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ГЛАВА 1. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ І 
БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

1.1. Теоретичні основи і методи захисту від дії електромагнітного 
випромінювання

1.1.1. Електромагнітне поле та його характеристики. Поняття 
радіочастотний діапазон. Електромагнітні параметри речовини
1.1.2. Основні джерела електромагнітного випромінювання та 
його вплив на організм людини та електронні системи
1.1.3. Допустимі рівні впливу електромагнітних полів 
на організм людини
1.1.4. Класифікація матеріалів за електромагнітними 
властивостями. Фізичні основи ослаблення електромагнітного 
випромінювання
1.1.5. Методи і засоби захисту від дії електромагнітного 
випромінювання

1.2. Створення керамічних матеріалів, що захищають від дії 
електромагнітного випромінювання
1.3. Теоретичні основи створення електропровідних і магнітних 
керамічних матеріалів, що захищають від дії електромагнітного 
випромінювання

1.3.1. Електропровідна і магнітна композиційна кераміка
1.3.2. Вимоги до керамічних композиційних матеріалів, що 
захищають від дії електромагнітного випромінювання
1.3.3. Технологічні особливості створення електропровідних і 
магнітних керамічних композиційних матеріалів

1.4. Різновиди феритів, їх структура і властивості
1.4.1. Дослідження в галузі синтезу феритвміщуючих 
склокристалічних матеріалів та покриттів

1.5. Напрямки створення захисних склокристалічних покриттів 
ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ 
КЕРАМІЧНИХ ТА СКЛОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

2.1. Вибір феромагнітної добавки
2.1.1. Теоретичні основи та параметри синтезу кобальт-, мідь-
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та цинковмісних феритів
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кобальту для створення неорганічних покриттів з магнітними 
властивостями
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2.3.4. Експериментальні дослідження властивостей 
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2.3.5. Дослідження фазового складу та структури 
склокомпозицій
2.3.6. Дослідження механічних характеристик 
склокристалічних покриттів

2.4. Термодинамічна оцінка реакцій фазоутворення у 
склокристалічних покриттях
2.5. Розрахунки характеристик структури і властивостей 
скоригованих складів склокомпозицій
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2.8. Дослідження електрофізичних і магнітних властивостей 
модельних склокомпозицій
2.9. Дослідження фазового складу, структури і властивостей 
покриттів, випалених у різних окисно-відновних умовах

ГЛАВА 3. СИНТЕЗ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО 
ЕКРАНУЮТЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ

3.1. Вибір напрямку досліджень
3.2. Дослідження питомого об'ємного опору, фізико-механічних 
та експлуатаційних властивостей діелектричних матриць
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3.3. Вибір електропровідної добавки для створення композицій- 
ної кераміки
3.4. Розробка технологічних параметрів виробництва електропро- 
відної композиційної кераміки
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склокомпозицій
4.3. Розробка хімічних складів покриттів зі спеціальними 
властивостями
4.4. Розрахунки структурних характеристик вихідних стекол і 
властивостей їх розплавів. Вибір режиму випалу покриттів
4.5. Дослідження фазового складу, фізико-хімічних та 
експлуатаційних властивостей покриттів

4.5.1. Фазовий склад покриттів
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