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ВСТУП 
 

Навчальна дисципліна  Фізичні основи рентгеноструктурного аналізу»   
                              (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавр галузі знань _10 Природничі науки  
             (зазначити відповідний рівень)                             (зазначити) 

зі спеціальності  104  Фізика та астрономія  

Дана дисципліна  за вибором за спеціалізацією «фізичне 
матеріалознавство». 
Викладається у 7 семестрі 4 курсу _денної форми в обсязі –  72  год. 1 
                   (зазначається загальний обсяг) 

(2,0 кредити ECTS) зокрема: лекції – _28 год., практичні _0 год., лабораторні – 
__0  год., самостійна робота – _44  год. У курсі передбачено _2 змістових 
модулі. Завершується дисципліна –  іспитом. 

 
Мета дисципліни – отримання глибоких та систематичних знань щодо 

процесів дифракції рентгенівських променів на атомних просторових 
структурах, зокрема,  кристалах, аморфних тілах та рідинах, низькорозмірних 
структурах,  а також експериментальних рентгенодифракційних методів 
дослідження структури на усіх етапах дослідження – від з'ясування координат 
атомів у елементарній комірці кристалу до методів дослідження структурної 
досконалості твердих тіл та параметрів атомно-просторової структури 
низькорозмірних та нанорозмірних матеріалів.  

 
Завдання – засвоєння сучасних теоретичних підходів до опису 

кінематичної та динамічної дифракції в ідеальних та реальних кристалах, 
оволодіння методами та принципами як теоретичного розв’язку 
рентгеноструктурних задач, так і виконання експериментальних досліджень з 
використанням сучасних рентгенівських дифрактометрів різних типів.  

 
Структура курсу: курс включає розгляд теорії розсіювання рентгенівських 

променів речовиною в кінематичному та динамічному наближеннях, 
викладення як загальних експериментальних методів визначення кристалічної 
структури, так і спеціальних рентгенодифрактометричних методик вирішення 
ряду практичних задач фізики конденсованого стану 

 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

                                           
1 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 



знати:  
1. Фізичний зміст основних процесів, що супроводжують 

розсіювання поляризованого та неполяризованого 
рентгенівського випромінення електронами окремого атому,  
кристалами з різними типами елементарних комірок, а також 
аморфними системами та рідинами. 

2.  Математичне формулювання вказаних фізичних процесів. 
3. Основні методи розв’язку фізичних задач, що стосуються 

процесів розсіювання рентгенівських променів атомами 
періодичних та неперіодичних структур. 

4. Принципи дії, призначення та точність основних типів 
рентгенівських дифрактометрів та рентгенографічних камер, а 
також можливості і межі їх застосування. 

5. Основні методики кількісного та якісного рентгенівського 
фазового аналізу, методи визначення розмірів блоків 
когерентного розсіювання та мікронапруг, методи діагностики 
структурної досконалості реальних кристалів. 

6.  Основні сучасні досягнення та проблеми рентгеноструктурного 
аналізу. 

 
вміти:  

1. Логічно та послідовно формулювати основні фізичні принципи 
рентгеноструктурного аналізу кристалів, аморфних систем, рідин 
та низькорозмірних структур. 

2.  Здійснювати математичний опис процесів розсіювання 
рентгенівських променів електронами окремого атому,  
кристалами з різними типами елементарних комірок, аморфними 
системами, рідинами та низькорозмірними структурами. 

3. Розв’язувати основні типи задач щодо вказаних процесів. 
4. Планувати експериментальні дослідження структури кристалів, 

аморфних систем, рідин та низькорозмірних структур і виконувати 
основні етапи рентгеноструктурного експерименту. 

5. Оцінювати точність основних методів структурного аналізу. 
6. Самостійно працювати з науковою літературою в галузі 

структурного аналізу. 
7. Самостійно працювати з фізичною літературою. 

