френкеля). Екситони 
в вуглецевих нанотрубках Колективні 
властивості екситонів. 

2  4   

5 Перенос енергії в органічних 
макромолекулах. Екситон-фононна 
взаємодія. Солітони Давидова.  

2  4   

6 Магнітні колективні збудження. Спінові 
хвилі в феро- і антиферомагнетиках. 
Магнітні солітони. Топологічні нелінійні 
збудження. 

2  4   

7 Колективні збудження в низьковимірних 
сильнокорельованих спінових системах. 
Спінони в майже-ізінгівському ланцюжку. 
Холдейнівська щілина, триплони, системи 
з впорядкованими валентними зв'язками.   

2 2 4   

8 Солітони в полімерах. Пайерлсівська 
нестабільність. Солітонний механізм 
провідності в поліацетилені. Солітонні 
збудження в графені. 

2  4   

 Модульна контрольна робота №1    2  
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Номер 
лекції 

Назва лекції 

Кількість годин 

лекції 
практ
ичні 

СРС 

Контро-
льно 

модульна 
робота 

Інші форми 
контролю 

ЗМ2: Методи виявлення і аналізу колективних збуджень 
9 Нейтронна спектроскопія. Переріз 

розсіяння нейтронів на спінових  
збудженнях або збудженнях кристалічної 
ґратки. Динамічний структурний фактор.  
 

2 2 4   

10 Електронний парамагнітний (спіновий) 
резонанс: Правила відбору при ЕПР. 
Інтенсивність поглинання та ширина лінії.  
 

2 1 4   

11 Ядерний магнітний резонанс. Поздовжня 
та поперечна релаксація, хімічний зсув. 
 

2  4   

12 Фізика ближнього поля. Ближньопольова 
оптика та основи ближньопольової 
скануючої мікроскопії (ОБСМ). 

2  4   

13  Скануючі оптичні мікроскопи ближнього 
поля. Аналіз ближньопольових картин 
оптичної скануючої мікроскопії ближнього 
поля.  

4  4   

14 Аналіз властивостей неорганічних та 
органічних самоорганізуючихся  систем за 
допомогою  ОБСМ 

2 1 4   

15 Методи вимірювань та обробки оптичних 
спектрів неорганічних та органічних (в 
тому числі біологічних) об’єктів.  

4 1 3   

16 Аналіз оптичних спектрів 2 2 2   

 Модульна контрольна робота №2    2  

 ВСЬОГО 36 13 57 4  
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Докладний план лекційних, практичних та самостійних занять 
 

1 семестр 
 

Змістовний модуль 1: Колективні збудження у впорядкованих середовищах 
 
ЛЕКЦІЯ 1. (2 години) 
Вступ. Приклад колективних збуджень: фонони в атомному ланцюжку/кристалі. 
Польовий опис. Поняття про лінійні і нелінійні колективні збудження, приклади моделей 
(молекулярні та магнітні ланцюжки/драбинки, сегнетоелетрики, поліацетилен, графен).  
 

ЛЕКЦІЯ 2. (2 години) 
Електрон-фононна взаємодія: полярони. Розгляд задачі про полярон методом теорії 
збурень (для слабкої взаємодії). Варіаційний метод. 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1. (2 години) 
Розгляд задачі про полярон методом канонічних перетворень. 
 
ЛЕКЦІЯ 3. (2 години) 
Плазмони. Макроскопічний опис плазмових хвиль (модель желе). Наближення 
випадкових фаз (Ліндхарда). Екранування заряду в металах і напівпровідниках.  
 
ЛЕКЦІЯ 4. (2 години) 
Екситони. Екситони в напівпровідниках (екситони Ванньє-Мотта) і молекулярних 
кристалах (екситони Френкеля). Екситони в вуглецевих нанотрубках Колективні 
властивості екситонів. 
 
САМОСТІЙНЕ ЗАВДАННЯ №1.  
Поляритони в іонних кристалах. 
І 
ЛЕКЦІЯ 5. (2 години) 
Перенос енергії в органічних макромолекулах. Екситон-фононна взаємодія. Солітони 
Давидова.  
 

ЛЕКЦІЯ 6. (2 години) 
Магнітні колективні збудження. Спінові хвилі в феро- і антиферомагнетиках. Магнітні 
солітони. Топологічні нелінійні збудження. 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2.  (2 години) 
Модель Ізінга в поперечному магнітному полі: елементарний приклад квантового 
фазового переходу. 
 
ЛЕКЦІЯ 7. (2 години) 
Колективні збудження в низьковимірних сильнокорельованих спінових системах. 
Спінони в майже-ізінгівському ланцюжку. Холдейнівська щілина, триплони, системи з 
впорядкованими валентними зв'язками. 
 
ЛЕКЦІЯ 8. (2 години) 
Солітони в полімерах. Пайерлсівська нестабільність. Солітонний механізм провідності в 
поліацетилені. Солітонні збудження в графені. 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3.  (2 години) 
Проведення модульної контрольної роботи №1 
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Модульний контроль №1 
Контрольні запитання.  

1. Що таке ефективна маса елементарного збудження? Чим зумовлена ефективна маса 
полярона?  

