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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

2 

Галузь знань 

0402 – фізико-

математичні науки 
 (шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 Напрям підготовки  

040203 - фізика 
 (шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

фізика 

Рік підготовки: 

4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 72 
9-й 

  Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 28 

самостійної роботи 

студента - 44 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

28 год. 

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

    

Самостійна робота 

 14 год.  год. 

ІНДЗ:      год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 2 

для заочної форми навчання -  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити студентів із сучасним станом теорії дифузії та 

експериментальних методів дослідження дифузійніх процесів. 

 

Завдання: освоїти атомну та феноменологічну теорію дифузії, а також 

дифузійну кінетику. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: механізми і кінетику дифузії у реальних кристалах та сучасні методи 

її експериментального дослідження. 

вміти: аналізувати процеси, що супроводжують дифузію в реальних 

кристалічних тілах у звязку з наявністю в них мікродефектів таких як внутрішні 

та зовнішні поверхні, дислокації, інофазні включення та інше. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Тема 1. Мікроскопічна теорія дифузії 

Тема 2 . Кінетика дифузії 

Модуль 2. 

Тема 3 . Процеси в дифузійній зоні 

Тема 4 . Дифузія і дефекти кристалів 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Тема 1.   8    4       

Тема 2.  6    3       

Разом за модулем 1  14    7       

             

Модуль 2 

Тема 3.  8    4       

Тема 4.  6    3       

Разом за модулем 1  14    7       

Усього годин   28    14       
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8. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Критерій імовірності утворення дефектів Френкеля і Шотткі 1 

2 Роль точкових дефектів у дифузії в напівпровідникових кристалах 2,5 

3 Дифузія з нескінченно тонкого шару в напівобмежене тіло 1,5 

4 Самодифузія вакансій 2 

5 Узгодження межових і дифузійних потоків 1,5 

6 Умови застосовності розв’язку Фішера 1,5 

7 Про механізм дифузії межами 2 

8 Дифузія уздовж дислокацій 2 

 Разом  14 

 
 

10. Методи навчання   

1. Словесні методи – лекція, розповідь-пояснення, елементи бесіди. 
2. Наочні методи – ілюстрація. 

                            

11. Методи контролю 
 

Питання до модульного контролю 1 

 

1 Дифузія і віпадкові блукання. Коефіциент дифузії 

2. Елементарний акт дифузії та його характеристики. Рівняння Арреніуса 

3. Кореляційні співвідношення і оцінка параметрів дифузії 

4. Механізми дифузії. Роль вакансій у дифузії. Взаємозв’язок характеристик вакансій з 

параметрами дифузії за вакансійним механізмом 

5. Експериментальное определение характеристик вакансий 

6. Вклад комплексов вакансий в диффузию 

7. Точечные дефекты в ионных кристаллах. Дефекты по Шоттки, по Френкелю. Критерии 

вероятности их образования 

8. Использование закона действующих масс для расчета равновесной концентрации 

точечных дефектов 

9. Диффузия и электропроводность ионных кристаллов 

10. Связь между ионной проводимостью и коэффициентом диффузии ионов 

11. Вклад комплексов точечных дефектов в диффузию и проводимость ионных кристаллов 

Роль точкових дефектів у дифузії в напівпровідникових кристалах 

12. Уравнение, описывающее стационарный диффузионный поток 

13. Различные типы коэффициентов диффузии 

14. Уравнение диффузии, описывающее нестационарный диффузионный поток. Его 

решение 

15. Применение общего решения уравнения диффузии для конкретных условий 

эксперимента: диффузия из бесконечно тонкого слоя в неограниченное тело (диффузия из 

мгновенного источника), диффузия через площадь контакта двух полубесконечных твердых 

тел (диффузия из постоянного источника) 
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16. Определение коэффициента диффузии из постоянного источника по экспериментально 

измеренной зависимости N(x,t) 

17. Концентрационная зависимость коэффициента диффузии. Вычисление значения 

коефіциента взаємної дифузії методом Больцмана-Матано 

 

Питання до модульного контролю 2 

 

18. Взаємна дифузія. Ефект Кіркендала. Аналіз Даркена 

19. Термодинамічний підхід до опису дифузії. Загальна феноменологічна теорія дифузії. Її 

застосування до описания конкретных явлений переноса 

20. Феноменологические уравнения взаимной диффузии с учетом вакансий 

21. Получение значений коэффициентов диффузии в явном виде 

22. Эффект Маннинга направленного потока вакансий 

23. Распределение вакансий в диффузионной зоне. Конкуренция эффектов Киркендалла и 

Френкеля 

25. Распределение напряжений в диффузионной зоне. Их влияние на диффузию и 

сопутствующие ей эффекты 

26. Связь между фазовой диаграммой и распределением концентрации в диффузионной зоне 

при взаимной диффузии.  