 



Місце дисципліни. Вибіркова спеціальна навчальна дисципліна "Фізичні 
основи  рентгеноструктурного аналізу”  є складовою циклу професійно-
орієнтованих дисциплін професійної підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем "бакалавр" (спеціалізація «фізичне матеріалознавство»), 
напрям 6.040203 - фізика. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Для освоєння даної дисципліни 
необхідні знання та вміння, набуті студентами при вивченні курсів 
математичного аналізу, електродинаміки, квантової механіки, диференціальних 
та інтегральних рівнянь, оптики та атомної фізики. Отримані знання 
використовуються при вивчені таких курсів як «Фізика напівпровідників», 
«Методи дослідження напівпровідникових матеріалів», «Квантова теорія 
твердого тіла», «Фізика наносистем» тощо, а також при виконанні наукових 
досліджень чи кваліфікаційних робіт. 
 
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.  
 

Оцінювання за формами контролю:  
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 0 балів Max. –30 балів Min. – 0 бали Max. – 30 балів 
Усна відповідь 0 1×6=6 0 1×6=6 
Виконання завдань 
самостійної роботи 

0 2×2=4 0 2×2=4 

Виконання завдань 
контрольної роботи 

0 20 0 20 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20  балів для складання  іспиту обов’язково необхідно перескласти 
модульні контрольні роботи. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездача 
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 іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 0 0 0 0 
Максимум 30 30 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 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    

 
  
  

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  
 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції сам. роб. 

Змістовий модуль 1. Основи кінематичної та динамічної теорії розсіювання 
рентгенівських променів  

 Тема 1.  КІНЕМАТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ   

1 
Загальні умови дифракційних максимумів та 
основні експериментальні методи структурного 
аналізу.Дефекти в кристалічних тілах  

2 2 

2 Розсіювання рентгенівських променів вільним 
електроном та атомом. 

2 2 

3 Розсіювання рентгенівських променів кристалом з 
примітивною коміркою. 

2 2 

4 Дифракція рентгенівських променів на кристалі з 
непримітивною елементарною коміркою 

2 2 

5 

Вплив теплових коливань на інтенсивність 
розсіювання рентгенівських променів. Інтегральна 
інтенсивність відбивання рентгенівських променів 
від моно- та полікристалу 

2 2 

 ТЕМА 2. ДИНАМІЧНА ДИФРАКЦІЯ    

6 Інтенсивність відбивання рентгенівських променів 
напівнескінченним ідеальним монокристалом 2 2 

7 Загальні рівняння розповсюдження хвиль у 
періодичному середовищі.  2 2 

 Модульна контрольна робота 1   
Змістовий модуль 2. Експериментальні методи рентгеноструктурного аналізу 

 Тема 3. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ   ВИЗНАЧЕННЯ   СТРУКТУРИ 
КРИСТАЛІВ    

8 Метод Лауе: експериментальна реалізація та основні 
задачі. Метод обертання (гойдання) монокристала 2 1 



9 Метод Дебая-Шерера. Рентгенівські камери та 
дифрактометри 2 1 

10 
Методи визначення координат атомів в 
елементарній комірці. Метод міжатомної функції 
(F2 –рядів). 

2 2 

 ТЕМА 4. СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ СТРУКТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ   

11 
Рентгенівський кількісний та якісний фазовий 
аналіз. Дослідження мікронапруг та розмірів блоків 
когерентного розсіювання у полікристалах 

2 1 

12 
Дослідження структурної досконалості та  
субструктури кристалів 
рентгенодифрактометричними методами. 

2 2 

13  Рентгеноструктурні та нейтронографічні 
дослідження рідин та аморфних сплавів 2 1 

14 
Рентгеноструктурні дослідження низько- та 
нанорозмірних структур. Нейтронографічні 
дослідження низько- та нанорозмірних структур 

2 2 

 Самостійне вивчення окремих розділів лекційного матеріалу  20 

 Модульна контрольна робота 1   

 ВСЬОГО 28 44 
 
 

  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 

Загальний обсяг 72  год., в тому числі: 
Лекцій – 28 год. 
Самостійна робота - 44 год. 



ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Основи кінематичної та динамічної теорії розсіювання рентгенівських 

променів 
 
ТЕМА 1. КІНЕМАТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ  (20 год.) 
 
