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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. 

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 1-2 (перелік тем та питань наведено 
нижче). Для підтвердження виконання завдання студенти мають надіслати 
письмові відповіді на 5 контрольних запитань. Відповіді надсилаються у 
вигляді 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 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 розв’язати запропоновані задачі. Для підтвердження 
виконання завдання студенти мають надіслати письмовий розв’язок задач. 
Розв’язок надсилається у вигляді друкованого тексту в форматі Word з 
графіками у форматі *.opj. Матеріали мають бути надіслані викладачу не 
пізніше 20 лютого 2018 р. Викладач оцінює виконані завдання в балах. 
Максимальна кількість балів 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. 

Виконання завдань самостійної роботи є необхідною умовою для 
отримання заліку з дисципліни «Основи фізики фулеренів та нанотрубок». 
Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання 
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самостійної роботи, 10 балів.  
 

Теми, контрольні запитання та задачі для самостійного 
опрацювання 

Тема 1. Кінетичні властивості низькорозмірних структур на основі 
структурно різних графітових матеріалів.  

Кінетичні властивості інтеркальованих сполук на основі структурно 
різних вуглеграфітових матеріалів. Електропровідність вздовж та 
перпендикулярно шарам графіту. Чинники, що визначають характер 
температурної залежності електропровідності в інтеркальованих сполуках на 
основі структурно різних вуглецевих матеріалів. 

Тема 2. Гальваномагнітні та термоелектричні властивості інтеркальованих 
сполук графіту.  

Гальваномагнітні властивості інтеркальованих сполук графіту. 
Поперечний та повздовжній магнітоопір. Коефіцієнт Холла. Термоелектричні 
властивості. Дифузна та фононна складові термо-ерс. 

Тема 3. Опис кінетичних властивостей ІСГ акцепторного типу в рамках 
простої двовимірної моделі електронної структури.   

Опис кінетичних властивостей ІСГ акцепторного типу в рамках простої 
двовимірної моделі електронної структури. Розрахунки електропровідності 
та коефіцієнту Холла ІСГ в рамках простої двовимірної моделі електронної 
структури. 

Контрольні питання 
1. Які процеси визначають зміну величини та характеру температурної 

залежності електроопору в інтеркальованих сполуках в порівнянні з 
вихідними графітами? 

2. З чим пов’язана різниця в значеннях температурного коефіцієнту опору 
для інтеркальованих сполук на основі монокристалічного і 
дрібнокристалічного графітів? 

3. На що вказує знак та характер температурної залежності коефіцієнту 
Холла для інтеркальованих сполук з галогенидами? 

4. З якими ефектами пов'язаний від’ємний магнітоопір, що спостерігається 
для інтеркальованих сполук акцепторного типу? 

5. Чим пояснюється різний характер температурної залежності термо-ерс для 
інтеркальованих сполук на основі монокристалічного і 
дрібнокристалічного графітів? 

 
 
 
 



Задачі. 
Розрахувати параметри електронної структури інтеркальованих сполук 

графіту в рамках простої двовимірної моделі електронної структури. 
Короткі теоретичні відомості. 
Проста модель “металічного сандвічу”. 
Модель “металічного сандвічу” була побудована за результатами 

вимірів ефектів квантової осциляції в інтеркальованих сполуках графіту 
(ІСГ) з Br2. В рамках цієї моделі електронну структуру ІСГ розглядають як 
послідовність вздовж вісі С зон з низькою та високою густиною вільних 
носіїв струму. Одна зона - це чистий трьохвимірний графіт. Інша зона - це 
двовимірний “металічний сандвіч”, який складається з шару інтеркалянту і 
двох сусідніх шарів графіту.  

На рис. 1 наведено схематичне 
зображення ІСГ третьої стадії в 
рамках простої двовимірної моделі: 
одна зона - С - це чистий 
трьохвимірний графіт. Інша зона - 
це двовимірний “металічний 
сандвіч”, який складається з шару 
інтеркалянту І і двох сусідніх 
збагачених додатковими носіями 
заряду шарів графіту С’.  

