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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 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? 
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. 
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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? 
 

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 θθβ f=  
     б) )(sincos θθβ f=  
4. Заповнити таблицю 

 

Максимум θ , град B , 
відн.од. 

b , 
відн.од. 

>< D , 
нм 

>< ε , 
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: 
 
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 1αK , так і для 
2αK компонентів максимумів. Для цього використати програмний 

пакет Peakfit. Обчислити брегівські кути. Прийняти для Co анода  
1(K ) 1,78897λ α =  А; 1(K ) 1,79026λ α =  А. 

3. За квадратичною формою кубічного кристалу обчислити значення 
параметру елементарної комірки а для кожного з максимумів як за  

1αK , так  і 2αK  - лініям. З використанням програмного пакету Origin 
побудувати графік залежності )(cos2θfa =  і побудувати МНК – 
методом апроксимуючу пряму. Прийняти, що точка перетину 
апроксимуючої прямої з віссю OY визначає прецизійне значення 
параметру a .    
 
 
 

4. Заповнити таблицю: 



 

Максимум ),( 1αθ K
 град. 

),( 2αθ K
 град. 

AKa ),( 1α
 

AKa ),( 1α
 

)( 1αKaïðåö

 
)( 1αKaïðåö

 
(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 2θθ 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? 
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 <θ .  
2. Побудувати залежність ))2(()2(ln 2θθ 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. 

 


