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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

“Методи досліджень об'ємних та багатошарових нанорозмірних кристалічних систем» 

(за вимогами ECTS) 

 

Мета:ознайомленняз методами дослідження структурних властивостейнанорозмірних кристалічних 

систем.Курс „Методи досліджень об'ємних та багатошарових нанорозмірних кристалічних систем” є 

базовою дисципліною для  розуміння методів контролю структурної досконалості.  

Предметом навчальної дисципліни „Методи досліджень об'ємних та багатошарових нанорозмірних 

кристалічних систем” є надання інформації про сучасні методи контролю структури наноообєктів 

(деформаційні властивості, поверхня, хімічний та елементний склад).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Методи досліджень об'ємних та багатошарових 

нанорозмірних кристалічних систем” єінформування про сучасні методи дослідження поверхні та об’єму 

наноматеріалів. 

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати: 

- основні методи дослідження поверхні та об’єму твердих тіл; 

- їх функціональні можливості та межі застосування і чутливість. 

 

вміти: 

- застосовувати різні методи для експериментальних цілей; 

- аналізувати основні параметри, отримані різними методами; 

- пояснювати результати експериментів. 

 

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, а також розв’язання проблемних 

наукових задач та ситуацій. 

 

Поточний контроль: здійснюється на заняттяхчерез 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. 

 

Курс ІІ Галузь знань 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Семестр – 3 

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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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)  

з навчальної дисципліни “Методи досліджень об'ємних та багатошарових нанорозмірних кристалічних 

систем" 

(ІІ курс – 3 семестр) 

 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Семінари, 

год. 

Самостій

на 

робота, 

год. 

Разом, год. 

Змістовий модуль 1 

Методи визначення елементного складу матеріалів та структур 

1.1. Тема 1. Методи аналізу фізичних параметрів 

твердотільних матриць. Фізичні принципи, чутливість, 

роздільна здатність, області застосування, кількісний 

аналіз, похибки, виготовлення еталонів.. 

2 2 8 12 

1.2. Тема 3. Електронна мікроскопія (EDX, EBIC) 2 1 6 9 

1.3. Тема4. Оже- спектроскопічний аналізта рентгенівська 

фото-електронна спектроскопія. 
2 1 6 9 

1.4. Тема 5. Мас – спектроскопічні методи аналізу. 2 4 12 18 

 Разом 8 8 32 48 

 

Змістовий модуль 2 

Дифракційні методи досліджень нанорозмірних систем 

2.1. Тема 1. Методи високороздільної Х-променевої 

дифрактометрії в аналізі кристалів та епітаксійних 

структур. 

2 2 8 12 

2.2. Тема 2. Методи аналізу пружних деформацій та 

періодів гратки шарів в епітаксійних структурах. 
2 2 8 12 

2.3. Тема 3. Аналіз структурної досконалості 

монокристалів за допомогою дифузного розсіяння. 

Методи розділення розорієнтацій площин гратки і 

деформацій гратки. 

2 2 8 12 

2.4. Тема 4. Визначення напруженого стану за допомогою 

КОП.  
2 2 8 12 

      

 Разом 8 8 32 48 

     
 

 

Змістовий модуль 3 

Оптичні методи діагностики об’ємних та наноструктурованих систем 

 

3.1. Тема 1. Оптичні методи діагностики кристалічних 

твердих тіл. Оптичні характеристики однорідного 

поглинаючого середовища. Взаємодія світла з металами та 

діелектриками. Поглинання світла в напівпровідниках.  

2 2 8  

3.2. Тема 2. Зміна оптичних властивостей напівпровідників 

при зовнішніх впливах. Випромінювання, пружне та 

непружне розсіяння світла в об’ємних та наноструктурованих 

напівпровідниках.    

2 2 8  
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Разом 4 4 16 24 

Всього 20 20 80 120 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни забезпечують: 

опорні конспекти лекцій, бібліотечні посібники зі списку рекомендованої літератури, електронні 

посібники, мультимедійні презентації, довідково-інформаційніінтернет-джерела тощо. 
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ЗМІСТ НОРМАТИВНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 

Методи визначення елементного складу матеріалів та структур 

 

Тема 1. Методи аналізу фізичних параметрів твердотільних матриць. Фізичні принципи, чутливість, 

роздільна здатність, області застосування, кількісний аналіз, похибки, виготовлення еталонів. 

Основнні методи визначенняфізичних параметрів твердотільних матриць: 

TEM, SEM, EBIC, AFM, RTX, FIB, AUGER, XPS, RAMAN, RBS, FTIR, XRD, LEXES, SIMS (TOF). 

 

Тема 2. Електронна мікроскопія (EDX, EBIC).  

Фізичні принципи роботи та конструкція аналітичного обладнання. Можливості сучасних 

мікроскопів.  Підготовка об’єктів дослідження.Вакуумні умови та системи. 

 

Тема3. Оже- спектроскопічний аналізта рентгенівська фото-електронна спектроскопія. 

Фізичні явища на поверхні твердих тіл та емісія електронів  при опроміненні електронами і Х-

променями. Реєстрація емітованих електронів, інтерпретація рентгенівських та Оже спектрів. Метод 

коефіцієнтів елементної чутливості та зовнішніх еталонів. Пошаровий аналіз. Хімічні зсуви в спектрах та 

визначення типу хімічних зв’язків в багатокомпонентних мішенях. 

 

Тема 4. Мас – спектроскопічні методи аналізу. 

Модифікація поверхні твердого тіла під дією прискорених іонів. Коефіцієнти розпорошення, іонізації. 

