
 

Назва дисципліни  Кріотехнології в енергетиці та теплофізиці  

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Пропонується для вивчення на фізичних, фізико-технічних 

та фізико-енергетичних факультетах університетів 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Чаговець В.К., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри теплофізики та 

молекулярної фізики 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Для вивчення курсу необхідні знання з загальної фізики, 

молекулярної фізики, квантової механіки, статистичної 

фізики, вищої математики та курсу «Фізика низьких 

температур».  

 

Опис 

Мета дисципліни.  
Навчальний курс «Кріотехнології в енергетиці та 

теплофізиці» є логічним продовженням курсу «Фізика 

низьких температур». Метою дисципліни є забезпечення 

студентів знаннями: фізичних принципів отримання 

наднизьких температур, явища надпровідності та 

застосування надпровідності в енергетиці, промисловості та 

наукових дослідженнях, вакуумної техніки, методам 

вимірювання температури, теплоємності, теплопровідності 

та вакууму при низьких температурах. 

 

Очікувані результати навчання.  

Студенти повинні засвоїти: теоретичні основи отримання 

наднизьких температур, надпровідності та області її 

застосування, методи отримання високого вакууму та 

вимірювання різних фізичних величин при низьких 

температурах.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

 

Аудиторні заняття 

1.Одноразові та непереривні цикли охолодження.   

2.Конструкція рефрижератора розчинення. 

3.Фізичні основи адіабатичного розмагнічування. 

4.Лазерне охолодження та магнітне випаровування  

5.Електроопір. Відкриття надпровідності. 

6.Теорія надпровідності Бардіна – Купера – Шриффера. 

7.Високотемпературна надпровідність. 

8.Використання надпровідників.   

9.Вимірювання теплоємності та теплопровідності. 

10.Термометрія наднизьких температур. 

11.Елементи вакуумної техніки.  

12.Кріогенні методи отримання глибокого вакууму. 

 



Самостійна робота 
1.Основи теплофізики і методи отримання наднизьких 

температур.  

2.Рефрижератори випаровування 
3
He і 

4
He. 

3.Рефрижератори розчинення 
3
He-

4
He.  

4.Явище надпровідності та його практична реалізація в 

енергетиці та кріо електроніці.  

5.Сучасні методи вимірювання фізичних властивостей 

речовини при низьких температурах. 

6.Сучасні методи вимірювання наднизьких температур. 

7.Вакуумна техніка для низьких температур. 

 

 

Методи контролю результатів навчання 

При оцінюванні успішності і зарахуванні окремих модулів 

враховуються робота студента на практичних заняттях, 

відвідування їм лекційних занять і проведення самостійної 

роботи. Підсумковим контролем успішності навчання є 

складання екзамену. 

 

Мова викладання: українська. 

 

 

 

 


