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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна  

«Експериментальні методи дослідження наносистем »  
    (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем    «магістр»  

                                     (зазначити відповідний рівень) 

галузі знань                       0402 «Фізико-математичні науки» 
                          (зазначити) 

з напряму підготовки     040203 «Фізика»   

                                               (шифр і назва напряму підготовки) 

спеціальності                  8.04020303  «Фізика наносистем»  
                        (шифр і назва спеціальності) 

Дана дисципліна        за вибором навчального закладу 
      (нормативна, за вибором) 

  

Викладається у  2  семестрі  1  курсу магістратури в обсязі   90 год.  
                 (зазначається загальний обсяг) 

( 3 кредити ECTS) зокрема: самостійна робота студентів у період 24.01.2018 

-28.02.2018 – 11 год.; лекції – 16 год., практичні 0 год. семінарські заняття – 0 

год., лабораторні – 28 год., самостійна робота – 46 год. У курсі  передбачено 2  

змістових модулі. Завершується дисципліна  екзаменом. 

 

Мета дисципліни – отримання глибоких та систематичних знань щодо 

основних методів дослідження атомно-просторової структури  низькорозмірних 

та нанорозмірних матеріалів різної природи (напівпровідникові низькорозмірні 

гетероструктури та квантові точки на основі ZnS , CdS, CdTe , вуглецеві 

низькорозмірні системи – інтеркальований графіт, нанотрубки, фулерени, 

графен тощо). Оволодіння сучасними експериментальними методами 

дослідження наносистем, зокрема, скануючою зондовою мікроскопією різних 

типів – тунельною, атомно-силовою, магнітно- та електросиловою, а також 

рентгенодифракційними методами, зокрема, методом малокутового 

розсіювання рентгенівських променів.  

Завдання – засвоєння сучасних теоретичних підходів щодо опису 

розсіювання рентгенівських променів низькорозмірними системами та 

оволодіння експериментальними рентгенодифракційними методиками, що 

забезпечують вирішення ряду спеціальних задач (визначення розмірів мікро- та 

наночасток та дефектної структури таких систем, фазовий аналіз 

низькорозмірних систем). Засвоєння теоретичного опису взаємодії зондів різних 

типів з фізичною поверхнею, оволодіння як теоретичними методами обробки 

інформації  у зондовому експерименті, так і отримання навичок практичного 
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визначення режимів роботи зондових мікроскопів для вимірювання фізичних 

характеристик поверхні зразків. 

Структура курсу: курс включає блок самостійної роботи студентів з 

24.01.2018 по 28.02.2018, 6 лекцій з теоретичного опису фізичних принципів 

рентгенодифракційних та зондових методів дослідження наносистем та 5 

лабораторних робіт, спрямованих на визначення конкретних атомно-

просторових характеристик наносистем різної природи зондовими  та 

рентгенодифракційними методами.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

1. Основні методи опису процесів розсіювання рентгенівських 

променів кристалами, невпорядкованими макросистемами та 

низькорозмірними і нанорозмірними системами. 

2. Фізичний зміст основних процесів, що відбуваються при 

проходженні тунельного струму в області зонд-поверхня при 

атомно-силовій, магнітній,  електричній взаємодії зондів з 

поверхнею. 

3.  Принципи дії, призначення та точність основних типів 

скануючих зондових мікроскопів, зокрема, тунельного, атомно-, 

магнітно-, електро-силових мікроскопів, ближньопольового 

скануючого оптичного мікроскопу, а також можливості і межі їх 

застосування. 

4. Принципи основних експериментальних методів, в яких 

реалізується дифракція рентгенівських променів кристалами з 

різними типами елементарних комірока також низькорозмірними 

та нанорозмірними системами на основі вуглецю і 

напівпровідникових сполук. 

5. Принципи дії, призначення та точність основних типів 

рентгенівських дифрактометрів, а також можливості і межі їх 

застосування. 

6. Сучасні досягнення та проблеми скануючої зондової мікроскопії, 

основні моделі зондових мікроскопів, які практично 

застосовуються у науковій лабораторії та на виробництві; 

досягнення та проблеми в галузі дифракційних досліджень 

низькорозмірних та нанорозмірних систем. 

вміти:  

 

1. Логічно та послідовно формулювати основні фізичні принципи 

основні фізичні принципи скануючої зондової мікроскопії та 

дифракції рентгенівських променів низькорозмірними та 
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нанорозмірними системами.    

2. Розв’язувати основні типи задач щодо вказаних процесів. 

3. Планувати експериментальні дослідження основних параметрів 

атомно-просторової структури низькорозмірних та нанорозмірних 

систем, атомно-просторової структури поверхні конденсованих 

систем, її електричних та магнітних властивостей. 

4. Оцінювати точність основних методів скануючої зондової 

мікроскопії та основних експериментальних методі спостереження 

дифракції рентгенівських променів низькорозмірними та 

нанорозмірними системами. 

5. Самостійно працювати з науковою літературою в галузі зондової 

скануючої мікроскопії та в галузі досліджень структури 

низькорозмірних та нанорозмірних систем рентгенодифракційними 

методами. 

 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму).  Навчальна дисципліна "Експериментальні методи 

дослідження наносистем" є складовою циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за напрямком "фізика" спеціальності 

«Фізика наносистем». Навчальна дисципліна поєднує теоретичне викладання з  

лабораторним практикумом, в якому розглядаються експериментальні методи, 

де реалізується дифракція рентгенівських променів у кристалах з різними 

типами елементарних комірок, а також низькорозмірними системами на 

основі вуглецю і напівпровідникових сполук. Крім того, розглядаються 

практичні аспекти та фундаментальні фізичні принципи, які дозволяють 

здійснювати опис процесів, що відбуваються при проходженні тунельного 

струму в області зонд-поверхня, при атомно-силовій, магнітній,  електричній 

взаємодії зондів з поверхнею.  Даний курс забезпечує вивчення принципів 

роботи, характеристик, експериментальних можливостей та практичного 

використання основних типів рентгенівських дифрактометрів і нейтронних 

спектрометрів при визначенні структурних параметрів низькорозмірних та 

нанорозмірних структур.  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Курс  "Експериментальні методи 

дослідження наносистем" окреслює сукупність методів визначення атомно-

просторової структури речовини, які лежать в основі фізики наносистем. Він 

базується на таких попередньо вивчених курсах,  як «Основи 

рентгеноструктурного аналізу», «Атомна фізика», «Оптика» і є базовим до 

таких спецкурсів, як «Фізика наносистем», «Наноелектроніка», «Спінтроніка», 

«Нанокомпозити та наноматеріали». 