2. Чому вирази для плазмової частоти в металах і напівпровідниках істотно різняться? 
3. Що таке екситони Ванньє-Мотта і екситони Френкеля, в яких матеріалах вони 

спостерігаються? 
4. Що таке топологічні солітони?  
5. До якого типу квантової статистики (Бозе чи Фермі) належать магнони? Чому? 

 

Змістовний модуль 2: Методи виявлення і аналізу колективних збуджень 
 
ЛЕКЦІЯ 9. (2 години) 
Нейтронна спектроскопія. Переріз розсіяння нейтронів на спінових збудженнях або 
збудженнях кристалічної ґратки. Динамічний структурний фактор.  
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4. (2 години) 
Обчислення внеску нелінійних збуджень в динамічний структурний фактор. Солітонний 
центральний пік. 
 
ЛЕКЦІЯ 10. (2 години) 
Електронний парамагнітний (спіновий) резонанс: Правила відбору при ЕПР. 
Інтенсивність поглинання та ширина лінії, зв'язок з динамічним структурним фактором. 
Формули Кубо-Томіта і Канаморі-Тачікі. Деякі особливості ЕПР в сильнокорельованих 
системах. 
ЛЕКЦІЯ 11. Ядерний магнітний резонанс 
ЛЕКЦІЯ 12 (2 години) 
Фізика ближнього поля як електромагнітні процеси у субхвилевому режимі. 
Ближньопольова оптика та основи оптичної скануючої мікроскопії ближнього поля 
(СОМБП). 
ЛЕКЦІЯ 13. (4 години) 
Скануючі оптичні мікроскопи ближнього поля – безапертурні та апертурні СОМБП. 
Аналіз ближньопольових картин оптичної скануючої мікроскопії ближнього поля як 
аналіз розв’язку рівнянь Ліппмана-Швінгера. 
ЛЕКЦІЯ 14. (4 години) Аналіз властивостей неорганічних та органічних 
самоорганізуючихся  систем за допомогою  СОМБП. БЛижньопольові картини 
квантових напівпровідникових точок різної форми. Генерація другої гармоніки та 
двофотонне поглинання квазі-одновимірних структур на основі парагекса-феніленів.  
ЛЕКЦІЯ 15 (4 години) 
Методи вимірювань та обробки оптичних спектрів неорганічних та органічних (в тому 
числі біологічних) об’єктів. 
ЛЕКЦІЯ 16 (2 години) 
Аналіз оптичних спектрів 
 

САМОСТІЙНЕ ЗАВДАННЯ №2.  
ЛЕКЦІЯ 11. (2 години) 
Ядерний магнітний резонанс. Поздовжня (спін-граткова) та поперечна (спін-спінова) 
релаксація, хімічний зсув, зсув Найта.  
Лекція 13 
Чисельний розвязок рівняньЛіппмана-Швінгера, та метод ефективної сприйнятливості. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5. (2 години) 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6. (2 години) 
Проведення модульної контрольної роботи №2 



 9 

 
Модульний контроль №2 
Контрольні запитання.  

 
1.Що таке динамічний структурний фактор і як він пов'язаний з характеристиками елементарних 
збуджень? 

2. В чому полягають переваги і недоліки методу електронного спінового резонансу 
порівняно з іншими резонансними методами? 
3. ? 
4. ? 
5. ? 

 
 

 
Самостійна робота студентів.  
Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

- робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою літературою; 
- виконання домашніх завдань; 

       опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення.  
 
 
Примірні теми індивідуальних навчальних проектів (кінцевий варіант списку готується протягом 
перших 2-3 лекцій) 
 

1. Термодинаміка доменних стінок  в квазиодновимірних системах 
2. Спінові хвилі в магнетиках з гелікоїдальним впорядкуванням. 
3. Взаємодія лінійних і нелінійних елементарних збуджень: ефекти розсіяння фононів на 

солітоні. 
4. Кінки в фрустрованих спінових ланцюжках. 

5.  
6.  
7.  

8.  
 
 

Підсумковий контроль – залік. 
 



 1

0 

 

 
Перелік рекомендованої літератури 

 
 

Основна: 
 
1. А.С.Давыдов.// Теория твердого тела// М.: Наука, 1976  
2. Дж.Займан.// Принципы теории твердого тела// М.: Мир, 1966 
3. Р.Фейнман.// Статистическая механика// М.: Мир, 1978 
4. Ч.Сликтер.// Основы теории магнитного резонанса.// М.: Мир, 1981 
5. Ч.Киттель.// Квантовая теория твердых тел.// М.: Наука, 1967 
Додаткова: 

1. Chaikin P.M., LubenskyT.C. // Principles of condensed matter physics// CUP, 1995 
2. Ziman J.M. Elements of Advanced Quantum Theory //CUP, 1969 

6. Р.Раджараман. Солитоны и инстантоны в квантовой теории поля.// М.: Мир, 1985 
3. M.S.Dresselhaus, G.Dresselhaus, R.Saito, and A.Jorio// Exciton Photophysics of 

Carbon Nanotubes// Annu. Rev. Phys. Chem. Vol.58, pp.719-747 (2007) 
4. Р.Уайт//Квантовая теория магнетизма// М.: Мир, 1985 


