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2. 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 – матем. 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 
Напрям підготовки  

040203 фізика 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 
Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

фізика 

 

Рік підготовки: 

3-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин -  
6-й -й 

  Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 1 

виконання 

контрольних завдань -

1 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

36 год.  год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 18 год.  год. 

ІНДЗ:  18    год. 

Вид контролю:екзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

4.  

Мета .Вивчити фізичні властивості.кристалічних тіл з врахуванням їх 

анізотропії на основі застосування тезорного аналізу. 

 

Завдання: щотижнева лекційна робота впродовж 6 го семестру навчання 

(36 годин),.самостійна робота студента (18 годин за семестр), виконання 

індивідуальних контрольних робіт впродовж семестру (18 годин). 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

 

знати: елементи тензорного аналізу, який використовуть в кристалофізиці  

 для описання фізичних властивостей кристалів з врахуванням їх 

анізотропії. 

Різноманітні фізичні властивості, які описуються за допомогою тензорів  

від 1  до  4 рангів. 

 

вміти: використовувати метод тензорного аналізу при вирішуванні 

різноманітних задач у кристалофізиці з врахуванням анізотропії фізичних 

властивостей ....................... 

 

  

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1.Математичні основи кристалофізики. .......... 

 

Тема 1. Скаляри, вектори, тензори 1 – 4  рангу. Запис з індексами  

підсумовування….... 

     

Тема 2 . Матриця перетворювання. Закони перетворювання: координат 

точки, компонент вектора, компонент тензора довільного рангу. 

 

Тема 3. Характеристична поверхня 2 го порядку для тензора другого 

рангу. Головна система координат.Графічний метод Мора. 

Кристалофізична система координат.Спрощення системи рівнянь 

для тензора 2 –го рангу.  

 

Тема 4. Геометричні властивості характеристичної поверхні для тензора 2 

–рангу. Звязок значення фізичної величини та радіуса – вектора 

характристичної поверхні. Визначення напрямку вектору, який 

описує вивчаєму властивість. 

 

Тема 5. Вплив симетрії кристалів на анізотропію фізичних властивостей. 

Елементи симетрії. Точкові групи симетрії. Принцип Неймана. 

 



Тема 6. Фізичні властивості, які описуються тензором першого рангу. 

Піролектрики. Електрокалорічний ефект. Приклади. 

 

Тема 7. Оптичні властивості кристалів. Анізотропія показника заломлення 

світла. Ефект двопроміневого заломлення світла. Оптична 

індикатриса. Вплив симетрії кристалів на оптичні властивості. 

Приклади. 

 

Модуль 2. Фізичні властивості кристалів, які описуються тензорами 

другого, третього та четвертого рангу. 

 

Тема 1. Магнітні властивості кристалів.Сили та моменти сил, які діють на 

кристал в однородному та неоднородному магнітному полі. 

 

Тема 2. Електрична полярізація кристалів. Відмінність тензорного 

описання електричної полярізації кристалів від описання 

намагніченості. 

 

Тема 3 Тензор механічного напруження. Типи напруженого стану. 

Однорідне та неоднорідне напруження. Нормальні та тангенціальні 

компоненти тензора напруження. Конкретні приклади. 

Обчислювання максимальних, мінімальних та середніх значень 

напруження. 

 

Тема 4. Тензор деформацій. Вплив симетрії кристалу. Узагальнення для 

неоднорідної деформації. Тензор теплового розширення. Конус 

нулевого теплового розширення для кристалу кальцита. 

 

Тема 5. Пьєзоелектрики. Тензор третього рану. Використання матричного 

описання. Зменшення числа пьєзомодулів з врахуванням симетрії 

кристалу. Метод прямої перевірки. Приклади для різних елементів 

симетрії. 

 

Тема 6. Пружність. Тензори четвертого рангу. Матричне описання. 

Зменшення числа пружних модулів у звязку з врахуванням 

симетрії кристалу. Закон Гука. Приклади. 

 

Тема 7. Процеси переносу. Теплопровідність. Тензори теплопровідності та 

теплового супротиву. Окремі види стаціонарного теплового потіку. 

Загальна задача стаціонарного теплового потіку. Тепловий потік від 

точкового джерела. 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Ус

ьо

го  

у тому числі 

л п ла

б 

інд ср л п лаб інд ср 

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

Модуль 1 

Теми 1. – 6  16   8 8       

.             

Разом за модулем 

1 

32            

Модуль 2 

Тема 1 – 7  20   10 10       

             

Разом за модулем 

2 

40            

Усього годин  72 36   18 18       

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

…   

 

                                                                                                              

 

 



 

15. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

…   

  

 

15. Теми лабораторних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

…   

 

15. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назви тем для самостійної роботи студентів співпадають 

з темами навчального плану. 

Кількість 

годин 

1  …Модуль 1 …9 

2 …Модуль 2 …9 

 Разом  18 

 

 

9. Індивідуальні контрольні завдання 
(на російській мові) 

 

Задание 1. Какое изменение температуры можно измерить, используя 

пироэлектрический приемник, состоящий из турмалиновой пластинки 

толщиной 1 мм и милливольтметра .Во сколько увеличится чувствительность 

приемника, если вместо турмалина использовать пластинку сульфата лития. 

