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1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Дати студентам уявлення про сучасний стан та напрямки розвитку оптичної та
мікрохвильової спектроскопії високої та надвисокої роздільної здатності.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
Вивчення принципів різноманітних технік спектроскопії високої роздільної
здатності.
1.3. Кількість кредитів
8
1.4. Загальна кількість годин
240
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
2-й
Семестр
3-й
Лекції
24 год.
Практичні, семінарські заняття
24- год.
Лабораторні заняття
24 год.
Самостійна робота
168 год.
Індивідуальні завдання
- год.
Контрольнi роботи − 2
1.6. Заплановані результати навчання
Після опанування даного курсу студенти повинні :
Знати:
- методи мікрохвильової радіоспектроскопії /принцип дії /;
- граничні можливості по чутливості та роздільній здатності ;

Уміти:
-

будову абсорбційних, автодинних та Фур’є - радіоспектрометрів;
радіоспектрометрів з непрямим детектуванням резонансного поглинання;
методи радіоспектроскопії підвищеної роздільної здатності;
методи оптичної спектроскопії / абсорбційної, флуоресцентної, оптико гальванічної та оптико - акустичної/;
методи спектроскопії подвійного резонансу;
методи лазерної спектроскопії комбінаційного розсіювання;
виконувати записи спектрів поглинання;
ідентифікувати резонанси;
оволодіти методикою вирішення прямої та зворотної задач спектроскопії;
працювати з науковою літературою.
2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Молекулярна радіоспектроскопія.
Тема 1. Задачі молекулярної спектроскопії.
Основні параметри радіоспектрометра /діапазон робочих частот, чутливість, роздільна
здатність, точність вимірювання резонансних частот/. Класифікація радіоспектрометрів
/абсорбційні спектрометри, автодинні спектрометри, спектрометри з непрямим
детектуванням поглинання, імпульсні спектрометри, Фур’є - спектрометри та КСІспектрометри/.
Тема 2. Обертальні спектри молекул.
Класифікація обертальних спектрів молекул. Інтенсивність обертальних переходів. Ефект
Штарка. Ефект Зеемана.
Тема 3. Абсорбційні спектрометри.
Побудова типового приладу, відеоспектрометри, спектрометри з частотною модуляцією
генератора, спектрометр зі штарківською модуляцією поглинання, вибір частоти
модуляції, межа чутливості абсорбційного радіоспектрометра.
Тема 4. Спектрометри з непрямим детектуванням сигналу поглинання.
Спектрометр типу РАД. Спектрометр на базі оротрону. Спектроскопія з резонаторними
поглинальними комірками.
Тема 5. Фур’є - радіоспектрометри.
Особливості конструкції Фур’є - радіоспектрометрів. Мікрохвильова Фур'є спектроскопія
з внутрішньо імпульсною лінійною частотною модуляцією.
Тема 6. Методи радіоспектроскопії підвищеної роздільної здатності.
Фактори, що зумовлюють розширення спектральних ліній / природне розширення;
розширення внаслідок зіткнення, ефект Допплера, пролітне розширення, ефект
насичення/. Провал Лемба. Радіоспектроскопія молекулярних пучків.
Розділ 2. Лазерна спектроскопія
Тема 7. Коливальні спектри молекул.
Класифікація коливальних спектрів молекул. Інтенсивності коливально-обертальних
переходів. ІЧ Фур’є спектроскопія.
Тема 8. Лазер, як джерело випромінювання для цілей спектроскопії.
Лазери з перестройкою частоти для цілей спектроскопії. Переваги використання лазерного
випромінювання для цілей спектроскопії. Методи стабілізації вихідної потужності лазерів
з перестроюванням частоти. Вимірювання частоти в оптичному діапазоні. Лазерні
частотні гребінки.
Тема 9. Лазерна спектроскопія.
Лазерна абсорбційна спектроскопія, лазерна флуоресцентна спектроскопія, лазерна
Штарк – спектроскопія, лазерна Зееман - спектроскопія. Флуоресценція. Принципи
лазерної флуоресцентної спектроскопії. Лазерна опто-акустична та лазерна опто –

