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ВСТУП 

1. Мета дисципліни — ознайомлення з основними напрямами застосування обчислювальних 

методів у фізичному матеріалознавстві, зокрема, з прикладами їх застосування для 

встановлення властивостей функціональних матеріалів; сприяння розвитку логічного й 

аналітичного мислення студентів — майбутніх фізиків-науковців і викладачів. Основне 

завдання курсу — формування фізичного мислення у студентів в межах матеріалу, що 

вивчається. Дисципліна готує студентів до сприймання матеріалу спецкурсів, передбачених 

програмою спеціалізації. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності) 1: 

1. Знати основи квантової механіки, принципи теорії твердого тіла. 

2. Володіти елементарними навичками, необхідними для реалізації вибраного методу 

розв’язку задачі у вигляді комп’ютерної програми та подальшого використання створеної 

програми для проведення розрахунків і аналізу результатів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

“Комп’ютерна фізика матеріалів” включає вивчення розділів: загальна характеристика 

функціональних матеріалів, способи визначення структурних характеристик функціональних 

матеріалів, основні числові методи розв’язання типових задач, що виникають при вивченні 

матеріалів. 

4. Завдання (навчальні цілі): — навчити студентів створювати математичні моделі, які описують 

процеси, що відбуваються у матеріалах, та вивчати ці моделі шляхом використання 

обчислювальних алгоритмів, що реалізуються на комп’ютерах. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 

Вміти застосувати набуті знання для 

встановлення структурних параметрів 

досліджуваних функціональних 

матеріалів шляхом комп’ютерного 

моделювання. 

Лекції та лабораторні 

Щотижневий 

контроль 

попереднього 

матеріалу шляхом 

відповідей на 

конкретну 

кількість питань 

10 

2.1 

Вміти застосувати набуті знання та 

навички використання створених 

комп’ютерних програми при 

дослідженні складних багатошарових 

матеріалів. 

Лекції та лабораторні 

Щотижневий 

контроль 

попереднього 

матеріалу шляхом 

відповідей на 

конкретну 

кількість питань 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 2.1 2.2 2.3 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

– семестрове оцінювання:  

1. Лабораторні роботи (8 робіт): 5 балів за кожну 

– підсумкове оцінювання у формі заліку: 60 балів 

 

– умови допуску до підсумкового заліку: 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 

робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку 

оцінювання).   

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90–100 

Добре / Good 75–89 

Задовільно / Satisfactory 60–74 

Незадовільно / Fail 0–59 

Зараховано / Passed 60–100 

Не зараховано / Fail 0–59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій і лабораторних  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва теми* 

Кількість годин 

лекції лабораторні 
Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Методи визначення структурних характеристик 

функціональних матеріалів 

1 

Вступ. 

Тема 1. Вступ. Предмет вивчення і мета курсу. 

Загальна характеристика функціональних 

матеріалів. Використання комп’ютерного 

експерименту у фізичному 

матеріалознавстві. 

2   

2 
Тема 2. Взаємодія випромінення з речовиною. 

Проходження потоку нейтронів крізь 
кристалічну пластину. 

4 4  

3 

Тема 3. Каналювання. Класична та квантово-

механічна теорії каналювання. 

Моделювання проходження потоку іонів у 

кристалі. 

4 4  

4 

Тема 4. Визначення мікроскопічної структури 

матеріалів. Рентгенівський та 

нейтронографічний структурний аналіз. 

Кінематична та динамічна дифракція. 

Обчислення функції Паттерсона. 

4 4  

5 

Тема 5. Багатократне когерентне розсіяння на 

кристалах. Аналітичний та числовий 

розв’язки дисперсійного рівняння у 

двохвильовому випадку. 

2 4  

6 

Тема 6. Узагальнення на випадок n-хвильової 

дифракції. Числовий розв’язки 

дисперсійного рівняння у три- та 

чотирихвильовому випадках 

4 4  

Змістовий модуль 2. Способи характеризації структури багатошарових 

функціональних матеріалів 

8 

Тема 7. Дослідження багатошарових структур 
дифракційними методами. Одновимірне 
рівняння Такагі, способи його числового 
розв’язання.  

2 4  

9 
Тема 8. Алгоритм матриці проходження. 

Використання рекурентних співвідношень. 4 4  

10 
Тема 9. Рефлектометрія. Алгоритм рекурсивних 

матриць. 4 4  

11 
Тема 10. Мапи оберненого простору та їх 

розрахунок. 
2   

 ВСЬОГО 32 32 80 

 

Загальний обсяг 144 год., в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій — 32 год. 

Лабораторні заняття — 32 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна:  
1. Физическое материаловедение (Ред. Б .А. Калин) (Москва: МИФИ: 2008), т. 4. 

2. О. М. Васильєв, Програмування С++ в прикладах і задачах (Київ: Ліра-К: 2017). 
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3. В. М. Малютин, Е. А. Склярова, Компьютерное моделирование физических явлений (Томск: 

Издательство ТПУ: 2004). 

4. Дж. Каули, Физика дифракции (Москва: Мир: 1979). 

5. Д. К. Боуэн, Б. К. Таннер, Высокоразрешающая рентгеновская дифрактометрия и 

топография (Санкт-Петербург: Наука: 2002). 

6. Н. С. Бахвалов, Численные методы (Москва: Наука: 1975). 

Додаткова: 

1.  Х. Гулд, Я. Тобочник, Компьютерное моделирование в физике (Мир: 1990). 

2. V. Holy, U. Pietsch, and T. Baumbach, High Resolution X-Ray Scattering from Thin Films and 

Multilayers (Berlin: Springer: 1999). 

3. A. Authier, Dynamical Theory of X-Ray Diffraction (New York: Oxford University Press: 2001). 

4. Математическое моделирование. От междислокационных взаимодействий до 

макроскопической деформации (Ред. В. А. Старенченко) (Томск: Издательство ТГАСУ: 
2015). 

 

 

Голова Науково-методичної ради      В.А.Бугров 
 