 

Задание 2. В интервале комнатных температур (22 – 24
0
С) требуется 

проконтролировать точность поддержания постоянной температуры или 

измерить ее малое изменение, Какой кристалл: турмалин или сегнетовую соль 

следует использовать для этой цели? Каким прибором лучше воспользоваться: 

баллистическим гальванометром или милливольтметром? 

 

Задание 3. Выдержит ли пластинка из кристалла триглицинсульфата резкое 

понижение температуры от точки Кюри 49
0
С до 39

0
С ? Электрическая 

прочность данного кристалла равна 40 кв/см. 

 

 



 

 

Задание 4. Найти величину и направление вектора плотности тока в 

произвольной системе координат, возникающего в кристаллической пластинке 

толщиной 1мм, под действием электрического поля 150 в/см, если удельная 

электрическая проводимость данного кристалла (10
-7

 ом/м) в этой 

координатной системе описывается тензором: 9 –2  8 

                                                      -2  16 0 

                                                       8  0   25. 

 

Задание 5. Тензором какого вида описывается линейное расширение кристалла 

сульфата лития в ортогональной системе координат если: ось симметрии 2 

параллельна одной из координатных осей (например, оси Х3). 

 

Задание 6. Тензор удельной электрической проводимости некоторого 

кристалла в единицах 10
-7

 ом/м  имеет вид: 25   0     0 

0   7  -3√3 

0 –3√3  13 

 

В каких направлениях вектор плотности тока будет совпадать с направлением 

вектора приложенного электрического поля. 

 

Задание 7 Измерение коэффициентов теплового расширения триклинного 

кристалла проводили на образце, имеющего форму куба. При этом были 

сделаны их измерения вдоль ребер куба и трех его объемных диагоналей. 

Показать, как по данным измерений могут быть вычислены компоненты 

тензора теплового расширения. 

 

Задание 8. Как следует ориентировать кальцитовую пластинку, чтобы при 

нагревании она не изменяла своей толщины. 

 

Задание 10. К кристаллической пластинке L- среза кристалла АDP приложили 

одноосное механическое напряжение сжатия  в направлении нормали к ее 

рабочим граням. Как будет выглядеть тензор напряжений в 

кристаллофизической системе координат? 

 

Задание 11. Напряженное состояние кристалла кварца в кристаллофизической 

системе координат ( в единицах Н/см 
2
 )задается следующим образом: 11 = 10 , 

22 = 20, 33 = 30 и 12 = - 5. Определить величину экстремальных нормальных 

напряжений, а также ориентацию плоскости, испытывающей максимальное и 

минимальное нормальные напряжения. 

 

 

 

 



 

Задание 12. При упругой деформации кристаллического образца, имеющего 

форму куба с ребром 1 см, его точки испытывают следующие смещения:  

U1 = 4  3    -5 

        7 –13  4 

9 –2  4  в единицах 10
-4

 см. Найти изменение углов между ребрами куба и 

изменение его объема при деформации. 

 

Задание 13. Состояние упругой деформации кристалла задается тензором: 

11 = 10
-3

, 22 = - 4 10
-3

, 33 = 8 10 
–3

. Определить вид характеристической 

поверхности деформаций, а также поверхность, в которую переходит сфера 

единичного радиуса после деформации, определяемой данным тензором. 

 

Задание 14. Параметры ячейки кристалла арагонита задаются следующими 

значениями: а : в : с = 0,6224 : 1 : 0,7206. При нагревании от 0 до 100
0
С угол  

между гранями (100) и (110) уменьшается на 1,14 , а угол  между гранями 

(001) и (011) возрастает на 2, 84 . Коэффициент объемного расширения этого 

кристалла равен 62 10 
–6

 К
-1

. Вычислить три главные коэффициента теплового 

расширения. 

 

Задание 15.Найти матрицу пьезомодулей для кристалла сегнетовой соли, если 

известно, что он относится к классу симметрии 222. Охарактеризовать 

продольный пьезоэлектрический эффект для этого кристалла. Определить 

направления, в которых этот эффект отсутствует. 

 

Задание 16. Для определения пьезомодулей поляризованной керамики титаната 

бария из нее изготовили образец в виде куба и подействовали напряжением 

сжатия  в направлении поляризации керамики. Затем этот же образец был 

подвергнут действию гидростатического сжатия Р. На каких гранях куба при 

таких испытаниях возникают электрические заряды? Какие пьезомодули 

керамики титаната бария могут быть определены по результатам этих 

испытаний? 

 

Задание 17.Определить вид матрицы упругих коэффициентов класса 

симметрии 222, к которому относятся кристаллы сегнетовой соли. 

 

Задание 18. Кристалл кварца подвергли одноосному сжатию а) вдоль 

направления 2110 и б) в направлении 0001. Найти характер упругих 

деформаций, испытываемых кристаллом. 

 

Задание 19. Какие из упругих коэффициентов кубических кристаллов могут 

быть определены по результатам измерений продольной деформации, а также 

величины объемного сжатия V|V кристаллических образцов, испытывающих 

напряжение одноосного сжатия  в направлении /100/. 