гальванічна спектроскопії. Лазерна спектроскопія атомів в ридбергівських станах.
Лазерно-мікрохвильова спектроскопія атомів в рідбергівських станах.
Тема 10. Спектроскопія подвійного резонансу.
Вірогідність поглинання двох квантів світла. Правила відбору при подвійному резонансі.
Переваги спектроскопії подвійного резонансу.
Тема 11. Принципи нелінійної лазерної спектроскопії.
Лазерна спектроскопія вільна від допплерівського розширення ліній. Насичення
переходів, дірки Беннета, провал Лемба. Ефект віддачі.
Тема 12. Лазерна спектроскопія комбінаційного розсіювання.
Раманівська спектроскопія комбінаційного розсіювання, спектроскопія когерентного
антістоксового розсіювання світла (КАРС).
3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
денна форма
усього
у тому числі
л
п
лаб.
інд.
1
2
3
4
5
6
Розділ 1. Молекулярна радіоспектроскопія.
Тема 1. Задачі молекулярної
16
1
10
спектроскопії.
Тема 2. Обертальні спектри
44
3
8
8
молекул.
Тема 3. Абсорбційні
22
2
4
6
спектрометри.
Тема 4. Спектрометри з непрямим
19
2
2
детектуванням сигналу
поглинання.
Тема 5. Фур’є - радіоспектрометри
19
2
2
Тема 6. Методи
17
2
радіоспектроскопії підвищеної
роздільної здатності.
Разом за розділом 1
137
12
16
24
Розділ 2. Лазерна спектроскопія
Тема 7. Коливальні спектри
21
2
2
молекул.
Тема 8. Лазер, як джерело
14
1
випромінювання для цілей
спектроскопії.
Тема 9. Лазерна спектроскопія.
23
3
4
Тема 10. Спектроскопія
13
2
подвійного резонансу.
Тема 11. Принципи нелінійної
15
2
2
лазерної спектроскопії.
Тема 12. Лазерна спектроскопія
17
2
комбінаційного розсіювання.
Разом за розділом 2
103
12
8
0
240
24
24
24
Усього годин
Назви розділів і тем

с. р.
7
5
25
10
15

15
15

85
17
13

16
11
11
15
83
168

4. Теми лабораторних занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Абсорбційний спектрометр Радіоастрономічного інституту НАН
України: прецизійний спектрометр з частотною модуляцією
генератора.

2

2

Записи спектрів поглинання молекул CF3H.

4

3

Ідентифікація переходів обертального спектра симетричної дзиґи.

4

4

Обробка записів спектрів з метою знаходження резонансних частот.

4

5

Вирішення зворотної задачі спектроскопії.

8

6

Пряма задача спектроскопії. Індивідуальні розрахунки частот та
інтенсивностей ліній поглинання.
Разом

2
24

5. Завдання для самостійної робота
№
з/п
1
2

3

4

5

6

7
8
9

Види, зміст самостійної роботи: робота з літературою, підготовка до
виконання лабораторних занять
Тема 1. Задачі молекулярної спектроскопії. Пряма та зворотна задачі
спектроскопії. Лінійний метод найменших квадратів.
Тема 2. Обертальні спектри молекул. Двоатомні, лінійні молекули,
симетричні дзиґи, асиметричні дзиґи. Задачі на ідентифікацію
спектрів двоатомних молекул, визначення обертальної сталої,
розрахунок інтенсивностей та Штарк-ефекту у симетричних дзиґах.
Тема 3. Абсорбційні спектрометри: структура типового приладу,
спектрометри з частотною модуляцією генератора. Задачі на
розрахунок оптимальної довжини поглинальної комірки, та
роздільну здатність спектрометра.
Тема 4. Спектрометри із непрямим детектуванням сигналу.
Оптоакустична спектроскопія, оротрон-спектроскопія, резонаторна
спектроскопія.
Тема 5. Фур’є - спектрометри. Особливості конструкції
спектрометрів. Оптимальний час накачування поляризації
молекулярного ансамблю.
Тема 6. Методи радіоспектроскопії підвищеної роздільної здатності.
Фактори, що зумовлюють розширення спектральних ліній (природне
розширення; розширення внаслідок зіткнення; ефект Допплера;
пролітне розширення; ефект насичення). Вирішення відповідних
задач на встановлення ширини спектральної лінії.
Тема 7. Коливальні спектри молекул. Типи смуг поглинання. ІЧ
Фур’є спектроскопія.
Тема 8. Принципи роботи лазерів. Типи лазерів. Переваги лазерів з
точки зору молекулярної та атомної спектроскопії.
Тема 9. Лазерна флуоресцентна спектроскопія, оптико-акустична

Кількість
годин
5
25

10

15

15

15

17
13
16

10
11
12

спектроскопія, оптико-гальванічна спектроскопія, абсорбційна
спектроскопія.
Тема 10. Спектроскопія подвійного резонансу. Лазернамікрохвильова спектроскопія Ридбергівських станів атомів.
Тема 11. Принципи нелінійної лазерної спектроскопії вільної від
допплерівського розширення ліній
Тема 12. Лазерна спектроскопія комбінаційного розсіювання, КАРСспектроскопія.
Разом