 

 



 6 

 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1,2  у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 3,4. В основі поточного контролю є  оцінювання результатів виконання 

завдань самостійної роботи у період  з 24.01.2018 по 28.02.2018, захисту 

лабораторних робіт, домашніх  самостійних завдань. При виставленні балів за 

модульний контроль враховуються повнота відповіді на питання модульної 

контрольної роботи, якість виконання та оформлення лабораторних робіт; 

знання та розуміння матеріалу відповідної теми при захисті кожної 

лабораторної роботи, ступінь активності студента при виконанні і захисті 

лабораторних робіт, якість самостійної роботи студента при виконанні 

відповідних завдань для самостійної роботи протягом семестру. 

Мінімальна кількість балів визначається необхідністю виконання 7 

лабораторних робіт та оформлення відповідних протоколів. Без виконання цієї 

роботи студентом опитування не проводиться.. 
       

 

Самостійна.робота 
24.01-28.02. 2018 

ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 0 
балів 

Max. –16 
Min. – 0 

балів 
Max. – 18 

балів 
Min. – 0 балів Max. – 18 балів 

Модульна 
контрольна 
робота 

- - 0 10 0 10 

Виконання 
лабораторної 
роботи та 
оформлення 
протоколу 

- - 0 7 0 7 

Виконання 
завдань 
самостійної 
роботи у період 
24.01-
28.02.2018 

0 16 - - - - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Загальна максимальна кількість балів, яка може бути отримана 

студентом за семестр при виконанні завдань самостійної роботи у період  24.01-

28.02. 2018 та двох змістових модулів  50 балів. 

Підсумковий контроль знань  у формі екзамену дає можливість 

отримати студенту максимальну кількість балів – 50 балів. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка складається з семестрових 

модульних оцінок та оцінки підсумкового контролю знань і дорівнює 100 

балам. 

При розрахунку отримаємо: 

 
Самостійна.робота 

24.01-28.02. 2018 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
Екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 0 0 0 0 0 

Максимум 16 17 17 50 100 
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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 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    

 

  

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

Самостійна робота у період 24.01.2018 – 28.02.2018. Визначається завданням, 

наведеним у кінці робочої програми (11 год).   

Змістовий модуль 1.Основні принципи скануючої тунельної та атомно-силової 

мікроскопії (17 год.) 

ТЕМА 1. Фізичні основи скануючої тунельної мікроскопії  (СТМ). (11 год.) 

ТЕМА 2.   Фізичні основи скануючої атомно-силової мікроскопії (АСМ)   (7 год.) 

Змістовий модуль 2.  Основні принципи малокутового рентгено-дифракційного 

дослідження наносистем та електро- і  магнітно-силової зондової мікроскопії 

(14 год.) 

ТЕМА 3.  Методи електро-  та магнітно-силової зондової мікроскопії (10 год.) 

ТЕМА 4.  Метод малокутового розсіювання рентгенівських променів. (5 год.) 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН   

ЛЕКЦІЙ ТА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 

№ 

п/п 
Назва  лабораторної роботи 

Кількість годин 

лекції 
лаборатор

ні 
С/Р 

 
Виконання завдань самостійної роботи у період з 

24.01-28.02.2018 
- 11 

Змістовий модуль 1. Основні принципи скануючої тунельної та атомно-
силової мікроскопії  

 
ТЕМА 1. Фізичні основи скануючої тунельної 

мікроскопії  (СТМ). 
   

1 

Основи скануючої зондової мікроскопії (СЗМ).  
Будова та функціонування  скануючого тунельного 
мікроскопу.. 

2 4 8 

2 

Елементи конструкції та режими роботи СТМ. 

Методи обробки інформації в СТМ. Тунельна 

спектроскопія. 

2 4 8 

 

ТЕМА 2.   Фізичні основи скануючої атомно-силової 

мікроскопії (АСМ)    

 

   

3 

Будова та функціонування атомно-силового 
мікроскопу. Методи  вимірювань в АСМ. 
Дослідження рельєфу поверхні з використанням 
напівконтактного  методу. 

2 4 8 

 Модульна контрольна робота 1    

Змістовий модуль 2. Основні принципи малокутового рентгено-
дифракційного дослідження наносистем та електро- 
і  магнітно-силової зондової мікроскопії 

 
ТЕМА 3.  Методи електро-  та магнітно-силової 

зондової мікроскопії 
   

4 
Мікроскопія індукованого електричного поля 

провідних і діелектричних нанооб'єктів 
2 3 8 

5 
Принципи роботи та конструкції магнітно-силових 

мікроскопів (МСМ). Взаємодія зонда з магнітними 

полями зразка. 

2 3 7 

 ТЕМА 4. Метод малокутового розсіювання 

рентгенівських променів 
   

6 
Інтенсивність малокутового розсіювання моно та 

2 3 7 
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полідисперсними системами. 

 
Модульна контрольна робота 2 

   

 ВСЬОГО 12 21 11+46 

Загальний обсяг   90 годин, у тому числі: 

Самостійна робота у період 24.01-28.02.2018 – 11 годин. 

Лекції – 12 годин. 

Лабораторні роботи  – 21 годин на лабораторну групу. 

Самостійна робота - 46 годин. 
 

 

ТЕМАТИЧНО – ЗМІСТОВА ЧАСТИНА КУРСУ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І  

 

 

Лекція 1. Основи скануючої зондової мікроскопії (СЗМ).  Будова та 

функціонування  скануючого тунельного мікроскопу –   2 год. 

 

Конструктивні особливості та режими роботи зондових мікроскопів. 

