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Учбова  програма 
 

до курсу  лекцій і практичних занять з дисципліни 

«Функціональні матеріали нетрадиційної енергетики». 

1. Розширені плани (теми) лекцій, практичних занять 

Лекційні заняття проводяться методом лекції та розповіді-бесіди з застосуванням 
електронних засобів навчання та роздачею додаткового друкованого допоміжного 
матеріалу. Практичні заняття будуть проводитись шляхом розв'язання окремими 
студентами задач перед загальною аудиторією. Основною метою практичних занять 
є розвиток навичок в галузі фізичного матеріалознавства, створення нових 
матеріалів з контрольованою структурою і фізико-механічними властивостями. 

 

Розділ 1. Структура твердих тіл. 

Тема 1. Матеріали енергетичних пристроїв.  

 Структура твердого тіла. Аморфні тверді тіла, кристали, квазікристали.  

Тема 2. Кристалічні тверді тіла.  

Трансляційна інваріантність. Просторові гратки. Найпростіші 

кристалеві гратки. Індекси Міллера та Вейса.  

Тема 3. Експериментальні методи вивчення структури кристалів. 

Рентгенівська дифрактометрія, дифракція електронів. Закон Брега. 

Тема 4.   Види кристалічних твердих тіл. 

Іонні, ковалентні, молекулярні, металеві кристали. Їх характерні фізичні 

властивості. 

 

Розділ 2. Пружні властивості твердих тіл та коливання у кристалах. 

Тема 1. Деформація матеріалів та їх пружні властивості.  

Закон Гука, модуль Юнга, модуль здвигу. 

Тема 2.  Тензори деформації та напруження в кристалах.  

 Узагальнений закон Гука для кристалів. Деформації Фукса. 

Тема 3. Пружні коливання кришталевої гратки та хвилі.  

Коливання струни. Хвилі в 1-мірній решітці. Дисперсійне рівняння.  
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Розділ 3.  Дефекти у кристалах та їх вплив на властивості матеіалів. 

Тема 1. Дефекти у твердих тілах: крапкові, лінійні, поверхневі та 

об’ємні. 

Вакансії та міжвузлеві атоми. Енергії створення та міграції дефектів. 

Краєві та гвинтові дислокації. Границі зерен та блоків, двійники, 

Тема 2. Вплив дефектів на фізичні властивості матеріалів. 

Вплив крапкових дефектів на електрофізичні характеристики матеріалів. 

Домішкові центри. Вплив лінійних дефектів на пластичність матеріалів., 

Тема 3. Міцність, пластичність та крихкість матеріалів.  

Методи оцінювання міцність, пластичність та крихкість матеріалів. 

Експериментальні методи вивчення міцності. 

Тема 4.  Механізми пластичної деформації.  

Роль дислокацій у пластичній деформації матеріалів. Джерела 

дислокацій. Ковзання та переповзання дислокацій. Взаємодія дислокацій з 

перепонами. 

Розділ 4.  Будова та склад твердих фаз. Діаграма рівноваги та структура 

сплавів при плавленні та твердінні. 

Тема 1. Особливості утворення фаз. 

Правила фаз Гіббса. Нонваріантні, моно- та біваріантні рівноваги.  

Створення твердих розчинів та проміжних фаз. Взаємна розчинність, 

провило Юм-Розері, основні ізотерми. Межа розчинності. Повна розчинність 

в рідинному, твердому стані, діаграмми стану. Двомірна модель гратки в 

чистому кристалі, твердих розчинах впровадження та заміщення, проміжні 

фази. Металеві та не металеві  сполуки. Основні особливості утворення фаз 

впровадження та їх використання під час утворення нетрадиційними методами 

зносо- та жаростійких конструкційних матеріалів сучасної техніки.  

Тема 2.  Фазові перетворення в твердому стані. 

Евтектоідні та перетектоідні реакції. Роль будови межи фаз при фазових 

перетвореннях. Принцип Данкова-Конобеєвського. Гомогенне та гетерогенне 

зародження фаз в твердому стані. Утворення метастабільних фаз. Діаграма 



4  

стану залізо-вуглець. Особливості розгляду  складних діаграм стану.  

Тема 3.  Ізотермічні та неізотермічні фазові перетворення. 

Ізотермічні реакції в багатокомпонентних системах, поліморфні 

перетворення. Механізми алотропічних фазових перетворювань – дифузійний 

та мартенситний. Умови утворювання Відманштетових структур 

Тема 4.  Вакуумні та нетрадиційні технології побудови матеріалів. 

Вакуумна металургія. Фізико-хімічні та нетрадиційні технологічні 

методи створення конструкційних матеріалів. Зміна властивостей від типу 

діаграм стану гетеро фазних систем сплавів. Приклади застосування в 

енергетиці, мікроєлектронікі, ядерної техніки тощо. 