  
Рис. 1. Схематичне зображення ІСГ 
третьої стадії в моделі двовимірної 
електропровідності (позначення див. за 
текстом). 

Нові унікальні властивості ІСГ пов’язані саме з існуванням 
двовимірного “металічного сандвічу”. Електрони, що забираються з графіту в 
процесі інтеркалювання, залишаються локалізованими в шарі інтеркалянту. 
Вони створюють електростатичний потенціальний бар’єр, який повністю 
екранує один від іншого два сусідні шари графіту. Дірки, які утворилися при 
цьому, залишаються делокалізованими носіями в двох шарах графіту. В цій 
моделі вважається, що усі вільні дірки залишаються в шарах графіту, сусідніх 
з шаром інтеркалянту. Простий опис моделі двовимірного “металічного 
сандвічу” може бути проведений в рамках наближення майже вільних 
електронів. В цій моделі переріз поверхні Фермі являє собою діркове Фермі -
 коло, площа якого пов’язана з двовимірною концентрацією додаткових 
носіїв струму nin виразом: 
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де pF – Фермі-імпульс. Двовимірна концентрація носіїв струму nin 
пов’язана з об’ємною концентрацією дірок nv у сандвічі співвідношенням:  
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де ds- відстань між шарами графіту, між якими є шар інтеркалянту. 
Об’ємна концентрація дірок визначається через долю додаткового заряду f, 
який передається шарам графіту: 

 
S

c
in d

df
Sp
Nn 002= , (3) 

де Nc – двовимірна концентрація атомів карбону, р – стехіометричний 
індекс у формулі ІСГ СnA. 

 
 

Опис кінетичних властивостей інтеркальованих сполук графіту 
акцепторного типу в рамках простої двовимірної моделі електронної 
структури. 

1). Провідність в рамках простої двовимірної моделі електронної 
структури. 

Визначимо в рамках простої двовимірної моделі електропровідність 
моностадійної інтеркальованої сполуки стадії S. Провідність σ комірки 
шириною Is, де Is – період ідентичності ІСГ, згідно рис. 4.25, дорівнює сумі 
провідностей шарів, що утворюють цю комірку, з’єднаних паралельно. 
Таким чином, провідність σ може бути подана у вигляді:  
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де σ0 - електропровідність графіту, σ in - двовимірна електропровідність 
графітового шару C', яка очевидно пов’язана з електропровідністю 
інтеркальованої сполуки другої стадії, тобто електропровідністю C'–I–C' 
"сандвіча", співвідношенням: 
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Оскільки, електропровідність C'–I–C' "сандвіча" набагато більша, ніж 
провідність графіту, то загальна провідність ІСГ низьких стадій, згідно 
формули (4), буде визначатися саме провідністю C'–I–C' "сандвіча". При 
зростанні номера стадії вплив другого доданку на загальну провідність в (4) 
буде більш суттєвий, і загальна провідність ІСГ високих стадій буде 
наближатися до провідності σ0 у вихідному для інтеркалювання графіті. 

 
 
2). Коефіцієнт Холла в рамках простої двовимірної моделі 

електронної структури.  
В рамках простої двовимірної моделі електронної структури ІСГ згідно 

до рис. 1 при аналізі коефіцієнта Холла цілком правомірно розглядати 



незбурені шари графіту та металеві "сандвічі" як незалежні джерела е.р.с. 
Холла, які з’єднанні паралельно (еквівалентна електрична схема наведена на 
рис. 2).  

 

Рис. 2. Еквівалентна схема паралельного 
з’єднання різних шарів ІСГ. 

В рамках такої моделі вираз для опису коефіцієнта Холла ІСГ можна 
записати як [Помилка! Закладку не визначено., Помилка! Закладку не визначено.]: 
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g s d ; Rh0, Rhіn — коефіцієнт Холла чистого графіту 

та металевого високопровідного "сандвіча" відповідно. 