Комбінації різних типів мікроскопів в одному приладі. Принципи скануючої 

тунельної мікроскопії.  Квантово-механічний опис проходження частинки через 

потенціальний бар'єр. Конструкції скануючих тунельних мікроскопів (СТМ). 

Системи зближення голки та зразка. Скануючи елементи. Способи 

виготовлення СТМ-зондів. Отримання зображень поверхні в режимах 

постійного тунельного струму та постійної середньої висоти. Отримання 

інформації про розподіл локальної роботи виходу електронів вздовж поверхні. 

Система  автоматизації СТМ.  

 

 

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Робота з додатковою літературою за темою лекції. 

 

Література: основна  [1 –  3], додаткова [4 –  12]. 

 

Лабораторна робота 1.  Виконання лабораторної роботи «Визначення 

елементного складу бінарного нанокомпозиту методом електронно-зондового 

мікроаналізу»  - 4 год. 

 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної 

роботи. 
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2. Виконання лабораторної роботи. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів та виконання 

розрахунків.  

Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 

1. Оформлення протоколу виконаної лабораторної роботи. 

2. Вивчення теоретичного та практичного матеріалу для захисту виконаної 

лабораторної роботи. 

3. Підготовка до виконання наступної за планом лабораторної роботи. 

 Література  [1-7]. 

 

Лекція 2. Елементи конструкції та режими роботи СТМ. Методи обробки 

інформації в СТМ. Тунельна спектроскопія –  2 год. 

Система обробки інформації в СТМ.  Характерні спотворення зображень 

та методи їх усунення. Спектральний та кореляційний аналіз зображення 

поверхні. Тунельна спектроскопія. Вольт-амперні характеристики тунельних 

контактів. Залежність тунельного струму від відстані зонд-зразок. Резонансні 

ефекти в СТМ. Низькотемпературний СТМ. Спектроскопія надпровідників. 

 

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Робота з додатковою літературою за темою лекції. 

 

Література: основна  [1 –  3], додаткова [4 –  12]. 

 

Лабораторна робота 2.  Виконання лабораторної роботи «Визначення розмірів 

блоків    когерентного розсіювання у нанокристалах за уширенням 

рентгенівських максимумів»  - 4 год. 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної 

роботи. 

2. Виконання лабораторної роботи. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів та виконання 

розрахунків.  

4. Захист студентами попередньо виконаної  лабораторної роботи. 

 

Завдання для самостійної роботи. 4 год.) 

1. Оформлення протоколу виконаної лабораторної роботи. 

2. Вивчення теоретичного та практичного матеріалу для захисту виконаної 

лабораторної роботи. 

3. Підготовка до виконання наступної за планом лабораторної роботи. 

Література  [1-7]. 
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Лекція 3. Будова та функціонування атомно-силового мікроскопу. 

Методи  вимірювань в АСМ. Дослідження рельєфу поверхні з використанням 

напівконтактного  методу - 2 год. 

 

Загальна схема взаємодії основних елементів АС-мікроскопа. Конструкція 

датчика силової взаємодії: кантилевер і зонд атомно-силового мікроскопа. 

Вимірювальна головка АСМ. Оптична система реєстрації відхилень 

кантилевера. Скануючі елементи (сканери) зондових мікроскопів. Конструкції 

п'єзосканерів. Трубковий п'єзоелемент, трипод. Недоліки п'єзосканерів: 

нелінійність, гістерезис, повзучість, температурний дрейф. Сканери з датчиками 

переміщень. Ємнісні датчики для  X,Y сканерів. Система зворотного зв'язку. 

Коефіцієнт підсилення зворотного зв'язку. PID-регулятор. 

 

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Робота з додатковою літературою за темою лекції. 

 

Література: основна  [1 –  3], додаткова [4 –  12]. 

 

 

Лабораторна робота 3.  Виконання лабораторної роботи «Визначення типу та 

параметру елементарної комірки нанокристалів»   - 4 год. 

5. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної 

роботи. 

6. Виконання лабораторної роботи. 

7. Перевірка отриманих експериментальних результатів та виконання 

розрахунків.  

8. Захист студентами попередньо виконаної  лабораторної роботи. 

 

Завдання для самостійної роботи. (3 год.) 

4. Оформлення протоколу виконаної лабораторної роботи. 

5. Вивчення теоретичного та практичного матеріалу для захисту виконаної 

лабораторної роботи. 

6. Підготовка до виконання наступної за планом лабораторної роботи. 

Література  [1-7]. 

 

Модульна письмова контрольна робота – 1 год. 

 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1  

 

1. Як описується силова взаємодія зонда з поверхнею зразка? Які основні 

види взаємодії враховуються та в який спосіб? 
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2. У чому полягають методи отримання зображень поверхні в режимах 

постійного тунельного струму та постійної середньої висоти. Як 

отримується інформація про розподіл локальної роботи виходу електронів 

вздовж поверхні?  

 

3. Вкажіть характерні спотворення зображень СТМ та методи їх усунення. 

Як виконується спектральний та кореляційний аналіз зображення 

поверхні? 

 

Контрольні запитання до змістовного модуля І  

(виносяться на модульну письмову контрольну роботу) 

 

1. Конструктивні особливості та режими роботи зондових мікроскопів.  

2. Комбінації різних типів мікроскопів в одному приладі.  

3. Принципи скануючої тунельної мікроскопії.   

4. Квантово-механічний опис проходження частинки через потенціальний 

бар'єр.  

5. Конструкції скануючи тунельних мікроскопів (СТМ).  

6. Системи зближення голки та зразка. Скануючи елементи. Способи 

виготовлення СТМ-зондів.  

7. Отримання зображень поверхні в режимах постійного тунельного струму 

та постійної середньої висоти.  

8. Отримання інформації про розподіл локальної роботи виходу електронів 

вздовж поверхні. Система  автоматизації СТМ.  

9. Характерні спотворення зображень та методи їх усунення.  

10. Спектральний та кореляційний аналіз зображення поверхні.  

11. Тунельна спектроскопія.  

12. Вольт-амперні характеристики тунельних контактів.  

13. Залежність тунельного струму від відстані зонд-зразок.  

14. Резонансні ефекти в СТМ.  