  
Лекція 1. Загальні умови дифракційних максимумів та основні експериментальні методи 
структурного аналізу  - (2 год). 

Загальна постановка задачі структурного аналізу. Умови дифракційних 
максимумів. Рівняння Бреггів та Лауе, побудова Евальда. Загальна 
характеристика основних експериментальних методів структурного 
аналізу. 
Завдання для самостійної роботи ( 2  год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література: основна -  [1 - 9], додаткова - [10 -18]. 

 
Лекція 2. Розсіювання рентгенівських променів вільним електроном та атомом   (2 год.)  

Інтенсивність розсіювання рентгенівських променів вільним 
електроном. Поляризаційний множник. Дисперсійні поправки. Інтенсивність 
розсіювання атомом.  Атомна амплітуда, атомний  множник. 
Завдання для самостійної роботи ( 2  год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література: основна -  [1 - 9], додаткова - [10 -18]. 

 

 
Лекція 3. Розсіювання рентгенівських променів кристалом з примітивною елементарною 
коміркою   (2 год.) 

Інтенсивність розсіювання рентгенівських променів кристалом з 
примітивною коміркою. Інтерференційна функція Лауе. Ширина 
дифракційного максимуму та її залежність від розмірів кристала.  
Завдання для самостійної роботи ( 2  год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література: основна -  [1 - 9], додаткова - [10 -18]. 

 
 

Лекція 4. Дифракція рентгенівських променів на кристалі з непримітивною елементарною 
коміркою. Обчислення структурної амплітуди кристалів ( 2 год.) 

Дифракція рентгенівських променів на кристалі з непримітивною 
елементарною коміркою. Структурна амплітуда та її залежність від 
елементів симетрії кристала. Інтегральні, зональні та серіальні згасання. 



Приклади обчислення структурної амплітуди кристалів з різними типами 
елементарних комірок. 
Завдання для самостійної роботи ( 2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література: основна -  [1 - 9], додаткова - [10 -18]. 

 
 

Лекція 5. Вплив теплових коливань на інтенсивність розсіювання рентгенівських променів. 
Інтегральна інтенсивність відбивання рентгенівських променів від моно- та полікристалу.     
(2 год.) 

Динамічний фактор Дебая-Уолера. Характеристична рентгенівська 
температура та методика її визначення у моделі Дебая. Фактор 
повторювання та фактор поглинання. Загальні формули для коефіцієнта 
відбивання у кінематичному наближенні.  

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література: основна -  [1 - 9], додаткова - [10 -18]. 

 
 

ТЕМА 2. ДИНАМІЧНА ДИФРАКЦІЯ  (8 год.) 

 
Лекція 6. Інтенсивність відбивання рентгенівських променів напівнескінченним ідеальним 
монокристалом  (2 год.) 

Наближенні Дарвіна. Інтенсивність відбивання рентгенівських променів 
напівнескінченним ідеальним монокристалом. Рекурентні рівняння для 
комплексних амплітуд електромагнінтих хвиль.  Первинна та вторинна 
екстинція.  
Завдання для самостійної роботи ( 2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література: основна -  [1 - 9], додаткова - [10 -18]. 

 
 

Лекція 7. Загальні рівняння розповсюдження хвиль у періодичному середови. Одно- та 
двохвильове наближення  (2 год.) 

Наближення Евальда-Лауе. Рівняння Максвела для поширення 
електромагнітних хвиль у періодичному непровідному середовищі. 
Двохвильове наближення. Границі застосування кінематичного та 
динамічного наближеня. 
Завдання для самостійної роботи ( 2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література: основна -  [1 - 9], додаткова - [10 -18]. 



