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Кількість кредитів  2–  

Галузь знань 

__0402-фізика-магістр__ 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

   

  Мета: Ознайомити студентів з сучасним станом теорії та напрямками 

практичного використовування досягнень одного із розділів радіаційної фізики: 

“Взаємодія важких багатозарядних іонів (ВБІ) с твердими тілами”. Саме цій 

розділ радіаційної фізики найбільш активно розвивається в останні роки і велика 

кількість одержаних результатів знаходить широке практичне використовування. 

 В спецкурсі викладаються основні закономірності взаємодії ВБІ з твердими 

тілами (кристалічними і аморфними); природа та властивості  дефектів, що 

виникають при опромінюванні; особливості енергетичних втрат іонів у різних 

середовищах, природа і закономірності супроводжуючих ефектів – каналірування 

фокусировкі, розпилення, блістеринга, флекінга. Обговорюються напрямки 

практичного використовування пучків ВБІ. Здійснюються оцінки кількості 

дефектів, що створюються при опроміненні іонами різних мас та енергій. Курс 

призначений для студентів фізичних спеціальностей, які прослухали курс вищої 

математики і загальної фізики.  

 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

 

знати: 1. Основні закономірності процесу гальмування ВБІ у середовищах з 

різними фізичними властивостями (метали, діелектрики, кристали, аморфні тіла).  

2. Особливості зміни структури гальмуючого середовища (поверхні та 

об’єму): типи радіаційних дефектів, їх природу та механізми формування в 

залежності від енергії та маси ВБІ та умов опромінювання. 

3. Методи дослідження структури пошкодженого шару та окремих дефектів. 

4. Вплив орієнтаційних ефектів на процес пошкодження кристалів, 

енергетичні втрати і напрямки руху ВБІ. 

5. Основні напрямки практичного використовування пучків ВБІ. 
 

 вміти: .1. Встановлювати основні механізми пошкодження різних типів 

твердих тіл при їх опромінюванні ВБІ з різними масами та енергіями 

 2. Оцінювати кількість крапкових дефектів, які виникають внаслідок 

опромінення; глибину пошкодженого шару, коефіцієнт розпилення.  

 3. Оцінювати розміри треків ВБІ в діелектриках та володіти методами 

практичного спостереження треків.  

 4. Вміти оцінювати концентрацію домішок елементів, які поділяються при 

опромінюванні нейтронами.  

 5. Передбачати характер змін профілю поверхні при розпиленні.  

 6. Користуватися спеціальною літературою і порівнювати дані теорії та 

практики. 

 

 

 

 



 5 

 

Програма навчальної дисципліни 

 
 

Тема 1. Особливості фізики важких іонів. Типи енергетичних втрат ВБІ в 

середовищі. Заряд ВБІ. Типи дефектів, що виникають при опромінюванні та 

механізми їх утворення (6 годин ) 

 
 

Тема 2. Особливості парних взаємодій. Потенціали взаємодії. Переріз 

розсіювання (4 години) 

 

 

Тема 3. Радіаційні ефекти при пружних зіткненнях частинок. Каскади атомних 

зіткнень. Теплові піки і піки зсуву. Розпилення, блістерінг і флекінг (6 годин). 

 

 

Тема 4. Радіаційні ефекти при непружних зіткненнях ВБІ з атомами середовища. 

Повні, пружні та іонізаційні втрати енергії частинки в середовищі, їх залежність 

від швидкості руху частинки. Механізми формування треків у діелектриках та 

засоби їх спостереження. Практичне використовування треків. Взаємодія ВБІ з 

металами та острівковими металевими плівками (10 годин). 

 
 

Тема 5. Орієнтаційні ефекти при опромінюванні. Фокусіровка атомних зіткнень. 

Краудіони. Ефект каналірування (4 години ). 

 

 

Тема 6. Взаємодія нейтронів, електронів і  - квантів з речовиною (6 годин). 

 

 

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.   6    3       

Тема 2.  4    2       

Тема 3  6    3       

             

             

Разом за модулем  16    8       
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1 

Модуль 2 

Тема 4.   10    5       

Тема 5.  4    2       

Тема 6  6    3       

             

             

Разом за модулем 

2 

 20    10       

Усього годин  36    18       

 

8. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Типи енергетичних втрат ВБІ. Потенціали взаємодії. 3 

2 Каскади зіткнень, каскадна функція, розпилювання. 2 

3 Атермічні перетворення. 3 

4 Особливості енергетичних витрат при пружних та 

непружних взаємодіях 

5 

5 Механизми формування треків. Особливості взаємодії з 

металами 

2 

6 Орієнтаційні ефекти та їх використовування 3 

   

   

   

   

 Разом  18 

 

 

 

10. Методи навчання 
1. Словесні методи - розповідь-пояснення, єлементи бесіди, лекція. 

2. Наочні методи - ілюстрація, демонстрація (Інтерактивні слайд-лекції). 

3. Методи самостійного мислення студентів (проблемно-пошукові методи). 

 

                                                                                                    

11. Методи контролю 
Письмові відповіді на контрольні завдання  

1. Какие энергетические потери будут у движущегося в среде иона 79Au
+2

? 

Пробег какого иона больше 54Xe
+10

 или 54Xe
+50

? 

 

2. Какие энергетические потери будут у движущегося в среде иона 79Au
+70

? 

Пробег какого иона больше 54Xe
+30

 или 54Xe
+20

? 
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3. Оценить заряд осколков деления ядра урана. 

 

.4. Ион 18Ar
40

 с энергией 500кэВ влетает в медь 29Cu 
65

. Какую долю 

энергии ион израсходует на упругие (или неупругие) столкновения? 