11
11
15
168

6. Індивідуальні завдання
При виконанні лабораторних робіт студенти отримують завдання на індивідуальні
розрахунки частот та інтенсивностей ліній поглинання.
7. Методи контролю
По кожному розділу проводиться контрольне опитування, яке оцінюється у
відповідних балах. За лабораторною роботою подається письмовий звіт, який оцінюється
у відповідних балах. При розв’язанні задач оцінюється робота студентів у дошки.
Курс побудовано на лекційних заняттях, що знайомлять студентів з теоретичним
матеріалом, лабораторних робот, та самостійної роботи, що включає в себе вивчення
додаткових джерел по теоретичному матеріалу та розв'язання типових задач за темами, що
вивчаються. На самостійну роботу виведено низку питань, що стосуються змісту курсу,
що вивчається, але не входять до лекцій.
Поточний контроль включає усне опитування по теоретичному матеріалу, та
результатам самостійної роботи (20 балів), та звіт за лабораторними роботами (40 балів).
Підсумковий контроль - іспит (40 балів).
8. Схема нарахування балів

Т1
1
Т5
1

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1
Розділ 2
Звіт за
Т2 Т3 Т4
Т7
Т8
Т9
Т10
КР
КР
лаб.
Разом
1
1
1
1
1
1
1
роб.
Т6
Т11 Т12
1
4
1
1
4
40
60
Т1, Т2 ... – теми розділів.
КР - контрольна робота, передбачена навчальним планом

Екзамен

40

Сума

100

Розділ зараховується студентові, якщо він набирає не менш 50% можливих балів за
тему. Студент допускається до іспиту, якщо всі розділи зараховані та здано звіт за
лабораторними роботами. Студент не допускається до іспиту, якщо набирає протягом
семестру менше 10 балів (з урахуванням оцінки звіту за лабораторними роботами).
Студенти з підсумковим рейтингом <10 вважаються такими, що не допущені до іспиту з
дисципліни. Їм перед сесією надається можливість підвищити оцінку і отримати допуск до
іспиту шляхом виправлення нульових оцінок з окремих видів занять і контрольних
завдань. Термін і порядок ліквідації заборгованостей установлюється викладачем.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
1.

Виконання кожного завдання екзаменаційного білета оцінюється балом за таблицею

№
з/п
1

Кільк.
балів
0

2

1-8

3

9-19

При оцінці відповіді на теоретичні
При оцінці розв’язання задачі
питання
Виявлено, що студент виявив академічну недоброчесність
Записано коротку умову, наведено
Наведено лише визначення
діаграму або рисунок до задачі,
термінів, які входять до
записано основні закони з цієї
формулювання питання
теми
Додатково до п.2 вказано метод
Наведено лише загальні відомості
розв’язання задачі

4

20-24

Наведено нечітку відповідь

5

25-32

Наведено відповідь з незначними
помилками

33-36

Наведено правильну в цілому
відповідь з порушеннями логіки
викладення матеріалу або без
належних ілюстрацій чи
оформлення відповіді ускладнює
розуміння тексту

6

7

37-40

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

2. Загальна оцінка екзамену за 40-бальною шкалою розраховується за формулою:

Оцінка = (П1+П2+П3+П4+П5)/5 ,
де П1, П2, П3, П4, П5 – бали за відповіді на окремі завдання екзаменаційного білету.
9. Рекомендована література

1.
2.
3.
4.
5.

Основна література
Ч.Таунс и А.Шавлов.”Радиоспектроскопия”, под ред.Н.Ирисовой, ИИЛ, М.,1959г.
В Демтредер.”Лазерная спектроскопия”,М., Наука, 1985г
К.Бенуелл.”Основы молекулярной спектроскопии”, МИР, М.,1985г.
Gordy and Cook «Microwave molecular spectra» John Wiley & Sons, 1984
Hollas J.M. «Modern Spectroscopy» John Wiley & Sons, 2004.

Допоміжна література
1. Ч.Пул. «Техника ЭПР-спектроскопии», М.,МИР, 1981г.
2. «Лазерная спектроскопия атомов и молекул». Сб. статей под ред. В.С.Летохова. МИР.,
М., 1982г.
3. «Техника спектроскопии в дальней ИК, субмиллиметровой и миллиметровой
областях спектра»Под ред.Т.Лифшица, М.МИР., 1970г.

4.
5.
6.
7.

В.С.Летохов «Лазерная фото- ионизационная спектроскопия» .М.Наука, 1987г.
М.Стрендберг “Радиоспектроскопия”. под ред.Н.Ирисовой, ИИЛ,1955г.
Ф.Риле «Стандарты частоты, принципы и приложения», Физматлит 2009.
Long D.A. «The Raman effect» John Wiley & Sons, 2002.
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
1.
2.
3.
4.

http://www.ifpan.edu.pl/~kisiel/prospe.htm
http://users.abo.fi/mhotokka/mhotokka/lecturenotes/ms.html
http://web.gps.caltech.edu/~gab/ge132/Lecture_notes.html
https://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-80-small-molecule-spectroscopy-and-dynamicsfall-2008/lecture-notes/
5. http://web.ist.utl.pt/~adelino/spectroscopy/lecture1.html
6. http://ocw.nur.ac.rw/OcwWeb/Chemistry/5-33Fall-2005/LectureNotes/index.htm

