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ВСТУП

Навчальна  дисципліна  «Колективні  збудження  в  конденсованих  середовищах,
низьковимірних  системах  і  наноструктурах,  та  фізичні  методи їх  аналізу»  є складовою
освітньо-професійної  програми  підготовки  фахівців  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем
«магістр» галузі знань «природничі науки»

з напряму підготовки _________________, спеціальності 080000 високі технології
 (шифр і назва напряму підготовки) (шифр і назва спеціальності)

Дана  дисципліна  є  дисципліною  за  вибором  студентів за  спеціальністю
(спеціалізацією) високі технології (фізика,хімія,біологія)___.

(зазначити  спеціальність,  у  випадку  дисципліни  спеціалізації  відповідну
спеціалізацію)

Викладається  у  І семестрі  ІІ курсу магістратури_в  обсязі  –  108 год. (  3 кредитів  ECTS3)
зокрема: лекції – 34 год., практичні 17 год.,, самостійна робота – 57 год. У курсі передбачено 2
змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.

Мета  дисципліни  –  ознайомлення  студентів  з  основними типами лінійних  і  нелінійних
елементарних збуджень в конденсованих середовищах, в тому числі в низьковимірних системах і
наноструктурах, і з основами методів їх експериментального вивчення.

Завдання  –  створення  теоретичної  бази  для  розуміння  фізичних  явищ в  різних  типах
середовищ і структур, що використовуються в сучасних технологіях. 

Структура курсу: Вивчаються  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 – основні  типи колективних збуджень та їх властивості;   ІІ
кредит — методи виявлення і аналізу колективних збуджень, ІІІ кредит - колективні збудження
в низьковимірних системах і наноструктурах.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:  Основні типи лінійних та  нелінійних колективних збуджень у твердих тілах та
молекулярних структурах, їх прояв у фізичних властивостях. Мати уяву про експериментальні
методи реєстрації і аналізу 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  дисципліни  (в  структурно-логічній  схемі  підготовки  фахівців  відповідного
напряму). Навчальна  дисципліна  «Колективні  збудження  в  конденсованих  середовищах,
низьковимірних системах і наноструктурах, та фізичні методи їх аналізу» є складовою циклу
професійної  підготовки  фахівців  освітньо-кваліфікаційного  рівня  „магістр”  за  спеціальністю
«високі технології», і закладає теоретичні основи для вивчення інших спеціальних дисциплін,
таких, як „Фотофізичні процеси в органічних середовищах”, «Біомолекулярна електроніка» та
ін.

Зв’язок з  іншими дисциплінами.  Дана навчальна  дисципліна  спирається  на  знання,
отримані студентами в рамках курсів «Вибрані розділи загальної та квантової фізики», «Фізика
низьковимірних систем». 

3 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.).
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 10, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 11

–  13,  а  у  змістовий модуль  3 (ЗМ3) – теми  14 –  17,.  Обов’язковим для іспиту/заліку є
отримання не менш як 40 балів за результатами всіх форм поточного контролю.

Оцінювання за формами контролю4: (як приклад)
ЗМ1 ЗМ 2 ЗМ 3

Min.  0
балів

Max. 25
балів

Min.0
балів

Max.  20
балів

Min.0 балів Max.20 балів

Домашні завдання 0 5 0 0 5
Модульна  контрольна
робота

0 25 0 20 0 15

„3” – мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент.
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 40 балів для одержання іспиту обов’язкова перездача МКР..

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

При простому розрахунку отримаємо:

Змістовий
модуль 1

Змістовий
модуль 2

Змістовий
модуль 3

залік Підсумкова
оцінка

Мінімум 0 0 0 0 0

Максимум 30 20 20 30 100

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

  Шкала
відповідності  (за
умови  іспиту)
За 100 – бальною шкалою

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 

4 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і більше
семестри» від 29 вересня 2010 року 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИСТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
Тематичний план лекцій та практичних занять

1 семестр

Номер
лекції

Назва лекції
Кількість годин

лекції
прак-
тичні

СРС МКР

ЗМ1: Основні типи колективних збуджень і їх властивості 

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. 
Пайерлсівська нестабільність. Поляритони в 
іонних кристалах.

