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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Методи Х-променевої структурної діагностики матеріалів» 

(за вимогами ECTS) 

 

Мета: ознайомлення та надання знань з методів Х-променевої структурної діагнос-

тики матеріалів та низько-вимірних систем, ознайомлення з експериментальними та теоре-

тичними методами аналізу дефектної структури, математичним моделюванням результатів, 

розрахунками параметрів структури та фізико-механічних властивостей твердих тіл. 

Навчальний курс направлений на ознайомлення аспірантів: 

 історією розвитку фізики Х-променів та дифракційних явищ; 

 особливостями дифракції Х-променів у багатошарових та періодичних структурах 

напівпровідників; 

 з дефектами кристалічної будови, еволюцією дефектної структури під впливом 

зовнішніх факторів, взаємодією дефектів, впливом дефектної структури на фізико-

механічні та кінетичні властивості твердих тіл; 

 з застосуванням методів Х-променевої діагностики для аналізу структурних 

параметрів багатошарових структур та надграток а також дефектної системи. 

Навчальна програма «Методи Х-променевої структурної діагностики матеріалів» є базовою 

дисципліною для вивчення основ структурної діагностики матеріалів та низько-вимірних 

систем, ознайомлення з експериментальними та теоретичними методами аналізу дефектної 

структури.  

Предметом навчальної дисципліни «Методи Х-променевої структурної діагностики 

матеріалів» є розкриття взаємозв’язку форми дифракційних спектрів Х-променевої дифракції 

з фізичними механізмами формування дефектної кристалічної будови, еволюцією дефектної 

структури під впливом зовнішніх факторів, взаємодією дефектів та геометричними 

параметрами багатошарових структур. У навчальній програмі детально розглядаються різні 

методи Х-променевої діагностики, зокрема, високо роздільна дифрактометрія, 

рефлектометрія, порошкова дифрактометрія та особливості практичного застосування 

кожної з методик. 

 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи Х-променевої структурної 

діагностики матеріалів» є засвоєння базових знань з методів Х-променевої структурної 

діагностики матеріалів та низько-вимірних систем, з експериментальних та теоретичних 

методів аналізу дефектної структури, математичного моделювання результатів, розрахунків 

параметрів структури та фізико-механічних властивостей твердих тіл.  

Курс ІІІ Галузь знань 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Семестр – 5 

Кількість кредитів ECTS – 4 

Тижневих годин - 4 

Природничі 

науки 

Тип: нормативна 

Загальна кількість годин – 120 

Аудиторних – 40 год. 

Лекції – 20 год. 

Практичні заняття – 0 год. 

Семінарські заняття – 20 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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 В результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:  

 історію розвитку фізики Х-променів та дифракційних явищ; 

 особливості дифракції Х-променів у багатошарових та періодичних структурах 

напівпровідників; 

 дефекти кристалічної будови, еволюцію дефектної структури під впливом зовнішніх 

факторів, взаємодію дефектів, вплив дефектної структури на фізико-механічні та 

кінетичні властивості твердих тіл; 

 особливості застосування методів Х-променевої діагностики для аналізу структурних 

параметрів багатошарових структур та надграток а також дефектної системи. 

 

вміти:  

 застосовувати методи дифракції Х-променів для аналізу багатошарових та 

періодичних структур напівпровідників; 

 досліджувати дефекти кристалічної будови та їх еволюцію під впливом зовнішніх 

факторів, взаємодію дефектів, вплив дефектної структури на фізико-механічні та 

кінетичні властивості твердих тіл. 

 

Форми проведення занять: лекції, семінари. Організація роботи слухачів навчальної 

дисципліни передбачає формування поняттєво-категоріального масиву інформації з кожної 

теми, контрольні питання та самостійні завдання, роботу з науково-технічною літературою. 

 

Поточний контроль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і перехресне 

усне опитування, бліцопитування; письмові контрольні роботи; практичні, індивідуальні та 

самостійні завдання; робота з діаграмами, графіками, схемами; розв’язання творчих задач; 

робота аспірантів у парах і групах; самоконтроль, тестова форма оцінювання навчальних 

досягнень аспірантів тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)  

з навчальної дисципліни “Методи Х-променевої структурної діагностики матеріалів" 

(ІІІ курс – 5 семестр) 
 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Семінар

и, год. 

Самостійна 

робота, год. 

Разом, 

год. 

1.1. Тема 1. Історія розвитку фізики Х-

променів та дифракційних явищ. 
2 2 8 12 

1.2. Тема 2. Механізми формування 

дифракційної картини. Закон 

Вульфа-Брегга. 

2 2 8 12 

1.3. Тема 3. Особливості дифракції Х-

променів у порошкових 

матеріалах. 

2 2 8 12 

1.4. Тема 4. Особливості дифракції Х-

променів у багатошарових та пері-

одичних структурах напівпровід-

ників. 

2 2 8 12 

1.5.  Тема 5. Експериментальні та тео-

ретичні методи аналізу дефектної 

структури, математичне моделю-

вання, розрахунки параметрів 

структури та фізико-механічних 

властивостей твердих тіл. 

2 2 8 12 

2.1. Тема 6. Екстремальні властивості 

та структурні стани, нанокристали, 

квазікристали, аморфізація. 

2 2 8 12 

2.2. Тема 7. Фізичні основи міцності та 

пластичності твердих тіл. 
2 2 8 12 

2.3.  Тема 8. Дефекти в твердих тілах. 

Точкові дефекти, лінійні дефекти. 

Крайові і гвинтові дислокації. 

2 2 8 12 

2.4.  Тема 9. Механізми формування 

структури та фізичні властивості 

тонких плівок (аморфних полі- та 

монокристалічних), у тому числі 

багатошарових. 