15. Низькотемпературний СТМ.  

16. Спектроскопія надпровідників. 

17. Силова взаємодія зонда з поверхнею. 

18. Сили Ван-дер-Ваальса, адгезійні сили.  

19. Електростатична взаємодія зонда з поверхнею.  

20. Руйнування поверхонь зонда і зразка. 

21. Загальна схема взаємодії основних елементів АС-мікроскопа.  

22. Конструкція датчика силової взаємодії: кантилевер і зонд атомно-

силового мікроскопа. Вимірювальна головка АСМ.  

23. Оптична система реєстрації відхилень кантилевера.  
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24. Скануючі елементи (сканери) зондових мікроскопів. 

25. Конструкції п'єзосканерів. Трубковий п'єзоелемент, трипод.  

26. Недоліки п'єзосканерів. 

27. Сканери з датчиками переміщень.  

28. Ємнісні датчики для  X,Y сканерів. Система зворотного зв'язку. 

29. Власні коливання кантилевера.  

30. Добротність кантилевера.  

31. Коливання за наявності зовнішньої періодичної сили.  

32. Малі коливання кантилевера в силовому полі.  

33. Амплітудно-частотна і фазово-частотна характеристики кантилевера.  

34. Зміна фази, амплітуди і частоти коливань в силовому полі.  

35. Криві підведення зонда до зразка. 

36. Вимірювання рельєфу поверхні з використанням контактного 

квазістатичного методу. Однопрохідні і багатопрохідні методи, зондова 

нанолітографія. 

37. Вимірювання рельєфу поверхні методом постійної висоти і методом 

постійної сили.  

38. Схема петлі зворотного зв'язку в контактному методі.  

39. Метод  латеральних сил.  

40. Достоїнства і недоліки контактного методу АСМ.  

41. Принцип роботи АСМ за напівконтактним коливальним методом.  

42. Розгойдування кантилевера.  

43. Обробка змінного сигналу DFL. 

44. Схема петлі зворотного зв'язку в напівконтактному методі.  

45. Залежність сигналу MAG від зсуву кантилевера уздовж вертикальної осі 

(напівконтактні криві приводу-відведення).  

46. Визначення абсолютного значення амплітуди коливань кантилевера.  

47. Безконтактний метод роботи АСМ. 

48. Лінійні міри для растрових електронних і атомний-силових мікроскопів.  

49. Періодичні крокові і поодинокі структури.  

50. Властивості універсальної лінійної рельєфної міри.  

51. Створення  структури з трапецієвидним профілем. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 

 

Лекція 4. Мікроскопія індукованого електричного поля провідних і 

діелектричних нанооб'єктів   - 2 год. 

 

Мікроскопія індукованого електричного поля провідних і діелектричних 

нанооб'єктів. Ємнісна мікроскопія та мікроскопія електричного потенціала 

(Кельвин-ефект). Застосування мікроскопії індукованого електричного поля для 

визначення об'єктів, що проводять струм, у  діелектричній матриці. 
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Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Робота з додатковою літературою за темою лекції. 

 

Література: основна  [1 –  3], додаткова [4 –  12]. 

 

 

Лабораторна робота 4.  Виконання лабораторної роботи «Дослідження 

поверхні твердого тіла методом скануючої тунельної мікроскопії»   - 3 год. 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної 

роботи. 

2. Виконання лабораторної роботи. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів та виконання 

розрахунків.  

4. Захист студентами попередньо виконаної  лабораторної роботи. 

 

Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 

1. Оформлення протоколу виконаної лабораторної роботи. 

2. Вивчення теоретичного та практичного матеріалу для захисту 

виконаної лабораторної роботи. 

3. Підготовка до виконання наступної за планом лабораторної роботи. 

Література  [1-7]. 

 

Лекція 5.  Принципи роботи та конструкції магнітно-силових мікроскопів 

(МСМ). Взаємодія зонда з магнітними полями зразка.  - 2 год. 

Принципи роботи та конструкції магнітно-силових мікроскопів (МСМ). 

Взаємодія зонда з магнітними полями зразка. Особливості формування МСМ-

контрасту від різних структур. Реєстрація магнітострикційного відгуку 

поверхні. 

Завдання для самостійної роботи ( 3 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Робота з додатковою літературою за темою лекції. 

 

Література: основна  [1 –  3], додаткова [4 –  12]. 

 

Лабораторна робота 5.  Виконання лабораторної роботи ««Рентгенівський 

фазовий аналіз бінарного нанокомпозиту»  - 3 год. 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної 

роботи. 

2. Виконання лабораторної роботи. 
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3. Перевірка отриманих експериментальних результатів та виконання 

розрахунків.  

4. Захист студентами попередньо виконаної  лабораторної роботи. 

 

Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 

1. Оформлення протоколу виконаної лабораторної роботи. 

2. Вивчення теоретичного та практичного матеріалу для захисту 

виконаної лабораторної роботи. 

3. Підготовка до виконання наступної за планом лабораторної роботи. 

Література  [1-7]. 

 

Лекція 6. Інтенсивність малокутового розсіювання моно та 

полідисперсними системами - 2 год. 

Загальний опис інтенсивності малокутового розсіювання для 

монодисперсної системи. Формула Гіньє. Визначення радіусу та кількості 

наночастинок, перехід до полідисперсної системи. Визначення кореляційної 

функції та  функції розподілу наночастинок за розмірами.  

Завдання для самостійної роботи ( 3 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Робота з додатковою літературою за темою лекції. 

 

Література: основна  [1 –  3], додаткова [4 –  12]. 

 

Лабораторна робота 6.  Виконання лабораторної роботи «Дослідження системи 

наночастинок, осаджених на плоску поверхню, методом атомно-силової 

мікроскопіїї»   - 3 год. 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної 

роботи. 

2. Виконання лабораторної роботи. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів та виконання 

розрахунків.  

4. Захист студентами попередньо виконаної  лабораторної роботи. 

5. Оформлення протоколу виконаної лабораторної роботи. 

6. Вивчення теоретичного та практичного матеріалу для захисту 

виконаної лабораторної роботи. 

Завдання для самостійної роботи. (3 год.) 