 

5. Ион 18Ar
40

 с энергией 10кэВ влетает в медь 29Cu 
65

. Найти максимальную 

энергию первичного атома отдачи. 

 

6.Какую максимальную энергию может передать протону ион массой 50 

а.е.м. и энергией 100 кэВ? Отношение массы протона к массе электрона 

считать 10
3
. 

 

7. Оценить радиус зоны неустойчивости вокруг “мигнувшей” вакансии в 

предположении, что вакансия и межузельный атом испытывают 

кулоновское взаимодействие. 

 

8. Какие энергетические потери будут у иона, если его энергия Е1  Епор? 

Какой потенциал будет описывать взаимодействие этого иона со средой на 

начальном отрезке пути? 

 

9. Какие условия должны выполняться, чтобы частица двигалась в среде с 

максимальным зарядом? Какие энергетические потери будут у такой 

частицы? Какие потенциалы будут описывать взаимодействие такой 

частицы со средой? 

 

10. Ион 29Cu
64

 c энергией 50 МэВ влетает в медь. В каком случае он создаст 

больше смещений: 1) когда возникает температурный пик диаметром 60А 

или  2) когда возникает каскад атомных столкновений? 

 

11.Ион 18Ar
40

 с энергией 10кэВ влетает в медь 29Cu 
65

. Найти максимальную 

энергию первичного атома отдачи и среднее количество смещений, 

произведенных этим атомом. 

 

12. Оценить максимальный коэффициент распыления (79Au
196

) при 

бомбардировке золота атомами аргона 18Ar
40

 с энергией 10 кэВ под 

скользящим углом к поверхности золота. Считать Еd =25 эВ. 

 

13. Ион 54Xe
132

  с энергией 50кэВ влетает в медь 29Cu 
65

. Найти 

максимальную энергию первичного атома отдачи и среднее количество 

смещений, произведенных этим атомом. 

 

14. Оценить температуру в области температурного пика, если он создан 

ионом  54Xe
132 

с энергией 100 кэВ и имеет радиус  5 10 
–7

 см.  
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15.Найти максимальную температуру в области температурного пика, 

созданного при облучении золота (79Au
196

) ионами висмута 83Вi
208 

с энергией 

10
4
эВ. Считать радиус области пика равным 5нм. 

 

16. Ион 29Cu
64

 c энергией 50 МэВ влетает в медь. В каком случае он создаст 

больше смещений: 1) когда возникает температурный пик диаметром 60А 

или  2) когда возникает каскад атомных столкновений?  

 

17. Ион 18Ar
40

 с энергией 10кэВ влетает в медь 29Cu 
65

. Найти максимальную 

энергию первичного атома отдачи и среднее количество смещений, 

произведенных этим атомом. 

 

18. Оценить температуру в области температурного пика, если он создан 

ионом  54Xe
132

 с энергией 50 кэВ и имеет радиус 5 10 
–7

 см.  

 

19. Найти максимальную температуру в области температурного пика, 

созданного при облучении золота (79Au
196

) ионами висмута 83Вi
208 

с 

энергией 10
4
эВ. Считать радиус области пика равным 5нм. 

 

20. Порг регистрации треков в детекторе (-dE/dx) = 4кэВ/нм. 

Зарегистрирует ли такой детектор треки осколков деления ядер урана? 

21. Определить, до какой температуры будет разогрета цилиндрическая 

область диэлектрика радиуса R вокруг траектории осколка деления ядра 

урана длиной L. Считать =2.3г/см
3
; с= 8 10

6
 эрг/г град; L= 10

-3
см, R= 5 10

-

7
 см 

 

22. Определить давление газа P в области электронно-температурного 

пика объемом V = R
2l, созданного ионом с енергией E. Газ считать 

идеальным.  

 

23. В диэлектрик с порогом регистрации 50 кэВ/нм влетает ион 26Fe
56

 с 

энергией Е=100МэВ. Зарегистрирует ли этот детектор такой ион, если его 

пробег 20мкм? Показать схематически распределение дефектности вдоль 

траектории иона, если ЕЕ пор. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
   

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

контроль  

(екзамен) 

Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 100 

30 30 40 
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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. 

4. Завдання у тестовому вигляді для самоконтролю та контролю знань. 

5. Питання до модульного контролю. 

6. Білети до підсумкового контролю. 

 

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 

 

6. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Томпсон М. Дефекты и радиационные повреждения в металлах. М.: «Мир», 1971 г. 

2. Лейман К. Взаимодействие излучения с твердыми телами и образование элементарных 

дефектов. М.: «Атомиздат», 1979 г.  
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3. .Залюбовский И.И., Калиниченко А.И., Лазурик В.Т. Введение в радиационную акустику. К. 

«Вища школа», 1986 г. 

4.  Динс Дж., Виниард Дж. Радиационные эффекты в металлах. М.: «Изд-во иностранной 

литературы», 1960 г.  

5.  Флейшер Р.А., Прайс П.Б., Уокер Р.Л. Треки заряженных частиц в твердых телах. М.: 

«Энергоиздат», 1981 г. 

 

Допоміжна 
1. Флейшер Р.А., Прайс П.Б., Уокер Р.Л. Треки заряженных частиц в твердых телах. М.: 

«Энергоиздат», 1981 г. 

2. Гангрский Ю.А., Марков Б.Н., Перелыгин В.П. Регистрация и спектроскопия осколков 

деления. М.: «Энергоиздат», 1981 г.  

3. Сб. Распыление твердых тел ионной бомбардировкой. М.: «Мир», 1986 г.  

4. Сб. Распыление твердых тел ионной бомбардировкой. М.: «Мир», 1988  

5. Баранов И.А., Мартыненко Ю.В., и др. УФН, т.156 в.3, стр.457-508, 1988 г. 

 