Задание 20. Доказать , что величина объемного сжатия кристаллов кубического 

класса симметрии не зависит от направления действия одноосного 

механического напряжения. 

 

 

 

 

 

 

10. Методи навчання 

 
Щотижнева лекційна робота впродовж 6 го семестру навчання (36 годин), 

Самостійна робота (18 годин) та виконання індивідуальних контрольних 

завдань – 18 годин. 

                                                                                                    

11. Методи контролю 

 
Модульний контроль, перевірка контрольних робіт, екзамен. 

                                                                        

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
   

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 

         

Т1, Т2 … Т9 – теми модулів 
 



Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумкови

й 

cеместровий 

контроль 

(екзамен) 

Сума 

Модуль 1 -

40 
Модуль 2 - 40 Модуль 3 

20 100 Т1 Т

2 

Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т

8 

Т

9 

Т1

0 

Т11 Т1

2 

            

Т1, Т2 … Т12 – теми модулів 
 

Приклад за виконання курсової роботи 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до ___ до ___ до ___ 100 

 

Для кожної теми модуля вказати форми контролю навчальних 

здобутків студентів та критерії оцінювання. 

Для кожного модуля вказати мінімальну кількість балів, які повинен 

набрати студент для зарахування модуля. 

Вказати умови допуску студента до підсумкового семестрового 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

    13. Методичне забезпечення 

 

1. Бойко Ю.І,. Методичний посібник до вивчення курсу 

“Кристалофізика”, Харків, 1990,62 стор. 

2. Глосковська Н.К., Основи кристалофізики (методичний посібник), 
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           3. Переломова Н.В., Тагиева М.М., Задачник по кристаллофизике, 
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Екзаменаційні білети до курсу лекцій “ Кристалофізика” 

(російською мовою) 

 

Билет №1. 

1.Преобразование координат точки. 

2.Тензор деформаций и тепловое расширение. 

 

Билет №2. 

1.Закон преобразования тензора второго ранга.. 

2.Тензоры коэффициентов теплопроводности и теплового сопротивления. 

 

Билет №3. 

1.Влияние симметрии кристаллов на их физические свойства. Принцип Неймана. 

2.Общий случай стационарного теплового потока в анизотропных кристаллах. 

 

Билет №4. 

1.Характеристическая поверхность для тензора второго ранга. 

2.Пьезоэлектричество. 

 

Билет №5. 

1.Главные оси координат. Упрощение уравнений, описывающих свойства кристаллов. 

2.Обратный пьезоэлектрический эффект. 

 

Билет№6. 

1.Величина, характеризующая физическое свойство кристалла в заданном направлении. 

2.Частные случаи стационарного теплового потока в кристаллах: тонкая пластинка и 

тонкий длинный стержень. 

 

Билет №7. 

1.Геометрические свойства характеристической поверхности. 

2.Метод Фуми для уменьшения числа пьезоэлектрических модулей. 

 

Билет №8. 

1.Закон преобразования компонент тензора второго ранга. 

2.Магнитная восприимчивость анизотропных кристаллов. 

 

Билет №9. 

1.Общее определение тензора любого ранга в кристаллофизике. 

2.Тензор напряжений. 

 

Билет №10. 

1.Матрица и закон преобразования тензора любого ранга. 

2.Электрическая поляризация анизотропных кристаллов. 

 



Билет №11. 

1.Принцип Неймана в кристаллофизике. 

2.Момент сил, действующий на анизотропный кристалл в однородном магнитном поле. 

 

Билет №12. 

1.Геометрические свойства характеристической поверхности. 

2.Тензор четвертого ранга. Упругие свойства кристаллов. 

 

Билет №13. 

1.Сила, действующая на кристалл в неоднородном магнитном поле. 

2.Конус теплового расширения в кальците. 

 

Билет №14. 

1.Магнитная восприимчивость магнитного анизотропного кристаллического порошка. 

2.Обратный пьезоэлектрический эффект в анизотропных кристаллах. 

 

Билет №15. 

1.Оптическая индикатрисса. Примеры для различных классов симметрии. 

2.Электрокалорический эффект в кристаллах. 

 

Билет №16. 

1.Тензор деформаций. 

2.Тепловой поток через анизотропную кристаллическую пластинку. 

 

Билет №17. 

1.Графический метод определения главных значений тензора второго ранга. 

2.Тепловой поток от точечного источника тепла в анизотропной среде. 

 

Билет №18 

1.Тензор коэффициентов теплопроводности в анизотропных кристаллах. 

2.Прямой пьезоэлектрический эффект в кристаллах. 

 

Билет №19. 

1.Пироэлектрический эффект в кристаллах. 

2.Электрооптический эффект Поккельса в кристаллах. 

 

Билет №20. 

1.Квадратичный электрооптический эффект в кристаллах (эффект Керра). 

2.Определение направления результирующего вектора при использовании свойств 

характеристической поверхности. 

 

Билет №21. 

1.Упругие свойства кристаллов кубического класса симметрии. 

2.Пьезооптические свойства кристалла кварца. 

 



 