Література  [1-7]. 
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ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2  

 

1. Які фактори впливають на роздільну здатність АСМ?  Які артефакти 

виникають у процесі дослідження профілів поверхні методом АСМ? Що 

таке атмарне та псевдоатомарне розділення?  

 

2. Які принципи лежать в основі магнітно-силової мікроскопії? У чому їх 

відмінність від методів  електро-силової мікроскопії? 

 

3. Як за залежністю інтенсивності малокутового розсіювання від кутів 

дифракції визначити радіуси наночастинок та їх кількісний розподіл за 

фракціями? 
 

  

Контрольні запитання до змістового модуля ІІ 

(виносяться на модульну письмову контрольну роботу) 
 

1. Вплив пружних деформацій на роздільну здатність АСМ. 

2. Ефект розширення профілю. Ефект заниження висот.  

3. Межа розділення, обумовлена пружними деформаціями, для різних 

матеріалів.  

4. Вплив радіусу заокруглення зонда і кута розчину конуса.  

5. Конволюція форми зонда з рельєфом поверхні.  

6. Латеральна роздільна здатність АСМ.  

7. Артефакти, обумовлені просторовим розділенням. Атомарне та 

псевдоатомарне розділення.  

8. Мікроскопія індукованого електричного поля провідних і діелектричних 

нанооб'єктів. 

9. Ємнісна мікроскопія та мікроскопія електричного потенціала (Кельвин-

ефект). 

10. Застосування мікроскопії індукованого електричного поля. для 

визначення провідних об'єктів в діелектричній матриці. 

11. Принципи роботи та конструкції магнітно-силових мікроскопів.  

12. Взаємодія зонда з магнітними полями зразка.  

13. Особливості формування МСМ-контрасту від різних структур. 

14. Реєстрація магнітострикційного відгуку поверхні.  

15. Проходження світла через отвори з розмірами, меншими за довжину 

світлової хвилі.  Принципи роботи ближньопольових оптичних 

мікроскопів.  

16. Режими роботи БОП.  

17. Типи ближньопольових оптичних зондів та методи їх виготовлення.  

18. Зонди скануючої ближньопольової оптичної мікроскопії (СБОП) на основі 

оптичного волокна.  

19. Ближньопольова спектроскопія напівпровідникових структур.  
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20. Дослідження фотолюмінесценції квантових точок, ниток та ям з високим 

просторовим розділенням. Фізико-хімічні ефекти в зондових 

натотехнологіях.  

21. Контактне та безконтактне формування нанорельєфу поверхні підложок.  

22. Міжелектродний масоперенос з манометровим розділенням.  

23. Модифікація властивостей середовища в зазорі між ровідним зондом і 

підложкою. Локальне анодне окислення.  

24. Теплові ефекти в пристоях вакуумної мікро- та наноелектроніки. 

25. Дослідження нанорозмірних структур на поверхні тривимірних 

макрооб'єктів. 

26. Термохімічні процеси на поверхні, які стимульовано проходженням 

струму через контакт. 

27. Магнітний вплив зонду на поверхню магнітних згазків.  

28. Створення поверхневих структур нанометрового масштабу. 

29. Надщільний запис інформації методом МСМ.  

30. Ініціювання фотохімічних, термохімічних реакцій та процесів дифузії під 

дією оптичного випромінення. 

31. Ближньопольова фотолітографія.  

32. Застосування мало кутового розсіювання рентгенівських променів для 

дослідження наносистем. 

33. Монодисперсна наносистема. Формула Гіньє. 

34. Визначення радіусу та кількості наночастинок для монодисперсної 

системи. 

35. Метод дотичних. Перехід до полідисперсної системи. Визначення 

розподілу наночастинок по фракціям. 

36. Загальний опис мало кутового розсіювання. Кореляційна функція та 

функція розподілу наночастинок за розмірами. 
 

 

Перелік запитань, що виносяться на екзамен: 

 

1. Конструктивні особливості та режими роботи зондових мікроскопів.  

2. Комбінації різних типів мікроскопів в одному приладі.  

3. Принципи скануючої тунельної мікроскопії.   

4. Квантово-механічний опис проходження частинки через потенціальний 

бар'єр.  

5. Конструкції скануючи тунельних мікроскопів (СТМ).  

6. Системи зближення голки та зразка. Скануючи елементи. Способи 

виготовлення СТМ-зондів.  

7. Отримання зображень поверхні в режимах постійного тунельного струму 

та постійної середньої висоти.  

8. Отримання інформації про розподіл локальної роботи виходу електронів 

вздовж поверхні. Система  автоматизації СТМ.  

9. Характерні спотворення зображень та методи їх усунення.  
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10. Спектральний та кореляційний аналіз зображення поверхні.  

11. Тунельна спектроскопія.  

12. Вольт-амперні характеристики тунельних контактів.  

13. Залежність тунельного струму від відстані зонд-зразок.  

14. Резонансні ефекти в СТМ.  

15. Низькотемпературний СТМ.  

16. Спектроскопія надпровідників. 

17. Силова взаємодія зонда з поверхнею. 

18. Сили Ван-дер-Ваальса, адгезійні сили.  

19. Електростатична взаємодія зонда з поверхнею.  

20. Руйнування поверхонь зонда і зразка. 

21. Загальна схема взаємодії основних елементів АС-мікроскопа.  

22. Конструкція датчика силової взаємодії: кантилевер і зонд атомно-

силового мікроскопа. Вимірювальна головка АСМ.  

23. Оптична система реєстрації відхилень кантилевера.  

24. Скануючі елементи (сканери) зондових мікроскопів. 

25. Конструкції п'єзосканерів. Трубковий п'єзоелемент, трипод.  

26. Недоліки п'єзосканерів. 

27. Сканери з датчиками переміщень.  

28. Ємнісні датчики для  X,Y сканерів. Система зворотного зв'язку. 

29. Власні коливання кантилевера.  

30. Добротність кантилевера.  

31. Коливання за наявності зовнішньої періодичної сили.  

32. Малі коливання кантилевера в силовому полі.  

33. Амплітудно-частотна і фазово-частотна характеристики кантилевера.  

