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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Радіаційна фізика» є складовою освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 

галузі знань природничі науки  напряму підготовки 6.040203 – фізика. 

 Дана дисципліна нормативна за напрямом 6.040203 - фізика (блоку 

дисциплін фізика функціональних матеріалів). 

Викладається у І семестрі  4 курсу в обсязі – 144 год. 
 
(3 кредити ECTS) 

зокрема: лекції – 42  год., лабораторні –14 год., самостійна робота – 87 год. У 

курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. 

Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – оволодіння студентами знаннями з радіаційних 

пошкоджень кристалічних речовин, радіаційних дефектів та їх конфігураційних 

профілей, кінетики відпалу радіаційних дефектів, радіаційно-стимульованих 

процесів, радіаційної фізики полімерів як наукової основи для сучасних 

радіаційних технологій модифікації функціональних матеріалів. 

Завдання – формування фізичного мислення у студентів в межах матеріалу, що 

вивчається. Оволодіння навиками творчого розв’язування фізичних задач з 

використанням сучасних програм і обчислювальної техніки та сприяння 

розвитку логічного і аналітичного мислення студентів майбутніх фізиків. 

Дисципліна готує студентів до сприймання матеріалу спецкурсів,  передбачених 

програмою спеціалізації. 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні характеристики взаємодії бомбардуючи частинок з 

речовиною, типи радіаційних пошкоджень, механізми їх міграції, опис 

концентраційних профілів точкових дефектів, ефективності стоків, їх отруєння 

домішковими атомами, кінетики радіаційних дефектів за різних умов, 

радіаційно-стимульованої дифузії атомів, радіаційно-стимульованої сегрегації і 

виділення фаз, упорядкування та спадковості в сплавах, вакансійного 

розпухання, радіаційного зміцнення, вплив опромінення на полімери. 

вміти: творчо вибирати методи опису радіаційних пошкоджень 

функціональних матеріалів під дією різних бомбардуючих частинок та їх 

впливу на радіаційну модифікацію фізичних властивостей, самостійно вивчати і 

використовувати літературу з даної дисципліни. 
Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Спеціальна навчальна дисципліна «Радіаційна фізика» є 

складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вона є спеціальною дисципліною для вивчення 

фізико-математичних дисциплін. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Спеціальна навчальна дисципліна є базовою 

для вивчення спеціалістами та магістрами таких спеціальних дисциплін: “Радіаційна 

біологія”, “Теорія конденсованих систем”, “Теорія біомолекулярних матеріалів”, 

“Оптичні властивості молекулярних кристалів”. Для оволодіння дисципліною 

необхідними є знання механічних, електричних, магнітних, оптичних явищ в об’ємі 

загального курсу фізики, структурної кристалографії, фізики дефектів, термодинаміки 

функціональних матеріалів. 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 4,5. Обов’язковим для заліку є отримання мінімальної кількості балів на кожній 

модульній контрольній. 

Оцінювання за формами контролю:   
 ЗМ1 ЗМ  2 

Min. – 12 балів Max– 20 балів Min.  – 12 балів Max. – 20 балів 
Усна відповідь     
Доповнення     

…     
Модульна контрольна 
робота 1 

       12     20   

Модульна 
контрольна робота 2 

      12        20 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 
– мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 12 балів за кожну модульну контрольну для одержання іспиту 

обов’язково необхідно перескласти відповідну модульну контрольну з відповідним рівнем 

знань..  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит/залік Підсумкова оцінка 

Мінімум    12 12          36 60 

Максимум                 20                       20 60 100 

При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 

Шкала відповідності (за умови заліку) 
          

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1   Радіаційні пошкодження кристалі та радіаційні дефекти 
 

ТЕМА 1.  Радіаційні пошкодження кристалів.        (28 год.) 

Взаємодія бомбардуючих частинок з атомами. Радіаційні пошкодження в 

моделі твердих куль. Радіаційні пошкодження іонами. Радіаційні пошкодження 

-квантами. Радіаційні пошкодження нейтронами. Радіаційні пошкодження 

електронами. Втрати енергії та глибина проникнення електронів. Швидкість 

зміщення атомів за умови бомбардування електронами. Механізм втрат енергії 

бомбардуючих іонів. Втрати енергій іонів у випадку пружних зіткнень. Втрати 

енергій за непружних зіткнень. Пробіги і розподіл іонів у твердому тілі. 

Каскадні функції. Швидкість утворення та число атомних зміщень. 

Просторовий розподіл радіаційних пошкоджень в каскаді зміщень. 