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).  Колективні
властивості екситонів.

2 4

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

2 4

6 Надпровідність як одна з прояв колективних
ефектів  в  фізиці  твердого тіла.  Експеримен-
тальні дані та перші теорії надпровідності.

2 2

7 Явище Купера.  Ідеї  Фрьоліха як  основи  для
побудови  мікроскопічної  теорії  над  про-
відності.  Редукція  електрон-фононного
гамільтоніана  до  ефективного  електрон-
електронного.

2 2

8 Теорія  Бардіна-Купера-Шріффера.  Хвилева
функція БКШ. Основний стан надпровідника

2 4

9 Перетворення  Боголюбова. Залежність  пара-
метра  порядка  від  температури.  Критична
температура надпровідників.
Сильний  зв'язок.  Теорія  Еліашберга.  Вплив
кристалічної структури на надпровідність.

3 2

10 Ефект  Мейснера-Оксенфельда.  Ефект  Джо-
зефсона.  Застосування  надпровідності  у
сучасних  технологіях  фізики,  біології,
медицині.

1 1

Модульна контрольна робота №1 2
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Ном
ер

лекц
ії

Назва лекції

Кількість годин

лекц
ії

пра
кти
чні

СРС МКР

ЗМ2: Методи реєстрації і аналізу колективних збуджень
11 Нейтронна спектроскопія.  Переріз розсіяння

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

2 2 4

12 Методи магнітного резонансу.  Електронний
парамагнітний (спіновий)  резонанс: Правила
відбору  при  ЕПР.  Інтенсивність  поглинання
та ширина лінії. 
Ядерний  магнітний  резонанс. Поздовжня  та
поперечна релаксація, хімічний зсув.
Приклади  застосування  ЕПР  і  ЯМР  для
вивчення низьковимірних систем.

2 1 4

13 Оптичні методи. Раманівська спектроскопія.
Роздільна  за  кутом  фотоелектронна
спектроскопія (ARPES).

2 4

ЗМ3: Колективні збудження в низьковимірних системах і наноструктурах
14 Колективні  збудження  в  низьковимірних

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

2 2 4

15 Екситони  в  низьковимірних  структурах.
Екситони  в  квантових  точках,  плівках,
вуглецевих нанотрубках.

2 1 4

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

2 4

17 Солітони в полімерах. Солітонний механізм 
провідності в поліацетилені. Солітонні 
збудження в графені.

2 4

Модульна контрольна робота №2 2
ВСЬОГО 34 17 57 4
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Докладний план лекційних, практичних та самостійних занять

1 семестр

Змістовний модуль 1: Основні типи колективних збуджень і їх властивості

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). Пайерлсівська нестабільність. Поляритони в іонних кристалах.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1. (2 години)
Отримання  спектрів  акустичних  і  оптичних  фононів  в  одновимірній  моделі.  Діелектрична
проникність виродженого фермі-газу і ефекти екранування.

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.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2. (2 години)
Розгляд задачі про полярон методом канонічних перетворень. Варіаційний метод.

ЛЕКЦІЯ 5. (2 години)
Магнітні  колективні  збудження.  Спінові  хвилі  в  феро-  і  антиферомагнетиках.  Магнітні
солітони. Топологічні нелінійні збудження.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3.  (2 години)
Модель  Ізінга  в  поперечному  магнітному  полі:  елементарний  приклад  квантового  фазового
переходу.

ЛЕКЦІЯ 6. (2 години)
Вступ. Надпровідність  як  одна  з  прояв  колективних  ефектів  в  фізиці  твердого  тіла.
Експериментальні дані та перші теорії надпровідності.

ЛЕКЦІЯ 7. (2 години)
Явище  Купера.  Ідеї  Фреліха  як  основи  для  побудови  мікроскопічної  теорії  надпровідності.
Редукція  електрон-фононного  гамільтоніана  до  ефективного  електрон-електронного.
Виникнення куперівськийх пар.

ЛЕКЦІЯ 8. (2 години) 
Теорія  Бардіна  Купера  Шріффера.  Хвилева  функція  БКШ.  Основний  стан  надпровідника.
Збудження ферміонного типу у надпровідниках.