 

Контрольні запитання до змістовного модуля І 

(виносяться на модульну письмову контрольну роботу) 

1. Загальна постановка задачі структурного аналізу.  
2. Умови дифракційних максимумів. Рівняння Брегів та Лауе, побудова Евальда. 
3. Загальна характеристика основних експериментальних методів структурного аналізу. 
4. Поляризаційний множник.  
5. Дисперсійні поправки.  
6. Атомна амплітуда, атомний  множник. 
7. Інтерференційна функція Лауе.  
8. Ширина дифракційного максимуму та її залежність від розмірів кристала.  
9. Структурна амплітуда та її залежність від елементів симетрії кристала.  
10. Інтегральні, зональні та серіальні згасання.  
11. Приклади обчислення структурної амплітуди кристалів з різними типами 

елементарних комірок.  
12. Структурна амплітуда деяких наносистем (фулерени, графен, нанотрубки). 
13. Фактор Дебая-Уолера.  
14. Характеристична рентгенівська температура та методика її визначення 
15. Інтегральна інтенсивність відбивання від моно- та полікристалу.  
16. Фактор повторювання та фактор поглинання.  
17. Загальні формули для коефіцієнта відбивання у кінематичному наближенні. 
18. Інтенсивність відбивання рентгенівських променів напівнескінченним ідеальним 

монокристалом.  
19. Первинна та вторинна екстинція.  
20. Загальні рівняння розповсюдження хвиль у періодичному середовищі. (наближення 

Евальда-Лауе).  
21. Двохвильове наближення.  
22. Границі застосування кінематичного та динамічного наближення.  

 
 
 

ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНІ   МЕТОДИ   ВИЗНАЧЕННЯ   СТРУКТУРИ КРИСТАЛІВ  (10 год.) 

 
Лекція 8 Метод Лауе: експериментальна реалізація та основні задачі. Метод обертання 
(гойдання) монокристала    (2 год.) 

Побудова гномостереографічних проекцій кристалів за лауеграмою та 
епіграмою. Визначення лауевського класу симетрії. Індицирування 
рентгенограм обертання та гойдання. Індицирування нульової та n-шарової 
лінії. Сітка Бернала.  

 
Завдання для самостійної роботи ( 1  год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література: основна -  [1 - 9], додаткова - [10 -18]. 
 



 
Лекція 9. Метод Дебая-Шерера. Рентгенівські камери та дифрактометри   (1 год.) 

Рентгенівські камери та рентгенівський дифрактометр. Індицирування 
рентгенограм полікристалів. Номограми Б’єрнстрема. Метод Іто.  
Завдання для самостійної роботи ( 2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література: основна -  [1 - 9], додаткова - [10 -18]. 
 
 
Лекція 10. Методи визначення координат атомів в елементарній комірці. Метод міжатомної 
функції (F2 –рядів)  (2 год.) 

Метод послідовних наближень. Поняття про методи визначення знаків 
структурних амплітуд. Застосування рядів Фур’є у рентгеноспектральному 
аналізі. Розклад електронної густини у ряд Фур’є. Перерізи та проекції 
електронної густини. Простір міжатомних векторів, його розмірність та 
симетрія. Міжатомна функція та її властивості. Визначення міжатомних 
відстаней методом міжатомної функції.  
Завдання для самостійної роботи ( 3 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література: основна -  [1 - 9], додаткова - [10 -18]. 

 

ТЕМА 4.  СПЕЦІАЛЬНІ   МЕТОДИ   СТРУКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  (22 год.) 

 
Лекція 11. Рентгенівський кількісний та якісний фазовий аналіз. Дослідження мікронапруг та 
розмірів блоків когерентного розсіювання у полікристалах ( 2 год.) 

Методика якісного рентгенофазового  аналізу. Методи кількісного 
фазового аналізу. Фактори, що визначають форму структурного максимуму. 
Форма структурного максимуму за умови дії інструментального та 
фізичного факторів. Визначення величини фізичного уширення та розділення 
внесків мікронапруг та розмірів блоків когерентного розсіювання методом 
апроксимації. Метод гармонічного аналізу форми структурних максимумів. 
Завдання для самостійної роботи ( 1  год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література: основна -  [1 - 9], додаткова - [10 -18]. 
 
Лекція 12. Дослідження структурної досконалості та  субструктури кристалів 
рентгенодифрактометричними методами  (2 год.) 

