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І. Загальні відомості 

   Фізика конденсованого стану є однією з основоположних дисциплін навчального плану спеціальності 050403 

«Композиційні та порошкові матеріали, покриття» напряму «Інженерне матеріалознавство». 

 Основні положення курсу використовуються для з‗ясування фізичної природи властивостей матеріалів та 

їх відмінностей в рідкому та твердому станах. 

 Вивченню цієї дисципліни повинно передувати глибоке засвоєння матеріалу «Загальної фізики», «Вищої 

математики», «Хімії», особливо розділів «Ядерна фізика» та «Атомна фізика». 

 Основні поняття про механізми конденсації, кристалізації, рух і взаємодію електронів з іонами в 

кристалічній гратці з ближнім порядком та з трансляційною симетрією необхідних для розуміння фізико-хімічних 

процесів в матеріалах які вивчаються в профілюючих курсах «Металознавство», «Кристалографія», «Кольорові 

метали та сплави», «Матеріалознавство тугоплавких та композиційних матеріалів», « Інженерне 

матеріалознавство» тощо. 

ІІ. Розподіл навчального часу 

С
ем

ес
тр

 

К
о

д
 к

р
ед

и
тн

о
го

  

м
о

д
у

л
я
 

В
сь

о
го

 (
к
р

ед
./

го
д

) Розподіл за видами занять 

(всього год./год. у тижні) 

С
Р

С
 

М
о

д
у

л
ь
н

і 
к
о

н
тр

. 
р

о
б

. 

(к
іл

ь
к
іс

ть
) 

Ін
д

и
в
ід

. 
за

в
д

ан
н

я
 

(в
и

д
) 

С
ем

ес
тр

о
в
а 

ат
ес

та
ц

ія
 (

в
и

д
) 

Л
ек

ц
ії

 Практичні

/ 

семінарсь

кі 

Лабораторні/ 

комп‘ютерний 

практикум 

5 ЗП-06 4,5/162 54 18 - 90 2 - Іспит 

ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Метою лекційного курсу «Фізика конденсованого стану» є вивчення студентами природи формування 

властивостей матеріалів в рідкому та твердому стані на з‗ясування механізмів міжатомної взаємодії в них. 

Основним завданням вивчення дисципліни є підготовка студентів з широким кругозором в області їх 

спеціальності, які мають знання та навички необхідні для глибокого розуміння механізмів формування 

властивостей і процесів що протікають в матеріалах щоб змінювати параметри властивостей або самі 

властивості. Ці знання та навички необхідні для розробки технологічних процесів з метою отримання матеріалів 

з наперед заданими властивостями на науковій фундаментальній основі, здатних самостійно проводити наукові 

дослідження за своїм фахом та впровадити їх результати у виробництво. 

 Основними знаннями і уміннями набутими під час вивчення дисципліни є знання: 

- основних принципів теорії конденсованого стану; 

- умов і механізмів конденсації твердих тіл; 

- причин і механізмів структуроутворенню конденсованих тіл з просторовою симетрією і ближнім 

порядком; 

- природа формування властивостей і їх взаємозв‗язку з будовою атомів і кристалічною структурою; 

- основних властивостей  конденсованих систем ; 

- теоретичних методів вивчення енергетичного стану електронної, дюнонної  систем твердих тіл; 

- основних методів дослідження конденсованих тіл; 

- кваліфіковано з‗ясувати причини зміни параметрів необхідних для матеріалознавства властивостей; 

- пояснювати фізичну природу появи або зникнення тих чи інших властивостей матеріалів; 

- використовувати розуміння природи властивостей для їх зміни або появи у синтезованих матеріалах. 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

 Вступ 

Предмет вивчення фізики конденсованого стану. Структурні елементи конденсованого стану атоми і 

молекули, і взаємодія між ними. Залежність стану речовини від термодинамічних умов. 

1. Основи фізики рідкого стану. 

 Фізичні умови конденсації газів в рідкий стан. 

Залежність термодинамічних умов конденсації речовини від характеру міжатомної та 

міжмолекулярної взаємодії. 

Термодинамічні умови конденсації і основні термодинамічні для речовин в рідкому стані. 

Вільна енергія. Функції стану. 

Класифікація речовин в рідкому стані на основі типів сил міжатомної взаємодії. 

Фізична природа об‗ємних властивостей рідин. Стискуваність, теплове розширення, термічне 

напруження та співвідношення між ними. 