ТЕМА 2. Радіаційні дефекти та їх конфігураційні профілі.     (29 год.) 

 Нерівноважні та термічно рівноважні точкові дефекти. Конфігурація 

точкових дефектів. Енергія утворення точкових дефектів. Механізми та енергія 

міграції точкових дефектів. Комплекси точкових дефектів з домішками. 

Комплекси точкових дефектів з інертними газами. Відпал радіаційних дефектів. 

Концентраційні профілі радіаційних дефектів у випадку опромінення легкими 

іонами. 

ТЕМА 3. Кінетика відпалу радіаційних дефектів.        (31год.) 

 Дифузійні рівняння міграції точкових дефектів. Ефективність стоків 

точкових дефектів. Отруєння стоків домішковими атомами. Дифузія 

радіаційних дефектів у випадку анігіляції міжвузлових атомів на стоках. 

Кінетика радіаційних дефектів у випадку анігіляції вакансій на стоках. Кінетика 

радіаційних дефектів за довільних температур опромінення. Кінетика відпалу 

вакансій за умови їх взаємодії з домішками. Кінетика відпалу радіаційних 

дефектів за умови їх взаємодії з домішками. Кінетика радіаційних дефектів у 

напівпровідниках. 

 

Змістовий модуль 2  Радіаційні явища та  радіаційна фізика полімерів 

ТЕМА 4. Радіаційно-стимульовані процеси.       (28 год.) 

Дифузія атомів в кристалах. Механізми міграції атомів у напівпровідниках. 

Радіаційно-стимульована дифузія у випадку однорідного розподілу дефектів. 

Радіаційно-стимульована дифузія у випадку неоднорідного розподілу дефектів. 

Радіаційно-стимульована дифузія у напівпровідниках. Іонна імплантація 

напівпровідників. Протонно-стимульована дифузія у напівпровідниках. 

Вакансійне розпухання. Радіаційна повзучість за відсутності петель.   

ТЕМА 5. Радіаційна фізика полімерів.          (29 год.) 

Вплив опромінення на полімери. Фізико-хімічні перетворення полімерів за 

умови опромінення. Вплив надмолекулярної організації полімерів на радіаціно-

стимульовані перетворення. Радіаційна електропровідність полімерів. 

Радіаційна повзучість і радіаційна довговічність полімерів. 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
семінари/ 

лаборат., 

практичні 
С/Р 

Інші 
форм

и 
контр 

Змістовий модуль 1    

Радіаційні пошкодження кристалі та радіаційні дефекти 

 

1 Тема 1  Радіаційні пошкодження кристалів 8 3 17  

2 Тема 2.  Радіаційні дефекти та їх конфігураційні профілі 8 3 18  

3 Тема.3. Кінетика відпалу радіаційних дефектів 9 4 18  

 Модульна контрольна робота 1    1 

Змістовий модуль 2    

Радіаційні явища та  радіаційна фізика полімерів 

 

4 Тема 4.  Радіаційно-стимульовані процеси.  8 2 17  

5 Тема 5.  Радіаційна фізика полімерів 9 3 17  

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота    1 

 ВСЬОГО 34 14 87 2 

 

Загальний обсяг 144 год., в тому числі: 

Лекцій – 42 год  

Лабораторні  –14 год. 

Самостійна робота -  87 год. 
 



ЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

Радіаційні пошкодження кристалі та радіаційні дефекти 

 

ТЕМА 1.  РАДІАЦІЙНІ ПОШКОДЖЕННЯ КРИСТАЛІВ. (28 год.) 

 

Лекція 1. Взаємодія бомбардуючих частинок з атомами. Радіаційні 

пошкодження в моделі твердих куль. Радіаційні пошкодження іонами. 

Радіаційні пошкодження -квантами. 

 Завдання для самостійної роботи             (3 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [1, 3,4, 11] 

 

Лекція 2. Радіаційні пошкодження нейтронами. Радіаційні пошкодження 

електронами. Втрати енергії та глибина проникнення електронів. Швидкість зміщення 

атомів за умови бомбардування електронами. 

Лабораторна робота №1                      (2 год.) 
Визначення параметрів електронних променів лінійного прискорювача ИЛУ-6 

1. Перевірка знань студентів з будови електронного прискорювача ИЛУ-6 

2. Проведення вимірювань енергії електронів, ширини пучка, густини потоку, 

флюенса. 

Література [3,4,11] 

 Завдання для самостійної роботи          (3 год.) 

