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1. Опис навчальної дисципліни
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
“ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ”)

Найменування показників

Кількість кредитів — 4,5
Модулів — 1

Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

спеціальності 104
Фізика та
астрономія

Змістових модулів — 2

денна форма навчання
Нормативна
Рік підготовки:
1-й
Семестр
1-й

Загальна кількість годин —
135

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних —3
самостійної роботи студента —

Характеристика навчальної дисципліни

Лекції
16 год.

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
Магістр (1.9)

Практичні
- год.
Лабораторні
32 год.
Самостійна робота
87 год.
Вид контролю:
залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Курс ― АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ ‖ відноситься
до дисциплін, які підсумовують основні профілюючі курси і є логічним їхнім завершенням. У ньому
містяться розділи, присвячені найголовнішим питанням фізики конденсованого стану. Розглядаються:
рідини, тверді тіла, а також ефекти, які спостерігаються в цих речовинах. Причому класичні знання
поєднуються з викладом найновіших теоретичних та експериментальних даних, опублікованих у періодичних наукових виданнях та монографіях. Для успішного засвоєння даного курсу необхідними є
знання з курсів загально фізики, термодинаміки, фізики твердого тіла, фізики невпорядкованих систем, фізики кластерів та наносистем, а також статистичної фізики та кристалографії, що дасть змогу
поєднати теоретичні та експериментальні дані та побачити перспективи подальших наукових досліджень у цій галузі.
Мета: формування у майбутнього спеціаліста системи знань з фізики конденсованого стану і
розуміння закономірностей утворення структури та її взаємозв’язку з фізичними властивостями. Це
передбачає виклад основних розділів фізики конденсованого стану, з яких можна отримати решту
навчального матеріалу. Головна увага звертається на розуміння ролі міжчастинкової взаємодії при
формуванні конденсованих систем.
Завдання: навчити студентів характеризувати різні явища та процеси , що відбуваються в конденсованих речовинах та знаходити взаємозв’язок між атомною і електронною структурою з одного
боку та фізичними властивостями з іншого. В результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати:
1. основні явища, що відбуваються у рідинах різного типу (молекулярних рідинах, рідких металах,
зріджених інертних газах)
2. теоретичні методи опису структури та властивостей рідин та їх термодинамічні характеристики
3. явища та процеси, які протікають у твердих кристалічних та аморфних речовинах та роль електронної структури в цих явищах
4. моделі фазових переходів та інших перетворень у конденсованих системах
5. методику вибору потенціалу міжчастинкової взаємодії для розрахунку структури та термодинамічних характеристик конденсованих речовин
вміти:
1. застосовувати фундаментальні знання з фізики конденсованого стану для аналізу явищ та процесів, які відбуваються в твердих тілах та рідинах
2. проводити розрахунки властивостей рідин та твердих розчинів на основі сучасних теоретичних
методів з використанням потенціалів міжчастинкової взаємодії
3. використовувати методи комп’ютерного моделювання для оцінки фізичних характеристик конденсованих речовин.
Для вивчення даної дисципліни необхідні знання з вищої математики, загальної фізики, термодинаміки, фізики твердого тіла, фізики кластерних і наноструктурних систем, хімії, статистичної фізики та квантової механіки
У програмі використовуються результати наукових досліджень з найактуальніших досягнень у
різних напрямках фізики конденсованого стану, включаючи: фазові переходи, поверхневі явища, критичні явища, надпровідність, магнетизм, електронні процеси.
Лекційний курс передбачає використання демонстраційного експерименту, технічних засобів навчання, комп’ютерних проекторів.

