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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Основи фізики фулеренів та вуглецевих 

нанотрубок» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр галузі знань _10 Природничі науки  

зі спеціальності  104  Фізика та астрономія  

Дана дисципліна  за вибором за спеціалізацією «фізичне 

матеріалознавство». 
   (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 

Викладається у VIIІ семестрі 4 курсу в обсязі – 72 год. 1 
              (зазначається загальний обсяг) 

( 2 кредити ECTS2) зокрема: лекції –16 год., лабораторні – 16 год., самостійна 

робота – 40 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 

контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – є отримання глибоких та систематичних знань з курсу 

„Основи фізики фулеренів та вуглецевих нанотрубок”, засвоєння 

закономірностей утворення та механізмів формування властивостей вуглецевих 

оболонкових структур. 

Завдання – ознайомлення із фізико-хімічними закономірностями 

утворення та структурою нановуглецевих систем, термодинамічними та 

хімічними умовами методів отримання нановуглецевих матеріалів, 

ознайомлення з процесами фізичної та хімічної модифікації нановуглецевих 

матеріалів, вивчення механізмів формування електротранспортних властивостей 

різних типів нановуглецевих матеріалів, оволодіння методами дослідження 

структурно-фазового складу та транспортних властивостей нановуглецевих 

матеріалів. 

Структура курсу: курс включає розгляд таких тем, як. „Структура, методи 

отримання та властивості фулеренів та фулереноподібних утворень”, та 

„Структура, методи отримання та хімічні і фізичні властивості одностінних та 

багатостінних вуглецевих нанотрубок”.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

1. Основні закономірності формування нановуглецевих систем; 

2. Особливості структури різних нановуглецевих матеріалів;  

3. Методи отримання нановуглецевих матеріалів;  

4. Методи хімічної та фізичної модифікації нановуглецевих 

матеріалів; 

5. Механізми формування електротранспортних властивостей 

                                         
1 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня. 
2 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 
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нановуглецевих систем різної мірності та структурної 

досконалості.  

вміти:  

1. Визначати структурно-фазовий склад нановуглецевого матеріалу 

за даними рентгенівської дифракції; 

2. Визначати структурні параметри нановуглецевого матеріалу за 

даними електронної мікроскопії; 

3. Виконувати вимірювання кінетичних властивостей зразків 

об’ємних нановуглецевих матеріалів;  

4. Проводити комплексний аналіз експериментальних даних з 

структурно-фазового складу та кінетичних властивостей 

нановуглецевих матеріалів. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Навчальна дисципліна “Основи фізики фулеренів та 

вуглецевих нанотрубок”, яка є вибірковою з циклу дисциплін вільного вибору 

студента, є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня "бакалавр" (для студентів спеціалізації „Фізичне 

матеріалознавство”).  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Вуглець є унікальним хімічним 

елементом, який відрізняється тим, що може існувати у вигляді багатьох 

кристалічних модифікацій, зокрема утворювати нанорозмірні системи, серед 

яких найпоширенішими є фулерени та гіперфулерени, вуглецеві нанотрубки, 

нановолокна, графени та інші. Різноманіття нанорозмірних вуглецевих 

матеріалів, широкий діапазон їх властивостей та практично необмежені 

можливості модифікування дозволяють говорити про них як про принципово 

нове покоління матеріалів – наноматеріали та основу розвитку нанотехнологій. 

Для засвоєння даного курсу необхідними є знання з курсів „Термодинаміка та 

молекулярна фізика”, „Електрика та магнетизм”, „Квантова механіка”, „Фізика 

твердого тіла”, „Фізичне матеріалознавство”. 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входить тема „Структура, методи отримання та 

властивості фулеренів та фулереноподібних утворень”, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

тема „Структура, методи отримання та хімічні і фізичні властивості одностінних та 

багатостінних вуглецевих нанотрубок”. Обов’язковим для заліку є виконання всіх 

лабораторних робіт, виконання самостійної роботи, винесеної на опрацювання в 

період з 24.01.2018 по 28,02,2018, відвідання не менше 50% лекцій, успішна здача 

модульних контрольних робіт. 

