Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра квантової радіофізики

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з науковопедагогічної роботи

___________________________
“______”_______________ 2021_ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВЗАЄМОДІЯ АТОМА З ПОЛЕМ
(назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти _________перший (бакалаврський)___________________________
галузь знань

10 Природничі науки ___________________________________
(шифр і назва)
спеціальність __________105 Прикладна фізика та наноматеріали__________________
(шифр і назва)
освітня програма ________ Радіофізика, біофізика та комп’ютерні системи ___________
(шифр і назва)
спеціалізація ______________________________________________________________
(шифр і назва)
вид дисципліни___________________за вибором________________________________
(обов’язкова / за вибором)
факультет ____радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем_______

2021_ / 2022_ навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету радіофізики,
біомедичної електроніки та комп’ютерних систем
“__25_____” ___червня_______________2021__ року, протокол №_8_

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Олег БАСКАКОВ, доктор фізико-математичних наук,
доцент, професор кафедри квантової радіофізики

Програму схвалено на засіданні кафедри квантової радіофізики
Протокол від “_17__”___червня____2021__ року № _9_
Завідувач кафедри квантової радіофізики
_________________________ Вячеслав МАСЛОВ___
(підпис)
(ім’я та прізвище)
Програму погоджено з гарантом освітньої (професійної/наукової) програми (керівником
проектної групи) __________ Радіофізика, біофізика та комп’ютерні системи __________
назва освітньої програми
Гарант освітньої (професійної/наукової) програми
(керівник проектної групи) _____ проф. Олександр Бутрим _____________
_______________________ __Олександр БУТРИМ_
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Програму погоджено методичною комісією
факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем __
Протокол від “_17__”___червня____2021__ року № _6_
Голова методичної комісії факультету радіофізики, біомедичної
електроніки та комп’ютерних систем
_______________________ (Леонід ЧОРНОГОР)
(підпис)

(ім’я та прізвище)

ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Взаємодія атома з полем” складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки
бакалавр
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)
спеціальності (напряму)
освітня програма
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Радіофізика, біофізика та комп’ютерні системи

спеціалізації
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є
дати студентам сучасне уявлення про основні закони взаємодії квантової системи (атома,
молекули) з монохроматичним і немонохроматичним класичними електромагнітними
полями та про природу уширення спектральних ліній.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є
засвоєння теоретичних підходів до вирішення проблем взаємодії атомів з
електромагнітним полем і наслідків, до яких призводить така взаємодія, а також
використання в подальшому отриманих результатів в промисловості і наукових
дослідженнях.
1.3. Кількість кредитів – 3
1.4. Загальна кількість годин – 90
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Денна форма навчання
Рік підготовки
4-й
Семестр
7-й
Лекції
12 год.
Практичні, семінарські заняття
6 год.
Лабораторні заняття
--Самостійна робота
72 год.
у тому числі індивідуальні завдання
--Контрольнi роботи − 2

1.6. Заплановані результати навчання
Знати:
• закони нерелятивістської квантової механіки;
• поширені теоретичні підходи до вирішення проблеми взаємодії електромагнітного
поля з квантовою системою;
• закони випромінювання абсолютно чорного тіла і фізичний сенс коефіцієнтів
Айнштайна;
• матричні подання в квантовій механіці;
• наближення дворівневої системи та теорію збурень;
• що таке матриця щільності і для чого вона застосовується;
• про поздовжну і поперечну релаксації середовища;
• про таке явище, як насичення переходу;
• природу розширення спектральних ліній.
Вміти:
• вивести вираз для ймовірностей переходів як за допомогою теорії збурювань, так і
в наближенні дворівневої системи;
• пояснити що таке спонтанні і вимушені перходи;
• розрахувати частоту Рабі, інтенсивність насичення переходу та коефіцієнт
поглинання середовища;
• пояснити фізичний сенс діагональних та недіагональних елементів матриці
щільності;
• пояснити різницю в поведінці квантової системи під дією зовнішнього
монохроматичного і немонохроматичного електромагнітних полей;
• розрахувати доплеровську ширину лінії поглинання;
Знаходити:
• науково-технічну інформацію з різних джерел з використанням сучасних
інформаційних технологій;
Класифікувати та аналізувати інформацію:
• отриману з різних джерел;
Застосовувати:
• фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для дослідження фізичних явищ,
приладів і наукоємних технологій;
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Квантова механіка як засіб розв'язання проблем взаємодії атома з
електромагнітним полем.
Тема 1. Вступ до курсу. Коротка історія. Головні задачі.
Тема 2. Короткий виклад основних законів квантової механіки. Оператори фізичних
величин і їхні властивості. Головний оператор квантової механіки – гамільтоніан
(оператор енергії). Три головних етапи розв'язання квантово-механічних задач. а)
побудова гамільтоніану; б) розв'язання рівняння Шредінгера; в) обчислення фізичних
величин.
Тема 3. Матричні подання. Схема перетворення операторів і рівнянь у матричну
форму.