1. 1 Вивчення матеріалу лекції. 

2. Обробка результатів вимірювання та оформлення лабораторної роботи. 

3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

4. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [3,7,11] 
 

Лекція 3  
Механізм втрат енергії бомбардуючих іонів. Втрати енергій іонів у випадку 

пружних зіткнень. Втрати енергій за непружних зіткнень. Пробіги і розподіл 

іонів у твердому тілі. 

Завдання для самостійної роботи          (3 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [4, 11] 

 

Лекція 4.  Каскадні функції. Швидкість утворення та число атомних зміщень. 

Просторовий розподіл радіаційних пошкоджень в каскаді зміщень. 

Лабораторна робота № 2         (2 год.) 

Визначення каскадної функції і її еволюції на дифузійній стадії. 

1. Перевірка рівня підготовки студентів до виконання лабораторної 

роботи. 



2. Виконання розрахунків, передбачених у даній роботі. 

3. Перевірка отриманих результатів. 

4. Захист студентами попередньо виконаної лабораторної роботи. 

Література [1, 3, 5, 6, 11] 

Завдання для самостійної роботи           (3 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Обробка результатів розрахунків та оформлення лабораторної роботи. 

3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи 

Література [1, 5, 6, 11] 

 

ТЕМА 2. РАДІАЦІЙНІ ДЕФЕКТИ ТА ЇХ КОНФІГУРАЦІЙНІ ПРОФІЛІ (29 год.) 

 

Лекція 5. Нерівноважні та термічно рівноважні точкові дефекти. 

Конфігурація точкових дефектів. 

Енергія утворення точкових дефектів. Механізми та енергія міграції точкових 

дефектів. 

 

Завдання для самостійної роботи       (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [3, 4, 7, 11] 

 

Лекція 6. Комплекси точкових дефектів з домішками. Комплекси точкових 

дефектів з інертними газами. 

Відпал радіаційних дефектів 

Завдання для самостійної роботи          (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [1, 4, 6, 7, 11] 

 

Лекція 7. Концентраційні профілі радіаційних дефектів у випадку 

опромінення легкими іонами. 

Концентраційні профілі точкових дефектів у випадку опромінення тяжкими 

іонами. 

 

Лабораторна робота № 3         (4 год.) 

Моделювання просторового розподілу ПВА та конфігурацій радіаційних 

дефектів. 

1. Перевірка рівня підготовки студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення розрахунків, передбачених у роботі. 

3. Перевірка отриманих результатів. 

4. Захист студентами попередньо виконаних лабораторних робіт. 

Література [4, 11] 

 



Завдання для самостійної роботи            (4год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

3. Обробка результатів розрахунків та оформлення лабораторної роботи. 

4. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

Література [1,3, 4,6,7, 11] 

 

ТЕМА 3. КІНЕТИКА ВІДПАЛУ РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ. (31 год.) 

 

Лекція 8 Дифузійні рівняння міграції точкових дефектів. Ефективність стоків 

точкових дефектів. 

Отруєння стоків домішковими атомами. Дифузія радіаційних дефектів у 

випадку анігіляції міжвузлових атомів на стоках. 

Завдання для самостійної роботи           (4 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [3, 5, 8, 11] 

 

Лекція 9. Кінетика радіаційних дефектів у випадку анігіляції вакансій на 

стоках. Кінетика радіаційних дефектів за довільних температур опромінення. 

Кінетика відпалу вакансій за умови їх взаємодії з домішками 

Лабораторна робота № 4           (4 год.) 

Кінетика відпалу радіаційних дефектів в металах 

1. Перевірка рівня підготовки студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення вимірювань електроопору опромінених зразків. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

4. Захист студентами попередньо виконаних лабораторних робіт. 

Література [1, 4, 11] 

Завдання для самостійної роботи           (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

4. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

Література [1, 3, 4, 11] 

 

Лекція 10. Кінетика відпалу радіаційних дефектів за умови їх взаємодії з 

домішками. 

Кінетика радіаційних дефектів у напівпровідниках. 

Завдання для самостійної роботи             (4год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [1,4, 7,8, 11] 

 

 



Контрольні запитання до змістового модуля 1 

 

1. Взаємодія бомбардуючих частинок з атомами. 

2. Радіаційні пошкодження в моделі з атомами. 

3. Радіаційні пошкодження іонами. 