молекулярно-динамічна природа теплових та транспортних властивостей рідин. Теплоємність, 

теплопровідність, в‗язкість та дифузія. 

Міжмолекулярна взаємодія і явища на межі рідині з іншими тілами (середовищами). Поверхневий 

натяг і визначення сил та коефіцієнтів поверхневого натягу. Умови рівноваги на межі двох середовищ. Умови 

зношування рідинами твердих тіл. 

Атомно-структурні моделі будови рідин. Моделі Стюарта, Мотта і Генрі та Берналла. 

Теорія парних потенціалів взаємодії, між електронейтральними, дипольними , в асоційованих рідинах, 

рідких металах. Моделі металідних псевдоатомів. Поняття псевдопотенціала. 

2. Фізика твердих тіл. 

Термодинамічні та фізичні умови кристалізації та амрфізації твердих тіл. Роль центрів кристалізації і 

різниць хімічних потенціалів при переході від рідкого до твердого стану. Природа температурного плато і 

механізми упорядкування при кристалізації. 

Упорядкування атомів в симетричні гратки. Кристалічні сингонії, гратки Браве. Точкові симетрії. 

Просторова трансляційна симетрія в кристалах. Вектори трансляції. Вибір елементарної комірки. 

Параметри гратки. 

Періодичність властивостей і функцій, які їх описують в кристалічній гратці. Розкладання цих 

функцій в ряд Фур‗є на елементарні гармоніки, які описують плоскі хвилі. 

Обернена гратка її властивості. Фізичний зміст оберненої гратки.  

Періодичний потенціал граток Браве. Теорема Блоха. Інваріантність рівняння Шрьодингера, що 

описує взаємодію в кристалах відносно трансляцій в гратці. 

Динаміка гратки. Властивості коливання гратки. Питоло теплоємність. Закон Дебал. Фонони. 

Ангармонізм і теплове розширення. 

Гранична умова Борна –Кармана. Щільність енергетичних рівнів. Рівень та поверхня Фермі. 

Електрон в періодичному полі .Енергетичні рівні поблизу однієї з Брегівських площин відбивання E 

(R). Зони Бріллюена. 

Деякі методи розрахунку електронної структури (основні ідеї). Метод сильного зв‗язку. Лінійна 

комбінація атомних орбіталей. Наближення незалежних електронів. Метод приєднаних плоских хвиль. Метод 

ортогоналізованих плоских хвиль і псевдопотенціалу. 

Статичні властивості твердих тіл. Зонна структура. Типи твердих тіл. Енергія зв‗язку. 

Статистика Фермі для електронів. Електронна теплоємність. 

Кінетичні властивості твердих тіл. Кінетичні рівняння. Електроповідність. Час релаксації. Домішкове 

розсіяння і гратковий опір. Рухливість носіїв. 

Теплопровідність. Термоелектричні ефекти. Фононна теплопровідність. Ефект Холла і магнітоопір.  

Орбітальна магнітна сприйнятливість. Спіновий паромагнетиз. Закон Кюрі-вейса. 

Феромагнетизм. Обмінна взаємодія. Антиферомагнетизм. Модель Ізінга. 

Надпровідність. Притягання між електронами. Куперовські пари.  

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Використовуються такі методи навчання: лакційний, візуалізації фізичних процесів в твердих тілах за 

допомогою медіапроцесорів, розв‗язування задач на практичних заняттях, виконання індивідуальних завдань, 

поточний контроль. Надання в електронному вигляді робочих матеріалів та презентації. 

Основна література: 

1. Egelstaff. P.A. (Peter A.) An introduction to the libuid state. Oxford Reprinted 2002. 

2. Н. Ашкроф, Н. Мермин «Физика твердого тела» М.: Мир 1979.- т.1-399 с., т.2 – 

3. Дж. Займан «Принцыпы теории твердого тела» М.: Мир, 1966.-416 с. 

4. И.К. Кикоин, А.К. Кикоин «Молекулярная физика» М.: Физматгиз, 1963 г., 500 с. 

VI. Мова 

Українська. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Студенти виконують заплановані робочим навчальним планом модульні контрольні роботи з 

індивідуальними питаннями для кожного студента. 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності до розробленого лектором та затвердженого кафедрою 

Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного модуля ЗП – 05, що входить в 

комплект методичних матеріалів з дисципліни «Фізика конденсованого стану». 

IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається загальними 

вимогами факультету. 