Оцінювання за формами контролю3: (як приклад) 
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 4_ бали Max. –25 бали Min. –4_ бали Max. –35 балів 
Виконання та здача 
лабораторних робіт 

4 52=10 4 52=10 

Модульна контрольна 
робота 

0 15 0 15 

Самостійна робота в 
період (24.01-
28.02).2018 

- -  10 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 20_ балів для одержання іспиту/заліку обов’язково необхідне 

відпрацювання всіх лабораторних робіт та успішна здача модульних контрольних робіт 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

Самостійна 

робота 

 залік Підсумкова оцінка 

Мінімум ___4 5_____ -_____ 0 /____ 9 

Максимум 25_____ 25______ 10______ 40/___ 100 

При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 

                                         
3 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 

більше семестри» від 29 вересня 2010 року  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 
85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  
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За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 

1 – 34    

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1.  

ТЕМА 1. Структура, методи отримання та властивості фулеренів та 

фулереноподібних утворень. (36 год.)  

Класифікація нанорозмірних вуглецевих структур. Топологія замкнутих 

вуглецевих кластерів - фулеренів . Методи отримання фулеренів. Моделі 

утворення фулеренів. Кристалічна структура фулеритів. Механізми провідності 

фулеритів. Полімеризація фулеренів. Методи та механізм полімеризації 

фулеренів. Фізичні властивості полімеризованих фулеренів. Хімічні властивості 

фулеренів. Сполуки фулеренів з металами. Інтеркаляція. Фізичні властивості 

фулеридів. Застосування фулеренів та їх похідних. 

Змістовий модуль 2.  

ТЕМА 2. Структура, методи отримання та хімічні і фізичні властивості 

одностінних та багатостінних вуглецевих нанотрубок. (36 год.)4 

Вуглецеві нанотрубки. Методи отримання та очищення вуглецевих 

нанотрубок. Будова вуглецевих нанотрубок. Хіральність нанотрубок. 

Морфологічні форми ниткоподібних вуглецевих наночастинок. Хімічні 

властивості вуглецевих нанотрубок. Методи функціалізації та солюбілізації 

вуглецевих нанотрубок. Електротранспортні властивості вуглецевих 

нанотрубок. Моделі провідності низькорозмірних провідників. Механічні та 

термічні властивості нанотрубок.  

 

 

 

 

 

                                         
4 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 

самостійної роботи. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції практичні С/Р 

Змістовий модуль 1.  

 
Тема 1. Структура, методи отримання та властивості 
фулеренів та фулереноподібних утворень.    

1 

Класифікація нанорозмірних вуглецевих структур. Історія 
відкриття та основні визначення нових алотропних 
модифікацій вуглецю. Топологія замкнутих вуглецевих 
кластерів – фулеренів. 

2 2 5 

2 
Методи отримання фулеренів. Моделі утворення фулеренів. 

Кристалічна структура фулеритів. Механізми провідності 

фулеритів. 

2 2 5 

3 
Полімеризація фулеренів. Методи та механізм полімеризації 

фулеренів. Фізичні властивості полімеризованих фулеренів. 

Хімічні властивості фулеренів. 
2 2 5 

4 
Сполуки фулеренів з металами. Інтеркаляція. Фізичні 
властивості фулеридів. Фулерени в природі. Застосування 
фулеренів та їх похідних. 

2 1 5 

 Підсумкова модульна контрольна робота   1  

Змістовий модуль 2.  

 
Тема 2. Структура, методи отримання та хімічні і фізичні 
властивості одностінних та багатостінних вуглецевих 
нанотрубок. 

   

5 

Вуглецеві нанотрубки. Методи отримання та очищення 

вуглецевих нанотрубок. Порівняльний аналіз методів 

отримання одностінних та багатостінних нанотрубок 
2 2 5 

6 

Будова вуглецевих нанотрубок. Хіральність нанотрубок. 

Морфологічні форми ниткоподібних вуглецевих 

наночастинок. 
2 2 5 

7 

Хімічні властивості вуглецевих нанотрубок. Методи 

функціалізації та солюбілізації вуглецевих нанотрубок. 

Полімеризація. 
2 2 5 

8 

Електротранспортні властивості вуглецевих нанотрубок. 
Моделі провідності низькорозмірних провідників. Механічні 

та термічні властивості нанотрубок.. 
2 1 5 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота  1  

 ВСЬОГО 16 16 40 

Загальний обсяг 72 год.5, в тому числі: 

Лекцій – 16 год. 

