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І. Загальні відомості 

Дисципліна ―Методи дослідження властивостей матеріалів і виробів. Методи структурного 

аналізу‖ НП-11/1  за переліком дисциплін програми підготовки) загальним обсягом 3 кредити 

(108 год.) відноситься до циклу нормативних дисциплін професійного спрямування. 

Вивчення даної дисципліни базується на знаннях та уміннях, одержаних при вивченні таких 

дисциплін як ―Загальна фізика‖ (зокрема механіка, електрика, магнетизм, оптика, атомна і 

молекулярна фізика), ―Фізична хімія‖, ―Кристалографія‖. 

 

ІІ. Розподіл навчального часу 

 

Семестр Усього 

(кред/год) 

Розподіл за видами занять 

(усього/год. у тижні) 

СРС Модульні 

контр. 

роботи 

(кількість)  

Індивід. 

завдання 

Вид 

семестр. 

атестації 

(Е,З) 
Лекції Практ/семін Лаборат/комп 

практ 

IV 3(108) 36/2 - 18/1 54 3  З 

 

ІІІ. Мета і завдання дисципліни 

Метою дисципліни є знання студентами закономірностей взаємодії рентгенівських променів з 

речовиною та основних методів рентгеноструктурних та рентгеноспектральних досліджень 

матеріалів; залежностей виду дифракційних картин від атомної будови досліджуваних матеріалів – 

їх структури, фазового складу та уміння використання рентгенівської техніки для реалізації 

основних методів рентгенівського аналізу, які широко застосовуються в сучасному 

матеріалознавстві. 

Засвоєння курсу забезпечує такі уміння:  

 здійснення підбору методів рентгеноструктурного та рентгеноспектрального аналізу, які є 

необхідними для дослідження певного  матеріалу;  

 підготовка зразків з різних матеріалів для рентгеноструктурного аналізу;  

 підбір випромінювання, селективно-поглинальних фільтрів та режимів рентгенівської 

зйомки; безпосереднє проведення настройки рентгенівських камер та здійснення рентгенівської 

зйомки; проведення розрахунку рентгенограм та дифрактограм і визначення міжплощинних 

відстаней зразків полікристалу, їх індиціювання та визначення кристалічної структури;  

 проведення прецизійного визначення періоду кристалічної гратки полікристалу. 

 

IV. Зміст дисципліни 

Розділ 1. Фізика рентгенівських променів 

Спектроскопія рентгенівських променів. Взаємодія рентгенівських променів з речовиною. 

Реєстрація рентгенівських променів.  

Розділ 2. Рентгенотехніка 

Джерела рентгенівського випромінювання. Техніка безпеки при роботі в рентгенівських 

лабораторіях.  

Розділ 3. Розсіювання рентгенівських променів речовиною 

Множники інтенсивності, поняття про динамічну теорію розсіювання.  

Розділ 4. Характеристика основних методів рентгеноструктурного аналізу 

Обернена гратка. Рівняння Лауе. Метод порошків або метод полікристалів (метод Дебая). 

Вибір режимів зйомки рентгенограмм. Розрахунок та індиціювання рентгенограм кристалів кубічної 

та середніх сингоній. Метод нерухомого монокристалу (метод Лауе). Метод обертання 

монокристаллу.  

Розділ 5. Прецизійні методи визначення періодів кристалічної гратки.  

Прецизійні  визначення періодів кристалічної гратки фотометодом.  Прецизійні  визначення 

періодів кристалічної гратки при реєстрації на дифрактометрі.  

Розділ 6. Фазовий аналіз сплавів 



Якісний фазовий аналіз. Кількісний фазовий аналіз.  

Розділ 7. Рентгеноспектральний аналіз сплавів. 

Методи та прилади рентгеноспектрального аналізу.  

Розділ 8. Електронномікроскопічний аналіз 

Просвічуюча електронна мікроскопія. Растрова електронна мікроскопія.  

 

V. Методичне навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

 Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. За курсом 

розроблений конспект лекції на електронних носіях. Методичне забезпечення з дисципліни 

розміщено у комп‘ютерній мережі кафедри фізики металів «PhysMetNet». 

1. Я.С. Уманский, Ю.А. Скаков, А.Н. Иванов, Л.Н. Расторгуев. Кристаллография, рентгенография и 

электронная микроскопия. - М.: Металлургия, 1982.- 632 с. 

2. А.А. Русаков. Рентгенография металлов. Учебник для вузов. - М.: Атомиздат, 1977.- 480 с. 

3. С.С Горелик., Ю.А. Скаков, Л.Н. Расторгуев. Рентгенографический и электронно-оптический 

анализ. Учебное пособие для вузов 3-е изд. доп. и перераб. - М.: МИСИС, 1994.- 328 с. 

4. Ч.С. Баррет, Т.Б. Массальский. Структура металлов. Часть 2. - М.: Металлургия, 1984.- 685 с. 

5. Є.В. Іващенко, С.М. Волошко, А.М. Лахник. Рентгенотехніка та фізика рентгенівських променів: 

Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу ―Методи структурного аналізу 

матеріалів‖. - К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 48 с. 

 

VІ. Мова 

Дисципліна викладається українською мовою і може викладатися російською. 

 

VІІ. Характеристика індивідуальних завдань 

 Індивідуальні завдання передбачають вивчення окремих питань дисципліни. 

 

VІІІ. Методика оцінювання 

 Рейтинг з дисципліни визначається у відповідності з Положенням про систему підсумкового 

контролю оцінюваня  знань та визначення рейтингу студентів.  

 

ІХ. Організація 

 Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 


