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Методичні рекомендації до курсу лекцій: 

Пристрої нетрадиційної енергетики та їх експлуатаційні 
характеристики 

 

Мета курсу: Структурно-фазові зміни, що виникають при виробництві та 
експлуатації пристроїв нетрадиційної енергетики, їх класифікацію, взаємозв’язок з 
електронною та кристалічною структурою металів та сплавів на металевій та 
напівпровідниковій основах. 

Студенти вивчають: 

Вплив термічної обробки на однорідність структури конструкційних матеріалів, 
особливості фазових перетворень у твердому стані. Приділяється увага сучасним методам 
вакуумних та нетрадиційних енергозберігаючих технологій. 

Приклади детального розгляду фізико-механічних процесів взаємодії твердої речовини з 
газовим середовищем, процесами фізичної та хімічної сорбції. Велика увага приділяється 
утворення фаз впровадження та їх використання під час утворення нетрадиційними 
методами зносо- та жаростійких функціональних матеріалів сучасної техніки. 

З’ясовується влив термічного та концентраційного переохолодження, поверхнево-активних 
домішок на структуру модифікованих зразків сплавів. 

Особлива увага приділяється зміні властивостей пристроїв нетрадиційної енергетики від 
типу діаграм стану гетерофазних систем сплавів. 

Ознайомлення з різними методами вакуумної та енергозберігаючої технології по створенню 
пристроїв з особливими структурами. Зокрема розглядаються електронні переходи прямо 
та напівпрямозонних напівпровідниках. Межи використовуємих часток прямих переходів. 

Визначення граничних частот прямих переходів напівпровідників (3 еВ), неметалевих 
сполук різного складу. 

Вивчення особливостей структури та роботи квантових генераторів енергії – лазерів, 
мазерів, термісторів, терісторів тощо. 

З’ясування умов отримання мікроструктур злитків сплавів завдяки non – mono та 
біваріантних фазових перетворень. 

Розглянення ефективностей роботи ФЕП та їх ККД від конструкції, оптичних та 
електрофізичних властивостей використовуємих напівпровідників з різною шириною 
забороненої зони еg. 

Розрахунки тривалісті життя рівноважних та нерівноважних носіїв зарядів від ступені 
легування. 

З’ясування випрямляючих характеристик p-n-перехода, спектрального розташування 
основної полоси поглинення сонячного випромінювання. 
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Вивчення наноматеріалів: 

Студенти вивчають властивості нанокластерів (малих часток), властивості яких є 
проміжними між властивостями ізольованих атомів та полікристалічного твердого тіла. 
З1ясовується, що нанокристалічні матеріали (НМ- осоюбливий стан конденсованої 
речовини – макроскопічний ансамбль ультрамалих часток розміром до декількох 
нанометрів). Студенти з’ясовують, що незвичайні властивості таких матеріалів обумовлені 
властивостями окремих зерен, їх колективною поведінкою в залежності від характеру 
взаємодії між наночастинами. 

 Особлива увага приділяється методам створення компактних наноматеріалів – 
порошкова технологія, інтенсивна пластична деформація (ІПД), контрольована 
кристалізація з аморфного стану, плівкова технологія, механічне сплавлення. 

 При вивченні наноматеріалів особлива увага приділяється знанню фізичних 
процесів, що відбуваються при структурних перетвореннях наноматеріалів (фрагментація, 
динамічна рекристалізація, відпуск тощо.) 

У результаті розгляду різних методів синтезу композиційних, наноматеріалів студентам 
слід враховувати середу у котрій спостерігаються описані вище процеси. Зокрема розробка 
нових методів створення та синтезу сучасних матеріалів відбувається у вакуумних умовах. 
Використання вакуума призводить до прискорення хімічних реакцій, супроводжуючих 
виділенням газоподібної рідини, котра не може завершитися за атмосферного тиску (робота 
сонячних батарей у космічному просторі). При цьому знижується робоча температура 
багатьох процесів, зв’язаних з виділенням газу та пару з металевих та неметалевих 
матеріалів. Детальна інформація за специфікою роботи студентів, спеціалістів фізиків на 
вакуумних установках наведена в учбово-методичному посібнику Перспективні-
конструкційні матеріали нетрадиційної та атомної енергетики (автори Н.А. Азаренков, В.Е. 
Семененко, В.И. Ткаченко). 

Для вдалого виготовлення та удосконалення тонкоплівкових та традиційних сонячних 
елементів побутового, промислового або космічного призначення. Студентам необхідно 
вивчення фізичних процесів відбуваючихся у сонячних елементах та батареях. 

Приведені приклади високопористих матеріалів. Огляд методики їх аналізу. Реалізація 
різних способів створення матеріалів з заданими властивостями в енергозберігаючих 
технологіях. Наведені приклади застосування функціональних матеріалів в енергетиці, 
мікроєлектронікі, ядерної техніки тощо. 

 

Завдання для самостійної роботи студента: 

• надати інформацію щодо фізико-механічних властивостей металів, сплавів та 
композитів на їх основі з заданою структурою в галузі нетрадиційної енергетики. 

• Забезпечити отримання навиків застосування науково-технічних знань на практиці. 
• Вивчити структурно-фазові зміни, що виникають при виробництві та експлуатації 

пристроїв нетрадиційної енергетики , їх класифікацію, взаємозв’язок з електронною 
та кристалічною структурою металів та сплавів. 

• Ознайомитись з різними методами побудови діаграм стану ( термодинамічними та 
експериментальними), кінетикою твердіння моно- та гетеро фазних систем сплавів, 
послідовність та результати фазових перетворень I та II роду в твердому та 
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рідинному стану( монотектичні, алотропічні, евтектичні, перитектичні тощо), 
процес твердіння, умови їх практичного застосування 

• Виявити взаємозв’язок дендритного та комірчастого росту металевих сплавів з 
процесами ліквації та методами термічної обробки, що ліквідує неоднорідність 
структури конструкційних матеріалів. Визначаєтся вплив на ці явища фізичної, 
кінетичної та термодинамічної сумісності компонент сплавів. 
 
Під час лекційних занять (доц. Семененко В.Є.) студентам наведені приклади, 
злитків сплавів, отриманих завдяки нон-, моно- та біваріантних фазових 
перетворень.  
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