Практичні – 16 год. 

Самостійна робота -40 год. 

 

                                         
5 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 



 9 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

 

ТЕМА 1. Структура, методи отримання та властивості фулеренів та 

фулереноподібних утворень. (36 год.) 
 

Лекція 1. Класифікація нанорозмірних вуглецевих структур. Історія відкриття та основні 

визначення нових алотропних модифікацій вуглецю. Топологія замкнутих вуглецевих 

кластерів – фулеренів. (2 год.)  

Історія відкриття та основні визначення нових алотропних модифікацій вуглецю. 

Вуглецеві кластери. Топологія замкнутих вуглецевих кластерів - фулеренів. Структура 

фулеренів з різною кількістю атомів вуглецю. Фулереноподібні утворення. Багатостінні 

фулерени. 

Практичне заняття 1. Ознайомлення з методами дослідження структурно-фазового 

складу нановуглецевого матеріалу (НВМ). (2 год.) 

1. Визначення структурно-фазового складу НВМ методом рентгенівської дифракції. 

2. Визначення структурно-фазового складу НВМ методами просвічуючої та 

скануючої електронної мікроскопії. 

Завдання для самостійної роботи ( 5 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.  

3. Підготовка до лабораторної роботи №1.  

Література [1, 3, 4, 6]. 

Лекція 2. Методи отримання фулеренів. Моделі утворення фулеренів. Кристалічна структура 

фулеритів. Механізми провідності фулеритів. (2 год.) 

Методи отримання, виділення та ідентифікації фулеренів. Отримання кристалів та 

плівок фулеренів. Кристалічна структура фулеритів С60 та С70. Зонна структура фулеритиів. 

Механізми провідності фулеритів. Електропровідність плівок фулерена С60. 

Практичне заняття 2. Виконання лабораторної роботи №1 “Визначення структурно-

фазового складу нановуглецевого матеріалу (НВМ) за даними рентгенівської дифракції. (2 

год.) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення розрахунків для визначення структурно-фазового складу НВМ за 

даними рентгенівської дифракції. 

3. Перевірка отриманих  результатів. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

3. Оформлення звіту по лабораторній роботі. 

Література [1, 3, 4, 6]. 

Лекція 3. Полімеризація фулеренів. Методи та механізм полімеризації фулеренів. Фізичні 

властивості полімеризованих фулеренів. Хімічні властивості фулеренів.  

Полімеризація фулеренів. Механізм полімеризації фулеренів. Фотополімеризація. 

Полімеризація фулеренів під дією температури та тиску. Полімеризація через інтеркаляцію. 

Кристалічна структура фулеренових фаз високого тиску. Механізми електропровідності 

полімеризованих фулеренів. Хімічні властивості фулеренів. Функціалізація фулеренів. 

Фулероли. Супрамолекулярні сполуки. (2 год.) 
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Практичне заняття 3. Виконання лабораторної роботи №2 “Визначення 

структурно-фазового складу нановуглецевого матеріалу за даними електронної мікроскопії”. 

(2 год.) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення розрахунків для визначення структурно-фазового складу НВМ за 

даними електронної мікроскопії”. 

3. Перевірка отриманих результатів. 

Завдання для самостійної роботи ( 5 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

3. Оформлення звіту по лабораторній роботі.  

4. Підготовка до здачі лабораторної роботи. 

Література [1-3]. 

Лекція 4. Сполуки фулеренів з металами. Інтеркаляція. Фізичні властивості фулеридів. 

Фулерени в природі. Застосування фулеренів та їх похідних. (2 год.) 

Сполуки фулеренів з металами. Інтеркаляція фулеритів. Фулериди. Структура. 

Властивості. Надпровідність сполук фулеритів з лужними металами. Фулерени в природі. 

Застосування фулеренів та їх похідних. Надтверді фулеренові фази високого тиску. 

Практичне заняття 4. Підсумкове заняття по лабораторним роботам 1-2. (1 год.) 

1.Захист лабораторних робіт.  

2. Обговорення отриманих результатів. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

3. Підготовка до модульної контрольної роботи. 

