
  

Лабораторія лазерної поляриметрії
Розробка поляриметрів та проведення 
поляризаційних досліджень

Автоматизація експерименту з 
елементами робототехніки
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Лабораторія лазерної поляриметрії
Склад лабораторії:
 проф. Савенков С.М. – науковий керівник 

лабораторії
 доц. Оберемок Є.А.
 пров. інж. Клімов О.С.
 асист. Коломієць І.С.

Перелік актуальних задач, над якими працюють в лабораторії:
Розробка нових та вдосконалення існуючих пристроїв керування поляризацією лазерного 
випромінюванням.
Розробка автоматизованих адаптивних лазерних Мюллер-поляриметрів для визначення параметрів 
оптичної анізотропії середовищ.
Удосконалення існуючих та розробка нових моделей середовищ зі складною оптичною 
анізотропією.
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів та явищ з використанням систем комп’ютерної 
алгебри: Mathematica, MathCAD, Maple та мов програмування (C#, С++, Delphi тощо).
Розробка поляриметричних моделей та дослідження оптичної анізотропії оптичних вузлів різних 
поляризаційно чутливих пристроїв.
Дослідження залежності поляризаційних характеристик об’єктів біологічної природи від їх стану.

Міжнародні зв’язки:
 University of Texas-Arlington, USA Eumetsat, Darmstadt, Germany
 Oklahoma State University, USA  Ecole Polytechnique, Universite Paris—Saclay, France

http://rex.knu.ua/staff/s/savenkov-sergij-mykolajovych/
http://rex.knu.ua/staff/s/savenkov-sergij-mykolajovych/
http://rex.knu.ua/staff/s/savenkov-sergij-mykolajovych/
http://rex.knu.ua/staff/o/oberemok-yevgen-anatolijovych/
http://rex.knu.ua/staff/k/kolomiyets-ivan-sergijovych/
http://rex.knu.ua/staff/k/kolomiyets-ivan-sergijovych/


  

Наукові дослідження, пов’язані зі взаємодією надкоротких (фемтосекундних) 
лазерних імпульсів з різними матеріалами (метали, напівпровідники, діелектрики, 
наноматеріали, органічні та неорганічні полімери, розчини тощо).

Напрямки дослідження:

 Прецизійні лазерні технології мікрообробки функціональних оптичних матеріалів 
(дослідження фізики швидких оптоелектронних явищ, оптичні керівські затвори).

 Виготовлення наночастинок шляхом лазерної абляції, 
дослідження властивостей (TEM, динамічне розсіяння, ФЛ,…)

Фемтофотоніка



  

Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Middle East Technical University, Turkey
Tohoku University, Japan

Міжнародні зв’язки:

Наукові керівники:
Карлаш А.Ю. к.ф.-м.н, доцент

@anneta_k
Дмитрук А.М. д.ф.-м.н, с.н.с., відділ 
фотонних процесів ІФ НАНУ
Email: admytruk@gmail.com

Цирконієва кераміка

 Формування лазерно-індукованих періодичних 
поверхневих структур (ЛІППС) для використання у 
фотоніці, оптоелектроніці, сенсориці,  біомедицині

 Квантово-хімічне моделювання атомарних кластерів

Фемтофотоніка

Email: anna.karlash@knu.ua



  

Комп'ютерне моделювання дисперсії  магнітостатичних хвиль (МСХ) 
в тривимірному просторі частоти та хвильових чисел в багатошарових 

структурах з шарами феритів, діелектриків та металевих екранів

Мета:  проектування 
пристроїв обробки сигналів в 
мікрохвильовому діапазоні 
частот (лінії затримки, 
фільтри, багатоканальні 
фільтри, конвольвери,  
генератори  тощо)

Доцент
О.Ю. Нечипорук
e-mail: chipa@univ.kiev.ua



  

Фізика поверхні
Сканувальна зондова мікроскопія Електронна спектроскопія

Дослідження з просторовою роздільною здатністю 
на атомному рівні  морфології, кристалічної 
структури та електронних властивостей поверхонь 
твердих тіл, надтонких плівок, та нанорозмірних 
структур створених штучно або методом 
самозбирання.

Дослідження елементного складу 
приповерхневої області твердого 
тіла, хімічних зв’язків між 
складовими атомами, 
фотоелектронної роботи виходу та 
електронно-емісійних характеристик.



  

Фізика поверхні

Сканувальна тунельна 
мікроскопія 
самовпорядкованих 
моношарів органічних 
молекул. Академік 
НАНУ О.А. Марченко 
(Інститут фізики), 
доцент А.М. Горячко.

Атомно-силова 
мікроскопія поверхонь 
високоефективних 
електронних емітерів. 
Доцент А.М. Горячко.

Фото-електронна 
спектроскопія 
поверхонь з низькою 
роботою виходу.
Доцент С.П. Кулик,
с.н.с. М.І. Федорченко.

● Самоорганізація металічних та напівпровідникових наноструктур на поверхні твердого 
тіла в сильних електричних полях та в надвисокому вакуумі

● Самозбирання впорядкованих молекулярних шарів на інтерфейсі тверде тіло - рідина
● Модифікація електронних властивостей поверхні внаслідок адсорбції рідкісно-

земельних елементів



  

Фізика поверхні

Електронна Оже-спектроскопія 
інтерфейсів перехідний метал – 
напівпровідник.
Асистент Ю.А. Лень

● Модифікація хімічних 
властивостей поверхні внаслідок 
адсорбції перехідних металів

● Дифракція електронів на 
поверхневих наноструктурах

● СТМ-
нанолітографія

Доцент С.П. Кулик
Доцент А.М. Горячко,
с.н.с. М.І. Федорченко



  

МАГНЕТРОННЕ НАПОРЕШЕННЯ ТОНКИХ 
ПЛІВОК В АТМОСФЕРІ АРГОНУ

Процес напорошення плівки нікелю нанометрової 
товщини у вакуумній камері в атмосфері аргону; 
спостерігається характерне фіолетове світіння 
плазмового розряду, притаманне аргону.

Творчий колектив лабораторії



  



  

Фізика поверхні
Практичні застосування експериментальних методів фізики поверхні твердого 
тіла:

Сучасні тонкоплівкові технології
виробництво інтегральних електронних схем, наноелектроніка;
функціональні покриття виробів, деталей та інструментів;
створення сенсорів випромінювання та факторів навколишнього середовища;

Перспективні нанотехнології в медицині, екології, хімічному виробництві
Діагностика форми та властивостей біофункціоналізованих наночастинок
Діагностика наночастинкових забруднень навколишнього середовища
Нанокаталізатори в хімічному синтезі

Міжнародні зв’язки:
INL- International Iberian Nanotechnology Laboratory, Braga, Portugal
Institute for High-Performance Microelectronics, Frankfurt-Oder, Germany
Justus Liebig University, Giessen, Germany
Oregon State University, Corvallis, USA
Oakland University, Rochester, USA
Hubei University, Hubei, China
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