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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни  Комп’ютерна радіаційна фізика складена  

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів cпеціальності            8.04020302     

фізика конденсованого стану. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є основні методи та моделі, які застосовуються 

при комп’ютерному моделюванні у радіаційній фізиці, а також практичне застосування цих 

методів та моделей. 

Міждисциплінарні зв’язки: спеціальна навчальна дисципліна «Комп’ютерна радіаційна фізика» є 

складовою циклу професійно-орієнтованих дисциплін професійної підготовки  фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “магістр” (спеціалізація “ фізика функціональних матеріалів”).  

Програма навчальної дисципліни складається з наступного змістового модуля: 

1. Теорія та моделі взаємодії швидких іонів та електронів з твердим тілом 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерна радіаційна фізика» є 

ознайомлення й оволодіння сучасними методами комп’ютерного моделювання, теоретичними 

положеннями та методами чисельного аналізу, застосуваннями комп’ютерного моделювання у 

радіаційній фізиці, сприяння розвитку логічного й аналітичного мислення студентів. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Комп’ютерна радіаційна фізика” є формування 

фізичного мислення у студентів в межах матеріалу, що вивчається. Дисципліна готує студентів до сприймання 

матеріалу спецкурсів,  передбачених програмою спеціалізації. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

основні поняття програмування, чисельного аналізу, чисельних методів та комп’ютерного 

моделювання у програмному пакеті SRIM, CASINO. 

вміти : 

Уміти обирати чисельні методи та методи моделювання, застосовувати прийоми чисельного аналізу та 

моделювання при розв'язуванні задач матеріалознавства та набути навичок самостійного пошуку та 

використання методів комп’ютерного моделювання.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3  кредити ECTS. Зокрема: лекції –  

16  год., лабораторні роботи – 14 год, самостійна робота – 78 год.. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання   -   залік 

3. Засоби діагностики успішності навчання   -  модульні контрольні роботи. 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 5 - 7. Обов’язковим для іспиту 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  залік Підсумкова оцінка 

Мінімум    12  12 22 /36 60 

Максимум                 20                       20 40/60 100 

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 іспиту)              

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 

1 – 34    
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Змістовий модуль 1 

ТЕМА № 1 Теорія та моделі взаємодії швидких іонів та електронів з твердим 

тілом 

 

Лекція 1.  Вступ. Взаємодія випромінювання з речовиною. Електронне, нейтронне, 

іонне, гама-опромінення твердих тіл. Ефекти взаємодії. Іонна імплантація. Теорія Лінхарда-

Шарфа-Шіота втрат енергії і пробігів іонів. Потенціали міжатомної взаємодії. Потенціали і 

відстані. Перерізи взаємодій. Степеневі потенціали. (2 години ). Література [1-9]. 

Лекція 2. Гальмівна здатність середовища. Ядерне гальмування. Електронне 

гальмування. Пробіги і просторовий розподіл імплантованих атомів. (2 години). 

Література [1-9]. 

Лекція 3. Кінетичне рівняння Больцмана для опису іонної імплантації у 

напівпровідниках і багатошарових мішенях. Рівняння переносу і припущення. 

Імплантація частинок віддачі. Повний вихід віддачі. (2 години ) Література [1-9]. 

Лекція 4. Метод Монте-Карло у комп’ютерній радіаційній фізиці. Загальні 
уявлення про метод Монте-Карло. Походження методу. Структура методу. Межі 

застосування (2 години ) Література [1-9]. 

 

Змістовий модуль 2 

 

Лекція 5. Методи бінарних зіткнень. Методи молекулярної динаміки з 

емпіричними потенціалами (2 години ) Література [1-9]. 

Лекція 6.   Методи, основані на теорії функціоналу густини. Моделі сильного 

зв’язку. Часово-залежні методи функціоналу густини. Обмеження методів. (2 години )  

Література [1-9]. 

Лекція 7. Взаємодія високоенергетичних заряджених частинок з вуглецевими 

нанострукутурами. (2 години ) Література [1-9]. 

Лекція 8. Моделювання пробігів електронів у речовині за допомогою 

прорамного забезпечення CASINO. Моделювання тривимірної електронної 

мікроскопії за допомогою прорамного забезпечення CASINO. Мікроскоп та 

властивості моделювання. Приклади застосування. Похибки. (2 години ) Література [1-

9]. 

Модульна контрольна робота 1 - 2 години. 

 

Список лабораторних робіт 

Лабораторна робота 1. Моделювання пробігів електронів у речовині у 

програмі CASINO. Розрахунки траєктроії електронів. (4 год. ) Література [1-9]. 

Лабораторна робота 2. Моделювання пробігів іонів у речовині у програмі 

SRIM. (4 год. ) Література [1-9]. 

Лабораторна робота 3. Моделювання геометрії та електронних властивостей 

радикалів поліметинових барвників. (4 год. ) Література [1-9]. 

Лабораторна робота 4. Моделювання геометрії, електронних та коливних 

властивостей радіаційно пошкоджених фулеренів. (4 год. ) Література [1-9]. 

Модульна контрольна робота 1 – 2 години. 

 

Контрольні запитання  

1. Електронне, нейтронне, іонне, гама-опромінення твердих тіл. Ефекти взаємодії. 



2.  Іонна імплантація. Теорія Лінхарда-Шарфа-Шіота втрат енергії і пробігів іонів. 

Потенціали міжатомної взаємодії. Потенціали і відстані. Перерізи взаємодій. 

Степеневі потенціали.  

3. Гальмівна здатність середовища. 

4.  Кінетичне рівняння Больцмана для опису іонної імплантації у 

напівпровідниках і багатошарових мішенях. Рівняння переносу і припущення. 

Імплантація частинок віддачі. Повний вихід віддачі.  

5. Метод Монте-Карло у комп’ютерній радіаційній фізиці  

6. Методи бінарних зіткнень. Методи молекулярної динаміки з емпіричними 

потенціалами.  

7. Методи, основані на теорії функціоналу густини. Моделі сильного зв’язку. 

Часово-залежні методи функціоналу густини. Обмеження методів 

8. Ефекти опромінення у вуглецевих наноструктурах. 

 

Самостійна робота, що виноситься на опрацювання у січні – лютому 2018 року: 

Комп’ютерне моделювання фізичних процесів, що відбуваються при 

проходженні нейтронів у речовині. Метод Монте-Карло. Алгоритми Монте-Карло. 

Задача переносу частинок. Сповільнення нейтронів. Дифузія нейтронів. Джерела 

нейтронів. Моделювання вільного пробігу частинки. Визначення параметрів 

зіткнення. Визначення параметрів частинок після зіткнення.  Проходження нейтронів 

через пластинку (20 год.).  

Передбачається написання рефератів за даною тематикою та виконання 

індивідуальних розрахункових задач.  
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