Література [1, 3]. 

Модульна письмова контрольна робота 1. (2 год.) 

Контрольні запитання та завдання (виносяться на модульну контрольну роботу 1) 

1. Класифікація вуглецевих матеріалів. Нанорозмірні вуглецеві матеріали.  

2. Вуглецеві кластери. Топологія замкнутих вуглецевих кластерів - фулеренів. 

3. Структура фулерену С60. 

4. Структура фулерену С70. 

5. Методи отримання фулеренів. Дуговий метод, метод лазерного випаровування.  

6. Методи отримання фулеренів. Методи високотемпературного розпаду вуглеводнів. 

7. Методи виділення та ідентифікації фулеренів.  

8. Отримання кристалів та плівок фулеренів.  

9. Структура фулеритів. 

10. Електропровідність плівок фулерена С60. Механізми провідності фулеритів. 

11. Полімеризація фулеренів. Механізми полімеризації фулеренів. Фотополімеризація.  

12. Полімеризація фулеренів під дією температури та тиску. Полімеризація через 

інтеркаляцію 

13. Механізми електропровідності полімеризованих фулеренів. 

14. Інтеркаляція фулеритів. Структура фулеридів.  

15. Властивості фулеридів. Надпровідність в сполуках фулеренів з лужними металами. 

16. Функціалізація фулеренів. 

17. Фулерени в природі.  

18. Застосування фулеренів та їх похідних. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

ТЕМА 2. Структура, методи отримання та хімічні і фізичні властивості 

одностінних та багатостінних вуглецевих нанотрубок. (36 год.) 

 

Лекція 5. Вуглецеві нанотрубки. Методи отримання та очищення вуглецевих нанотрубок. 

Порівняльний аналіз методів отримання одностінних та багатостінних нанотрубок. (2 год.) 

Вуглецеві нанотрубки. Історія відкриття та етапи розвитку. Методи отримання ВНТ. 

Возгонка-десублімація графіту. Електродуговий метод. Лазерно-термічний метод. Піроліз 

вуглеводнів. Каталітичний розпад монооксиду вуглецю. Кінетика утворення ВНТ. 

Порівняльний аналіз методів отримання одностінних та багатостінних нанотрубок. Методи 

очищення, розкриття та розрізання нанотрубок. Механічні методи, хімічні методи. Термічні 

методи. 

Практичне заняття 5. Ознайомлення з особливостями методів дослідження 

електротранспортних властивостей в об’ємних зразках нановуглецевого матеріалу, що 

містить ВНТ. (2 год.) 

1. Виготовлення об’ємних зразків з НВМ для вимірювання електротранспортних 

властивостей в них. 

2. Вимірювання температурних залежностей електроопору НВМ. 

3. Вимірювання електроопору НВМ в магнітному полі.   

Завдання для самостійної роботи (5год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

3. Підготовка до лабораторної роботи. 

Література [1-5]. 

Лекція 6. Будова вуглецевих нанотрубок. Хіральність нанотрубок. Морфологічні форми 

ниткоподібних вуглецевих наночастинок. (2 год.) 

Будова одностінних ВНТ. Хіральність нанотрубок. Хіральні та ахіральні ВНТ. Індекси 

хіральності. Багатостінні ВНТ. Наноконуси. Дефекти структури ВНТ. Зростки ВНТ. Об’ємні 

утворення з ВНТ.  

Практичне заняття 6. Виконання лабораторної роботи „3 “Визначення механізмів 

провідності в нановуглецевому матеріалі, що містить ВНТ, за даними вимірювання 

температурної залежності електроопору в ньому.” (2 год.) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення необхідних розрахунків для визначення механізмів провідності в 

НВМ, що містить ВНТ. 

3. Перевірка отриманих результатів. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

3. Оформлення звіту по лабораторній роботі. 

Література [1 – 5]. 

Лекція 7. Хімічні властивості вуглецевих нанотрубок. Методи функціалізації та солюбілізації 

вуглецевих нанотрубок. Полімеризація. (2 год.) 