Тема 4. Енергетичне подання. Математичні й фізичні властивості коефіцієнтів
хвильової функції в енергетичному поданні. Рівняння Шредінгера в енергетичному
поданні. Поняття про ймовірність переходу.
Тема 5. Взаємодія у дипольному наближенні. Вид оператора взаємодії в дипольному
наближенні. Парність і непарність хвильових функцій вільної квантової системи.
Властивості матричних елементів дипольного моменту. Дозволені й заборонені переходи.
Розділ 2. Мова програмування Python як засіб для проведення розрахунків і
вирішення задач по темі курса.
Тема 6. Python. Типи даних. Змінні. Вбудовані функції. Модулі. Структура
програми.
Тема 7. Python. Оператори if, else, for, while.
Тема 8. Python. Функції користувача. Текстові файли.
Тема 9. Python. Модулі numpy і matplotlib.pyplot.
Розділ 3. Взаємодія ізольованого атома з електромагнітним полем.
Тема 10. Взаємодія атома з монохроматичним полем. Метод теорії збурень. (Метод
послідовних наближень). Фізичні передумови. Рішення в першому наближенні.
Резонансний характер взаємодії. Межі застосування. Рішення у другому порядку.
Багатоквантові переходи.
Тема 11. Взаємодія атома з монохроматичним полем. Наближення дворівневої
системи. Фізичні передумови. Перебіг розв’язання. Нехтування високочастотними
членами. Фізична інтерпретація отриманих рішень. Коливальний характер вирогідності
переходів. Частота Рабі.
Тема 12. Взаємодія атома з немонохроматичним полем. Статистична теорія
Айнштайна і спетральний розподіл вмпромінювання абсолютно чорного тіла. Зв'язок
результатів, отриманих за теорією Айнштайна і дворівневим наближенням.
Розділ 4. Взаємодія ансамблю атомів з електромагнітним полем.
Тема 13. Матриця щильності. Математичні властивості елементів матриці щильності
та їх фізичний сенс. Рівняння для матриці щильності. Поздовжна і поперечна релаксації.
Тема 14. Перебудова рівнянь для матриці щильності в рівняння для населеностей
рівнів атомів та макроскопичної поляризації середовища. Наближеня дворівневої системи.
Рішення для стаціонарного випадку. Дійсна і уявна частини діелектричної проникності.
Насичення середовища.
Тема 15. Розширення й форма спектральних ліній. Однорідне розширення.
Неоднорідне розширення. Окремий випадок - доплеровське розширення. Природне
розширення.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем
усього

1

2

л
3

Кількість годин
денна форма
у тому числі
п
лаб.
інд.
4
5
6

с. р.
7

Розділ 1. Квантова механіка як засіб розв'язання проблем взаємодії атома з
електромагнітним полем.
Тема 1. Вступ до курсу. Коротка історія.
Головні задачі.

3

1

2

Тема 2. Основні закони квантової механіки.

5

1

4

Тема 3. Матричні подання.

6

2

4

Тема 4. Енергетичне подання.

8

2

6

Тема 5. Взаємодія у дипольному
наближенні.

8

2

6

Разом за розділом 1

30

8

22

Розділ 2. Мова програмування Python як засіб для проведення розрахунків і
вирішення задач по темі курса.
Тема 6. Python. Типи даних. Змінні.
Вбудовані функції. Модулі. Структура
програми.

4

4

Тема 7. Python. Оператори if, else, for, while.

4

4

Тема 8. Python. Функції користувача.
Текстові файли.

4

4

Тема 9. Python. Модулі numpy і
matplotlib.pyplot.

6

8

20

20

Разом за розділом 2

Розділ 3. Взаємодія ізольованого атома з електромагнітним полем.
Тема 10. Метод послідовних наближень.

4

Тема 11. Наближення дворівневої системи.

6

2

4

Тема 12. Статистична теорія Айнштайна.

6

2

4

16

4

12

Разом за розділом 3

4

Розділ 4. Взаємодія ансамблю атомів з електромагнітним полем.
Тема 13. Матриця щильності.

8

2

6

Тема 14. Рівняння для населеністей рівнів
атомів та макроскопичної поляризації
середовища і їх вирішення.

8

2

6

Тема 15. Розширення й форма спектральних
ліній.

8

2

6

Разом за розділом 4
Усього годин

24

4

2

18

90

12

6

72

4. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Чисельні розрахунки з візулізацією результатів за допомогою
програми на пітоні по темі “Наближення дворівневої системи”.
Тема 10.

2

2

Чисельні розрахунки з візулізацією результатів за допомогою
програми на пітоні по темі “Статистична теорія Айнштайна і
випромінювання абсолютно чорного тіла”. Тема 11.

2

3

Чисельні розрахунки з візулізацією результатів за допомогою
програми на пітоні по темі “Розширення й форма спектральних
ліній”. Тема 15.

2

Разом

16
5. Завдання для самостійної роботи

№
з/п
1.