34. Зміна фази, амплітуди і частоти коливань в силовому полі.  

35. Криві підведення зонда до зразка. 

36. Вимірювання рельєфу поверхні з використанням контактного 

квазістатичного методу. Однопрохідні і багатопрохідні методи, зондова 

нанолітографія. 

37. Вимірювання рельєфу поверхні методом постійної висоти і методом 

постійної сили.  

38. Схема петлі зворотного зв'язку в контактному методі.  

39. Метод  латеральних сил.  

40. Достоїнства і недоліки контактного методу АСМ.  

41. Принцип роботи АСМ за напівконтактним коливальним методом.  

42. Розгойдування кантилевера.  

43. Обробка змінного сигналу DFL. 

44. Схема петлі зворотного зв'язку в напівконтактному методі.  

45. Залежність сигналу MAG від зсуву кантилевера уздовж вертикальної осі 

(напівконтактні криві приводу-відведення).  

46. Визначення абсолютного значення амплітуди коливань кантилевера.  

47. Безконтактний метод роботи АСМ. 

48. Лінійні міри для растрових електронних і атомний-силових мікроскопів.  

49. Періодичні крокові і поодинокі структури.  
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50. Властивості універсальної лінійної рельєфної міри.  

51. Створення  структури з трапецієвидним профілем.  

52. Вплив пружних деформацій на роздільну здатність АСМ. 

53. Ефект розширення профілю. Ефект заниження висот.  

54. Межа розділення, обумовлена пружними деформаціями, для різних 

матеріалів.  

55. Вплив радіусу заокруглення зонда і кута розчину конуса.  

56. Конволюція форми зонда з рельєфом поверхні.  

57. Латеральна роздільна здатність АСМ.  

58. Артефакти, обумовлені просторовим розділенням. Атомарне та 

псевдоатомарне розділення.  

59. Мікроскопія індукованого електричного поля провідних і діелектричних 

нанооб'єктів. 

60. Ємнісна мікроскопія та мікроскопія електричного потенціала (Кельвин-

ефект). 

61. Застосування мікроскопії індукованого електричного поля. для 

визначення провідних об'єктів в діелектричній матриці. 

62. Принципи роботи та конструкції магнітно-силових мікроскопів.  

63. Взаємодія зонда з магнітними полями зразка.  

64. Особливості формування МСМ-контрасту від різних структур. 

65. Реєстрація магнітострикційного відгуку поверхні.  

66. Проходження світла через отвори з розмірами, меншими за довжину 

світлової хвилі.  Принципи роботи ближньопольових оптичних 

мікроскопів.  

67. Режими роботи БОП.  

68. Типи ближньопольових оптичних зондів та методи їх виготовлення.  

69. Зонди скануючої ближньопольової оптичної мікроскопії (СБОП) на основі 

оптичного волокна.  

70. Ближньопольова спектроскопія напівпровідникових структур.  

71. Дослідження фотолюмінесценції квантових точок, ниток та ям з високим 

просторовим розділенням. Фізико-хімічні ефекти в зондових 

натотехнологіях.  

72. Контактне та безконтактне формування нанорельєфу поверхні підложок.  

73. Міжелектродний масоперенос з манометровим розділенням.  

74. Модифікація властивостей середовища в зазорі між ровідним зондом і 

підложкою. Локальне анодне окислення.  

75. Теплові ефекти в пристоях вакуумної мікро- та наноелектроніки. 

76. Дослідження нанорозмірних структур на поверхні тривимірних 

макрооб'єктів. 

77. Термохімічні процеси на поверхні, які стимульовано проходженням 

струму через контакт. 

78. Магнітний вплив зонду на поверхню магнітних згазків.  

79. Створення поверхневих структур нанометрового масштабу. 

80. Надщільний запис інформації методом МСМ.  
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81. Ініціювання фотохімічних, термохімічних реакцій та процесів дифузії під 

дією оптичного випромінення. 

82. Застосування мало кутового розсіювання рентгенівських променів для 

дослідження наносистем. 

83. Монодисперсна наносистема. Формула Гіньє. 

84. Визначення радіусу та кількості наночастинок для монодисперсної 

системи. 

85. Метод дотичних. Перехід до полідисперсної системи. Визначення 

розподілу наночастинок по фракціям. 

86. Загальний опис мало кутового розсіювання. Кореляційна функція та 

функція розподілу наночастинок за розмірами. 
 

 

 

Завдання 

 для самостійної роботи  

з дисципліни «Експериментальні методи дослідження наносистем»  

на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. 

 

для студентів  

2 курсу 

освітній рівень – магістр  

напрям підготовки – 040203 «Фізика»  

спеціальність – 8.04020303  «Фізика наносистем»  

викладач: зав. каф. загальної фізики Боровий М.О 

 

Загальні положення щодо організації самостійної роботи 

 

Дисципліна «Експериментальні методи дослідження наносистем» 

передбачає викладання лекцій в обсязі 16 годин та виконання лабораторних 

робіт загальним об’ємом 28 годин на лабораторну групу. Тому головним 

завданням самостійної роботи студентів протягом січня – лютого 2018 року є 

засвоєння теоретичного матеріалу та розв’язок практичних задач, які 

повинні забезпечити  готовність студентів до подальшого виконання 

лабораторних робіт та успішного вивчення питань лекційного курсу. Тому 

студентам пропонується виконання чотирьох модулів самостійної роботи. 

Кожний модуль включає певний об’єм теоретичного матеріалу та набір завдань 

для практичного розв’язку. Теоретичний матеріал та завдання відповідають  

робочій програмі курсу.  

Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у 

наступній формі: для виконання кожного блоку завдань вказується певний 

проміжок часу, наприкінці якого студенти мають надіслати відповіді та 

розв’язки у вигляді друкованого тексту у форматі Word з графіками у форматі 

*.opj на вказану вище електронну адресу. Викладач оцінює виконані завдання у 

балах. Максимальна кількість балів – 4 за кожний модуль, зараховується при 
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правильних відповідях на всі запропоновані запитання. Виконання кожного 

модуля завдань самостійної роботи є необхідною умовою для допуску до 

складання іспиту з дисципліни «Експериментальні методи дослідження 

наносистем». Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за 

виконання самостійної роботи, 16 балів. Ці бали враховуються як компоненти 

загальної екзаменаційної оцінки відповідно до таблиці оцінювання знань 

студента, наведеної у робочій програмі курсу. 