Хімія вуглецевих нанотрубок. Методи ковалентної та нековалентної функціалізації 

ВНТ. Солюбілізація ВНТ. Декорування ВНТ. Заповнення внутрішніх порожнин. Інтеркаляція 

нанотрубок. Сорбція. 
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Практичне заняття 7. Виконання лабораторної роботи №4. “Дослідження зміни 

електропровідності нановуглецевого матеріалу, що містить ВНТ, в магнітному полі”.  

(2 год.) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення вимірювань електроопору компактованого НВМ, що містить ВНТ, в 

магнітному полі.  

3. Перевірка отриманих результатів. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

3. Оформлення звіту по лабораторній роботі. 

Література [1 – 5]. 

Лекція 8. Електротранспортні властивості вуглецевих нанотрубок. Моделі провідності 

низькорозмірних провідників. Механічні та термічні властивості нанотрубок. (2 год.) 

Механічні властивості ВНТ. Модуль Юнга. Теплопровідність ВНТ. Електронна 

структура ВНТ. Металічні та напівпровідникові ВНТ. Моделі провідності ВНТ. Модель 

одновимірної рідини. Стрибкова модель провідності. Гетерогенні моделі провідності.  

Практичне заняття 8. Підсумкове заняття по лабораторним роботам 3-4. (1 год.) 

1.Захист лабораторних робіт.  

2. Обговорення отриманих результатів. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

3. Підготовка до модульної контрольної роботи 

Література [1-5]. 

Модульна письмова контрольна робота 2. (2 год.) 

Контрольні запитання та завдання (виносяться на модульну письмову контрольну 

роботу 2).  

1. Вуглецеві нанотрубки. Будова одностінних ВНТ. Хіральність нанотрубок. 

2. Будова багатостінних ВНТ та наноконусів.  

3. Топологічні дефекти структури ВНТ. 

4. Методи отримання ВНТ. Возгонка-десублімація графіту. Електродуговий метод. 

Лазерно-термічний метод.  

5. Методи отримання ВНТ. Піроліз вуглеводнів. Каталітичний розпад монооксиду 

вуглецю.  

6. Кінетика утворення ВНТ. 

7. Порівняльний аналіз методів отримання одностінних та багатостінних 

нанотрубок.  

8. Методи очищення, розкриття та розрізання нанотрубок.  

9.  Механічні, хімічні та термічні методи очищення ВНТ. 

10. Методи ковалентної функціалізації ВНТ. Недоліки та переваги. 

11. Методи нековалентної функціалізації ВНТ. Недоліки та переваги. Солюбілізація 

ВНТ.  

12. Декорування ВНТ.  

13. Заповнення внутрішніх порожнин ВНТ. Інтеркаляція нанотрубок. Сорбція. 

14. Механічні властивості ВНТ. Модуль Юнга.  

15. Теплопровідність ВНТ.  

16. Електронна структура ВНТ. Металічні та напівпровідникові ВНТ.  
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17. Моделі провідності одностінних ВНТ. Латінгерівська рідина.  

18. моделі провідності багато стінних ВНТ. Стрибкова модель провідності. 

Гетерогенні моделі провідності. 
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Завдання для самостійної роботи  

з дисципліни «Основи фізики фулеренів та вуглецевих нанотрубок»  

на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. 

 

для студентів  

1 курсу 

освітній рівень – бакалавр 

освітня програма «Фізика» 

спеціалізація «фізичне матеріалознавство» 

спеціальність – 102 «Фізика та астрономія» 

напрям підготовки – 10 «Природничі науки» 

викладач: доц. Овсієнко І.В. (електронна пошта – іrynaovsiienko@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. 

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 

mailto:іrynaovsiienko@knu.ua
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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”. 
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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: 

 inF np
2

2 
 , (1) 

де pF – Фермі-імпульс. Двовимірна концентрація носіїв струму nin 

пов’язана з об’ємною концентрацією дірок nv у сандвічі співвідношенням:  

 
S

in
v

d

n
n

2


, (2) 

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

d
f

Sp

N
n 002 , (3) 

де Nc – двовимірна концентрація атомів карбону, р – стехіометричний 

індекс у формулі ІСГ СnA. 
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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  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  може бути подана у вигляді: [i].  

