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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Спектроскопія поверхневих поляритонів»  

 (за вимогами ECTS) 

 

Мета: надання знань з основ фізики поверхневих поляритонів. Курс „Спектроскопія 

поверхневих поляритонів” є базовою дисципліною для розуміння фізики розповсюдження 

поверхневих електромагнітних хвиль на межах поділу різних фаз при взаємодії світла з 

елементарними збудженнями в твердому тілі. Ознайомлення з особливостями застосування 

спектроскопії поверхневих поляритонів для вивчення властивостей тонких плівок на 

поверхнях діелектриків та напівпровідників, перехідних шарів, шорсткості на поверхнях, 

двомірних структур і надґраток, слабких полярних збуджень резонуючих з поверхневими 

поляритонами, нелінійних властивостей середовищ в приповерхневій області та інш. 

Висвітлення способів використання поверхневих поляритонів в різноманітних приладах 

твердотільної оптоелектроніки та інтегральної оптики. 

  

Предметом навчальної дисціпліни „Спектроскопія поверхневих поляритонів” є 

процес взаємодії світла з твердим тілом, внаслідок чого виникають квазічастинки – 

поверхневі поляритони, що являють собою результат взаємодії фотонів з елементарними 

збудженнями в твердому тілі та локалізовані на межі поділу різних фаз. В курсі детально 

розглядаються фізичні основи виникнення, особливості розповсюдження поверхневих 

поляритонів в різних типах структур та застосування цього явища в спектроскопії та 

характеризації як матеріалів, так і їх меж поділу.  

 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Спектроскопія поверхневих поляритонів” 

є засвоєння базових знань з основ процесів виникнення і розповсюдження поверхневих 

електромагнітних хвиль на межах поділу різних фаз. Використання особливостей таких 

хвиль, а саме високу приповерхневу локалізацію для діагностики і визначення 

характеристик і властивостей тонких приповерхневих шарів і меж фаз. 

  

 У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:  

- умови виникнення і розповсюдження поверхневих електромагнітних хвиль, 

- дисперсійну залежність поверхневих поляритонів, та її особливості; 

Курс ІІI Галузь знань 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Семестр – 5 

Кількість кредитів ECTS – 4 

Тижневих годин - 4 

Природничі 

науки 

Тип: нормативна 

Загальна кількість годин – 120 

Аудиторних – 40 год. 

Лекції – 20 год. 

Практичні заняття – 0 год. 

Семінарські заняття – 20 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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- найважливіші властивості поверхневих поляритонів у випадку ізотропних межуючих 

середовищ (в лінійному наближенні); 

- властивості поверхневих поляритонів на межі анізотропного кристалу та ізотропного 

середовища;  

- вплив нелінійних ефектів на умови розповсюдження поверхневих поляритонів; 

- силовий вплив розповсюдження поверхневих поляритонів на поверхню, в умовах 

незворотньої просторово-періодичної модуляції її рельєфу і температури;  

- найбільш розповсюджені експериментальні методи дослідження поверхневих 

поляритонів – метод порушеного повного внутрішнього відбиття, збудження з 

використанням дифракційної ґратки, комбінаційне розсіяння на поверхневих поляритонах, 

термостимульоване випромінювання поверхневих поляритонів, методи електронної 

спектроскопії та інш.; 

- особливості поверхневих поляритонів у шаруватих багатокомпонентних структурах, 

в надгратках, двовимірних структурах; 

- способи використання поверхневих поляритонів для побудови оптоелектронних 

приладів та сенсорики.  

 

вміти:  

- пояснити, що таке поляритони та поверхневі поляритони, що спільного і в чім 

різниця; 

- розрахувати та пояснити дисперсійну залежність поверхневих поляритонів; 

- розрахувати затухання поверхневих поляритонів в напрямку, перпендикулярному до 

межі поділу та довжину пробігу поверхневих поляритонів вздовж межі поділу; 

- врахувати анізотропію одного із середовищ, де розповсюджуються поверхневі 

поляритони; 

- вибрати і застосувати найбільш підходящий спосіб збудження поверхневих 

поляритонів для дослідження меж поділу різного типу; 

- врахувати вплив нелінійних явищ на дисперсію та розповсюдження поверхневих 

поляритонів; 

-  врахувати взаємодію поверхневих хвиль в структурах з кількома межами поділу; 

- врахувати пониження розмірності електронного газу (двомірна плазма) на збудження 

поверхневих поляритонів; 

- пояснювати результати експериментів. 

 

Поточний контроль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і перехресне 

усне опитування, бліцопитування; письмові контрольні роботи; практичні, індивідуальні та 

самостійні завдання; робота з діаграмами, графіками, схемами; розв’язання творчих задач; 

робота аспірантів у парах і групах; самоконтроль, тестова форма оцінювання навчальних 

досягнень аспірантів тощо. 

