
Завдання для самостійної роботи  

з дисципліни      «Фазові перетворення в металах та сплавах  »  
на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. 

 
для студентів фізичного факультету  

1 курсу 
освітній рівень – магістр 
освітня програма «Фізика» 
спеціальність – 102 «Фізика та астрономія»,   
спеціалізація «Фізика наноструктур в металах та кераміках» 
напрям підготовки – 10 «Природничі науки» 

викладач:   доц. Цареградська Т.Л. ел.адреса tetyanatsaregradska@knu.ua  

 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи 

студентів, критерії оцінювання 
 

Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у 
двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів 
(електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової 
контрольної роботи. 

Виконання завдань самостійної роботи є необхідною умовою для 
отримання заліку з дисципліни «Фазові перетворення в металах та сплавах».  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання 
самостійної роботи 20 балів.  

Контроль у січні-лютому 2018 р. відбувається у два етапи.  
Під час першого етапу (24 січня – 6 лютого 2018 р.) студенти мають 

вивчити запропоновані питання визначених тем (перелік тем та питань 
наведено нижче). Для підтвердження виконання завдання студенти мають 
надіслати письмові відповіді на 12 запитань. Відповіді надсилаються у 
вигляді у вигляді друкованого тексту в форматі Word або сканів (фотографій) 
рукописних робіт. Матеріали мають бути надіслані на вказану вище 
електронну адресу не пізніше 6 лютого 2018 р. Викладач оцінює виконані 
завдання в балах. Максимальна кількість балів – 5 балів зараховується при 
правильних відповідях на всі запропоновані запитання. Якщо студент 
отримає оцінку «нуль» балів, у нього є час до 10 лютого переробити 
завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

На другому етапі самостійної роботи (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) 
студенти мають виконати 10 запропонованих практичних завдань. Для 
підтвердження виконання завдання студенти мають надіслати письмовий 
розв’язок. Розв’язок надсилається у вигляді друкованого тексту в форматі 
Word або вигляді сканів (фотографій) рукописних робіт. Матеріали мають 
бути надіслані викладачу не пізніше 20 лютого 2018 р. Викладач оцінює 
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виконані завдання в балах. Максимальна кількість балів (15)  може бути 
зарахована студенту при правильному розв’язку задачі без зауважень та 
обґрунтуванні відповіді. Якщо студент отримає оцінку «нуль» балів, у нього 
є час до 27 лютого переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

Виконання першого етапу самостійної роботи є допуском до другого 
етапу. 

Теоретичні питання 

1. Метод термодинамічних потенціалів.  

2. Рівняння Гіббса-Гельмгольца. 

3. Визначення термодинамічних функцій чистих металів.  

4. Стандартний стан, зведена вільна енергія Гіббса.  

5. Загальні умови термодинамічної  рівноваги.  

6. Хімічний потенціал. Умови рівноваги в гомогенних системах.  

7. Умови рівноваги в гетерогенних системах. Правило фаз Гіббса.  

8. Фазові переходи 1-го та 2-го рода. 

9. Рівняння Клапейрона Клаузіуса. Рівняння Еренфеста. 

10. Рівняння Гіббса-Дюгема.  

11. Методика розрахунку парціальних термодинамічних функцій для 

бінарних систем за  відомими інтегральними функціями.  

12. Зв’язок між відносними інтегральними та парціальними 

термодинамічними функціями для бінарних сплавів. 

13. Ентропія та вільна енергія Гіббса для ідеальних розчинів.  

14. Надлишкові термодинамічні функції.   

15. Основні термодинамічні функції для регулярних розчинів.  

16. Квазіхімічна теорія  розчинів як один з модельних методів розрахунку 

термодинамічних функцій 

17. Відносні парціальні та інтегральні термодинамічні функції та активності 

в двофазній області для бінарного сплаву з діаграмою стану 

евтектичного типу.  

18. Загальні принципи визначення кривих рівноваги на діаграмах стану, 

побудова діаграм стану. 
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І етап (24 січня – 6 лютого 2018 р.) 

1. За якою ознакою проводиться класифікація фазових переходів за 

Еренфестом?  

2. Що таке фазовий перехід І роду? Навести приклади. 

3. Що таке фазовий перехід ІІ роду? Навести приклади. 

4. Як графічно розрахувати відносні парціальні термодинамічні функції за 

відомими інтегральними? 

5. Що таке активність розчину (ефективна концентрація), функція леткості? 

6. Сформулюйте положення моделі ідеального розчину. 

7. Як розраховуються термодинамічні функції бінарних регулярних 

розчинів? 

8. Які розчини називають ідеальними, реальними, регулярними? 

9. Як визначають термодинамічні функції  для ідеальних, реальних, 

розбавлених розчинів? 

10. Як визначають термодинамічні функції бінарних регулярних розчинів в 

рамках квазіхімічної теорії? 

 

ІІ етап (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) 

 
1. Вивести рівняння Гіббса-Гельмгольца. 

2. Отримати рівняння Клапейрона-Клаузіуса. 

3. Отримати рівняння рівняння Еренфеста.  

4. Вивести рівняння Гіббса-Дюгема.  

5. Отримати вирази для парціальної та інтегральної ентропії ідеального 

розчину. 

6. Розрахувати ентальпію утворення ідеального розчину.  

7. Розрахувати відносну зміну об’єму при утворенні ідеального розчину.   

8. Отримати вирази для парціальної та інтегральної вільної енергії Гіббса 

ідеального розчину. 
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9. Отримати вирази для парціальної та інтегральної ентропії реального 

розчину. 

10.  Отримати вирази для парціальної та інтегральної вільної енергії Гіббса 

реального розчину. 

 
 
 

Рекомендована література для виконання самостійної роботи 

 

1. А.П. Шпак, В. І. Лисов, Ю. А. Куницький, Т. Л. Цареградська. 

Термодинаміка металів і сплавів. Київ: Академперіодика, 2002 – 71 с. 

2.  Л.А. Булавін, В.І. Лисов, С.Л. Рево, В.І. Оглобля, Т.Л. Цареградська. 

Фізика іонно-електронних рідин. Монографія. Київ, Вид.-поліграфічний 

центр „Київський університет”,  2008, 384 с. 

3. Е.И. Харьков, В.И. Лысов, В.Е. Федоров “Термодинамика металлов”,   

Киев,  изд-во “Вища школа”, 1982 

4. http://gen.phys.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2013/02/thermodynamic.pdf 
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