Дослідження впливу дефектів упаковки на інтенсивність розсіювання. 
Визначення імовірності дефектів упаковки та їх енергій. Вплив точкових 
дефектів та дислокацій на картину рентгенівської дифракції. Дефекти 
першого та другого роду. Дослідження структурної досконалості кристалів 



рентгенодифрактометричними методами.  Поняття про рентгенівську 
топографію. Методи дослідження субструктури кристалів. 
Завдання для самостійної роботи ( 2  год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література: основна -  [1 - 9], додаткова - [10 -18]. 

 
Лекція 13. Рентгеноструктурні та нейтронографічні дослідження аморфних систем та рідин 
(2 год). 

Загальний вираз для розрахунку інтенсивності дифракції рентгенівських 
променів на сукупності ідентичних об’єктів з випадковою орієнтацією у 
просторі. Визначення міжатомних відстаней в аморфних та 
дрібнокристалічних зразках. Функції радіального розподілу атомів, що 
розсіюють (РРА). Використання функцій РРА для дослідження аморфних 
систем та рідин. Малокутове розсіювання нейтронів. Використання 
малокутового розсіювання нейтронів для характеризація аморфних систем 
та рідин. 
Завдання для самостійної роботи ( 1  год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література: основна -  [1 - 9], додаткова - [10 -18]. 

 
Лекція 14. Рентгеноструктурні та нейтронографічні дослідження низько- та нанорозмірних 
структур. Рентгеноструктурні та нейтронографічні дослідження низько- та нанорозмірних 
структур (2 год). 

Загальний підхід до опису дифракції рентгенівських променів 
ізольованими наночастинками, об’ємними нанокристалічними матеріалами, 
дво- та одновимірними наносистемами. Вплив  дефектності структури на 
характер розсіювання рентгенівського випромінення та нейтронів 
низькорозмірними системами.  

 
Завдання для самостійної роботи ( 2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література: основна -  [1 - 9], додаткова - [10 -18]. 

 
Контрольні запитання до змістового модуля 2 

(виносяться на модульну письмову контрольну роботу) 
 

1. Основні задачі першого і другого етапів структурного аналізу та методи їх розв’язку.  
2. Метод Лауе. Експериментальна реалізація методу та його основні задачі. 
3. Побудова гномостереографічних проекцій кристалів за лауеграмою та епіграмою.  
4. Визначення лауевського класу симетрії.  
5. Метод обертання (гойдання) монокристала.  
6. Індицирування рентгенограм обертання та гойдання.  
7. Сітка Бернала.  



8. Метод Дебая-Шерера.  
9. Рентгенівські камери та рентгенівський дифрактометр.  
10. Індицирування рентгенограм полікристалів.  
11. Номограми Б’єрнстрема.  
12. Метод Іто.  
13. Поняття про методи визначення знаків структурних амплітуд.  
14. Застосування рядів Фур’є у рентгеноспектральному аналізі.  
15. Розклад електронної густини у ряд Фур’є.  
16. Перерізи та проекції електронної густини. 
17. Метод міжатомної функції (F2 –рядів).  
18. Властивості міжатомної функції.  
19. Визначення структури кристала за розподілом електронної густини методом 

послідовних наближень. 
20. Рентгенівський кількісний та якісний фазовий аналіз. 
21. Методи кількісного фазового аналізу (внутрішнього та зовнішнього стандарту, 

порівняння інтенсивності аналітичних ліній різних фаз).  
22. Чутливість та точність методу. 
23. Дослідження мікронапруг та розмірів блоків когерентного розсіювання у 

полікристалах методом апроксимації та методом гармонічного аналізу форми 
структурних максимумів. 

24. Дослідження впливу дефектів упаковки на інтенсивність розсіювання. Визначення 
імовірності дефектів упаковки та їх енергій.  