Тема 5.  Матеріали сучасної техніки 

Приклади мікроструктур злитків сплавів отриманих завдяки нон-, моно- 

та біваріантних фазових перетворень. Високопористі матеріали. Огляд 

методики їх аналізу. Реалізація різних способів створення матеріалів з 

заданими властивостями в енергозберігаючих технологіях 

 

 

2. Теми практичних занять: 

Матеріали енергетичних пристроїв. 

Кристалічні тверді тіла. 

Експериментальні методи вивчення структури кристалів. 

Деформація матеріалів та їх пружні властивості.  

Тензори деформації та напруження в кристалах. 

Пружні коливання кришталевої гратки та хвилі. 

Види кристалічних твердих тіл. 

Дефекти у твердих тілах: крапкові, лінійні, поверхневі та об’ємні. 

Вплив дефектів на фізичні властивості матеріалів. 

Міцність, пластичність та крихкість матеріалів. 

Механізми пластичної деформації. 

Особливості утворення фаз 
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Фазові перетворення в твердому стані 

Ізотермічні та неізотермічні фазові перетворення. 

Вакуумні та нетрадиційні технології побудови матеріалів. 

Матеріали сучасної техніки 

 
                            3. Теми домашніх завдань 
 
Для закріплення матеріалу, що розглянуто на лекціях, студенти виконують домашнє 
завдання у вигляді тестів, задач, що рекомендовані викладачем. Контроль знань 
проводиться у вигляді прийому завдань, які необхідно самостійно виконати 
студентам по заданій темі. Теми завдань одібрані відповідно до структури курсу. 
Самостійне розв'язання задач доповнює та поглиблює розуміння матеріалу, 
викладеного на лекціях, показує ступінь володіння студентом практичними 
навичками, які необхідні для розв'язання задач. При здачі домашніх завдань 
викладач контролює правильність їх виконання, що представлено в письмовій 
формі, та ставить питання, які дозволяють перевірити «авторство» виконаного 
завдання, глибину розуміння та логіку розв'язання конкретного питання. Особисте 
спілкування викладача та студента має при цьому суттєве значення. В такій формі 
реалізується дедуктивний метод пізнання, при якому використання навчальних 
законів дозволяє розв'язати конкретні задачі. Тести домашніх завдань наводяться 
нижче: 
 

Матеріали енергетичних пристроїв. 

Кристалічні тверді тіла. 

Експериментальні методи вивчення структури кристалів. 

Деформація матеріалів та їх пружні властивості.  

Види кристалічних твердих тіл. 

Тензори деформації та напруження в кристалах. 

Пружні коливання кришталевої гратки та хвилі. 

Дефекти у твердих тілах: крапкові, лінійні, поверхневі та об’ємні. 

Вплив дефектів на фізичні властивості матеріалів. 

Міцність, пластичність та крихкість матеріалів. 

Механізми пластичної деформації. 

Особливості утворення фаз 

Фазові перетворення в твердому стані 
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Ізотермічні та неізотермічні фазові перетворення. 

Вакуумні та нетрадиційні технології побудови матеріалів. 

Матеріали сучасної техніки 

4. Методичне забезбечення курсу  

Основни положення лекцийного курсу, практичних занять викладені 

в наступній літературі: 

Китель Введение в физику твердого тела,М. Гос Изд Физ.-Мат. Лит. 963, 696с 

Дж. Займан Принципы теории твердого тела М. Мир 1974, 472 с. 

Р. Кан Физическое металловедение М. Мир 1987 т. 1 333 с. 

Р. Кан Физическое металловедение М. Мир 1987 т. 2 623 с. 

Р. Кан Физическое металловедение М. Мир 1987 т. 3 663 с. 

М.П. Шаскольская Кристаллография М. Высшая школа 1984, 375 с. 

Электронное строение и свойства соединений металлов и сплавов. Под ред. 
Ю.М. Горячева, Тр. ИПМ. Серия: Физическое металловедение. Структура и 
свойства материалов, 2002, 203с. 

Л.Ф. Козин, С. В. Волков «Современная энергетика и экология: Проблемы и 
перспективы» Киев: Наукова думка 2006. -775 с. 

Gasbel D.R. Introduction in Metallurgical Thermodynamics, 3rd Ed., McGraw – 
Hill, N.-Y., 2004, 341p. 

Wagner C. Thermodynamics of alloys. Addison – Willey, Reading, MA, 2005, 
401p. 

Захаров В.М. Двойные и тройные металлические системы. М., Наука, 1997, 
278с. 