27. Диффузионные процессы в многофазных системах: системы с ограниченной 

растворимостью в твердой фазе, системы с промежуточными фазами. 

28. Кинетика роста фаз в диффузионной зоне.  Диффузионный режим . Граничная кинетика 

29. Современные представления о структуре границ зерен. Диффузия вдоль границ. 

30. Диффузия вдоль одиночной стационарной границы. Анализ Фишера 

31. Экспериментальные методы определения параметров зернограничной диффузии.  

32. Ориентационная зависимость коэффициента зернограничной диффузии. Параметры 

зернограничной диффузии при вакансионном механизме. Условия применимости анализа 

Фишера. 

33. Диффузия в поликристаллах. Классификация диффузионных режимов для стационарных 

и движущихся границ. 

34. Диффузия по движущимся границам. Диффузионно-индуцированная миграция границ 

зерен. 

35. Структура свободной поверхности кристалла. Диффузия вдоль поверхности. 

Определения параметров поверхностной диффузии методом переноса массы. 

36. Экспериментальное определение параметров поверхностной и объемной диффузии 

методом переноса массы вдоль свободной поверхности. 

 

                                                                       

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
   

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Модуль 1 Модуль 2  

Т1 Т2 Т3 Т4 100 

50 50 
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Т1, Т2 ... – теми модулів 
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Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

cеместровий 

контроль 

(екзамен) 

Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 

30 30 

 Т1, Т2 ... – теми модулів 
 

 

Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

протягом 

семестру 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи (проекту), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

1-49 FX незадовільно 
не 

зараховано 

 

    13. Методичне забезпечення 

1. Програма курсу. 

2. Методичні розробки (Навчальний посібник у друкованому вигляді). 

3. Контрольні завдання. 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Шьюмон П. Диффузия в твердых телах.– М.: Металлургия, 1966. 

2. Маннинг Дж. Кинетика диффузии атомов в кристаллах.– М.: Мир, 1971. 

3. Дамаск А., Динс Дж. Точечные дефекты в металлах.– М.: Мир, 1966. 

4. Лидьярд А. Ионная проводимость кристаллов.– М.: ИЛ, 1962. 

5. Болтакс Б. И. Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках.– Л., Наука, 

1972. 

6. Боровский И. Б., Гуров К. П., Марчукова И. Д., Угасте Ю. Э. Процессы 

взаимной диффузии в сплавах.– М.: Наука, 1973. 

7. Бокштейн Б. С., Бокштейн С. З., Жуховицкий А. А. Термодинамика и кинетика 

диффузии в твердых телах.– М.: Металлургия, 1974. 
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8. Бокштейн Б. С. Диффузия в металлах.– М.: Металлургия, 1978. 

9. Гегузин Я. Е. Диффузионная зона.– М.: Наука, 1979. 

10. Бокштейн Б. С., Копецкий Ч. В., Швиндлерман Л. С. Термодинамика и 

кинетика границ зерен в металлах.– М.: Металлургия, 1986. 

11. Гегузин Я. Е., Кагановский Ю. С. Диффузионные процессы на поверхности 

кристалла.– М.: Энергоатомиздат, 1984. 

12. Каур И., Густ В. Диффузия по границам зерен и фаз.–М., 1991. 

13. Богданов В. В. Дифузія в кристалах. – ХНУ, 2006. 

 

Допоміжна 

1. Термически активированные процессы в кристаллах. Сборник статей /Пер. с 

англ. под ред. А.Н. Орлова. – М.: Мир, 1973. 

2. Парицкая Л. Н. Диффузия и диффузионные процессы в кристаллах: Тексты 

лекций.– Часть 1.– Харьков: ХГУ, 1991. 

3. Малкович Р. Ш. Математика диффузии в полупроводниках.– СПб.: Наука, 

1999. 

4. Adda Y., Philibert J. La diffusion dans les solides.– 1,2. Saclay, France, 1966. 

5. Philibert J. Atom movements. Diffusion and mass transport in solids.– Les Editions 

de Physiqe, 1991. 

 

 