 

 

 

 

Графік 

виконання завдань самостійної роботи 

 

Модуль 1.  24 січня – 1 лютого 2018 року 

Модуль 2.  2 лютого – 10 лютого 2018 року  

Модуль 3.  1 лютого – 19 лютого 2018 року  

Модуль 4.  20 лютого – 28 лютого 2018 року 

 

 

Завдання модуля 1. Проходження частинки через потенціальний бар’єр. 

Густина тунельного струму в системі «метал-діелектрик-метал». 

 

Теоретичні питання: 

 

1. Квантово-механічний опис проходження частинки через потенціальний 

бар'єр. Стаціонарне рівняння Шрьодінгера для різних типів потенціальних 

бар’єрів, порядок його розв’язку. Хвильові функції частинки, граничні 

умови для хвильових функцій. Бар’єр кінцевої ширини. Коефіцієнт 

прозорості бар’єру. Випадок бар’єру довільної форми.  

2. Формування потенціального бар’єру у системі «метал-діелектрик-метал». 

Положення рівня Фермі при тепловій рівновазі. Зміна потенціального 

рельєфу при прикладанні напруги до одного з металів. Густина 

тунельного струму у системі «метал-діелектрик-метал» (формула J. 

Simmons).  

 

Контрольні запитання: 

 

1. Для яких областей простору записується стаціонарне рівняння 

Шрьодінгера при заданому вигляді потенціалу? 

2. В якому вигляді представляють хвильову функцію частинки при 

розв’язку рівняння Шрьодінгера у такій задачі? 

3. Які граничні умови накладаються на хвильову функцію? 

4. Як визначаються коефіцієнт відбивання та коефіцієнт прозорості 

потенціального бар’єру? 
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5. Як визначається коефіцієнт прозорості у випадку бар’єру довільної 

форми? 

6. Який вигляд має розподіл потенціалу у системі «метал-діелектрик-

метал» при тепловій рівновазі? 

7. Які процеси враховуються при обчисленні густини загального струму 

через бар’єр у контакті двох металів? 

8. Від яких параметрів залежить густина тунельного струму в системі 

контактів двох металів? 

 

 

Практичні завдання: 

 

1. Визначити коефіцієнт прозорості бар’єра для наступних потенціалів 

(повна енергія електрона Е):  
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2. Для потенціалу б) побудувати залежність коефіцієнту прозорості від 

товщини бар’єру для електрона у діапазоні d = (0,5 – 10) А за умови 1) 

1 EU еВ;  2) 5 EU еВ. 

 

Література 

 

1. Э.В. Шпольский. Атомная физика. Том 2.  М:,"Наука", 1985, 438 с. 

2. В.М. Галицкий, Б.М. Карнаков, В.И. Коган. Задачи по квантовой 

механике. М:,"Наука", 1981, 647 с. 

 

Завдання модуля 2. Рентгенодифракційне визначення розмірів наночастинок та 

залишкових мікронапруг 

 

Теоретичні питання: 

 

1. Фактори, що визначають форму рентгенівських дифракційних ліній. 

Функція інструментального уширення та методика її отримання. Функція 

фізичного уширення. Складові фізичного уширення: кінцевість розмірів 

блоків когерентного розсіювання (БКР) у кристалах та залишкові 

мікронапруги. Формування загального експериментального контуру при 

одночасній дії інструментального та фізичного уширення. Інтеграл 

згортки  функцій інструментального та фізичного уширення.  

 

2. Метод апроксимацій (метод Вільямсона-Холла). Використання функцій 

Гаусса та Лоренца для апроксимації функції фізичного уширення та 

інструментальної фінкціі. Визначення функції фізичного уширення за 

дифракційними профілями зразка та еталона. Визначення середніх 

розмірів наночастинок <D> та середніх відносних мікродеформацій  

при апроксимації різними типами функцій. 

 

Контрольні запитання: 

 

1. Як визначається інтегральна ширина функції фізичного уширення за 

рахунок кінцевих розмірів БКР? 

2. У чому відмінність кутової залежності інтегральної ширини 

фізичного уширення, що зумовлена кінцевими розмірами БКР, від 

інтегральної ширини функції фізичного уширення, зумовленої 

мікрона пругами? 

3. Чому спільна дія інструментального та фізичного уширення 

визначається саме через інтеграл згортки? 

4. Яка можлива величина розбіжності між значеннями <D> та   

при апроксимації функціями Гаусса та Лоренца? 
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Практичні  завдання: 

 

1. У наданому композитному матеріалі необхідно визначити розміри 

наночастинок Si та з’ясувати, чи існують у них будь-які залишкові 

деформації. Для цього у форматі *.opj надсилаються наступні файли: 

а) дифрактограма  яка містить максимуми (111), (220), (311) 

наночастинок кремнію (нанокомпозит) 

б) дифрактограма еталону (полікристалічний кремній з розмірами БКР 

порядку 10 мкм). 

2. Визначити інтегральні ширини усіх експериментальних максимумів. Для 

цього використати програмний пакет Peakfit.  

3. Побудувати залежності  

     а) )(sincos 222  f  

     б) )(sincos  f  

4. Заповнити таблицю 

 

Максимум  , град 
B , 

відн.од. 

b , 

відн.од. 

D , 

нм 

  , 

відн.од 

(111)      

(220)      

(311)      

 

5. Зробити висновок щодо розмірів та механічного стану наночастинок 

кремнію у дослідженому нанокомпозиті. 

 

Література 

 

1. П.В. Петренко. Дифракційні методи структурного аналізу. Кінематичне 

наближення. ВПЦ Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 2005. 249с. 

2. Tsybulya S.V., Cherepanova S.V., Kryukova G.N. Full profile analysis of X-ray 

diffraction     patterns for investigation of nanocrystalline systems /Diffraction 

analysis of the microstructure of materials (Mittemejer E.J., Scardi P. Eds.), 

Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg. 2004.  