 
 

2,
22 0020 


 S
I

dS

S

in 
 , (4) 

де 0 - електропровідність графіту, in - двовимірна електропровідність 

графітового шару C', яка очевидно пов’язана з електропровідністю 

інтеркальованої сполуки другої стадії, тобто електропровідністю C'–I–C' 

"сандвіча", співвідношенням: 

 
S

in
S

I2

2

2
 

. (5) 

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 0 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. 
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В рамках такої моделі вираз для опису коефіцієнта Холла ІСГ можна 

записати як [Error! Bookmark not defined., Error! Bookmark not defined.]: 

 gI
RgRR

s

in

hinhh 





































1

12
0

0 , (6) 

де  0

002
( 2)

2


 


ін

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 а(Т) для ІСГ акцепторного типу 

другої стадії на основі дрібнокристалічного графіту (рис. 4, окремо додається 

графік залежності в форматі *.opj) розрахувати залежність а(Т): а(Т)=1/а(Т). 

2. За формулою (5) визначити для металічного “сандвічу” температурну 

залежність двовимірної провідності in. 

3.  В рамках простої двовимірної моделі in пов’язана з двовимірною 

концентрацією носіїв заряду у металічному “сандвічу” nin формулою:  

 


in in
ef

F

in
efn e

L T

p

n e
L T     2

2

2

( )
( )

  (7), 

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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pS

f
EF


 .    (9) 

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

h
ne

R



1

     (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. 

З
р
аз

о
к
 

Т, К 
, 

(Омм)-1 
іn, Ом-1 nin м

-2 nV м
-3 

f 

EF, еВ 

ДГА 

SbCl5  

S = 2 

300 
 

 
   

 
 

77 
 

 
   

 
 

 

Таблиця 2. 

З
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Т, К Rh м
3/Кл nVH м

-3 ninH,м
-2 fH EFH, еВ 

ДГА 

SbCl5  

S = 2 
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77 
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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.  
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
1. Класифікація нанорозмірних вуглецевих структур. 

2. Вуглецеві кластери. Топологія замкнутих вуглецевих кластерів - фулеренів. 

3. Дуговий метод отримання фулеренів.  

4. отримання фулеренів методом лазерного випаровування. 

5. Отримання фулеренів методом високотемпературного розпаду вуглецю. Переваги та 

недоліки методів. 

6. Методи виділення та ідентифікації фулеренів. 

7. Кристали та плівки фулеренів.  

8. Фулерити. Структура, властивості. 

9. Полімеризовані фулерени. Структура. 

10. Механізм полімеризації фулеренів. Фотополімеризація.  

11. Полімеризація фулеренів під дією температури та тиску. Полімеризація через 

інтеркаляцію.  

12. Кристалічна структура фулеренових фаз високого тиску. Механізми 

електропровідності полімеризованих фулеренів. 

13. Сполуки фулеренів з металами. Інтеркаляція фулеритів.  

14. Фулериди. Структура. Властивості. 

15. Функціалізація фулеренів. Екзофулерени. Ендофулерени 

16. Фулерени в природі. Застосування фулеренів та їх похідних. 

17. Структура одностінних ВНТ. Хіральність ВНТ. 

18. Будова багатостінних ВНТ та наноконусів. Дефекти структури ВНТ. 

19. Отримання отримання ВНТ методом возгонки-десублімації графіту. Електродуговий 

метод. Лазерно-термічний метод. 

20. Отримання ВНТ методом піролізу вуглеводнів.  

21. Отримання ВНТ методом каталітичного розпаду монооксиду вуглецю.  

22. Кінетика утворення ВНТ. 

23. Методи очищення, розкриття та розрізання нанотрубок. Механічні методи, хімічні 

методи. Термічні методи. 

24. Методи ковалентної функціалізації ВНТ. 

25. Методи нековалентної фукнціалізації та солюбілізації вуглецевих нанотрубок.  

26. Заповнення внутрішніх порожнин ВНТ.  

27. Інтеркаляція нанотрубок. Сорбція. 

28. Механічні властивості ВНТ. Модуль Юнга. Теплопровідність ВНТ. 

29. Електронна струкутра ВНТ. Металічні та напівпровідникові ВНТ. 

30. Провідність ВНТ. Моделі провідності ВНТ. 

 

                                         
i Bok J. The electronic structure of acceptor-type graphite intercalation compounds. // Ibid. B, 1981, 

V105, P. 491-494. 
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