ЛЕКЦІЯ 9. (2 години)
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Перетворення Боголюбова-Валатина. Залежність параметра порядка від температури. Критична
температура надпровідників.

ЛЕКЦІЯ 10. (2 години)
Сильний зв'язок. Теорія Еліашберга. Вплив кристалічної структури на надпровідність.
Ефект  Мейснера-Оксенфельда.  Ефект  Джозефсона.  Застосування  надпровідності  у  сучасних
технологіях фізики, біології, медицині.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4.  (2 години)
Температура переходу у надпровідний стан. Формула МакМіллана. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5. (2 години) 
Застосування  ефекту  Джозефсона.  Надпровідникові  квантові  інтерферометри  (SQUID,
Superconducting Quantum Interference Device)
  

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?
6.  Що таке надпровідність? Яку роль у явищі надпровідності відіграють фонони? Чому?
7.  Як виникають куперівські пари? Чому?
8.  Чим відрізняються моделі БКШ від моделі Еліашберга?  

Змістовий модуль 2: Методи виявлення і аналізу колективних збуджень

ЛЕКЦІЯ 11. (2 години)
Нейтронна  спектроскопія. Переріз  розсіяння  нейтронів  на  спінових  збудженнях  або
збудженнях кристалічної ґратки. Динамічний структурний фактор. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6. (2 години)
Обчислення  внеску  нелінійних  збуджень  в  динамічний  структурний  фактор.  Солітонний
центральний пік.

ЛЕКЦІЯ 12. (2 години)
Методи  магнітного  резонансу.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.  Ядерний  магнітний  резонанс. Поздовжня  та  поперечна
релаксація,  хімічний зсув.  Приклади застосування ЕПР і ЯМР для вивчення низьковимірних
систем.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7. (2 години)
Обчислення частотно-польової залежності сигналу ЕПР в модельній системі.

ЛЕКЦІЯ 13. (2 години)
Оптичні методи. Раманівська спектроскопія. Роздільна за кутом фотоелектронна спектроскопія
(ARPES).
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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?

Змістовий модуль 3: Колективні збудження в низьковимірних системах і наноструктурах

ЛЕКЦІЯ 14. (2 години)
Колективні  збудження  в  низьковимірних  сильнокорельованих  спінових  системах. Спінони  в
майже-ізінгівському ланцюжку.  Холдейнівська щілина,  триплони,  системи з впорядкованими
валентними зв'язками. Магнітні вихори і скірміони в двовимірних системах.

ЛЕКЦІЯ 15. (2 години) 
Екситони в  низьковимірних  структурах. Екситони  в  квантових  точках,  плівках,  вуглецевих
нанотрубках.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8. (2 години)
Розрахунок триплонних спектрів в димеризованих спінових системах.

ЛЕКЦІЯ 16. (2 години)
Перенос енергії в органічних макромолекулах. Екситон-фононна взаємодія. Солітони Давидова.
Солітонно-електронні зв’язані стани.

ЛЕКЦІЯ 17. (2 години)
Солітони  в  полімерах. Пайерлсівська  нестабільність.  Солітонний  механізм  провідності  в
поліацетилені. Солітонні збудження в графені.

Контрольні запитання  .   

1. Що таке пайерлсівська нестабільність? Яка роль розмірності в цьому ефекті?
2. Як впливають квантоворозмірні ефекти на екситонні спектри?

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. 

Перелік рекомендованої літератури

Основна:
1. Н.Марч, М.Паринелло.// Коллективные эффекты в твердых телах и жидкостях. М.: Мир, 

1986
2. А.С.Давыдов.// Теория твердого тела// М.: Наука, 1976 
3. Дж.Займан.// Принципы теории твердого тела// М.: Мир, 1966
4. Р.Фейнман.// Статистическая механика// М.: Мир, 1978
5. Ч.Сликтер.// Основы теории магнитного резонанса.// М.: Мир, 1981
6. Ч.Киттель.// Квантовая теория твердых тел.// М.: Наука, 1967
7. А.С.Давыдов.// Солитоны в молекулярных системах// К.: Наукова Думка, 1988.

9



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
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
5. R. Jackiw//  Fractional Charge from Topology in Polyacetylene and Graphene// MIT Preprint, 

2007
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