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ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

Властивості твердих тіл визначаються їх хімічним складом і залежать від

Властивості твердих тіл визначаються їх хімічним складом і залежать від

характеру міжатомних зв'язків, типу кристалічної структури та ступеня

характеру міжатомних зв'язків, типу кристалічної структури та ступеня

кристалічної досконалості, а також від фазового складу. У зв'язку з цим однією

кристалічної досконалості, а також від фазового складу. У зв'язку з цим однією

з найважливіших задач дослідників, що створюють матеріали з новими

з найважливіших задач дослідників, що створюють матеріали з новими

функціональними властивостями з використанням традиційних і нових

функціональними властивостями з використанням традиційних і нових

сучасних технологічних методів, є дослідження структурно-фазових станів.

сучасних технологічних методів, є дослідження структурно-фазових станів.

Одним

Одним

з

основних

структурних

методів

вивчення

твердих

тіл

є

з

основних

структурних

методів

вивчення

твердих

тіл

є

рентгеноструктурний аналіз (рентгенівська дифратометрія, рентгенографія).

рентгеноструктурний аналіз (рентгенівська дифратометрія, рентгенографія).

Цей метод має ряд переваг в порівнянні з іншими дифракційними методами

Цей метод має ряд переваг в порівнянні з іншими дифракційними методами

(дифракція нейтронів, електронів, гамма-квантів), а також містить деякі

(дифракція нейтронів, електронів, гамма-квантів), а також містить деякі

принципові недоліки, що випливають з природи взаємодії рентгенівського

принципові недоліки, що випливають з природи взаємодії рентгенівського

випромінювання з речовиною. До цього слід додати, що результати

випромінювання з речовиною. До цього слід додати, що результати

експериментальних досліджень, отримані за допомогою рентгенівської

експериментальних досліджень, отримані за допомогою рентгенівської

дифрактометрії, знаходяться в тісному зв'язку як з взаємодією рентгенівських

дифрактометрії, знаходяться в тісному зв'язку як з взаємодією рентгенівських

променів з атомами і молекулами речовин, так і з їх розташуванням в просторі.

променів з атомами і молекулами речовин, так і з їх розташуванням в просторі.

Необхідність написання даного навчального посібника викликана тим, що

Необхідність написання даного навчального посібника викликана тим, що

в даний час при дослідженні матеріалів знайшли широке застосування

в даний час при дослідженні матеріалів знайшли широке застосування

спеціальні

спеціальні

навчального

методи

прикладного

посібника

рентгеноструктурного

було

показати

сучасні

аналізу.

Метою

тенденції

в

рентгеноструктурному аналізі. Виділимо основні:
яких надається можливість швидкого отримання якісних дифрактограм.
Розвиток

потужних

програмних

продуктів,

прикладного

посібника

рентгеноструктурного

було

показати

сучасні

аналізу.

Метою

тенденції

в

рентгеноструктурному аналізі. Виділимо основні:

1. Широке поширення нового покоління дифрактометрів, за допомогою
2.

навчального

методи

що

дозволяють

1. Широке поширення нового покоління дифрактометрів, за допомогою
яких надається можливість швидкого отримання якісних дифрактограм.
2.

Розвиток

потужних

програмних

продуктів,

що

дозволяють

ідентифікувати структурний стан речовини на основі порівняння модельних та

ідентифікувати структурний стан речовини на основі порівняння модельних та

експериментальних структурних властивостей речовини.

експериментальних структурних властивостей речовини.

3. Застосування в кількісній ідентифікації речовин великої бази даних, які
є доступними широкому колу дослідників і наукових центрів.
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3. Застосування в кількісній ідентифікації речовин великої бази даних, які
є доступними широкому колу дослідників і наукових центрів.
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Перераховані тенденції в істотній мірі враховувалися при написа107нні
данного

посібника

по

рентгеноструктурному

аналізу.

При

ць108ому

Перераховані тенденції в істотній мірі враховувалися при написа107нні
данного

посібника

по

рентгеноструктурному

аналізу.

При

ць108ому

використовувалися науково-методичні дані відомих підручників, авторами

використовувалися науково-методичні дані відомих підручників, авторами

яких є М.А. Блохін, Б.Я. Пінес, А. Гинье, А.І. Китайгородский, А.І. Миркин,

яких є М.А. Блохін, Б.Я. Пінес, А. Гинье, А.І. Китайгородский, А.І. Миркин,

Я.С. Уманський, А.А. Кацнельсон, В.І. Іверонова, Г.Н. Горелик, А.А. Русаков

Я.С. Уманський, А.А. Кацнельсон, В.І. Іверонова, Г.Н. Горелик, А.А. Русаков

та ін. Метою авторів цього посібника було донести до студента, магістранта,

та ін. Метою авторів цього посібника було донести до студента, магістранта,

аспіранта,

аспіранта,

наукового

співробітника

фундаментальні

основи

наукового

співробітника

фундаментальні

основи

рентгеноструктурного аналізу і звернути увагу на ті зміни, які відбуваються в

рентгеноструктурного аналізу і звернути увагу на ті зміни, які відбуваються в

зв'язку з перерахованими вище тенденціями.

зв'язку з перерахованими вище тенденціями.

Навчальний

посібник

"Рентгеноструктурний

аналіз

матеріалів

у

Навчальний

посібник

"Рентгеноструктурний

аналіз

матеріалів

у

дисперсному стані" підготовлений до друку в межах і завдяки дії

дисперсному стані" підготовлений до друку в межах і завдяки дії

міжнародному проекту "Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-

міжнародному проекту "Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-

based curricula in material engineering according to the best experience of Bologna

based curricula in material engineering according to the best experience of Bologna

process"

(MMATENG)"

("Модернізація

навчальних

планів

дворівневої

process"

(MMATENG)"

("Модернізація

навчальних

планів

дворівневої

програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на

програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на

основі компетентного підходу до найкращого досвіду впровадження положень

основі компетентного підходу до найкращого досвіду впровадження положень

Болонського процесу") європейської освітньої програми TEMPUS, у якому

Болонського процесу") європейської освітньої програми TEMPUS, у якому

прийняла участь кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової

прийняла участь кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової

металургії

металургії

інженерно-фізичного

факультету

Національного

Технічного

інженерно-фізичного

факультету

Національного

Технічного

Університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського».

Сікорського».
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