Azaza V.M., Azarenkov N.A., Semenenko V.E., Kuzmin A.V. Nucleation of natural 
composite materials. Internat.Conf. SMMT-2008. Modern materials: construction, 
properties, Kiev, November, 2008, p. 22-25. 
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Допоміжна література 
Косевич Физическая механика реальных кристаллов, Киев: Наук. Думк., 1981.- 
328 с. 
А. Анималу Квантовая теория кристаллических твердых тел М.: Мир 1981 
574с. 
Дж. Хирт, И. Лоте Теория дислокаций, М.:Атомиздат, 1972.- 600 с. 

Для детального вивчення окремих розділів курсу лекцій викладачем 
рекомендуються статті з журналів: доповіді НАН України, Металофизика и 
новейшие технологии, Физика металлов и металловедение, Український 
фізичний журнал; Вопросы атомной науки и техники, сер. Вакуум, чистые 
материалы и сверхпроводники; Trans Metal. Soc. AIME тощо. 

Кафедра dpaeseua3@gmail.com 
. 

 
                  5. Питання для контрольної роботи 

 
 Які індексы Міллера має данна площина? 

 
2. Знайти ступінь упаковки об’ємноцентрованої кубічної  решітки. 
3. На поверхні існує 2-мірна решітка адатомів  речовини, що містить 3 атома в 
елементарній комірці. Скільки оптичних гілок коливань можна спостерігати?? 
4. Прийнявши що молекулярна вага міді (ГЦК структура) М= 64, а щільність 8,92 
г/cм3  розрахувати відстані між найближчими площинами в напрямку [111] в 
ангстремах. (1аем = 1.66 * 10-24г.) 
5. Знайти мінімальну енергію квантів (в еВ) використовуваних в рентгенівських 
дифрактометрів для вимірювання постійної решітки калію (5.32A). h=6.62*10-27 
эрг*с, 1 МэВ= 1.6*10-6 эрг. 
6. Знайти величини сил діючих на майданчик в 1 см2 в площині (001) монокристала 
заліза (ОЦК структура) який піддався деформації. Тензор деформації має вигляд: 

 
ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê

ë

é

001.0,000.0,000.0
000.0,000.0,000.0
000.0,000.0,00.0
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Пружні константи рівні:  C11=2.37*1012, C12=1.41*1012, C44=1.16*1012 дин*см2. 
Кристал орієнтований по кристалографічним  осях. 
7.Які поворотні осі можуть існувати в кристалічних тілах? 
 

6.  Питання  до заліку з курсу  «Матеріалознавство і технології матеріалів» 
 

1. Знайти ступінь упаковки об'ємно-центрованої кубічної решітки. 

2. Знайти ступінь упаковки простої кубічної решітки. 

3. Знайти ступінь упаковки грані-центрованої кубічної решітки. 

4. Прийнявши молекулярну вагу міді (ГЦК структура)  М за 64, а 

щільність 8,92 г/cм3 розрахувати відстань між найближчими площинами в 

напрямку [100] в ангстремах. (1аом =1.66*10-24 г.) 

5. Прийнявши молекулярну вагу міді (ГЦК структура)  М за 64, а 

щільність 8,92 г/cм3 розрахувати відстань між найближчими площинами в 

напрямку [111] в ангстремах. (1аом =1.66*10-24 г.) 

6. Прийнявши молекулярну вагу міді (ГЦК структура)  М за 64, а 

щільність 8,92 г/cм3 розрахувати відстань між найближчими площинами в 

напрямку [110] в ангстремах. (1аом =1.66*10-24 г.) 

7. Знайти мінімальну енергію квантів (в еВ) які можуть 

використовуютися  в рентгенівських дифрактометрах для вимірювання 

постійної решітки міді Cu (3.64A).  h=6.62*10-27 ерг*с, 1 МэВ= 1.6*10-6 ерг.  

8. Знайти мінімальну енергію квантів (в еВ) які можуть 

використовуютися  в рентгенівських дифрактометрах для вимірювання 

постійної решітки алюмінію (4.04A).   h=6.62*10-27 ерг*с, 1 МэВ= 1.6*10-6 ерг.  

9. Знайти мінімальну енергію квантів (в еВ) які можуть 

використовуютися  в рентгенівських дифрактометрах для вимірювання 

постійної решітки калію (5.32A).  h=6.62*10-27 ерг*с, 1 МэВ= 1.6*10-6 ерг.   

10. Знайти величини сил діючих на майданчик в 1 см2 в площині (010) 

монокристала заліза (ОЦК структура) який піддався деформації. Тензор 

деформації має вигляд:  ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê

ë

é

000.0,000.0,000.0
000.0,000.0,000.0
000.0,000.0,001.0
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Пружні константи рівні: C11=2.37*1012, C12=1.41*1012, C44=1.16*1012 дин*см2. 

Кристал орієнтований по кристаллографическим осях. 