Проста двовимірна модель електронної структури ІСГ дозволяє 
оцінити значення двовимірної концентрації додаткових носіїв заряду nin у 
високопровідному металічному “сандвічу”, частку додаткового заряду f, що 
передається від молекул інтеркалянту до шарів графіту і, відповідно, енергію 
Фермі EF в ІСГ з експериментальних даних по дослідженню електроопору та 
коефіцієнту Холла в ІСГ. 

Задача 1. 
 
За експериментальними даними з дослідження питомого електроопору 

визначити концентрацію носіїв заряду n, частку додаткового заряду f, що 
передається від молекул інтеркалянту графітовим шарам, та енергію Фермі 
EF.  

Для цього  
1. З графіка експериментальної залежності ρа(Т) для ІСГ акцепторного 
типу другої стадії на основі дрібнокристалічного графіту (рис. 4, окремо 
додається графік залежності в форматі *.opj) розрахувати залежність σа(Т): 
σа(Т)=1/ρа(Т). 
2. За формулою (5) визначити для металічного “сандвічу” температурну 
залежність двовимірної провідності σ in. 
3.  В рамках простої двовимірної моделі σ in пов’язана з двовимірною 
концентрацією носіїв заряду у металічному “сандвічу” nin формулою:  
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де Lef – ефективна довжина вільного пробігу носіїв заряду при всіх 
механізмах розсіювання. За формулою (7) визначити температурну 
залежність двовимірної концентрації носіїв заряду. За формулою (2) 
визначити концентрацію носіїв заряду. Як Lef обрати довжину вільного 
пробігу носіїв заряду при розсіюванні на межах кристалітів (Lef  = Lа, Lа 
=30нм). 
4. Оцінити частку додаткового заряду f, що передається від молекул 
інтеркалянту графітовим шарам шарів за формулою (3). Для розрахунків 
взяти такі значення  двовимірна концентрація атомів карбону, Nc = 
3.4∙1019м-3, номер стадії S = 2, d002 = 0.34нм, p = 12, ds = 0.946нм. 
5. Оцінити значення енергії Фермі EF за допомогою співвідношення: 
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Задача 2. 
За експериментальними даними з дослідження коефіцієнту Холла 

визначити концентрацію носіїв заряду n, частку додаткового заряду f, що 
передається від молекул інтеркалянту графітовим шарам, та енергію Фермі 
EF. 

Для цього 

1. З температурної залежності коефіцієнту Холла (Рис. 3, додатково 
додається графік залежності в форматі *.opj) за формулою 

v
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R
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     (10)  

оцінити значення об’ємної концентрації носіїв заряду nv в ІСГ. 
2. З формулою (2) визначити двовимірну концентрацію носіїв заряду в 
металічному «сандвічу» nin. 
3. Оцінити частку додаткового заряду f, що передається від молекул 
інтеркалянту графітовим шарам шарів за формулою (3). 
6. Оцінити значення енергії Фермі EF за допомогою співвідношення (9). 
7. Результати розрахунків занести в Таблиці. 

 
Таблиця 1. 
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Таблиця 2. 
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Т, К Rh м3/Кл nVH м-3 ninH,м-2 fH EFH, еВ 

ДГА 
SbCl5  
S = 2 

300 
 

     

77 
 

     

 
8. Зробити висновок по результатам розрахунків.  
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Рис. 3. Температурна залежність коефіцієнту Холла для ІСГ на основі ДГА з хлоридом 
сурми другої стадії. 
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Рис.4. Температурна залежність питомого електроопору для ІСГ на основі ДГА з 
хлоридом сурми другої стадії. 

 
Рекомендована література для виконання самостійної роботи  

1. І. В. Овсієнко, Л. Л. Вовченко, Л. Ю. Мацуй. Вуглецеві матеріали та 
інтеркальовані сполуки на їх основі. Навчальний посібник. НВП 
“Видавництво “Наукова думка” НАН України”, 2009, 129 стор.  

 


