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Теми, що виносяться для самостійної роботи студентам 4 курсу кафедри фізики 
функціональних матеріалів фізичного факультету спеціальності 6.040203 – 
(2008) фізика на період з 24 січня по 28 лютого 2018 року. 

Викладач Лізунов В. В. 

Тема 1. Вступ. Предмет вивчення і мета курсу. Загальна характеристика 
функціональних матеріалів. Використання комп’ютерного експерименту у 
фізичному матеріалознавстві. 

Тема 2. Взаємодія випромінення з речовиною. Проходження потоку нейтронів 
крізь кристалічну пластину. 

Тема 3. Каналювання. Класична та квантово-механічна теорії каналювання. 
Моделювання проходження потоку іонів у кристалі. 

Контрольні запитання та задачі 

1.1. Які матеріали називають функціональними, в чому їх відмінність від 
конструкційних матеріалів. 

1.2. Основні методи створення функціональних матеріалів з комплексом 
наперед заданих властивостей. 

1.3. Основні обчислювальні задачі фізичного матеріалознавства. 

2.1. Випромінення: основні характеристики та класифікація. 

2.2. Пружне та непружне розсіяння випромінення. 

2.3. Розсіяння заряджених частинок. 

2.4. Особливості взаємодії нейтронів із речовиною. 

2.5. Розсіяння рентгенівських променів електронами. 

2.6. Розсіяння рентгенівських променів на сукупності атомів. 

3.1. Явище каналювання. 

3.2. Фізичні механізми, що приводять до виникнення явища каналювання. 

3.3. Класична теорія каналювання. Формула Ліндхарда. 

3.4. Квантово-механічна теорії каналювання. 

3.5. Використання каналювання та оберненого резерфордівського розсіяння для 
діагностики. 



Задача 1. Написати програму для розрахунку проходження нейтронів крізь 
однорідну пластину товщиною h. Параметри нейтронного пучка вибрати 
типовими для лабораторного пучка теплових нейронів. Проаналізувати 
залежність кількості нейтронів, що пройшли через пластину, від її товщини, 
провівши розрахунки для різних значень товщини пластини. 

Задача 2. Написати програму для розрахунку параметрів потоку іонів He2+, які 
проходять крізь кристал германію в напрямку <100>, знехтувавши тепловим 
рухом атомів та ефектами деканалювання. Визначити на яку максимальну 
глибину проникнуть іони та проаналізувати рівномірність розподілу іонів в 
пучку. 
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Конспект лекції до теми 1 та відповіді на контрольні запитання 1.1–1.3 

надіслати до 29 січня 2018 року. 

Конспект лекції до теми 2 та відповіді на контрольні запитання 2.1–2.6 

надіслати до 12 лютого 2018 року. 

Конспект лекції до теми 3 та відповіді на контрольні запитання 3.1–3.5 

надіслати до 26 лютого 2018 року. 

Конспект лекцій з курсу і розв’язки задач здати 01 березня 2018 року. 
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