25. Вплив точкових дефектів та дислокацій на картину рентгенівської дифракції.  
26. Дефекти першого та другого роду.  
27. Дослідження структурної досконалості кристалів рентгенодифрактометричними 

методами. Ефект Бормана та його застосування. 
28. Поняття про рентгенівську топографію. Методи дослідження субструктури кристалів.  
29. Метод Ланга, метод Шульца, метод Берга-Барета.  
30. Рентгеноструктурні дослідження рідин та аморфних сплавів. 
31. Загальний вираз для розрахунку інтенсивності дифракції рентгенівських променів на 

сукупності ідентичних об’єктів з випадковою орієнтацією у просторі.  
32. Визначення міжатомних відстаней в аморфних та дрібнокристалічних зразках. 
33. Функції радіального розподілу атомів, що розсіюють (РРА). Використання функцій 

РРА для дослідження аморфних систем та рідин.  
34. Малокутове розсіювання нейтронів. Використання малокутового розсіювання 

нейтронів для характеризація аморфних систем та рідин. 
35. Загальний підхід до опису дифракції рентгенівських променів та нейтронів 

ізольованими наночастинками, об’ємними нанокристалічними матеріалами, дво- та 
одновимірними наносистемами. 

36. Вплив  дефектності структури на характер розсіювання рентгенівського випромінення 
та нейтронів низькорозмірними системами. 

37. Структура графітоподібних матеріалів та інтеркальованих графітів. Ступінь 
графітизації. Турбостратна модель.   

38. Вплив тангенційних відхилень та дефектів чергування шарів на дифракційну картину 
графітоподібних матеріалі. 

39. Дифракція рентгенівських променів на вуглецевих нанотрубках та фулеренах.  
40. Структурна амплітуда одностінної нанотрубки та фулерену.  
41. Розмірні ефекти у дифракційних картинах наноструктур. 

 
 
 
 



Завдання на самостійне вивчення окремих розділів лекційного матеріалу (20  год.) 
 

(період  з 10.12.2017  по  30.12.2017) 
 

1. Фізичний принцип та математичне обґрунтування методу EXAFS. Застосування 
методу для вивчення структури найближчого оточення атому, що поглинає, у 
конденсованому середовищі. 

2. Фізичний принцип та математичне обґрунтування методу малокутового 
розсіювання рентгенівських променів – SAXS. Застосування методу для 
дослідження наноструктур.  

3. Рентгенівська дилатометрія – фізичні основи методу, точність та задачі, що 
розв’язуються. 

4. Дослідження динаміки фазових перетворень у кристалах методами температурної 
рентгенографії. 

 
 
 

 
ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи 1 (ЗМ1) 

 
1. Отримати вираз для атомної функції розсіювання. Які спрощуючі припущення 

прийнято при виведенні такої формули? Що таке дисперсійні поправки та які 
ефекти вони враховують? 

2. Як аналітично описується розсіювання рентгенівських променів кристалом з 
примітивною елементарною коміркою? Як впливають кінцеві розміри блоку 
когерентного розсіювання на ширину рентгенівського максимуму? 

3. Якого вигляду набуває структурна амплітуда кристалу за наявності гвинтових 
осей?  

 
Типове завдання модульної контрольної роботи 2  (ЗМ2) 

 
1. Отримайте рівняння, які пов'язують положення структурних максимумів на 

рентгенограмі з відповідними точками гномостереографічної проекції кристала. 
Розглянути випадок лауеграми та епіграми. 

 
2. Яким чином метод F2 –рядів дозволяє визначити міжатомні відстані у кристалі? Які 

обмеження і точність методу? 
 

3. Яких підхід використовується до опису дифракції рентгенівських променів на 
вуглецевих нанотрубках та фулеренах?.Як обчислюється структурна амплітуда 
одностінної нанотрубки та фулерену? 
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структурного аналізу. 
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5. Дисперсійні поправки.  
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7. Інтерференційна функція Лауе.  
8. Ширина дифракційного максимуму та її залежність від розмірів кристала.  
9. Структурна амплітуда та її залежність від елементів симетрії кристала.  
10. Інтегральні, зональні та серіальні згасання.  
11. Приклади обчислення структурної амплітуди кристалів з різними типами 

елементарних комірок.  
12. Структурна амплітуда деяких наносистем (фулерени, графен, 

нанотрубки). 
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14. Характеристична рентгенівська температура та методика її визначення 
15. Інтегральна інтенсивність відбивання від моно- та полікристалу.  