Вступ до курсу. Коротка історія. Головні задачі. Тема 1.

2.

Закони квантової механіки. Тема 2.

4

3.

Матричні подання. Тема 3.

4

4.

Енергетичне подання. Тема 4.

6

5.

Взаємодія у дипольному наближенні. Тема 5.

6

6.

Python. Типи даних. Модулі. Структура програми. Тема 6.

4

7.

Python. Оператори if, else, for, while. Тема 7.

4

8.

Python. Функції користувача. Текстові файли. Тема 8.

4

9.

Python. Модулі numpy і matplotlib.pyplot. Тема 9.

8

10.

Метод послідовних наближень. Тема 10.

4

11.

Наближення дворівневої системи. Тема 11.

4

12.

Статистична теорія Айнштайна. Тема 12.

4

13.

Матриця щильності. Тема 13.

6

14.

Рівняння для населеністей рівнів атомів та макроскопичної
поляризації середовища і їх вирішення. Тема 14.

6

15.

Розширення й форма спектральних ліній. Тема 15.

6

Види, зміст самостійної роботи

Разом

Кількість
годин
2

72

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання не заплановані.
7. Методи навчання
.
Навчання проводиться у формі читання лекцій, проведення практичних занять, на
яких вирішуються завдання і розбираються неясні теоретичні питання, а також у вигляді
самостійної роботи, в процесі якої освоюється новий навчальний матеріал і виконуються
завдання і вправи.
8. Методи контролю
Засвоєння матеріалу по дисципліні забезпечується індивідуальними заняттями,
що проводяться у формі лекцій, та практичних робіт з розв’язанням задач у класі та
вдома, а також самостійною роботою. На самостійну роботу виведено низку питань, що
вивчаються, але не розглянуті на лекціях.
На початку кожної лекції студенти повинні усно відповісти на питання, пов'язані з
темою попередньої лекції. Правильно виконані практичні роботи і правильні відповіді на
питання на лекціях оцінюються разом максимум в 50 балів. Крім того два рази будуть
проведені заплановані контрольні роботи, в яких студенти мають дати письмові відповіді
на кілька запитань по темам курсу, а також вирішити завдання. Повні відповіді кожної
контрольної роботи будуть зараховані в 5 балів.
До екзамену студент повинен мати зошит з усіма лекціями та задачами, які
розв’язувались на практичних заняттях або вдома.
9. Схема нарахування балів
Поточний контроль, практичні роботи та самостійна робота
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9 Т10 Т11 T12 T13 T14 T15

КР

1

2

6

6

6

2

2

2

2

10

2

6

6

3

2

2

Екза
Сума
Разом мен

60

40

100

Т1, Т2 ... – теми розділів.
Студент не допускається до екзамену, якщо набирає протягом семестру менше 10 балів.
Студенти з підсумковим рейтингом < 10 вважаються такими, що не допущені до екзамену з
дисципліни. Їм перед сесією надається можливість підвищити оцінку і отримати допуск до
заліку шляхом виправлення нульових оцінок з окремих видів занять і контрольних завдань.
Термін і порядок ліквідації заборгованостей установлюється викладачем, котрий проводить
відповідні заняття і контрольні заходи.
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Відповіді на питання і вміле виконання вправ при проведенні екзамену разом
оцінюється балом згідно з таблицею

№

Кільк.

При оцінці відповіді на теоретичні

з/п

балів

питання

1

0

Виявлено, що студент виявив
академічну недоброчесність

недоброчесність
Записано коротку умову, наведено
діаграмуабо рисунок до задачї,
записано основні закони з цієї теми
Додатково до п.2 вказано
методрозв’язання задачі

2

1-8

Наведено лише визначення
термінів, які входять до
формулювання питання

3

9-19

Наведено лише загальні відомості

4

5

20-24

Наведено нечітку відповідь

25-32

Наведено відповідь з незначними
помилками
Наведено правильну в цілому

6

7

33-36

37-40

При оцінці розв’язання задачі

відповідь з порушеннями логіки
викладеннчя матеріалу або без
належних ілюстрацій чи
оформлення
відповіди ускладнює розуміння
тексту
Повна бездоганна відповідь

Додатково до п.3 при правильному
виборі методу
розв’язання задачі допущено грубі
помилки
Додатково до п.3 при правильному
виборі методу розв’язання задачі не
доведено до кінця
Задачу доведено до правильної
кінцевої формулі і на тому
припинено розв’язання

Здобуто правильну кінцеву формулу
та проведено її аналіз, перевірку на
розмірність, вірно визначено
числове значення

Шкала оцінювання

Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

для чотирирівневої
шкали оцінювання

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

для дворівневої
шкали
оцінювання

зараховано

не зараховано

2. Загальна оцінка екзамена за 40-бальною шкалою розраховується за формулою:
Оцінка = (П1+П2+П3)/3 ,
де П1, П2, П3 – бали за відповіди на окремі завдання екзаменаційного білету.
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