
                                                                                                                                                                                                        Форма  № Н - 3.04 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 
 

Кафедра експериментальної фізики 
 
 

       
      
  “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                                                                              Декан фізичного факультету 
 

_______________проф. Якібчук П.М. 
 

“______”______________20__ р. 

 

 
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
 

ЕЛЕКТРОННА БУДОВА І ОПТИКА КРИСТАЛІВ  
(шифр і назва навчальної дисципліни) 

 Галузь  знань                    10 Природничі науки    
(шифр і назва галузі  знань) 

Спеціальність              104 Фізика  та астрономія      _   
(шифр і назва спеціальності (тей) 

Спеціалізація_____Експериментальна фізика_______________ 
(назва спеціалізації) 

Факультет                                 фізичний     
  (назва факультету) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-2019 навчальний рік 



 

 

2

       
 

Робоча програма Електронна будова і оптика кристалів для студентів за спеціальністю 
 
104 Фізика та астрономія  фізичного факультету. 
 
 

 

Розробник: Вістовський Віталій Володимирович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри 
експериментальної фізики 
 
 
 
 
 
 
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри експериментальної фізики 
 
Протокол від  “ 26 ” червня 2018 року  № 18 
 
                         Завідувач кафедри експериментальної фізики 
 
                                                            __________________ (_Волошиновський А.С.) 
                                                                                                                 (підпис)                                (прізвище та ініціали)          

“26” червня  2018 року  
 
Схвалено Вченою  радою  фізичного факультету   
                                                                                                                                                                  

Протокол від.  “ 27 ” червня 2018  року №  6 
 
“  27 ”  червня  2018 року   
    
 Голова      _______________ (Якібчук П.М.) 
                                                 підпис                        (прізвище та ініціали)          

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Вістовський В.В., 2018 



 

 

3

 
 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

“Електронна будова і оптика кристалів”) 
 

Характеристика навчальної 
дисципліни Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3,5 
Галузь знань 

10 Природничі науки 
 (шифр, назва) 

Нормативна 
(за вибором студента) 

 

Модулів – 1 
Спеціальність: 

104 – Фізика та астрономія 
Рік підготовки: 

1-й 
Змістових модулів – 1 

Семестр 
Загальна кількість годин 
– 105 

 

1-й 
Лекції 
16 год. 

Лабораторні 
16 год. 

Самостійна робота 
73 год. 

 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента –  4,6 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
магістр 

Вид контролю: іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
 У магістерському курсі „Електронна будова і оптика кристалів” з єдиних позицій 
розглядаються енергетична структура та оптичні властивості кристалів. Висвітлюються 
основні підходи до розрахунку зонних енергетичних параметрів кристалів та засади 
прогнозування оптико-спектральних властивостей кристалів.  
 Поряд з лекційним курсом студенти мають можливість проводити практичні 
розрахунки електронної будови кристалів та їх оптичних спектрів. Розрахунки проводяться із 
використанням пакету програм Abinit, який є одним із найбільш популярних та доступних 
інструментів для розрахунку електронного спектра, просторової структури та 
макроскопічних властивостей різноманітних систем із використанням теорії функціонала 
густини. 
 

 
Мета: ознайомлення з основними методами розрахунку та розшифрування зонної 

енергетичної структури кристалів, розрахунку та інтерпретації оптичних спектрів кристалів 
та основних оптичних функцій.  

 
Завдання: встановлення зв’язку між параметрами зонної енергетичної структури 

кристалів і їх спектральними властивостями, такими як спектри поглинання, діелектричні 
постійні, дисперсія показника заломлення; 

 
 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати:  
 

– основні наближення, що використовуються для розрахунку електронної 
будови кристалів; 

– основні методи теоретичних розрахунків зонних структур кристалів; 
– методи розрахунку основних оптичних функцій кристалів 
– принципи ідентифікації особливостей оптичних спектрів 
– експериментальні оптико-спектральні методи визначення параметрів 

енергетичної структури кристалів; 
 
вміти:  

– розрахувати електронну енергетичну структуру атомів, молекул, кристалів, 
нанооб’єктів із використанням пакету програм Abinit; 

– здійснювати розрахунок загальної та парціальної густини електронних станів 
кристалів; 

– візуалізувати просторову густину електронів у кристалах; 
– розраховувати та проводити інтерпретацію спектрів поглинання кристалів 
– проводити розрахунок головних оптичних функцій кристалів. 
– здійснювати оптимізацію кристалічної гратки 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1.  

Електронна будова і оптика кристалів  
 

Тема 1. Вступ. Рівняння Шредінгера для кристала. 
 

 Бібліографія. Адіабатичне наближення. Одноелектронне наближення. Рівняння Хартрі 
та Хартрі-Фока.  
 

Тема 2. Електронна будова і періодичне поле кристала. 
 

 Періодичне поле кристала. Оператор трансляції. Теорема Блоха. Функція Блоха. Зони 
Бріллюена. Поняття оберненої гратки. Обернені решітки кубічної симетрії. Дискретність 
квазіімпульсу. 
 

