
Фотоакустичний (ФА) ефект – явище
генерації пружних напруг індукованих у
зразку при його опроміненні
нестаціонарним (модульованим або
імпульсним) випромінюванням.

Чому варто обрати фотоакустику?

СФЕРИ ЗАСТОСУВАНЬ:

• Сенсорика (ФА резонансні методи, ФА 
спектроскопія, портативні датчики 
присутності CO та CO2, тощо)

• Медицина (ФА томографія, візуалізація 
клітин, кровоносних судин, 
тераностика онкологічних 
захворювань, тощо)

• Діагностика властивостей об’ємних та 
наноструктурованих твердих тіл, 
багатошарових систем, рідин, та газів 
(ФА спектроскопія, аналіз АЧХ і ФЧХ 
ФА відгуку зразків)

• Візуалізація поверхневих та 
підповерхневих шарів об’єктів (ФА 
Мікроскопія, дефектоскопія, тощо)

• І т.д.…



->Характеризація об’ємних та наноструктурованих напівпровідникових структур ФА методами

Об’єкти дослідження: 
• Поруватий кремній та германій різної поруватості
• Кремнієві нанонитки різної морфології
• Мультишарові поруваті системи
• Композитні системи «порувата матриця - наповнювач»
• Модифіковані поруваті структури, тощо.

МЕТА: дослідження впливу морфологічних особливостей 
наноструктур на їх теплофізичні, оптичні та механічні 
властивості (визначення коефіцієнтів теплопровідності, 
температуропровідності, теплового розширення, оптичного 
поглинання зразків і т.д.)



Частка 
аморфної 
фракції

Останні вагомі результати:

• Встановлено фізичні механізми 
модифікації теплопровідності поруватого 
кремнію при опроміненні його поверхні 
іонами урану з енергією 110 МеВ з 
різними дозами опромінення.

• Встановлено характер впливу наповнювача 
поруватої кремнієвої матриці на зміну 
теплофізичних параметрів системи 
з різною конфігурацією пор. 

• З’ясовано вплив концентрації легуючої домішки вихідної
пластини та часу травлення на коефіцієнт теплопровідності в 
масивах кремнієвих нанониток

• Отримано залежність коефіцієнту теплопровідності 
мультишарової структури на основі поруватого кремнію з 
періодичним розподілом поруватості від параметрів травлення
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-> Візуалізація об’єктів фотоакустичними (ФА) методами Мультимодальна мікроскопія:

Оптичне зображення ФА зображення

• Візуалізація біологічних об’єктів 

Експериментальний стенд

• Фотоакустична дефектоскопія

ФА та фотоелектричне зображення
мікротріщини на p-Si пластині

ФА та фотоелектричне зображення
локалізованої області n-Si на p-Si 
пластині (ФА режим відображає

поверхневі та підповерхневі дефекти)



Фотоакустична 3D томографія:

Експериментальний стенд

• Доклінічні та клінічні дослідження

-> Візуалізація об’єктів фотоакустичними (ФА) методами

Залежність амплітуди 
фотоакустичного відгуку від 

пухлини з різною
концентрацією наночастинок

оксиду графену

3D-зображення пухлини з 
наночастинками оксиду графену 

(концентрація 0,05 мг/мл) на глибині
1.5 см від поверхні фантомної тканини



Участь у міжнародних наукових конференціях, наукових стажуваннях та проєктах

Усні та/або постерні доповіді
на міжнародних конференціях. 

Наукова співпраця
та міжнародне
співробітництво



Участь у міжнародних наукових конференціях, наукових стажуваннях та проєктах

*«Горизонт 2020» – найбільша Рамкова програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій
із загальним бюджетом близько 80 мільярдів євро

**«Еразмус+» - це одна з найбільших програм Європейського Союзу, що підтримує проекти, партнерства, 
заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту.

Асистент кафедри загальної фізики, к.ф.-м.н. Ліщук П.О. під 
час академічної мобільності в рамках виконання проєкту 
Горизонт 2020* та робочих відряджень на проведення 
спільних наукових досліджень в INSA Lyon та Institute of Light 

and Matter (Франція, 2017-2019 рр.)

Студентка кафедри загальної фізики Чепела
Л.І. під час академічної мобільності 
тривалістю 6 міс. в рамках програми 
Еразмус+** (Франція, 2019 р.)