2 2 8 12 

2.5. Тема 10. Синхротрони та їхня роль 

у підвищенні інформативності 

методів Х-променевої дифракції. 

2 2 8 12 

Всього 20 20 80 120 
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ЗМІСТ НОРМАТИВНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Історія розвитку фізики Х-променів та дифракційних явищ. 

 

Показана історична ретроспектива розвитку досліджень в галузі дифракції Х-променів з часу 

їх відкриття до теперішнього. Відмічена роль Х-променів для розвитку різних галузей науки 

і техніки. Особливо це стосується періоду розвитку нанорозмірних об’єктів. Відмічена роль 

синхротронного випромінювання у розвитку методик дослідження та підвищення їх 

інформативності. 

 

Тема 2. Розповсюдження хвиль в кристалах. Механізми формування дифракційної картини. 

Закон Вульфа-Брегга. 

Розглянуті основи динамічної теорія Евальда-Лауе, поширення електромагнітних хвиль в 

діелектричному середовищі. Введено поняття хвильового рівняння та його розв’язок. Розгля-

дається дво- та багатохвильові наближення розв’язку хвильового рівняння. Дисперсійна по-

верхня. 

 

Тема 3. Дифракція рентгенівських променів, нейтронів і електронів в кристалі. Пружне і 

непружне розсіяння, їх особливості. Особливості дифракції Х-променів у порошкових 

матеріалах. 

 

Розглянуто хвильові поля всередині кристала, коефіцієнт відбиття. Маятниковий розв’язок. 

Розв’язок дисперсійних рівнянь в геометрії проходження (Лауе) та відбивання (Брегга). 

Процеси розповсюдження хвиль в кристалах. Дано означення дифракції рентгенівських 

променів, нейтронів і електронів в кристалі. Розглянуто пружне і непружне розсіяння Х-

променів в кристалах та їх особливості. Введено поняття бреггівського відбиття. Розглянуто 

поняття атомного і структурного фактора та дифракцію в аморфних речовинах. 

 

Тема 4. Особливості дифракції Х-променів у багатошарових та періодичних структурах 

напівпровідників. 

 

Дифракція в багатошарових структурах. Надгратки. Аналогія з оптичною дифракцією 

Фраунгофера. Методи розв’язку хвильового рівняння для плоскої хвилі. 

Тема 5. Експериментальні та теоретичні методи аналізу дефектної структури, математичне 

моделювання, розрахунки параметрів структури та фізико-механічних властивостей твердих 

тіл. 

Експериментальні методики і методи програмування та комп'ютерної обробки результатів 

вимірювань. Моделюванню багатохвильової динамічної дифракції рентгенівських променів в 

багатошарових структурах, а також в структурах з квантовими точками і дротами.. 

 

Тема 6. Екстремальні властивості та структурні стани, нанокристали, квазікристали, 

аморфізація. 

Композиційні матеріали, формування структури і властивостей. Механічні власти-

вості композиційних матеріалів. Оптимізація структури полімерних композитів. Полімери і 

пластичні маси. Класифікація і структура полімерних матеріалів. Типи руйнування поліме-



7 

 

  

рів. Фізико-механічні, адгезійні, антикорозійні та діелектричні властивості полімерів. Прин-

ципи створення і основні типи композиційних матеріалів. Області і перспективи застосу-

вання композиційних матеріалів. 

  

Тема 7. Фізичні основи міцності та пластичності твердих тіл. 

Міцність металів та сплавів. Теоретична міцність бездефектного твердого тіла. Роль дефектів 

структури. Легування. Міцність реального крихкого твердого тіла. Співвідношення Гріфітса. 

Критичний розмір тріщини. Методи випробування міцності металів і сплавів. Визначення 

мікротвердості, міцності на розрив, втомної міцності. Чутливість механічних властивостей 

металів до дії навколишнього середовища.  

Тема 8. Дефекти в твердих тілах. Точкові дефекти, їх утворення і дифузія. Вакансії і 

міжвузлові атоми. Дефекти Френкеля і Шотткі. Лінійні дефекти. Крайові і гвинтові 

дислокації. Роль дислокацій в пластичній деформації. 

Точкові дефекти. Вакансії. Атоми впровадження. Їх утворення і рух. Реакції точкових де-

фектів, електронні властивості точкових дефектів. Комбінації атомних дефектів. Дислокації. 

Енергія дислокації. Переповзання і ковзання. Пластична деформація як результат руху 

дислокації. Процеси розмноження дислокацій, джерела дислокацій. Рухливість дислокацій, 

механізми руху.  

 

Тема 9. Механізми формування структури та фізичні властивості тонких плівок (аморфних 

полі- та монокристалічних), у тому числі багатошарових. 

Фізичні та фізико-хімічні основи і технологічні процеси виробництва нанопорошків, 

спечених матеріалів і виробів. Процеси підготовки порошків та формування виробів з них. 

Спікання. Порошкові матеріали – класифікація та типи. Електричні і магнітні матеріали, 

конструкційні порошкові матеріали, зносостійкі матеріали. Тугоплавкі метали та сполуки. 

Загальна характеристика нітридів, карбідів, боридів, силіцидів. Кристалічна та електронна 

структура, природа міжатомних зв'язків, фізико-хімічні властивості. Матеріали на основі 

тугоплавких сполук. Вогнетривкі матеріали. Керамічні порошкові матеріали, їх властивості 

та область застосування.  

 

Тема 10. Синхротрони та їхня роль у підвищенні інформативності методів Х-променевої 

дифракції. 

 

Показано місце синхротронних станцій в розвитку різних галузей науки і техніки.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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ASRDF 1970. 1-51. 
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4. V. Holy, U. Pietch, T. Baumbach High-Resolution X-Ray Scattering from Thin Films and 

Multilayers. Springer 1999 
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