Тема 3. Наближення слабо- та сильнозв’язаних електронів. 
 

 Теорія слабозв’язаних електронів. Теорія сильнозв’язаних електронів. 
 
 

Тема 4. Класифікація методів розрахунку зонної структури. 
 

 Класифікація методів розрахунку зонної структури. Методи комірок. Варіаційні 
методи. 
 
 

Тема 5. Симетрія кристалів і класифікація електронних станів. 
 

 Теоретико-груповий аналіз електронних станів кристалів. 
 
 
Тема 6. Практичні підходи розрахунку електронної структури. 
 

 Метод приєднаних плоских хвиль. Метод функцій Гріна. Метод ортогоналізованих 
плоских хвиль. Метод псевдопотенціалу. Теорія функціоналу густини.  

 
 
Тема 7. Оптичні властивості кристалів. 
 

 Густина електронних станів. Сингулярності Ван-Хова. Оптичні спектри. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
у тому числі у тому числі 

Назви змістових 
модулів і тем 

Усього 
л п лаб інд ср 

Усього  
л п лаб інд ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Електронна будова і оптика кристалів  
Тема 1. Вступ. 
Рівняння Шредінгера 
для кристала. 

14 2  2  10       

Тема 2. Електронна 
будова і періодичне 
поле кристала. 

14 2  2  10       

Тема 3. Наближення 
слабо- та 
сильнозв’язаних 
електронів. 

12 2  0  10       

Тема 4. Класифікація 
методів розрахунку 
зонної структури. 

12 2  0  10       

Тема 5. Симетрія 
кристалів і 
класифікація 
електронних станів. 

12 2  0  10       

Тема 6. Практичні 
підходи розрахунку 
електронної 
структури. 

23 2  8  13       

Тема 7. Оптичні 
властивості 
кристалів. 

18 4  4  10       

Разом – зм. модуль1   105 16  16  73       

Усього годин  
   
   105 16

 
16 

 
73 

      

 
 
 

5. Теми семінарських занять 
Семінарські заняття у курсі не передбачені.                                   
 
 
 

6. Теми практичних  занять 
Практичні заняття в курсі не передбачені.                                    
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7. Теми лабораторних  занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 
годин 

1 Знайомство з пакетом програм Abinit. 2 
2 Розрахунок електронних станів молекули H2. 2 
3 Розрахунок енергій електронних станів багатоелектронних атомів 

та візуалізація хвильових функцій. 
4 

4 Розрахунок електронної структури лужно-галоїдних кристалів. 4 
5 Розрахунок та інтерпретація оптичних спектрів лужно-галоїдних 

кристалів. 
4 

 Разом: 16 
 

8. Самостійна  робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Виконання завдань для самостійної роботи 30 
2 Підготовка до лабораторних робіт 30 
3 Опрацювання отриманих результатів розрахунків і підготовка 

звітів про виконання лабораторних робіт 
13 

 Разом  73 
 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання у цьому курсі не передбачено. 

                                                                                                    

10. Методи контролю 
 

 Виконання та захист лабораторних робіт (30 балів), виконання завдань для 
самостійної роботи (20 балів) – разом за семестр 50 балів, іспит – 50 балів. Сумарна оцінка, 
таким чином, виставляється за 100-бальною шкалою. 

                                                                                
11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 Розподіл балів, які отримують студенти (для екзамену) 

 
Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 

Змістовий модуль 1 
Робота на лабор. Самостійна робота 

30 20 
50 100 
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Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 
 

За національною шкалою 
Оцінка в 
балах 

Оцінка  
ECTS 

 
Визначення

Екзаменаційна оцінка, 
оцінка з диференційованого 

заліку 

 
Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре 
71-80 С Добре 

Добре 

61-70 D Задовільно 
51-60 Е  Достатньо

Задовільно  

 
 

Зараховано

 

12. Методичне забезпечення 
 

1. Довгий Я.О., Кітик І.В. Електронна будова і оптика нелінійних кристалів. Львів: 
„Світ”, 1996. –176 с. 

 

13. Рекомендована література 
 

1. І.М. Болеста. Фізика твердого тіла. Львів: ЛНУ, 2003. –  479 с. 
2. А.С. Марфунин. Введение в физику минералов. М: Недра, 1974. – 328с. 
3. В.В. Немошкаленко, В.Н. Антонов, Методы вычислительной физики в теории твердого 

тела. Зонная теория металлов. Київ: Наукова думка, 1985. – 408с. 
4. П.С. Киреев. Физика полупроводников. М: Высш школа, 1975. – 584с. 
5. У. Харрисон. Теория твердого тела. М: Мир, 1972. – 616с. 
6. І.М. Цидильковский. Электроны и дырки в полупроводниках. Энергетический спектр и 

динамика. М: Наука, 1972. – 640с. 
7. А.М. Сатанин. Введение в теорию функционала плотности. Нижн. Новг. 2009. 
8. А.Н. Васильев, В.В. Михайлин. Введение в спектроскопию диэлектриков. М: МГУ, 2008. 

– 218c. 
 

14. Інформаційні ресурси 
 
1. www.abinit.org 