3. Я.С.Уманский, Ю.А.Скаков, М.Н.Расторгуев. Кристаллография, 

рентгенография и электронная микроскопия., М.1982. 

4. А.А.Русаков. Рентгенография металлов. М. 1977. 

  

 

Завдання модуля 3. Прецизійне визначення параметрів елементарної комірки 

нанокристалів. 

 

Теоретичні питання: 



 25 

 

1. Поняття про прецизійну область кутів при визначенні параметру 

елементарної комірки. Фактори, що визначають спотворення форми 

рентгенівського максимуму при реєстрації з використанням 

рентгенівського дифрактометру за схемою Брегга-Брентано 

(полікристалічні зразки).  

2. Основні типи систематичних похибок у визначенні кутового положення 

структурного максимуму з використанням дифрактометру. Види 

функцій, апроксимуючих кутову залежність абсолютної похибки 

визначення параметру комірки.  

3. Урахування випадкових похибок при прецизійному визначенні 

параметрів елементарної комірки. МНК-процедура.  

 

Контрольні запитання: 

 

1. Яка область брегівських кутів називається прецизійною? Чому? 

2. Як впливає відхилення поверхні зразка від осі гоніометра на відносну 

похибку визначення кутового положення максимуму? 

3. Як впливає заглиблення рентгенівського пучка у зразок на відносну 

похибку визначення кутового положення максимуму? 

4. Які види апроксимуючих функцій використовуються для врахування 

систематичних похибок при визначенні кутового положення 

максимуму? 

5. Як враховуються випадкові похибки при прецизійних вимірюваннях 

параметрів елементарної комірки? 

 

Практичні завдання: 

 

1. У наданому композитному матеріалі необхідно визначити параметри 

елементарної комірки нанокристалів кремнію. Для цього у форматі *.opj 

надсилається файл даних, який містить дифрактограму  фази 

нанокристалічного кремнію у композитній матриці. Дифрактограма 

містить  три структурні, зареєстровані у прецизійній області кутів.  

2. Визначити кутове положення максимумів як для 1K , так і для 

2K компонентів максимумів. Для цього використати програмний пакет 

Peakfit. Обчислити брегівські кути. Прийняти для Co анода  

1(K ) 1,78897    А; 1(K ) 1,79026    А. 

3. За квадратичною формою кубічного кристалу обчислити значення 

параметру елементарної комірки а для кожного з максимумів як за  1K , 

так  і 2K  - лініям. З використанням програмного пакету Origin 

побудувати графік залежності )(cos2fa   і побудувати МНК – методом 

апроксимуючу пряму. Прийняти, що точка перетину апроксимуючої 

прямої з віссю OY визначає прецизійне значення параметру a .    
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4. Заповнити таблицю: 

 

Максимум 
),( 1 K

 град. 

),( 2 K

 град. 

AKa ),( 1

 

AKa ),( 1

 

)( 1Kaïðåö

 

)( 1Kaïðåö

 

(111)       

(220)     

(311)     

 

5. Зробити висновок щодо зміни параметру елементарної комірки кремнію 

при переході від мікрокристалів до нанокристалів кремнію.  

 

Література 

 

1. В.И.Иверонова, Г.П.Ревкевич. Теория рассеяния рентгеновских лучей. 

М.,МГУ, 1972. 

2. Я.С.Уманский, Ю.А.Скаков, М.Н.Расторгуев. Кристаллография, 

рентгенография и электронная микроскопия., М.1982. 

3. Физика твердого тела. Структура твердого тела и магнитные явления. 

Спецпрактикум. (Под редакцией Канцельсона А.А.). Изд. МГУ, 1982, 

296 с. 

 

 

Завдання модуля 4. Дослідження розмірів наночастинок у полідисперсній 

системі методом малокутового розсіювання рентгенівських променів. 

Теоретичні питання: 

 

1. Можливості застосування малокутового розсіювання рентгенівських 

променів для дослідження параметрів систем наночастинок. 

Постановка задачі малокутового розсіювання. Загальний вираз для 

інтенсивності мало кутового розсіювання. Формула Гіньє.  

Електронний радіус інерції.  

2. Побудова графіків ))2(()2(ln 2 fI  . Застосування методу 

дотичних для визначення радіусів наночастинок у полідисперсній 

системі.   

 

Контрольні запитання: 

 

1. Чому малокутове розсіювання рентгенівських променів ефективне 

при дослідженні систем наночастинок? 

2. Як залежить інтенсивність мало кутового розсіювання від радіусів 

наночастинок та їх кількості? 
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3. Як методом  дотичних визначаються радіуси наночастинок та їх 

кількість у фракції? 

 

 

Практичні завдання: 

 

1. У наданому зразку поруватого кремнію, який містить пори різного 

радіусу, необхідно визначити розміри пор та їх розподіл за фракціями. 

Для цього у форматі *.opj надсилається файл даних, який містить 

дифрактограму  поруватого кремнію у малокутовій області 052  .  

2. Побудувати залежність ))2(()2(ln 2 fI  . Визначити лінійні ділянки 

такої залежності і на кожній з них визначити кути нахилу залежності до 

осі OX . Обчислити радіуси інерції пор та радіуси пор. 

3. Визначити координати точок, які відповідають перетину дотичних з віссю 

OY . Визначити відношення відрізків на осі  OY , за яким оцінити 

відношення кількості пор у кожній фракції 321 :: NNN . 

4. Заповнити таблицю: 

 

№ 

дотичної 

Кут 

нахилу,  

град. 

Радіус інерції 

пори, 

нм  

Радіус пори, нм 321 :: NNN  

     

     

     

 

5. Зробити висновок щодо можливостей методу малокутового розсіювання 

при дослідженні полідисперсних наносистем. 

 

Література 

 

1. Cвергун Д.И., Фейгин Л.А. Рентгеновское и нейтронное малоугловое 

рассеяние. М.: Наука. 1986. 

2. В.В. Волков. Определение формы частиц по данным малоуглового 

рентгеновского и нейтронного рассеяния. М.: Институт кристаллографии 

РАН, 2009, 179 с. 
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