4. Радіаційні пошкодження γ– квантами 

5. Радіаційні пошкодження нейтронами 

6. Радіаційні пошкодження електронами 

7. Втрати енергії та глибина проникнення електронів 

8. Швидкість зміщення атомів за умови бомбардування електронами 

9. Механізми втрат енергії бомбардуючих іонів 

10. Втрати енергії іонів у випадку пружних зіткнень 

11. Втрати енергії іонів за непружних зіткнень 

12. Пробіги і розподіл іонів в твердому тілі 

13. Каскадні функції 

14. Швидкість утворення та число атомних зміщень 

15. Просторовий розподіл радіаційних пошкоджень в каскаді зміщень 

16. Нерівноважні та термічно рівноважні точкові дефекти 

17. Конфігурації точкових дефектів 

18. Енергія утворення точкових дефектів 

19. Механізми та енергія міграції точкових дефектів 

20. Комплекси точкових дефектів з домішками 

21. Комплекси точкових дефектів з інертними газами 

22. Відпал радіаційних дефектів 

23. Кінетичні рівняння для концентрації точкових дефектів 

24. Концентраційні профілі радіаційних дефектів у випадку опромінення 

легкими іонами 

25. Концентраційні профілі точкових дефектів у випадку опромінення 

тяжкими іонами 

26. Дифузійні рівняння міграції точкових дефектів 

27. Ефективність стоків точкових дефектів 

28. Отруєння стоків домішковими атомами 

29. Дифузія радіаційних дефектів у випадку анігіляції міжвузлових атомів на 

стоках 

30. Кінетика радіаційних дефектів у випадку анігіляції вакансій на стоках 

31. Кінетика радіаційних дефектів за довільних температур опромінення 

32. Кінетика відпалу вакансій за умови їх взаємодії з домішками 

33. Кінетика відпалу радіаційних дефектів за умови їх взаємодії з домішками 

34. Кінетика радіаційних дефектів у напівпровідниках. 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Радіаційні явища та  радіаційна фізика полімерів  

ТЕМА 4. РАДІАЦІЙНО-СТИМУЛЬОВАНІ ПРОЦЕСИ  (28 год.) 

 

Лекція 11. Дифузія атомів в кристалах. Механізми міграції атомів у 

напівпровідниках. 

Радіаційно-стимульована дифузія у випадку однорідного розподілу дефектів. 

Радіаційно-стимульована дифузія у випадку неоднорідного розподілу дефектів. 

Завдання для самостійної роботи           (2год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [ 3, 4, 8, 11] 

 

Лекція 12. Радіаційно-стимульована дифузія у напівпровідниках. 

Іонна імплантація напівпровідників. Протонно-стимульована дифузія у 

напівпровідниках. 

Завдання для самостійної роботи            (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [ 3 ,4, 8, 11] 

 

Лабораторна робота № 5           (2 год.) 

Іонна імплантація напівпровідників 

1. Перевірка рівня підготовки студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення вимірювання електропровідності імплантованих 

напівпровідників. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

4. Захист студентами попередньо виконаних лабораторних робіт. 

Література [3, 4, 8, 11] 

Завдання для самостійної роботи            (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

4. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

Література [3, 4, 8, 11] 

 

Лекція 13. Вакансійне розпухання. Радіаційна повзучість за відсутності 

петель. 

Завдання для самостійної роботи           (1год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [6, 9- 11] 

 



Лекція 14 . Радіаційна повзучість за наявності петель. Радіаційні зміцнення і 

окрихчення. 

Завдання для самостійної роботи            (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [6, 9- 11] 

 

ТЕМА 5. РАДІАЦІЙНА ФІЗИКА ПОЛІМЕРІВ  (29 год.) 

 

Лекція 15. Вплив опромінення на полімери. Фізико-хімічні перетворення 

полімерів за умови опромінення.  

Лабораторна робота № 6            (3 год.) 

Деструкція і зшивання полімерних ланцюгів у випадку опромінення 

1. Перевірка рівня підготовки студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення вимірювань гель-фракції в полімерних зразках після 

опромінення. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

4. Захист студентами попередньо виконаних лабораторних робіт. 

Література [2, 11] 

Завдання для самостійної роботи            (5 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

4. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

Література [2, 11] 

 

Лекція 15. Вплив надмолекулярної організації полімерів на радіаціно-

стимульовані перетворення. 

Завдання для самостійної роботи           (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [2, 11] 

 

Лекція 16. Радіаційна електропровідність полімерів. 

Завдання для самостійної роботи           (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [2, 11] 

 

Лекція 17. Радіаційна повзучість і радіаційна довговічність полімерів. 

Завдання для самостійної роботи           (1 год.) 