Принципи реєстрації розпорошених атомів- основні методи мас-спектрометричного аналізу. Кількісний  

аналіз. Виготовлення зовнішніх еталонів. Моделювання процесів розпорошення, імплантації, перемішуванн 

(програма SRIM). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Дифракційні методи досліджень нанорозмірних систем 

 

Тема 1. Методи високороздільної Х-променевої дифрактометрії в аналізі кристалів та епітаксійних 

структур. 

Основи Х-променевої дифракції. Метод Вульфа-Брегга. Порошкова дифрактометрія. Ідентифікація 

фаз і якісний аналіз. Розміри кристалітів. Метод Вільямсона-Холла. Кількісний аналіз. Поняття 

високороздільної дифрактометрії. 

 

Тема 2. Методи аналізу пружних деформацій та періодів гратки шарів в епітаксійних структурах. 

Поняття деформації та її релаксації. Методи аналізу деформацій. Розрахунок деформаційного стану 

з методу кривизни кристалів.Дослідження анізотропії залишкових деформацій в багатошарових структурах 

з квантовими нитками. Вплив анізотропії полів деформації в багатошарових структурах на спектри відбиття 

рентгенівських променів. 
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Тема 3. Аналіз структурної досконалості монокристалів за допомогою дифузного розсіяння.Методи 

розділення розорієнтацій площин гратки і деформацій гратки. 

Поняття дифузного розсіяння в Х-променевому діапазоні. Зв'язок дифузного розсіяння з 

параметрами дефектів. Причини виникнення, типи дефектів та методи визначення густини дислокацій. 

Поняття розорієнтації кристалографічних площин відносно поверхні. Відмінність  між 

розорієнтаціями і дилатаціями. Дифракційні умови як критерій розподілу розорієнтацій. Тривісне  розсіяння  

дає  можливість  встановити  відмінність  між розорієнтаціями і дилатаціями. 

 

Тема 4. Визначення напруженого стану за допомогою КОП.  

Поняття карт оберненого простору (КОП).Повнiстю напружена епiтаксiйна гетероструктура. 

Часткова релаксація деформацій.  Вплив деформацій на форму КОП. Положення центрів  вiдбиття окремих  

шарiв для  повнiстю релаксованої  структури. Вплив  закону  розподілу  та  густини  дислокацій  на  

структурні особливості системи AlGaN/GaN. 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Тема 1. Оптичні методи діагностики кристалічних твердих тіл. Оптичні характеристики однорідного 

поглинаючого середовища. Взаємодія світла з металами та діелектриками. Поглинання світла в 

напівпровідниках.  

Напівпровідники (НП), типи НП. Основні  методи оптичної діагностики НП. Використання лазерів для 

діагностики НП. Спектральні прилади. Матеріали для оптичних приладів. Детектори оптичного 

випромінювання. Оптичні характеристики однорідного ізотропного середовища. Відбивання та заломлення 

світла на межі розділу двох однорідних та ізотропних середовищ. Формули Френеля. Падіння променя 

світла під кутом  Брюстера. Пропускання та відбивання для поглинаючого середовища. Співвідношення 

Крамерса-Кроніга. Визначення n та k із спектрів відбивання поляризованих променів. Еліпсометрія. 

Спектри поглинання. Спектральний розподіл різних механізмів поглинання в НП. Електронна структура 

НП. Край поглинання при прямих та непрямих переходах. Коефіцієнт поглинання для прямих дозволених та 

заборонених переходах. Визначення ширини забороненої зони. Коефіцієнт поглинання для непрямих 

переходів. Вплив легування на поглинання НП. Хвости густини станів. Ефект Бурштейна-Мосса. Екситонне 

поглинання. Край поглинання в НП твердих розчинах.Поглинання вільними носіями заряду. Неструктурне 

поглинання. Переходи в середині зони. Поглинання зумовлене домішками. Мілкі домішки. Переходи 

домішка-зона. Переходи між домішками. Поглинання кристалічною ґраткою. Однофононне поглинання в 

полярних кристалах. Багатофононне поглинання. 

Тема 2. Зміна оптичних властивостей напівпровідників при зовнішніх впливах. Випромінювання, 

пружне та непружне розсіяння світла в об’ємних та наноструктурованих напівпровідниках.    

Зміна оптичних властивостей НП при різних зовнішніх впливах на них.Вплив тиску та на енергетичний 

спектр. Залежність ширини забороненої зони від температури. Вплив електричного поля на поглинання в 

НП. Вплив магнітного поля на поглинання та заломлення в НП. Вплив електричного поля на поглинання в 

НП. Вплив магнітного поля на поглинання та заломлення в НП. Релеєвске розсіяння.Розсіяння 
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Мандельштама-Брилюєна.Раманівське розсіяння. Використаня раманівського розсіяння для діагностики 

НП. SERS діагностика. Визначення та типи люмінесценції.Фотолюмінесценція (ФЛ) при переходах зона-

зона.ФЛ при переходах зона-домішка. Екситонна ФЛ. Двохфотонне поглинанняие в НП. Модифікація НП 

структур та їх оптична діагностика. Оптичні властивості напівпровідникових квантових точок, квантових ям 

та квантових дротів. Поглинання та ФЛ напівпровідникових КТ. Екситони в напівпровідникових 

нанокристалах, обмінна взаємодія, стоксів зсув. Фактор Хуана-Ріса. Нелінійні оптичні ефекти. Комплексний 

підхід до діагностики НП структур. 
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