16. Фактор повторювання та фактор поглинання.  
17. Загальні формули для коефіцієнта відбивання у кінематичному 

наближенні. 
18. Інтенсивність відбивання рентгенівських променів напівнескінченним 

ідеальним монокристалом.  
19. Первинна та вторинна екстинція.  
20. Загальні рівняння розповсюдження хвиль у періодичному середовищі. 

(наближення Евальда-Лауе).  
21. Двохвильове наближення.  
22. Границі застосування кінематичного та динамічного наближення.  
23. Основні задачі першого і другого етапів структурного аналізу та методи їх 

розв’язку.  
24. Метод Лауе. Експериментальна реалізація методу та його основні задачі. 
25. Побудова гномостереографічних проекцій кристалів за лауеграмою та 

епіграмою.  
26. Визначення лауевського класу симетрії.  
27. Метод обертання (гойдання) монокристала.  
28. Індицирування рентгенограм обертання та гойдання.  
29. Сітка Бернала.  
30. Метод Дебая-Шерера.  
31. Рентгенівські камери та рентгенівський дифрактометр.  
32. Індицирування рентгенограм полікристалів.  
33. Номограми Б’єрнстрема.  
34. Метод Іто.  
35. Поняття про методи визначення знаків структурних амплітуд.  
36. Застосування рядів Фур’є у рентгеноспектральному аналізі.  
37. Розклад електронної густини у ряд Фур’є.  
38. Перерізи та проекції електронної густини. 
39. Метод міжатомної функції (F2 –рядів).  
40. Властивості міжатомної функції.  
41. Визначення структури кристала за розподілом електронної густини 

методом послідовних наближень. 
42. Рентгенівський кількісний та якісний фазовий аналіз. 
43. Методи кількісного фазового аналізу (внутрішнього та зовнішнього 

стандарту, порівняння інтенсивності аналітичних ліній різних фаз).  
44. Чутливість та точність методу. 
45. Дослідження мікронапруг та розмірів блоків когерентного розсіювання у 

полікристалах методом апроксимації та методом гармонічного аналізу 
форми структурних максимумів. 

46. Дослідження впливу дефектів упаковки на інтенсивність розсіювання. 
Визначення імовірності дефектів упаковки та їх енергій.  

47. Вплив точкових дефектів та дислокацій на картину рентгенівської 
дифракції.  

48. Дефекти першого та другого роду.  



49. Дослідження структурної досконалості кристалів 
рентгенодифрактометричними методами. Ефект Бормана та його 
застосування. 

50. Поняття про рентгенівську топографію. Методи дослідження 
субструктури кристалів.  

51. Метод Ланга, метод Шульца, метод Берга-Барета.  
52. Рентгеноструктурні дослідження рідин та аморфних сплавів. 
53. Загальний вираз для розрахунку інтенсивності дифракції рентгенівських 

променів на сукупності ідентичних об’єктів з випадковою орієнтацією у 
просторі.  

54. Визначення міжатомних відстаней в аморфних та дрібнокристалічних 
зразках. 

55. Функції радіального розподілу атомів, що розсіюють (РРА). 
Використання функцій РРА для дослідження аморфних систем та рідин.  

56. Малокутове розсіювання нейтронів. Використання малокутового 
розсіювання нейтронів для характеризація аморфних систем та рідин. 

57. Загальний підхід до опису дифракції рентгенівських променів та 
нейтронів ізольованими наночастинками, об’ємними нанокристалічними 
матеріалами, дво- та одновимірними наносистемами. 

58. Вплив  дефектності структури на характер розсіювання рентгенівського 
випромінення та нейтронів низькорозмірними системами. 

59. Структура графітоподібних матеріалів та інтеркальованих графітів. 
Ступінь графітизації. Турбостратна модель.   

60. Вплив тангенційних відхилень та дефектів чергування шарів на 
дифракційну картину графітоподібних матеріалі. 

61. Дифракція рентгенівських променів на вуглецевих нанотрубках та 
фулеренах.  

62. Структурна амплітуда одностінної нанотрубки та фулерену.  
63. Розмірні ефекти у дифракційних картинах наноструктур. 
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