3. Вивчення матеріалу лекції. 

4. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [2, 11] 



 

Контрольні запитання до змістового модуля 2 

1. Дифузія атомів у кристалах 

2. Механізми міграції атомів в напівпровідниках 

3. Радіаційно-стимульована дифузія у випадку однорідного розподілу 

дефектів 

4. Радіаційно-стимульована дифузія у випадку неоднорідного розподілу 

дефектів 

5. Радіаційно-стимульована дифузія у напівпровідниках. 

6. Іонна імплантація напівпровідників 

7. Протонно-стимульована дифузія у напівпровідниках 

8. Радіаційно-стимульована сегрегація в сплавах 

9. Радіаційно-стимульоване виділення фаз 

10. Стабільність фаз у випадку опромінення 

11. Радіаційно-стимульовані упорядкування і спадковість в сплавах 

12. Вакансійне розпухання 

13. Радіаційна повзучість за відсутності петель 

14. Радіаційна повзучість за наявності петель 

15. Радіаційні зміцнення і окрихчення 

16. Вплив опромінення на полімери 

17. Фізико-хімічні перетворення полімерів за умови опромінення 

18. Вплив надмолекулярної організації полімерів на радіаційно-стимульовані 

перетворення 

19. Радіаційна електропровідність полімерів 

20. Радіаційна повзучість і радіаційна довговічність полімерів. 

 

 

 



ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
 

1. Взаємодія бомбардуючих частинок з атомами. 

2. Радіаційні пошкодження в моделі твердих куль. 

3. Радіаційні пошкодження іонами. 

4. Радіаційні пошкодження γ– квантами 

5. Радіаційні пошкодження нейтронами 

6. Радіаційні пошкодження електронами 

7. Втрати енергії та глибина проникнення електронів 

8. Швидкість зміщення атомів за умови бомбардування електронами 

9. Механізми втрат енергії бомбардуючих іонів 

10. Втрати енергії іонів у випадку пружних зіткнень 

11. Втрати енергії іонів за непружних зіткнень 

12. Пробіги і розподіл іонів в твердому тілі 

13. Каскадні функції 

14. Швидкість утворення та число атомних зміщень 

15. Просторовий розподіл радіаційних пошкоджень в каскаді зміщень 

16. Нерівноважні та термічно рівноважні точкові дефекти 

17. Конфігурації точкових дефектів 

18. Енергія утворення точкових дефектів 

19. Механізми та енергія міграції точкових дефектів 

20. Комплекси точкових дефектів з домішками 

21. Комплекси точкових дефектів з інертними газами 

22. Відпал радіаційних дефектів 

23. Кінетичні рівняння для концентрації точкових дефектів 

24. Концентраційні профілі радіаційних дефектів у випадку опромінення 

легкими іонами 

25. Концентраційні профілі точкових дефектів у випадку опромінення 

тяжкими іонами 

26. Дифузійні рівняння міграції точкових дефектів 

27. Ефективність стоків точкових дефектів 

28. Отруєння стоків домішковими атомами 

29. Дифузія радіаційних дефектів у випадку анігіляції міжвузлових атомів на 

стоках 

30. Кінетика радіаційних дефектів у випадку анігіляції вакансій на стоках 

31. Кінетика радіаційних дефектів за довільних температур опромінення 

32. Кінетика відпалу вакансій за умови їх взаємодії з домішками 

33. Кінетика відпалу радіаційних дефектів за умови їх взаємодії з домішками 

34. Кінетика радіаційних дефектів у напівпровідниках. 

35. Дифузія атомів у кристалах 

36. Механізми міграції атомів в напівпровідниках 

37. Радіаційно-стимульована дифузія у випадку однорідного розподілу 

дефектів 

38. Радіаційно-стимульована дифузія у випадку неоднорідного розподілу 

дефектів 



39. Радіаційно-стимульована дифузія у напівпровідниках. 

40. Іонна імплантація напівпровідників 

41. Протонно-стимульована дифузія у напівпровідниках 

42. Вакансійне розпухання 

43. Радіаційна повзучість за відсутності петель 

44. Радіаційна повзучість за наявності петель 

45. Радіаційні зміцнення і окрихчення 

46. Вплив опромінення на полімери 

47. Фізико-хімічні перетворення полімерів за умови опромінення 

48. Вплив надмолекулярної організації полімерів на радіаційно-стимульовані 

перетворення 

49. Радіаційна електропровідність полімерів 

50. Радіаційна повзучість і радіаційна довговічність полімерів. 
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