 



5 

 

  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)  

з навчальної дисципліни “Спектроскопія поверхневих поляритонів" 

(ІІI курс – 5 семестр) 
 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Семінари, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Разом, 

год. 

Змістовий модуль 1 

Поверхневі поляритони 

1.1. Тема 1. Поверхневі поляритони в 

ізотропних та анізотропних 

середовищах. 

 

2 2 8 12 

1.2. Тема 2. Експериментальні методи 

дослідження поверхневих 

поляритонів. 

2 2 8 12 

1.3. Тема 3. Нелінійні поверхневі 

поляритони.  
2 2 8 12 

1.4. Тема 4. Поверхневі поляритони в 

шаруватих багатокомпонентних 

структурах.  

2 2 8 12 

1.5. Тема 5. Поверхневі поляритони в 

двовимірних структурах. 
2 2 8 12 

1.6. Тема 6. Поверхневі поляритони в 

надґратках та їх розмірне 

квантування. 

2 2 8 12 

 Разом 12 12 48 72 

 

Змістовий модуль 2 

Спектроскопія поверхневих поляритонів як метод дослідження поверхонь та меж поділу 

2.1. Тема 6. Оптичні методи 

дослідження перехідних шарів. 
2 2 8 12 

2.2. Тема 7. Тонкі плівки на 

поверхнево-активному середовищі. 
2 2 8 12 

2.3. Тема 8. Перехідні шари в 

поверхнево-активному середовищі.  
2 2 8 12 

2.4. Тема 9. Вплив нерівностей 

поверхні на характеристики 

поверхневих поляритонів. 

2 2 8 12 

 Разом 8 8 32 48 

Всього 20 20 80 120 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни забезпечують: 

опорні конспекти лекцій, бібліотечні посібники зі списку рекомендованої літератури, 

електронні посібники, мультимедійні презентації, довідково-інформаційні інтернет-джерела 

тощо. 
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ЗМІСТ НОРМАТИВНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Поверхневі поляритони 

Тема 1. Поверхневі поляритони в ізотропних та анізотропних середовищах. 

Визначення поверхневих поляритонів. Закон дисперсії та поляризаційна структура 

поверхневих поляритонів. Вплив дисипативних втрат. Енергетичні характеристики та 

довжина пробігу поверхневих поляритонів. Поверхневі поляритони плазмового типу. 

Поверхневі поляритони в пластині. Поверхневі поляритони в анізотропних середовищах: 

випадок одновісного кристалу. Сингулярні поверхневі поляритони. 

 

Тема 2. Експериментальні методи дослідження поверхневих поляритонів. 

Класифікація методів. Метод порушеного повного внутрішнього відбиття світла. 

Комбінаційне розсіяння світла. Термостимульоване випромінювання поверхневих 

поляритонів. Метод електронної спектроскопії. Дослідження поверхневих коливань в малих 

частинках. Поверхневі поляритони на дифракційних ґратках.  Нетрадиційні методи 

збудження поверхневих поляритонів.  

 

Тема 3. Нелінійні поверхневі поляритони. 

Нелінійні поверхневі поляритони р-типу поблизу межі поділу ізотропних середовищ. 

Основні рівняння та закон дисперсії. Нелінійні поверхневі поляритони s- типу. Нелінійні 

поверхневі поляритони p- типу в анізотропному випадку. Експериментальні аспекти та 

основні напрямки в дослідженні нелінійних поверхневих поляритонів. 

 

Тема 4. Поверхневі поляритони в шаруватих багатокомпонентних структурах. 

Змішані плазмон-фононні поляритони в напівпровідниках. Поверхневі поляритони в 

пластині (дві межі поділу). Граничні поляритони фононного та плазмонного типу. 

Поверхневі поляритони в твердих розчинах сполук А3В5. Випадки твердих розчинів         

Ga1-xAlxAs, GaAsxP1-x. Поверхневі поляритони в шаруватих структурах напівпровідникової 

електроніки. Аналіз спектра поверхневих поляритонів в багатошарових структурах. Спектр 

змішаних поляритонів епітаксійних структур GaAs. Поверхневі поляритони в 

гетеропереходах. Дисперсія та затухання змішаних двомірно-поверхневих плазмонних 

поляритонів в шаруватих структурах. 

 

Тема 5. Поверхневі поляритони в двовимірних структурах. 

Загальні властивості квантованих двомірних систем. Характеристики двомірної плазми в 

шаруватих структурах. Наближення двомірного електронного газу. Двомірні плазмони в 

шарах (каналах) кінцевої товщини. Двомірні плазмони в багатошарових структурах. Вплив 

процесів затухання. Експериментальне спостереження двомірних плазмонів. Двомірні 

екситонні поляритони для шаруватих систем. 