11. Знайти величини сил діючих на майданчик в 1 см2в площині (010) 

монокристала заліза (ОЦК структура) який піддався деформації. Тензор 

деформації має вигляд:  

Пружні константи рівні: C11=2.37*1012, C12=1.41*1012, C44=1.16*1012 дин*см2. 

Кристал орієнтований по кристаллографическим осях. 

12. Знайти величини сил діючих на майданчик в 1 см2в площині (010) 

монокристала заліза (ОЦК структура) який піддався деформації. Тензор 

деформації має вигляд:  

Пружні константи рівні: C11=2.37*1012, C12=1.41*1012, C44=1.16*1012 дин*см2. 

Кристал орієнтований по кристаллографическим осях. 

13. Знайти рівноважну концентрацію вакансій в міді при T=1270 С и 

10270 С . 

Енергія створення вакансії  — 1.15 еВ. 

1 еВ = 1,60×10−19 Дж, k=1,38·10−23  Дж/K  

14. Оцініть скільки часу потрібно щоб вуглець дифузійним чином дійшов 

від центру зерна розміром 1 мкм до кордону зерна при температурі 500С? 

Em=0,9 эВ, D0=2*10-5 м2/с . 

13. Знайти рівноважну концентрацію міжвузлевих атомів в міді при 

T=1270 С и 10270 С . 

Енергія створення міжвузлевих атомів  — 3.5 еВ. 

1 еВ = 1,60×10−19 Дж, k=1,38·10−23  Дж/K  

14.  Оцініть при якій температурі необхідно проводити азотування 

поверхні заліза протягом 1 години щоб нітрідний шар мав товщину 2мкм? 

(Вважати азот атомарним і вільно мігруючих в залізі). Em=0,9 еВ, D0=2*10-5 

м2/с . 
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7. Методи контролю 

 
   Система рейтингових балів та критерії оцінювання: 

 
1. Експрес-контроль (загальний ваговий бал - 20) проводиться з метою 

перевірки якості роботи студента на практичних заняттях в аудиторії. 

Тривалість експрес-контролю 5-10 хвилин. Кожен експрес-контроль 

включає 2 простих завдання, за кожну правильну відповідь студент 

отримує 1 бал. Відсутність студента на занятті або невиконання експрес- 

контролю приносить студенту 0 балів. 

2. Поточний контроль (загальний ваговий бал - 40) проводиться у вигляді 

двох РГР 2 академічні години кожна. Кожна РГР складається з 5 задач, які 

оцінюються по 4 бали. Максимальна кількість балів за МКР 20*2=40 балів. 

 
               8. Критерії оцінювання: 

 
a) Повністю правильно виконане завдання оцінюється в 4 бали; 

b) Завдання виконане з несуттєвими помилками оцінюється в 3 бали 

(незначні помилки в арифметичних розрахунках); 

c) Часткове виконане завдання оцінюється в 2 бали (правильно обрана 

логіка рішення але грубі помилки в розрахунках); 

d) Часткове виконане завдання оцінюється в 1 бал (правильно обрана логіка 

рішення, зовсім відсутні розрахунки); 

f) Неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів. 
 

Якщо студент отримав оцінку менше 10 балів за МКР, то він 

зобов'язаний переписати цю роботу, але не більше двох разів. 

Залік з курсу «Функціональні матеріали нетрадиційної енергетики» 
(ваговий бал - 40).  
 

Необхідною умовою допуску студента до заліку з

 дисципліни є позитивний рейтинг з усіх форм семестрової атестації 
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(позитивний рейтинг з МКР та експрес-контролю), але не менше 30 балів. 

 
Форма підсумкового контролю знань з курсу «Функціональні 

матеріали нетрадиційної енергетики» -залік. 
 
 

             9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

залік Сума Розділ 
1 
 

Розділ 
2 
 

Розділ 3 
 Розділ 4 Контрольна 

робота 

Індивіду-
альне 

завдання 
Разом 

Т1-Т4 
 

Т1-Т3 
 

Т1-Т4 
 

Т1-Т5 
 

     одна -    

До 10 
балів 

До 10 
балів 

До 10 
балів 

До 10 
балів 

20 - 60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 
-експрес контроль під час аудиторних занять: 10 балів ( розділ 1 , 2); 
 
-виконання контрольної роботи : 20 балів ( розділ 1,2); 
 
-виконання завдань під час практичних занять  -30 балів (розділ 1,2); 
 

           -залік- 40 балів. 
 
 
 

 
 
 
 
 

10. Шкала оцінювання 
 

 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною 
шкалою для заліку 
«Функціональні 
матеріали нетрадиційної 
енергетики» 
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90 – 100 відмінно 
70-89 добре 

50-69 задовільно 
1-49 Незадовільно 

 
 

 