3. Програма навчальної дисципліни
МОДУЛЬ 1
Змістовий модуль 1. Невпорядковані конденсовані системи
Тема 1. Конденсований стан речовини.
Класифікація конденсованих речовин. Перехід від газоподібного стану в рідкий і твердий. Перехід аморфний–кристалічний.
Тема 2. Нерезонансна взаємодія лазерного випромінювання з конденсованими середовищами.
Процеси поглинання лазерного випромінювання в металах, напівпровідниках та діелектриках. Механізм нагріву, плавлення та випаровування матеріалів.
Тема 3 Фізичні процеси формування конденсованих середовищ з допомогою
лазера.
Процеси формування тонких плівок з допомогою лазера. Лазерний синтез нанопорошкових матеріалів. Лазерний відпал і кристалізація твердотільних матеріалів.
Тема 4. Кристалізація.
Гетерогенна і гомогенна кристалізація Нерівноважна кристалізація і кристалізація в
умовах невагомості. Моделювання процесу кристалізації. Кристалізація аморфних
сплавів.
Змістовий модуль 2. Конденсовані середовища з дальнім порядком
Тема 5. Рідкі кристали.
Структура та властивості рідких кристалів. Фазові перетворення в рідких кристалах.
Перехід рідкокристалічної фази в ізотропну.
Тема 6. Аморфні сплави.
Структурна релаксація в аморфних сплавах. Вплив лазерного опромінення на структуру
та властивості аморфних сплавів. Фазові перетворення і основні теоретичні наближення. Експериментальні дослідження структурних перетворень в аморфних сплавах.
Тема 7. Магнетизм
Магнітні властивості
кристалічних матеріалів . Фізична природа магнетизму.
Порівняння магнітних властивостей кристалічних та аморфних матеріалів. Перспективи створення нових магнітних матеріалів.
Тема 8.
Дифузія.
Основні рівняння дифузії та кінетика дифузії. Методи дослідження явищ дифузії.
Роль дифузійних процесів у фазових перетвореннях.
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Змістовий модуль 1. Невпорядковані конденсовані системи
2
Тема 1. Конденсований стан речовини
2
Тема 2. Нерезонансна взаємодія лазерного випромінювання з конденсованими середовищами.
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6. Теми лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Поверхневі явища в твердих тілах
Фізика
дифузійних
процесівфазові переходи в твердих тілах
Поліморфні
та структурні
Термоелектричні явища та нові матеріали
Переходи напівпровідник-метал та метал-діелектрик
Явища електронного переносу
Фізика теплопереносу у твердих тілах
Фізика рідких кристалів
Надпровідність
Всього за семестр
7. Самостійна робота
Лекції

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Назва теми
Розрахунок парних потенціалів для простих рідин
Колективні явища в рідинах
Структурні фазові переходи
Нові термоелектричні матеріали
Міжфазні границі в багатокомпонентних системах
Критичні явища і конфігураційна теплоємність
Феномелогічна теорія Ландау для фазових переходів
Фізика надпровідності
Аномальний ефект Хола
Спінові хвилі у феромагнетиках
Роль фононів у структурних фазових переходах
Дифузія в твердих тілах
Колективні збудження в класичних одноатомних рідинах
Вплив безладу на атомну динаміку
Феромагнітне впорядкування
Плазмони і екситони
Конденсація ідеального бозе-газу
Всього за семестр

К-сть
годин
4
4
4
4
4
4
4
4
32 год

Кількість
годин

87 год.

10. Методи контролю
Контроль засвоєння матеріалу включає:
1) поточний контроль (контрольні роботи за двома змістовими модулями, 2×5 = 10 балів),
оцінку відповідей на лабораторних заняттях (8×5=40 балів), колоквіуми по двом змістовим модулям ( по 25 балів),— разом за семестр 100 балів.

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам
Розподіл балів, які отримують студенти (для заліку)
Поточне тестування та
самостійна робота
Змістовий модуль
Змістовий модуль 1
Колоквіум Колоквіум
2
№1
№2
робота
робота на
контрольна на ла- контрольна
лаборатор.
борат
4*5=20
5
20
5
25
25

всього

100

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS

Оцінка в

Оцінка

балах

ECTS

За національною шкалою
Визначення

Екзаменаційна оцінка, оцінка з
диференційованого заліку

90–100

А

Відмінно

Відмінно

81-89
71-80

В
С

Дуже добре
Добре

Добре

61-70

D

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

Залік

Зараховано

Задовільно
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2. Ткач М. Квазічастинки у наногетеросистемах, Чернівці, 2003, 311с.
3. Шпак А.П. Захаренко М.І. Магнетизм аморфних та нанокристалічних систем, Київ,
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248с.
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. – 271 с.
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Edition.
Elsevier
2019.
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сплавів AlCrCoCuFeNiх (x = 0; 0,5; 1; 2; 3). Наукові вісті НТУУ "КПІ", Матеріалознавство та машинобудування. -2014, т.2. с.46-52. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10
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