 

Тема 6. Поверхневі поляритони в надґратках та їх розмірне квантування. 
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Загальні характеристики надґраток. Надґратка та поляритонні ефекти. Орієнтаційна 

надґратка. Двомірні плазмони в періодичних структурах. Експериментальні дані про 

надґратки. Експериментальні дані досліджень орієнтаційних надґраток. Інші типи 

надґраткових структур.  

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Спектроскопія поверхневих поляритонів як метод дослідження поверхонь та меж 

поділу 

 

Тема 7. Оптичні методи дослідження перехідних шарів. 

Оптичні методи дослідження та їх класифікація. Еліпсометрія. Диференційно-модуляційна 

спектроскопія. Метод порушеного повного відбиття світла. Дисперсія поверхневих 

поляритонів при наявності перехідних шарів. 

 

Тема 8. Тонкі плівки на поверхнево-активному середовищі. 

Діелектричні плівки на поверхні. Металеве гасіння поверхневих поляритонів. Резонанс 

збуджень перехідного шару з фононними поверхневими поляритонами підкладки. Резонанс в 

системі плазмонних поверхневих поляритонів. Резонанс із хвилеводними модами. 

Поширення поверхневих поляритонів   

 

Тема 9. Перехідні шари в поверхнево-активному середовищі. 

Вплив затухання на дисперсію ПП. Перехідні шари в монокристалах А3В5 з порушеною 

поверхнею. Поверхневі поляритони в йонно-імплантованих напівпровідниках SiO2, GaAs, 

SiC. Просторово-неоднорідні перехідні шари. Особливості екситонних поверхневих 

поляритонів  

 

Тема 10. Вплив нерівностей поверхні на характеристики поверхневих поляритонів. 

Статистичний опис шорсткої поверхні. Вплив шорсткості на дисперсію та затухання ПП. 

Випромінення світла шорсткими поверхнями. Розщеплення спектру поверхневих 

поляритонів на шорсткій поверхні. Розщеплення поляритонних спектрів в голографічних 

ґратках. 

 



8 

 

  

Список рекомендованої література 

 

Основна  

 

1. Дмитрук Н.Л., Литовченко В.Г., Стрижевский В.Л. Поверхностные поляритоны в 

полупроводниках и диэлектриках. - Наукова думка.- 1989. - 351 c. 

2. Поверхностные поляритоны / Под редакцией В.М.Аранович, Д.Л.Миллса.- М. Наука.- 

1985.- 585 с.  

3. Бродин М. С., Мясников Э. Н.,  Марисова С. В. Поляритоны в кристаллооптике. 

Наукова думка. - 1984. - 210 c. 

4. Агранович В.М. Кристаллооптика поверхностных поляритонов и свойства 

поверхности. Успехи физических наук. -1975. - 115(2).- 199-237. 

5. Otto A. Spectroscopy of surface polaritons by attenuated total reflection. Optical Properties of 

Solids, New Developments.- 1976.- 677-727. 

6. Sze S.M., Kwok K.Ng. Physics of semiconductor devices.- Wiley-Interscience.- 2007.- 800 p. 

7. Сминтина В.А. Фізико-хімічні явища на поверхні твердих тіл. Одеса: Астропринт.- 

2009.- 188 с. 

8. Киселев В.Ф., Козлов С.Н., Зотеев А.В. Основы физики поверхности твердого тела. 

Москва: Изл-во Московского университета, Физический факультет МГУ.- 1999.- 281с. 

9. Кравченко А.Ф., Овсюк В.Н. Электронные процессы в твердотельных системах 

пониженной размерности. Новосибирск: Из-во Новосибирского ун-та.- 2000.- 447 с. 

10. М. Праттон, Введение в физику поверхности. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и 

хаотическая динамика».- 2000.- 256 c. 

 

 

Додаткова 

1. Sze S.M. Modern semiconductor device physics.- 1998.- 547 p. 

2. Э. Зенгуил. Физика поверхности. М., Мир.- 1990.- 536 с. 

3. Ф.Бехштедт, Р. Эндерлайн. Поверхности и границы раздела полупроводников. М., Мир.- 

1990.- 484 с. 

4. Zayats A.V., Smolyaninov I.I., Maradudin A.A. Nano-optics of surface plasmon 

polaritons. Physics reports.- 2005.- V408.- 131-314. 

5. Pitarke J.M., Silkin V.M., Chulkov E.V., Echenique P.M.  Theory of surface plasmons and 

surface-plasmon polaritons. Reports on progress in physics.- (2006).- V70.- N1.- 1. 

6. Joulain K., Mulet J.P., Marquier F., Carminati R., Greffet J.J. Surface electromagnetic waves 

thermally excited: Radiative heat transfer, coherence properties and Casimir forces revisited 

in the near field. Surface Science Reports.- 2005.- V57.-N(3-4).- 59-112. 

7. Bonch-Bruevich A.M., Libenson M.N., Makin V.S., Trubaev V.V. Surface electromagnetic 

waves in optics. Optical Engineering.- 1992.- V31.- N4.- 718-730. 

 

 


