
Анотація курсу «Фізика твердого тіла» 

Викладач – професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних 
інформаційних технологій  радіофізичного факультета, доктор фізико-математичних наук 
Аркуша Ю.В. 

Курс – лекційний, з практичними заняттями. 

Мета та завдання навчальної дисциплини 

Мета – формування теоретичних знань з побудови простих та складних кристалевих 
решіток,  експериментальних діфракційних методів структурного аналізу.  

Завдання – формування сучасних уявлень про будову та властивости  речовини. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати :   види елементарних решіток;  кристалографічні системи;  прості та складні 
кристалеві решітки; способи завдання площин, напрямків та положення частинок в 
кристалевій решітці;  дефекти кристалевих решіток;  дифракцію електомагнітних хвиль в 
кристалах;  види випромінювання, яке використовується при структурному аналізі 
кристала;  експериментальні діфракційні методи структурного аналізу;  зони Бриллюена; 
модель Ейнштейна теплоємкости кристалевої решітки;  теплопровідність кристалевої 
решітки. 

вміти:   диференціювати явища і ефекти, які проявляються в твердих тілах; за допомогою 
індексів Міллера і індексів направлення будувати площини та  визначати   вугли, під  
якими ці площини перетинаються;  будувати зворотню кристалеву решітку; відрізняти 
крайову (лінійну) дислокацію від гвинтової дислокації;  використовувати ті чи інші види 
випромінювання при структурному аналізі  кристалів; відрізняти розсіювання на 
оптичних і акустичних фононах; будувати різні зони Бриллюена для будь-яких 
кристалевих решіток.  
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